Paasworkshop:
Op zaterdag 01 april ( geen april mop ) organiseren wij weer een geweldige workshop waardoor u in een zeer gezellige omgeving een schitterende decoratie kunt maken en u met een prachtig werkstuk huiswaarts
keert.
Patrick Janssen uit Oosterhout.
Patrick organiseert op 12 maart a.s.
weer een tweedehands hengelsportbeurs en dumpdag in dorpshuis De
Schakel. Hij runt samen met zijn
vrouw Manon sinds 2012 een bedrijf
in de hengelsport www.khbaitsandtackle.nl.
Welke vis vang jij zelf het liefst?
‘Ik ben tevreden met alles wat ik
vang. Het gaat om de sport en het
maakt niet uit of het groot of klein is.
Het karpervissen heeft wel een beetje mijn voorkeur, het vergt aardig wat discipline. Het is niet zomaar iets.
Je moet het zorgvuldig voorbereiden door vaak een aantal dagen tot
een week van te voren te gaan voeren. Steeds op dezelfde plek. Je
moet ze lokken. Tegenwoordig krijgen de vissen een vijf gangendiner
hoor, want er zijn erg veel soorten voer. Ik houd me voornamelijk bezig
met de kwaliteit van het aas en voer. Dat doe ik samen met de
Karperhunters, een sportvisclub die nieuw visvoer voor Baits and Tackle
uitprobeert. We zullen zo eens gaan kijken in de schuur, dan kun je het
zien.’
Nemen jullie de gevangen vis mee of gooi je ze terug?
‘We zetten ze terug. Catch and release noemen we dat, vangen en
terugzetten.
Wij eten ze niet, maar in Tsjechië is karper een delicatesse. Polen en
Duitsers eten ze ook. Die zijn er blijkbaar gek op,
Hier in Nederland moet je lid zijn van een visclub om te mogen vissen.
De visclubs beheren de visstand en zetten vissen uit.
Polen, Duiters en Witrussen zijn massaal lid geworden van de visclubs
maar ze trekken hier alle viswateren leeg. Dat is een beetje jammer. Wij
behandelen de karpers heel voorzichtig. Het onthaken gebeurt op een
speciale mat, zodat ze niet beschadigen. We wegen ze, maken foto’s en
zetten ze weer netjes terug in hun element’.
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Onder de bezielende leiding van Nellie Huting en Thea Bussman wordt
er met allerlei materialen weer een schitterende paasdecoratie gemaakt
waar u zeker ook thuis nog lang van kan genieten.
De workshops worden gehouden van 10.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur.
De kosten bedragen € 20.00 p.p. inclusief alle materialen, koffie / thee
en een
,, ovenheerlijke,, appelflap.
Aarzel niet als u ook eens graag wilt deelnemen en bel op tijd met :
Mevr. Carla Brekelmans 06 10524166
Wacht niet te lang want helaas moeten wij stellen :

VOL IS VOL !!!!

Museumboerderij den Tip
,, het museum met de leuke activiteiten ,,

Let op! Aanleveren kopij
maart
april uiterlijk
uiterlijk 20
20 februari
maart
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Hoe werkt dat binnenhalen van zo’n karper? Wat is de kick?
‘Je hebt een verklikker op je hengel. Als je beet hebt moet je snel zijn,
want de karper zwemt gewoon door. Je pakt de hengel en slaat aan,
dan begint het gevecht. De vis moet moe zijn om hem te kunnen scheppen en dat kan dus een hele tijd duren. Je doet er zomaar een half uur,
drie kwartier over om een flinke karper binnen te halen. Dat geeft een
kick. Omdat we van elke karper die wij vangen een foto maken, kun je
zien of je die karper al eens eerder hebt gevangen. In 1999 heb ik een
spiegelkarper gevangen en in 2004 ving ik dezelfde weer terug. En in
2005 nog een keer. Karpers hebben specifieke kenmerken waar je ze aan
kunt herkennen. Deze had een patroon van vijf schubben bij elkaar. Ik
noemde hem ‘de vijf’, voor mij een speciale vis die ik drie keer mocht
vangen.
In 2006 is “de vijf” helaas overleden. Tijdens het zakken van het water
kon ze haar kuit niet kwijt en heeft ze het helaas niet gered. Ik heb haar
netjes begraven.’

Nu ook in Oosterhout bij Fit Center Feelgood!

Wat is de zwaarste vis die je hebt gevangen?
Mijn zwaarste karper is 21,2 kilo, een steur van 25 kilo en een meerval
van 35 kilo.
Maar nogmaals, het gaat mij erom dat ik wat vang en het maakt zeker
niet uit hoe groot het is. Al geeft het wel een kick als je een nieuw persoonlijk record vangt.
Zo’n vijftien jaar geleden was een karper van tien kilo heel bijzonder in
Nederland. Voor grotere karpers moest je naar Frankrijk. Tegenwoordig
worden ook hier al regelmatig karpers gevangen van in de twintig kilo
en zelfs al enkele die de dertig kilo passeren.’
Wat is het geheim voor succes?
‘De meeste vissers zullen dat niet prijsgeven maar ik wil je graag alles
vertellen. Want wat is er nu mooier dan een visje vangen. Het is echter
wel afhankelijk van een hoop factoren. Je moet op de juiste tijd op de
juiste plek zijn, een beetje kennis en ervaring hebben en het juiste voer.
Doorzettingsvermogen is ook wel handig’.

Uw praktijk voor (sport) fysiotherapie en manuele therapie
U kunt bij ons terecht zonder verwijzing en we hebben overeenkomsten met alle
zorgverzekeraars.
Stationsstraat 21 a

| 6678 AA Oosterhout

0481 421540 | www.fysiotherapiegendt.nl | info@fysiotherapiegendt.nl
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Je hebt nog een bedrijf, kun je dat wel goed combineren?
‘Jazeker, overdag ben ik druk met mijn afwerkingsbedrijf: schilderen,
stucadoren en spackstpuiten. ‘s avonds ga ik veelal werk opnemen bij
klanten en offertes maken.
KH Baits and Tackle is voornamelijk een webshop en de bestellingen
kunnen we tussendoor inpakken. Mensen die hun bestelling willen
komen afhalen, kunnen alleen op afspraak terecht. Manon helpt naast
haar eigen baan ook druk mee. Van pakketjes inpakken tot de boekhouding van beide bedrijven.’
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Knutselen: Lammetje

Vis jij ook Manon?
‘Ja achter het net. Nee, mij zul je niet zien vissen. Ik zit er liever bij met
een goed boek om te relaxen. Roy en Dinand, onze twee zoons, vissen
wel heel graag. Dat is wel erg leuk om te zien. Kijk, hier zijn wat foto’s.’
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Een paar enorme karpers en zelfs een steur komen langs in de armen
van de zoons. Daar is geen woord latijn bij. En eenmaal in de schuur
wanen we ons in een notenbar. Allerlei soorten en kleuren voer in de
vorm van balletjes die op borrelnootjes lijken en het ruikt er ook nog lekker.
Er is een wereld voor ons open gegaan.
Tot slot nog iets, Patrick?
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Stap 1,2 en 3

Stap 4 !
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Stap 6 en 7
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Stap 9 !
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‘Nou, als mensen vragen hebben of graag een kijkje willen nemen, dan
zijn ze op afspraak van harte welkom. Ik zal ze met veel plezier alle
kneepjes van het vissen vertellen.’

Kledingbeurs in Oosterhout
Voorjaarskriebels bij voorjaars- en
zomerkledingbeurs
Op zaterdag 1 april wordt er van 10.00 tot 12.00 uur in het “TUSSENDOORTJE” van Basisschool Sam-Sam aan de Honsvoet 4 te Oosterhout
weer een voorjaars-/zomerkleding en buitenspeelgoedbeurs gehouden.
We verkopen deze dag voorjaars-/zomerkleding van maat 80 t/m 176,
verkleedkleding, regen- en sportkleding. Ook kan er buitenspeelgoed
ingebracht worden, denk dan aan fietsen, skelters, glijbanen, skates en
buitenspellen. Wij zijn echter wel afhankelijk van wat de mensen inbrengen dus kunnen niet garanderen dat er bijvoorbeeld ook echt glijbanen
zijn.
De toegang is gratis. Het vaste team van vrijwilligers kijkt alweer uit naar
alle mooie artikelen die weer ingebracht kunnen worden en hoopt op
een mooie opbrengst voor school. Deze opbrengst wordt behaald door
iedere verkoop; de verkoper staat 15% van de verkoopprijs af en de
koper betaald 15% van de verkoopprijs extra. De inbreng geschied door
middel van inbrenglijsten, meer informatie hierover en aanvragen kan via
kledingbeurs-samsam@live.nl De opbrengst komt ten goede aan basisschool Sam-Sam.
Alle kleding hangt op kledinghangers op maat, en aan rekken. Het zoeken naar kleding gaat hierdoor erg makkelijk en eenvoudig!
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