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 iemand (of kent u iemand) met een verstandelijke, lichamelijke of visuele
beperking die graag eens zou willen (kennis maken met) forelvissen?
Dan is dit beslist een visdag voor u.
Deze visdag wordt gehouden bij Toms Creek in Lelystad, die voorzien is van een
invalidentoilet, overdekte lunchplek, rolstoeltoegankelijke vijvers en een EHBO-post.
U krijgt deze visdag begeleiding van een forelvisbuddy, die voor u de visdag betaald en
u tevens de hele vismiddag begeleidt bij het vissen op forel om er zo een super leuke
dag van te maken. Het is voor u nog gratis ook, want uw visbuddy betaalt de kosten
voor die visdag. Wie weet, wordt het wel een buddy voor het leven!
Heeft u geen geschikte vishengel voor het forelvissen, dan kunt u een hengel en
toebehoren gratis huren voor die dag. Tevens krijgt u 2 bakjes aas en een potje
forellendeeg. Alles staat voor u klaar, dus u hoeft zich nergens druk om te maken.
Heeft u nog nooit gevist op forel, dan zal uw forelvisbuddy u hierin begeleiden en het u
leren. Geen enkel probleem. U krijgt tevens gratis lunch met een consumptie.
U zult ongetwijfeld snel ondervinden hoe eenvoudig en leuk het is!
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

Is de visvijver
rolstoeltoegankelijk?
JA! Toms Creek is
rolstoeltoegankelijk en dat
geldt ook voor het toilet.

Ik heb nog nooit gevist op
forel, is dat een probleem?
NEE, dat is geen enkele
probleem. Vissen op forel is
heel gemakkelijk te leren.
Die dag zal de forelvisbuddy
je alles uitleggen over het
forelvissen en je begeleiden
in de eerste worpen.
Ik heb geen vishengel?
Geen probleem, u krijgt van
ons een hengel, incl. aas.

Moet ik verder nog
iets meenemen?
Nee, U wordt bij aankomst
getracteerd op koffie met
gebak en krijgt tijdens de
visdag nog 2 consumpties en
een Gratis Lunch + drank!!!
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Uitnodiging aan mensen met een beperking die graag
eens zouden willen (kennis maken met) forelvissen.

