
Kantoor (024)  379 23 97
Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Zaterdag 10.00 - 23.30 uur

Zondag 9.00 - 18.00 uur

Mail
info@marikenloop.nl

WhatsApp (06)  38 63 66 87
Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Zaterdag 10.00 - 23.30 uur

Zondag 9.00 - 18.00 uur

Meldkamer (06)  12 33 77 22
Zaterdag 16.30 - 24.00 uur 

Zondag 11.30 - 16.30 uur 

Openbare orde  (Politie 0900 88 44) 

24/7
Openbare ruimte  (Nijmegen 14 024)

24/7

Geachte bewoner,

Op zaterdag 16 en zondag 17 mei vinden de 
Marikentrail en de Marikenloop plaats. U ontvangt deze 
brief omdat het evenement bij u in de buurt plaatsvindt.

Programma zaterdag 16 mei Marikentrail

11.30 uur:  start  25 km
14.30 uur:  start  18 km
15.45 uur:  start  12 km
18.30 uur:  start  7 km

Op zaterdag wordt de laatste loper ongeveer om  
20.00 uur aan de finish in park Brakkenstein verwacht. 
Het evenement duur tot 22.00 uur.

Programma zondag 17 mei  
KION Kinderloop en Marikenloop

10.00 – 12.00 uur: KION Kinderloop (in het park)
13.00 uur: start  10 km 
14.15 uur: start  5 km 
14.45 uur: start  7,5 km

De laatste loopster wordt rond 16.00 aan de finish in 
Park Brakkenstein verwacht. Tot 17.00 uur is er nog een 
afterparty met muziek in het park.

Parcours en afsluitingen
De start van de Marikentrail vindt plaats op het veld 
naast de voetbalvelden van SV Orion.
Start en finish van de Marikenloop zijn in park 
Brakkenstein, het hele parcours van de KION Kinderloop 
is in het park.
Op www.marikenloop.nl/bewonersinformatie vindt u 
meer informatie over onze parcoursen, de afsluitingen 
en de verkeersmaatregelen die voor u van toepassing 
zijn. Ook vindt u daar plattegronden.

Parkeerverbod
Er geldt een parkeerverbod voor de Driehuizerweg op 
zondag 17 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Auto’s in 
parkeerhavens voor de deur kunt u natuurlijk laten 
staan. Let wel op dat u er niet met uw auto in of uit 
kunt als de weg afgesloten is.

Deelnemen of meehelpen?
Wilt u deelnemen of als vrijwilliger een steentje 
bijdragen? Inschrijven kan nog tot en met 6 mei via 
marikenloop.nl/inschrijven. Als u, alleen of met een 
club, als vrijwilliger mee wilt helpen, kunt u mailen naar: 
medewerkers@zevenheuvelenloop.nl

Vragen?
Meer informatie over de (verkeersmaatregelen van de) 
Marikenloop vindt u op www.marikenloop.nl. Als u nog 
suggesties, vragen, tips of klachten heeft kunt u ons 
mailen: info@marikenloop.nl. Wij bedanken u bij 
voorbaat voor uw begrip en medewerking. 

Met vriendelijke groet,

Alexander Vandevelde
Directeur Stichting Zevenheuvelenloop
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