
 
 

Nr. 5 november 2011 

Roofviscommissie 
Plug-inn 

Voorzitter: 

Har Hendriks 

haakharie@planet.nl 

0(031)475496486 

 

Secretaris: 

Noël Schmitz 

noelschmitz@wanadoo.nl 

0(031)475451465 

 

Penningmeester/ 

ledenadministratie: 

Jan Rutjens 

Jan.Rutjens@home.nl 

0(031)495531866 

 

Een Lidmaatschap is mogelijk 

indien u tevens lid bent van  

St Petrus te Weert 

 

Aanmelding  en afmelden als 

lid moet schriftelijk of per 

mail gebeuren bij de 

ledenadministratie. 

Per adres : 

Leukerstraat 22 , 

6004 RE te Weert 

Of  Jan.Rutjens@home.nl 

 

De contributie is  €10,- per 

kalenderjaar en kan worden 

overgemaakt op rekening 

135579457 ten name van  

Roofviscommissie Plug-inn, 

leukerstraat 72 te Weert 

ondervermelding van naam , 

contributie en jaar.  

Leden die jonger zijn dan 15 

jaar zijn vrijgesteld van 

contributie. 

 
IBAN/SEPA nr.: 

NL55RABO0135579457 

BIC nr.: RABONL2U 

BANKNAAM:  Rabobank 

 

 

 

Hallo visvrienden en knutselaars .  

 

De volgende activiteit staat er al weer aan te komen.  

 

 
  

Zoals afgesproken zal deze op vrijdag 18 november plaatsvinden in het Boten 

huis. Aanvang 20:00 uur 

 

Deze avond zal gevuld worden met diverse activiteiten.  

Eigenlijk teveel voor een avond.  

Om te voorkomen dat je op de avond zelf  je teveel tijd verliest met het 

maken van een keuze zullen we alvast een tip van de sluier oplichten. 

 

 

Zo zal er op deze avond de mogelijkheid zijn om een 

streamer te binden. We hebben voor deze activiteit de 

voorzitter van de vliegvisafdeling kunnen strikken. Hij is 

een vooraanstaan binder en zal op verzoek streamers 

binden. Daarnaast zal Har zijn vice en ander gereedschap 

meenemen zodat er bij interesse je ook zelf een poging 

kunt wagen. Hoe we Harrie konden strikken mag wel 

duidelijk zijn.  

 

We hebben het verzoek gekregen om nog eens (zware) spinnerbaits te maken.  

De hiervoor benodigde materialen zullen op deze avond aanwezig zijn.  

 

Wil je eens onderlijnen van een ander materiaal 

maken.  

Op deze avond zal er Nikkel-Titanium wire 

aanwezig zijn in de sterktes 25 kg, 35 kg en 45 

kg. Ook voor de nodige spelden, wartels en 

sleeves zal gezorgd worden.  

 

En mocht je interesse hebben om eens iets te gieten.  

 

Plug-inn is in het bezit van enkele loodmallen waarmee 

dropshot loodjes gegoten kunnen worden.  

Interesse hierin. Op de 18
e
 kan je er gieten.  

 

 

We hopen jullie allemaal op de 18
e
 te mogen begroeten,  

Bestuur Plug-inn.  
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