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Nieuws
flash! 

Beste wijnvrienden, 

 

Spijtig genoeg staat de laatste activiteit van dit proefseizoen er 

weer aan te komen.  Eind juni hopen we natuurlijk op uitzonderlijk 

goed weer want we organiseren een gezellige BBQ op het domein 

HEIOORD te Neeritter. 

We starten reeds om 15u met “Koffie en vlaai”. 

Dan staat de zomeractiviteit 

centraal: we kozen dit keer 

voor het FORELvissen op de 

vijver (voor de liefhebbers).  

Een andere groep, onder lei-

ding van Relind, kan intussen 

een mooie natuurwandeling 

maken of zelfs ter plaatse van 

een terrasje genieten (of supporteren voor de vissers). 

Omstreeks 18.30u wordt het vuur voor de BBQ aangestoken en ver-

wachten we de deelnemers die niet aanwezig kunnen zijn op de 

namiddagactiviteit. 

In bijlage vind je een routebeschrijving.  

Graag ontvangen we zo snel mogelijk je al-of-niet deelname via bij-

gaand formuliertje omdat er toch één en ander te regelen valt. 

Zo willen we weten of je deelneemt aan het vissen (er zijn 12 plaat-

sen voorzien, maar we kunnen elkaar aflossen…) of het wandelen, 

of je extra een forel wenst op de BBQ of het gewoon bij vlees 

houdt. 

Uiteraard zijn de opgegeven prijzen all-in en je kan alvast vooruit 

storten op onze ARGENTA-rekening. 

 

Graag je deelname melden vóór 18 juni via mail (met formulier) aan 

paul@vandinter.be of john.golsteyn@gmail.com   

   Het bestuur. 

Dagorde Zomeractiviteit 2015 op zaterdag 27 juni  

 

Zaterdag 27 juni 2015 

Locatie: HEIOORD 

   Rutjensstraat 6 

 6015 RE  NEERITTER 

 

15u: Koffie en vlaai 
15.30: Forelvissen/wandelen 
18.30: BBQ 
 
Al het vismateriaal is ter 

plaatse. Je hoeft dus zelf geen 

wormpjes mee te brengen! 

 

Prijzen:  

BBQ + namiddagactiviteit:  
Leden: 35 € 

Niet-leden: 50 € 
 

Alleen BBQ 
Leden: 30 € 

Niet-leden: 45 € 

Meer info op pagina 2 

mailto:paul@vandinter.be
mailto:jean.golsteyn@gmail.com
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Zomeractiviteit Maaslandse Wijnvrienden 2015 

Forelvissen op domein Heioord te Neeritter met aansluitend BBQ 
 
Beste leden en sympathisanten, 

 

Graag enkele aandachtspunten voor deze activiteit: 

 

Voor de wandelaars: stevige wandelschoenen, eventueel regenkledij (!) maar we hopen op uitstekend weer.   

 

Voor de vissers: - enkele oude handdoeken of andere doeken die je later kan wegwerpen om je handen regelmatig aan 

af te vegen en om de gevangen (?) vis vast te nemen. Deze dingen zijn zeer glibberig. 

Ik mag jullie al blij maken: vrijdag laatstleden ben ik met een  vriend de zaak gaan uittesten… ik heb mijn 5 stuks gevan-

gen, mijn vriend 4 en dan zijn er ons nog een paar ontsnapt!  Is het beginnersgeluk of waren die beesten werkelijk uit-

gehongerd zodat ze beten op alles wat in het water werd gegooid?? 

Dus goede moed… want het is een fluitje van een cent.  

De gevangen exemplaren worden voor de liefhebbers ’s avonds op de BBQ klaargemaakt.  

We hebben een eigen vijver toegewezen gekregen voor 12 vissers. Zijn er meer liefhebbers dan zullen we elkaar aflos-

sen zodat ook de vermoeide vissers een “pintje” kunnen gaan drinken. Andere mogelijkheid is een eerste groep laten 

beginnen om 13u… Vissen kan tot 18u. We geven nog even bericht hieromtrent. 

 

De te volgen route : routeplanner  Rutjensstraat 6  - 6015 RE Neeritter (nummer is belangrijk omdat deze straat 

verschillende straten en veldwegen omvat). 

 

Komende van Maaseik volg de grote baan Maaseik-Ophoven-Kessenich. Juist vóór de grens in Kessenich sla je links af 

(straatnaam = Kasteelstraat) aan “De Graef Colonial Warehouse”). Volg deze baan naar Neeritter en op het pleintje 

houd links aan (=Bosstraat). Rechtdoor – deze baan wordt nu Ringstraat. In de flauwe bocht sla je de eerste straat links 

in (Sniekstraat), vervolgens 2de straat rechts = Rutjensstraat. Volg deze weg tot je aan Heioord (Forellenvijver) komt. De 

parking ligt even voorbij de ingang aan de rechterkant. 

  

Kom je uit Nederland (richting Roermond), sla dan aan de “Graef Colonial Warehouse “ (juist voorbij oude grenskan-

toor) rechts af en vervolg de route zoals hierboven omschreven.  

Meer info over forelvissen :  

http://deforelvisser.com/forelvistips-tips-voor-het-forelvissen/materiaal-en-tips-voor-de-beginner/ 

Neeritter 



Met een totaal van 33 aanwezigen was deze zomeractiviteit de 
afsluiter van seizoen 2014-2015. 

 
Dit maal werd gekozen voor een locatie die aan de basis lag van de 
hoofdactiviteit: forelvissen! 
De locatie : HEIOORD FORELVIJVERS in Neeritter. 
 

Niettegenstaande 33 inschrijvingen 
waagden toch maar 12 kandidaten 
hun geluk als “loze vissertje” en 
werden de anderen uitgenodigd 
voor een wandeling in de buurt 

onder leiding van Relind. 
 
Eerst was er voor iedereen “koffie 
en vlaai” en dat werd zeker 
gesmaakt! 

 
Om 15.30u werd dan het nodige vismateriaal ter beschikking 
gesteld en kregen we van “Tjeu” de deskundige uitleg omtrent de 
vaardigheden bij het 

hengelen, het aanbrengen 
van het aas, het inwerpen en 
het binnenhalen van de vis 
(als die al goesting had om 
toe te happen). Erwin 
Bijnens was de gelukkige: hij 
had amper de hengel in zijn 
handen of het was al prijs! 
Een eerste forel werd 
bovengehaald (terwijl de 

anderen nog bezig waren 
met het klaarmaken van hun eigen materiaal!!!) en vanaf nu kon 
de pret niet op, al moesten we dikwijls en luide “Dedj***” horen 
als er weer en vis met het aas vandoor ging. 
 
Dat sommigen meer geluk hebben in de liefde bleek al snel.  



Niet iedereen kon het 
spannende moment 

meemaken van het 
aanslaan, het binnenhalen 
en het onthaken van de 
spartelende vis. Gelukkig 
konden we op de hulp 
rekenen van enkele 
omstaanders en zorgde 
Math de Weerdt voor de 

dorstige kelen. Op het einde van de rit konden 29 forellen worden 
geteld (er werden maar 30 forellen te water gelaten). We mogen 

dus spreken van een 
“wonderbaarlijke 
visvangst”, temeer omdat 
we later vernamen dat er 
toch in totaal niet zo veel 
gevangen werd op de 8 
vijvers! Beginnersgeluk of 
toch deskundigheid? Wie zal 
het zeggen.  Niettemin was 

dit zeker een leerrijke, 
plezierige en voor de meesten een aangename ervaring. Intussen 
waren ook de wandelaars teruggekeerd en konden de vissers hun 
aanmoedigingen waarderen. 

 
Omstreeks 18u snakte 
iedereen naar een frisse 
pint op het terras en 
werden de sterke 
vissersverhalen 

bovengehaald. Bij elke 
pint werd de vis groter 
en zwaarder… 
 
 

 
 
 



 
18.30u: tijd om de BBQ in vlam te zetten.  

 
Dank zij de 
bereidwillige inzet van 
enkele kookfanaten 
(bedankt Danny 
Silkens, Bert Trouwen , 
Erik Gielen, Ronny 
Lamberigts en Marc 
Vranken) werden al 
snel voor de 

liefhebbers 21 forellen 
in papillot op het vuur 
klaargestoomd.   
Daarna was het de 
beurt aan het vlees, 

werd het saladebuffet opgezet en konden de eerste flessen wijn 
worden ontkurkt.  
De no-nonsens BBQ mag zeker geslaagd worden genoemd: 
informeel, gezellig en iedereen vond wel iets naar z’n gading.  Dat 

we goede eters 
zijn (en drinkers) 
bleek achteraf・ er 

schoot weinig of 
niets over. 
De gevangen 
forellen (inmiddels 
deskundig geslacht 
door onze vriend 
“Tjeu”  die we 

bedankten met 
een flesje rosé) 
werden op het einde van de avond nog meegegeven aan de 
liefhebbers die in de loop van volgende week (met de hittegolf op 
komst) zeker nog eens de BBQ thuis zullen bovenhalen. De door 
hen zelf-gevangen-forel zal met veel liefde op het bakrooster 
worden uitgespreid, al of niet ingesmeerd met factor 50. 
 



Mogen we langs deze weg onze leden nogmaals hartelijk danken 
voor de gezellige samenkomsten van dit seizoen. We verwachten 

jullie allemaal terug vanaf september voor het feestelijke 25ste 
jubileumjaar dat zal afgesloten worden  met een groots 
Kapitteldiner (en dat is geen visserslatijn!). 
 

Natuurlijk wensen we 
jullie allemaal een 
welverdiende, 
schitterende en zonnige 
vakantie toe. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Namens het bestuur, 
De verslaggever ter plaatse, 
John Golsteyn 


