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Jacht & Buitenleven
Van vrijdag 23 t/m zondag 25 september a.s. vindt de outdoorfair Jacht & Buitenleven
plaats op Landgoed Velder in Liempde. Fabrikanten, importeurs en winkels presenteren hun
nieuwste producten. Er worden uitdagende demo's gegeven, zoals roofvogelshows,
kleiduiven schieten, hondenwedstrijden, ijzersmeden en nog veel meer. Uiteraard kun je
genieten van diverse heerlijke culinaire versnaperingen.

Een toegangskaart kost aan de kassa €12,50 en hier bestel je tickets voor slechts €10,00! 

 Jagen.nl staat er ook met een stand! Meer informatie over Jacht & Buitenleven vind je hier.

De Jagersagenda & Jachtalmanak 2023 is verkrijgbaar!
De Jagersagenda & Jachtalmanak 2023 is vers van de pers bij ons binnen gekomen. Deze
handige pocket – met aan de ene kant agenda en aan de andere kant almanak – is handig
om zelf te gebruiken, maar zeker ook leuk om cadeau te geven.

Het goed beschrijfbare agendagedeelte is ingedeeld per week en bevat veel praktische
informatie als data van evenementen, feestdagen en schoolvakanties, maanstanden en
loodjes- en afschotlijsten.

In de kleurrijke almanak staat nuttige informatie over bijvoorbeeld jachthonden, WBE's, het
leggen van tableaus en feiten en cijfers over de jacht. Ook staan er weer leuke
jachtverhalen in, het jagersjargon en het full colour faunagedeelte. 

Kijk hier voor een preview van de Jagersagenda en hier voor een preview van de
Jachtalmanak.

De Jagersagenda & Jachtalmanak 2023 kost €14,95 en is verkrijgbaar bij de betere
jachtspeciaalzaak of online te bestellen via www.jagersagenda.nl. We verkopen de
Jagersagenda & Jachtalmanak ook tijdens Jacht & Buitenleven op 23, 24 en 25 september. 

Beursactie: 2 voor €25,-! 

WBE website
Heeft jouw WBE nog geen website? Of heeft jouw WBE wel een site, maar is deze verouderd
en niet up-to-date? Masterlinks Internet Solutions verzorgt in samenwerking met de
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging websites voor WBE’s. Voor de WBE zijn hier geen
kosten aan verbonden. 
Kom langs bij onze stand op Jacht & Buitenleven waar we je alle informatie kunnen geven
over een kosteloze website voor jouw WBE en de Aanvullende Modules die speciaal hiervoor
ontwikkeld zijn. Uiteraard kun je hierover ook altijd even naar ons mailen.

TIPS VOOR DE KOMENDE TIJD

JACHT & BUITENLEVEN JAGD & ANGELN JAGD UND SCHÜTZENTAGE

23-09 t/m 25-09 01-10 t/m 03-10 14-10 t/m 16-10

De beurs waar jagers en
buitenmensen hun hart

kunnen ophalen

Beurs voor jacht, vissen en
sportschieten

Duitslands mooiste jachtbeurs
in Schloss Grünau in Neuburg

aan de Donau.

Lees verder >> Lees verder >> Lees verder >>

Jagen.nl

 

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om u af te melden voor onze nieuwsbrief.
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