viswater de Molenkolk nog beter toegankelijker
MILLINGEN aan de RIJN.

Zaterdag 2 juli was het dan
toch zover dat de opening van
de nieuw aangebrachte halfverharding op de toegangspaden en viskrib feestelijk geopend kon worden. Deze opening stond vorigjaar al gepland
maar kon door langdurig hoogwater niet doorgaan.

Na de grote herinrichting van
viswater de Molenkolk in2O2O
lag er op de toegangspaden nog
gebroken puin als verharding.
Dit puin ligt los én is moeilijk

te belopen. Door

samenwer-

king met het WMO en gemeente Berg en Da[ hebben wij een

nieuwe laag half-verharding
kunnen aanbrengen op de beidè
toegangspaden en viskrib. Dit
is uitgevoerd met grauwacke
split. Door het aanbrengen van
deze grauwacke zijn de paden
veiliger en zelfs goed begaan-

baar voor ouderen en mindermobiele mensen, ook met een
rolstoel kun je op de viskrib kcimen
De opening werd gevierd door symbo-

Samen yissen tijdens de opening yan de Modderkolk

lisch de afsluitboom te openen. Dit,

werd gedaan door wethouder Alex ten
Westeneind en de heren Jos Leenders
en ,A.d Scheepers r,an het

\\MO.

Na diverse toespraken van de voorzitter, wethouder en Ronald Cieraad van
.de hengelsport federatie midden
Nederland was het tijd om de viskrib te
bekijken.

Op de viskrib zaten bewoners

van
Gasthuis Millingen heerlijk in het zonnetje te vissen.

Het vissen met mensen uit een zorginstelling "Samen Vissen" is een nieuw

project van Sportvisserij Nederland

l

Na een mooie middag konden de bewoners met een dikke glimlach weer naar
huis en is er. meteen .gev.raagd of dit

vaker gedaan kan worden. Natuurlijk
hebben wij hier volmondig JA opgèzegd.

waarbij verenigingen ondersteund worden voor het vissen met deze mensen
zodat ook zij nog lekker aan het water

Wij willen iedereen die meegeholpen
heeft om dit te realiseren nogmaals

kunnen genieten.

HSV De Zeelt, Miltingen aan de Rijn

bedanken.
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