
 
Witte lintenwandeling  
Samen vragen we aandacht voor de impact van de overheidsmaatregelen 
 
Concept:  
verknip een oud wit laken of een t-shirt tot lange witte linten en hang deze voor uw vertrek 
naar Hasselt aan de achteruitkijkspiegels en de klinken van uw auto, uw fiets, moto, handtas, 
boekentas en tijdens de wandeling rond uw polsen of rond uw hals als bandana als teken 
van herkenbaarheid. 
 

Diegenen die zich verplaatsen via het openbaar vervoer kunnen de witte linten reeds tijdens 
de rit aan hun polsen, handtas of andere accessoria hangen. Indien mogelijk kleedt u dan 
volledig in het wit ( voor nog extra aandacht ). 
 
Richtlijnen : 

- startpunt van de wandeling om 11:00 uur op het aangekondigde plein. Wie eerder 
aanwezig is mag al beginnen wandelen. Wie later toekomt kan aansluiten.  

- Respecteer een afstand van minimum 1,5 m. Draag een mondmasker. Er worden 
maximum 100/150 personen toegelaten op het plein. Andere deelnemers kunnen 
zich opstellen in de aanpalende straten.  

- Op alle invalswegen rond het plein zullen veiligheid stewards van vzw Hands For 
Freedom staan. U zal ze herkennen aan de hand van het oranje fluo hesje die ze 
dragen. Zij zullen u wegwijs maken en de richtlijnen die gelden op het plein nogmaals 
in herinnering brengen. 

- de wandeling vindt plaats in het stadscentrum. 
- de wandeling is volledig vrij en is enkel gebonden aan de gekende regels : groepjes 

van maximum 4 personen ( eigen bubbel ), verplichte mondmaskerdracht, afstand 
min 1,5 meter van andere wandelaars.  

- Het is geen groepswandeling maar een individuele wandeling door wandelaars die 
allemaal hetzelfde herkenningsteken dragen. Als jullie andere wandelaars tegen 
komen of kruisen tijdens de wandeling zwaaien jullie naar mekaar ten teken van 
begroeting. Verschillende bubbels van 1, 2 tot maximum 4 personen mogen in 
dezelfde richting door dezelfde straten lopen mits de nodige afstand gerespecteerd 
wordt; met de witte linten zwaaien en/of samen zingen om de aandacht te trekken 
mag, roepen en schelden mag niet. 

- begeef u rond 11u50 terug naar het aangekondigde plein.  
- Om 12:00 uur steken alle wandelaars hun armen in de lucht, zwaaien gedurende 2 

minuten met de linten en 3 opgestoken vingers. Stilte zegt meer dan 1000 woorden. 
Alle aanwezigen boven het maximum toegelaten aantal zullen verzocht worden om 
12:00 uur met hun witte linten te zwaaien op de plaats waar zij zich bevinden. 

- einde event om uiterlijk 12:15 uur.  
 

RESPECTEER AUB de regels om toekomstige toelatingen voor wandelingen niet op de helling 
te plaatsen. Laat ons samen een voorbeeld zijn. Blijf vriendelijk en beleefd tegen 
omstaanders. 
 


