W.V. OMEGA
28 mei 2019

Blijham

Beste bewoner,
Op zondag 1 september 2019 organiseert Sportdorp Blijham in samenwerking met W.V.
Omega en F.T.C. Tour 80 de wielerwedstrijd: Fietsleven Gerben Kroes Omloop van Blijham.
Vanwege positieve reacties uit het dorp en van de deelnemers van afgelopen jaar wordt de
wielerronde weer georganiseerd! Het parcours is ten aanzien van vorig jaar onveranderd.
Natuurlijk begrijpen we dat we aan de aan- en omwonenden van het parcours van deze
Omloop van Blijham het nodige geduld en medewerking vragen. We delen de informatie
graag tijdig met u. We hebben immers ook uw bereidwilligheid en medewerking nodig om
deze Omloop van Blijham te organiseren.
Inmiddels is de vergunning voor het wielerevenement door de gemeente Westerwolde
verstrekt. De wegen rondom de route zullen op 1 september van 12.30 uur tot ± 16.30 uur
niet voor het verkeer opengesteld zijn. Vanzelfsprekend is er voor de aanwonenden
gelegenheid om in overleg met de organisatie van- en naar huis te komen. Dit kan bij het
kruispunt: Oosterstraat / Achterste Rou.

Het programma:
13.30 uur

Sportklasse

17 ronden 55 km

15.00 uur

Amateurs

20 ronden 64 km

Mocht u met de organisatie in gesprek willen of aan– of opmerkingen dan wel ideeën
hebben, bel of mail ons dan. We zijn te allen tijde bereid om u te woord te staan. We komen
natuurlijk ook graag even bij u langs. (e-mail adres: wvomega@gmail.com).
Bedankt alvast voor uw medewerking aan de Fietsleven Gerben Kroes Omloop van Blijham!
Vriendelijke groet,
Sportdorp Blijham, W.V. Omega en Tour 80

DE VERKEERSSLUIS OM VAN EN NAAR HUIS TE KOMEN TIJDENS DE WEDSTRIJD

Sluis voor
autoverkeer om het
parcours over te
steken tijdens de
wedstrijd.

Rijrichting van de
wedstrijd.

HET PARCOURS VAN DE FIETSLEVEN GERBEN KROES OMLOOP VAN BLIJHAM (3 KM)

Start / finish

Rijrichting

Sluis voor auto’s om van en naar
huis te komen

Afgesloten wegen

Let op: de renners gaan over de
secondair weg van het Oosteinde

