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Veteranenduik
vinkeveen

Op 13 augustus is het precies 100 jaar geleden dat de ‘Titanic van de
Adriatische Zee’ op noodlottige wijze naar de zeebodem verdween
voor de kust van Istrië, Kroatië. Het passagiersschip zonk door het
raken van een zeemijn. Hoewel het zinken toen een grote ramp was,
met bijna 250 slachtoffers, is de Baron al jaren een zeer populair
duikobject (zie Duiken 8/13). Om het zinken en het grote aantal
slachtoffers te herdenken, organiseren de lokale samenwerkende
duikscholen deze zomer verschillende activiteiten. Zo zijn er fotoexposities, een Filmfestival en verschillende duikactiviteiten, inclusief
de officiële
herdenkingsduik.
Tijdens deze
‘Memorial Dive’ zal
een marineschip
salvo’s lossen ter
nagedachtenis aan de
slachtoffers en wordt
een bubbelcirkel om
het wrak gevormd
door de duikers die
meedoen. Dit zal
vanuit de lucht
gefilmd worden. Kosten van de herdenkingsduik zijn € 99, inclusief
een speciaal T-shirt en een boek over de Baron Gautsch. Kijk voor
meer informatie of om je in te schrijven voor de ‘Memorial Dive’ op:
www.barongautsch.org
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Memorial Dive op Baron Gautsch

Beach CleanupTour Noordzeekust
Totaal 6590 kg afval werd er vorig jaar door Stichting De Noordzee en
600 vrijwilligers opgeruimd langs de Noordzeekust. Ook in 2014 wil de
stichting weer een flinke schoonmaakactie houden in heel de maand
augustus, van Cadzand tot Schiermonnikoog. Dit jaar onder een
nieuwe naam en met een nieuw logo: ‘Boskalis Beach Cleanup Tour’.
Tijdens de tour zal in 31 dagen in totaal 350 kilometer afgelegd
worden, waarbij per dag gemiddeld 10 kilometer strand
schoongemaakt wordt. Inschrijven voor één of meerdere etappes kan
vanaf nu via: www.noordzee.nl/tour

Veteranenduik Vinkeveen
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DiscoveryDivers BV Reeuwijk en de Stichting Initiatief Jonge Veteranen
Afdeling Den Haag organiseren samen een duikevent voor veteranen bij
Zandeiland 4 in Vinkeveen. Heel 13 september zal in het teken staan van
veteranen die kennis
willen maken met duiken
of toe zijn aan een
opfrisduik. Doel is om de
buitenwereld te laten zien
wat voor werk de oudmilitairen uitvoerden
tijdens vredesmissies.
Weinig mensen weten dat
er onder water door
militairen ook werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierover zal een
expositie te vinden zijn op het duikterrein naast verschillende
interessante stands. De Defensie Duik Groep, de Brandweer en Duikteam
IJmond zijn daarnaast aanwezig waar je al je vragen op kunt afvuren.
Meeduiken? Stuur dan een mail aan info@discoverydivers.nl
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