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Zaterdag 12 april werd de 25e editie van de Bedumer Bosloop gelopen. Onder ideale weersomstandigheden konden ruim 200 atleten hun rondes van
2,5 km door het bos lopen.

Langestraat 10
9995 PE Kantens
T 0595 552664
info@buurcontact.com

Stedum
13e Steemer
Omloop
10 mei

Ten Boer
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Iwan Kamminga en Christien Koning winnaars 25e Bedumer Bosloop

Reclame-Adviesburo
Blue Mule

Middelstum
13e Hippolytus
Run
11 juni

L O O P K R A N T

Fred Reiffers

Bij de mannen was er een
afgetekende overwinning voor
Iwan Kamminga uit Nieuwe
Pekela. Hij voltooide de 10 km
in 32:28. De strijd om de tweede
plaats was wel spannend. Deze
werd gewonnen door Gerhard
Vos in een tijd van 35:08. Vlak
daarna kwam Dries Ameling als
derde over de finish in 35:10.
De strijd bij de vrouwen werd
gedomineerd door Christien
Koning uit Groningen; zij ging
in een tijd van 43:30 onbedreigd
als eerste over de finish. Ook
hier weinig verschil tussen de
nummers twee en drie. Simone
Binnema werd tweede in een
tijd van 45:48 en Wanda Everts
finishte als derde in een tijd van
45:56. Winnaars van de 5-pack
Snelle Jelle koeken voor het
Snelle Jelle/Run2Day aanmoedigingsklassement waren
Yasmin Hillebrink en Pieter-Dirk
Riedstra, beiden uit Groningen.
Behalve een loop over 10 km
en een 5 km trimloop, werden
ook een jeugdloop en een
Canicross georganiseerd. De
jeugd werd in drie verschillende
groepen gestart door Hans

Hateboer van FC Groningen. De
Canicross, waarbij koppels van
hond en begeleider hardlopen,
stond voor de eerste keer op
het programma. Winnaar bij
de Canicross over 5 km werd
Richard van der Werf uit Usquert
met zijn hond Kim.
Dit seizoen ondersteunt het
BuurContact Loopcircuit tijdens
alle zes hardloopwedstrijden
van het circuit de Stichting Make
a Wish. Deze stichting vervult
wensen van ernstig zieke kinderen. Bij de Bedumer Bosloop is
er door de jeugd, de atleten en
de toeschouwers een bedrag
van € 380,- ingezameld voor
Make a Wish. Daarbij zijn de
later binnengekomen bedragen
van enkele scholen nog niet
opgeteld.
Bij de verloting werden diverse
prijzen uitgereikt aan gelukkige
winnaars die naar huis gingen
met onder andere gesigneerde
FC Groningen shirts, een APK
en een uitlijnbeurt geschonken
door Autobedrijf Veenman en
Kruize uit Bedum en een loopartikel van Run2Day.

De jeugd en andere liefhebbers
konden na de jeugdloop op de
foto met FC Groningen speler
Hans Hateboer, voor wie geen
foto of handtekening teveel was.
Hiervan werd gretig gebruik
gemaakt, gezien het aantal
foto’s dat gemaakt werd door gelegenheidsfotografen Meindert
Sterenberg en Bas Koopman.
De foto’s zijn te downloaden via
www.buurcontactloopcircuit.nl
door te klikken op de link ‘Foto’s
2014’ onder de kop ‘Seizoen
2014’. Daar vindt u de link: Op
de foto met Hans Hateboer - FC
Groningen.
Vanuit het bestuur
Het is voor ons gevoel nog niet
zolang geleden dat het seizoen
2013 op landgoed Ekenstein
werd afgesloten, maar toen al
werd het seizoen 2014 voorbereid. Samenwerking met FC
Groningen in de Maatschappij
ten behoeve van Make a Wish
omvat natuurlijk veel meer dan
alleen het toevoegen van een
regel aan het draaiboek. En nu
april op de kalender is gepasseerd en de eerste loop van het
Loopcircuit al is geweest, zijn de
eerste bijdragen voor Make a
Wish binnengekomen, de eerste
Snelle Jelle koeken uitgedeeld,
de eerste uitslagen tot standen
per categorie verwerkt en heeft
ons BuurContact timingteam er
zelfs al weer drie wedstrijden
op zitten. Kortom, het seizoen
is weer in volle gang. De standen worden overigens pas op
de website gepubliceerd na
de tweede loop, de Steemer
Omloop, op 10 mei aanstaande.

gekomen. Vlak daarvoor kwam
nog het positieve bericht van de
Ajax foundation dat zij een gesigneerd Ajaxshirt ter beschikking stellen. Inmiddels zijn de
eerste biedingen binnen; we zijn
voortvarend van start gegaan.
Maar we zijn er nog lang niet.
De veiling zal nog breder bekend
moeten worden en de biedingen
kunnen uiteraard nog wel wat
hoger voor het goede doel.
Een speciaal onderdeel in de
loopkrantedities is een interview
5-luik met personen die op de
één of andere manier betrokken
zijn bij Make a Wish en haar
activiteiten. Het eerste interview,
met Carla Lesman-Kampen van
Make a Wish, is te vinden in de
april-editie. In de mei-editie staat
het interview met de manager
maatschappelijke projecten van
FC Groningen, Mick Duzink.
Verder zullen er dit jaar een
wenshaler en een wensvervuller van Make a Wish worden

geïnterviewd en het interview
5-luik zal worden afgesloten met
een betrokkene naar keuze van
Make a Wish en FC Groningen in
de Maatschappij. De loopkrant
edities zijn met ingang van dit
jaar ook beschikbaar op de
website van het BuurContact
Loopcircuit.
Extra prijzen bij
verloting in Middelstum
Bij de Hippolytusrun op 11 juni
zullen extra prijzen worden verloot bij de verloting voor Make
a Wish. In Middelstum wordt in
verband met eerder gemaakte
afspraken door de jeugd niet
gelopen voor Make a Wish,
maar voor een lokaal project.
Daarom is ervoor gekozen om
in Middelstum extra prijzen te
verloten, zoals bijvoorbeeld een
Snelle Jelle koekpakket en een
Snelle Jelle muts.
Namens het bestuur,
Gerben Koopman

De BuurContact veiling voor
Make a Wish is in het weekend van 19 en 20 april online

Fred Reiffers
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13e Steemer omloop

FC Groningen

Stedum - Na één dag ijspret, als één van de weinige ijsclubs
van Nederland, organiseert de 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.

ondersteunt Loopcircuit
Wie denkt dat de Stichting FC Groningen in de Maatschappij
een klein onderdeel is van de BV FC Groningen heeft het mis.
Mick Duzink, manager van maatschappelijke projecten, licht
met een aanstekelijk enthousiasme een tip van de sluier op.
De vroegere HSC-voetballer
Duzink is sinds 2001 werkzaam
bij FC Groningen, dat toen nog
resideerde in het Oosterparkstadion. De laatste drie jaar
combineerde hij zijn functie als
hoofd personeelszaken met
de maatschappelijke activiteiten van de FC, maar sinds
september 2013 is hij full time
werkzaam in deze stichting.
Duzink legt uit dat bij het aangaan van maatschappelijke

verbintenissen eerst gekeken
wordt of de samenwerking raakvlakken vertoont met de drie
vastgelegde pijlers: gezondheid, sociale samenhang en
educatie. De maatschappelijke
activiteiten dienen meerdere
doelen: ze leveren geld op
voor het goede doel, ze geven
naamsbekendheid aan zowel
het doel als aan FC Groningen
en de FC laat zijn betrokkenheid
in de maatschappij zien. De

Het woord is aan…
Snelle Jelle!
Regio - Snelle Jelle is de krachtige kruidkoek voor doorzetmomenten. Bij Snelle Jelle zijn we overtuigd van de kwaliteit van
onze repen. Daarom brengen we graag nieuwe consumenten
in aanraking met onze repen. Want wij zijn overtuigd dat wie
onze repen eenmaal heeft geproefd, niet meer zonder kan en
niet meer zonder wil.
Daarnaast ondersteunen we graag mensen in doorzetmomenten.
Sommige kinderen moeten elke dag doorzetten. Deze kinderen
verdienen het dat een stichting als ‘Make a Wish’ extra ondersteund
wordt. Snelle Jelle draagt met heerlijke koekrepen graag een steentje bij aan evenementen die goede doelen ondersteunen. Snelle
Jelle repen zijn voor iedereen en voor ieder moment geschikt. Voor
de grote doorzetmomenten hebben we Snelle Jelle in de smaken
Kruidkoek, Rozijnen, Minder suiker, Ontbijtkoek, Volkoren, Noten
en Choco. Voor de kleine trek tussendoor hebben we Snelle Jelle
Tussendoor in de smaken Kruidkoek en Rozijnen. Snelle Jelle- en
Snelle Jelle Tussendoorrepen zijn gemaakt van granen en zitten
boordevol koolhydraten die ervoor zorgen dat je net nog even
kunt doorgaan. Snelle Jelle is verkrijgbaar in supermarkten en
‘on the go’. Bovendien zijn de repen handig verpakt en kun je ze
makkelijk meenemen. Kijk voor meer informatie over Snelle Jelle
op www.snellejelle.nu en www.facebook.com/snellejellekruidkoek.
BuurContact Loopcircuit bedankt deze organisaties omdat ze
supporter zijn van Make a Wish: Blue Mule, Snelle Jelle, MF
Uitzendbureau, Run2Day, Autobedrijf Veenman & Kruize, Pels
Hotels, Rabobank, TVM, Ajax Foundation, Plusmarkt Ten Boer.

stroom aan aanvragen is heel
divers en vraagt de twee stichtingsmedewerkers selectief te
werk te gaan. Met zorg worden
verzoeken aan trainers, spelers
en andere FC-Groningen coryfeeën behandeld en gehonoreerd. Het is duidelijk dat deze
mensen niet dagelijks voor het
maatschappelijk doel op pad
gestuurd kunnen worden, want
voor hen blijft het voetballen
natuurlijk core business. Uit
de indrukwekkende rij aan projecten en zonder persoonlijke
voorkeur, want elke project is
zinvol, haalt Duzink “Playing
for Success” aan. In dit buitenschools project krijgen kinderen
een extra stimulans om in circa
10 weken bijvoorbeeld een motivatieprobleem te overwinnen.
De directie-skybox wordt voor
deze gelegenheid ingezet als
“klaslokaal” en biedt deze kinderen een vorm van onderwijs die
spelenderwijs gegeven wordt
en indirect te maken heeft met
voetbal. Naast jongerenprojecten ondersteunt FC Groningen
geheel in lijn met Healthy Ageing
een Old Stars project, waarbij de
60 plusser uitgedaagd wordt te
gaan voetballen. Na eerst een
gezondheidscheck en een goed
opgebouwde training doen deze
senioren uiteindelijk mee aan
een landelijk toernooi. Duzink
toont zich als een gepassioneerd clubmens, die voldoening

en kracht put uit zijn scala aan
werkzaamheden en hij geeft aan
dat met de Euroborg als locatie
en de hulp van stagiaires veel
plannen en projecten eenvoudig
verwezenlijkt kunnen worden.
Het Buurcontact Loopcircuit
heeft FC Groningen in de
Maatschappij benaderd voor
ondersteuning en door de al bestaande relatie met Make a Wish
worden meerdere doelgroepen
bereikt en de naamsbekendheid
vergroot. Naast verkoop van
loten en het doen van collectes
tijdens de loop bezoekt Duzink
samen met Carla Lesman
(Make-A-Wish) en als het kan
met Groby, vooraf scholen om
de leerlingen te enthousiasmeren voor het ontwikkelen van
geldinzamelingacties. Hoe ze
dat doen staat ze vrij, maar zijn
bevlogenheid kan niet anders
dan resultaat opleveren.
Op Niehof

Het parcours is het zelfde als de
afgelopen jaren. De start is op
het haventerrein en gaat langs
de Molenstraat, Hoofdstraat,
Lopsterweg, Sien Jensema
Horn, Borgweg, Borglanden,
Hilmaarweg, de vernieuwde
Stationsweg, Kleipad, Bedumerweg, G.A. Reinderspad en
dan weer naar het haventerrein.
Deze wegen zullen voor alle verkeer afgezet worden, van 16.00
tot 18.15 uur. Om alles in goede
banen te leiden zullen automobilisten door verkeersregelaars
naar de parkeerplaatsen worden geleid. Vanaf het parkeerterrein (voormalig voetbalveld)
zullen de deelnemers begeleid
worden naar de inschrijving in
het Sportgebouw aan de Bedumerweg, waar men zich ook
kan omkleden en douchen. Voor
recreanten en wedstrijdlopers
start de inschrijving om 15.00
uur, deze sluit om 16.30 uur.
De basisschooljeugd kan zich
inschrijven van 15.00-15.45
uur. De start/finish vindt weer
plaats op het haventerrein.

Voor de basisschool jeugd zijn
er 3 catagoriën, groep 1 en 2
lopen 400 meter, groep 3, 4 en
5 rondje dorp 800 meter. Groep
6, 7 en 8 rondje dorp 800 meter.
Alle vaders en 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 voor de jeugd is
gratis.De start van de wedstrijd
en recreanten is om 17.00 uur
en zij worden ‘weggeschoten’ door Jolanda Langeland,
onze noordelijke Marathon
langebaan schaatster. Gelijk
na afloop zullen er fruit, water,
bouillon en een aandenken
voor de deelnemers zijn. De
organisatie en vrijwilligers van
de Steemeromloop willen alle
lopers dan ook uitnodigen om
deze loop tot een groot succes
te maken.
Tot zaterdag 10 mei.
Info: Peter Slager 0596-551972
of slagerp@hetnet.nl
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Veiling voor Make a Wish geopend!
Het begon met een mailbericht van FC Groningen in de Maatschappij en een toevallig gewonnen Bayern München shirt . Het door Arjen Robben gesigneerde shirt bracht ons op het idee
om het shirt te veilen voor Make a Wish. Maar een veiling met één item is niet genoeg, dus zijn diverse organisaties en verenigingen benaderd om mee te werken aan de veiling voor Make
a Wish.
Snelle Jelle en TVM waren zo enthousiast dat ze direct iets ter
beschikking stelden voor de BuurContact veiling voor Make a Wish
en onlangs berichtte de Ajax foundation dat zij een gesigneerd Ajax
shirt ter beschikking stelt. Het is dan misschien geen omvangrijke
veiling, maar de aangeboden items overtreffen de kwantiteit met hun
kwaliteit en zijn absoluut een goed bod waard. Al met al een viertal
mooie items waarop geboden kan worden door liefhebbers, verzamelaars, fans, sporters: dus iedereen die heel graag één van deze
items in bezit wil hebben.
De afbeeldingen van de items staan op de website van het BuurContact Loopcircuit en wanneer u toch kijkt, doe dan meteen een bod
op het door u gewenste item. Met de opbrengst van de veiling helpen
we om de wens van een ernstig ziek kind in vervulling te laten gaan.
Wilt u weten wat Make a Wish precies doet en waar de organisatie
voor staat, kijk dan op www.makeawishnederland.org.
Ik wil u allemaal uitnodigen om te bieden voor Make a Wish!
De veiling is te vinden op
www.buurcontactloopcircuit.nl.
Het originele, door Arjen
Robben gesigneerde
Bayern München shirt is
een collectors item voor
de echte voetballiefhebber.
Wie wil dit shirt nu niet aan de muur
hebben hangen; het past in iedere
huiskamer, bedrijfskantine, hal en ieder kantoor. Leuk om aan uw relaties
te laten zien en u heeft er een verhaal
bij: er is ook nog een goed doel mee
gesteund!

zo'n sportief en warm TVM softshell jack
onontbeerlijk.
Heeft u ooit een schaatser kou zien lijden?
Onmogelijk met het fantastische TVM softshell jack. En wanneer u het draagt, voelt u zich
misschien wel een beetje een topschaatser en
wat ons betreft, mag dat!
De Ajax foundation heeft voor de Make a Wish
veiling een gesigneerd Ajax voetbalshirt ter
beschikking gesteld. Een shirt van de kampioen van Nederland! Oké, Ajax heeft dan wel
niet de beker gewonnen, maar maakt dat het
shirt niet nog unieker? Een Ajax shirt uit het
seizoen waarin Ajax met 5-1 van PEC verloor
en de meeste tegendoelpunten ooit in een
bekerfinale kreeg. Minder leuk voor Ajax en
de fans, maar zei er niet ooit iemand dat je om
te winnen één doelpunt meer moet maken
dan je tegenstander? Het kan niet anders dan dat ook dit Ajaxshirt een
collectors item is.
Daarom, voor Make a Wish, het bieden waard!
VERLOTING BIJ DE STEEMER OMLOOP
Net als bij de Bedumer Bosloop is er bij de Steemer Omloop een
verloting. Deelnemers kunnen deelnemen via hun inschrijfformulier. Bij deelname aan de verloting krijgt de deelnemer een lot
overhandigd samen met het startnummer en de chip . Opgelet:

het startnummer is NIET het
lotnummer!! Toeschouwers krijgen de gelegenheid om loten te
kopen bij de vrijwilligers van Make
a Wish, die continue op en rond
het start/finish gebied aanwezig
zullen zijn. Heeft u vragen over
Make a Wish, vraag het de vrijwilligers. Zij zullen uw vragen zo
goed mogelijk beantwoorden.
Welke prijzen zijn er te winnen?
Onder andere een gesigneerd
FC Groningen shirt, een gratis
APK, het gratis uitlijnen van uw
auto (geschonken door Autobedrijf Veenman en Kruize in Bedum), een boodschappenpakket t.w.v.
50,- (Plus
Supermarkt) en een loopartikel
van Run2Day.
Dus kom op tijd, koop loten en
misschien gaat ú naar huis met een hele mooie prijs!
En uiteraard gaat de opbrengst volledig naar Make a Wish!

Het (te) krachtige kruidkoek Snelle Jelle wielertenue is beschikbaar gesteld door Snelle Jelle zelf en is een 'Must have'
onder de wielertenues.
Welke wielerfanaat, liefhebber of verzamelaar van wielrenitems wil
dit mooie tenue nu niet in zijn of haar bezit hebben? En of u er nu
mee gaat fietsen of u hangt het aan de muur, dat
maakt niet uit. De hoogste bieder wordt de
eigenaar en de opbrengst is voor Make a
Wish.
O ja: de nieuwe eigenaar van dit tenue krijgt
het in de juiste maat aangeleverd door Snelle
Jelle!
Het schaatsseizoen zit erop, het ijs van de
ijsbanen is gesmolten en de schaatsers zijn op
vakantie of springen van duikplanken af.
Maar het wordt vanzelf weer winter en dan is

VV Omlandia is op zoek
naar meiden en dames
Ten Boer - Voetbalvereniging Omlandia in Ten Boer wil het
meiden- en damesvoetbal nieuwe impulsen geven. VV Omlandia is
een ambitieuze, prestatiegerichte vereniging waar ook gezelligheid
hoog in het vaandel staat. Omlandia is daarom op zoek naar nieuwe
leden binnen de damesafdeling voor zowel meiden als vrouwen.
Als het je leuk lijkt, kun je op de maandagavond vrijblijvend meetrainen. De wedstrijden zijn op de zaterdag.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan van Slochteren, tel. 06-20672653 of Wim Kiel, tel. 06-11956514.

