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DE NIEUWE VOLVO V90 Cross Country
THE GET AWAY CAR

De nieuwe Volvo V90 Cross Country is meer dan een elegante
businesspartner. Deze avontuurlijke break combineert Scandinavisch

design met subtiele luxe en straffe all-road prestaties.
In stijl ontsnappen aan de dagelijkse drukte?

Deze Zweedse nieuwkomer kent geen grenzen en staat altijd
klaar om eropuit te trekken: waar u ook naartoe wil.

Gefocust op vrijheid, en ontworpen om voluit nu te leven.

ONTDEK HEM BIJ SCANCAR

 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.
De bedragen zijn inclusief BTW. Afgebeeld model ter illustratie.

Scancar Antwerpen
Bisschoppenhofl aan 525
2100 Antwerpen

Scancar Brasschaat
Kapelsesteenweg 76 
2930 Brasschaat

Scancar Lier
Mechelsesteenweg 258
2500 Lier

Scancar Wilrijk
Boomsesteenweg 375
2610 Wilrijk

SCANCAR.BE

VOLVO_V90CC_ApresChasse_2_210x297.indd   1 13/03/17   11:01



Beste jachtliefhebbers en natuurgenieters,

Na een succescolle editie in 2015 hebben wij samen met onze 8 ambassadeurs een  

fantastische 3e editie Après Chasse georganiseerd. 

Om deze editie naar een nog hoger niveau te tillen, zijn we onder andere een  

samenwerking aangegaan met Philip Wauters van eventbureau PROACTIO.  Maar dankzij 

de aanzienlijke toename van het aantal sponsors hebben wij ook de mogelijkheid om u op 

deze avond met een aantal nieuwigheden en verfijningen te verrassen.

Net zoals tijdens de vorige edities is Peter Adams wederom zo gastvrij om het prachtige  

domein van AvantGarden ter beschikking te stellen, waarvoor onze oprechte dank.   

En onze jachthoornblazers zullen uiteraard ook weer van de partij zijn.   

“ De Gezellen van Artemis” zorgen voor de prachtige klanken van de Franse hoorn.

Ook de steun en samenwerking met andere jacht gerelateerde organisaties doet ons  

veel plezier. Samen zetten wij ons in voor een gemeenschappelijk doel “in de vrije natuur  

genieten van onze hobby en de promotie van de respectvolle jacht”.  Een goed glas en  

een lekkere maaltijd zullen uiteraard niet ontbreken.

We zijn er van overtuigd dat dit weer een onvergetelijke avond wordt.

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en enthousiasme, maak er een fijne avond van.

Louis-Philippe en Kris

VZW Natuurgenieters

www.apreschasse.be



Tom Deleu
DAP Aan de Heikant

Beauvoislaan 58
2920 Kalmthout
T 03/666.62.63

Heavy Pilots & Permits is gespecialiseerd in het begeleiden van uitzonderlijke transporten en alles wat 
daarbij komt kijken.  

Heavy Pilots & Permits beschikt niet alleen over een moderne vloot aan begeleidingswagens met 
gecertifieerde, ervaren begeleiders, maar heeft ook alle know-how in huis betreffende de wetgeving en 

vergunningen die daarmee gepaard gaan.  



DE SINT HUYBRECHTSGILDE VAN ANTWERPEN

De Sint Huybrechtsgilde van Antwerpen is de oudste jachtgilde van België.

In 2018 vieren wij ons 500 jarig bestaan en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan.  De  
voorbereidingen voor dit feestjaar zijn volop aan de gang.  In 1768 werd de 250ste verjaardag van 
de Sint Huybrechtsgilde uitbundig gevierd.  Als we dan de historische lijn doortrekken viert de 
gilde haar 500ste verjaardag in 2018.  Maar het staat vast dat de gilde reeds vroeger bestond, tot 
zelfs in de 15de eeuw.  Een juiste oprichtingsdatum is niet gekend.

Volgens onze standregels is het doel van de Sint Huybrechtsgilde “al de lefhebbers en  
beoefenaars van de jacht te verbroederen”.  In een ruimere context is onze mission statement:  
De Sint Huybrechtsgilde draagt bij tot het behoud en promotie van de jachtcultuur.  In het  
bijzonder zullen de leden van de gilde de etiquette en de rijke tradities die eigen zijn aan de jacht 
naleven en overdragen.  De gilde richt zich tot de jagers, de deelnemers aan de jacht en diegenen 
die de jacht genegen zijn.

Vandaag telt de Sint Huybrechtsgilde een 700tal leden, de meesten gerelateerd aan de jacht en 
het buitenleven.  De gilde wordt geleid door 10 Gildemeesters met aan het hoofd een Deken.  
Jaarlijks wordt een kleischieting georganiseerd en houdt de gilde haar Statutaire Vergadering met  
smakelijke plichtspleging.  Elk jaar op de eerste dinsdag na de naamdag van Sint-Hubertus  
(3 november) wordt de traditionele jachtmis gevierd.  Deze eredienst heeft tevens een  
maatschappelijk doel : het door de jagers geofferde wild wordt per opbod verkocht en de  
opbrengst wordt geschonken aan een goed doel.

Het symbool van onze gilde is de reliekhoorn (gedateerd  
rond 1525) die bewaard wordt in de Carolus  
Borromeuskerk, tevens onze standplaats.  In samenwer-
king met de Kerkfabriek en mits gedeelde subsidie van de  
Provincie Antwerpen werd recent een grondige restauratie  
van de reliekhoorn afgerond.  De reliekhoorn kan wederom  
500 jaar schitteren !

De activiteiten en onze jaarkalender kan u terugvinden op 
www.sinthuybrechtsgilde.be en u kan ons bereiken via de-
ken.sint.huybrechtsgilde@telenet.be

Waidmannsheil !



saillart.com 

Heistraat 300, 2610 Wilrijk

+32 3 829 14 55

ben@saillart.be

Stijlvol en op maat

Wij verzorgen uw (trouw)feest bij u thuis of 
op een van onze orginele locaties. 
Contacteer ons vrijblijvend, 
wij denken graag met u mee!

Eventlocatie in de kijker:



Eenvoudig, bruikbaar en beter!

www.hebic.com 

laadvloeren
planchers de chargement

wandbescherming
revêtements de parois



we calibrate

Calibration of mobile and fixed radar 
equipment   -   consultancy

De Vocht Expert Services

certification@devocht.be

(Co
urt

esy
 TE

M)

Let’s do IT together!

Wij zijn Lemon Companies. Een jong en dynamisch 
technologiebedrijf met een uitgebreide skillset.

 
Wij bouwen onder andere: 

Enkele van onze klanten:

Prachtige websites die u zonder enige technische expertise 
kan onderhouden en bewerken.

Gebruiksvriendelijke mobiele applicaties voor intern of extern 
gebruik.

Slimme webshops die uw omzet verhogen
en gekoppeld zijn aan uw boekhoudprogramma.

Op maat gemaakte webplatformen die uw bedrijfsprocessen 
optimaliseren of vergemakkelijken.

tel: 03 369 90 82 mail: info@lemon.be web: www.lemon.be
Contacteer ons:

Wij kijken gratis de prestaties 
van uw huidige website na!

 
Stuur ons een mailtje met  

vermelding: “Après-Chasse”
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2  SCHOTEN
3  WIJNEGEM
4  MALLE
5  WILRIJK
6  HERENTALS
7  GEEL
8  ST. NIKLAAS
9  TEMSE 
10  MECHELEN
12 EVERGEM (GENT)

13 BORNEM
14 LEUVEN 
15 ANTWERPEN HAVEN
16 AARSCHOT
17 ST. MARTENS LATEM
18 BRUGGE
19 LIER
21 OLEN
22 BAASRODE
23 MOL

24 OVERPELT
25  BERGEN OP ZOOM (NL)
26 AALST (EREMBODEGEM)
27 ST. KATELIJNE WAVER
28 GENK
29 GENK
30 NAMEN
31 WAIMES



The world new leader.
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www.paulpletsers.be

MEER VEILIGHEID, FLEXIBILITEIT, PRECISIE, CONTROLE …
13 VERSCHILLENDE KALIBER MOGELIJKHEDEN IN EEN WAPEN

DE GROOTSTE WAPENKAMER VAN BELGIE | STEEDS 4 GEDIPLOMEERDE WAPENMAKERS AAN HET WERK

ZI de Werbomont · Allée de Sorbiers, 3 · 4190 WERBOMONT · BELGIQUE 
Tel : +32 (0)86 43 44 53 · paul.pletsers@skynet.be



VAWI
VAWI NV
Kielsbroek 29 • 2020 Antwerpen
T 03/259 11 77 • F 03/259 11 78
info@vawi.be • bestel@vawi.be 

OMDAT VERS BELANGRIJK IS!

Dagelijks verse aanvoer van 
groenten & fruit.
Snelservice voor grootkeukens, 
restaurants, winkels & schepen.
Alle primeurs & exotische producten 
verkrijgbaar alsook geschilde 
aardappelen, diverse soorten 
voorgebakken frieten & rauwkost.
Ook alle diepvriesproducten.





PRESTIGE JACHTDAGEN: 30/9 , 21/10, 4/11, 9/12, 13/1 en 20/1.

Tout chasseur doit être muni de son permis de chasse dûment
validé pour le département de l’Aisne.

Tout chasseur doit impérativement respecter les ordres du 
directeur de chasse et des gardes.

Tout chasseur devra avoir son arme démontée ou à l’intérieur
d’un fourreau, lors du transport en remorque.

Tout chasseur devra respecter l’emplacement exact de son poste
indiqué par le piquet, et ne pas bouger avant la fin de la traque.

Tout chasseur ou accompagnateur devra respecter l’alignement
de la battue, à hauteur du directeur de chasse.

Il est formellement interdit de monter sur les buttes en toutes 
circonstances.

Il est formellement interdit d’avoir son arme chargée entre les
battues.

Il est formellement interdit d’épauler son arme en direction d’une 
personne.

Vous devez impérativement respecter 
les sonneries de chasse

1 coup long Début de battue
Vous chargez les fusils

2 coups longs Approche des postés
Vous ne tirez plus devant

3 coups longs Fin de battue
Vous déchargez les fusils

Série de coups brefs Envol de gibiers

MERCI DE BIEN VOULOIR RAMASSER 
VOS CARTOUCHES VIDES

1

2

REGLEMENT

3

4

5

6

SONNERIES

7

8

Tél. 03 23 22 18 22 - 03 23 22 21 02
Fax 03 23 22 99 49

Chateau
de

Machecourt

DOMAINE DU MARAISDOMAINE DU MARAIS

         

In samenwerking met “ Relais Chateau De Barive” waar u kortingen kunt  bekomen 
indien u bij het reserveren “Domaine du Marais” vermeldt.

WWW.DOMAINEDUMARAIS.COM



Kon. Leopoldlaan 20E  |  B- 9990 Maldegem  |  tel. +32 50 38 00 35  
  gsm +32 475 75 26 42  |  www.hetjachthuis.be

 
Openingsuren: wo t/m za 10u - 18u  |  do 10u - 21u  |  zo 9u - 12u  |  ma gesloten  |  di op afspraak

Verkoop alle wapens en munitie | eigen hersteldienst

het jachthuis.indd   1 3/6/2017   10:49:50 AM

 
Sieberg 46 
3770 Herderen - Riemst 

Tel 012 451615

http://www.wapenhandel-parthoens.be

- gespecialiseerd in het blauwen van lopen, 
- allerhande herstellingen
- gravures
- nieuwe en occasie wapens 

Wapenhandel Parthoens

Adv_parthoens.indd   1 2/25/2017   7:01:49 AM



Full-service communicatie
van idee tot uitgewerkt resultaat

Grafisch ontwerp | Webdesign & ontwikkeling

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.fishualize.com

Fishualize is een full-service communicatie  
bureau gevestigd in Antwerpen. Wij creëren  
uw huisstijl, drukwerk en online  
communicatie met slechts 1 idee voor ogen:  
“Meerwaarde voor uw bedrijf”.

Onder welke vorm dan ook, wij zorgen voor 
een consistente uitstraling !

Wij verzorgen zowel het creatieve als 
het technische aspect wat resulteert  
in prachtige concepten met de nodige 
professionaliteit en uitstraling.

Contacteer ons via de website of via on-
derstaande gegevens voor meer informatie. 

Dennis De Kort
E.: dennis@fishualize.com
T.: +32 473 33 47 54

Een nieuwe huisstijl of een restyling 
van uw huidige huisstijl ?

Kwalitatief drukwerk 
van S tot XXL ?

Online communicatie
website of e-mailing ? 



Raad op mensenmaat

Je status kan elke dag veranderen, 
veranderen je verzekeringen mee?

STATUS CHECK: UPDATE JE VERZEKERINGEN

Raad op mensenmaat

Vraag nu 

je gratis 

STATUS CHECK
aan!

Kantoor BRASSCHAAT
Bredabaan 661 • 2930 Brasschaat

Tel 03/650.10.20 • Fax 03/652.12.10 

Kantoor ST-JOB-IN–T-GOOR
Brugstraat 187 • 2960 Sint-Job-in’t-Goor

Tel 03/313 73 66 • Fax 03/652 12 10 

Kantoor EKEREN
Veltwijcklaan 18 • 2180 Ekeren

Tel 03/541.49.39 • Fax 03/652.12.10

Kantoor KAPELLEN
Hoevensebaan 120 • 2950 Kapellen

Tel 03/664.51.92 • Fax 03/652.12.10

Kantoor BRECHT
Hofstraat 3 • 2960 Brecht

Tel 03/313.73.66 • Fax 03/652.12.10

Kantoor BERENDRECHT
Monnikenhofstraat 58 • 2040 Berendrecht

Tel 03/568.64.74 • Fax 03/652.12.10

Kantoor KALMTHOUT
Kapellensteenweg 203 • 2920 Kalmthout

Tel 03/666.95.71 • Fax 03/666.40.30

Architectenbureau
Goesaert Paul

Lepelstraat 93
2940 Stabroek

0486/43.85.10

www.goesaertarchitecten.be

AGP



FSMA 046903 A

Kerkeneind 4
2920 Kalmthout
Tel: 03/666.84.81

Uit sympathie:

Jef Van Gastel



ANTWERP-TAX
03 238 38 38

get it on

Bel 03 238 38 38, of download de Antwerp-Tax 
APP en zie op het scherm van je smartphone de 
locatie van je taxi, de wachttijd en een richtprijs.

Taxi nodig?



JACHTBREUKEN 
 

Sinds mensenheugenis hebben ‘breuken’ een belangrijke rol gespeeld in het leven van jagers. De 
kennis van de tekens gaf aan de vindingrijke jagers de gelegenheid elkaar te begrijpen en onderling in 
verbinding te staan zonder dat niet-ingewijden het bemerkten. Het was een symbool van de wettelijke 
en correcte jacht.

Er zijn 2 soorten ‘breuken’, namelijk de ‘begripsbreuk’ die vroeger door de jager gebruikt werd om de 
weg of vluchtweg van het wild aan te duiden. Deze breuken werden door onze moderne communicatie-
middelen vervangen en worden zo goed als nergens meer gebruikt. Daarnaast zijn er de ‘jachtbreuken’ 
die wel nog steeds ingeburgerd zijn. Deze zouden in principe uit een twijg van eik, els, den of spar 
moeten zijn. 
 

Onder de jagersbreuken zijn 4 ondersoorten:

In bezitnamebreuk
Deze breuk wordt door de jachtheer of eventueel ook door de jager 
op zijn/haar stuk wild gelegd om aan te tonen dat hij/zij het stuk in  
bezit genomen heeft. De breuk wordt op de linkerflank van het wild  
gelegd. Bij mannelijke dieren met de afgebroken kant naar de kop, bij  
het vrouwelijk wild naar onder. (Enkel bij hert, damwild, ree en  
everzwijn)

Laatste beet 
Alle mannelijke wild ontvangt ook een breuk die tussen de tanden wordt gestopt als ‘verzoening’ met 
het gestrekte wild.

Schuttersbreuk
Deze breuk wordt met het zweet (bloed) van het gestrekte wild bevochtigd en overhandigd aan 
de jager die het stuk kon strekken. Deze breuk wordt door de jachtheer aangereikt op het naakte  
lemmet van een jachtmes of bij gebrek aan een jachtmes, bovenop de hoed van de jager. De jager 
plaatst de breuk dan onmiddellijk aan de rechterzijde van zijn hoed. De jachtheer wenst de jager een  
waidmannsheil waarop de jager met waidmannsdank en een handdruk antwoord.

Indien het wild dient nagezocht te worden, dan overhandigt de jager een deel van de breuk aan de 
begeleider van de hond die een deel aan de rechterzijde van zijn hoed steekt en een klein deel aan de 
halsband van de hond bevestigt. Door dit gebaar toont de jager het belang van de tussenkomst aan.

Feestbreuk 
 een kleine breuk, geplaats aan de linkerzijde van de hoed om aan te tonen dat iemand deel uitmaakt 
van de jachtwereld. Deze breuk wordt gedragen bij jachtmanifestaties maar ook bij de uitvaart van een 
vriend-jager.



VA S T G O E D  &  A D V I E S

H I E R  B E G I N T  M O O I  W O N E N

OUD-TURNHOUT POPPEL SCHILDEMOLMALLEBRASSCHAAT HOOGSTRATEN

7 VASTGOEDSHOPS

HILLEWAERE.BE

Kijk op hillewaere.be 
voor meer info over onze 
nieuwbouwprojecten.

Aparte bedrijfstak binnen Hillewaere Vastgoed

NIEUWBOUW 
    IS ONZE PASSIE

ANDY VERGAUWEN
DIRECTEUR NIEUWBOUW

Dorp 30, 2360 Oud-Turnhout
Tel: +32 (0)14 49 97 70
Gsm:  +32 (0)474 51 45 17
andy.vergauwen@hillewaere.be

VRAAG UW GRATIS TAXATIE AAN VIA VASTGOED@HILLEWAERE.BE

A5-Adv-Hillewaere-vastgoed.indd   2 23/02/2017   13:09:27

RUAG AMMOTEC BENELUX – www.ruag.be/ammotec

Gamo Coyote Whisper kal. 5,5 mm

Ideaal voor o.a.het wettelijk toegelaten 
bestrijden van exoten door de jager volgens het 
Soortenbesluit.

 - Persluchtkarabijn met       

   ingebouwd drukreservoir en manometer

 - 10-schots magazijn

 - Vaste geluidsmoderator op de loop

Adv_Gamo_2017 jacht coyoye.indd   1 1/16/2017   4:50:57 PM



Statiestraat 99 B

2920 Kalmthout
www.theunsenzonen.be
info@theunsenzonen.be

Renovatie Nieuwbouw 

Totaalafwerking Kleine werken
& onderhoud

Advies &
coördinatie

tel. 03 666 37 69

fax 03 666 35 68



Boek nu je
ticket online en

ontvang een 
extra attentie

Open dinsdag t.e.m. zondag, van 10 tot 18 uur
Info en tickets:

ANTWERPSE STADSBROUWERIJ SINDS 1833

Goesting in ‘n bruisend avontuur?
Bezoek dan de Antwerpse Stadsbrouwerij. 
Laat je helemaal onderdompelen in een fascinerende wereld. 
In 10 interactieve ruimtes kom je alles te weten over Belgische 
bieren, op je eigen tempo, zonder gids. Je wandelt over een 
metershoge brug boven de brouwzaal: uniek in Europa. En 
aan ’t einde trakteren wij je op ’n heerlijke degustatie!

Bezoek

Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand.

DK-ACB-Advertentie_HLN_297x220.indd   1 19/05/16   14:37



LUXARM

Alles voor jacht- en schietsport
Dames- en Herenkledij

Open 10 - 12 u. en 14 - 19 u.
Gesloten 

zondag, maandag en donderdag
WWW.LUXARM.BE

BREDABAAN 507A
2930 BRASSCHAAT
TEL + FAX 03 - 652.06.15
LUXARM@SKYNET.BE



Boekhoudkantoor EMVEO
Callaertstraat 63
9100 Sint-Niklaas

0497 84 59 84
boekhoudkantoor.emveo@telenet.be



C&M BVBA
Middelmolenlaan 98 
B-2100 Deurne

T +32 (0)3 226 33 24  
F +32 (0)3 226 60 49 
info@c-m.be 

Schokabsorberend voetbed:
hielkussen

Bredere pasvorm

Ref. X2900/8080 • CE, DIN EN ISO 20345:2011 S5.SRC.CI, zwart/zwart 

Koel in de zomer,  
warm in de winter

2 lagen

Zwart:
metaalvrij

metaalvrij

BEKINA® BOOTS 
WERK LAARZEN: 

EEN REUZENSPRONG 
VOORWAARTS

Als producent van PU laarzen hoort 
Bekina® Boots bij de absolute wereldtop. 
Dankzij hun ultieme draagcomfort, kwali-
teit en slipvastheid zijn Bekina® Boots toonaan-
gevend. Kiest u voor één van onze duurzame 
werklaarzen uit polyurethaan? Dan neemt u 
geen kleine stap, maar een gigantische sprong 
voorwaarts qua comfort en veiligheid!

POLYURETHAAN VERSUS 
PVC EN RUBBER

Al onze PU laarzen worden gemaakt van fl exi-
bel en hoogkwalitatief polyurethaan en zijn 
thermo-isolerend. Deze robuuste werklaarzen 
zijn slipvast, waterdicht en een pak lichter dan 
klassieke rubberlaarzen of laarzen uit PVC. 
Dankzij hun topkwaliteit kunnen ze bovendien 
tot drie keer langer meegaan!

DE PERFECTE PU LAARS 
OP MAAT VAN 
UW SECTOR

Onze hoogwaardige PU laarzen zijn afgestemd 
op de noden van elk segment (elke niche heeft 
haar specifi eke vereisten qua veiligheid, hygië-
ne en draagcomfort). Daarvoor gaan we elke 
dag met beide voeten in de werkomgeving van 
onze klanten staan: van landbouw tot industrie, 
extreme koude of voedselverwerking. 
Al onze laarzen voldoen aan EN ISO 20345 of 
20347.

Minder ongevallen:
grotere slipvastheid

SRC goedgekeurd, betere grip

Uitduwnop:
gemakkelijk aan en 

uit te trekken

20151012_DEF_BB_StepliteX_industrie_5talen.indd   4 15-10-15   11:51



Noordeind 15 - 2920 KALMTHOUT
Tel. 03/666.81.47

anno 1650





De Prymacc tools
voor uw succes

Accountancy Fiscaliteit

Financieel
Management

Corporate
Finance

Strategie

kantoor Begijnendijk
Plankenbrug 60, 
3130 Begijnendijk
t +32 16 25 50 45

kantoor Keerbergen
Nachtegalendreef 3/A, 
3140 Keerbergen
t +32 15 76 26 33

info@prymacc.be
www.prymacc.be
BE 0664.932.525

Prymacc cvba

Wij zorgen voor een succesvol communicatieverhaal van jouw zaak.
 

• Social media management   • Contentmarketing
• Review en reputatie management  • Nieuwsbrieven
• Klantenbeheer en relatiemanagement   • bedrijfsreportage 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.
Mail: Nickolaysmet@personalised.be

Tel: +32468128488



DE TIEN GEBODEN VAN DE GOEDE JAGER

I.
Op de afspraak biedt u aan, met open wapen ongelaàn.

II.
Indien op klopjacht nooit gegaan, blijf dan wijs in uw schuilplaats staan.

III.
Geschoten wild wordt slechts vergaard, als ’t verzamelen blazen is bedaard.

IV.
Natuurlijk om geen enkele reden, zult gij in d’omsingeling treden.

V.
Is bij de jacht ’t terrein bebost, blijf dan gelukkig op uw post.

VI.
Toeft g’in open veld of in bossen, op manshoogte zult gij geen schoten lossen.

VII.
Gaat de jacht ord’lijk vooruit, geen jager gaat de slaglijn uit.

VIII.
Vliegt de vogel boven het gewas, als hij stijgt schiet dan pas.

IX.
Houd uw ogen ongesloten bij het springen over sloten.

X.
Om ongelukken te vermijden, laat u door dees regelen leiden.

Mocht gij in deze geboden falen, zult g’aan de armen 1000 frank betalen.



Kontich
Ooststatiestraat 171A

(hoek Koningin Astridlaan)
2550 Kontich

tel. 03/449.00.03
fax 03/449.64.99

Wilrijk
Bist 38
2610 Wilrijk
tel. 03/828.04.74
fax 03/825.18.69

Wijnegem
Merksemsebaan 212

2110 Wijnegem
tel. 03/353.77.59

e-mail: matrassen1000@hotmail.com BTW BE 0407.906.477info@1000matrassen.be - www.1000matrassen.be

“Al meer als 40 jaar gespecialiseerd in Belgisch slaapcomfort”

Gratis leveren en wij nemen de oude matrassen en bedden mee !!!



RENOVATIES - TOTAALPROJECTEN - SCHRIJNWERKERIJ

E-mail: mundial.decor.international@telenet.be
Website: www.mundialdecor.be



1e verdieping - nr 220 1e verdieping - nr 368 Gelijkvloers - nr 68

Bezoek eveneens onze andere zaken in Wijnegem Shopping Center

Milano, pizza & pasta

Met Milano halen we een stukje authentiek Italië naar Wijnegem Shopping Center…

Als je Milano binnentreedt, komt de geur van verse pizza’s je al tegemoet, onze pizzaïolo bereidt ze met 
alle trots voor uw ogen, zoals het hoort in een echte pizzeria. We serveren de klassieke pizza’s maar wagen 
ons ook wel aan vernieuwende combinaties…

Verder kan je bij Milano terecht voor een overheerlijk ontbijt, een perfecte cappuccino, een sobere lunch, 
en verse pasta’s, maar ook voor typische en authentieke Italiaanse gerechten, die voor u bereid worden in 
onze open keuken Onze chef is steeds op zoek naar nieuwigheden maar ook naar authentieke Italiaanse 
streekproducten die wij met grote trots aan u willen laten proeven. Onze authentieke “gelateria” zorgt 
voor de kers op de taart …

Onze kelners begroeten u met een glimlach en begeleiden u graag op uw ontdekkingstocht tussen al deze 
specialiteiten, wijnen, likeuren en zoetigheden.

U kan ons vinden op de gelijkvloerse verdieping in de nieuwe vleugel van Wijnegem Shopping Center 
(pand 511) via ingang 11 (aan Carrefour) en ingang 10, waar wij en ons team hopen u snel te mogen  
begroeten …

Milano beschikt ook over een gezellig buitenterras waar u zowel tijdens de zomer als tijdens de winter 
van kan genieten.



ons vakmanschap drinkt men met verstand

Zagerijstraat 25
2960 Sint-Job-in-’t-Goor

Tel : 03 238 05 84
www.despert.be

your wine and spirits partner

Kiekebos Brasschaat - Elshoutbaan 491, 2930 Brasschaat - Tel.: 03/337 47 30  - www.kiekebosbrasschaat.be
dinsdag tot vrijdag 17u - 22u - zaterdag en zondag 12u - 22u

“The place to be voor gans de familie”

Zowel in de Kiekepot te Schilde als in het Kiekebos te Brasschaat kan u komen smullen van onze
huisbereide kipspecialiteiten. Daarbuiten biedt onze kaart echter ook ander lekkers...

Zo zijn er de steeds wisselende suggesties, spare-ribs, salades en bijvoorbeeld een lekker stukje vlees.

&

Reserveer tijdig en kom het allemaal ontdekken

Kiekepot Schilde - Turnhoutsebaan 466, 2970 Schilde - Tel.: 03/501 15 51 - www.kiekepotschilde.be
dinsdag tot zondag 17u - 22u



Ampèreweg 12
4631 SP Hoogerheide

+31(0)164 743 100
info@vanheijstinterieur.be
www.vanheijstinterieur.be

Woonkamerkasten - Inloopkasten - Haardmeubels - Keukens - Badkamermeubelen - Tafels
Maatwerk Interieur voor de particuliere markt!



Ampèreweg 12
4631 SP Hoogerheide

+31(0)164 743 100
info@vanheijstinterieur.be
www.vanheijstinterieur.be

Balies - Barren - Kantoren - Hotels - Retail - Zorg & Welzijn

Referentie: Van der Valk Vianen - Safari SuiteReferentie: Van der Valk Vianen - Safari Suite

Referentie: Jachthuis Leimuiden - WapenkluisReferentie: Jachthuis Leimuiden - Wapenkluis Referentie: Wijnhandel - VoorschotenReferentie: Wijnhandel - Voorschoten

Referentie: Van der Valk Vianen - Ibiza SuiteReferentie: Van der Valk Vianen - Ibiza Suite

Referentie: Juwelier & Goudsmid Ooms - HalsterenReferentie: Juwelier & Goudsmid Ooms - Halsteren

Maatwerk Interieur voor de zakelijke markt!



Artemis is de godin van de jacht.
De gezellen van ARTEMIS zijn ontstaan in 2004 en komen uit alle windstreken:

Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Nederland en Duitsland. 

Doordat er enkele blazers uit het Brasschaatse zijn en dit voor de meeste leden centraal gelegen is, 
hebben we onze thuisbasis te Brasschaat.

Michael troost:
0031 653 524 750

Pieter Albertyn:
0032 485 69 14 39

Luc Sevenhans:
0032 476 275 813

Contactadres:
Korenlaan 12  -  2930 Brasschaat



info@qtd.be | www.qtd.be | T 03 326 13 00 | Bredabaan 810 - 2930 Brasschaat

Interieurarchitectuur voor woningen, appartementen, 2e verblijven, kantoren en bedrijfsruimtes

. Alle stijlen (modern, hedendaags of landelijk)

. Nieuwbouw en renovatie

. Uniek en tijdloos ontwerp dat aan alle verwachtingen van de klant voldoet

. Comfort, functionaliteit en design hand in hand

. Maatwerk om ideale verhoudingen te verkrijgen, de voorkeursmaterialen te kunnen gebruiken en ruimtes optimaal te benutten

. Nieuwste en meest performante technieken

. Integratie van bestaande materialen, meubels … alles kan!

. Optimale communicatie dankzij de QTD-communicatietool

Vrijblijvende afspraak

In ons hoofdkantoor met toonzaal te Brasschaat: Bredabaan 810, 2930 Brasschaat

Bij u thuis of op uw toekomstige bouw- of verbouwplaats

KRIS DE KORT Bvba
Automotive Consultant

0475/322.161



Metropoolstraat 1 | B-2900 Schoten | Tel.: 0032 (0)3 311 86 43 | Fax.: 0032 (0)3 311 86 44 
info@fl oorcouture.be | www.fl oorcouture.be

member of the PHENIX Group

15790143_Phenix Total Interior / Floor Couture.indd   1 08-03-16   11:23



Joachim Lamberts • zaakvoerder • +32 494 89 62 22
gardenpassion.tuinen@gmail.com • BE 0646 715 133
Bosduinstraat 188 • 2990 Wuustwezel



Balen • Ekeren • Kontich • Ninove • St.-Kat.-Waver
vangastel.be

TUINMEUBELEN
collectie 2017 nu te ontdekken in onze winkels

of op vangastel.be

apres-chasse-WVG-A4-2017.indd   2 9/03/17   10:25
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stijl passie

JOHAN TACCOEN (48)
PROGRAMMANAGER STORESQUARE
ZIJN PASSIE IS: JAGEN

“Bij jagen komt ongelofelijk 
veel passie kijken”

FILIP HUYSEGEMS, FOTOGRAFIE JONAS LAMPENS

“Wie het nooit heeft gedaan, kan het
misschien niet begrijpen, maar bij
jagen komt ongelofelijk veel passie kij-
ken. Die passie voor jagen dateert van
zo’n dertien jaar geleden. In mijn pri-
véleven maakte ik toen een zware  pe -
riode door, en een kameraad nodigde
me uit om hem te vergezellen op de
jacht. Zo kon ik mijn gedachten wat
verzetten. Die dag gleed de stress voor
het eerst sinds lang van me af. Dat
wandelen door de natuur, de sfeer, het
gezelschap waren als een medicijn
voor mijn ziel.

“Nadien heb ik besloten alles te doen
wat nodig was om aan een vergunning
te komen – het zogenoemde jachtver-
lof. Het examen dat je daarvoor moet
afleggen, is niet van de poes. Gedu-
rende een jaar zat ik elke zondag in de
les. Er wordt gedoceerd over wildsoor-
ten en hoe je ze kunt herkennen – en
dat zijn er meer dan je kunt vermoeden
– over drachttijden, over wapens en
munitie, over de omgang met de jacht-
hond, over de etiquetteregels en admi-
nistratieve verplichtingen. Want jagers
moeten ook een logboek bijhouden, en
plannen en rapporten van het wild dat
ze strekken. (Wij spreken niet van
‘neerschieten’, maar van ‘strekken’.)

“Wie slaagt op het theoretische exa-
men is er nog niet vanaf, want dan
volgt in het tweede jaar het praktische

deel. Dan begin je echt met wapens om
te gaan.”

Van het bos tot de feestdis
“Nu zou je kunnen denken: kan ik

die weldadige rust in de buitenlucht
ook niet vinden door gewoon te gaan
wandelen of trektochten te maken?
Dan had ik mij al dat blokken kunnen
besparen. Maar het zou niet hetzelfde
zijn. De sfeer op zo’n jachtdag is uniek.
Het is niet alleen het stappen, het jagen
met de hond, het speuren en de opwin-
ding. Net zo belangrijk zijn de onder-
linge camaraderie en het bourgondi-
sche genoegen om wat je zelf gestrekt
hebt, klaar te maken voor consumptie.

“Elk dier dat ik strek, verwerk ik zelf
tot een gerecht. Doorgaans jaag ik op
klein wild, maar vorig seizoen was er
toch ook een ree bij. Daar ben je dan
wel even mee bezig. Ik waarschuw
mijn tafelgenoten altijd dat ze een ver-
geten hagelbolletje in het vlees kunnen
aantreffen. Dat geeft me een enorme
voldoening: van het bos tot de feestdis,
en voor alles heb ik zelf gezorgd.

“Mijn passie voor de jacht reikt tot
buiten de landsgrenzen. Drie keer ben
ik in Zuid-Afrika gaan jagen. Daar heb-
ben ze groot wild zoals waterbokken
en impala’s, maar ik heb geen drang
daar achteraan te gaan, ik jaagde er op
parelhoen. Ik heb er onder meer aan

keteljacht gedaan: de jagers staan in
een wijde cirkel en wandelen naar het
middelpunt, zodat de parelhoenders
samengedreven worden. Het vlees dat
zo’n keteljacht oplevert, wordt onder
de lokale bevolking verdeeld.”

Biotoop opbouwen
“Ik weet dat er natuurliefhebbers

zijn die niet hoog oplopen met jagers.
Maar bij mij gaat de beleving hand in
hand met wild- en natuurbeheer. Wat
we doen, is een biotoop opbouwen en
de wildpopulaties op peil houden. Bui-
ten het jachtseizoen gaan we eropuit
om de populaties te schatten. Dan rij-
den we ‘s avonds rond, tellen de ogen
die oplichten in de koplampen en daar
baseren we onze ramingen op. En we
staan op de uitkijk voor stropers, want
die zijn er wel degelijk. Tussendoor
doen we aan kleiduifschieten, om onze
techniek scherp te houden.

“Als ik op jacht ben, bestaat de
wereld van het werk niet meer. Goed,
je leert in jagerskringen interessante
mensen kennen, je wordt opgenomen
in een netwerk dat ooit van pas kan
komen. Maar op het moment van de
jacht is dat niet van tel. Dan ben ik
helemaal in het moment. Soms zie ik
jagers met hun oor aan hun telefoon
geplakt. Daar kan ik niet aan uit. De
mijne blijft mooi in de auto liggen.” z

bron: www.trends.be





STUDIEBUREAU VOOR TUIN- & LANDSCHAPSARCHITECTUUR

www.avantgarden.be

Wijnegemhof 1
B-2110 Wijnegem

Tel. +32 3 353 68 64
info@avantgarden.be

PRIVATE TUINEN
DAKTUINEN

ZWEMBADEN & POOLHOUSES

PUBLIEKE RUIMTE
BEDRIJFSTUINEN & KANTOORPARKEN

RESIDENTIËLE PROJECTEN



Jaguar Metropool Zuid
Boomsesteenweg 427, 2610 Wilrijk - T. 03/608.31.31 - www.metropool.be 

Jaguar Metropool Noord
Augustijnslei 25, 2930 Brasschaat - T. 03/641.65.90 - www.metropool.be

Jaguar Metropool Hasselt
Herkenrodesingel 39, 3500 Hasselt - T. 011/24.20.90 - www.metropool.be  

VANAF € 44.180

Maak kennis met een compleet nieuwe Jaguar. De krachtige en gespierde look 
van de nieuwe F-PACE is duidelijk geïnspireerd op de F-TYPE en laat niemand 
onberoerd. Hij rijdt ook als een volbloed sportwagen, dankzij zijn aluminium 
structuur en gesofi sticeerde ophanging. De F-PACE combineert als geen 
andere wagen sportieve prestaties met dagdagelijks gebruiksgemak. 
Deze performance SUV legt de lat hoger.

Ontdek de Jaguar F-PACE nu bij uw Jaguar concessiehouder:

4,9–8,9 L/100 KM. CO2: 129–209 G/KM.
Prijs btwi op 1 juli 2016. Afgebeeld model: Jaguar F-PACE First Edition met opties. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.jaguar.be. 
Jaguar Care: 3 jaar waarborg, assistentie en geprogrammeerd onderhoud zonder kilometerbeperking. Geef voorrang aan veiligheid.

ABOVE ALL,
IT’S A JAGUAR.

ALL-NEW JAGUAR F-PACE

BENL_F-PACE_210x260.indd   1 15/02/17   13:02


