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Voorwoord

Soms vraag ik me af of ik wel genoeg nieuws of nieuwtjes heb om in het

dybke te zetten. Zoals het leven vaak zijn verrassingen kent en ons niet

altijd even vrolijk nieuws brengt. Ik moet jullie jammer genoeg melden dat

Maria De Munck (ons allen beter bekend als "Maria van Honoré") overleden

is op 26 augustus. Bij deze betuigen wij ons medeleven aan Honoré en 

familie. Wij zullen haar herinneren als een rasechte Dendermondse, die er

graag bij was.
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Programma 24 september 2005

16u30: Samenkomst in de hal van Zwembad Olympos.

16u45: We nemen onze eerste "frisse" duik in de vijver naast het 

zwembad.

17u30: Openingsvergadering 

(kinderen kunnen eventueel 

tot 18u00 zwemmen in het 

zwembad).

Opening

Winterseizoen

Zaterdag 24

September 2005



Lidgeld

Ik weet het, jullie zitten nu al te bibberen... niet van de kou dit keer, maar

aan de gedachte "daar zijn ze weer met hun steunkaarten". 

Wel wat dat betreft heb ik goed nieuws, heel goed nieuws zelfs …

Die steunkaarten werden een rompslomp, een vervelende zaak voor 

iedereen, en het vindingrijke bestuur heeft er dit keer iets op gevonden:

GEEN steunkaartenverkoop meer...

Dus ons lidgeld voor 2005 ziet er als volgt uit:

Lidgeld voor kinderen (tot 12 jaar): 20 EUR

Lidgeld voor volwassenen (vanaf 12 jaar): 25 EUR

Dit bedrag kan gestort worden op rekeningnummer 647-0053921-79 met

vermelding van "lidgeld" en je naam. Dit kan uiterlijk tot 1 oktober 2005.

En dan nu het fameuze addertje onder het gras... 

Omdat er hoe dan ook zaad in 't bakje moet komen … zadelen we jullie

deze keer op met pralines. 1 doos pralines van 500gr kost 6 EUR… 

We starten met de verkoop rond november. 

Een idee voor de feestdagen misschien?

t

Voor de beste verkoper voorzien we een nuttig geschenkje.





Winterprogramma 2005-2006

Datum Actviteit Inrichtende club

24/06/05 Opening ijsberenseizoen + vergadering DYB

27/10/05 Halloweenswimming DYB

30/10/05 Wedstrijd in Wachtebeke SWEM

06/11/05 Wedstrijd in de Gavers (Ninove) ZDKK

20/11/05 Wedstrijd Theux

18/12/05 Kerstduik Brugse Reien BYK

07/01/06 Nieuwjaarsduik ter hoogte van het Zwembad Oostende

15/01/06 Wedstrijd Lac van Loppem BYK

29/01/06 Wedstrijd te Boom

12/02/06 Wedstrijd aan Zwembad Olympos DYB

26/02/06 Overtocht Maas HUY

11/06/06 Doop- en eindfeest DYB



Een goedmakertje van formaat

In het vorige dybke permiteerde ik me per ongeluk een C in Rika haar naam.

Ge hebt er geen idee van wat de gevolgen daarvan kunnen zijn…

Geregeld hebben we al een Damme-Brugge verhaal …

Dit is het verhaal van dit jaar…

 Als enige deelnemers van DYB trokken Rika en Ronald richting Brugge, mét

chauffeur, persoonlijke begeleiders, masseur, therapeut, ... 

De therapeut was nodig, want het was bitter koud en een snijdende wind

ging door merg en been!

Ronald die heel het traject aangemoedigd werd door Stein, zetten het op

een spurten de laatste kilometer. 

Hij werd immers achterna gezeten door Rika die een dikke 5 minuten later

moest starten. 

Rika naderde tot op 10 meter zonder zich te forceren … 

Met andere woorden: ze bleef netjes achter hem … om de huiselijke rust

achteraf niet te veel te verstoren.

Van Rika verwacht ik... bloemetjes 

Van Ronald... de pot... aiaiai



Koud genoeg voor winterberen in de zomer

Of het nu aan de slechte zomer lag of omdat er interesse komt om door-

tochten te zwemmen? 

Stefaan en Guido zagen we geregeld opduiken deze zomer! We kunnen er

alleen maar heel blij om zijn dat onze zomergroep begint te groeien, en …

hoe meer zielen...

Stefaan zwemt moeiteloos de jogging, misschien volgend jaar een echte

doortocht???

Guido heeft de uitdaging van zijn leven ontdekt. We steunen hem ten volle

en duimen voor een jogging uit te zwemmen.

Jobinfo

Ons drijvend vlot is dringend aan vernieuwing toe. Helpende handen zijn

uiteraard zeer welkom om deze klus te klaren …



Finland

Wisten jullie dat volgend jaar op 3, 4 en 5 maart 

(ergens in de krokusvakantie) het "winterswimming world championships

2006" doorgaat in de "City of Oulu", … waar dat ook moge liggen. 

Wie zin heeft om zijn Finse woordenschat bij te schaven kan al eens een

kijkje nemen op de volgende websites:

www.ouka.fi

www.ouka.fi/avanto2005

Geïnteresseerd? Laat iets weten...

Toelatingsproef beginnende bestuursleden

Wie zin heeft om zich bij ons bestuur te voegen komt er niet meer zo 

makkelijk vanaf.  Wij zijn genoodzaakt om een toelatingsproef in te lassen

die er als volgt zal uitzien:  Rijbewijs B + een aardrijskundige proef, meer

bepaald het lezen van kaarten  …

Daarenboven het herkennen van ons ijsberenbestuur op foto én in het

echt…

Jullie begrijpen dat wij dit niet voor niets vragen...:



Hier gaan we dan

Lieve ijsberen, jullie vragen jullie misschien af waarom ik steeds over 

dezelfde ijsberen schrijf. 

Wel ik ook soms, maar ik kan jullie dit verhaal zeker niet ontnemen…

Begin ijsberenseizoen, dus bestuursvergadering. 

Annie en Edmond reeds terplaatse aangekomen, krijgen plots telefoon van

Ronald (die al enkele maanden zijn rijbewijs op zak heeft en met een duide-

lijke wegbeschrijving was vertrokken). 

Hij vroeg zich af of het normaal was een bordje "Temse" tegen te komen

als je op de steenweg van Schoonaarde moet zijn? 

Gewapend met een nieuwe wegbeschrijving ging Ronald weg van Temse, op

weg naar Schoonaarde. 

Een half uurtje later opnieuw telefoon: "Oudegem" deze keer. Weerom een

gedetailleerde wegbeschrijving.

Onze nog steeds wachtende bestuursleden (ondertussen een paar lachbuien

verder) besluiten op straat te gaan wachten en ja hoor... een blauw autoo-

tje, Ronald had het gevonden. 

Annie en Edmond beginnen blij te zwaaien, en dan... geloof het of niet...

Ronald reed voorbij kijkend naar de overkant (nee geen schone blond of

zoiets). 

Ondertussen heel 't café plat van het lachen.





Bestuur

Voorzitter

Edmond De Stercke - Bijlokestraat 14 - 9200 Dendermonde

Tel 052 22 07 59    email: distero@skynet.be

Secretariaat + Sportsecretariaat + Trainingen

Annie Bijloos - Veerstraat 83 - 9290 Uitbergen

Tel 09 367 63 70    email: bijloos.annie@tiscali.be

Materiaalmeester + Technieker

Vinck Marc - Azalealaan 11 - 9180 Moerbeke-Waas

GSM 0486 02 19 91

Penningmeester

Cool Ronald - Vondelstraat 41 - 9280 Lebbeke

Tel 0494 72 10 24   email: ronald.cool@telenet.be

Dybke (geen bestuurslid)

Callebaut Diane - Bijlokestraat 14 - 9200 Dendermonde

Tel 052 22 07 59

Klassement regelmatige ijsbeer

Per training verdien je 1 punt, met 3 trai-

ningen per week verdien je 5 punten. Wie

een wedstrijd meedoet verdient 20 pun-

ten. Dit alles wordt nauwgezet bijgehou-

den. De trofee van de “IJSBEER” wordt

uitgereikt op het eindfeest.


