i.s.m. Triple B Hunt

39
38 HUBERTUSJACHT
e

Dankzij de medewerking van Gemeentebestuur, sponsors, vrijwilligers en
Stichting Slipjacht Someren zal de Hubertusjacht voor de negenendertigste maal verreden worden te:

SOMEREN
OP ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018

39 HUBERT
e

“Een spectaculaire slipjacht door de mooiste natuurgebieden van Someren en Lierop.
Waar traditie en avontuur samenkomen. U rijdt achter de meute aan, kiest zelf of u
wel of niet de natuurlijke hindernissen springt en geniet in volle galop van het prachtige
Brabantse landschap”.
Er wordt geen dier bejaagd of gedood en er wordt zeker niet geschoten!
In plaats daarvan volgen de honden een vooraf, uitgelegd geurspoor – “De slip”.
Wilt u als gastruiter deelnemen aan de gezelligste Slipjacht van Nederland, dan kunt
u zich via e-mail aanmelden bij het secretariaat, bij Mary Smits:

slipjachtsomeren@gmail.com of bel naar 06-20603937.
Volg ons op facebook: stichtingslipjachtsomeren.
Wat kost het om mee te doen per persoon:
• Capgeld: 60 euro
• Capgeld voor deelnemers uit de gemeenten Someren en Asten: 40,00 euro
• Deelname aan het jachtmaal bij de Hoijsehut: 18,00 euro
Wilt u op een andere manier deelnemen aan dit cultuurhistorisch evenement,
dan hebben we de volgende sponsorpakketten:
ALL-INN PAKKET: 150 EURO PER PERSOON:
Gehele dag volledig verzorgd als VIP sponsor van de slipjacht:
Ontvangst met koffie en iets lekkers, -indien gewenst- aansluitend gereserveerde plaatsen in de kerk,
daarna ontvangst op het gemeentehuis door de Burgemeester van Someren mevr. Blok. Vervolgens
vertrekken we in de huifkar, begeleid door een gastvrouw, voorzien van borrel en hapjes. Onderweg
een luxe, geheel verzorgde sherrystop, jagersborrel bij de “kill” en na het einde van de jacht deelname
aan het uitgebreide bourgondische jachtmaal. Aansluitend een feestavond met DJ, geheel verzorgd,
inclusief drank.
HUIFKARPAKKET: 50 EURO PER PERSOON:
Vervoer per huifkar (geheel verzorgd) of menkoets, geheel verzorgde sherrystop.
U wordt naar de mooiste plekken gebracht, waar u als toeschouwer het jachttafereel kunt aanschouwen!
SHERRYSTOPPAKKET: 10 EURO PER PERSOON:
Eten en drinken tijdens de jachtpauze. Briesende paarden en een meute honden!
VRIEND VAN DE JACHT
Draagt u dit unieke evenement een warm hart toe en wilt u dit mede in stand houden, dan kunt u zich
voor 50,00 euro als vriend van de jacht aanmelden. U wordt dan ontvangen op de sherrystop, krijgt alle
uitleg gegeven door een comité lid, en kunt zelf de sfeer tijdens de jacht ervaren.
MAATWERKPAKKET:
We kunnen ons voorstellen dat u (met uw bedrijf) een eigen invulling wenst te geven aan deze dag.
Hiervoor stellen we graag samen met u een maatwerkpakket op.
Wilt u als gast/sponsor/vriend deelnemen aan dit evenement, of wilt u meer informatie, dan kunt
u contact opnemen met Mary Smits via 06-20603937 of per e-mail slipjachtsomeren@gmail.com

RTUSJACHT
Het programma is als volgt:

Vanaf
08.30 uur: 	Inschrijven in Ons Café Wilhelminaplein 5 te Someren.
Paardentrailers e.d. worden door middel van verwijzingen
naar nabij gelegen parkeerterrein geleid.
10.00 uur:	Plechtige Jagersmis in de St. Lambertuskerk te SomerenDorp opgedragen door de Zeereerwaarde Heer Pastoor
Scheepers, opgeluisterd door de sonneurs Les Veneurs
de Brabant.

10.45 uur: 	Inschrijven en meet van deelnemers en genodigden in het
Gemeentehuis, alwaar de Burgemeester mevrouw Blok, u
		
zal ontvangen.
12.15 uur: 	Zegening van meute en paarden op het plein voor het
		
gemeentehuis door de Zeereerwaarde Heer Pastoor
		
Scheepers en het uitdelen van Hubertusbrood.
12.30 uur: 	Vertrek stoet.
± 13.15 uur: 	 Aanvang jacht.
± 16.30 uur: 	 Kill in de nabijheid van ‘De Hoyse Hoeve’.
17.00 uur:

Jagersborrel in ‘De Hoyse Hoeve’, Hoyserstraat.

18.00 uur:	Jachtmaal in ‘De Hoyse Hoeve’, Hoyserstraat.
Voor inlichtingen: (0495) - 54 15 14 / 06 - 20 60 39 37
Voor inlichtingen op 03-11-2018: 06 - 20 60 39 37 / 06 - 51 51 79 11
Deelname geschiedt op eigen risico. Het comité sluit elke aansprakelijkheid uit.

Met plezier mooi drukwerk maken!
We doen nu eenmaal graag waar we goed in zijn.
Boerenkamplaan 5a
5712 AA Someren
T (0493) 49 47 76
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