
     

                                           

 

Marikenloop voor het Marikenhuis 

HARDLOPEN MET, VOOR OF TEGEN KANKER:  HET KAN ALLEMAAL!  

In het jaar dat Nijmegen vijf eeuwen Mariken van Nieumeghen viert heeft de organisatie van de 

Marikenloop het Marikenhuis benoemd als hét goede doel voor de editie 2018. Het Marikenhuis is 

het inloophuis voor iedereen die is geraakt door kanker, de Marikenloop is Nederlands grootste 

vrouwenloop  en vindt plaats in Nijmegen op zondag 27 mei 2018.  De inschrijving voor deze loop is 

reeds geopend! 

Op Wereldkankerdag 4 februari valt het startschot voor de actie ‘Marikenloop voor het Marikenhuis’.  

Ondersteun jij (jullie) dit fantastische initiatief? Lees dan verder! 
 

Momenteel krijgt 1 op de 3 vrouwen de diagnose kanker. En wat dan?  Moet je dan stoppen met 

sporten of juist niet en hoe reageert je omgeving, je hardloopmaatje(s), je familie of collega’s wanneer 

jou dit zou overkomen? Allemaal vragen waar je dan geen antwoord op hebt. De medewerkers en 

professionals van het Marikenhuis kunnen je dan helpen, zij zijn dagelijks in gesprek met mensen die in 

aanraking zijn gekomen met kanker. Voor meer informatie over het Marikenhuis ga je naar de website: 

www.marikenhuis.nl 

Dé enige bronnen van inkomsten voor het Marikenhuis zijn giften, donaties en sponsoring. Bij je 

aanmelding voor deelname aan de Marikenloop (www.marikenloop.nl) kan je het Marikenhuis al 

eenvoudig ondersteunen door de inschrijvingskosten naar boven af te ronden.  

Voor andere mogelijkheden van sponsoring van het Marikenhuis, in relatie tot de Marikenloop, ga je 

naar de site van het Marikenhuis (http://marikenhuis.nl/actueel/actueel/marikenhuis-goede-doel-bij-

marikenloop-2018). 

Eigen initiatieven zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wij vermelden ze graag op de site van het 

Marikenhuis.  

De komende maanden organiseert het Marikenhuis meerdere themabijeenkomsten en clinics over 

sporten/hardlopen met kanker. Immers, sporten met kanker is heel gewoon! Houdt hiervoor de 

website van het Marikenhuis in de gaten. De deuren van ons inloophuis staan altijd voor u open. 

Tot slot een vraag:  stuur dit bericht door aan 3 á 5 andere personen waarvan jij denk dat zij het 

Marikenhuis ook zo belangrijk vinden en financieel willen steunen.  

Vragen: mail naar info@marikenhuis.nl  (Yvon ten Brummelhuis) of  pr@marikenhuis.nl (Willem van 

Gerwen). 

Binnenkort krijgt u meer informatie over alle acties in het kader van ‘Marikenloop voor het 

Marikenhuis’.  Ook uw actie voor het Marikenhuis krijgt een vermelding op onze website! Houdt in 

ieder geval de website van het Marikenhuis in de gaten (www.marikenhuis.nl) 

 

Hartelijke groet namens het Marikenhuis, de initiatiefnemers: 

Ruud van Domburg, Els Poels, Gerd Prick, Yvon ten Brummelhuis, Willem van Gerwen 
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