ZONDAG 27 OKTOBER 2019
TERVUREN (Vlaams Brabant)
St-Hubertus Wandeling met onze Picards
De traditionele zegening van ruiters, paarden en huisdieren
te Tervuren gaat zoals elk jaar door op de laatste zondag
van de maand oktober.
Op zondag 27 oktober 2019 om 10.30 uur wordt in de
Sint-Janskerk van Tervuren de Sint-Hubertusmis
opgedragen met begeleiding door het Ceciliakoor en
jachthoornmuziek. De jachthoornmuziek in combinatie
met het koorgezang en de orgelmuziek, maken er telkens
een zeer gesmaakte misviering van. De Sint-Janskerk zit
dan ook elk jaar overvol.
Rond 11.45 uur verlaten de deelnemers aan de misviering
de Sint-Janskerk en begeven ze zich in stoet naar de SintHubertuskapel in het park van Tervuren. De ruiters met
hun paarden verzamelden reeds eerder aan het
Koloniënpaleis en sluiten aan bij deze stoet, alsook een
paar hondenclubs o.d.w. onze Belgische Club van
Picardische Herdershonden. Wie zijn huisdier wil laten
wijden heeft reeds plaatsgenomen op het grasperk voor de
Sint-Hubertuskapel. Aan de kapel heeft, na een korte
inleiding, de zegening van de paarden en de huisdieren
plaats. Er wordt gezegend brood uitgedeeld om de dieren
tegen de hondsdolheid te beschermen Aansluitend heeft er
een uitgebreid jachthoornconcert plaats.
De omgeving van de Sint-Hubertuskapel met daar rechtover de Panquinkazerne ('het Hoefijzer') en de
doorkijk op de vijvers van het park vormen een mooi geheel. Het unieke herfstkader waarin deze viering
zich hier afspeelt staat dan ook steeds weer borg voor een sfeervol evenement.
Na de festiviteiten gaan we allen met onze “Picards” ietsje eten in de omgeving om daarna een mooie
wandeling in het Zoniënwoud te doen.
Afspraak met onze Picards om 11u00 aan het Koloniën
Paleis (parkings zijn er voorzien) .
Lunch: 25€/pers te betalen op rekening nr
IBAN BE33 0623 3901 4046 (BIC : GKCCBEBB)
vóór 18/10/2019. Betaling geldt als inschrijving
Voor andere praktische informatie, parkings, enz,
gelieve een mailtje te sturen naar:
jpgoeseels@telenet.be ,
de baasjes van Largo
GSM: 0478 66 23 25

