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Beste Buurtbewoner(s) van Oud-Zevenaar en Ooy,

Op zondag 12 juni a.s. wordt voor de 21e keer de Liemerse Landloop georganiseerd. Deze
hardloopwedstrijd stond tot 2019 bekend als de Ooyselandloop.
De wedstrijd start om 10.00 uur bij restaurant Thoen & Thans te Oud-Zevenaar.
Om 10:00 uur start de 10 km. De groep lopers zal het parcours van 5 km 2x lopen.
Om 11:15 uur start de 5 km. De groep lopers zal het parcours 1x lopen.
Om 12:00 uur start de Kidsrun. Zij lopen 1 km.
Het parcours van 5 km loopt vanaf de Kerkweg, de Dijkweg, de Martinusweg, de
Leemkuilweg, de Hofweg, de Martinusweg, de Oud-Zevenaarseweg richting Ringbaan, via
het fietspad naar de Zuiderlaan, de Heilige Huisjes, de Slenterweg, de Rosandeweg, de
Ooysedijk terug naar de Kerkweg en Thoen & Thans.
Vanaf ca. 09:00 uur tot ca. 13:00 uur zijn de volgende wegen voor het verkeer afgesloten:
Dijkweg vanaf de Martinusweg, Martinusweg, Sint Annastraat, Leemkuylweg, Hofweg, de
Roosdom, Oud-Zevenaarseweg vanaf Ringbaan tot aan de Ooysedijk, Zuiderlaan, Heilige
Huisjes, Ooyselandweg, Panovenweg, Steenheuvel, Slenterweg tot aan Rosandeweg, de
Rosandeweg, de Ooysedijk.
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om op zaterdagavond 11 juni en zondag 12 juni in de
ochtend uw auto zoveel mogelijk op uw eventuele eigen terrein of oprit te parkeren zodat
het parcours zoveel mogelijk vrij is van geparkeerde auto’s?
Aanwonenden die tussen de genoemde tijdstippen met de auto weg moeten, verzoeken wij
vriendelijk om hun auto voor 09.00 uur buiten de genoemde verkeersversperringen te
plaatsen zodat een vrije doorgang kan worden gewaarborgd.
Wij verontschuldigen ons nu reeds voor eventuele overlast. Wij nodigen u van harte uit om
dit prachtige hardloopevenement te komen bekijken.
Indien u vragen heeft, neemt u gerust contact op via info@liemerselandloop.nl. Voor meer
informatie bezoekt u onze website, www.liemerselandloop.nl
Voor de goede orde, wij willen u laten weten dat door de gemeente Zevenaar een
vergunning is afgegeven voor het evenement.
Alvast veel dank voor uw begrip en medewerking.
Organisatie Liemerse Landloop.
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