
 

Herpen, september 2019 

 

 

Aan: alle bewoners van Herpen 

Betreft: The Big Run op zondag 6 oktober 

 

 

Beste bewoner, 

 

Zoals u wellicht weet, is het opleidingscentrum van Hulphond Nederland gevestigd in 

Herpen. Onze stichting helpt mensen met een fysieke of geestelijke hulpvraag door de 

inzet van een hulphond. Hulphonden zijn een steun en toeverlaat voor mensen met een 

fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren en 

volwassenen met gedrags- of psychische problemen zijn gebaat bij de inzet van 

hulphonden. De vraag naar hulphonden is echter groter dan het aanbod.  

 

The Big Run 

Hulphond Nederland organiseert op zondag 6 

oktober a.s. The Big Run. Met dit 

hardloopevenement wordt aandacht en financiële 

steun gevraagd voor het kwalitatief opleiden van 

meer hulphonden. Met de opbrengsten van The 

Big Run kan onze stichting  nog meer mensen met 

een hulpvraag een nieuw perspectief bieden. In 

2018 vond de eerste editie van The Big Run 

plaats. 

 

Verkeersmaatregelen 

Het parcours van de diverse afstanden van The Big Run is gesitueerd in en rondom 

Herpen. Dit betekent dat op zondag 6 oktober enkele wegen volledig afgesloten zullen 

zijn voor verkeer. Andere wegen, zoals de centrale weg door Herpen (Rogstraat, St. 

Sebastianusstraat, Berghemseweg), blijven gewoon toegankelijk. De lopers zullen hier 

wel oversteken. Professionele verkeersregelaars leggen het verkeer dan tijdelijk stil, 

zodat de lopers kunnen passeren. 

 

Als u direct langs het parcours woont, houdt er dan rekening mee dat u op 6 oktober 

tussen 10.00 en 14.00 uur met gemotoriseerde voertuigen NIET in of uit kunt rijden. 

Parkeer uw auto dus eventueel al op 5 oktober op een plek buiten de route. Ook met de 

fiets kunt u NIET over het parcours rijden. U kunt wel lopend, met de fiets aan de hand, 

over het voetpad te gaan. 

 

De organisatie raadt u aan, als u niet direct langs de route woont, om aan de hand van 

de routekaartjes te bekijken hoe u het beste in en uit kunt rijden met gemotoriseerde 

voertuigen. Houdt er rekening mee dat tussen 10.00 en 14.00 uur de wegen van het 

parcours zelf niet toegankelijk zijn. In de bijlage kunt u zien wat de routes van de 

verschillende afstanden zijn en welke wegen volledig of deels afgesloten zijn. 

 

Tijden en afstanden 

Alle afstanden zullen starten en finishen op het terrein van Hulphond Nederland aan de 

Broekstraat 31 in Herpen. De afstanden van The Big Run zijn als volgt: 

 

Afstand Starttijd Verwachte finish eerste 

loper 

Verwachte finish laatste 

loper 

21 km 11:00 uur 12:30 uur 14:00 uur 

10 km 11:30 uur 12:10 uur 13:00 uur 



 

5 km 12:00 uur 12:20 uur 13:00 uur 

2 km 12:30 uur 12:40 uur 12:50 uur 

 

 

Zelf deelnemen 

U bent natuurlijk van harte welkom om zelf, of met het 

hele gezin, deel te nemen aan deze bijzondere 

hardloopwedstrijd, met of zonder hond! Iedereen kan op 

6 oktober meedoen. Gaat u voor een mooie prestatie op 

de 2, 5 of de 10 km? Of kiest u voor de grote kluif: de 

halve marathon? Inschrijven kan via de website van The 

Big Run: www.thebigrun.nl.  

 

Vrijwilligers 

Wij zijn voor zondag 6 oktober nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen op de 

route. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Reijkers van Hulphond 

Nederland. U kunt contact opnemen via 0486 – 41 18 78 of mailen naar 

info@hulphond.nl  

 

Vragen 

Wij hopen op uw begrip voor dit bijzondere sportevenement en doen er op 6 oktober 

alles aan om de mogelijke overlast voor u tot een minimum te beperken. Mocht u nog 

vragen hebben over The Big Run, dan kunt u terecht op de website van The Big Run 

(www.thebigrun.nl) of contact opnemen met Patricia Reijkers (tel. 0486 – 41 18 78 of 

info@hulphond.nl)   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hulphond Nederland 

 

 

 

 

http://www.thebigrun.nl/
mailto:info@hulphond.nl
http://www.thebigrun.nl/
mailto:info@hulphond.nl


 

 

2 KM 5 KM 

10 KM 
21 KM 



Overzicht wegafsluitingen The Big Run – 6 oktober 2019 

Straten volledig afgesloten 10:00 - 14:00 
 

Straten volledig afgesloten 12:00 - 13:30 

Broekstraat 

Boomgaard (m.u.v. het gedeelte waar huizen staan) 

Strepenakker 

Wilgendaal 

Waterstraat 

Hein de Leeuw 

Wooijstraat (t/m kruising met Molenstraat) 

Buitenstraat 

Binnenstraat 

Brabantstraat 

Molenstraat (enkel bij huisnr. 1 t/m 9) 

Sint Hubertusstraat 

Hendrik van Cuijkstraat 

Sophiastraat  

Rutgerstraat 

Aldesteijnstraat 

Kruisstraat (enkel bij huisnr. 2 t/m 12 + 1 t/m 17) 

Pastoor Bartenstraat (enkel bij huisnr. 18 t/m 30) 

Pastoor Strijboschstraat (enkel bij huisnr. 1 t/m 7 + 2 t/m 14) 

Kerkpad 

Sint Sebastianusstraat (enkel bij huisnr. 14 + 16) 

 

 

Straten deels afgesloten 10:00 - 14:00 

Sint Sebastianusstraat (enkel fietspad bij huisnr. 2 t/m 12 + 1 en 3) 

Sint Sebastianusstraat (even huisnrs. t/m 48 – ventweg niet 

toegankelijk voor autoverkeer) 

De Beers (enkel bij fietspad) 

Nieuwe Erfsestraat (= ventweg) 

Ganzenweg (= ventweg) 

Hertogstraat 
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