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BuurContact Loopcircuit 
start met de 13e editie
Het BuurContact Loopcircuit, sinds 2002 op de loopkalender, beleeft in 2014 zijn 13e editie. Wat voor jaar gaat het worden? 
In ieder geval staat dit jaar voor een groot deel in het teken van Make a Wish. Door de samenwerking met FC Groningen in 
de Maatschappij zijn we in staat om vanuit een gedegen basis de activiteiten voor Make a Wish te realiseren. We zijn zeer 
gelukkig met de medewerking van onze circuitsponsoren, Blue Mule, Run2Day, Snelle Jelle, RABO, Pels Hotels (o.a. Eken-
stein) en de NAM, die enthousiast op deze ontwikkeling hebben gereageerd.

Daarnaast zijn er loopver-
enigingen, organisaties en 
bedrijven die hun steun hebben 
toegezegd.
Er wordt hard gewerkt om in 
de dorpen waar een loop wordt 
georganiseerd, op zoveel mo-
gelijk basisscholen tijdens een 
ochtend of middag de basis-
schooljeugd te informeren over 
Make a Wish en hen te vragen 
op een creatieve manier geld in 
te zamelen voor Make a Wish.

Een jubileum is er dit jaar voor de 
Bedumer Bosloop. Deze wordt 
in 2014 voor de vijfentwintigste 
keer georganiseerd en hier zal 
ook de aftrap van de Make a 
Wish activiteiten plaatsvinden.
Zowel Make a Wish als FC 
Groningen in de Maatschappij 
zijn daarbij aanwezig. Hans 
Hateboer zal de spelersgroep 
van FC Groningen vertegen-
woordigen. Er zijn verlotingen 
waaraan een ieder deel kan 
nemen. Ook de deelnemers aan 
de lopen krijgen de mogelijkheid 
om te doneren voor Make a 
Wish en mee te doen met een 
verloting. Voor donaties bij de 
inschrijving zal de Make a Wish 
‘maak wensen mogelijk’ bus 
klaar staan. Bij de verloting is er 
een FC Groningen shirt te win-
nen, maar ook een APK en een 
uitlijnbeurt, welke beschikbaar 
zijn gesteld door Veenman & 
Kruize Autobedrijf uit Bedum. 
Is uw nieuwsgierigheid gewekt? 
Kom dan gewoon meedoen of 
kijken op zaterdag 12 april 2014 
in Bedum.

De wijzigingen in de leeftijds-
categorieën die vorig jaar zijn 
doorgevoerd waren dermate 
succesvol dat deze indeling 
gehandhaafd  blijft. We zullen 
ieder jaar de trends in de 
diverse leeftijdscatego-
rieën blijven volgen om 

waar nodig aanpassingen te 
kunnen doorvoeren.
Ook dit jaar is er weer een Snelle 
Jelle/Run2Day klassement voor 
de deelnemers aan de 5 km 
Trimloop. Bij elke loop zullen de 
eerst finishende dame en heer 
op de trimloop een 5-pack Snelle 
Jelle ontvangen, bedoeld als 
aanmoediging. Aan het einde 
van het seizoen worden dan 
de door Run2Day beschikbare 
prijzen overhandigd aan de 
dame en de heer die de meeste 
koeken heeft gewonnen. Bij een 
gelijk aantal koeken is de snelste 
tijd bepalend.

Tot slot wil ik graag nog ver-
wijzen naar de veiling die in 
het kader van Make a Wish 
gehouden wordt. Tijdens het 
gehele BuurContact Loopcircuit 
kan er geboden worden op de 
te veilen items; zie hiervoor het 
artikel ‘BuurContact Loopcircuit-
veiling voor Make a Wish’ elders 
in deze krant.
We wensen iedereen een fan-
tastisch, blessurevrij loopjaar 
toe en zien jullie graag bij de 
BuurContact Lopen. En laten 

we met z’n allen proberen om 
een paar wensen in vervulling 
te laten gaan!!

Namens het bestuur van de 
Stichting BuurContact Loop-
circuit,
Gerben Koopman
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BuurContact Loopcircuit 
veiling voor Make a Wish!
Tot de Make a Wish activiteiten die dit jaar georganiseerd gaan 
worden, hoort ook een veiling. Voor deze veiling zijn al een paar 
mooie items beschikbaar gesteld. We zijn nog met diverse partijen 
in onderhandeling over items die we in de veiling mee kunnen 
nemen. Er zijn hiervoor meerdere verzoeken neergelegd, maar 
we zijn afhankelijk van de medewerking en de mogelijkheden van 
de diverse organisaties, teams en verenigingen. Het door Arjen 
Robben gesigneerde Bayern München shirt, het door Snelle Jelle 
beschikbaar gestelde wielertenue en het TVM softshell jack worden 
geveild via de website www.buurcontactloopcircuit.nl. Daar kan op 
deze items geboden worden; de opbrengst gaat volledig naar Make 
a Wish. De veiling start rond 15 april op www.buurcontactloopcircuit.
nl. Eind oktober, na de laatste loop op het Landgoed Ekenstein, zal 
er contact worden opgenomen met de personen die het hoogste 
bod op de diverse items hebben gedaan.

Voor informatie: Gerben Koopman,
googleplus@buurcontactloopcircuit.nl of tel. 06-54398745

Alvast bedankt, mede namens de kinderen die hun liefste wens 
in vervulling kunnen zien gaan door jullie medewerking!

25e Bedumer Bosloop
Bedum Zaterdag 12 april 2014
Wedstrijdloop 10 km  Start 16.00 uur 
 inschrijving van 14.00 tot 15.30 uur

trimloop 5 km  Start 16.00 uur
 inschrijving van 14.00 tot 15.30 uur

Jeugdloop  Start 14.00 uur
(basisschooljeugd)  inschrijving van 13.00 tot 13.45 uur

Canicross 2,5 of 5 km  Start 15.00 uur
(koppel hond & begeleider)  inschrijving van 13.00 tot 14.30 uur
 
Inschrijving en omkleden:  Gymzaal Schoolstraat
Start:  Waldadrift
Organisatie:  Loopgroep Bedum
Info:  Wiebo Boer 06 12177336
  www.loopgroepbedum.nl
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Make a Wish en FC Groningen bundelen de krachten 
in BuurContact Loopcircuit
Mensen die iets hebben met mensen, zo vat Carla Lesman-Kampen de vrijwilligers samen, die betrokken zijn bij Make a Wish. Ruim acht jaar is Lesman actief als regio-vrijwilliger in Gro-
ningen en Drenthe voor deze organisatie die eerder werkte onder de naam  “Doe een wens”. Haar eerste kennismaking met Make a Wish was in de periode dat haar jongste dochter Eline 
veel in het UMCG lag en zij de vrijwilligers prachtige ideeën ten uitvoer zag brengen waardoor zowel het kind met een levensbedreigende ziekte als vaak ook de ouders een extra boost 
kregen om alle zorgen voor even te vergeten. 

Lesman legt uit dat het voor haar 
welzijn belangrijk werd om alle 
negativiteit die speelt rondom 
ziekte om te zetten in iets posi-
tiefs. “Het geeft immers zoveel 
voldoening als je iets voor een 
ander organiseert”. 
Om de stichting bekendheid 
te geven wordt het basis en 
voortgezet onderwijs  benaderd 
en bezoekt ze ook sportscholen. 
Ze onderhoudt contacten met 
de Lionsclub en de aanwe-
zigheidsverzoeken zijn heel 
divers. Dit blijkt uit aanvragen 
uit onverwachte hoek zoals de 
initiatiefnemers voor een pira-
tenavond of een stamppotbuffet. 
Ze is naast regio-vrijwilliger 
ook contactpersoon voor de 
noordelijke  ambassadeurs Da-
niëlle Bekkering en Arno van der 
Heijden. Lesman weet behalve 
als vrijwilliger (beroepsmatig 
maatschappelijk werker) ook 
als distributeur van parfumerie 
connecties met Make a Wish 
te maken. 

13e Steemer Omloop
  Stedum - Na twee dagen ijspret, voor een van de weinige 

ijsclubs in Nederland, organiseert IJsvereniging ‘Stedum’ 
op zaterdag 10 mei de 13e Steemer Omloop, de tweede loop 
van het BuurContact Loopcircuit. Er zullen twee rondes van 
5 kilometer gelopen worden door de wedstrijd- en recreanten 
hardlopers. Voor recreanten is het ook mogelijk om één 
rondje te lopen. 

Het parcours is hetzelfde als de afgelopen jaren en gaat na de start 
op het haventerrein langs de Molenstraat, Hoofdstraat, Lopsterweg, 
Sien Jensema Horn, Borgweg, Borglanden, Hilmaarweg, de ver-
nieuwde Stationsweg, Kleipad, Bedumerweg en G.A. Reinderspad  
terug naar het haventerrein. 
Deze wegen zijn van 16.00 tot 18.15 uur voor alle verkeer gesloten. 
Automobilisten zullen door verkeersregelaars naar de parkeer-
plekken worden begeleid. Vanaf het parkeerterrein (voormalig 
voetbalveld) worden de deelnemers begeleid naar de inschrijving 
in het Sportgebouw aan de Bedumerweg, waar men zich ook kan 
omkleden en douchen. 
De inschrijving start om 15.00 uur voor recreanten, wedstrijdlopers 
en basisschool jeugd. Zij hebben daarvoor tijd tot 15.45 uur. Voor 
volwassenen sluit de inschrijving om 16.30 uur. Start en finish 
vinden plaats op het haventerrein. Voor de basisschool jeugd zijn 
er drie categorieën. Groep 1 en 2 lopen 400 meter. Groep 3, 4 en 
5 een rondje dorp, 600 meter. Groep 6, 7 en 8 een rondje dorp 
800 meter. Alle vaders, moeders, opa’s en oma`s zijn van harte 
welkom om hun (klein)kinderen aan te moedigen. 
De starttijd is 16.00 uur en meedoen is voor de jeugd gratis. Direct 
na afloop is er fruit, water, bouillon en een aandenken voor de 
lopers. De prijzen in alle categorieën zullen worden uitgereikt door 
de ambassadeur van de Rabobank. De organisatie en vrijwilligers 
van de Steemer Omloop willen alle lopers dan ook uitnodigen 
om deze 13e Steemer Omloop tot een groot succes te maken.           
Tot zaterdag 10 mei!

Voor inlichtingen: Peter Slager, slagerp@hetnet.nl
of  tel. 0596 - 551972

Ze laat geen kans ongelegen om 
acties aan elkaar te koppelen. 
Wat doet Make a Wish? De 
stichting vervult een wens van 
een kind of jongere tussen 3 en 
18 jaar met een levensbedrei-
gende ziekte. Het doel is om het 
kind weer gewoon kind te laten 
zijn en kracht en hoop voor de 
toekomst te geven. Het kind 
staat centraal en niet de ziekte. 
Sinds het bestaan van de 
stichting (1989) zijn er al meer 
dan 4000 wensen vervuld, 
waarvan de organisatie volledig 
in handen is van een team van 
vrijwilligers. Er mag op de dag 
van de wensvervulling niets 
misgaan, alles moet tot in de 
details kloppen. 

In 2013 ontstond het initiatief 
tot samenwerking met het 

Buurcontact Loopcircuit terwijl 
FC Groningen in de Maatschap-
pij reeds langer partner is. Voor 
de komende loopcircuits zullen 
zowel Carla Lesman als Mick 
Duzink (manager Stichting FC 
Groningen in de Maatschappij) 
gezamenlijk optrekken en scho-
len bezoeken om voorlichting 
over hun werkzaamheden te 
geven. Van een aantal dorpen is 
bekend dat vooraf aan het loop-
circuit een sponsorloop ten bate 
van Make a Wish wordt gehou-
den en hoe de beide stichtingen 
zich verder profileren tijdens de 
lopen is mede afhankelijk van 
de plaatselijke organisatie. In 
ieder geval neemt Lesman de 
collectebus mee. 
Lesman en Duzink zullen 
beide, evenals andere vrijwil-
ligers, aanwezig zijn tijdens de 
loopcircuits en de deelnemers 
aan het circuit worden natuurlijk 
geattendeerd op dit goede doel.

Op Niehof
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13e Steemer Omloop
Stedum  Zaterdag 10 mei 2014
Inschrijving en omkleden:  Sporthal aan de Bedumerweg
 van 15.00 tot 16.30 uur
Jeugdloop (400 en 800 m)  Start 16.00 uur
Trimloop 5 km  Start 17.00 uur
Wedstrijdloop 10 km  Start 17.00 uur 
Start:  Haventerrein
Organisatie:  IJsvereniging Stedum 
 en Steemerloop
Info:  Peter Slager 0596 - 551972
 slagerp@hetnet.nl
Sponsoren
t Snuusterhoukje - Stedum
De Guldenroede - Loppersum
Gremmen Boekwerkplaats - Stedum
Werktrend H. Miedema - Stedum
Jan de Patatman
Een paar ontwerpers v.o.f. - Stedum
Lidy Mollema - Stedum
Marcel Sandifort - Stedum
Anjo Hofman Bemiddelaar - Stedum
Bruinius Agr-Service - Stedum
Rijskamp Transport - Stedum
Wim van Zanten Transport - Stedum

Training, balans en rust
Training kun je op verschillende manieren doen, thuis, met              
apparaten in de sportschool of sportgebouw allemaal onder 
leiding van een instructeur of via lektuur, homevideo`s enz. 
Maar doe ook eens gek door te lopen op modderige weilanden 
of zanderige bospaden of over een parcours vol bochten en 
als er zijn enkele pittige heuvels of hoge viaducten / wierden 
van dorpen. Door die zware omstandigheden ontwikkel je 
kracht in voeten, benen en heupen. Die sterkere benen zullen 
je betere tijden geven bij komende loopjes. 

Het is bekend dat de natuur 
een rustgevende werking op 
de mens heeft. Dat geldt zeker 
ook voor de mens die hardloopt. 
Lopen door de natuur zorgt voor 
een heerlijk gevoel van vrijheid. 
De pittige trainingen in weer en 
wind laten je af en toe flink op 
de tanden bijten. Je verkent 
en verlegt de grenzen van je 
fysieke mogelijkheden. Tijdens 
een wedstrijd op de weg kom 
je na enige tijd terecht in een 
comfortabel ritme. Je hebt een 
lekkere cadans en de ademha-
ling is regelmatig en doordat 
je traint op schommelingen 
op snelheid zul je merken dat 
het niet meer uitmaakt of er 
een harde wind staat of dat het 
parcour oneffen is.
Bij de lopen van Buurcontact 
Loopcircuit zult u alle facetten 
van het lopen tegenkomen. De 

Bedumer Bosloop gaat bijvoor-
beeld over gras, bospaden en 
een lekkere heuvel. Tijdens de 
Steemer Omloop nemen we 
weer de hoge wierde mee in 
het dorp en slingeren we door 
en om het dorp heen en komen 
we op paden zoals het bospad 
door het Steemer bos. 
Goed trainen is een langdurige 
leerproces en deze gaat onver-
mijdelijk gepaard met vallen en 
opstaan. Het is ook best inge-
wikkeld; je moet stevig trainen 
om vooruitgang te boeken, 
maar je raakt geblesseerd of 
oververmoeid als je daarbij al te 
voortvarend te werk gaat. Maar 
wie zich altijd in de comfortzone 
verstopt, zal al snel op een 
prestatieplafond stuiten. Om 
optimaal te kunnen presteren 
is een evenwicht tussen stevig 
trainen en voldoende rusten 
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7e Ten Poster Meul’n Loop
 Ten Post - Na drie jaar staat op 22 mei 2014 a.s. de 7e       

TEN POSTER MEUL’N LOOP weer op de loopkalender en is 
Ten Post weer even het middelpunt van hardlopend Grunn.

noodzakelijk. Het vinden van 
die balans is voor veel sporters, 
topsporters en recreant, een 
lastig en soms onuitvoerbare 
opdracht. 
Het lijkt zo simpel. Je plukt een 
schema van internet, strikt je 
veters en werkt enthousiast 
de trainingen af. Maar de 
statistieken leren dat het bij 
nagenoeg elke loper vroeg of 
later misgaat. Het is weinig 
hardlopers gegeven voor een 
langere tijd de klippen van bles-
sures, vermoeidheid, ziektes en 
motivatieverlies te omzeilen. 
Het is zo lastig, omdat ook het 
immuunsysteem en de psyche 
ertoe doen. Krijgt één van deze 
twee een tik, dan heeft dat 
onherroepelijk gevolgen voor 
de ander. Zo weten we dat een 
verkoudheid of een verbroken 
relatie een negatief effect op je 
prestatievermogen zal hebben. 
Alle systemen in je lichaam zijn 
steeds in beweging. Is er een 
kracht die het systeem ver-

stoort, bijvoorbeeld een stevige 
training, dan is de reactie van 
je lijf erop gericht het evenwicht 
te herstellen en daarvoor is 
ondermeer rust nodig. Door 
de verstoringen steeds slim te 
doseren en voldoende ruimte te 
bieden om te herstellen, wordt 
je lichaam sterker. Jezelf moe 
maken is dus niet zo erg, dat is 
zelfs noodzakelijk. Maar daarna 
moet je voldoende uitrusten, 
alleen dan heb je een optimaal 
trainingseffect. Dankzij het 
aanpassingsvermogen van je 
lijf zul je ook ervaren dat je 
steeds sneller herstelt van je 
inspanning. 
Iedereen heeft wel eens last 
van psychische stress. Dat is 
geen enkel probleen zolang er 
tijdig en voldoende ontspan-
ningsmogelijkheden tegenover 
staan. Zo kan een rondje lopen 
aan het einde van de dag de per-
fecte strijkbout voor de mentale 
kreukels van die dag zijn.

Onder de vlag van SV TEO 
is het hardlopen nieuw leven 
ingeblazen. Iedere week staat 
een groep fanatieke hardlopers 
klaar om onder leiding van Toon 
de Vries te werken aan zijn of 
haar conditie.
SV TEO organiseert op donder-
dag 22 mei a.s. de 7e Ten Poster 
Meul’n Loop in en om Ten Post.
Voor alle kinderen van de basis-
school is er een jeugdloop van 
1,2 kilometer door het dorp. Een 
heel mooie loop, waar iedereen 
aan mee kan doen en zo kan 
laten zien dat er veel sportieve 
jeugd woont in Ten Post en 
omstreken.

Inschrijven voor de jeugd 
van 17.30 tot 18.30 uur in 
Dorpshuis ‘t Holt. De start is 
om 19.00 uur bij de Hoeksteen 
aan de Jan Zijlstraat.
Voor de kinderen zijn er geen 

kosten aan verbonden; wel 
krijgen ze na afloop een leuke 
herinnering mee.

Voor de oudere jeugd en iedereen 
die van hardlopen houdt, zijn er 
recreatieve lopen van 5 en 10 
kilometer. Deze lopen worden 
gehouden in de prachtige om-
geving van Ten Post en voeren 
o.a. door Winneweer.
Inschrijven voor deze lopen 
van 17.30 tot 19.00 uur, ook 
in Dorpshuis ‘t Holt aan de 
B. Kuiperweg 11 te Ten Post.
De start van deze ‘wedstrijd’ 
is om 19.30 uur, ook bij de 
Hoeksteen aan de Jan Zijlstraat 
in Ten Post.
Voor alle deelnemers is er na 
afloop een leuke herinnering.
Voor meer informatie over de 
Meul’n Loop en SV TEO: zie 
www.svteo.nl en kijk dan bij 
‘Loopgroep’.

Online betalen 
de Blinkerd

 Ten Boer - Dit jaar bestaat er de mogelijkheid om online de 
abonnementen voor zwembad de Blinkerd online te bestellen 
en te betalen. De familie Raspe uit Groningen maakte als eerste 
gebruik van deze mogelijkheid. Deze eerste online bestelde 
en betaalde abonnementen werden door Ellie Slagter samen 
met een bloemetje persoonlijk overhandigd. De voorverkoop 
loopt nog tot en met 25 april.

Open dag Buurtzorg 
 Ten Boer - Na een regenachtige ochtend brak ‘s middags 

de zon door op de open dag bij Buurtzorg. De kantoren van 
Buurtzorg in Bloemhof en in de Kiep werden vooral ‘s mid-
dags druk bezocht door cliënten, collega´s uit andere dorpen, 
gemeenteraadsleden, artsen, familie en mensen uit de buurt 
die meer wilden weten over Buurtzorg.

Jan Helmantel 
Supervrijwilliger CDA

 Ten Boer - Jan Helmantel uit Ten Boer werd op 10 maart 
verrast door de benoeming tot Supervrijwilliger van het CDA 
in de provincie Groningen.

Men kon een presentatie en een 
promotiefilmpje bekijken over 
de werkwijze van Buurtzorg. 
En meedoen aan een quiz met 
vragen over Buurtzorg, waarbij 
drie volwassenen en één kind 
een prijsje hebben gewonnen.
Onder het genot van een hapje 
en drankje werden veel vragen 
gesteld. De beide Buurtzorg 
teams legden uit dat ze zelfstu-
rende teams zijn. Dit betekent 
in de praktijk dat ze alles zelf 
regelen, zonder managers, 
zodat er voor de cliënt meer tijd 
en aandacht is. Ook werd verteld 
over het rechtstreeks overleg 
met andere disciplines, zoals de 
huisarts, diëtiste,fysiotherapeut 

en ergotherapeut. Het imago 
van ‘de wijkzuster is weer terug’ 
is op deze manier duidelijk 
gemaakt.
Al met al wordt er teruggekeken 
op een gezellige, druk bezochte 
open dag.
Hebt u zorg nodig of wilt u 
meer informatie over Buurtzorg, 
dan zijn de teams telefonisch 
bereikbaar:
Buurtzorg Ten Boer West 
(Ten Boer, Garmerwolde, The-
singe en Sint Annen) nummer 
0613117848
Buurtzorg Ten Boer Oost (Ten 
Boer, Ten Post, Winneweer, 
Lellens en Woltersum) nummer 
0610365768

De voorzitter van de provinciale 
afdeling van het CDA, mevrouw 
Anne Marie Knottnerus, over-
handigde hem de bijbehorende 
oorkonde. Helmantel heeft 
deze titel meer dan verdiend 
door ondermeer een jarenlang 
raads- en bestuurslidmaat-
schap en sinds enige tijd 
ook het voorzitterschap van 

het campagneteam voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Er werd nooit tevergeefs een 
beroep op hem gedaan.
De verkiezing tot Supervrijwil-
liger betreft een landelijke CDA  
actie. Alle provinciale winnaars 
worden in juni op het partijbu-
reau in De Haag ook nog eens 
extra in het zonnetje gezet.
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