
 

 
 

Hakendover (Tienen) 18 februari 2020  

 

Beste trekpaardliefhebber, 

 

“Hakendover”, de naam van ons dorp klinkt veel mensen, zelfs tot ver buiten onze provincie, 

bekend in de oren. Hakendover wordt immers onmiddellijk gelinkt aan de jaarlijkse 

paardenprocessie die doorgaat op de 2de Paasdag, dit jaar op 13 april. 

Wij zijn blij te kunnen rekenen op de steun van de provincie Vlaams-Brabant die het Brabants 

trekpaard erkent als cultureel erfgoed.  

In het kader hiervan levert de provincie grote inspanningen om zoveel mogelijk naar buiten te 

komen met dit levend erfgoed en daaraan willen wij graag ons steentje bijdragen. Daarom nodigen 

wij u en uw trekpaardenvrienden zeer graag uit om actief deel te nemen aan deze eeuwenoude 

traditie. 

Het Processiecomité Paardenprocessie Hakendover wenst het Brabants trekpaard extra in de kijker 

te zetten. Daarom rekenen wij op jullie talrijke aanwezigheid. 

Wij willen er ook graag de nadruk op leggen dat het niet noodzakelijk is de paarden te berijden 

maar dat het ook best mogelijk is ze aan de hand te leiden. Uiteraard is veiligheid voor u, uw paard 

en de duizenden toeschouwers van groot belang.  

Alle info en richtlijnen betreffende de paardenprocessie en de deelname door ruiters en paarden 

vindt u op: www.pp-h.be 

Op pagina 2 van deze uitnodiging volgt de meest praktische info voor ruiters en paarden. 

Uw aanwezigheid bevestigen via onze website of via de hieronder vermelde contactgegevens stellen 

wij erg op prijs. Zo kunnen we de deelname van de trekpaardenhouders ook extra in de verf zetten 

in alle mediakanalen.  

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen en wensen u alvast een Zalig Paasfeest. 

Met vriendelijke groeten, 

voor het processiecomité: Hugo, Pieter & Mia Hombroux – Vandersteen 

miavandersteen57@gmail.com  -  016 81 59 53 –  0498 480 577 
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 Paasmaandag 13 april 2020 te HAKENDOVER (deelgemeente van Tienen) 

 De paarden verzamelen in het gehucht Wulmersum vanaf 9u00 in een weide op de hoek van 
de Van Audenhovestraat en de Wulmersumsesteenweg. 

 Parking voor vrachtwagens en trailers wordt voorzien langs de Van Audenhovestraat en het 
Broedersblok, deze straten zijn verkeersvrij en alleen voorzien voor paardentransporten. 

     Parkeren op privéterrein kan alleen met toelating van de eigenaar.  
Gelieve uw parkeerplaats bij vertrek op te ruimen en netjes achter te laten. 

 Vertrek in groep naar het dorpscentrum stipt om 10u30 

 De paardengroep stapt via het Broedersblok naar de Ezelsberg in Hakendover, dat is de 
verzamelplaats waar ruiters/paarden verzamelen die te paard komen vanuit de regio's 
Landen, Linter, Zoutleeuw...  
(Paardentransporten worden uitsluitend op de verzamelplaats in Wulmersum toegelaten.) 

 In onze parochiekerk gaat ondertussen een  eucharistieviering door om 10u00 - na deze 
viering (+/-11u00) vertrekt de processie die tijdens de mis gevormd wordt.  
De processie bestaat uit verschillende groepen en taferelen. 

 De paarden sluiten achteraan aan. 

 De processie verlaat het dorp en trekt naar de heuvel buiten het dorp, genaamd de Tiense 
berg, waar toeschouwers, paarden, ruiters en velden gezegend worden van op het 
veldaltaar dat speciaal voor deze gelegenheid naar de heuvel getransporteerd wordt. 

 Op de Tiense berg worden na de zegening ook de medailles uitgereikt aan de ruiters die 7X 
ononderbroken deelnamen aan de processie.  
(Om deze medaillelijst elk jaar te kunnen opstellen worden de namen van de deelnemende 
ruiters op het einde van de processie geregistreerd.) 

 Na de zegening en de uitreiking van de medailles, vindt de galop (3 toeren rond de massa) 
plaats - let wel: niemand is verplicht deel te nemen aan de galop.  
Een wachtterrein voor de niet galopperende paarden wordt voorzien. 

 Na de galop wordt de processie opnieuw gevormd om de Tiense berg te verlaten via de Oude 
Heerweg en terug naar het dorpscentrum te stappen, waar aan de kerk de ruiters en 
paarden nogmaals gezegend worden. 

 De processie wordt ontbonden en de ruiters gaan terug naar Wulmersum waar zij in de 
ochtend verzamelden. 

 Koetsen zijn toegelaten in de processie, maar voor de veiligheid niet op de Tiense berg. 
Waar de processie via de Duivelskuit de Tiense berg opgaat (kruispunt Bosveldstraat, Van 
Audenhovestraat, Meierstraat) slaan de koetsen rechts af in de Meierstraat, waar zij op het 
einde van deze straat wachten om terug helemaal achteraan de processie en de bereden 
paarden aan te sluiten in de Oude Heerweg. Zo volgen zij de processie naar het 
dorpscentrum waar ook zij aan de kerk gezegend worden. 

 Deelnemers worden niet financieel vergoed.  
 


