
Informatiebrief over de Zevenheuvelennacht en de NN Zevenheuvelenloop aan  
alle bewoners van de van Schaeck Mathonsingel en de Burgemeester Hustinxstraat

Geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 16 en zondag 17 november vinden respectievelijk de 7e Zevenheuvelennacht 
en de 36e NN Zevenheuvelenloop plaats. 

Zaterdag 16 november:
16.30 uur – 18.30: Mini Zevenheuvelenloop (kinderloop)  
19.00 uur:  Zevenheuvelennacht (7 km)
Zondag 17 november:
13.00 uur: NN Zevenheuvelenloop (15 km)

Op zaterdagavond verwachten wij een kleine 7.000 deelnemers, op zondag zullen dat er ruim 25.000 zijn. 
De van Schaeck Mathonsingel is op zaterdag en zondag dé straat waarover vele duizenden lopers vanaf 
het station hun weg vinden naar de start en de finish. Bovendien vindt op de middenberm van de espla-
nade de ZevenheuvelenExpo plaats met allerlei stands op het gebied van sport en lifestyle. Een en ander 
is gevestigd in een grote overdekte evenemententent en er zullen enkele kleine marktkraampjes geplaatst 
worden.

De ZevenheuvelenExpo vindt plaats op:
Zaterdag van 15.00 uur – 21.00 uur
Zondag van 10.00 uur – 17.30 uur 

Verkeersmaatregelen
 − Op donderdag is de Van Schaeck Mathonsingel (Stationsplein ri. Keizer Karelplein)  

van 07:00-18:00 afgesloten;
 − Op vrijdag is de Van Schaeck Mathonsingel (Stationsplein ri. Keizer Karelplein)  

van 07:00-18:00 afgesloten;
 − Op zondag is de Van Schaeck Mathonsingel alléén toegankelijk voor bestemmingsverkeer.  

Als bewoner kunt u te allen tijde inrijden.

Meer informatie
Op www.nnzevenheuvelenloop.nl vindt u meer informatie over de  loop, de afsluitingen en verkeersmaat-
regelen. Ook vindt u daar een plattegrond met daarop startvakken, aanlooproutes enz. Wilt u nog mee-
doen, de inschrijving voor de 15 km is nog open t/m 6 november.
 
Suggesties, vragen, tips of klachten?
Wij doen ons uiterste best het evenement voor alle betrokkenen goed te laten verlopen.  
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail, app of bel ons.

Noteert u alvast dat het Zevenheuvelenweekend in 2020 is op zaterdag 14 en zondag 15 november.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke  groeten,
Ina Theloosen

Stichting Zevenheuvelenloop
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Kantoor (024)  379 23 97
Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 18.00 uur

Mail
info@Zevenheuvelenloop.nl

WhatsApp (06)  38 63 66 87
Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 18.00 uur

Meldkamer (06)  12 33 77 22
Zaterdag 16.30 - 21.00 uur 
Zondag 11.30 - 16.30 uur 

Openbare orde  (Politie 0900 88 44) 
24/7 
Openbare ruimte  (Nijmegen 14 024)
24/7

ALS DIT PAND MEERDERE BEWONERS TELT, 

WILT U ER DAN VOOR ZORGEN 

DAT EENIEDER DEZE BRIEF  

ONDER OGEN KRIJGT.
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