
Infobrief

VERKEERSMAATREGELEN 
EN PARKEERVERBOD 
GROTE PRIJS SOFIE GOOS

zondag 8 Juli 2018



Beste buurtbewoner,

Op zondag 8 juli 2018 vindt Grote Prijs Sofie Goos plaats in en rond het Te Boelaarpark, dit 
is een wedstrijd voor de Dames Elite en een wedstrijd voor wielertoeristen die door de drie 
districten rijdt. (Borgerhout, Deurne en Berchem).

Parkeerverbod en autovrije straten
Onderaan deze flyer ziet u welke straten afgesloten en/of parkeervrij zullen zijn voor 
de wielerwedstrijd op zondag 8 juli 2018 en ook informatie van De Lijn over bus- en 
tramverbindingen.

Opgelet in de Karel De Preterlei tussen Gitschotellei en Sterrenborgstraat geldt reeds 
parkeerverbod  van 07/07/2018 09:00 uur tot 9/07/2018 12:00

Tijdens de dameswedstrijd kan u als de rensters gepasseerd zijn en na toestemming van de 
seingever wél het parcours met de rijrichting mee op rijden.

Uw straat maakt deel uit van het parcours of grenst eraan. Let goed op de verbodsborden in 
uw straat!

Programma “Festival Flandrien”
Op het buurtfeest “Festival Flandrien” is er heel wat te doen die dag in het Te Boelaarpark: er 
zijn vanaf 12 uur doorlopend muziekoptredens, dj’s, kinderanimatie, vertellingen en de Boelaer 
Kinderkoers. Eten en drinken wordt aangeboden door lokale handelaars.

Meer details vindt u op www.borgerhout.be.

Meer informatie
Sportantenne Borgerhout | 03 338 18 04 | sportantenne.borgerhout@stad.antwerpen.be of 
op http://gpsofiegoos.doodlekit.com

Straten op parcours vrouwen elite:
Karel De Preterlei – Gitschotellei – Diksmuidelaan – Vosstraat – Gitschotellei – Drakenhoflaan 
Boekenberglei – Jozef Verbovenlei – Arthur Matthijslaan – Karel van de Woestijnelei
Karel De Preterlei

Straten Reuskens Trofee:
Karel De Preterlei – Spillemansstraat – Herman Van den Reeckstraat – Berchemlei  
Karel Van Den Oeverstraat – Karel De Preterlei

Informatie De Lijn:
 Alle tramlijnen blijven gedurende de wielerwedstrijden rijden.
 Informatie over de busverbindingen 19, 20, 31 en 33: vanaf 7 juli op www.delijn.be

www.sportingA.be
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