
 

Beste begeleider, 

Beste fakkeltocht-deelnemer,  

  

Lees je het volgende aandachtig door? Dan zijn we zeker dat alles goed verloopt!  

 

Veiligheid boven alles! 

 We willen jullie vragen om je kledij aan te passen aan de fakkeltocht. Dit wil zeggen: gemakkelijke stapschoenen, 

niet je nieuwste jas en vooral geen fleece of andere synthetische stoffen, wegens de brandbaarheid ervan.  
  

 Gelieve goed de instructies te volgen van de begeleiders (herkenbaar aan de groene IJD-petjes). De helft van de 

deelnemers krijgt bij vertrek een brandende fakkel: houdt deze zo recht mogelijk, dan gaat de fakkel langer mee. 

De kartonnetjes zullen je handen beschermen tegen eventueel druipend kaarsvet.  

Halverwege de tocht zal je een ton zien staan, waarin je je fakkel kan doven. Wie een niet-brandende fakkel 

ontvangt bij vertrek, steekt hier zijn fakkel aan. Zo is er nog tot aan het einde vurig licht! 
  

 De fakkels kunnen gedoofd worden in de daartoe voorziene tonnen. Ook uitgebrande fakkels steken we hierin. 

Gooi uitgebrande fakkels nooit op de openbare weg of op privéterrein, de bewoners van Boxbergheide zullen je 

dankbaar zijn.  
  

 Bij elke oversteekplaats zullen er verkeersbegeleiders zijn, bovendien is er ondersteuning vanuit de politie. Zij 

vragen dat we als groep goed aansluiten, rechts houden en hun instructies respecteren.  

 

Praktisch: 

 Betalen: Zoals eerder vermeld geldt het kortingstarief enkel voor wie vóór 23 november betaald heeft. Indien je 

tijdig betaalde via overschrijving sta je op de inschrijvingslijsten aan de kassa. Als je aan de kassa nog moet 

betalen, betaal je sowieso €10 p.p., het volledig aantal ingeschrevenen dient betaald te worden. Bij twijfel breng je 

best een overschrijvingsbewijs mee.  
  

 Parkeren: Gelieve u te parkeren op de aangegeven parkings, zoals aangegeven in bijlage. Parkeerwachters leiden 

er alles in goede banen. Van deze parkeerplaatsen is het maar enkele minuutjes wandelen. Wegwijzers zorgen dat 

je de weg vindt, maar bekijk alvast het plannetje in bijlage.  

o De ingang van Parking 1 is via de Boxbergstraat.  

o De ingang van Parking 2 is via de Oude Zonhoverweg.  

o Indien deze vol zijn, kan u zich parkeren op Parking 3 aan de Schalm, Landwaartslaan 99. 
 

 Busparking: Bussen laten deelnemers en begeleiders uitstappen aan het plein aan de kerk. Parkeren doen zij op 

eigen initiatief, of aan het doodlopend stuk van de Oude Zonhoverweg langs de kerk. 

 

We wensen je alvast veel plezier, hopen dat je je amuseert met de voorbereidende activiteit  

en kijken er naar uit je vrijdag te zien! 

 

Groetjes,  

 

Tom, Mariet, Phylona en Bart (team IJD Hasselt) 

Ria en Els (team Parochiecatechese en Gezinspastoraal Bisdom Hasselt) 

 

 

Extra info… 

 IJD verkoopt in het kader van de Warmste Week unieke Boc’n Rolls, dit is een handig opbergsysteem voor de 

lunch dat gebruikt kan worden in plaats van boterhammenzakjes of aluminiumfolie. Onze opbrengst zal gaan naar 

de stichting Pelicano, die zich inzet voor jongeren in armoede. Eén Boc'n Roll heb je al voor €10. Of koop 3 Boc'n 

Rolls voor €25! Wie een aandenken wilt aan de fakkeltocht en tegelijk een goed doel wil steunen, mag dus een 

centje meebrengen.  


