Beste inwoner van Hakendover en Wulmersum
Het feest van Pasen komt weer dichtbij!
Velen zetten zich in om van dit weekend een jaarlijks hoogtepunt te maken dat heel wat mensen
samenbrengt.
Als christenen nodigen wij u uit deel te nemen aan de eucharistievieringen in onze kerk (zie bijlage).
In de processie op paasmaandag verwelkomen we dit jaar als gastgroepen: de Harmonie "Ons verlangen"
uit Beverst (met doedelzakspelers), en de Harmonie Sint-Genoveva uit Oplinter. Samen met onze fanfare
St-Isidorus , onze Sebastiaansgilde - met een delegatie van de hoge Gilderaad uit Vlaams-Brabant- de
kerkbeelden en “het levend retabel”, vormen zij met de vele honderden ruiters de ingrediënten van de
indrukwekkende en kleurrijke processie. Meer informatie vindt u op onze website www.pp-h.be.
Kunt u ook dit jaar weer meehelpen aan de feeststemming door uw woning te bevlaggen en met bloemen
te versieren? Onze vlag van “Hakendover 13 eeuwen” is nog steeds te koop aan € 28.
Er is een veiligheidsprotocol opgesteld in samenwerking met politie, brandweer en betrokken
stadsdiensten. Dit door de gemeenteraad goedgekeurd protocol ligt ter inzage in de cafés Welkom en de
Korenbloem. U kunt het ook raadplegen op www.tienen.be en www.pp-h.be
Enkele belangrijke aandachtspunten uit dit protocol zijn:
Volgende straten zijn tussen 09u00 tot 15u30 voetgangerszone en dus verkeer- en parkeervrij :
Processieweg, Bosveldstraat, Meierstraat, Dertienmaalweg, Duivelskuit, Tiense Berg, Oude Heerweg,
Hakendoverstraat, Hollestraat, Schoolpad, Putstraat, Houbaertstraat en Keienpoelweg (beide straten zijn
nieuw), Molenaarsweg, Broedersblok, Van Audenhovenstraat en Eigenmortel (Van Audenhovenstraat 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, Wulmersumsesteenweg tot de Oostelijke ring.
Alleen paardentransporten komend van de ring zullen toegelaten worden tot de verzamelplaats via de
Wulmersumsteenweg. 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 (lees verder op keerzijde).

De parkings op deze route zijn:





weide Simons op de Keienpoelweg (60 plaatsen)
weide Tuur in de Houbaertstraat thv Steenkuit (500 plaatsen)
parkeerstroken Zuidelijke en Oostelijke ring
een fietsenparking en een mindervalide parking aan het ontmoetingscentrum.

Er is een busverbinding tussen het station van Tienen en Hakendover om 9u15 en 10 uur. In de namiddag
kan je terug volgens de normale busregeling van De Lijn (zondagdienst).
Uitbating horeca:
Naast de door de stad Tienen vergunde foorkramers, worden er enkel binnen de processiemeter
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 eveneens over een toelating te beschikken van
het college van burgemeester en schepenen en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften van politie
en brandweer, vermeld in het veiligheidsprotocol en in de brief van de vergunning door de stad.
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.
Meer informatie over het veiligheidsprotocol in Wulmersum bij Hugo, Mia en Pieter Hombroux
Wulmersumsesteenweg 286, Wulmersum, 016/81.59.53 en bij Jozef Jadoul Bosveldstraat, 58
016/788989. Voor verdere vragen kan u ons mailen op processiecomite@skynet.be of telefoneren op
016/78 95 74 bij Johan Dewolfs, Houbaertstraat 11.

Hakendover Processiecomité vzw *(1), is niet verantwoordelijk voor schade en ongevallen.
(1)De permanente leden van Hakendover Processiecomité vzw zijn:
Mia Vandersteen, Gertie Delande, Hugo en Pieter Hombroux, Bart Adriaensens, Jean-Marie Smets, Jozef
Jadoul, Eric Bruyninckx, Roel Van Roosbroeck, Jonas De Jonge, Liesbeth en Goele Vanhelmont, Joris en
Johan Dewolfs.

Aan allen een zalig en vrolijk Pasen en prettige kermisdagen.

