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De Aqua Love nieuwsbrief is een informatieblad over wat er te doen is bij
ons, workshops, duikstekken, duikspullen, verhalen, leuke foto’s,
algemene nieuwtjes over de duiksport en links. Deze brief verschijnt 4 x
per jaar en je kunt deze gratis ontvangen via de mail tot wederopzegging.
mailto: info@aqualove.nl

Met in dit nummer o.a. :

Algemene informatie over:
Het duikteam.
De duikschool.

Duiken en overnachten
Duiken overig

En dan nog dit…
Diverse duik nieuwtjes en foto’s uit binnen- en buitenland. Met oa.
➢

➢
➢

Duiken en overnachten bij Aqua Love
Workshops
Facebook informatie
De Activiteitenkalender:
Wat gaan wij doen en wat is er elders te doen.
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Duikteam info:
Duikteam Aqua Love:
Iedereen met een duikbrevet kan lid worden van ons duikteam.
Gezellig samen de duiksport beoefenen is ons doel. Lidmaatschap is
gratis. Voor info bel gerust even met Peter: 06-53972827.

Website: http://aqualove.nl/duikteam
Duikschool info:
Duik workshops:
Bij ons kun je Duikworkshops volgen.
Wil je graag iets nieuws leren op duikgebied ?
Workshops duren korter en zijn goedkoper dan
specialtisaties. Je kunt meer dan 40 verschillende workshops
doen bij ons. We starten al bij 1 deelnemer?
Wij passen ons aan aan jouw wensen. Duiken doen we
wanneer jij tijd hebt, geen enkel probleem!

Website: http://aqualove.nl/duikschool
Duiken & overnachten:
Heb je een brevet en je wilt graag met een paar vrienden op een paar leuke locaties hier in
de buurt gaan duiken? Dat kan! We hebben meerdere leuke duiklocaties in de omgeving.
Bij ons kun je ook overnachten, We hebben slaapaccommodatie van 1 tot 10 personen.
Overnachten op basis van Bed & Breakfast kost vanaf 35€ pp pn.
Je bent alleen en je hebt geen buddy, kom gerust ik duik met je mee.
Vraag onze flyer over “Duiken & overnachten”met alle informatie hiervan.

Website: http://aqualove.nl/duiken-en-overnachten
Youtube: https://youtu.be/hitELTE417g
Duiken overig:
Duikservice: Iets verloren onderwater? Wij halen het weer naar boven
voor je. Alle info op Website: https://aqualove.nl/duikservice
Flessen vullen: Alleen op afspraak via +31 653972827: vullen tot 230
bar, 50 cent de liter. (10 literfles = 5,00)
Duikmaterialen huren: Bij ons kun je diverse duikmaterialen huren.
Duikmaterialen kopen: Kom eens langs om te kijken wat er bij ons ligt;
gebruikte en nieuwe materialen. Met o.a. pakken, vesten, automaten … of
kijk even op: https://www.marktplaats.nl/verkopers/16410735.html
Publicaties van Aqua Love:
Op www.issuu.com/houniet, vind je alle door Aqua Love gemaakte publicaties. Je vindt daar
o.a. op: omschrijvingen van een paar duikstekken hier in de buurt, Indoor duiken in de
regio, onderhoud duikspullen, duiken en overnachten bij Aqua Love en nog meer…….
Aqua Love videokanaal op YouTube:
www.youtube.com/channel/UCAIISmL9tfOKHzI3CGqfVlg

Facebookpagina: https://www.facebook.com/AQUALOVEduikcentrum/
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En dan nog dit…
➢
Duiken en overnachten bij Aqua Love
Corona heeft het afgelopen jaar bij een heleboel mensen roet in het eten gegooid.
Daar door is het heel stil geweest bij ons al meer dan een jaar. Wij zijn inmiddels weer
begonnen met de voorbereidingen van het ontvangen van duikers die een weekend bij ons
gezellig willen duiken en verblijven.
Om zoveel mogelijk teleurstellingen te voorkomen door corona beperkingen, zeggen wij
zelf kijk eens naar een weekend. Neem er een optie op voor je eigen planning. Onze
agenda met vrije periodes staat hieronder.
Wacht niet te lang met reserveren er is al heel wat geïnformeerd intussen.

100% geld terug garantie bij Corona beperkingen van de overheid.
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Workshops

Zaterdag 8 mei 2021
Aqua Love duik workshop opfrisduik
Je kennis en vaardigheden opfrissen nadat je een periode niet hebt gedoken. Het onder
toezicht weer helemaal vertrouwd raken met het gereedmaken, gebruiken van de
duikmaterialen en het doen van duikvaardigheden op en onder water . De nadruk ligt op
veiligheid en plezier. De workshop is op prestatie gericht en niet op tijd. De maximale
diepte van de duik zal 12 meter zijn.
Voorafgaande aan de duik wordt er gekeken naar wat jou wensen zijn omtrent het gebruik
van de duikmaterialen en de duikvaardigheden die je wilt gaan doen.
De duur van de workshop is ongeveer een halve dag.
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een aantekening in zijn logboek.
In de maand mei krijg je 10% korting op deze workshop en nog eens 5% als je iemand
meeneemt die ook deze workshop volgt.
Stuur een mail naar: info@aqualove.nl voor meer informatie of om je aan te melden.

Zaterdag 22 mei 2021
Aqua Love duik workshop rescue vaardigheden herhaling
Je hebt je Rescue Diver brevet gehaald in het verleden en gelukkig gebeurt en nooit iets.
Maar het is wel belangrijk dat je de aangeleerde vaardigheden (jaarlijks) bijhoud voor in
het geval dat er wel iets is en er mensen zijn die op je rekenen.
Dus volg deze leuke workshop om je vaardigheden op peil te houden. Deelname mogelijk
ongeacht bij welke organisatie je het Rescue brevet hebt gehaald. Korting 5% wanneer je
een buddy meeneemt die ook deze workshop gaat doen.
Meld je aan via: info@aqualove.nl
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Workshops
Kies voor Zaterdag 5 juni of zondag 6 juni 2021
➢

Aqua Love duik workshop werken met een portable airlift
Stel je hebt een anker gevonden of een archeologische vondst. Deze ligt onder een dikke
laag zand of modder vast. Dan kun je deze vondst op een snelle, gemakkelijke en veilige
manier bloot leggen zonder te beschadigen.
Tevens kun je een object vrij van sediment leggen, zonder veel van het zicht te verstoren.
Maak kennis met een portable airlift voor onderwater.
In de maand juni krijg je 10% korting op deze workshop en nog eens 5% als je iemand
meeneemt die ook deze workshop volgt.
Stuur een mail naar: info@aqualove.nl voor meer informatie of om je aan te melden.

KIJK voor alle workshop aanbiedingen van 2021 op de site: www.aqualove.nl

Vakantiewoning Houniet
Bij ons kun je het gehele jaar vakantie vieren
De woning is voor 4 personen , ca. 60 m2 groot en
voorzien van plavuizen en alles is gelijkvloers.
Woonkamer met zit- en eethoek, open keuken met
apparatuur. Badkamer met douche, wastafel en toilet.
2 slaapkamers; 1 met 2-persoons bed en 1 met 2 x 1persoons bedden. Beddengoed en handdoeken zitten
bij de prijs in. (1 set p.p.)
U beschikt over een ruime 1,5m hoog geheel
omheinde tuin en eigen parkeerplaats.Honden zijn gratis (max 3)
Kijk op de website voor meer details prijzen en beschikbare periodes:
www.vakantiewoninghouniet.nl
Korte video impressie: https://youtu.be/XfoNTPA4QQ0
Inlichtingen of boekingen.: Peter en Ineke Houniet Ned. mobiel: 06-51730580
E-Mail: peter-inekehouniet@ewetel.net
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Facebook informatie

Op Facebook pagina’s van de duikschool/duikteam/overnachten/duikbar samengevoegd
tot 1 : https://www.facebook.com/AQUALOVEduikcentrum/
Hier vind je ook veel algemeen duik gerelateerd nieuws.
De overige FB pagina’s van AQUA LOVE met informatie zijn:
• https://www.facebook.com/duikevenementen
• https://www.facebook.com/SpeicherbeckenDuikstek
• https://www.facebook.com/DankernSeeDuikstek
• https://www.facebook.com/HeederSeeDuikstek
• https://www.facebook.com/SpiekSeeDuikstek

2021 Activiteitenkalender AQUA LOVE:
7 mei zaterdag
8 mei zaterdag

10.30 uur
09.00 uur

Clubduik start seizoen
Workshop opfrisduik

14 mei vrijdag

14.00 uur

19 mei woensdag

09.30 uur

22 mei zaterdag

10.00 uur

26 mei woensdag

09.30 uur

5 juni zaterdag

10.00 uur

Clubduik
☺
OW Navigatie parcour
verbeteren
Workshop Rescue
Herhaling
OW Navigatie parcour
verbeteren
Workshop Airlift

6 juni zondag

10.00 uur

Workshop Airlift

versie:17 mrt

Spieksee
Duikcentrum / Heedersee
Opgeven voor 15 mei
De Beldert (Zoelen) Opgeven voor 10 mei
Heedersee – Liefhebbers?
Meld je even aan.
Duikcentrum / Heedersee
Opgeven voor 20 mei
Heedersee – Liefhebbers?
Duikcentrum / Heedersee
Opgeven voor 1 juni
Duikcentrum / Heedersee
Opgeven voor 1 juni

Mee duiken? = aanmelden! uiterlijk 2 dagen van te voren.
 Leden krijgen nog een aparte mail over het gebeuren!
☺ Openbaar, ook voor niet leden, wel vooraf aanmelden via de mail.
Activiteitenkalender elders

kijk ook op

↓

https://www.facebook.com/duikevenementen

https://www.youtube.com/watch?v=1Secex82qhI

