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 Beste Leden, 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 januari heeft een 
bestuurswisseling plaatsgevonden. Jeanne en Rini Wezenbeek, Henk 

Palings en Ashley Roomer zijn afgetreden als bestuurder. Gelukkig 
blijven zij als vrijwilliger actief voor onze vereniging. De andere 
bestuursleden werden bij acclamatie herkozen. Rien Luijks gaf aan dat 
dit zijn laatste twee jaar als voorzitter van de vereniging gaan worden. 
In deze termijn zou hij graag de nieuw aan te leggen dorpsvijver in 
Kruisland willen realiseren. 
 
We zouden de opengevallen bestuurdersfuncties erg graag opgevuld 
zien worden. Wij zoeken dus nog steeds nieuwe bestuurders en 
vrijwilligers die zich willen inspannen voor onze vereniging, denkt u 
hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren / ondersteunen bij de 
wedstrijden, welke activiteiten samen met een bestuurslid kunnen 
worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om eerst eens een 
bestuursvergadering bij te wonen, om zo kennis te maken met de 
huidige bestuursleden en de taken van het bestuur. 
 
Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich melden bij het bestuur of 
via info@dekruisweel.nl 
 
In de algemene ledenvergadering is ook gesproken over het milieu 
(greendeal) o.a. het gebruik van vervangers van lood. Het vissen voor 
de jeugd, waar wij natuurlijk als vereniging hard aan  werken om dit zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor de jeugd. 
 
Zodoende zijn we nog naarstig op zoek naar jeugdbegeleiders heb je interesse dan is het mogelijk  
GRATIS de cursus viscoach te volgen. Wel opgeven voor 1 maart a.s. 

 
De voorbereidingen voor een visvijver binnen Kruisland zijn in volle 
gang. Op grond van dhr. W. Testers tegenover zaal Koch zal medio 
augustus een visvijver voor de leden van HSV de Kruisweel en de Jeugd 
van kruisland gerealiseerd gaan worden als alle benodigde 
vergunningen binnen zijn. De omwonende zijn positief en de 
aanwezigen leden in deze vergadering waren geïnteresseerd en gaven 
de bereidheid aan om tzt mee te willen helpen als vrijwilliger.  
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Daarnaast hebben wij dit jaar weer een tal van leuke activiteiten 
gepland. De eerstvolgende activiteiten kunt u onder het kopje agenda 
inzien.  
 
Toine Linders ere lid is onlangs overleden. Hij is een van de oprichters 
van onze vereniging en tijdens het jubileumjaar gehuldigd voor zijn 50 
jarig lidmaatschap.  
 

 
 
 
AGENDA 
 

 14 maart Bingo bij zaal Koch 

 15 maart 2020 1e Zout 

 16 april 2020 1e DWC 

 18 APRIL 2020 Kampioenschap Zout Steenbergen 

 19 april 2020 1e Zoet 

 26 april 2020 2e Zout 

 3 mei 2020 12 Grote Boot vissen 

 14 mei 2020 Avond Koppel 

 17 mei 2020 2e Zoet 

 19 mei 2020 2e DWC 

 21 mei 2020 1e MEGA FISH CUP 
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Bingo bij HSV 

de Kruisweel 
14 maart 2020 

Aanvang 19,45 uur 

Zaal open om 19.00 uur 

Zaal Koch 

Molenstraat 120 

4756BH Kruisland 

Kaartverkoop bij binnenkomst 

 

Als laatste spelen we de superronde met 

als 

Hoofdprijs € 50,-- contant 



4 

HSV DE KRUISWEEL 

WEETJES 
 De nieuwsbrief wordt enkel digitaal verstuurd. Je kunt je e-

mailadres nog altijd doorgeven naar info@dekruisweel.nl 

 HSV De Kruisweel ook Instagram en Facebook heeft en nieuwe 

volgers zoekt. 

U kunt ons volgen via de naam De Kruisweel. 

 Het bestuur nog steeds een nieuwe jeugdbegeleider en 

bestuurders zoekt. Meer informatie over de vacature is te 

vinden op www.dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

 Je bent lid tot wederopzegging. Opzeggen dient voor 1 oktober 

van elk jaar te gebeuren voor het jaar 2021. 

 Het aantal deelnemers aan de DWC wedstrijden (door de 

weekse competitie) toeneemt en aan het bovensas gevist 

wordt. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via : 

hetkraaike@gmail.com of verheijen01@ziggo.nl 

 Het meest actuele activiteiten overzicht op onze website staat 
https://dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl/ 

 Vragen of ideeën door te geven via info@dekruisweel.nl  

 Er nog open plekken zijn in ons haventje. 

Het bestuur wenst u een goed visjaar! 
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