
De Kaap 7 juni 2012 
 

Heuvelrugloop sportief evenement voor jong en oud 

MAARN - Tijdens de Heuvelrugloop op 16 juni vindt om 18.00 uur traditiegetrouw de 

Scholierenloop plaats. Alle scholieren van de Heuvelrug tot en met groep 8 zijn van harte 

uitgenodigd om deel te nemen aan dit sportspektakel. 

Plezier maken en gezelligheid staan voorop, maar voor de eerste 150 lopers is er een chip 

beschikbaar waarmee de tijd geregistreerd zal worden.  

Zowel voor de deelnemers als supporters is dit een onderdeel van de avond om niet te missen. Dit 

onderdeel wordt gesponsord door Bochane Renault en Vandenberg Concept & Design | 

Printmedia uit Maarn. Zij zijn van mening dat kinderen op jonge leeftijd al moeten beginnen met 

verantwoord bewegen en stellen voor de jeugdige deelnemers een leuke rugzak ter beschikking.  

De start van de lopen over 4,2 km., 10 km. en de halve marathon (21,1 km.) is vanaf 19.00 uur. 

Er zijn prijzen voor jongens en meisjes in 2 leeftijdscategorieën.  

De voorinschrijving is inmiddels gesloten, maar op de dag zelf kan men zich nog inschrijven in 

Dorpshuis De Twee Marken op het Trompplein. 

Voor de Maarnse winnaars is er in alle leeftijdscategorieën een beker. Een eventueel batig saldo 

gaat dit jaar naar de Stichtingen Roparun en Anton Huiskes. 

Roparun is een estafetteloop van ongeveer 530 km. van Parijs naar Rotterdam. De Stichting 

Roparun zet zich in voor palliatieve zorg aan mensen met kanker. Team Amazing van de 

Utrechtse Heuvelrug was vorige week één van de deelnemende estafetteteams 

(www.teamamazing.nl). De Stichting Anton Huiskes laat kinderen met een handicap schaatsen 

op de Utrechtse schaatsbaan (www.antonhuiskes.nl).  

Dat de Heuvelrugloop in Maarn mogelijk niet door zou gaan is volledig onjuist. Wel juist is dat 

de heuvelrugloop in Veenendaal niet door gaat. Beide lopen met dezelfde naam hebben overigens 

niets met elkaar te maken. 

Na afloop van het Maarnse loopfestijn is er weer een dorpsfeest in het centrum tot middernacht 

onder leiding van DJ Chiel. Slijterij Brouwer zorgt voor de vloeibare en Plus Supermarkt voor de 

vaste consumpties. 

De bevolking van Maarn en Maarsbergen is van harte uitgenodigd om dit feestje van dichtbij mee 

te maken.  

 


