Visdag voor Vissers met een Beperking & Forelvisbuddies
Op 16 juni 2018 organiseren we een visdag van Forelvisbuddies & Vissers met een
beperking bij Toms Creek Fishing Adventure, Uilenweg 2, 8245 AB Lelystad.
Tijd: van 10:00 tot 17:00 uur.

Bent u een forelvisser en wilt u graag een visser met een beperking helpen en
begeleiden bij het vissen op forel? Hem of haar een schitterende visdag bezorgen en
de kosten hiervoor op u nemen, dan is dit beslist een visdag voor u!
U hoeft geen medische zorg te verrichten. Daar zijn andere begeleiders voor
aanwezig. Wel moet u zorgen voor uw eigen vishengel en toebehoren, een koelbox,
een schepnet en een visdoder. U begeleidt de visser met een beperking bij het vissen.
De kosten bedragen totaal € 15,- voor de forelvisbuddy (voor de visser met een
beperking is de visdag Gratis). Hierin is inbegrepen;
• hele middag visplezier voor de forelvisbuddy & de visser met een beperking
• bij aankomst koffie met appelgebak,
• één huurhengel (alleen voor de visser met een beperking),
• levend aas en forellendeeg (alleen voor de visser met een beperking),
• lunch bestaande uit 2 broodjes met een consumptie,
• 2 consumpties tijdens de visdag,
• Uitzet van forel & extra grote zalmforellen!
DOET U MEE ? Ga naar: www.forelvisbuddies.nl/aanmelden
Contact:
Forelvisbuddies, t.a.v. Chantal Hermkens, Kastanjestraat 6, 6014 EE Ittervoort.
Telefoon: 0475-568228 • 06-53353544
Email: info@forelvisbuddies.nl • Website: www.forelvisbuddies.nl

Waarom deze visdag?
Deforelvisser.com streeft er
naar om zoveel mogelijk
mensen in contact te laten
komen met het vissen op
forel. Zo is het idee ontstaan
om visdagen te gaan
organiseren voor mensen
met een beperking onder
begeleiding van een
forelvisbuddy.
Waar kan ik het
inschrijfgeld betalen?
Dat kunt u rechtstreeks aan
de vijver betalen via:
Bankrekeningnummer:
NL15RABO0112592147
Ten name van:
TOMS CREEK

Ik ken geen mensen met
een beperking?
Geen probleem. U kunt zich
gewoon opgeven als
forelvisbuddy. Wij zoeken
een vismaatje voor u, die u
als forelvisbuddy gaat
begeleiden bij het vissen.
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Uitnodiging aan Forelvisbuddies

