
Oosteeklo loopt zondag 15 augustus 2021 

 
We doen er als organisator alles aan om dit evenement veilig te laten verlopen daarom 
vragen we de medewerking van iedereen (medewerkers, deelnemers en toeschouwers).  
We zetten even alle maatregelen op een rijtje. 
 

Als deelnemer 

Hoe bereik je Oosteeklo? 
• Via de E34-N49 

Neem de afslag Oosteeklo (Oosthoek) en rijd tot in het centrum. 

• Via de R4 
Neem de afrit Ertvelde. Volg vanuit Ertvelde de N448 tot aan de eerste rotonde naar 
het centrum van Oosteeklo.  

 
Parkeren 
Parking Koning Albertstraat voor wie vanuit de richting E34 komt. 
Parking Ertveldesteenweg voor wie via de R4 vanuit Ertvelde komt. 
Parking Oosteeklo-Dorp voor wie vanuit de richting Lembeke komt. 
Wie van de E34-N49 komt, kan ook op de rijbaan parkeren in de Oosthoek 

 
Inschrijving en kleedkamers 
Het Jeugd- en sportdomein Ter Walle bevindt zich achter de kerk en is te voet bereikbaar 
vanuit de Koning Albertstraat, Oosteeklo-Dorp en Stroomstraat.   
De inschrijvingen starten om 8.30 u. en eindigen om 9.45 u! 
Deelnemen kost € 3,00 (korte afstanden) en € 6,00 (lange afstanden). 
 
Afstanden voor kinderen  
9.15 u. 250 m (geboren in 2015, 2016, 2017…) 
9.25 u. 500 m (geboren in 2014 en 2013) 
9.35 u. 1000 m (geboren in 2012 en 2011) 
9.45 u. 1500 m (geboren in 2010 en 2009) 
 
10.00 u. Gezamenlijke start voor de 5, 10 en 15 km (rondjes van 5 km) 
 
Er is bevoorrading onderweg en bij de aankomst. 
Iedere deelnemer ontvangt bij afgifte van zijn startnummer een naturaprijs. 
De podiumceremonie gebeurt direct na de aankomst. 
Er is tassenbewaking. Er zijn kleedkamers met douches.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als toeschouwer 

De start en de aankomst zijn op het Jeugd- en sportdomein Ter Walle. 
Vanaf 9.15 u. zijn er verschillende afstanden voor kinderen per leeftijdscategorie rond het 
voetbalterrein. Om 10.00 u. start de jogging over 5, 10 en 15 km.  
 
Er is heel veel plaats op Jeugd- en Sportdomein Ter Walle. Houd voldoende afstand of draag 
een mondkapje als je de afstand niet kan bewaren.  
 
Voor de cafetaria zijn de horecamaatregelen van toepassing. Dit betekent dat je verplicht 
bent om aan een tafel te gaan zitten. Je doet dit met maximum 8 personen. Er is bediening 
aan tafel. Wie zich verplaatst draagt een mondkapje en ontsmet zijn handen. 
 
Het parcours 
Zie je het niet zitten om naar Ter Walle te komen? Zet je tuinstoel of bankje buiten of zet je 
op de zulle om de deelnemers aan te moedigen in Oosteeklo-Dorp, Rijkestraat of 
Stroomstraat. 
 

Als bewoner 

Tussen 8.00 u. en 13.00 u. zijn er een aantal verkeersmaatregelen van kracht. 
 
Er geldt een parkeerverbod van 8.00 u. tot 13.00 u.: 
-op de parking Ter Walle (enkel toegestaan met een speciale parkeerkaart) 
-in Oosteeklo-Dorp over de hele afstand richting rotonde en aan carrosserie Van Zele 
-in de Stroomstraat aan beide zijden vanaf ’t Groentjen tot aan Stroomstraat 43 
-in de Oosthoek tussen ’t Groentjen en garage Walter Van de Velde in de richting van de E34 
Wie die dag met de wagen naar de eucharistieviering komt, moet er rekening mee houden 
dat de parking Ter Walle niet bruikbaar is en dat vanaf 9.30 u. de parking volledig 
afgesloten is voor alle verkeer! 
 
Er geldt éénrichtingsverkeer van 8.00 u. tot 13.00 u.: 
-in de Rijkestraat vanaf de Ledestraat richting Westakkerstraat 
-in Oosteeklo-Dorp vanaf de rotonde tot aan de Oosthoek 
-in de Stroomstraat vanaf ’t Groentjen richting Bosstraat 
Er is plaatselijk verkeer in beide richtingen toegelaten in de Stroomstraat, tussen de 
Bosstraat en de Begijnenakker.  
Er komen kegels op de rijbaan om de lopers te beschermen in Oosteeklo-Dorp en de 
Stroomstraat. 
 
Er is een omleiding voorzien van 8.00 u. tot 13.00 u.  
Wie vanuit de Muikemstraat, Oosthoek, Bosstraat of Stroomstraat richting Lembeke wil, rijdt 
via de laterale weg naast E34 naar de Rijkestraat en de Westakkerstraat naar de Ledestraat.   
Wie vanuit Bassevelde richting Ertveldesteenweg wil, neemt net over de brug de laterale 
weg tot het kruispunt Nieuwburgstraat en rijdt rechtsaf de Vlasgaardstraat in. 
Vanuit de Ertveldesteenweg kan je Oosteeklo-Dorp oversteken naar de Koning Albertstraat 
en mag je enkel rechtsaf richting Oosthoek. 
Vanuit de Koning Albertstraat kan je Oosteeklo-Dorp oversteken richting Ertveldesteenweg 
en mag je linksaf richting Oosthoek of Stroomstraat en Bosstraat. 



Vanuit de Kerrestraat mag je de Rijkestraat oversteken naar de Koning Albertstraat en linksaf 
slaan.  
Vanuit de Koning Albertstraat mag je de Rijkestraat oversteken naar de Kerrestraat en 
rechtsaf slaan.  
 
Aangezien het dorpsplein en de parkeerplaatsen in de Koning Albertstraat bezet zijn door 
de kermisattracties zijn er extra parkings voorzien: 
-in de Ertveldesteenweg aan de Kleine Kameleon 
-in Oosteeklo-Dorp aan de staande wip 
-in de Koning Albertstraat op een weide achter de volkstuintjes. 
 
 
Hopend op jullie medewerking. 
 
Voor vragen kan je terecht bij maarten.lippens@oosteeklo.be of Tel. 0473 24 40 71. 

mailto:maarten.lippens@oosteeklo.be

