
          Bornem 20/05/2020 

 

Beste chaleteigenaars, jaarkaarthouders en dagvissers,      

 

Betreft: Recreatie en hengelen op Fort Bornem vanaf 21 mei 2020 met versoepelende corona maatregelen. 

 

Vanaf donderdag 21 mei 2020 gelden volgende maatregelen: 

 

Algemene regels (geldt voor iedereen die zich op Fort Bornem begeeft): 

 Wanneer jij of iemand van je inwonende familieleden ziek is of ziekteverschijnselen heeft, raadpleeg steeds u 

dokter. 

 Alle corona maatregelen die vermeld zijn in het K.B van 20 mei 2020 zijn ook van toepassing op Fort Bornem, 

onder andere: 

o Samenscholen is verboden. 

o Hou voldoende afstand (1,5 meter). 

o Persoonlijk mondmasker steeds in het bezit hebben en het mondmasker daadwerkelijk gebruiken indien 

de social distancing niet kan gerespecteerd worden. 

o Zie art 2 uit het K.B van 20 mei 2020. (Belangrijk voor 2de verblijven) 

Regels m.b.t. vissen aan de straatzijde (dagvisserij en jaarkaarthouders). 

 Er mag enkel op de volgende nummers worden gevist: 

o Kant van Oppuurs (lage nummers) 1-5-9-13-17-21-25-29-33. 

o Kant van Bornem (hoge nummers) 81-77-73-69-65-61-57-53-49-45. 

 Op elke bovenvermeld nummer mag max 1 persoon vissen of 2 personen uit hetzelfde gezin. 

 Neem jullie afval terug mee naar huis en hou de visplaats proper. 

 Onderlinge wedstrijden houden is verboden, vissen met leefnetten is dus niet toegestaan. 

 Gelieve aan eventuele toeschouwers te vragen om zich niet op de visoever te begeven. 

 Dagvissers gelieve met gepast geld te betalen. (4 euro per visser /dag). Elektronisch is momenteel nog niet 

mogelijk. Mondmasker verplicht bij het betalen. 

Tot slot vragen wij: 

 Er zal nog controle zijn, zowel door politie, het bestuur van de visclub, chaletbeheer en NV Fort van Bornem. 

 Gebruik jullie gezond verstand. 

 Hou het veilig en denk aan de medemens. 

 Alle regels respecteren !! 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Bestuur Fortvissers Bornem, Chaletbeheer Fort Bornem, NV Fort van Bornem. 

Contactpersoon: Schelfhout Stijn – gsm: 0496/197604 - E-mail: Stijn.schelfhout@hotmail.com  


