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 Beste Leden, 

Nu de zomervakantie is aangebroken, is het natuurlijk heerlijk weer 
om te vissen en voor een fietstocht. De fietstocht van De Kruisweel 
stond ingepland op 15 september maar is verzet naar 1 september 
omdat de braderie ook op deze datum zal worden gehouden in 
Kruisland.  Twee te reserveren datums dus in uw agenda! De aanvang 
van de fietstocht op 1 september 2019 is om 13:00 uur. Ook de 
clubkascampagne gaat dit jaar weer van start bij de Rabobank. Om 
mee te kunnen stemmen voor onze vereniging, kunt u gratis lid 
worden bij de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht. De stemperiode is 
van 27 september tot en met 11 oktober 2019. Als u lid bent 
geworden van de bank, kunt u in september/ oktober meestemmen 
voor de verdeling gelden Clubkasactie voor HSV De Kruisweel. Op 10 
juli heeft onze vereniging een visavond voor alle jeugd van 6 tot en 
met 14 jaar georganiseerd. Er waren maar liefst 20 kinderen aanwezig. 
Een groot succes dus en zeker voor herhaling vatbaar! 

AGENDA 

 22-8-2019  5e DWC 

 25-8-2019  5e Zoet + Wild 

 01-9-2019  fietstocht aanvang 13.00 uur 

 7-9-2019  Jeugd karpervissen penvisdag  

 8-9-2019  5e zout Beerkanaal 9.30-13.30 

 14-9-2019  Open wedstrijd 8.30-12.00 uur boven sas 

 19-9-2019  6e DWC 

 22-9-2019  6e Zoet  

 24-9-2019  Reserve DWC 

 28-9-2019  2e wedstrijd Megafishcup Spuiboezem 

 20-10-2019  6e zout Baaiweg 10.30-14.30 uur. 

 2-11-2019  bootjes uit water 

 2-11-2019  Bingo in zaal Koch, aanvang 19:45 

 16-11-2019 Prijsuitreiking zaal Koch aanvang 19.30 

 24-11-2019 Bootvissen Zwerver 3 Bergse diepsluis 08.00 
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WEETJES 

 De nieuwsbrief alleen nog digitaal verstuurd wordt. Je kunt je e-

mailadres nog altijd wijzigen of doorgeven aan 

info@dekruisweel.nl 

 HSV De Kruisweel nu ook Instagram heeft. 

U kunt ons volgen via de naam De Kruisweel. 

 Het secretariaatsadres is gewijzigd in Burgemeester van 

Loonstraat 57, 4651 CC Steenbergen. 

 Het bestuur nog steeds een nieuwe jeugdbegeleider zoekt. 

Meer informatie over de vacature is te vinden op 

www.dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl 

 Nog steeds niet iedereen zijn Vispas en dus de contributie van 

onze vereniging heeft betaald. Wij verzoeken je de brief die 

Sportvisserij Nederland heeft gestuurd goed te lezen. Als je een 

automatische incasso afgeeft dan betaal je 5 euro minder dan 

via een acceptgiro. Dit formulier is meegezonden bij de brief, 

maar je kunt het ook downloaden via de site. 

 Je bent lid tot wederopzegging. Opzeggen dient voor 1 oktober 

van elk jaar te gebeuren. 

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

Het bestuur wenst u een fijne zomervakantie! 
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