PA-GIJS
WIELERFEEST
BUURTCOMITÉ HEIKANTSTRAAT – OVERMERE

ZATERDAG 23 AUGUSTUS 2014
23ste GROTE ERE-PRIJS
SCHILDERWERKEN D&P PAINTING OVERMERE

WIELERWEDSTRIJD
voor ELITE z.c. + BELOFTEN
670 euro prijzen
Start om 15 uur - 19 ronden van ca. 6 km langs Heikantdorp en
Gentsesteenweg. Start, aankomst en prijsuitreiking aan de Neerhoeve.
Wedstrijd met medewerking Gemeentebestuur Berlare en Zele
Berlare Sportief en Wielerbond Vlaanderen
info : 0478-49 87 85 - www.heikantstraat.be

Het Buurtcomité Heikantstraat dankt alle medewerkers en vooral de vele sponsors
die dit sportevenement mogelijk maken.
Bijzondere dank ook aan de Gemeentebesturen van Berlare en Zele,
DDS-Verko, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en Berlare Sportief alsmede
de Lokale Politie PZ Berlare-Zele.
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2 HET PARCOURS

Er worden in totaal 19 ronden van ca. 6 km gereden. De Neerhoeve is traditioneel de start- en
aankomstplaats. De wedstrijd rijdt langs het nabijgelegen dorp Zele-Heikant tussen 15u en 18u.
Er geldt een éénrichtingsverkeer tijdens de wedstrijd.

NUTTIGE INFO 3

Voor het vlotte verloop van dit sportevenement zetten we graag de volgende belangrijke informatie
op een rijtje :

Eénrichtingsverkeer
Behalve voor de Dendermondse-/Gentsesteenweg geldt op het parcours een éénrichtingsverkeer
tijdens de wielerwedstrijd.
Wie de Heikantstraat wenst te verlaten kan via de Kromme Heistraat naar de Gentsesteenweg
rijden.
Bereikbaarheid Zele-Heikant
Door deze wedstrijd alsmede door de duathlon in de wijk “De Vlasschaard” te Zele is het
nabijgelegen dorp Zele-Heikant enkel bereikbaar via de Heikantstraat of via de Bareel (kruispunt
Gentsesteenweg / Heikant).
Parkeerverbod op de weg
Op het ganse parcours is bij politiebesluit parkeren op de weg verboden vanaf 9u tot 18u in de
Heikantstraat en van 13u tot 18u op de rest van het parcours.
Voertuigen mogen wel parkeren op de zachte berm (niet voorbij de betonnen goot)!
Voor de bewoners in de aankomstzone
Vanaf 9u wordt de nadarafsluiting geplaatst. De opritten van de bewoners in de aankomstzone
blijven geopend tot ongeveer een half uur voor de wedstrijd.
Hulpdiensten
De toegangen tot de Neerhoeve (oprit + Kalverdonkstraatje) en de toegang tot het
landbouwbedrijf van de familie De Leenheer (Kalverdonkstraatje) dienen ten allen tijde vrij te zijn
voor eventuele hulpdiensten. Parkeren is daar ten zeerste verboden!
Opgelet voor spelende kinderen
Gelieve de kinderen tijdens de wedstrijd niet op straat te laten spelen. Daarvoor heeft het
Buurtcomité volledig gratis een springkasteel voorzien aan de Neerhoeve.
Buurtcafé “De Neerhoeve”
Iedereen is van harte welkom in het gelegenheids- en buurtcafé “De Neerhoeve” vanaf 13u30.
Ook ’s avonds kan je gerust een pintje komen drinken. In de namiddag worden lekkere
pannenkoeken gebakken … samen met een kopje koffie … een ware lekkernij!

Nuttige telefoonnummers
Wim De Geest : 0478-49 87 85

Patrick Maes : 0471-85 92 92

4 UIT ONZE EIGEN HEIKANTSTRAAT

Het “Pa-Gijs Wielerfeest” vormt organisatorisch voor onze buurtwerking een evenement
van behoorlijke omvang. We kunnen daarbij rekenen op heel wat bedrijven en
sympathisanten die onze buurtwerking enorm genegen zijn.
Ook in onze eigen buurt vormen heel wat zelfstandigen en sympathisanten een perfecte
ondersteuning om dit evenement mee mogelijk te maken. Een overzichtje …

Schrijnwerken Bart Blancquaert
Adviesbureau Cleemput Katrien
Schilderwerken D&P Painting
De Kasseilegger
Manege Den Eyck
Schilderwerken Jan De Picker
Fietsenhandel De Velo-droom
Schilderwerken Frits Dossche
Poorten en afsluitingen Koen Heirman
Parfumerie Hydra
Garage Maes
Neerhoeve
Plafonneerwerken Peire Lucien
Proima - Stijn Deryckere
Speeldorp Tropical
Bart Van Doorselaere
Gemeenteraadslid Francky Verhofstadt
Wassalon Donkmeer
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