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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

“Het Stekelbaarsje”  jouw vereniging …… 

INFO: 

• Deadline volgende nieuwsbrief  

1 maart 2021 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-maas.nl of 

martijn@martijn-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 

     

Van harte gefeliciteerd,  hierbij ontvangt u de vispas, behorend bij het lidmaatschap van onze vereniging. 

De vispas is een benodigd document om in 90% van de Nederlandse wateren  en dus óók in de wateren 

rond Arkel te kunnen vissen. Via de “lijst van viswateren” of de “visplannerapp” kun je alle wateren in 

heel Nederland controleren op vistoestemming. Heel bijzonder zijn onze eigen “Arkelse visputten”.   In 

1984 kreeg Het Stekelbaarsje de vraag van de gemeente 

of wij soms belangstelling hadden voor een stukje water 

dat was ontstaan na ontgronding voor de ruilverkaveling.  

Dat was niet tegen dovemans oren gezegd!  Met heel 

veel inzet zijn de putten daarna omgetoverd in een waar 

“hengelparadijs”. In de negentiger jaren werd een invali-

densteiger gebouwd, maar deze was ondertussen aan 

vervanging toe. Toen onze nieuwe wethouder, de heer 

Bram Visser bij ons op bezoek was, nam hij direct de 

verantwoordelijkheid namens de gemeente “hier iets aan 

te 

doen”! Hij heeft woord gehouden en ervoor ge-

zorgd dat  wij inmiddels beschikken over een gloed-

nieuwe invalidensteiger. Hopelijk kunnen we er ko-

mend jaar royaal gebruik van maken.  De mensen 

uit de verzorgingshuizen en van het project “samen 

vissen” kunnen hun visje gaan vangen !! Hieronder zie je één van de trouw-

ste vrijwilligers van onze club met een mooie zeelt. Er zitten er een paar 

honderd in de grote put. Lijkt het je leuk om óók zo’n fraaie vis te vangen, 

kom dan naar de Arkelse visputten en geniet van de prachtige  natuur en de 

leuke visserij !! 

Zo begon het 

 

 

De nieuwe steiger                                        foto: Eddy Vink 



Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje Pagina 2  

Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

Bestuursmededelingen 2021 
1. Opzeggen lidmaatschap schriftelijk of per mail vóór 1 oktober van het lopende jaar. (Bij de ledenad-

ministrateur D. van Meurs, dirkvmeurs47@gmail.com ) 

2. Nieuwjaarswedstrijd 10 januari Visputten Arkel  (8.30u – 11.30u) 

3. De nieuwjaarswedstrijd kent alleen een prijsuitreiking als de corona-regels het toelaten. Dit lijkt 

voorlopig niet het geval. Hou de website in de gaten! 

4. De jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 9 februari 2021, 

20.00u in Putzicht. Ook dit is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen. De agenda staat 

te zijner tijd op de website.  

5. Uw vispas is het Lidmaatschapsbewijs.  De vergunningsvoorwaarden staan op de website. 

6. Wil je de digitale nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox?  Een berichtje naar stekelbaars-

jearkel@gmail.com met de mededeling “nieuwsbrief” is daarvoor voldoende. De volledige nieuws-

brief en ook de vorige uitgaven zijn in te zien op onze website: 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelsportvereniging.nl  

7. Eigen bedrijf en je wilt ook je logo op onze website. Voor € 25 per jaar staat uw logo het hele jaar in 

de banner van de website. Hiermee wordt de vereniging gesponsord en maakt u reclame. Een mail-

tje  stekelbaarsjearkel@gmail.com en e.e.a wordt geregeld. 

Natuurlijk kun je bij ons ook wedstrijden vissen, je bent van harte welkom bij deze gezellige bijeenkom-

sten. Met veel humor en plagerijen wordt een prima sfeer geschapen!  Ook is het mogelijk om vaste vrij-

williger te worden. Op vrijdagochtend is de koffie voor iedereen gratis. Kom eens een keertje kijken !! 

https://www.jumbo.com/content/Jumbo-gorinchem-piazza-center/?gclid=CjwKEAiAn7HEBRDHwNqitoWqsQcSJAADWmI24i1Occl9sMfDWQ2Z-W_MuXkn1Pc_Z-pWEyxi0Cq1BBoCiIfw_wcB
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