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Beste jagers en natuurliefhebbers,

 

Na een geslaagde eerste editie zijn Louis-Philippe en ik samen met onze 8 ambassadeurs er enthousiast 
ingevlogen om van de 2de editie van Après Chasse een succes te maken.

Een dergelijk succes had niet mogelijk geweest zonder onze talrijke sponsors, deze zijn we dan ook ont-
zettend dankbaar.  Ook willen wij Peter Adams extra bedanken, hij was andermaal zo gastvrij om het 
prachtige domein van Avant Garden ter beschikking te stellen.  Een domein waar niet alleen elke jager, 
maar elke natuurliefhebber zich vanaf het eerste moment thuis voelt.

Voor diegene die nog niet volledig vertrouwd zijn met de jachtsfeer, hebben we samen met onze partners 
enkele jachtoefeningen klaar gezet zodat jullie kunnen proeven van onze jachtsensatie.  

Er is een laser-kleiduifschieting en bij het jagen op doek, kan je zelfs op safari gaan.

Een niet weg te denken hoogtepunt van elke jachtdag is het afronden van de jacht samen met de  
jachthoornblazers. Vandaag zorgen “De Gezellen van Artemis” voor de prachtige klanken van de  
Franse hoorn.

Aangezien de Vlaamse Overheid het ons niet altijd even gemakkelijk maakt om de jacht te waarderen 
en te koesteren zijn we zeer blij met onze samenwerking met de Sint Huybrechtsgilde, Hunting.be , De 
Vlaamse Jagersvereniging, en andere organisaties die zich inzetten voor ons gemeenschappelijk doel.  De 
jacht promoten en in de vrije natuur genieten van onze hobby.

Aangezien wij allemaal graag buiten leven, van de natuur genieten, respectvol jagen als hobby hebben en 
een goed glas met een lekkere maaltijd nooit afslaan, zijn wij er van overtuigd dat ook vanavond weer een 
onvergetelijke avond zal worden.

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

Kris

VZW Natuurgenieters
www.apreschasse.be
0475/322.161



Tom Deleu
DAP Aan de Heikant

Beauvoislaan 58
2920 Kalmthout
T 03/666.62.63

“Het is beter één mijl te reizen dan duizend boeken te lezen” 
::Confucius::

6,7 miljard mensen... 6,7 miljard reizen? Dat zou je misschien  
wel kunnen stellen want elke mens reist op een andere  
manier, zijn manier. Kortom geen reis is dezelfde!

Om in te spelen op uw meest persoonlijke wensen werkt 
Heide Travel daarom samen met meer dan vijftig tour- 
operators in binnen- en buitenland. Het resultaat is een  
objectieve en een uitgebreide waaier aan reismogelijkheden. 

Heide Travel boekt alles wat beschikbaar is op de markt, 
via touroperators of rechtstreeks: zakenreizen, individuele-  
en groepsreizen, huwelijksreizen, golfreizen, cruises,  
charming, familiereizen, enz...

Vragen? Meer informatie? Contacteer ons!

www.heidetravel.be | info@heidetravel.be | 03 644 07 44
Heide Travel | Heidestatiestraat 74 | 2920 Heide-Kalmthout



SINT HUYBRECHTSGILDE ANTWERPEN

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.

Korte geschiedenis

De vroegste verwijzing naar de Sint Huybrechtsgilde vinden we in een brief gedateerd op  
22 november 1501 : “Jan Spilleman, tymmerman, vercocht den meesters ende regeerders  
vander gulden (=gilde) van Sint Hubrecht in onser lieve Vrouwe kercke alhier…”. In 1768 
werd de 250ste verjaardag van de gilde uitbundig gevierd. Als we deze historische lijn doortrekken viert de  
gilde haar 500ste verjaardag in 2018. De Sint Huybrechtsgilde kent een rijk verleden en veel archiefmateriaal  
bleef bewaard. Tijdens de Franse revolutie werden alle gilden ontbonden. In 1821 werd het ganse patrimonium  
van de gilde aan de parochie van de Carolus Borromeuskerk geschonken. In 1954 ontdekte de pas  
aangestelde pastoor op zolder van de kerk een houten kist met daarin een prachtig bewaarde zilveren reliekhoorn  
met vergulde stralenmonstrans. Dit artefact wordt gedateerd op 1525, kort na het ontstaan van de gilde.  
Het is deze reliek die jaarlijks tijdens de jachtmis getoond wordt en die het symbool van de 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 activiteiten organiseren, geestelijk bijgestaan door de ‘kapelaan 
ten velde’ pastoor Rudy Mannaerts.

Activiteiten

 1.De jaarlijkse statutaire vergadering gevolgd door de “smakelijke plichtspleging”.
 2. De kleischieting met BBQ
 3. De jachtmis in de Carlous Borromeuskerk gevolgd door de hondenwijding en de traditionele traktatie

Bestuur

 Deken : Bob Kussé
 Onderdekens : Cary Santy, Danny Van Oevelen
 Penningmeester/secretariaat : Eddy Van Egdom
 Secretariaat : Inez Krijnen

Lidmaatschap

Ook u kan lid worden van de Sint Huybrechtsgilde :
 1. Voorgesteld worden door 2 gildemeesters die het peterschap aanvaarden
 2. Een jaarlijks lidgeld van 20 euro 
      (+ 10 euro eenmalig voor nieuwe leden) of een betaling Ad Vitam (voor het leven) van 195 euro

Contact

Deken.sint.huybrechtsgilde@telenet.be
www.sinthuybrechtsgilde.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.
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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
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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: 3/10 , 7/11 , 5/12 en 16/1.

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



“Creative Parties & Events”

DONE bvba is een full service evenementenbureau. Wij bieden een professionele en vernieuwde 
aanpak aan. Als team streven wij naar het Perfecte en Creatieve, waarbij de totaal beleving 
centraal staat. 

Samen met u zullen we brainstormen over wat u zou willen realiseren en DONE zal deze droom 
voor u waar maken.  Wij bieden de volledige service aan, van een klein dineetje thuis tot de 
opening van u nieuw bedrijf. Met het zoeken naar de perfecte locatie en het geheel  aankleden 
met een persoonlijke tint.

Onze uitdaging ligt met name u event op een orginele en creatieve manier uitvoeren tot een 
een verbluffend resultaat. Jouw feest is uniek en daarom verzorgen wij dit met speciale zorg. 
Wanneer wij u feest organiseren mag u ervan uit gaan dat dit DONE is.

“Consider it DONE”

Tom De Kort
T.: +32 (0) 489.77.29.63
E.: tom@donebvba.com
W.: www.donebvba.com



Passie, hop en vooral veel goesting.

Daarmee brouwen wij sinds jaar en dag de bieren 
van ’t Stad. Wil je ontdekken waarom Antwerpenaren 
zo fier zijn op hun stadsbrouwerij? Kom proeven van 
onze vernieuwde brouwerijtour. Je wordt helemaal 

ondergedompeld in de wereld van een echt Antwerps icoon 
en ontdekt er nog meer inspirerend vakmanschap.

www.dekoninck.be

OPENING ZOMER 2015

ANTWERPSE STADSBROUWERIJ SINDS 1833
Stadsbrouwerij De Koninck - Mechelsesteenweg 291- 2018 Antwerpen

MoK205_ad_A4_brouwerij.indd   1 04/05/15   11:47
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 www.ruag.be/ammotec                                          www.rx-helix.com               „enkel met vergunning“

5+1-schots afneembaar 
magazijn

Gesloten systeem: niets  
beweegt naar het oog van de 

jager tijdens het schieten en 
grendelen

Wisselbare loop zonder 
gereedschap

Zeer snel grendelen 
door 2:1 verhouding



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

www.vanheijstinterieur.nl
Ampèreweg 12  4631 SP  Hoogerheide  T.+31.164743100    

Keukens . Badkamers . Kasten . Inloopkasten . Tafels  



We invite you
op de perfecte locatie voor uw seminarie, 

huwelijk, personeelfeest,
familiebijeenkomst, zomerfestijn, ...

Een trendy locatie gelegen in een groen en origineel kader en gemakkelijk te bereiken via de E19. 
Deze moderne en hedendaagse feestzaal heeft een capaciteit van 600 personen.

Het boeiende interieur en de verschillende configuraties maken van het geheel een bijzonder gebeuren, 
waarin zowel werken als feestvieren een apart allure krijgt.

Naast de verschillende zalen beschikt men hier over een ruime privé-parking voor 250 wagens, 
een grote tuin en orangerie die een aangenaam en rustgevend gevoel reflecteren 

en u meteen in de juiste stemming brengen.

info@invitegroup.be | www.invitegroup.be

seizoensgebonden

ingrediënten uitstekende 
kwaliteit aangepaste

wijnen van aperitief
tot dessert buitenterras

in groene omgeving

Hof Ter Delft
Laar 42, 2180 Ekeren 
+32 (0)3 653 06 06



Boekhoudkantoor EMVEO
Callaertstraat 63
9100 Sint-Niklaas

0497 84 59 84
boekhoudkantoor.emveo@telenet.be



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

  Jati & Kebon • Borek • Max & Luuk • Jardinico • Emu • Life 
Zumsteg • Soho • Vincent Sheppard • The Bear Chair • Lafuma 
Cacoon • Umbrosa • Persoon •  Broil King • Weber • Dancook 

Happy Cocooning • Fatboy • Royal Botania

apres-chasse-WVG-A4-2015.indd   2 13/05/15   16:56



Op zoek naar heerlijke, eerlijke en sfeervolle catering?
Vandersmissen Feestservice zet de puntjes op de i en de kers op de taart.

Receptie, walking dinner of copieus diner? Familie- of bedrijfsfeest?
We bereiden onze gerechten met liefde en presenteren het met de glimlach, 

op locatie of in een van onze prachtige feestzalen.

Maar Vandermissen Feestservice is zoveel meer dan catering. 
We bieden een totaalconcept, waarbij creativiteit en uniciteit voorop staan.

Vandersmissen Feestservice
Gelmelstraat 92/7 - 2320 Hoogstraten

info@vandersmissen.org
T +32 (0)3 314 58 85 - F +32 (0)3 314 79 11





alle foto’s van Après Chasse editie 2014 
vindt je op www.apreschasse.be



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

info@creativetouch.be | www.creativetouch.be | T 0471 55 67 93

A personal gift for a special day
geboorte | communie | lentefeest | huwelijk | verjaardag | kerstmis | nieuwjaar | pasen | valentijn
moederdag | vaderdag | grootouderdag | secretaressedag | laatste schooldag | wil jij mijn meter
worden | wil jij mijn peter worden | ouders worden grootouders | wil jemijn getuige zijn | wil je mijn
bruidsmeisje zijn | lentefeest | baby | suite in stijl | en nog veel meer leuke gelegenheden



+32 468 12 84 88  -  nickolaysmet@hotmail.com



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



Totaalinterieur  -  Winkelinrichting  -  Horecazaken  -  Keukens 
Badkamers  -  Meubilair  -  Schilderwerken  -  Gyprocwerken

Parket  -  Gas-/houthaarden

M U N D I A L   D E C O R   I N T E R N A T I O N A L   N V
A T E A L A A N   1  �  2 2 7 0   H E R E N T H O U T

T E L : 0 1 4 / 2 3 . 1 0 . 2 3  � F A X : 0 1 4 / 2 3 . 1 0 . 4 1

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



TAXI
03 238 38 38
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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



 
 

Wapenmakerij & Handel 
Gediplomeerde wapenmaker der Luikse school 

 
 

Leo Baekelandstraat 3 
2650 Edegem 

tel / fax 03 449 49 78 
_________ 

 
open 

9-13u  en  14-19u 
_________ 

 
gesloten 

donderdag , zaterdag namiddag en zondag 
 

 

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



LAAT VOCHT
UW REPUTATIE

NIET 
BESCHIMMELEN

WWW.BUILDINGDRYER.COM





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



containers / schrijnwerkerij / bouwmaterialen
SLUIZENSTRAAT 43 - 2900 SCHOTEN
Tel. 03 658 43 41 - Fax 03 658 12 11

bouwbedrijf van gastel nv





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



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.



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



landrover.be

4,5-12,8 L/100 KM • 119-299 G/KM CO2.
Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur. 
Milieu-informatie [KB 19/03/04]: www.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.metropool4x4.be
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