NIEUWSBRIEF
OKTOBER 2013
Beste trekpaarden en paardenvrienden,
Na een zeer geslaagde en goed georganiseerde als ook goed bezochte “smullige” Smulrit
in het land van Rimburg en omgeving, kunnen we constateren dat we aangekomen zijn in
de herfst van 2013. Bomen verkleuren en natuur maakt zich op voor de komende winter.
Ook deze laatste maanden van dit kalenderjaar organiseren we nog diverse activiteiten.!.

Uitnodiging
Jaarlijkse paardenzegening
3 november 2013
Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar weer onze jaarlijkse
paardenzegening. Locatie is wederom De Kluis te Walem olv. Pastoor Jan Jansen (omi).
“De Kluis” verscholen in de bossen achter kasteel Schaloen in Walem nabij Valkenburg.

De Kluis werd een plek waarheen men ter bedevaart trok uit de hele wijde omgeving, om
voor zichzelf en vooral voor het vee een goede gezondheid te verkrijgen.
Deze bedevaart kreeg, volgens de geschriften, de naam 'Sjaasbergergank'.
Hier volgt het volledige programma:
Zondag 3 november:
-

09.00 uur ontvangst/aankomst op Manege Margraten

-

09.30 uur gezamenlijk vertrek naar De Kluis

-

Route van ca. 18 km naar Walem (kortste omweg naar De Kluis)

-

12.00 uur zegening door (emeritus) pastoor Jan Jansen (omi)

-

13.00 uur vertrek vanaf Walem terug

-

Route van ca. 17 km terug naar Margraten (andere omweg terug naar Manege
Margraten)

-

Nabij 16.00 uur terug bij Manege Margraten

-

Aansluitend versterking van de inwendige mens voor degene die zich hebben
opgegeven en de genodigde.

Opgave vóór 22 oktober 2013.
BETALEN bij Peter Beijers door overmaken van € 10.- per persoon op
rekening 1231.96.442 Ten name van: Belangenvereniging Het Actief
Trekpaard ovv Paardenzegening 2013.
Na opgave kan men aanschuiven aan het warme eten ter plekke. Bijdrage voor het eten
bedraagt voornoemde € 10,- p.p.. Consumpties zijn voor eigen rekening. Verder dient
men zelf te zorgen voor een broodje voor onderweg, in koffie/thee is voorzien.

Deelname aan het eten kan alleen na opgave !!
Adresgegevens van ’t Ros Beijaert Manege Margraten:
Holstraat 47
6269 AW
Margraten

 Onze collega-vereniging ’t Ros Beijaert verzorgt op deze dag tevens een

reis per “bene-wagen” naar De Kluis te Walem. Nadere gegevens volgen .!!.
Verder vragen we van de deelnemers met paarden het volgende per deelnemend paard
op te geven:
-

Naam paard

-

Ras

-

Leeftijd

-

Naam eigenaar

Graag zien we u allen op zondag de 3e november.!.
Vergeet u niet tijdig op te geven bij één van de bestuursleden.!.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Informatie of opgeven bij John Vissers
Mail: john_vissers@online.nl
Tel.: 043 – 458 2026
P.s.:
Noteer of controleer in uw agenda de nog “op de rol” staande activiteiten van BeHat.

-

Zondag 8 december 2013 activiteit zonder paarden
Eind december 2013 (tussen kerst en nieuwjaar) rit onder het zadel vanaf Epen
Zondag 5 januari 2014 Algemene leden vergadering aanvang 11.00 uur; locatie

Manege Margraten.

