Nieuwsbrief
Oktober 2015

Paardenzegening

8 november 2015
Beste Trekpaardvrienden,
Op zondag 8 november a.s. is weer onze jaarlijkse paardenzegening.
De locatie waar de dieren gezegend worden is voor ons reeds een bekende locatie: “De
Kluis” verscholen in de bossen achter kasteel Schaloen in Walem nabij Valkenburg.

De Kluis is ten tijde van Kluizenaar Arnoldus Haesen (rond 1750) een plek geworden
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, zoals we in de geschriften kunnen lezen, de naam
'Sjaasbergergank'.
Het was in de tijd van kluizenaar Smitsmans in 1843, dat de buitenkruisweg ten oosten
van de Kluis met 14 witte kapelletjes werd opgericht. Ze staan er erg devoot en vormen
één geheel met de schilderachtige en bijzonder stemmige omgeving.

Hier volgt het volledige programma:
Zondag 8 november:
-

10.30 uur ontvangst/aankomst op Manege te Margraten

-

11.00 uur gezamenlijk vertrek naar De Kluis te Walem

-

Route door het Gerendal (kortste omweg naar De Kluis)

-

12.30 uur zegening door (emeritus) pastoor Jan Jansen

-

13.30 uur vertrek vanaf Walem terug naar Manege te Margraten

-

Route terug wederom door het pittoreske Gerendal naar Margraten

-

Na de rit is er voldoende tijd om eerst paarden, koetsen en tuigen te verzorgen.
Aansluitend zelf opfrissen en terug te keren naar de Manege te Margraten.

-

17.00 uur uitgebreid Tapasbuffet voor degene die zich hebben opgegeven en de
genodigde.

Zowel leden als niet leden kunnen

na opgave

gebruik maken van het uitgebreid

Tapasbuffet.
Niet leden dienen een bijdrage van € 12,50 p.p. te voldoen, leden betalen € 7,50 p.p..
In deze bijdrage wordt in 2 consumptiebonnen voorzien, verdere
drankjes worden terplekke afgerekend tegen € 1,- per consumptie.

Betaling bijdrage per persoon vooraf op:
NL 17 RABO 0123 19 6442 ten name van Belangenvereniging het Actief Trekpaard
o.v.v. Paardenzegening 2015.

Opgeven vóór 03 november 2015.

Opgeven is ook betalen.!!.

Informatie en/of opgeven bij William Beurskens
Mail: william@beurskens.biz
Tel.: 06 – 1090 4140
Vermeld bij opgave of je per koets of onder het zadel deelneemt
i.v.m. plaatsen op de koetsen.!!.
Voor de volledigheid nogmaals de adresgegevens Manege Margraten:

PSV 't Ros Beyaert Margraten
Holstraat 47
6269 AW Margraten

Bij parcimonieuze animo zal één en ander herstructureerd worden.

Graag tot de 8e enne….. bij voorkeur in grote getalen.!!.

Sympathieke groet,
Het Bestuur.

P.s.:
Noteer of controleer in uw agenda de nog “op de rol” staande activiteiten van BeHAT.

-

Zondag 13 december 2015 activiteit zonder paarden
Zondag 3 januari 2016 Algemene leden vergadering aanvang 11.00 uur; locatie

Manege Margraten.

