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INFORMATIEBLAD VVA ST. PETRUS
Uitgegeven onder auspiciën van het bestuur van de afdeling vliegvissen van Hengelsportvereniging St. Petrus Weert e.o.

Programma 2021
Het programma voor 2021 is
in voorbereiding, er zitten
mooie activiteiten aan te
komen. Het programma
wordt rekening houdend
met de RIVM-maatregelen
verder ingevuld en aangepast.

https://www.vvastpetrus.nl

Clubavonden (vrijdagavond)
De clubavonden zijn in het voorjaar
en najaar. In principe om de 14
dagen. Te beginnen om 19.30 uur.
De locatie is: het botenhuis aan de
Kazernelaan 113 te Weert.
Tel. 0495-546069.
Contributie vliegvisvereniging
€ 30,- per jaar. Om lid te kunnen
zijn van de vliegvisclub moet het
nieuwe lid ook lid zijn van de hengelsportvereniging St. Petrus. De
kosten hiervan zijn afhankelijk
van het aantal gewenste visvergunningen.
De nieuwe leden dienen nog aanvullend, eenmalig het inschrijfgeld
van € 5,- te voldoen.
Ook alle betalingen voor de evenementen kunnen op deze rekening betaald worden.
Overmaken op bankrekening:
15.18.52.537 t.a.v. St. Petrus.
IBAN: NL35 RABO 0151 8525 37
BIC: RABONL2U Budel

VVA in coronatijd
Al een jaar lang hebben we niet veel kunnen organiseren voor onze
leden.
We voelen ons als bestuur toch geweldig gesterkt door het vertrouwen
dat jullie in de VVA als club, en in het management hebben gesteld.
Ondanks alles, zijn alle leden nog steeds lid gebleven.
Sterker nog, de club heeft in deze coronatijd nog een aanwas van 3
leden gekregen.
Momenteel staat de teller dus op 55.
We zullen dan ook, zodra het is toegestaan, op het gaspedaal drukken
en in de organisatiestand schieten.
Zodra de maatregelen versoepelen gaat dit gebeuren.
Dus nog even geduld.
Om alvast in de stemming te geraken enkele foto's van het afgelopen
jaar.
Met hele kleine groepjes zijn we op pad geweest (1 à 2 personen).
Al was het wel behelpen.
Het jachtterrein was ons eigen land.
Waar??
Nou op de foto's is dit wel te zien.
De foto's zijn gemaakt: in de polder, op de Waal, Kampershoek, de
Geul in Zuid-Limburg, de Tungelroyse beek, de Uffelsebeek, de Ronde
Bleek, haven Elburg en Heioord.
Het blijkt dus dat in ons eigen land prima een groot scala van zoetwatervissen zijn te vangen en je dus niet per se over de grens hoeft te
gaan.
Je moet er wel op uitgaan, van de bank af komen.
Op de bijgaande foto's zie je een mengeling van in Nederland gevangen vissen.
Zeeforel, beekforel, regenboogforel, vlagzalm, kopvoorn, barbeel, ruisvoorn, blankvoorn, brasem, roofblei, baars, snoek, winde en snoekbaars.
Alles met de vliegenhengel.
Wil je er ook eens met een clublid op uit?
Neem dan eens contact op met een collega vliegvisser.
We zijn bezig om de ledenlijst te actualiseren.
Hier staan de contactgegevens op.
We zijn nog aan te bezien hoe we dit, in het kader van de privacywetgeving, kunnen delen met jullie.
Hopelijk kunnen we weer snel als VVA aan de slag.
Maak de uitrusting maar vast in orde.
Wil je ook foto's in de nieuwsbrief plaatsen, stuur die dan per mail
naar Frans Dirks.
f.dirks1@chello.nl
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VRAAG & AANBOD
C&F ROTARY TWISTER
PLUS en C&F ROTARY
HACKLE PLIER
Een uitstekende twister en
een hackle plier van een
wereldmerk.
€ 22,50, incl. Verzending.
Alletwee kopen € 40.00.
Belangstelling?
ad-hoogenboezem@hotmail.com

Bestuur
Voorzitter/contactpersoon:

Harrie Meusen
Email: hmeusen@hotmail.com
Penningmeester:

Frans Berkvens
Email: fransberkvens@outlook.com
Secretaris:

Jeroen Kleijn
Email: mupketupke@hotmail.com
Redactie/bestuurslid/webmaster:

Frans Dirks
Email: f.dirks1@chello.nl
Bestuurslid

Bert Kerstens
Email: bertkerstens@home.nl
Bestuurslid/webmaster:

Peter van Gils
Email: gilsvanpeter@gmail.com
Bestuurslid:

Ad Hoogenboezem
Email: ad-hoogenboezem@hotmail.com
Flycastinstructor:

Harrie v.d. Rieth
Email: hjmvanderieth@ziggo.nl

De VVA St. Petrus wordt gesponsord door: Frans Berkvens.
Nieuwe sponsoren zijn van harte welkom!!!

DE RONDE BLEEK

