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Forellenvijver Heioord, Rutjensstraat 6, 6015 RE Neeritter, Tel.: +31 (0)475 - 566609, Tel. b.g.g. : +31 (0)475 565167

Printversie
Inleiding: Forellenvijver Heioord,visparadijs in een prachtige natuur:
Even voorstellen:
Heeft u wel eens zin in iets anders ?
Niet zomaar een dagje er tussenuit,
maar iets nieuws, iets verrassends ?
De dagelijkse sleur doorbreken,
op zoek naar avontuur, maar ook ontspanning ?
Kom dan naar “Forellenvijver Heioord”,
een visparadijs in een prachtige natuur.

biedt ontspanning aan iedereen
In een mooi en rustgevend gebied in
Zuid-Nederland (Midden-Limburg),
nabij het dorp Neeritter, ligt Heioord.
Een stukje natuur in al zijn schoonheid,
waarbij de visser en de natuurliefhebber
aan hun trekken zullen komen.

Een visparadijs in een prachtige natuur.

Voor iedereen een geslaagde dag
Bent u een ervaren visser? Dan kent u ons ongetwijfeld, temeer daar ons complex een begrip is in de
hengelsport met zeven (!) forellenvijvers waarin u naar hartelust uw hobby kunt beoefenen.
Ook alle niet-vissers nodigen wij uit om eens kennis te komen maken met het vissen op forel.
Hengels en andere benodigdheden zijn bij ons voor een gering bedrag te huur.
Ons personeel staat altijd voor u klaar.

U moet alles eens geprobeerd
hebben in het leven, nietwaar?

Naast het vissen biedt Heioord nog tal van andere mogelijkheden voor jong en oud. We hebben een

geheel nieuwe accommodatie met schitterend uitzicht over de visvijvers.

U kunt de wandel- of fietsroutes volgen die door de VVV in deze omgeving zijn voorbereid, een step of fiets huren
en nog veel meer.
Wilt u uzelf, uw familie, bedrijf of vereniging dus eens op een mooi dagjeuit tracteren?
Kom dan eens naar Heioord toe.

Ook ideaal voor het organiseren van uw personeelsfeest of verenigings-activiteit.

Forellenvijver Heioord: Individueel vissen op forel:
Overzicht: Individueel vissen, forelvissen
Individuele vissers kunnen altijd bij ons terecht en hoeven dus niet te reserveren. (Alleen in het hoogseizoen kunt u
beter vooraf even bellen of er nog plaats voor u vrij is: Tel.: +31 (0)475-566609). U mag zelf een vijver uitkiezen,
mits deze niet gereserveerd is.
U kunt met één hengel of met twee hengel vissen.
Wanneer u met één hengel vist worden er vijf vissen voor u in het water gezet, bij twee hengels worden er zeven
opgezet.
U mag er dan zoveel vangen als u wilt . Vangt u er meer dan heeft u geluk !
Heeft u geen hengel, dan kunt u er bij ons een huren (zie hengelhuur). Ook aas is bij ons verkrijgbaar (zie aas).
U kunt tijdens en na uw inspanningen op adem komen in onze gezellige kantine. (zie terras en kantine)

Bekijk ook de vijvers forelvijvers (of ga met de muis over de plattegrond)

Vissen met 1 hengel
Vissen gaat per dagdeel, 'smorgens, 'smiddags en in de
zomermaanden ook 'savonds (zie ook openingstijden).
U kunt uiteraard ook de hele dag komen vissen.
Vissen met 1 hengel, 5 vissen, per dagdeel: euro 12,50
Forel per stuk: euro 2,50

Vissen met 2 hengels
Het vissen met twee hengels geldt voor één persoon.
Vissen gaat per dagdeel, 'smorgens, 'smiddags en in de
zomermaanden ook 'savonds (zie ook openingstijden).
U kunt uiteraard ook de hele dag komen vissen.
Vissen met 2 hengels, 7 vissen, per dagdeel: euro 17,Forel per stuk: euro 2,50

Vissen op zalmforel
U wilt eens een flinke grote vis vangen.
Een zalmforel van meer dan een kilo, dat kan !
Het hele seizoen m.u.v. juli en augustus kunt u bij ons op vijver 5
op grote zalmforellen komen vissen (mits deze vijver niet afgehuurd is).
Vissen gaat per dagdeel, 'smorgens of 'smiddags.
U kunt uiteraard ook de hele dag komen vissen.
Vissen op zalmforel met 2 hengels, per dagdeel: euro 17,Zalmforel per stuk: dagprijs
Voor meer informatie kunt u ons bellen:
telefoon: +31 (0)475-566609. U kunt ons ook een bericht sturen.

Hengelhuur
Ook alle niet-vissers nodigen wij uit om eens kennis te komen maken met het vissen op forel.
Hengels en andere benodigdheden zijn bij ons voor een gering bedrag te huur.
U moet alles eens geprobeerd hebben in het leven, nietwaar?
Ons personeel staat altijd voor u klaar. Heeft u vragen of suggesties?
Stap dan gerust op één van onze mensen af: hij of zij zal u graag van dienst zijn,
u helpen of een deskundig advies geven.
Hengelhuur per dagdeel euro 3,50

Aas en andere visbenodigdheden
Mogen van uw vrouw de meelwormen en maden niet bewaard worden in de koelkast, dan koopt u ze toch gewoon
bij ons !
Ook andere visbenodigdheden zoals, blinkertjes, dobbers, onderlijnen, hakenstekers, loodjes, warteltjes, en
twisters zijn bij ons verkrijgbaar.
Meelwormen per bakje euro 1,Maden per bakje euro 1,Powerbite (superdeeg) per potje euro 5,-

Onze terrassen en kantine
We hebben diverse terrassen met schitterend uitzicht op de vijvers.
Dus houdt u niet van vissen, dan kunt u genieten van de rust
en prachtige natuur van forellenvijver Heioord.
In ons gezellig café zijn diverse hapjes en drankjes verkrijgbaar.
De openingstijden van het café zijn gelijk aan die van de vijver.
Komt u 'smorgens om zes uur, dan wordt de koffie vers voor u gemaakt !
Tip: Probeert u ook eens onze vers gerookte forel !

Forellenvijver Heioord: Een overzicht van onze visvijvers:
Watersport en recreatie: Hengelaars opgelet!
Bent u een ervaren visser? Dan kent u ons ongetwijfeld, temeer daar ons complex een begrip is in de hengelsport
met zeven (!) forellenvijvers waarin u naar hartelust uw hobby kunt beoefenen.
Individuele vissers kunnen altijd bij ons terecht en hoeven dus niet te reserveren. (Alleen in het hoogseizoen
kunt u beter vooraf even bellen of er nog plaats voor u vrij is: Tel.: +31 (0)475-566609). Er is altijd een plaatsje voor
u vrij. (zie info)
Gezelschappen kunnen een eigen vijver, eventueel met een geheel door ons verzorgde barbecueschotel (zie
info), huren (na afspraak) voor een aantrekkelijke prijs. U kunt nu online reserveren. Zie formulier

Bekijk de vijvers door links op de vijverbuttons te drukken,
of ga met de muis over de plattegrond

Vijver 1
Kleine vijver, voor kleine gezelschappen tot ± 7 personen
Minimale afname per halve dag is 25 forellen,
met een minimum van 5 forellen per persoon
Afhuurprijs vijver 1 ( 5 personen - 25 forellen): euro 60,00
Prijs per persoon extra: euro 12,-

Vijver 2

Middel - kleine vijver, voor kleine gezelschappen tot ± 12 personen
Minimale afname per halve dag is 50 forellen,
met een minimum van 5 forellen per persoon
Afhuurprijs vijver 2 (10 personen - 50 forellen): euro 110,Prijs per persoon extra: euro 12,-

Vijver 3
vijver met terraszicht, voor gezelschappen tot ± 18 personen
Minimale afname per halve dag is 75 forellen,
met een minimum van 5 forellen per persoon
Afhuurprijs vijver 3 (15 personen - 75 forellen): euro 180,00
Prijs per persoon extra: euro 12,-

Vijver 4
grote vijver, voor grote gezelschappen tot ± 24 personen
Minimale afname per halve dag is 100 forellen,
met een minimum van 5 forellen per persoon
Afhuurprijs vijver 4 (20 personen - 100 forellen): euro 220,Prijs per persoon extra: euro 12,-

Vijver 5
grote vijver, voor grote gezelschappen tot ± 34 personen
Minimale afname per halve dag is 150 forellen,
met een minimum van 5 forellen per persoon
Afhuurprijs vijver 5 (30 personen - 150 forellen): euro 330,Prijs per persoon extra: euro 12,-

Vijver 6 en/of 7
Twee kleine vijvers, voor kleine gezelschappen tot ± 14 personen
De vijvers kunnen zowel afzonderlijk als samen worden afgehuurd,
omdat de vijvers door een net van elkaar gescheiden zijn.
Minimale afname, per vijver, per halve dag is 25 forellen,
met een minimum van 5 forellen per persoon
Afhuurprijs vijver 6 of 7 (5 personen - 25 forellen): euro 60,00
Afhuurprijs vijver 6 en 7 (10 personen - 50 forellen): euro 110,Prijs per persoon extra: euro 12,-

Onze terrassen en kantine
We hebben diverse terrassen met schitterend uitzicht op de vijvers.
Dus houdt u niet van vissen, dan kunt u genieten van de rust
en prachtige natuur van forellenvijver Heioord.
In ons gezellig café zijn diverse hapjes en drankjes verkrijgbaar.
De openingstijden van het café zijn gelijk aan die van de vijver.
Komt u 'smorgens om zes uur, dan wordt de koffie vers voor u gemaakt !

Tip: Probeert u ook eens onze vers gerookte forel !

Forellenvijver Heioord: Onze openingstijden:
Openingstijden
Wij zijn dagelijks geopend van 1 maart t/m 31 december
Eerste kerstdag gesloten
Januari en februari is alleen ons café DAGELIJKS geopend
maart t/m april:

07.00-12.00 uur • 12.30-17.00 uur
mei t/m augustus:

07.00-12.00 uur • 12.30-18.00 uur
avondvissen: 1 juni t/m 31 augustus

18.00-22.30 uur
voor groepen is het hele seizoen avondvissen mogelijk, op afspraak
september:

07.00-12.00 uur • 12.30-18.00 uur
oktober:

08.00-13.00 uur • 13.00-18.00 uur
1 november t/m 31 december:

eerste kerstdag gesloten
10.00-16.00 uur

januari en februari (is alleen ons café dagelijks geopend op) :

maandag t/m zaterdag: 13.00-17.00 uur
zondag: 10.00-18.00 uur

Forellenvijver Heioord: Prijslijst 2006 (entree is gratis):
Prijzen 2007

euro

1 hengel
2 hengels
vissen op zalmforel, 2 hengels, vijver 5 (voor- en naseizoen)
huur werphengel
forel per stuk
zalmforel per stuk

Barbecueschotel minimaal 10 pers.
Koud buffet minimaal 10 pers.
Warm buffet minimaal 10 pers.

5
7

1

12,50
17,00
17,00
3,50
2,50

dagprijs
per pers.
per pers.
per pers.

12,00
13,00
14,00

Huren van vijvers (na afspraak)
minimale afname per halve dag, met een minimum van 5 forel per persoon
Vijver 1: groepen tot ± 7 pers. min. afname: 5 personen
Vijver 2: groepen tot ± 12 pers. min. afname: 10 personen
Vijver 3: groepen tot ± 18 pers. min. afname: 15 personen
Vijver 4: groepen tot ± 24 pers. min. afname: 20 personen
Vijver 5: groepen tot ± 34 pers. min. afname: 30 personen
Vijver 6: groepen tot ± 7 pers. min. afname: 5 personen
Vijver 7: groepen tot ± 7 pers. min. afname: 5 personen

25
50
75
100
150
25
25

60,00
120,00
180,00
240,00
360,00
60,00
60,00

Voor grotere groepen is het mogelijk om meerdere vijvers tegelijk af te huren.
Prijswijzigingen voorbehouden

Forellenvijver Heioord: Barbecue, warm buffet en koud buffet:
Barbecue of buffet
Gezelschappen kunnen een eigen vijver, met een geheel door ons verzorgde

barbecueschotel
zie info
warm buffet
zie info
koud buffet
zie info
huren voor een aantrekkelijke prijs. ideaal voor het organiseren van uw:
- personeelsfeest,
- verenigings-activiteit,
- familiefeest,
- bedrijfs-uitje,
- reunie... ...
Heeft u speciale wensen, zoals vegetarisch eten, extra gerookte forel, extra forel, extra koude schotel, soep vooraf
of iets anders, dan laat het ons even weten.

Reserveer online
Zie ook onze Groepstip

Barbecue 2006
Gelieve minmaal één week van te voren te
reserveren. Minimaal aantal = 10 personen
Vlees

sate
kotelet / kipfilet
hamburger
speklap / barbecueworst

Stokbrood

kruidenboter
cocktailsaus
knoflooksaus
barbecuesaus

Groenten

witte koolsalade
komkommersalade
aardappelsalade

Fruit

meloen
verse fruitsalade

Bestek, borden en servetten
Prijs per persoon

euro 12,-

Warm buffet 2006
Gelieve minmaal één week van te voren te
reserveren. Minimaal aantal = 10 personen

Kip kerrie of stroganoff
witte rijst

Varkenshaas in rode wijn saus
Gebakken krielaardappelen

Diverse soorten groenten
Vers fruit
Stokbrood met kruidenboter
Bestek, borden en servetten
Prijs per persoon

euro 14,-

Koud buffet 2005
Gelieve minmaal één week van te voren te
reserveren. Minimaal aantal = 10 personen
Koude schotel
Gevuld ei
Gevulde tomaat
Hamrolletje
Komkommersalade
Witte koolsalade
Fruitsalade
Warm vlees
Stokbrood met kruidenboter
Bestek, borden en servetten
Prijs per persoon

euro 13,-

Forellenvijver Heioord: De 'Heioord Groepsdagtocht' : Tip voor groepen :
Heeft u wel eens zin in iets anders ?
Niet zomaar een dagje er tussenuit, maar iets nieuws, iets verrassends ?
De dagelijkse sleur doorbreken, op zoek naar actie, ontspanning en avontuur ?
Bij Heioord heeft u hiervoor diverse mogelijkheden.

Programma

12.00 uur.
Ontvangst met koffie en vlaai in de geheel nieuwe accommodatie van Forellenvijver Heioord.
12.30 uur

Aanvang forelvissen. Hengels, aas en overige benodigdheden voor een heerlijke middag actie en ontspanning
staan voor u klaar.
Voor niet-vissers is er de mogelijkheid om onze speciaal voor u voorbereide wandel-, steps- of fietsroutes te
nemen en aansluitend te genieten van onze prachtige terrassen met uitzicht over de vijvers.
17.00 uur

Na afloop van deze sportieve middag kunt u genieten van onze heerlijke, geheel door ons verzorgde
barbecueschotel, die u zelf mag bereiden.
19.00 uur

Einde programma.

PRIJS euro 32,50 per persoon

INCLUSIEF

- Koffie en vlaai
- Hengels, aas en andere visbenodigdheden
- Fiets- en/of steps-huur
- Geheel verzorgde barbecue

BIJZONDERHEDEN

- Wijzigingen in bovenstaand programma zijn altijd mogelijk
- Lunch i.p.v. koffie en vlaai: e 5,- p.p. extra
- Koud buffet i.p.v. barbecue: e 1,- p.p. extra
- Warm buffet i.p.v. barbecue: e 2,- p.p. extra
- Prijs programma is excl. consumpties. Wij bieden u tevens de mogelijkheid tot aansluitende feestavond.
Consumptieprijs (m.u.v. speciale dranken): e 1,20 per cons.
- Programma mogelijk voor groepen vanaf 10 personen.
U kunt dit programma meteen online boeken Klik hier
of u kunt dit telefonisch boeken. Telefoonnummer: +31 (0)475-566609
u kunt ook eerst een bezoek brengen aan onze visvijvers en de reservering persoonlijk met een van onze
medewerkers bespreken.

Lekker genieten voor Verenigingen, bedrijven, personeelsverenigingen, vrienden of familie !

Forellenvijver Heioord: Café / Terras, onze accommodatie met schitterend uitzicht:
Gezellig ingericht café met diverse terrassen gelegen in het groen,
zandbak voor de kinderen en ruime parkeergelegenheid.

Ons nieuw café is gelegen aan het water met schitterend uitzicht over de vijvers.
Dus houdt u niet van vissen, dan kunt u genieten van de rust
en prachtige natuur van forellenvijver Heioord.
In onze gezellig café zijn diverse hapjes en drankjes verkrijgbaar.
De openingstijden van ons café zijn gelijk aan die van de vijver.
Ook Ideaal voor het organiseren van uw personeelsactiviteit, familiefeest, reunie,
verenigingsfeest of bedijfsuitje ! zie info

Forellenvijver Heioord: Café / Terras, onze faciliteiten:
Gezellig ingerichte accommodatie voor een dagje-uit zoals: uw bedrijfsuitje,
familifeestje, verenigingsactiviteit of uitstapje met vrienden en kenissen.
Accomodatie voor groepen tot 250 personen
Terrassen gelegen in het groen, met schitterend uitzicht over de vijvers
Zandbak voor de kinderen met uitzicht vanuit het terras info
Hapjes zoals gerookte forel, diverse snacks, broodjes, soep en drankjes
zijn de hele dag verkrijgbaar.
De openingstijden van ons café zijn gelijk aan die van de vijver.
Komt u 's morgens om zes uur, dan wordt de koffie vers voor u gemaakt !
Ruime eigen parkeerplaatsen
Makelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers
Geheel verzorgde barbecue, warm buffet of koud buffet.(op aanvraag)

Overige faciliteiten:
Gratis toegang voor iedereen !
Dagelijks geopend van 1 maart t/m 30 dec. m.u.v. de kerstdagen info
Januari en februari is alleen ons café dagelijks geopend van zaterdag t/m dinsdag info
Vissen op forel eventueel in combinatie met geheel verzorgde barbecue,
warm of koud buffet info
Tijdens het voor- en naseizoen is er vissen op zalmforel op vijver 5 info
Zeven visvijvers info
Hengelhuur en visbenodigdheden te huur info
Diverse wandel- en fietsroutes in de omgeving info
Tevens is er de mogelijkheid voor een steppen door de mooie
omgeving van Heioord. (op aanvraag) info
Kortom:
Een visparadijs in een prachtige natuur
voor Actie, Ontspanning en Avontuur !

Forellenvijver Heioord: Café / Terras, speelplaats voor de kinderen:
We hebben een zandbak speciaal voor de kinderen gemaakt met terras ernaast, zodat de ouders een pintje
kunnen drinken en toch de kinderen in de gaten kunnen houden.

Forellenvijver Heioord: Omgeving, visparadijs in een prachtige natuur:
In een mooi en rustgevend gebied in Zuid-Nederland, nabij het dorp Neeritter, ligt Heioord. Een stukje natuur in
al zijn schoonheid, waarbij de visser en de natuurliefhebber aan hun trekken zullen komen.
Naast het vissen biedt Heioord Zie de plattegrond
immers nog tal van andere mogelijkheden voor jong en oud.
Zo kunt u de wandelroutes of fietsroutes volgen die door de VVV in deze omgeving zijn voorbereid. Zie

wandelroutes, Zie fietsroutes in Limburg
Een fiets of step huren en gezellig toeren door de mooie omgeving van Heioord (Alleen voor groepen vanaf 10
personen).
Zie voor meer informatie de Heioord Groepsdagtocht
Wilt u uzelf dus eens op een mooie dag tracteren, of gaat u binnenkort met vrienden op vakantie? Kom dan eens
naar Heioord toe.
Ook ideaal voor het organiseren van uw personeelsfeest of verenigings-activiteit.

Zie ook vissen in combinatie met barbecue
Fietsers en wandelaars kunnen tijdens hun inspanningen op adem komen op ons gezellig terras, met een
schitterend uitzicht op de vijvers.
Forellenvijver “Heioord”: dicht bij huis, met vriendelijk en deskundig personeel, een garantie voor actie, ontspanning
en rust.
Tevens is het zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan
"Het Witte Stadje Thorn", gelegen op 4,5 km van Heioord.

Zie info over Thorn
Zie ook de overnachtingsplaatsen en eetgelegenheden in de omgeving.

Reden genoeg om Forellenvijver Heioord binnenkort eens een bezoek te brengen !

Heioord, wandelroute (1 uur)
Forellenvijver Heioord heeft voor u een prachtige wandelroute uitgezet
van ± 1 uur, startend vanaf onze vijvers !

Route:

- Bij de poort rechtsaf.
- Aan het eind van de forellenvijver blijf verharde weg volgen (rechtsaf).
- Bij kruising rechtdoor.
- Bij einde verharde weg rechtdoor, zandpad volgen.

- Bij kruising rechtdoor.
- Aan het einde van de boomgaard (aan de rechterkant) na ongeveer
50 meter rechtsaf het bospad in. (bij eikenboom).
- Bij kruising bospaden rechtdoor.
- Einde bospad linksaf. (Grindweg).
- Meteen na eerste zandweg van rechts, rechtsaf het bospaadje in.
(Direkt achter de dikke paal).
- Bij T-splitsing van bospaden rechtsaf.
- Bij verharde weg rechtsaf na ongeveer 75 meter linksaf het bospad in.
(net voor het einde van het bos.)
- Bij open plek in het bos rechtdoor en na ongeveer 25 meter bij kruising
van bospaden rechtdoor tot aan de verharde weg.
- Hier schuin naar links oversteken de zandweg in langs de aspergesvelden
rechtdoor tot aan de verharde weg.
- Rechtsaf de verharde weg blijven volgen. Deze gaat over in een grindweg.
- Eerste bospad rechtsaf, alsmaar rechtdoor.
Dan via smal paadje tussen twee weilanden door tot aan het bos.
Hier het bospad blijven volgen tot aan de verharde weg.
- Hier gaan wij linksaf weer terug naar forellenvijver Heioord.
U kunt nu op adem komen op ons gezellig terras.

Veel wandelplezier !
Ook leuk om te doen: Natuurwandelingen "Drie Eigen". Via de leuk geïllustreerde kaarten met wandelroutes
langs de weg, kunt u routes volgen variërerd van 1,5 km tot 7,5 km in de omgeving Thorn, Neeritter en Kessenich.
Daarnaast zijn er nog ANWB-wandelroutes.

Heioord, fietsroute
In ons mooie en rustgevende gebied Heioord kunt u diverse fietsroutes volgen die door de Toeristisch Limburg:

Kempen en Maasland
VVV en ANWB in onze omgeving zijn voorbereid.
Een van de mooiste en meest uitgebreidde fietsroutekaarten is die van:

Grensoverschrijdend Fietsroutenetwerk Kempen en Maasland.

Met deze fietskaart kan je zowel in Belgisch Regionaal
Landschap Kempen en Maasland fietsen, als in de
grensstreek Nederlands Limburg. De nieuwste versie
(augustus 2001) reikt zelfs tot aan de streek rond Heinsberg
in Duitsland!
Deze kaart is te koop bij alle VVV-kantoren.
U kunt deze kaart van het 'Grensoverschrijdend
Fietsroutenetwerk Kempen en Maasland' ook bestellen
door een email te sturen naar de stad Maaseik klik hier
Prijs: euro 5,U vindt ons tussen nummer 20 (in België) en 25 (in Nederland)
Veel fietsplezier !

Overnachten en eetgelegenheden in de omgeving
Camping:

- Camping Boerderij "Exhof" in Ittervoort. Info
- Minic-Camping en groepsaccommodatie "Molenbroek" in Stramproy. Info
Pension:

- Pension "De Suikerschuur" in Neeritter Info
- Pension "De Tramhalte" in Ittervoort. Info
- Pension "Lemmenhof" in Ell. Info
Restaurant:

- Restaurant "Le Carrefour" in Ittervoort. Info
- Chinees restaurant "De Zomertuin" in Ittervoort. Info
Cafetaria:

- Cafetaria "t Pumpke" in Neeritter. Info
- Cafetaria "Anytime" in Ittervoort. Info

Meest gestelde vragen
Wanneer ik voor 5 forellen betaald heb en 10 forellen vang, moet ik dan extra bijbetalen ?
Nee, wanneer u minder vangt heeft u pech, wanneer u meer vangt geluk.
Wat moet ik doen met al die gevangen forellen ?
Lekker opeten of ze bewaren in de diepvries. Zie ook onze heerlijke visrecepten
Met welk aas mag ik vissen en is dit bij jullie te koop ?
meelwormen, maden, powerbite, blinkertje en kunstaas zoals de twister.
U hoeft in principe niets mee te nemen want zelfs een vishengel kunt u huren bij ons. Zie info
Met welk aas mag ik NIET vissen ?
Vissen met "spinner", "driehaak" en levend aas is verboden. Zie ook ons reglement
Kan ik mijn gevangen forellen inruilen voor gerookte forellen ?
Nee, maar u kunt de gerookte forellen wel los bij ons kopen.
Kan ik bij jullie vliegvissen ?
Dit kan alleen als het niet druk is en niemand er last van heeft. Gaarne vooraf bespreken.
Moet ik barbecue en warm of koud buffet vooraf bij jullie reserveren ?
Ja, reservering is mogelijk vanaf 10 personen. Zie info Online reserveren kan ook. Zie info

Heeft u andere vragen dan email het ons.

Wij sturen u zo spoedig mogelijk een reactie !

Reglement van onze forellenvijver
Vissen met "spinner", "driehaak" en levend aas is verboden.
Het is ten strengste verboden om te voeren.
Gelieve geen forellen te slachten rond de vijvers.
Gebruik hiervoor de aanwezige voorziening.
Het scheppen van niet gevangen forellen is niet toegestaan.
Het is verboden om op andere vijvers te vissen
dan waarvoor men betaald heeft.
Gelieve de omgeving schoon te houden. Gooi uw afval
in de daarvoor bestemde afvalbakken.
De directie neemt geen enkele aansprakelijkheid voor:
- verlies, beschadiging of diefstal van goederen
- ongevallen of enig lichamelijk letsel

Forellenvijver Heioord: Routebeschrijving via A2
- Neem afslag Grathem/Ittervoort, Afslagnummer 41, richting Ittervoort.
- Ga bij rotonde rechtdoor
U heeft nu twee opties:
Optie 1: via de Belgische grens (gemakkelijkste route)

- Ga bij verkeerlichten in Ittervoort rechtdoor (richting Maaseik, België)
- Ga de tweede weg rechtsaf (Kasteelstraat),
Dit is direct ná de grensovergang met België (vóór T-meubelen).
- Volg deze weg tot in Neeritter (Bosstraat).
- Rij alsmaar rechtdoor (richting Haler/Stramproy) tot u Neeritter weer uit rijdt (Ringstraat).
- U kunt nu de bruine borden volgen; "Forellenvijver Heioord"
Optie 2: via Ittervoort / Neeritter (mooiste route, maar met veel drempels)

- Ga aan de verkeerlichten rechtsaf Ittervoort in.
- Bij tweede weg rechts, links aanhouden richting Neeritter.
- Deze weg blijven volgen tot aan T-splitsing in Neeritter.
- Sla hier rechtsaf (richting Haler/Stramproy) (Bosstraat)
- Deze weg blijven volgen tot u Neeritter weer uit rijdt (Ringstraat).
- U kunt nu de bruine borden volgen; "Forellenvijver Heioord"

Forellenvijver Heioord: plattegrond en uitvergroting:

Forellenvijver Heioord: De Hoofdpunten van onze site:
Gratis toegang voor iedereen !
zeven visvijvers Zie onze forelvijvers
gezellig terras, met een schitterend uitzicht op de vijvers en kantine. Zie terrassen en kantine
Gezellig Café.Zie onze nieuwbouw Hapjes en drankjes zijn verkrijgbaar. Ruime eigen parkeerplaatsen.
Een visparadijs in een prachtige natuur Zie de omgeving
Wat te doen met al die gevangen forellen en zalmforellen Zie heerlijke recepten
Reglement van onze forellenvijver Zie reglement

Activiteiten van ons pretpark:
Individueel vissen Zie forelvissen
Vissen in groepsverband Zie onze visvijvers en afhuren van vijvers
Vissen in combinatie met een geheel door ons verzorgde barbecue of buffet Meer info barbecue,buffet
Gratis uitzet van dikke zalmforellen tijdens paas- en pinksterdagen. Zie info en datums gratis zalmforel
Viswedstrijden op forel 4x per jaar Zie info en datums + Zie fotogalerij + online opgeven voor wedstrijden

Zie wedstrijduitslagen
Vissen op grote zalmforellen in het voor- en naseizoen Zie info zalmforel
Tips voor groepen: Een gezellig dagje-uit, lekker genieten in ons visparadijs. De 'Heioord Groepsdagtocht'

Omgeving van Neeritter in Limburg:

Mooi rustgevend gebied in Midden Limburg, nabij Neeritter. Zie plattegrond Zie routebeschrijving
Diverse wandel- of fietsroutes voorbereid door VVV, ANWB en Kempen en Maasland Wandelroutes + Fietsroutes
+gezellige steproutes door de mooie omgeving van Heioord. Zie info
Of breng eens een bezoek aan "Het Witte Stadje Thorn" gelegen op 4,5 km van Heioord. Zie Thorn

Forelvissen voor wie ?

Voor ervaren vissers en niet-vissers, jong en oud Zie intro
Wandelen en fietsen in Neeritter en omgeving Zie wandelen (Heioord wandelroute) + Zie fietsen
Gezelschappen; personeelsfeest, verenigingsactiviteit, familiefeest, reünie ...Zie forelvisvijver 3
Ook alle niet-vissers nodigen wij uit om kennis te maken met het vissen op forel. Zie hengelhuur

Reden genoeg om Forellenvijver Heioord binnenkort eens een bezoek te brengen !
Reden genoeg om Forellenvijver Heioord binnenkort eens een bezoek te brengen !

Forellenvijver Heioord: Reserveringsformulier:

Reserveringsformulier

U kunt dit formulier faxen naar: +31 (0)475-564668
Gelieve deze zo compleet mogelijk in te vullen
Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld !
* = wanneer van toepassing

Contactpersoon
[_]m[_]v

Naam bedrijf,
instelling,
vereniging*
Adres
Postcode
Woonplaats
Fax
Telefoon
Land
email

Reserveer uw vijver
Komt u alleen of met een paar vrienden of kennissen, dan hoeft u niet te reserveren.
Voor u is altijd een plaatsje vrij !

Datum
v. reservering

Het is ook mogelijk de vijvers de hele dag te reserveren
's morgens

Kies uw dagdeel

's middags
's avonds

minimale afname per halve dag, met een minimum van 5 forel per persoon

Vijverkeuze

vijver:
aantal forellen:

Meedere vijvers

**vijverkeuze 2:

** (alleen invullen als u 2 vijvers tegelijk wilt afhuren)
***vijverkeuze 3:

*** (alleen invullen als u 3 vijvers tegelijk wilt afhuren)

Vissers aantal personen
Toeschouwers mogen gratis komen kijken
Hengelhuur aantal hengels

aantal meelwormen

Aas aantal maden
aantal deeg

( euro 3,50 per hengel )

( euro 1,- per portie )
( euro 1,- per portie )
( euro 5,- per potje )

Reservereer uw barbecue of buffet
Voor groepen vanaf 10 personen
Vul in de desbetreffende vakjes het aantal personen in.

Barbecue

barbecue standaard

( euro 12,- per persoon )

warm buffet
koud buffet

warm buffet

( euro 14,- per persoon )

koud buffet

( euro 13,- per persoon )

extra gerookte forel

( euro 3,- per gerookte forel )

extra forel

( euro 2,50 per forel )

Aanvangstijd eten

(Hoe laat wilt u ongeveer beginnen met eten)

speciale wensen
heeft u een speciale
wens dan kunt u deze
hier kenbaar maken.
Bij ons is bijna alles
mogelijk !

Annulering Annulering van deze reservering uiterlijk 7 dagen na reservering
en uiterlijk 7 dagen vóór de reserveerdatum.

Wanneer u alle gegevens gecontroleerd heeft
kunt u deze reservering faxen naar: +31 (0)475-564668
U zult dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw reservering
van ons ontvangen.

Datum

Handtekening

U kunt dit formulier faxen naar: +31 (0)475-564668
Forellenvijver Heioord, Rutjensstraat 6, 6015 RE Neeritter, Tel.: +31 (0)475 - 566609, Tel. b.g.g. : +31 (0)475 565167
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