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Beste collega jagers en partners,

Tijdens het jachtseizoen genieten de mannen volop van de aangename sfeer, overweldigende  
jachtverhalen, de uitzonderlijke natuur en nog veel meer. Vele jagers zouden deze memorabele  
momenten ook graag buiten het jachtseizoen blijven beleven. Zo ontstond, na een eendenjacht in  
Schoten, het idee om “Après Chasse” te organiseren.

De vrouwen zullen het niet geloven, maar onze ‘jachtweduwen’ liggen eigenlijk mee aan de basis van  
het concept.  Tijdens het veel te korte jachtseizoen,  zijn onze vrouwen dikwijls alleen.  Daarom vonden 
we het belangrijk dat ook zij bij  ‘Après Chasse’ betrokken worden.  Daarom organiseren we voor hen o.a. 
een boeiende workshop over tafeldecoratie.

Om dit allemaal mogelijk te maken hebben Louis-Philippe Michielssen en Kris De Kort de  
VZW Natuurgenieters opgericht.  Deze vereniging zonder winstoogmerk wenst, transparant en met hoge 
kwaliteit,  jacht gerelateerde evenementen te organiseren. 

Aangezien beide initiatiefnemers zelf een meer dan full time job hebben, werd voor de praktische  
uitwerking van het concept, beroep gedaan op het event- en organisatiebureau Done Bvba, Creative  
party’s and events. 

Daarenboven hebben we 8 enthousiaste ambassadeurs gevonden die zich geheel belangeloos inzetten om 
‘Après Chasse’ mee inhoud en vorm te geven.

Ook willen we Peter Adams bedanken om Avantgarden ter beschikking te stellen. Dit domein is voor 
jagers een droomlocatie!

De steun die we tot op heden mochten ontvangen van Sint- Hubertus, de Sint Huybrechtsgilde, Hunting.
be, de Antwerpse Jagersvereniging, en nog vele andere, bevestigt  dat  ‘Après Chasse’ een goed initiatief is 
dat we de komende jaren nog wensen uit te breiden.  Wij kijken er naar uit om in de toekomst met hen  
samen te werken ten einde ons gemeenschappelijk doel, de jacht promoten te realiseren.

Dat vele mensen ons initiatief steunen, kan je ook merken aan de talrijke sponsors waarvan je in dit  
boekje alle informatie vindt.

Om af te sluiten willen we ook u bedanken ; uw aanwezigheid zorgt er voor dat we reeds uitkijken naar 
een tweede editie.

Bedankt voor jullie aanwezigheid en enthousiasme.  Maak er een gezellige en interessante avond van.

Louis-Philippe en Kris
VZW Natuurgenieters
www.apreschasse.be
0475/322.161



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
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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

         

PRESTIGE JACHTDAGEN:
27/9, 8/11, 13/12 en 24/1.

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

WWW.DOMAINEDUMARAIS.COM

Tom Deleu
DAP Aan de Heikant

Beauvoislaan 58
2920 Kalmthout
T 03/666.62.63

Restaurant De Vogelenzang

Wijnegemsteenweg 193
2970 ‘s Gravenwezel

Tel.: 03/353 62 40
Fax: 03/353 33 83

info@devogelenzang.be

Korte geschiedenis

De oudste verwijzing naar de gilde gaat terug naar 1516 waar een altaar in de Carolus Borromeuskerk
aan de "Gild van Sint Huibrecht binnen de stadt Antwerpen" wordt geschonken.
Tijdens de Franse revolutie werden alle gilden verboden, ook de Sint Huybrechtsgilde
verloor haar rechten. In 1821 werd het ganse patrimonium van de gilde aan
de parochie van de Carolus Borromeuskerk geschonken. In 1954 ontdekte
de pas aangestelde pastoor J. Mertens op de zolder van de kerk een houten
ovalen kist met daarin een reliek in de vorm van een drinkbeker.
Deze reliek werd gedateerd rond 1525, kort na het ontstaan van de gilde.
Het is deze reliek die jaarlijks tijdens de jachtmis getoond wordt en die het symbool van onze 
gilde is. Sinds 1956 is de jagersgilde uitgegroeid tot een vereniging van 700 leden die onder
impuls van de deken, de onderdekens en de gildemeesters de jaarlijkse aktiviteiten organiseren, 
geestelijk bijgestaan door hun "kapelaan ten velde" pastoor Rudy Mannaerts.

Activiteiten
1. De jaarlijkse statutaire vergadering gevolgd door een "smakelijke plichtpleging"
2. De kleischieting met BBQ
3. De jachtmis in de Carolus Borromeuskerk gevolgd door een traditionele
     hondenwijding en een traktatie met jenever,kop en kaas
4. Georganiseerde bezoeken aan jachtbeurzen en St. Hubertusviering

Bestuur
Deken: Bob Kussé Secretariaat: Inez Krijnen

Onderdekens: Cary Santy,Danny Van Oevelen Penningmeester: Erik Caeyers

Lidmaatschap

Ook u kan lid worden van Sint Huybrechtsgilde "eregild van jagers en sympathisanten"

1. Voorgesteld worden door 2 gildeleden die het peterschap aanvaarden
2. Eenmalige betaling ad vitam (voor het ganse leven), de prijs bedraagt
    150€ en u bekomt dan een zilveren speldteken en een oude ets met volgnummer
    U wordt dan tijdens het jaar op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

Contact

 deken.sint.huybrechtsgilde@telenet.be

http://users.skynet.be/st.Huybrechtsgilde

Sint Huybrechtsgilde Antwerpen gesticht in 1516

De Sint Huybrechtsgilde draagt bij tot het behoud en de 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 overdragen. De gilde richt zich tot 

de jagers en diegenen die de jacht genegen zijn. 



LUXARM

Alles voor jacht- en schietsport
Dames- en Herenkledij

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

WWW.LUXARM.BE

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

KONINKLIJKE JACHTHOORNKRING
“JAGERMEESTERS van SINT-HUBERTUS” BRASSCHAAT v.z.w.

Geschiedenis

De oorsprong van de Koninklijke Jachthoornkring “Jagermeesters van Sint-Hubertus”
Brasschaat gaat terug tot in 1901, toen in Antwerpen “Les Veneurs de Saint Hubert” werd
gesticht. De binding met Brasschaat ontstond in 1952 toen de heer Thom de With, die een
fervent jager was, een Brasschaatse jachthoornclub stichtte. 

Er waren onmiddellijk contacten tussen beide groepen, wat in 1954 leidde tot “Les Veneurs de Saint Hubert 
Brasschaat”.

In 1975 werd aan de groep het predicaat Koninklijk verleend en ging de groep verder onder
de huidige naam. Toen de groep in 1976 haar 75 jaar vierde, overleed Thom de With en werd
hij opgevolgd door de Antwerpenaar Leopold Foesier.

De familie de With bleef echter nauw met de Brasschaatse jachthoorngroep verbonden, want
in 1985 kwam de leiding in handen van zoon Frank, die op zijn beurt kleinzoon Dirk warm
maakte voor de jachthoorn.

De muzikale leiding is in handen van Werner De Beenhouwer, onder wiens leiding de groep uitgroeide tot een 
gewaardeerde en veelgevraagde groep met gerenommeerde optredens in binnen- en buitenland.

Trompe de Chasse

Wij bespelen de Franse jachthoorn, zoals hij omstreeks 1817 zijn definitieve vorm kreeg: de “Trompe d’Orléans”. 
Vanaf de 17de eeuw nam hij een belangrijke plaats in aan het Franse hof. Voorla sinds Lodewijk XIV hem als 
signaalinstrument voor zijn jachten verkoos. Het was  Markies de Dampierre die het merendeel geschreven heeft 
van de jachtfanfares die gebruikt worden tijdens een chasse à courre. En heden te dagen nog steeds in de wou-
den van Orléans en elders weerklinken.

Zo ook zullen deze jachtfanfares weerklinken tijdens de Game Fair te Nuenen, waar dit jaar voor het eerst sinds 
vele jaren, het Benelux Jachthoorn Kampioenschap op zaterdag 17 mei zal plaatsvinden.
Op zaterdag kan U onze leden komen aanmoedigen tijden de solo, duo en trioproeven in de voormiddag. Of 
komen genieten van het groepskampioenschap in de namiddag waar aan wij ook zullen deelnemen
Van harte welkom. 

Voor meer informatie: www.jachthoornbrasschaat.be
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Ruag Ammotec Benelux  -  www.ruag.be/ammotec

GEZINSUITBREIDING!  
De perfecte allrounder
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www.qtd.be . 03 326 13 00 . Bredabaan 810, 2930 Brasschaat

interieurarchitectuur & projectopvolging

Uw woning, uw stijl, onze zorg

Laat u inspireren
op ons lenteweekend!

4-5-6 april 2014

• Decoratie
• Bloemen & Planten
• Kookatelier
• Dierenbenodigdheden
• Tuinverzorging
• Tuinmeubelen

As • Balen • Ekeren • Kontich • Ninove • Olen • Schoten • St.-Katelijne-Waver • vangastel.be
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Twee Brasschaatse jagers, Robert De Clerck en Thom de With, hadden in 1954 het idee om een Sint-
Hubertusviering in Brasschaat te organiseren. In samenwerking met de Koninklijke Jachthoornkring 
“Jagermeesters van Sint-Hubertus” Brasschaat, waarvan Thom voorzitter was, werd een traditie geboren. 
In de loop der jaren werd een Sint-Hubertuscomité opgericht om dit steeds groter wordende evenement een 
toekomst te verzekeren. Het comité bestaat nog steeds uit Brasschaatse jagers en Jagermeesters. Onder leiding 
van eerst Robert De Clerck, nadien Lou Michielssen en nu Kris De Kort, werkt het comité samen om dit 
Brasschaatse topevenement in ere te houden. Mede dank zij de steun van het gemeentebestuur. 
Sinds 1954 is deze Sint-Huberusviering uitgegroeid tot één van de grootste in Vlaanderen. En komen de mensen 
van heinde en ver om hun huisdieren en paarden te laten wijden tijdens deze viering. 
 
In 2014 zijn we toe aan de 60ste editie. De voorbereidingen zijn reeds van start gegaan om er een groots feest 
van te maken. De programmatie staat nog niet op punt, maar we kunnen al wel een tipje van de sluier oplichten. 
 
Op zaterdag 8 november zetten we de feestelijkheden in met een heus Jachtdiner in het Kasteel van Brasschaet, 
voorafgegaan door een stijlvolle receptie. 
 
Zondag 9 november te 11u heeft de Sint-Hubertusmis in de Sint-Antoniuskerk van Brasschaat plaats. 
Deze misviering zal opgeluisterd worden door de Jagermeesters en de “Overlopers” uit Hoenderloo (NL). 
Naar al oude traditie offeren de aanwezige jagers wild tijdens de viering.  
Na de misdienst worden de huisdieren en paarden gewijd op de weide naast het Kasteel van Brasschaet. 
Na de wijding zal het geofferde wild, waaronder een everzwijn, per opbod verkocht worden. De opbrengst gaat 
integraal naar een goed doel. 
Ook zal U kunnen genieten van allerhande demonstraties in de loop van de namiddag. 
In het Sint-Hubertusdorp kan U terecht voor een snack, een warme soep of een borreltje. Voor ieder wat wils.  
 
 Van harte welkom om, samen met ons, deze 60ste editie mee te vieren. 
 
Het Sint-Hubertuscomité. 
 
Voor meer informatie: www.jachthoornbrasschaat.be	  
 

Boekhoudkantoor EMVEO
Callaertstraat 63
9100 Sint-Niklaas

0497 84 59 84
boekhoudkantoor.emveo@telenet.be



idee

ontwerp drukwerk online

Full-service communicatie
van idee tot uitgewerkt resultaat

Van idee tot uitgewerkt resultaat

Grafisch ontwerp | Webdesign & ontwikkeling

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.fishualize.com

Een nieuwe huisstijl 
of een restyling van 
uw huidige huisstijl ?

Kwalitatief drukwerk
van S tot XXL ?

Online communicatie
website of e-mailing ? 

Vraag vrijblijvend een 
afspraak of offerte 

aan via onze website !

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 onderstaande gegevens voor meer informatie. 

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

Taxi - Minibus - Ceremonie - Zakenvervoer - Luchthavenservice
Totaalinterieur  -  Winkelinrichting  -  Horecazaken  -  Keukens 
Badkamers  -  Meubilair  -  Schilderwerken  -  Gyprocwerken

Parket  -  Gas-/houthaarden
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E-mail: mundial.decor.international@telenet.be
Website: www.mundialdecor.be TAXI
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MANINVEST

Bremlaan 15
BE-2950 Kapellen

Marc Streefland
+32 (0)475 / 72 85 00

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



Verzekeringen   �   Beleggingen   �   Hypotheken   � Immobiliën   �   Financiële planning

Matrix NV is gespecialiseerd  in het aanbieden en verzorgen van verzekeringen voor  
zowel particulieren, zelfstandigen als KMO’s.
Tevens kan u bij ons terecht voor woonkredieten, beleggingen en financiële planning.
Professionalisme en service bieden we tegen de beste  premies.

Ons hoofdkantoor is gelegen op de Bredabaan 661, 2930 Brasschaat.

Tevens kan U bij ons terecht in onze 5 bijkantoren:
Kantoor Ekeren: Veltwijcklaan 18, 2180 Ekeren
Kantoor Kapellen: Hoevensebaan 120, 2950 Kapellen
Kantoor Berendrecht: Monnikenhofstraat 58, 2040 Berendrecht
Kantoor Kalmthout: Salvialaan 1, 2920 Kalmthout
Kantoor Brecht: Hofstraat 3, 2960 Brecht

www.matrixnv.be   � info@matrixnv.be    � tel 03 650 10 20    � fax 03 652 12 10



KRIS DE KORT Bvba
Automotive Consultant

0475/322.161

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



RANGE ROVER EVOQUE

URBAN CAPABILITY
landrover.be

Land Rover Metropool Noord
Kapelsesteenweg 1 - 2170 Merksem
Tel 03/641.65.90 www.metropool4x4.be

Land Rover Metropool Zuid
Boomsesteenweg 427 - 2610 Wilrijk
Tel 03/608.31.31 www.metropool-zuid.be

4,9-8,7 L/100 KM – 129-199 G/KM CO2.
Nettoprijzen op 1/2/2014, btwi. Afgebeelde modellen met opties en/of accessoires. Milieu-informatie [KB 19/03/04]: 
www.landrover.be. Geef voorrang aan veiligheid. Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met 
naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur.

Er is al een Range Rover Evoque vanaf € 34.200.

LANDFEE4W277_RREvoque_MetropoolN_Kiwanis_190Hx125_IC_NL.indd   1 3/5/14   1:40 PM


