Beste inwoner van Hakendover,

Wil je als figurant of als vrijwilliger
een steentje bijdragen aan de
processie,

We zijn nog nooit zo blij geweest om jullie deze briefpolitie, brandweer en de betrokken stadsdiensten
te bezorgen. De Paardenprocessie gaat naar goede hebben we een veiligheidsprotocol opgesteld. Dit
door de gemeenteraad goedgekeurd protocol ligt
oude traditie door op paasmaandag 18 april. Wij
kijken er als processiecomité heel erg naar uit om er ter inzage in de cafés Welkom en de Korenbloem. Je
kan het ook raadplegen op www.tienen.be of
samen met jullie een fantastische editie van te
maken! Haal je paasvlag van onder het stof, plan je www.pp-h.be
lenteschoonmaak en nodig je vrienden en familie neem dan contact op met
Johan Dewolfs via
uit om er samen een gezellige paastijd van te
processiecomité@skynet.be of op het nummer 016 76
maken.
94 74.
Om je nog meer in paasstemming te brengen, kan Via deze weg kan je ook de vlag "Hakendover 13
je al een kijkje nemen op onze website
eeuwen" kopen aan €30..
www.pp-h.be. Daar vind je informatie over de
gastgroepen die we dit jaar verwelkomen: De KSA We doen graag een oproep om aan je vlag een blauw
lintje te hangen om samen te tonen dat we meeleven
Jachthoorngroep te paard uit Geraardsbergen en
de Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo uit Brugge. met de Oekraïense gemeenschap en om onze steun te
betuigen aan de Oekraïense bevolking en de
Uiteraard is onze eigen fanfare Sint-Isidorus ook van
slachtoffers van de oorlog.
de partij, alsook het Sint-Cecilia zangkoor. Onze
Sint-Sebastiaansgilde verwelkomt ook de gilden die
aangesloten zijn bij de hoge gildenraad. De
kerkbeelden, het “levend retabel”, de 100den ruiters
te paard, de bedevaarders en de sympathisanten
maken de processie compleet.
Naast de feestvreugde, is het ook belangrijk om de
veiligheid te garanderen van alle mensen die op
paasmaandag aanwezig zijn. In samenwerking met

We lijsten de belangrijkste aandachtspunten uit dit protocol op. Gooi deze brief aub niet weg. Maar hou
hem zeker bij tot paasdinsdag.
Op paasmaandag zijn volgende straten tussen 09u30 tot 15u30 voetgangerszone en dus verkeer- en
parkeervrij: Processieweg, Bosveldstraat, Meierstraat, Dertienmaalweg, Duivelskuit, Tiense Berg, Oude
Heerweg, Hakendoverstraat, Hollestraat, Schoolpad, Putstraat, Molenaarsweg, Broedersblok, Van
Audenhovestraat en Eigenmortel. Van Audenhovestraat is ook dit jaar enkel parking voor pers, bussen en
paardentransporten.
Om een vlotte verkeersstroom te bekomen, is er een parkeerroute van kracht tussen 09u00 en 15u30.
(bewegwijzerd met oranje pijlen) Deze route is éénrichting en parkeervrij en loopt via Keienpoelweg,
Houbaertstraat, Ranshovenstraat, Wulmersumsesteenweg tot de Oostelijke ring. Alleen
paardentransporten komend van de ring zullen toegelaten worden tot de verzamelplaats via de
Wulmersumsesteenweg. Personenwagens zijn verplicht de P-route te volgen!
Om schade aan uw wagen te voorkomen is het raadzaam om op privé terrein te parkeren. Langs de
parkeerroute mag ook niet op de stoep worden geparkeerd.
De parkings op deze route zijn:
weide Tuur in de Houbaertstraat thv Steenkuit (500 plaatsen)
parkeerstroken Zuidelijke en Oostelijke ring
een mindervalide parking aan het ontmoetingscentrum.
een fietsenparking aan de duivelskuit
Er is een busverbinding tussen het station van Tienen en Hakendover om 9u15 en 10u. In de namiddag kan je
je verplaatsen volgens de normale busregeling van De Lijn (zondagdienst).
Uitbating horeca:
Naast de door de stad Tienen vergunde foorkramers, worden er enkel binnen de
processieperimeter kraampjes of standhouders op het openbaar domein toegelaten die
voorafgaandelijk van de stad- in samenspraak met de organisatie- een toelating hebben bekomen.
Elke tijdelijke horeca-uitbating op privaat domein dient zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften
van politie en brandweer, vermeld in het veiligheidsprotocol.
Het is verboden om op het openbaar domein gelegen binnen de processieperimeter ambulante handel
te drijven tenzij men in het bezit is van een voorafgaandelijk schriftelijke vergunning, afgeleverd door de
bevoegde overheid.
Het is op de ganse omloop van de processie verboden om dranken in glazen op te dienen en te verbruiken.

"Goddelijke Zaligmaker,

Kermis:
Van 17 april 14u tot 19 april 24u zijn de volgende straten verkeers- en parkeervrij: Hakendoverstraat,
Dertienmaalweg, Processieweg, Putstraat en Hollestraat. heilzame Redder

houdt de wereld in uw hand
raak me met uw gaven aan wijs me de weg,
Het processiecomité wenst u alvast een Zalig Paasfeest:
wijs me de
Johan Dewolfs, Joris Dewolfs, Gertie Delande, Matthijs Gheysens, Eric Bruyninckx, Mia Vandersteen,
Hugo

weg

Hombroux, Pieter Hombroux, Jef Jadoul, Jean-Marie Smets, Jonas De Jonge, Stijn Vanhelmont, Liesbeth

Vanhelmont, Goele Vanhelmont

naar het beloofde land."

Hakendover Processiecomité vzw , is niet
verantwoordelijk voor schade en ongevallen.

(Gui Nys)

