VERKEERSHINDER
Voor de 18de keer al organiseert VZW Knalselder in samenwerking met en ten voordele van de Wijgmaalse
verenigingen* op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei 2022 de WIJGMAALSE FEESTEN (op de Ymeriasite – Pastoor
Bellonstraat 25 Wijgmaal).
Naast tal van andere activiteiten organiseren wij ook een STRATENLOOP en een DORPELINGENKOERS.
Omwille van de inplanting van de omlopen van deze sportwedstrijden op zaterdag 21 mei (zie onderstaand plan)
willen wij u graag op de hoogte brengen van mogelijke plaatselijke verkeershinder, namelijk:
• Tussen 10u45 & 12u30 zal er een moeilijke doorgang zijn op en rond het parcours van de stratenloop.
De instructies van de politie en de seingevers dienen strikt opgevolgd te worden.
• Tussen 12u45 & 14u15 zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op en rond het parcours van de
dorpelingenkoers. (Bij noodgeval enkel onder begeleiding van politie- en/ of seingevers!)
• De BUSHALTES en BUSROUTES kunnen die dag gewijzigd zijn. Info via www.delijn.be of aan de
bushaltes.
• De BIBLIOBUS staat die dag uitzonderlijk van 10u00 tot 12u00 in de Watermolenstraat.
We vragen u dan ook met dit alles rekening te willen houden.

PARKEREN
We raden iedereen aan om te voet of met de fiets te komen of het openbaar vervoer te gebruiken. Voor fietsers is
er een uitgebreide fietsparkeerzone voorzien op de graspleintjes voor de sporthal.
Komt u toch met de wagen dan raden wij u aan deze te parkeren op de parking aan het station of op plaatsen
waar het parkeren toegelaten is. Let wel op de uren en de parcoursen voor de sportwedstrijden.
Wij willen u bij deze alvast bedanken voor uw medewerking en uw begrip. We nodigen u en uw familie/kennissen
graag uit om zeker een kijkje te komen nemen op dit dorpsfeest (gratis toegang).
Ons programma kan je vinden op de Flyer of op www.wijgmaalsefeesten.be
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot dan! Vzw Knalselder
______________________________________________
*deelnemende verenigingen: Chiro Pro, Turnkring Pro Patria, VaarTTeater, Volley BO Wijgmaal, KWB Falos, Olympia Wijgmaal, Remy-Boys,
Landelijke Gilde, Jeugdhuis Impuls, WTC De Biekes, Koninklijke Marine Kadettenkorps, Gastvrij Wijgmaal

Dorpsplan met parcoursen voor de Dorpelingenkoers en de Stratenloop

