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Wegafsluiting i.v.m. De Kroon Ooyse landloop op 5 juni 2017 
 
 
Zevenaar, mei 2017 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Op maandag 5 juni - tweede pinksterdag - organiseert Atletiekvereniging De Liemers 
voor de 18e keer De Kroon Ooyse Landloop. Het parcours loopt vanaf de Kerkweg, 
Dijkweg en Martinusweg via de Oud-Zevenaarseweg en Ooysedijk naar de Slenterweg, 
Panovenweg, Ooyse Landweg, Heilige Huisjes, Rosandeweg en via de Ooysedijk weer 
terug naar de start-finish aan de Kerkweg, ter hoogte van Careza De Kroon. 
 
In verband met deze wedstrijd worden op 5 juni vanaf 09.00 uur tot circa 13.00 
uur de volgende wegen met hekken afgesloten voor alle motorvoertuigen: 

- Oud-Zevenaarsedijk t.h.v. Het Olde Processiepad 
- Hoek Martinusweg/Dijkweg 
- Uitrit St.Annastraat, Hofweg en Leemkuilweg op Martinusweg 
- Hoek Oud-Zevenaarseweg/Martinusweg 
- Hoek Panovenweg/Ooyse landweg 
- Heilige Huisjes t.h.v. Zuiderlaan 
- Hoek Slenterweg/Rosandeweg 
- Ooysedijk t.h.v. splitsing met Rosandeweg 

 
Aanwonenden die tussen de bovengenoemde tijdstippen met de auto weg moeten, 
worden vriendelijk verzocht de auto(’s) op 5 juni aanstaande voor 09.00 uur buiten de 
verkeersversperringen te plaatsen zodat een vrije doorgang kan worden gewaarborgd. 
Wij verzoeken u ook om op tweede pinksterdag geen auto’s op het parcours te parkeren 
zodat onze lopers een vrije doorgang hebben. Mogelijk ondervindt u buiten de 
versperring enige hinder van geparkeerde auto’s. 
 
Wij rekenen op uw medewerking en hopen de overlast voor u tot een minimum te 
beperken. Voor de goede orde delen wij u mee dat de gemeente een vergunning heeft 
afgegeven voor dit evenement. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen 
hebben, neemt u dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onder aan 
deze brief. 
 
 
Namens de organisatie van De Kroon Ooyse landloop, 
 
Jorre Vink 
Coördinator parcours 


