
 
Beste begeleiders, 

Beste fakkeltocht-deelnemers,  

 

We vragen graag je aandacht voor het volgende.  

 

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.  

 De fakkels zullen systematisch ontstoken worden. Gelieve de instructies van de begeleiders (herkenbaar aan de 

groene IJD-petjes) te volgen en de fakkels ook zo recht mogelijk te houden, dan gaat de fakkel langer mee. De 

kartonnetjes zullen je handen beschermen tegen eventueel druipend kaarsvet.  

Speel niet met vuur en pas op met elkaars haren. 

De fakkels kunnen gedoofd worden in de daartoe voorziene waterbakken. Gooi uitgebrande fakkels niet weg, 

maar steek deze eveneens in de waterbakken.  

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

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

 

Praktisch: 

 Parkeren: Er is parkeerplaats voorzien op het grasveld achter de kerk. Met de gps geef je best Overes 48, Peer 

in. Parkeerwachters zullen je daar verder begeleiden.  

 Busparking: Bussen rijden via de Muntstraat in tot aan de kerk, daar laten ze de deelnemers en begeleiders van 

de bussen afstappen. Zij rijden verder door en vervolgen hun weg naar de standplaats bij Racing Peer in de 

Lindebosstraat.  

 Betalen: Zoals vermeld stond op de affiche, de website en op regi kan het kortingstarief enkel gelden voor wie 

ondertussen betaald heeft. We vragen je daarom om een betalingsbewijs mee te brengen, indien je de betaling 

pas deze week in orde hebt gebracht. Indien je aan de kassa betaalt, betaal je sowieso €10 p.p.  

 

Extra info… 

 Ook deze zomer organiseert IJD weer een spetterend kamp voor alle 12-18-jarigen. Net als vorig jaar kan je een 

pluskampticket en kortingen winnen, bovenop de vormelingenkorting. Ga zeker langs bij de pluskamp-stand! 

Meer over activiteiten van IJD? Check onze website www.hasselt.ijd.be  

 IJD verkoopt linnen tassen (€5) en kaarsensets met aansteker (€3) t.v.v. zorgboerderij De Akkerboom uit Peer, in 

het kader van de Warmste Week. Wie een aandenken wilt aan de fakkeltocht en tegelijk iets lokaal wil steunen, 

mag dus een centje meebrengen.  

 

 

We wensen je alvast veel plezier en kijken er naar uit je vrijdag te zien! 

Groetjes,  

 

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

Ria en Els (team Parochiecatechese en Gezinspastoraal Bisdom Hasselt) 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/fakkeltocht2017.pdf
http://www.fakkeltocht.ijd.be/
https://www.regi.ijd.be/fakkeltocht-Beloofd
http://www.hasselt.ijd.be/

