Zaterdag 27 augustus 2022 braderie en snorkel intocht
Om aandacht te besteden aan het feit dat Duik- en Onderwatersport
Vereniging Botlek, Spijkenisse 40 jaar geleden is opgericht, nemen we op
27 augustus 2022 deel aan de braderie in Spijkenisse Centrum. We
hebben van 9u00 tot 17u00 een kraampje gehuurd, waar we ons kunnen
presenteren. We nemen flyers mee, zetten een als duiker verklede
paspop neer en geven informatie. Daarnaast zullen we op een ludieke
wijze ‘binnen’ te komen.
Om er een echt Spijkenisser tintje aan te geven en aandacht voor het (water)milieu te geven,
werken we samen met wat lokale partners. Zo worden we door de Fluisterboot de IJsvogel naar
de Baljuwlaan gebracht om vanaf terug te snorkelen naar de Spijkenisser molen. Dit is ongeveer
1,5 kilometer in de normale route van de IJsvogel (zie kaartje). Er zullen ook een aantal
monovinzwemmers meezwemmen! Ook de gemeente Nissewaard ondersteunt ons en
waarschijnlijk zal de burgemeester of een wethouder het startsein geven.
Vanuit Waterschap Hollandse Delta hebben we toestemming gekregen voor de snorkeltocht en
zij zorgen er voor dat het gemaal dan niet werkt (onder voorbehoud van extreme
weersomstandigheden). Sport2000 ondersteunt ons door flyers op te hangen.
En dan lopen er nog contacten met zwemvereniging De Kempvis, het Rivièrabad en Botlek TV
en centrummanager Dennis Houkes.
Het voorgestelde tijdspad is als volgt:
09u00 inrichten kraampje in Spijkenisse centrum
10u00 verzamelen bij Fluisterboot
10u15 inschepen en varen naar Baljuwlaan
10u45 start snorkeltocht. Fluisterboot blijft in de buurt in geval van nood
11u45 aankomst snorkelaars
12u00 omkleden / lunch
16u00 opruimen
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40 jaar
Duik- en Onderwatersport Vereniging Botlek, Spijkenisse is 40 jaar geleden opgericht en dat gaan
we vieren op 27 augustus 2022 tijdens de braderie in Spijkenisse Centrum. We hebben van 9u00
tot 17u00 een kraampje gehuurd, waar we ons zullen presenteren. En we zwemmen letterlijk
Spijkenisse binnen! Door Fluisterboot De IJsvogel worden we naar de rand van Spijkenisse
gebracht, waarna we terug zullen snorkelen.

11u45 (ongeveer)
Aankomst

10u45 START
snorkelaars
9u30-16u00
Info kraampje

Heb je zelf gedoken en wil je weer actief worden?
“Maar er is in Nederland toch niets te zien?”
Ga je binnenkort op vakantie en wil je daar ook snorkelen en/of duiken?
Zijn er ook mannelijke zeermeerminnen?
Wil je weten wat je allemaal onder water kunt doen?

Wees zaterdag van harte welkom!
Onze leden vertellen graag meer
over de mooie wereld onder water
en de mogelijkheden!
www.dovbotlek.nl

