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Beste leden,
We leven in een bizarre tijd met het Coronavirus, maar ook leven we in een andere tijd dan een
decennia terug toen iedereen vissen heel normaal vond. Nu moeten we regelmatig uitleggen
dat vissen veel meer is!
Dat we als vissers al heel lang ons best doen om zorg te dragen voor de vissen en de natuur
rond ons viswater.
Vissen is natuurlijk meer dan alleen een hengeltje uitgooien en proberen een vis te vangen. Het
is ook fijn om je hoofd leeg te maken en van de natuur te genieten waar je je dan in bevindt.
Zeker in deze bizarre tijd dat we gebonden zijn aan alle regels omtrent het Coronavirus.
Vergeet niet dat ook de hengelsportvereniging normaal meer activiteiten kan organiseren dan
nu in deze tijd, denk bijvoorbeeld aan school projecten, het vissen met mensen uit een
verzorgingshuis zodat deze ook nog van de natuur en het vissen te kunnen laten genieten.
Het is geweldig om de gezichten van de kinderen en de ouderen te zien stralen als ze aan de
waterkant een vis vangen en heerlijk van de mooie natuur kunnen genieten.

Controle
Iets wat ook erg belangrijk is, ons team van controleurs is zeer regelmatig aan de waterkant te
zien soms in samenwerking met handhaving of met de BOA’s van de federatie. Daar we een
behoorlijke groei van nieuwe leden hebben doorgemaakt zou het fijn zijn als we ons team van
controleurs kunnen uitbreiden. Denk je daar wil ik ook aan meewerken, neem dan even contact
op met ons.

Regels Oudorperhout en Oudieplas
We willen u ook wederom onder de aandacht brengen dat het gebied aan de noordzijde van
de Oudieplas (klik op de tekst voor meer info) niet betreden mag worden en in het
aangegeven gebied in de Oudorperhout ((klik op de tekst voor meer info) mag tot 1 juli niet
worden gevist.

Nachtvissen
Het nachtvissen in de Schermer, met name in de Noorder-, Zuider- en de Laanvaart is
verboden.
In de volgende wateren is nachtvissen alleen toegestaan voor leden van HSV Alkmaar e.o.

De Zandput
De Oudieplas
Oosterhout
Oudorperpolder
Zorg ervoor, dat nachtvissen mogelijk blijft!
De hengelsportvereniging heeft regelmatig contact met de gemeente over diverse zaken. We
moeten aan de gemeente laten zien dat we erop toezien dat de vissers zich ook aan de
afspraken houden.
De controleurs zijn net als de vissers onze ogen en oren aan de waterkant en kunnen ons
voorzien van informatie als het gaat om misstanden.
Wij hopen dat iedereen geniet aan de waterkant. Heerlijk je hoofd leeg maken en als het kan
een vis vangen en weer netjes terug zetten!

Ons kantoor is weer (beperkt) open!
Nu de corona-regels worden versoepelt, gaat ons kantoor
weer gedeeltelijk open onder bepaalde voorwaarden;
Waar voor kunt u naar kantoor komen;
• betaling vispas (brief met acceptgiro meenemen)
• 3de hengel (HSV A&O)
• Tevens kunt bij ons op kantoor betalen met de volgende
door de gemeente verstrekte AlkmaarPas, Meedoenpas
(Langedijk) en de Huygenpas (Heerhugowaard)
Let Op: Dus NIET de gekochte Alkmaarpas! en u kunt
NIET pinnen bij ons!

Bezoekers dragen een mondkapje (zelf meenemen)
bezoekers houden zich aan de 1,5meter afstand
er wordt maar 1 persoon tegelijk binnen gelaten
Woensdag 1 Juli, openingstijden van 19.00 - 20.00
Woensdag 5 Augustus, openingstijden van 19.00 - 20.00
Woensdag 2 September, openingstijden van 19.00 - 20.00
Woensdag 7 Oktober, openingstijden van 19.00 - 20.00
Voor vragen kunt u ons bellen op 072-5400108
Voicemail buiten kantoortijden; spreek ook het telefoonnummer in waar u te bereiken bent.

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u hsvadmin@xs4all.nl toe aan uw adresboek.

