
Aankondiging familie Grasbroekdag!  

De jubileumcommissie  heeft voor alle leden en hun familieleden zaterdag 29 

augustus een gezellig dag georganiseerd met als uitloop mogelijkheid tot een 

heel weekend!. Dus de mogelijkheid om van 28, tot en met 30 augustus te 

genieten!  

Wat kan je verwachten?  

Vrijdag 28 augustus: 
Normale clubavond en gaan we om 19 uur duiken/snorkelen. We hebben het veldje rechts vooraan in gedachten om 
onze tent/caravan/camper op te slaan. Gezellig met z’n allen na kletsen over van alles en nog wat. We hebben geen 
activiteiten maar je kan natuurlijk altijd een nachtwandeling maken met zaklantaarns…. 
 
Zaterdag 29 augustus: (tijden onder voorbehoud) 
12:00 uur welkomstwoord van de voorzitter (weet hij nog niet maar bij deze;-)) 
12:30 snorkelpuzzeltocht met waarschijnlijk leuke prijzen! 
14:15 duiken en voor degenen die zich hebben opgegeven gaan we naar het onderwaterhuis. 
http://www.hengelose-sportduikers.nl/twents-onderwaterhuis/ terwijl er leden naar binnen gaan kunnen de minder 
gebrevetteerde natuurlijk door de raampjes aan de buitenkant naar binnen kijken …..belevenis dus voor iedereen! 
Om 18:00 BBQ 
 
Tussen de werkzaamheden door zal er voor eten, drinken en iets lekkers worden gezorgd en deze kosten zijn voor de 

club.  

We willen het weekend zo luchtig mogelijk houden. We nemen: 

en nog meer mee. 
 
Zondag 30 augustus: 
Uitslapen en rustig inpakken, voor de fanatiekelingen kan er een baantje worden gezwommen of gepoedeld of 
gespetterd worden.  
 
Zoals jullie zien kan je ook kiezen voor 1 dag…..als je niet een heel weekend kan/wil natuurlijk.   
 
Kosten: ranja en fris  Gratis!!!! 
Toegangskosten camping en of overnachting en het onderwaterhuis zijn voor eigenrekening. 
Kosten toegang onderwaterhuis €7,50 per persoon. 
BBQ kleine bijdrage van €5,= pp rest is voor de evenementen commissie  
Kosten toegang camping https://www.grasbroek.nl/#   
 
Let op! We verzorgen alleen frisdranken. Wil je alcoholische dranken dan deze zelf verzorgen.  
 
In verband met de inkoop en organisatie is opgave voor de zaterdag verplicht. Graag  ook aangeven of je komt met 
een caravan, tent of camper en of je in het onderwaterhuis wil.  

Graag even opgeven via 40jaar@galathea.nl  
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