INTERCLUB YPSILON HEIST op 14 januari 2018
------------> NIEUWE WEGBESCHRIJVING + PARKEERFACILITEITEN
1. Met de trein
In Brugge neem je de trein richting Knokke-Heist en je stapt af in Heist.
Buiten het station gekomen, steek je het plein links over, richting “Boerenhof”.
Je neemt dan de Koudekerkelaan. Na ongeveer 200 m kom je op het marktplein waar het ontmoetingscentrum Ravelingen is gelegen.
2. Met de wagen via de E40/E403 – A11 (Brugge – Knokke-Heist)
Vanaf Brugge kun je je GPS niet meer gebruiken. Eenmaal op de Heistlaan dan weer wel.
Je volgt de E40/E403 tot die in Brugge overgaat in de A11. Eenmaal op de A11 neem je de afrit Heist (opgelet:
moeilijk te zien, want het staat onderaan een groot bord). Aan de lichten sla je links af en dan moet al vlug
voorsorteren naar uiterst rechts. Vòòr de volgende lichten moet je immers rechts afslaan. Deze parallelweg
brengt je na 200 meter op de Heistlaan. Na de tweede rotonde rijdt je onder de spoorwegbrug. De weg buigt
af naar links maar je houdt rechts en blijft de Heistlaan rechtdoor volgen (opgelet! niet richting station).
Bij de eerste straat rechts sla je af (wegwijzer: Ravelingen) en je komt op het marktplein waar het
ontmoetingcentrum Ravelingen is gelegen. (zie ook de parkeerfaciliteiten)
3. Met de wagen via de N49 (Maldegem – Knokke-Heist - nieuwe rotonde)
Op ongeveer 4 km van Knokke-Heist kom je op een grote verhoogde rotonde, daar neem je de 3de afslag,
richting Heist. Na 3,5 km kom je aan een rotonde, je slaat daar rechtsaf en rijdt onder de viaduct. Zo kom je in
de Heistlaan. Na de tweede rotonde rijdt je onder de spoorwegbrug. De weg buigt af naar links maar je houdt
rechts en blijft de Heistlaan volgen. Bij de eerste straat rechts sla je af (wegwijzer: Ravelingen) en je komt op
het marktplein waar het ontmoetingcentrum Ravelingen is gelegen. (zie ook de parkeerfaciliteiten)

Parkeerfaciliteiten
Op de markt zelf is het betalend parkeren (€ 5 voor een ganse dag).
In de omliggende straten is de parkeerschijf verplicht (max. 4 u.).
Er is gratis parkeerplaats voorzien op de speelplaats van de basisschool OLVO. De poort wordt
ontsloten omstreeks 10u30. Om te vermijden dat toeristen op de speelplaats parkeren blijft de
poort wel toe. De eerste die toekomt zal die moeten openzetten.
Wegbeschrijving naar de gratis parkeerplaats:
Je rijdt langs de ingang van het ontmoetingscentrum en je neemt de 1ste straat rechts (Stadhuisstraat,
met op de hoek een apotheek). Even verder in die straat is de ingang van de speelplaats. Gelieve bij
het parkeren de doorgang vrij te houden en geen sigarettenpeuken of afval achter te laten op de
speelplaats AUB.

Namens de werkgroep ‘interclub Heist’,
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