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Uitnodiging 9e Slipjacht Waalre op 7 januari 2017

De slipjacht Waalre heeft zich ontwikkeld tot een mooie, sportieve en vooral gezellige happening met  inmiddels 
vele supporters. De slipjacht wordt georganiseerd door  de activiteiten commissie van de Vereniging Eindhovense 
Manege, genaamd  “ stichting Slipjacht Waalre”. Het unieke van deze “Nieuwjaars slipjacht” is dat de slipjacht Waalre 
uitstekend met de fiets te volgen is. Evenals voorgaande edities wordt er  een speciale route uitgezet voor deze 
steeds groter wordende groep volgers en supporters. De volgers van de slipjacht kunnen het hele schouwspel van 
“sliptrekker”, de meute en de ruiters te paard op diverse  uitzichtpunten  goed zien. VEM leden die zich opgeven voor 
het volgen van de slipjacht per tweewieler ontvangen consumptiebonnen voor een warme drank, frisdrank, wijn of 
bier. Als er geen sneeuw ligt of de bodem bevroren is door de vorst  vertrekt de slipjacht op zaterdag 7 januari 2017 
vanaf de markt in Waalre. De ontvangst van de deelnemers, volgers en begeleiders van de Slipjacht is vanaf 10.30 uur 
in de Wolderse Wever aan de Markt in Waalre. 

Omstreeks 11.30 uur vindt de inzegening plaats gevolgd met het zadelen van de paarden en verzamelen op de Markt 
in Waalre. Na een korte plechtigheid is het vertrek gepland rond  12.00 uur. De slipjacht Waalre wordt verreden in 3 of 
4 runs met een  sherry stop  rond 15.15 uur in de buurt van Landgoed Eckenrode aan de Koningin Wilhelminalaan 66 
in Waalre. Het einde van de slipjacht wordt rond 16.30 uur verwacht in de Eindhovense Manege aan de Roostenlaan 
in Eindhoven. 

Er zijn nog twee routes in onderzoek voor de eerste run van de slipjacht. Afhankelijk van het weer  en de gesteldheid 
van de ondergrond  wordt de route vlak voor de slipjacht definitief bepaald.
Na de slipjacht is er vanaf 18.00 uur een  Nieuwjaarsreceptie  voor  de leden van de Vereniging Eindhovense Manege 
met eventuele deelname aan het jachtbuffet.
VEM-leden met partners en introducés zijn van harte welkom tijdens deze nieuwjaarsreceptie. 
Aan het jachtbuffet kunnen de volgers, deelnemers en genodigden deelnemen tegen een kleine financiële vergoe-
ding van € 17,50 per persoon. Graag opgeven als je wilt deelnemen aan de jacht als volger en aan het jachtbuffet tot 
uiterlijk dinsdag 29 december  21.00 uur aan de bar in de foyer van de Eindhovense manege of door het sturen van 
een email aan Judith@eindhovnesemanege.nl met vermelding van het aantal deelnemers

Achtergrond en historie over de Slipjacht, informatie met  foto’s over de vorige slipjachten Waalre  zijn  te vinden op 
de website van de Eindhovense Manege; www.eindhovensemanege.nl

    Leo van Berkel
    voorzitter Slipjacht Waalre

    Ad Kuipers.
    secretaris Stichting Slipjacht Waalre

Programma:
Vanaf  ±11:00 uur:  ontvangst in Café de Wolderse Wever, Markt 16 in Waalre voor
  de genodigden, deelnemers en volgers van de slipjacht.
 ±11:30 uur:  opzadelen, zegening meute
 ±12:00 uur:  vertrek stoet vanaf de Markt Waalre naar start eerste ‘run’
 ±15:00 uur:  sherry stop voor ruiters en genodigden, in de bossen van Waalre
 ±16:30 uur:  aankomst jacht meute en de ceremoniële ‘Kill’ in de
             Eindhovense Manege aan de Roostenlaan 309 in Eindhoven.


