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Uitnodiging voor 75 jarig Jubileum HSV Ons Genoegen.
Bij deze willen wij als bestuur van HSV Ons Genoegen Schinnen U van
harte uitnodigen om deel te nemen aan de viering van ons 75 jarig bestaan
op zaterdag 31 augustus 2019 van 18.00 tot 22.00 uur.
Feestlocatie: Onderste Puth 65 te Puth-Schinnen.
Samenkomst tussen 18.00 en 19.30 uur waarna aansluitend een buffet
geserveerd wordt.
Na het buffet is er nog een officieel gedeelte waarbij enkele leden in het
zonnetje gezet zullen worden.
Graag uiterlijk 25 augustus 2019 aanmelden, doch liefs vóór 1 augustus in
verband met organisatie van deze feestavond via Email:
burtykunst@gmail.com of via het postadres: B.Janssen, Onderste Puth 65,
6155 LR PUTH.

Zo begon het: Op een lantaarnpaal werd een berichtje opgehangen en op woensdag 1
augustus 1944 vond een eerste vergadering plaats in Hotel Frijns. Aanwezig waren de heren
Pijls, Frijns, Otten, Bruls, Heil, Mertens en Schoonbrood. Uit de begintijd vallen ook de
namen Ritzen en Stevens.
In zwierig handschrift werd opgesteld het Reglement Hengelvereniging “Ons Genoegen”
Schinnen, opgericht 1 augustus 1944 ondertekend door de Heren Pijls en Frijns. Door
storting van F 5, - in het oprichtingsfonds en een eerste contributie van F 6, -. Door het
voorschieten van geld, door enkele leden kon men de eerste vis aankopen.
Voor de leden en belangstellende wordt er verder op zaterdag 24 augustus
"een forellen dag" georganiseerd. Deelname is voor leden gratis en
introducees betalen vooraf 15 euro op rekening van de penningmeester.
U hoeft alleen te zorgen om tijdig bij de visvijver aan de “Berg”, in SintMartens-Voeren te zijn. Kijk voor meer info op de website.
Inschrijven voor 1 augustus a.s. zodat we tijdig de visvijver kunnen
reserveren: info@hsvschinnen. nl of telefonisch 06-10603278.
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