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Je kan minstens 100 meter zwemmen ∎
Je houdt van iets speciaal ∎
Je reist graag ∎
Je bent niet bang van dieren en planten ∎

Misschien is duiken wel iets voor jou?
Nuclea Diving Club Mol is één der
oudste duikclubs (°1962) van de
Kempen, maar nog steeds jong
van bloed en een actieve duikschool. De club heeft zowat 100
leden die al of niet verbonden zijn
met de nucleaire bedrijven in Mol.

We beschikken over een eigen vullokaal, een compressor tot 300bar,
alsook uitleenmaterieel zoals flessen, ontspanners en basismaterieel voor beginners.

Tijdens het schooljaar worden op
maandagavond vanaf 20u45 theorie
rie-- en praktijklessen gegeven in
zwembad “Den Uyt” te Mol.
Van mei tot oktober wordt er elke
woensdag gedoken in het Zilvermeer aan D
D--Center.
In juli en augustus duiken we er
ook op maandagavond ter vervanging van de zwembadlessen.

WIE ZIJN WIJ?

De duikclub is één van de secties
van Koninklijke NUCLEA vzw en lid
van NELOS
NELOS.. Nuclea Diving Club is
op wereldvlak aangesloten bij de
CMAS
CMAS..

WAT DOEN WIJ?

Tijdens het jaar wordt een hele
reeks aan activiteiten en uitstappen gepland, zoals clubuitstappen
naar de Oosterschelde, steengroeven of de Noordzee, maar tevens
naar Nemo en Get Wet. Dit allemaal naast BBQ’s en feesten.
Elk jaar wordt er ook minstens één
reis ondernomen in clubverband.

HOE KAN IK MEEDOEN?
Kom gerust eens langs in het zwembad en spreek onze lesgevers aan.
Na 3 opeenvolgende GRATIS lessen, waarbij je basismaterieel kan ontlenen en verzekerd bent, kan je al dan niet beslissen om lid te worden.

Ben je geïnteresseerd?
Ga kijken op: www.nuclea.be/diving
of contacteer onze secretaris Koen Vos
koen.vos@telenet.be of 0475 92 88 94

