
FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 
€
 

19,50
(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 
€
 

26,50
(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 
€ 10,-

Huur hengel** per periode
 

€
 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 
€

 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 
€

 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 
€ 10,-

Huur hengel** per periode
 

€
 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 
€

 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 
€

 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 
€ 10,-

Huur hengel** per periode
 

€
 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VANVANV LANGELANGEL RAADRAADR

WeelwegWeelwegW 3, KerkwerveKerkwerveK
TelefoonTelefoonT 06-21624026

wwwwwwww .recreatievanlangeraad.nlw.recreatievanlangeraad.nlw

OPENINGSTIJDEN
*VanafVanafV Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag

september
zaterdag

september
van 9.00 tot 17.00 uur.

(tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
Zondags
(tussen
Zondags
(tussen

geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt 
Zondags

kunt 
Zondags

voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt

visperiode
wordt

visperiode
zondags

visperiode
zondags

visperiode
vis uit

  gezet
*Vanaf

gezet
anaf

gezet
VanafV oktober t/m Pasen zondag en maandag

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

VanafVanafV oktober t/m Pasen zondag en maandag
gesloten. De rest van de week

zondag en
week
zondag en

geopend
zondag en

geopend
zondag en maandag

geopend
maandag

van 9.00
tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
visperiode van 6 uur aanvangen! VisVisV wordt

nog
wordt
nog

na 12.00 u.
  ingezet
All
ingezet
All
ingezet

es, zoals
ingezet

zoals
ingezet

excursiesxcursiesx of op andere tijden vissen,
is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

op
afspraak!! 

op tijden
afspraak!! 

tijden

TARIEVENTARIEVENT
Eén periode per visser* met 1 hengel € 19,50
(er wordenrdenr vijf forellenvijf forellenvijf uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels € 26,50
(er wordenrdenr zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar) € 10,-
Huur hengel** per periode € 8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel

(meel)wormen
huurhengel
(meel)wormen

€ 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.

VolleVolleV kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten            
hengel**

Portie wasmotten            
hengel** per

Portie wasmotten            
per periode

Portie wasmotten            
periode

€           4
8,-
4
8,-

,-

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 
€
 

19,50
(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 
€
 

26,50
(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 
€ 10,-

Huur hengel** per periode
 

€
 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 
€

 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 
€

 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 
€ 10,-

Huur hengel** per periode
 

€
 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 
€

 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 
€

 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 
€ 10,-

Huur hengel** per periode
 

€
 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-

FORELLENVISVIJVER
VAN LANGERAAD

Weelweg 3, Kerkwerve
Telefoon 06-21624026

www.recreatievanlangeraad.nl

OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
  maandag t/m zaterdag van 9.00 tot17.00 uur.  
 (tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
 Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
 U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van 
  6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uit  
  gezet
*Vanaf oktober t/m Pasen zondag en maandag
 gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
 tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een 
 visperiode van 6 uur aanvangen! Vis wordt na 12.00 u.  
  ingezet
 Alles, zoals excursies of op andere tijden vissen,
 is mogelijk, bel voor een afspraak!! 

TARIEVEN
Eén periode per visser* met 1 hengel

 € 
19,50

(er worden vijf forellen uitgezet en
bij elke tiende visser één zalmforel)
Eén periode per visser* met 2 hengels

 € 
26,50

(er worden zeven forellen uitgezet)
Kindertarief ( tot 12 jaar)

 € 
10,-

Huur hengel** per periode
 € 

8,-

Portie (meel)wormen € 2,30
Borg huurhengel € 10,-
* Na 10 x vissen, 11e keer halve prijs.
 Volle kaart? 1 x Gratis vissen.
** Exclusief vervangingsmateriaal.

Portie wasmotten             €           4,-
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REGLEMENT:
• Eén periode is zes uren, deze begint bij aankomst.
 Wilt u buiten de openingstijden beginnen, b.v. 
   ’s avonds of ’s ochtends vroeg, dan is dat alleen moge-

lijk op afspraak, graag even bellen.
• De forellen worden twee keer per dag uitgezet:
 Tussen ong. 10.00 en 12.30 uur en 14.00 en 16.00  

uur.
 Het uitzetten gebeurt met een groene kruiwagen in de 

hoek waar het water rondgepompt wordt. D.m.v. een 
schreeuw, een bel of of toeter wordt u hierop 
attent gemaakt.

   ’s Zondags en in de winter wordt éénmaal per dag
   rond 12.00 uur de forel uitgezet!
• In de hoek waar vis wordt uitgezet, is het verboden 

om te vissen. Dit punt wordt afgezet met drijvers. 
Voeren is te allen tijde verboden.

• Vissen is toegestaan met één hengel of met twee, als u 
dit heeft aangegeven.

• Het is ten strengste verboden een dreg of paternoster 
te gebruiken. Alle andere middelen, mits wettelijk toe-
gestaan, zijn geoorloofd. Voorbeelden: blinker, twister, 
alle natuurlijke aas (maden, meelwormen, mestwor-
men enz), gekleurde maden of deeg.

• Vliegvissen is toegestaan, mits het niet te druk is.
• De VISPERIODE is strikt persoonlijk en mag niet wor-

den overgedragen.
• De visser moet zijn visplaats netjes achterlaten, lijn 

en andere afval in de AFVALBAK (er staan er 
genoeg).

• Alle gevangen forel mag zonder beperkingen worden 
meegenomen, we hebben geen vilplaats en 
ruilen ook geen forel om      

           

        

 

• Alle ANDERE SOORTEN gevangen vis moeten direct
worden teruggezet (beschadigde exemplaren graag 
aan ons geven).

• Het is verboden om een leefnet in het water te hangen
i.v.m. besmettingsgevaar.

• Helaas geven wij u geen vangstgarantie. Wel worden
voor iedere visser vijf forellen uitgezet in de visvijver

   en bij elke 10e  visser een zalmforel.

EEN GOEDE VANGST!

ORELLENVISVIJVER
AAD
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• AlleANDERE SOORTENgevangenvismoetendirect
worden teruggezet (beschadigde exemplaren graag 
aan ons geven).

• Hetisverbodenomeenleefnetinhetwatertehangen
i.v.m. besmettingsgevaar.

• Helaasgevenwijugeenvangstgarantie.Welworden
voor iedere visser vijf forellen uitgezet in de visvijver

   en bij elke 10e  visser een zalmforel.
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 Wilt u buiten de openingstijden beginnen, b.v. 
   ’s avonds of ’s ochtends vroeg, dan is dat alleen moge-

lijk op afspraak, graag even bellen.
• De forellen worden twee keer per dag uitgezet:
 Tussen ong. 10.00 en 12.30 uur en 14.00 en 16.00  

uur.
 Het uitzetten gebeurt met een groene kruiwagen in de 

hoek waar het water rondgepompt wordt. D.m.v. een 
schreeuw, een bel of of toeter wordt u hierop 
attent gemaakt.

   ’s Zondags en in de winter wordt éénmaal per dag
   rond 12.00 uur de forel uitgezet!
• In de hoek waar vis wordt uitgezet, is het verboden 

om te vissen. Dit punt wordt afgezet met drijvers. 
Voeren is te allen tijde verboden.

• Vissen is toegestaan met één hengel of met twee, als u 
dit heeft aangegeven.

• Het is ten strengste verboden een dreg of paternoster 
te gebruiken. Alle andere middelen, mits wettelijk toe-
gestaan, zijn geoorloofd. Voorbeelden: blinker, twister, 
alle natuurlijke aas (maden, meelwormen, mestwor-
men enz), gekleurde maden of deeg.

• Vliegvissen is toegestaan, mits het niet te druk is.
• De VISPERIODE is strikt persoonlijk en mag niet wor-

den overgedragen.
• De visser moet zijn visplaats netjes achterlaten, lijn 

en andere afval in de AFVALBAK (er staan er 
genoeg).

• Alle gevangen forel mag zonder beperkingen worden 
meegenomen, we hebben geen vilplaats en 
ruilen ook geen forel om       

           

        

 

• AlleANDERE SOORTENgevangenvismoetendirect
worden teruggezet (beschadigde exemplaren graag 
aan ons geven).

• Hetisverbodenomeenleefnetinhetwatertehangen
i.v.m. besmettingsgevaar.

• Helaasgevenwijugeenvangstgarantie.Welworden
voor iedere visser vijf forellen uitgezet in de visvijver

   en bij elke 10e  visser een zalmforel.

EEN GOEDEVANGST!


