Beste begeleider,
Beste Fakkeltocht-deelnemer,

[update deelnemersbrief 09/11/2021]

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.
●

Zorg als begeleider dat je groep herkenbaar is. Voorzie eenzelfde kleur hoofddeksel, een fluovestje van de
parochie met een duidelijk logo, een lichtgevende staf voor de hoofdbegeleider… Maar natuurlijk geen
licht-ontvlambare materialen of dingen die geluid maken.

●

Gelieve goed de instructies te volgen van de begeleiders (herkenbaar aan de fluogroene IJD-petjes). De helft van
de deelnemers krijgt bij vertrek een brandende fakkel: houd 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 zeker 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 Pelt 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 wiens betaling vóór 22 november ontvangen
werd. 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
Parking 1 is parking Sint-Martinuskerk en bevindt zich achter de kerk op de Jeugdlaan en de Kerkdijk.
o
Parking 2 is de speelplaats van Wico Campus Tio en rijd je op via de Peltanusstraat t.h.v. nr 8.
o
Parking 3 is op de Nieuwe markt.

●

Busparking: Bussen mogen deelnemers afzetten ter hoogte van de J. de Vriendt aan P3 en kunnen zich nadien
op de pechstrook van de ringlaan parkeren.

●

Coronamaatregelen: Door de groep in te schrijven bevestigt u op eer en geweten dat alle deelnemers jonger zijn
dan twaalf jaar OF een Covid Safe Ticket meebrengen. Het CST zal aan de inkom gecontroleerd worden.
Iedereen brengt een mondmasker mee en draagt dit correct vanaf het betreden van 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,
Mariet, Laure, Marijke en Bart (team IJD Hasselt)
& Els en Ria (team Parochiecatechese & gezinspastoraal)

