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Nieuwsbrief  ‘t Stekelbaarsje 

Beste leden van’t Stekelbaarsje 

U ontvangt hierbij uw vispas voor 2018. Gefelici-

teerd met uw lidmaatschap, u bent lid van een 

prettige vereniging met veel vismogelijkheden.  

U kunt met de vispas vissen in meer dan 90 % 

van alle Nederlandse viswateren. Download de 

app!! Maar het leukste vissen is in onze eigen 

visputten:  In de kleine vijver zijn de prachtigste 

karpers te vangen (inmiddels al tot 8 Kg groot) 

en dit jaar hebben we er ook zeelt in uitgezet. 

Bij u voornemens voor 2018 zou ik tenminste 

één keer vissen op karper inlassen. Wanneer u 

geen goede hengel hiervoor hebt (zwaar elas-

tiek in een vaste hengel of een karperhengel 

met dobber en goed afgestelde slip) kunt u ook 

een hengel van de club huren (€ 2). Let op het 

reglement op het bord vooraan de put. Wan-

neer je een bootvisser bent, is het ook mogelijk 

om via Gerrit Prins een vergunning aan te vra-

gen voor de Put van Looijen.  Soms zijn daar 

grote snoeken, zeelten en brasems te vangen. 

Veel van de verenigingsgezelligheid is te vinden 

rond de wedstrijden.  Wanneer je “post-actief” 

bent en op woensdagmiddag tijd hebt, kun je 

vissen in de OLCompetitie.  April t/m Septem-

ber, aanmelden op woensdag vóór 13.00u  en 

vrijdagochtend, want dan is er gratis koffie voor 

leden van’t Stekelbaarsje in het Clubhuis. Het eni-

ge risico dat u loopt, is dat er iemand vraagt een 

karweitje voor de vereniging te doen.  Hopelijk 

zien we elkaar komend seizoen, of misschien zien 

we elkaar op de Nieuwjaarsreceptie ?? 

1. Opzeggen lidmaatschap schriftelijk of 

per mail vóór 1 oktober van het lo-

pende jaar. (Bij de ledenadministra-

teur D. van Meurs, dirk-

vmeurs47@gmail.com ) 

2. Nieuwjaarsreceptie 7 januari.  Dit is 

de openbare prijsuitreiking van de 

nieuwjaars wedstrijd, waarbij we een 

hapje en een drankje doen en met el-

kaar het nieuwe jaar inluiden.  Ieder-

een die zich betrokken voelt bij ‘t Ste-

kelbaarsje is vanaf 12.00u uur welkom 

in het clubhuis. 

3. De jaarlijkse Algemene ledenvergade-

ring wordt dit jaar gehouden op dins-

dag 13 februari 2018, 20.00u in Put-

zicht. De agenda staat te zijner tijd op 

de website. 

4. Uw vispas is het Lidmaatschapsbewijs.  

De vergunningsvoorwaarden staan op 

de website. 

5. Wil je de digitale nieuwsbrief voort-

aan rechtstreeks ontvangen?  Een 

mailtje naar stekelbaarsjear-

daarna vissen van 

13.30u – 16.30u. 

Voor de gewone 

weekendcompetitie, 

zie de wedstrijdka-

lender op de websi-

te. Verder bent u 

altijd welkom op 

INFO: 

• Deadline volgende nieuws-

brief 1 maart 2018 

• Sturen naar  Bram Maas 

(bramm939@martijn-

maas.nl of martijn@martijn

-maas.nl) 

• Of naar  Stekelbaarsjearkel 

@gmail.com 
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www.verspuybouwsystemen.nl 

Onze sponsoren 

Onze vergunning adressen 

         www.hs-hoveniers.nl 

Tel: (0183) 309 777 

 info@rontrex-asbest.nl  

www.wegmetasbest.nl  

Tel. 0183562013 

www.vaniperen.nl 

0183564088 

www.deblokandsepaal.nl 

Tel. 0183563044 

www.buller-bouwmaterialen.nl 

Nieuwsbrief  rechtstreeks ontvangen ?? 

mail naar   stekelbaarsjearkel@gmail.com 

Onder vermelding “nieuwsbrief ” 

HSV ‘t Stekelbaarsje wenst iedereen 
een voorspoedig 2018 

In gezondheid en met veel vis. 

kel@gmail.com met de mededeling 

“nieuwsbrief” is daarvoor voldoende. De 

volledige nieuwsbrief en ook de vorige uit-

gaven zijn in te zien op onze website: 

http://hsvstekelbaarsjearkel.mijnhengelspo

rtvereniging.nl  

Heeft u zich aangemeld voor de Nieuwsbrief en deze 
niet ontvangen? Controleer uw spam-box en vink 't 
Stekelbaarsje als betrouwbare mailer aan. 
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