
ZOMER

TERUGBLIK
Onze laatste nieuwsbrief dateert inmiddels nog van 2018. Dat terwijl we al
halverwege 2019 zijn en er in de tussentijd veel nieuws te vertellen is. Bent u
nieuwsgierig, lees dan onze nieuwsbrief! 

  
- Er zijn extra grote meervallen en steuren tot 1,75 uitgezet in de steur, meerval en
karpervijver.

 - In de karpervijver zit volop vis en er wordt elke dag goed gevangen. Er zitten van 1
tot 20 kilo vis in.  

  
Wij zijn alle dagen van 8.30 tot 21.00 uur geopend, ook op zon- en feestdagen.



Camping
 

De nieuwe trekkershut kan geboekt worden,

deze is geschikt voor 4 tot 6 personen.
 

De aankomsttijd om de trekkershut te huren

is vanaf 14.00 uur.
 

De vertrektijd om de trekkershut te verlaten is

uiterlijk 11.00 uur.
 

Als je de trekkershut wil huren hebben wij een

aanbieding voor 10 uur vissen op karper en

steur, een broodtafel in het restaurant en

overnachting voor slechts 50 euro per

persoon (te boeken voor minimaal 2

personen).

Gerookte vis
 

Wij hebben elke dag vers gerookte makrelen,

regenboog- en zalmforellen!
 

 

Trekkershut

Wilt u gebruik van maken van de trekkershut,

dan kunt u ons het best een mail versturen of

even bellen. info@forelwereld.nl of 06-

55156975
 

Uiteraard kunt u ook gewoon in tent, caravan

of camper kamperen op ons campingterrein. 

NIEUW
Aan zee vissen op de Texel 45.

 Wat gaan we doen: wrak vissen, vissen op de Noordzee, trekken met een sleepnet op
platvis en andere vissen, makreelvissen (als ze er zijn), zeehonden kijken, wandeling
op de Noorderhaaks (ook wel de Razende Bol genoemd).
Inclusief: broodjes, koffie, thee, soep en 3 consumpties.
Exclusief: hengels.

 Duur: deze hele dag duurt ongeveer 6 á 7 uur.
 Waar: je wordt opgepikt in Den Helder.

 Kosten: 100 euro per persoon.
  

 Vanwege de getijden hanteren wij geen vaste vertrektijd.
 Vanwege het weer wordt 3 dagen voorafgaand contact opgenomen om de

beschikbaarheid te vragen. Als het weer mooi genoeg is om een dag op zee te
maken.

 Voor vragen kunt u contact opnemen met Dirk: 06-55156975
 Meld je aan met naam en telefoonnummer via mail: info@forelwereld.nl



Vakantieaanbieding
 In de vakantie maanden Juli en Augustus wordt er voor elke zesde bezoeker die

op zalm komt vissen een xxl zalm van ongeveer 3 kilo extra uitgezet op de
buitenvijvers.

 Voor bezoekers die komen vissen op de regenboogforel wordt voor elke zesde
bezoeker een zalmforel van ongeveer 1 kilo extra uitgezet op de buitenvijvers.

  
Muziekavonden

 Vrijdagavond in de vakantie, avondvissen met muziek en hapjes voor 20 euro.
Gemengd vissen met zalm en regenboog.

 Het is ook mogelijk om avondvissen met muziek en een barbecue te doen.
Aanvang 18.00 uur. Consumptie, barbecue en aansluitend indoor vissen, alleen
per opgave te reserveren.

 Deze avonden wordt er ook extra vis ingegooid.
 Voor de bezoekers die hier gebruik van willen maken mogen die vrijdagnacht

gratis kamperen.
  

Feestje?!?!
 Wij hebben in onze horecagelegenheid al heel wat feesten en partijen gegeven, bent

u nieuwsgierig naar de mogelijkheden, of wilt u een feestje geven, vraagt u gerust
naar de mogelijkheden. 

  

De Orchideeënwinkel
 U kunt u uw eigen schaal of pot meenemen en laten opmaken in de winkel.

 Wij hebben een ruim assortiment orchideeën en kamerplanten.
 



Er zijn bij ons in de winkel altijd verschillende aanbiedingen! Bent u benieuwd?!?
Komt u dan eens langs in onze winkel.

Voor meer activiteiten zie de site, facebook of houd de nieuwsbrief in de
gaten.

  
 

Wij hopen jullie allemaal snel weer te zien!

U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u interesse heeft getoond in één van onze bedrijven. 
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