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Sint Jansklooster, augustus 2017 

 

Geachte bewoner(s), 

 

Het bloemencorso gaat binnenkort weer van start, en wel op vrijdag 18 augustus a.s..  

 

Dit jaar starten wij weer vanaf de 3 bekende locaties. Dit vraagt extra verkeers- en 

veiligheidsmaatregelen. Wij verzoeken u en het publiek vanaf  12.00 uur de 3 verschillende 

locaties/straten niet in te gaan. Wij willen vragen of u rekening wilt houden met deze 

maatregel en de 3 verschillende locaties zoveel mogelijk wilt ontzien. Na het middagcorso 

zullen wij de corsowagens weer opstellen op de aangewezen plekken net zoals voor de 

middagrondgang. Na de avondrondgang zullen de corsowagens van de Molenstraat naar het 

parkeerterrein van sv VHK gaan. De andere corsowagens gaan naar de Vossenkamp en Sint 

Jansweg om hier de corsonacht door te brengen met beveiliging.  

 

Verkeerssituatie rondom en in Sint Jansklooster.  

Net als vorig jaar kan iedereen het dorp in komen, er is niks afgesloten m.u.v. de straten 

waar de wagens worden opgesteld. 

 

We hebben op de achterzijde een plattegrond afgedrukt met alle verkeerssituaties op en 

rondom Sint Jansklooster tijdens het corsoweekend. 

 

We vertrouwen op uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur COV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plattegrond op de achterzijde 
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Corso Vrijdag. (Blauwe pijlen) 

1. N762 Flevoweg. Afgesloten op 18 Augustus 2017 van 8.00 uur tot 12.00 uur. 

2. Parcours Corso (rode stippellijn) Hier geld een algeheel verkeersverbod. 

3. De Wieken. Inrijden vanaf de Omloop is niet mogelijk. Graag de eerste afslag vanaf Johanneskerk gebruiken. Er komen 

parkeerverboden te staan. 

4. Parkeerplaats s.v. VHK. Algeheel parkeerverbod. Tevens opstelterrein 

5. Parkeerplaats Coöp. Algeheel parkeerverbod. 

6. Reesstraat. Algeheel parkeerverbod. Ook de parkeervakken i.v.m. eventuele calamiteiten. 

7. Schaarweg. Eenrichtingsweg vanaf Johanneskerk Ri Vollenhove tot aan parkeerveld. 

8. Leeuwte/Kloosterweg. Eenrichtingsweg van Johanneskerk tot afslag Veneweg. Er geld een algeheel parkeerverbod. 

9. Molenstraat. Volledig afgesloten. Ook hier geld een algeheel parkeerverbod. Tevens opstelterrein 

10. Vossenkamp. Algeheel parkeerverbod. Tevens opstelterrein 

11. Sint Jansweg. Algeheel parkeerverbod. Tevens opstelterrein 

12. Monnikenweg. Algeheel parkeerverbod. Ook kan er bij het dorpshuis niet geparkeerd worden. 

13. Parkeerplaats Garage Oldenijens. Algeheel parkeerverbod.  
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Corsofestival (rode pijlen) 

1. Van Ommenstraat. Vanaf parkeerplaats s.v. VHK geldt een algeheel parkeerverbod tot 12.00 uur. 

2. Reesstraat. Vanaf overgang van Ommenstraat geldt een algeheel parkeerverbod tot 12.00 uur. 

3. Monnikenweg. Tot afslag Kloosterkamp geldt een algeheel verkeer en parkeerverbod tot 17.00 uur. Geldt ook voor 

parkeerplaats Dorpshuis. 

4. Vossenkamp. Algeheel verkeer en parkeerverbod tot 12.00 uur. 

5. Bonkenhaveweg. Vanaf Reesstraat tot afslag van Isselmuidenstraat algeheel verkeer en parkeerverbod tot 17.00 uur. 

6. Sint Jansweg. Algeheel verkeer en parkeerverbod tot 12.00 uur. 

7. Kloosterweg. Vanaf afslag Veneweg tot kruising Flevoweg geldt een algeheel verkeer verbod tussen 15.00 uur en 17.00 uur

  


