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Voorwoord: 
Beste visvrienden,  

 

Na een bepaald niet koude winter beleven we een zeer warm voorjaar 

en is het weer tijd om de hengels in orde te maken en eventueel van 

nieuwe lijn te voorzien. Door het zachte winterweer en het warme 

voorjaar is de watertemperatuur vrij hoog gebleven en is het 

vangseizoen eerder begonnen dan normaal. De meeste vissen hebben 

inmiddels gepaaid. Kortom er breekt weer een mooie tijd aan. Ik hoop 

dat jullie inmiddels de juiste visvergunning met de bijbehorende 

andere papieren in jullie bezit hebben, want er wordt weer regelmatig 

gecontroleerd, ook door de politie. De eerste bekeuringen zijn al 

uitgeschreven, en het gaat om behoorlijke bedragen! Er zal in onze 

gemeente extra gekeken worden naar mensen die ondanks het verbod 

toch met drijvend aas blijven vissen. Deze regel is niet ingevoerd om 

jullie minder te laten vangen, maar ter bescherming van de 

watervogels.  

Verder veel visplezier, en houdt oog voor de natuur!  

 

Voorzitter HSV De Kleine Voorn 

 

R.v.d.Stel 

 

Terugblik op de introductie van de nieuwe visdocumenten: 
De nieuwsbrieven die we vorig jaar naar onze leden hebben gestuurd 

hebben veelal in het teken gestaan van de nieuwe visdocumenten en 

het nieuwe vergunningenstelsel oftewel de introductie van de VISpas. 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar vele uren gemaakt om de 

introductie van deze nieuwe visdocumenten goed voor te kunnen 

bereiden en de overgang voor onze leden zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Daarnaast is onze vereniging over gegaan naar een nieuwe 

computerprogramma voor de ledenadministratie. Dit programma zit 

gekoppeld aan de centrale ledenadministratie bij Sportvisserij 

Nederland waarmee de uitgifte van de VISpassen gecoördineerd 

wordt. 

 

Inmiddels ligt de datum waarop het nieuwe vergunningenstelsel in 

werking is getreden al weer zo’n 4 maanden achter ons.  Terugkijkend 

op de introductie van het nieuwe systeem kunnen wij zeggen dat dit 

binnen onze vereniging goed is verlopen. Daarnaast moeten we 

concluderen dat er op landelijk niveau toch een aantal zaken niet 

helemaal goed zijn gegaan, waardoor een aantal personen de 

verkeerde documenten hebben ontvangen en soms teveel hebben 

moeten betalen. In deze nieuwsbrief vestigen wij de aandacht op die 

problemen en leggen we uit hoe u kunt bepalen of u teveel betaald 

heeft of niet. Indien dat het geval is leggen we ook uit hoe u uw teveel 

betaalde geld terug kunt ontvangen van Sportvisserij Nederland. 

 

 

 

Onjuiste gegevens op uw VISpas: 
Het kan voorkomen dat de gegevens die op uw VISpas staan vermeld 

niet helemaal juist zijn. Indien dat het geval is willen wij u vragen om 

dit door te geven aan onze vereniging, zodat wij ervoor kunnen zorgen 

dat op de VISpas voor volgend jaar wel de juiste gegevens staan 

vermeld. Ook als de gegevens op uw VISpas afwijken van de 

gegevens op de adressticker op de voorkant van deze nieuwsbrief 

vragen wij u om dit aan onze vereniging te melden. Dit kan gebeuren 

door een e-mail (dekleinevoorn@orange.nl) te schrijven naar onze 

vereniging met daarin vermeld de gegevens zoals deze op de VISpas 

vermeld staan. of door te bellen met onze ledenadministrateur dhr. 

John.Mathijssen (tel: 076-5016396). 

 

Dubbele landelijke afdrachten: 
Indien u lid bent bij meerdere hengelsportverenigingen dan kan het 

volgende stukje van belang zijn voor u.  Het kan namelijk zo zijn dat u 

teveel heeft betaald. Met de introductie van de VISpas hoeft u 

voortaan nog maar één maal de landelijke afdracht te betalen ook al 

bent u lid van meerdere hengelsportverenigingen. Bij één vereniging 

betaald u dan deze landelijke afdracht van €14 en bij de andere 

verengingen betaald u slechts €2,50 aan administratiekosten.  

Eind vorig jaar hebben alle hengelsportverenigingen een lijst 

ontvangen van Sportvisserij Nederland met leden die hun landelijke 

afdracht via een andere vereniging betalen. Daarbij is gebleken dat er 

nogal wat fout is gegaan. Bent u lid van meerdere 

hengelsportverenigingen en zijn uw gegevens in de 

ledenadministraties van deze verschillende verenigingen niet helemaal 

aan elkaar gelijk dan heeft de computer van Sportvisserij Nederland 

niet kunnen bepalen dat het om één en dezelfde persoon gaat. De 

betreffende hengelsportverenigingen hebben dan allemaal de 

landelijke afdracht bij u in rekening gebracht en u heeft dan teveel 

betaald. Het teveel betaalde geld krijgt u dan van Sportvisserij 

Nederland terug. Alleen moet u dat zelf aangeven, want de computer 

kan dit niet.   

Hoe kunt u controleren of u teveel betaald heeft of niet? 
• Hiervoor moet u al uw VISpassen naast elkaar leggen. 

• Rechtsonder aan de voorkant van elke VISpas staat uw 

lidnummer  bij de betreffende vereniging (13-cijfers). Als 

achter dat nummer een sterretje staat betekent dat u voor die 

VISpas €2,50 aan administratiekosten heeft betaald. Staat er 

geen sterretje achter dan betekent dat u voor die VISpas de 

landelijke afdracht van €14 heeft betaald. 

• Als alles goed is heeft u één VISpas waar geen sterretje achter 

het nummer staat en bij de overige VISpassen staat dan wel 

een sterretje. Heeft u meerdere VISpassen waar geen sterretje 

achter het lidnummer staat dan heeft u te veel betaald en kunt 

u het teveel betaalde terug krijgen. Hoogstwaarschijnlijk 

komen uw gegevens op de verschillende VISpassen dan niet 

met elkaar overeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Secretariaat: 
         Postbus 96, 4870 AB Etten-Leur 

        e-mail: dekleinevoorn@orange.nl 
         Telefoon: 076-5033167 

 
Het laatste nieuws van HSV de Kleine Voorn kan men lezen op: 
TV&Co teletekstpagina 620 en in de Etten-Leurse Bode.  
Internetpagina :  www.dekleinevoorn.nl 
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Hoe kunt u het teveel betaalde terugkrijgen? 
Helaas kan onze vereniging dit niet voor u regelen, omdat dit door 

Sportvisserij Nederland geregeld wordt. U moet dus zelf contact 

opnemen met Sportvisserij Nederland om aan te geven dat u teveel 

heeft betaald en om uw gegevens te laten wijzigen. Hiervoor heeft 

Sportvisserij Nederland drie verschillende methodes beschikbaar 

gesteld, welke we hierna zullen uitleggen. 

 

VOOR ALLE DRIE DE METHODES GELDT DAT U AL UW 

VISPASSEN BIJ DE HAND MOET HEBBEN. 

1. Via internet 

Sportvisserij Nederland heeft op de website over de VISpas een 

wijzigingsformulier geplaatst waarmee u de wijzigingen kunt 

doorgeven. 

• Ga naar de website www.vispas.nl 

• Linksonder op de website ziet u een knop “Dubbele 

afdrachten”. Als u daarop klikt dan krijgt u een pagina waar 

u de gegevens, die u op uw verschillende vispassen wilt 

hebben, kunt aangeven. Wij raden u aan om daarvoor de 

gegevens te gebruiken zoals op uw identificatiepapieren 

staan vermeld. Er wordt om uw bank/gironummer gevraagd, 

dit is nodig om het teveel betaalde geld terug te kunnen 

storten. Tevens moet u de lidnummers van de verschillende 

VISpassen vermelden en aangeven via welke vereniging u 

in de toekomst de landelijke afdracht wenst te betalen.  

2. Via e-mail 

U kunt ook een e-mail sturen aan Sportvisserij Nederland waarin u 

aangeeft dat u te veel heeft betaald. 

• Stuur een e-mail naar vispas@sportvisserijnederland.nl 

• Vermeld in die e-mail de volgende gegevens: 

- uw juiste naam met de juiste voorletters 

- uw adres 

- uw postcode 

- uw woonplaats 

- uw geboortedatum 

- uw telefoonnummer 

- uw bank/gironummer 

- de lidnummers van de verschillende VISpassen. Ook het 

sterretje vermelden als dit achter het lidnummer staat. 

- vermelden bij welke vereniging u in de toekomst uw 

landelijke afdracht wenst te betalen. 

3. Door te bellen met Sportvisserij Nederland. 

Indien u geen beschikking heeft over internet of als u liever direct 

contact heeft met Sportvisserij Nederland dan kunt u ook bellen 

met Sportvisserij Nederland om door te geven dat u te veel heeft 

betaald. 

• Bel met 0900-2025358 (35 cent per minuut) 

• Er wordt gevraagd naar de volgende gegevens: 

- uw juiste naam met de juiste voorletters 

- uw adres 

- uw postcode 

- uw woonplaats 

- uw geboortedatum 

- uw telefoonnummer 

- uw bank/gironummer 

- de lidnummers van de verschillende VISpassen. Ook het 

sterretje vermelden als dit achter het lidnummer staat. 

- bij welke vereniging u in de toekomst uw landelijke 

afdracht wenst te betalen. 

 

Zodra Sportvisserij Nederland uw bericht heeft ontvangen voeren zij 

een controle uit of u  inderdaad te veel heeft betaald en worden uw 

gegevens in de centrale ledenadministratie aangepast, zodat deze op 

de VISpas van volgend jaar juist staan vermeld. In alle bovenstaande 

gevallen ontvangt u binnen enkele weken het teveel betaalde geld 

terug.  

 

Heeft u ook een Kleine VISpas in uw bezit?: 

 
U heeft voortaan nog maar één document nodig om te mogen vissen. 

Bij onze controles aan de waterkant is gebleken dat er mensen zijn die 

naast de visvergunning van de vereniging (bv. de VISpas) ook nog in 

het bezit zijn van een Kleine VISpas. En dat is dus niet nodig als u lid 

bent van onze vereniging. U hebt in dat geval teveel visdocumenten. 

Dit kan komen, omdat u de Kleine VISpas op het postkantoor heeft 

gekocht of dat u deze eind vorig jaar bij Sportvisserij Nederland heeft 

besteld. Sportvisserij Nederland heeft eind vorig jaar namelijk alle 

mensen die in 2006 een Sportvisakte hadden maar die niet voor 

kwamen  in de centrale ledenadministratie een bestelformulier voor de 

Kleine VISpas gestuurd. 

Wat moet u doen indien u naast uw VISpas ook een Kleine 

VISpas heeft? 
In dat geval kunt u uw Kleine VISpas terug sturen naar Sportvisserij 

Nederland. Vermeld op de brief die u daarbij doet dat u in het bezit 

bent van een VISpas en vermeld het lidnummer wat rechtsonder op de 

VISpas staat in die brief. Vermeld tevens in die brief uw 

bank/gironummer. De Kleine VISpas kost €9,50.  Sportvisserij 

Nederland berekent €1,50 aan administratiekosten en stort  dan €8 

terug op uw rekening.  Indien u uw Kleine VISpas bij het postkantoor 

heeft gekocht bestaat de kans dat u meer dan €9,50 voor de Kleine 

VISpas heeft betaald. Dit komt doordat het postkantoor daarvoor 

baliekosten in rekening mag brengen. Deze baliekosten worden niet 

terug betaald. 

 

Lijsten van viswateren: 
Bij de VISpas heeft u een aantal Lijsten van viswateren ontvangen. 

Als eerste heeft u de Verenigingslijst van viswateren van onze 

vereniging ontvangen (het witte boekje). In deze lijst staan alle 

wateren vermeld, welke door onze vereniging worden gepacht en 

waar u met de VISpas van De Kleine Voorn mag vissen. Tevens staan 

in de Verenigingslijst de geldende regels vermeld. Lees dit boekje dus 

eens een keer goed door. Daarnaast heeft u de Landelijke lijst van 

viswateren ontvangen (het dikke boekje). Hierin staan vele wateren in 

Nederland waar u met de VISpas van De Kleine Voorn ook mag gaan 

vissen.  

Let er wel op dat als u gaat vissen naast de VISpas ook altijd de juiste 

lijst van viswateren bij u moet hebben. Dus gaat u alleen vissen in één 

van de wateren van De Kleine Voorn dan is het voldoende om alleen  
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het witte boekje bij u te hebben. Gaat u vissen in een water dat 

vermeld staat in de Landelijke lijst van viswateren dan moet u die lijst 

bij u hebben. 

 

Overzicht boetebedragen overtredingen: 
Doordat de Visserijwet en het vergunningenstelsel per 1 januari zijn 

gewijzigd moest het Openbaar Ministerie de feiten waarvoor een 

bekeuring kan worden uitgeschreven herzien. Inmiddels hebben we 

een overzicht ontvangen van de boetebedragen die bij een bepaalde 

overtreding behoren. Hieronder geven wij een overzicht van de 

boetebedragen voor de meest voorkomende overtredingen. 

• Het vissen zonder geldige vergunning met één of twee hengels: 

€75 

• Het vissen met meer dan twee hengels: €160 

• Het niet op het eerste verzoek ter inzage af geven van een 

vergunning: €50 

• Het vissen met iets anders dan een hengel of een peur: Boete 

wordt door de Officier van Justitie bepaald. 

• Het vissen in de periode van 1 april tot de laatste zaterdag van 

mei met een hengel geaasd met een in die periode verboden aas: 

€50 

• Het in het bezit hebben van vis waarvoor op dat moment een 

gesloten tijd geldt: Boete wordt door de Officier van Justitie 

bepaald. 

• Het in het bezit hebben van ondermaatse vis: Boete wordt door 

de Officier van Justitie bepaald. 

• Het vissen met levend aas: €75 

• Het nachtvissen buiten de toegestane periode: €50 

• Illegaal kamperen: €75 

• Het maken van een open vuur (bijv. kampvuur): €150 

• Het achterlaten van afval: €75 

• Het overtreden van een verenigingsregel: €75 

Zoals u kunt zien zijn dit behoorlijke bedragen. Het vissen zonder de 

juiste visdocumenten of het niet houden aan de regels kan snel flink in 

de papieren lopen. 

 

Jeugdviscursus: 
We gaan weer richting zomer, het weer gaat beter worden. We krijgen 

de kriebels om ook eens te vissen, zoals zovele andere mensen. Maar 

hoe vang ik nu vis en wat heb ik nodig om te kunnen vissen. Dat 

willen we net als alle voorgaande jaren onze jeugdige vissertjes weer 

leren. We gaan dit doen op een viertal woensdagmiddagen in de 

maand juni. 

Wat kunnen jullie zoal verwachten: 

• Wat voor materiaal heb ik nodig als ik voor het eerst ga vissen. 

• Hoe tuig ik een hengel op. 

• Leer zelf een tuigje maken en haken aan zetten. 

• Neem een kijkje wat er leeft in en rondom het water. 

• Breng al het geleerde in de praktijk. 

Hengelsportmateriaal wordt door HSV De Kleine Voorn 

tijdens de cursusdagen beschikbaar gesteld. Heb je interesse en 

ben je tussen de negen en twaalf jaar. Kijk op 

www.dekleinevoorn.nl of haal eind mei een inschrijfformulier bij 

De Korenmolen of Discus. Voor extra informatie kun je contact 

opnemen met dhr. John.Mathijssen (tel: 076-5016396). 

 

Visstandbeheer commissie Brabantse Delta: 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het beheer 

van de waterkwaliteit en waterkwantiteit van de meeste wateren in 

West-Brabant. Vanuit de Europese, Landelijke en Provinciale 

overheden krijgt het waterschap steeds meer regels opgelegd die 

invloed hebben op het waterbeheer. Maatregelen die op wateren 

uitgevoerd moeten worden kunnen ook invloed hebben op de visstand 

die in dat water leeft en indirect dus ook op onze hobby, de 

hengelsport. 

 

Het waterschap en een werkgroep van vertegenwoordigers van de 

hengelsportverenigingen uit West-Brabant hebben de afgelopen paar 

jaar gewerkt aan de oprichting van een Visstandbeheercommissie 

(VBC) voor het werkgebied van het waterschap.  Het doel van deze 

VBC is om ervoor te zorgen dat de maatregelen die het waterschap 

moet  nemen geen nadelige gevolgen voor de hengelsport heeft en dat 

we in de toekomst op onze wateren kunnen blijven vissen. 

 

Op dinsdag 21 november heeft de officiële oprichting van de VBC 

Brabantse Delta plaats gevonden in de kapelzaal op het landgoed 

Bouvigne in Breda. Vele vertegenwoordigers van 

hengelsportverenigingen, gemeenten en andere belangstelleden waren 

aanwezig bij de oprichting van de VBC. Onze vereniging heeft 

besloten om zitting te nemen in de VBC om er voor te zorgen dat 

onze leden in Etten-Leur kunnen blijven vissen. 

 

Onderhoud wateren in Etten-Leur: 
Een aantal wateren die onze vereniging pacht hebben te maken met 

een slechte waterkwaliteit.  Door zuurstofloosheid gebeurt het 

regelmatig dat er kleine vissterftes optreden gedurende de warme 

zomermaanden. De afgelopen jaren is dat met name het geval geweest 

bij de vijver in de Hoge Neerstraat. Daarnaast zijn er verschillende 

wateren waar blauwalgen en botulisme in voor komen.  

Een aantal van deze problemen wordt  veroorzaakt door een 

overvloed aan voedingsstoffen in het water. Deze voedingsstoffen 

komen o.a. in het water door het lokvoer dat wij als vissers in het 

water gooien. Wij willen u langs deze weg dan ook vragen om 

voorzichtig te zijn met het voeren  en dus niet te veel te voeren. Op 

met name de vijver in de Hoge Neerstraat wordt veel gevist waardoor 

veel voeren helemaal niet nodig is. Daarnaast komen er ook veel 

voedingsstoffen in het water door de aanwezigheid van de grote 

hoeveelheid eenden die op de wateren aanwezig zijn. Deze eenden 

worden met grote regelmaat gevoerd en wat er aan de voorkant in gaat 

komt er langs de achterkant weer uit. Door de ontlasting van de 

watervogels wordt het water flink bemest. 

 

De gemeente en het waterschap Brabantse Delta zijn van plan om de 

waterkwaliteit te verbeteren. Op dit moment wordt door deze 

organisaties bekeken wat er aan de wateren gedaan moet worden. Een 

aantal wateren binnen de bebouwde kom zullen hoogstwaarschijnlijk 

de komende jaren uitgebaggerd worden. Daarnaast zullen er fonteinen 

en beluchters in deze wateren geplaatst worden. Het is de bedoeling 

van de gemeente om na de zomervakanties te beginnen met het 

onderhoud aan de wateren. 

 

Ook een aantal wateren die in de polder liggen beschikken over een 

slechte waterkwaliteit. De Romme’s Wiel ligt het grootste gedeelte 

van het jaar helemaal dicht door een dikke laag met kroos, waardoor 

het water in die periode helemaal zuurstofloos is. Op de Zandwiel is 

gedurende de zomermaanden alleen zuurstof in de bovenste 2 meter 

aanwezig. De diepere waterlagen zijn dan zuurstofloos. Deze 

problemen worden veroorzaakt door de dikke baggerlaag die in die 

wateren aanwezig is. Het waterschap is aan het onderzoeken of het 

uitbaggeren van de Romme’s Wiel, de Zandwiel en de Halsche Vliet 

verbetering kan brengen in de waterkwaliteit van die wateren.  
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Hengelvangstregistratie: 
De vereniging wil aan de slag met hengelvangstregistratie (HVR). 

Via HVR kunnen waardevolle gegevens worden verkregen over 

de visstand. Als er bijvoorbeeld klachten zijn over teruglopende 

vangsten, kan dit via HVR worden onderbouwd. Met cijfers in de 

hand staan we natuurlijk ook sterker richting bijvoorbeeld het 

waterschap.  

 

Om hier invulling aan te geven zijn we opzoek naar mensen die 

regelmatig in onze wateren vissen en bereid zijn hun vangsten te 

registreren. Uw vangstgegevens zullen alleen voor visstandbeheer 

gebruikt worden. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw favoriete 

stek bij andere vissers bekend zal worden. 

 

We willen in de loop van 2007 gaan starten met de 

hengelvangstregistratie.  Heeft u interesse om aan de HVR van 

onze vereniging deel te nemen dan kunt u zich al aanmelden door 

een  e-mail te sturen naar dekleinevoorn@orange.nl. Vermeld 

daarbij uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Zodra de 

voorbereidingen voor de HVR gereed zijn dan nemen wij contact 

met u op. U krijgt dan de benodigde materialen om de vangsten te 

registreren. Daarnaast zal er een informatieavond over het 

herkennen van de juiste vissoorten organiseert worden. 

 

Algemene mededelingen: 
Algemene Ledenvergadering 2007: 

Op 25 januari heeft de algemene ledenvergadering 

plaatsgevonden in café-zaal Roeloffs. Gedurende de algemene 

ledenvergadering werden onderwerpen zoals de gebeurtenissen 

van het afgelopen jaar, financiën, visstandbeheer, viswedstrijden 

etc. onder de aandacht van de leden gebracht. Tijdens deze 

algemene ledenvergadering werd Bas van Driel gekozen tot 

bestuurslid van onze vereniging, waarin hij de functie van tweede 

secretaris op zich zal nemen. Tevens stond een wijziging van de 

statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging op 

het programma. Deze moeten gewijzigd worden in verband met 

de wijziging van de Visserijwet en het nieuwe 

vergunningenstelsel die per 1 januari jl. van kracht zijn geworden. 

Hoewel het voorstel tot het wijzigen van de staturen goedgekeurd 

werd kon geen geldig besluit genomen worden, omdat daarvoor 

niet het vereiste aantal leden aanwezig was.  Om de 

statutenwijziging toch te kunnen goedkeuren is dan een extra 

algemene ledenvergadering nodig. Tijdens de algemene 

ledenvergadering is bepaald dat die op 12 maart gouden zou 

worden. 

 

Extra Algemene Ledenvergadering 2007: 

Op 12 maart is er een extra algemene ledenvergadering gehouden 

waarin het voorstel tot het wijzigen van de statuten van onze 

vereniging nogmaals op de agenda stond. Bij deze extra algemene 

ledenvergadering was het wel mogelijk om het voorstel goed te 

keuren ongeacht het aantal aanwezigen. Tijdens deze vergadering 

werd het voorstel door de leden goedgekeurd. De secretaris is op 

dit moment bezig om de statutenwijziging bij de notaris vast te 

laten leggen in een notariële akte. 

 

Wedstrijdvergadering 2007: 

Op 12 april is de speciale ledenvergadering die in het teken staat 

van de wedstrijden, die onze vereniging organiseert, de 

zogenaamde wedstrijdvergadering gehouden. Tijdens deze 

vergadering zijn het wedstrijdprogramma en het nieuwe 

wedstrijdreglement voor het komende wedstrijdseizoen 

behandeld. Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste 

wedstrijden alweer gevist. Maar wilt u meer informatie over de 

wedstrijden hebben of wilt u zelf gaan deelnemen kijk dan eens op de 

website van onze vereniging of neem contact op met onze 

wedstrijdleider Ries v.d. Broek (tel: 076-502171).  

 

Nationale Schoonmaakdag 2007: 

Zaterdag 17 maart heeft onze vereniging weer haar jaarlijkse bijdrage 

geleverd aan de Nationale Schoonmaakdag. Een tiental vrijwilligers 

hebben de bermen langs de Leurse Haven en langs de wateren in de 

Zwartenbergse polder ontdaan van zwerfvuil. Aangetroffen werden 

o.a. autobanden, steenpuin, planken, oud ijzer, asbest en 

vanzelfsprekend veel lege flesjes en blikjes. Ook werd een tas 

gevonden met bankpasjes, sleutels en een paspoort. De is bij het 

politiebureau afgegeven. Nadat de vrijwilligers getrakteerd waren op 

worstenbrood en koffie konden we het gevonden afval kosteloos 

afleveren bij de gemeente. Het bestuur wil alle vrijwilligers die 

meegewerkt hebben aan de Nationale schoonmaakdag bedanken voor 

hun medewerking. 

 

 
 De vrijwilligers 

 
 Een volle aanhanger met gevonden afval 

 

 

 

Agenda 2007: 

• Juni: Jeugdviscursus 

• 25 augustus Nationaal Concours 

• September zaterdag met Leurse Kermis: Koningsvissen 

 


