Inschrijving voor wandel- en
hardloopevenement
officieel geopend!
Er is dit jaar veel meer dan alleen het Makkie op zondag 15 oktober. Warmlopen kan al op 2 september bij
The Battle. Op 14 oktober kan gewandeld worden tijdens het WandelMakkie en uiteraard is er ook dit jaar
weer voorafgaand aan het Makkie de Kids Run, geschikt voor alle stoere jongens en meisjes van 6 t/m 12
jaar.

The Battle

The Battle vindt plaats op zaterdagmiddag 2 september, tijdens Molenhoekdag, een ander Molenhoeks
Festijn. The Battle is een korte afvalrace over ongeveer 450 meter in hartje Molenhoek. Via een voorronde
en een halve finale kunnen deelnemers zich kwalificeren voor de finale. Meedoen aan The Battle is mogelijk vanaf 11 jaar en geschikt voor de meer, maar ook minder getrainde lopers.

Wandel Makkie

Aan de vooravond van het Makkie, op zaterdag 14 oktober, is het mogelijk de 5 en de 10 kilometer te
wandelen. Dit gaat over hetzelfde parcours als de hardlopers de volgende ochtend.

KidsRun

De Spar Janssen KidsRun is het startevenement van het Makkie op zondag 15 oktober. Er is een uitdagend
parcours van 2.3km voor alle stoere jongens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar.

Molenhoeks Makkie

Het Makkie is zoals vanouds: de 5, de 10 en de Mookerslag; 15 km genieten.

Goede doel

De zorginstellingen De Seizoenen en Driestroom werken samen met Natuurmonumenten op Landgoed
Jachtslot de Mookerheide. Gedrieën vormen zij dit jaar het goede doel van Molenhoeks Makkie. Zij hebben
de handen ineen geslagen en zorgen nu samen voor het onderhoud en herbeleving van het landgoed. Recent is een bijgebouw beschikbaar gekomen. Dat gebouw biedt een prima huisvesting voor een werkplaats
voor de cliënten en vrijwilligers. Enkele aanpassingen zijn nog nodig en daar zet de organisatie van Molenhoeks Makkie zich graag voor in.

De organisatie rekent ook dit jaar weer op zo’n 1500 deelnemers aan het hardloopevenement en op enkele honderden wandelaars. Inschrijven en meer informatie via www.molenhoeksmakkie.nl
Voor online media, zie ook onze trailer.
Info bij Peter-Jan Mol, secretaris Molenhoeks Makkie 06-21649579
peter-jan@molenhoeksmakkie.nl

