
1000 km voor Kom op tegen Kanker

Programma

Op vrijdag 31 mei 2019, tijdens het hemelvaartweekend, strijken enkele dui-
zenden fietsers en supporters neer in Zedelgem. Onze gemeente is name-

lijk uitgekozen als een van de middagsteden van de 10de editie van de 1000 km 
voor Kom op tegen Kanker. Een hele eer voor Zedelgem, dat trots is om op deze 
manier mee te helpen in de strijd tegen kanker.

Evenementendorp De Groene Meersen
• 9.00 - 11.00 u.:  wielerproeven voor kinderen van 7 tot 12 jaar in de Jasmijnlaan. 

Breng eigen fiets en helm mee en test je fietsvaardigheid o.l.v. begeleiders van de Vlaamse Wielerschool. 

Iedereen welkom! Inschrijven kan op www.vlaamsewielerschool.be/activiteiten/west-vlaanderen.

• 10.00 - 11.30 u.: optreden The Older Brothers - coverband met muziek vanaf de jaren ‘60

• 10.30 - 17.00 u.: doorlopend animatie en activiteiten

 - workshop bellenblazen - fietsen op rollen- spacebikes-springkastelen-gekke fietsen-grime- goochelaar

 - Mini Kites festival: prachtige kites wapperen in de wind

 - Kom op tegen Kanker terras met:

 » drankstandjes van de gemeente en verenigingen: mocktails, bier De Leeuw, moezelwijn ...

 » diverse eetstandjes: frietjes, ijsjes, hotdogs, pannenkoeken ...

• 11.30 u.: officiële opening door de burgemeester en algemeen directeur van Kom op tegen Kanker

Wensmuur
Bij de ingang van het zwembad in De Groene Meersen zal onze wens-

muur opgesteld zijn. De wensmuur is volledig aangemaakt door een me-

dewerker van de gemeente. 

Bezoekers zullen die dag een boodschap of een wens op de muur kun-

nen achterlaten voor patiënten en ex-patiënten getroffen door kanker. 

De wensmuur zal de hele zomer opgesteld blijven in De Groene Meersen. 



Vorming Langste Erehaag: wees erbij zodat Zedelgem kan uitblinken!
•  11.30 u.: vorming Langste Erehaag in de Stadionlaan onder begeleiding van onze officiële Belleman

Voorbereiding warm welkom fietspelotons, opstellen van de Zedelgemse reuzen , opstellen 150 motards van MTC Zedelgem,

opstellen vendelzwaaiers van‘t Vrij Uurke 

•  Grondtekeningen Zedelgemse scholen

•  Animatie: steltenlopers - éénwielers - clowns - vendelzwaaiers - gratis gadgets en verrassingen

•  12.00 - 13.30 u.:  aankomst fietspelotons

•  13.50 - 14.45 u.: vertrek fietspelotons

•  15.00 - 16.00 u.: optredens The Older Brothers, Dansoptredens Fedes, goochelshow Magic Jimmy

•  16.00 - 17.00 u.: slotoptreden Women On Top: 

Karen Van Severen en Patsy Verfaillie brengen klassiekers van vrouwelijke pop- en rockartiesten (Blondie, Grace Jones, Patti Smith, 

Annie Lennox, Amy Winehouse, Adele, Anouk, Pink, Birdy, London Grammar ...)
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Ter plaatse: praktisch

PARKING 

• De Groene Meersen zal niet toegankelijk zijn voor auto’s.

• Alle bezoekers kunnen gratis parkeren op de parking van Case 

New Holland (CNH) in de Leon Claeysstraat. Van daaruit vertrek-

ken doorlopend shuttlebussen naar De Groene Meersen en terug 

naar de parking tussen 9.40 en 18.00 u.

• Gratis parkeren op het Pater Amaat Vynckeplein en op de parking 

langs de Groenestraat.

VERKEERSVOORSCHRIFTEN

• Zie volgende pagina 



Pater Amaat Vynckeplein 1 

8210 Zedelgem 

050 28 83 30 

info@zedelgem.be 

Aan de bewoners van de wijk 

Groene Meersen en handelaars 

gevestigd langs Groenestraat. 

Naar aanleiding van het evenement de 1000km voor Kom op tegen Kanker op 31 mei 2019 op het 

gemeentelijke domein de Groene Meersen, wenst het lokaal bestuur te informeren over onderstaande 

maatregelen die zullen genomen worden.  

PARKEERVERBOD van toepassing: 

 van 30 mei 2019 vanaf 7.00u tot en met 31 mei 2019 tot 19.00u in de Groenestraat vanaf de rotonde 

met de Stadionlaan tot aan de Brugsestraat aan de kant van de even huisnummers; 

 van 30 mei 2019 vanaf 20.00u tot en met 31 mei 2019 tot 20.00u op de volledige parking Groene 

Meersen en op de toegangsweg naar het sportcentrum van de Groene Meersen langs beide zijden van 

de rijweg; 

 op 31 mei 2019 van 6.30u tot en met 17.30u in de Stadionlaan; 

 op 31 mei 2019 van 8.30u tot en met 16.00u in de Jasmijnlaan; 

 op 31 mei 2019 van 11.30u tot en met 16.00u in de Hyacintenlaan, de Dahlialaan, de Mimosalaan, de 

Tulpenlaan, de Lindestraat , de Varenslaan en de Azalealaan. 

VERBOD VOOR ALLE VERKEER van toepassing: 

 op 31 mei 2019 van 8.00u tot en met 16.00u zal alle verkeer verboden zijn in de Stadionlaan en de 

Jasmijnlaan; 

 op 31 mei 2019 vanaf 11.30u tot en met 15.30u zal alle verkeer verboden zijn in de Groenestraat 

tussen de Marsbiebuikstraat en de rotonde van de Stadionlaan, de Hyacintenlaan, de Dahlialaan, 

de Mimosalaan, de Tulpenlaan, de Varenslaan en de Azalealaan. 

OMLEIDING 

Het verkeer zal worden omgeleid via de Torhoutsesteenweg, rotonde Heidelberg en Loppemsestraat. 

De handelaars in de Groenestraat tussen de Marsbiebuikstraat en Brugsestraat blijven bereikbaar komende 

van de Brugsestraat. De handelaars in de Groenestraat tussen de rotonde met de Stadionlaan en de 

Loppemsestraat blijven bereikbaar vanaf de Loppemsestraat. 

Met vriendelijke groeten 

Sabine Vermeire 

Algemeen Directeur 
Annick Vermeulen 

Burgemeester 

U W  B E R I C H T  V A N U W  K E N M E R K O N S  K E N M E R K Zedelgem 
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