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Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 14.

Geacht lid van onze vereniging,
Onze vereniging bruist, en omdat er weer diverse leuke activiteiten voor al onze leden aankomen
sturen wij u wederom een nieuwsbrief met het overzicht hiervan voor de komende weken. Uiteraard
kunt u al deze informatie ook op onze website terugvinden maar omdat we onze activiteiten graag zo
breed mogelijk willen delen en natuurlijk ook hopen op een grote belangstelling hebben we ervoor
gekozen u een keertje extra op deze manier te benaderen. Wat hebben wij u de komende weken te
bieden:

Aankomende zondag (28 augustus) organiseren we weer een visochtend voor de jeugd (kosteloos
uiteraard), al onze jeugdleden zijn hierbij van harte welkom (neem gerust een vriendje of
vriendinnetje mee). Voor informatie over tijd en locatie kunt u een mailtje sturen naar
jeugd@hsvog.nl. Doe jij ook een keertje gezellig mee? Het is leuk en leerzaam dus kom gezellig langs!
Wist u trouwens dat onze jeugdcommissie altijd op zoek is naar enthousiaste begeleiders voor
maximaal 7 jeugdactiviteiten per jaar (minder mag natuurlijk ook) die per keer slechts 3 tot 4 uurtjes
van uw vrije tijd vergen? Misschien iets voor u?
Zaterdag 10 september gaan we voor de eerste keer baarspeuteren, een oude (Noord Hollandse)
traditie die we weer uit de kast halen. Alle materialen en aas worden door de HSV geleverd, wij
hebben hiervoor onder andere speciale baarshengeltjes en tuigjes aangeschaft. U hoeft zelf dus
helemaal niets mee te nemen (behalve uw VISpas), doet u gezellig met ons mee? U vindt alle
informatie via deze link, de kleine bijdrage á 2 euro kunt u ter plaatse voldoen en aanmelden kan
vanaf heden via RCA@hsvog.nl. Alleen even melden dat u komt is voldoende.
Zaterdag 17 september kunnen alle jeugdleden de hele ochtend gratis vissen op de avonturenvijver
(steur en meerval) bij Toms Creek in Lelystad. Aas regelen wij, eigen hengels meenemen mag maar
ook die kunnen wij desgewenst voor de kinderen regelen. Wel graag even aanmelden via
jeugd@hsvog.nl zodat we weten hoeveel liefhebbers er komen, laat u dan ook meteen even weten
of wij voor een hengel moeten zorgen? Aarzel niet en vis gezellig een ochtendje met ons mee!! Grote
vissen vangen, wie wil dat nou niet? En vind je het misschien wat eng? Geen paniek, onze vrijwilligers
zijn de hele ochtend aanwezig om je te helpen, wij zeggen: “DOEN”!!
Zaterdag 29 oktober is natuurlijk nog ver weg, maar wel een datum om toch alvast even vrij te
houden. Op deze zaterdag hebben we namelijk ’s morgens eveneens 2 vijvers bij Toms Creek
afgehuurd, een avonturenvijver én een forelvijver. Er is dan voor alle leden de mogelijkheid om gratis
te vissen op steur, meerval of forel. Vist u graag met de vliegenhengel op forel? Speciaal voor u
creëren we een gedeelte waar u alle ruimte heeft om goed te kunnen werpen, maar ook met een
dobbertje zijn deze vissen prima te verschalken. Meer info volgt eind september op de website.

Medio september wordt de visplaats voor mindervaliden aan de Hoge Vaart in gebruik genomen,
een visplaats die tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking tussen onze steigercommissie,
een mindervalide hengelsporter van onze HSV en de gemeente Almere. U vindt een overzicht van het
gehele traject op de website, zodra we weten wanneer de visplaats officieel wordt geopend zullen
we dat eveneens op de website vermelden.
De eeuwige zoektocht naar vrijwilligers.
Ook onze vereniging draait volledig op vrijwilligers, en hoewel we bij de diverse evenementen
doorgaans voldoende helpende handen kunnen vinden merken we wel dat we heel vaak dezelfde
mensen zien. Op zich geen probleem, we redden ons er prima mee. Toch zouden we graag ons
vrijwilligersbestand willen uitbreiden, binnenkort zullen we hiervoor een speciale pagina openen op
de website waarop te vinden is voor welke zaken we graag wat helpende handen willen hebben.
Misschien zit er iets bij wat u leuk vindt om te doen? We horen het dan graag uiteraard.
Onze HSV op Facebook
Tot slot melden we graag nog een keer dat onze HSV ook actief is op Facebook? "Like" onze pagina
en mis helemaal niks van onze activiteiten!

Tot zover deze korte nieuwsbrief met de komende activiteiten, heeft u vragen of opmerkingen dan
hoen we dat graag via de mail.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur,

Jos Holla.
Secretaris HSV Ons Genoegen-Almere.
Website: www.hsvog.nl

E-mail: bestuur@hsvog.nl

