
Nuyts Jean 

Van: <isabelle@sportvisserijvlaanderen.be>
Aan: "bram naeyaert" <bramnaeyaert@hotmail.com>; "Danny Geysen" 

<danny.geysen@telenet.be>; "Devisch Joeri VFK" <J.devisch83@telenet.be>; "Eddy 
Schelkens" <schelkenseddy@skynet.be>; "'Erik Pinoy'" <erik@hengelen.be>; "Geerts Jean " 
<jean.geerts.seawitch@gmail.com>; "Ivan Weerts KLV" <weerts.ivan@gmail.com>; "Jan Van 
den Broeck" <jan.vandenbroeck@just.fgov.be>; "Koen Vandermolen HVVB" 
<koen.vandermolen@skynet.be>; "Lemarcq Dries FVV" <dle@vvva.be>; "'maarten roegiers'" 
<maarten.roegiers@skynet.be>; "Marc Vergauwen" <marc.vergauwen@skynet.be>; "Nuyts 
Jean" <nuyts.jean@skynet.be>; "Ost Armand" <armand.ost.nva@gmail.com>; "pascal delrue" 
<pascal_delrue@hotmail.com>; "Patrick Bardoel" <patrick.bardoel@proximus.be>; "Paul 
Walravens" <walravensleo@gmail.com>; "Peter Van Lierde VFK" <info@vfk-vzw.be>; "Raoul 
De Baerdemaeker" <raoul.de.baerdemaeker@telenet.be>; "Roland Massaert" 
<info@proplan.be>; "Romain Van Hoof KLV" <romainvanhoof@outlook.com>; "Ronny De 
Ranter" <ronny.de.ranter@telenet.be>; "Ronny Dejonghe" <dejongheronny@skynet.be>; 
<ruudschoefs33@hotmail.com>; "Secretariaat VRHV" <secretariaatvrhv@gmail.com>; 
<segervm@hotmail.com>; "Steylaerts Richard" <steylaertsrichard@skynet.be>; "Theo van de 
Gaer ombudsman " <theo.van.de.gaer@telenet.be>; "Tom D'hondt - VV Vlaamse Ardennen" 
<tdh@vvva.be>; "Van Eetvelde Gerrit VVHPOV" <gerrit.van.eetvelde@telenet.be>; 
"Vanbrabant Tom MLV" <tvanbrabant@hotmail.com>; "Willems Joris VRF" 
<joris.willems@telenet.be>

CC: <jelle@sportvisserijvlaanderen.be>; <david@sportvisserijvlaanderen.be>
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 8:44
Onderwerp: update 19 maart "Hengelen is tot nader order verboden!"
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Net via de website van Natuur en Bos vernomen dat er terug een update is ivm het 
coronavirus

Gelieve de onderstaande info door te sturen naar de aangesloten clubs en leden en 
zo wijd mogelijk te verspreiden!!!!

Coronavirus en hengelen
De Nationale Veiligheidsraad vaardigde maatregelen uit om de uitbraak van het coronavirus in te 
dijken en te vertragen. Volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn alle sportieve 
activiteiten geannuleerd tot nader order, publiek en privé, ongeacht hun omvang. Op 
19 maart zijn er verstrengde maatregelen uitgevaardigd. Hengelen is tot nader order 
verboden.
Wat mag je niet doen?

Buitenactiviteiten behalve wandelen, lopen en fietsen zijn verboden. Hengelen is tot nader order dus 
verboden.
Hengelwedstrijden en -trainingen zijn opgeschort tot nader order
Samenkomen in kantines, cafés en clubhuizen is niet toegestaan
Recreatie OP het water is verboden, dus bellyboat of andere vormen van boothengelen zijn niet mogelijk
Niet-noodzakelijke verplaatsingen zijn verboden.
Wat mag nog wel?

Niet-noodzakelijke verplaatsingen zijn verboden, maar lichaamsbeweging in de buitenlucht is wel 
toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd. Verplaatsingen met de wagen zijn niet toegelaten voor 
recreatieve doeleinden. Trek dus de natuur in bij jou in de buurt.

Waar vind je officiële communicatie rond het Coronavirus?

BELANGRIJK: ga regelmatig zelf naar de officiële websites over corona voor de laatste stand van 
zaken:
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Alle algemene informatie over het Coronavirus: https://www.info-coronavirus.be/nl 
Informatie over coronavirus en sporten: https://www.sport.vlaanderen/nieuws/wat-betekent-corona-voor-
de-sporters...

Met vriendelijke groeten,

Op kantoor:
Ma, di, do van 8.00 tot 15.30 u
Woe, vrij van 8.00 tot 12.30 u
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