
 

 

 

 

 

        Roeselare, 16/01/2020 

 

 

Waarde jager,  

Vooreerst iedereen hartelijk welkom in onze Jachtgroep Heuem, gelegen in de regio Sankt-Vith 

(Oostkantons) 600Ha aaneengesloten, bestaat uit gepassioneerde jagers met het hart op de tong en 

een gedrevenheid voor hun einddoel, een fantastische jachtervaring beleven.  

Voor onze groep ligt naast weidelijkheid, vriendschap, eerlijkheid en plezier ook de zorg voor de 

natuur hoog in het vaandel. Ons revier is voorzien van gemengde bossen, weides, loof en dennen met 

veel dekkingen. We hebben een eigen jachthut midden in de jacht en een beenhouwer vlakbij de jacht 

waar het wildbraad versneden en vacuüm verpakt kan worden. De jacht van Heuem kan het best 

omschreven worden als een wildrijk gebied met een gezonde en gevarieerde populatie 

hertachtigen(kerngebied), reewild, zwartwild en overig wild wat dan ook bejaagd wordt met dit part.  

In het komende seizoen zullen min. 3 jachtdagen georganiseerd worden, 2 drukjachtdagen + 1 

drijfjachtdag + eventuele extra bestrijdingsdagen zonder meerprijs. (Dit onder voorbehoud van de 

DNF vereisten). Voor deze 3 georganiseerde dagen hebben wij nog enkele vrije aandelen beschikbaar. 

Het tableau varieert tussen de 5-15st per jachtdag.  

Omschrijving battue/drukjachtpart: 

 Onze battue/drukjachtparten zijn voor 1 seizoen geldig, enkel op de georganiseerde 

jachtdagen (excl. Chapeau/Premies).  

 Dit part kan niet verdeeld worden onder meerdere personen. 

 Dit part houdt 3 jachtdagen in, 2 stille drukjachtdagen op onze 65 drukjachtorens + 1 

drijfjacht(battue) 

 De organisatie voorziet ’s morgens koffie met ontbijtkoeken, ’s middags een korte 

onderbreking  (Warme soep) en s ’avonds gezamenlijk warm avondmaal voor wie dit wenst. 

Inclusief (alcoholische) dranken.  

 De prijs per aandeel voor het battue/drukjachtpart Heuem is €550 (excl. Chapeau) en dient 

gestort te worden op de jachtrekening of max. binnen de 7 dagen na bevestiging van hun 

deelname aan het huidige seizoen op  BNP PARIBAS FORTIS BE55 0018 4171 4344 met 

vermelding Naam + Voornaam + vermelding battue/drukjachtpart 

 Losse dagen kunnen gekocht worden aan €200 / dag.  

 

Jachtgroep Heuem  

Ovenstraat 6 

8800 Roeselare  

 

Uitnodiging tot aandeel battue-drukjacht  



 

 

 

      

 

Gelieve uw eventuele deelname te bevestigen naar dylan.castelein@outlook.com.  

 

Indien u een aandeel battue/drukjachtpart wensen te nemen gelieve uw bijdrage gestort hebben max. 

binnen de 7 dagen na bevestiging van hun deelname. 

 

Opgelet : Wanneer je geen aandeel wenst te nemen, gelieve ons per kerende te berichten aub. 

 

Met weidelijke jachtgroeten,  

 

Fam. Castelein 

Jachtgroep Heuem  

 

 

Contactgegevens / Coordonnées: 
 
Dominiek  Castelein 
(Voorzitter/Président)  
 
 

 cd@cdconstructs.be  

 +32475574699 

 

 
 
Donnely Castelein  
 
 
 

 donnely@cdconstructs.be   

 +32472540100 

 
 
Dylan Castelein  
 
 
 

 dylan.castelein@outlook.com 

 +32473421232 
 

 

JACHTDATUMS HEUEM 2020 definitief 
1. Aanzit / Drukjacht –  zaterdag 24 oktober 2020  

2. Aanzit / Drukjacht –  zaterdag 5 december 2020  

3. Drijfjacht  - zaterdag 19 december 2020   

4. Extra aanzit of battuedagen mogelijk zonder meerprijs indien dit vereist wordt. (Dit onder 

voorbehoud van de DNF vereisten). 
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