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Klaas Zijlstra en Mignon Hekkema
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jaargang 13

doen van het evenement.
De chiptiming zal wederom verzorgd worden door Gerben, Abe
en Jeanet van het BuurContact
Loopcircuit. Zij zullen er voor
zorgdragen dat de uitslagen
zo spoedig mogelijk nadat alle
lopers de finishlijn zijn
gepasseerd op de site van het

BuurContact
is een uitgave van:
Reclame-Adviesburo
Blue Mule
Langestraat 10
9995 PE Kantens
06 - 38359580
info@buurcontact.com

BuurContactloopcircuit worden
vermeld.
Tevens zal de huisfotograaf
van het circuit, Wim Zijlema, in
Uithuizermeeden aanwezig zijn
om weer sfeervolle plaatjes te
schieten.
Tot ziens in Uithuizermeeden.

Spannend najaar voor
Eemsmond Runners

Uithuizermeeden
28e Eemsmondloop
4 oktober

Appingedam
7e Rabo
Ekensteinloop
18 oktober

2 0 1 4

28e Eemsmondloop
Uithuizermeeden - Zaterdag 4 oktober wordt traditiegetrouw voor de 28e keer de Eemsmondloop in Uithuizermeeden georganiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang en we
hopen net als vorig jaar op prachtige weersomstandigheden. Het betreft de 5e loop van het
BuurContact Loopcircuit 2014. Er zullen door de wedstrijdlopers 2 ronden van 5 kilometer
moeten worden afgelegd. De recreanten kunnen kiezen voor de 5 kilometer of, een primeur
dit jaar, de afstand van 4 mijl (zie ook elders in deze krant).
Er zal door en rond het fraaie
dorp Uithuizermeeden worden
gelopen.
Om alles in goede banen te
leiden zal het verkeer door
verkeersregelaars worden
omgeleid, zodat het parcours
tijdens de wedstrijd verkeersvrij
zal zijn.
De inschrijving is evenals bij de
vorige edities in het Bommelhoes aan de Oudedijksterweg,
alwaar wel omkleedgelegenheid

wordt geboden maar geen
douchemogelijkheden zijn.
De start en finish is aan de
Gulden Akker, in de directe
nabijheid van het Bommelhoes.
Ook de basisschooljeugd
kan weer van start en wordt
verdeeld in 3 categorieën.
Groep 3 en 4 loopt 650 meter,
voor groep 5 en 6 bedraagt de
afstand 925 meter en de langste
afstand voor de groepen 7 en
8 bedraagt bijna 1200 meter.
Alle vaders, moeders, opa’s en
oma’s zijn van harte welkom
om hun (klein)kinderen aan te
moedigen.
De start van de jeugdloop is
om 16.00 uur en de wedstrijd/
recreanten gaan om 17.00 op
pad voor hun afstand.
De organisatie stelt ook dit jaar
naast de gebruikelijke prijzen
weer twee extra bekers beschikbaar, één voor de snelste
Meijster heer en één voor de
snelste Meijster dame in de

wedstrijdcategorie over 10 km.
De bekende omroeper van SV
Friesland, Jan Kooistra, zal
aanwezig zijn om verslag te

Uithuizermeeden - Binnen Eemsmond Runners, de loopgroep
van Uithuizermeeden en omgeving, geldt de Eemsmondloop
van oudsher als een van de hoogtepunten van het loopjaar.
De groep is een belangrijke mede-organisator, de loop zelf is
een thuiswedstrijd voor veel leden, trainingen worden erop
afgestemd en op de website bluffen lopers maanden tevoren
al over wie na afloop de bokaal voor de Snelste Meister mee
naar huis zal nemen. Toch is de Eemsmondloop van 4 oktober
maar één reden waarom de loopgroep een boeiend najaar
tegemoet gaat.
De beginnersgroep van Eemsmond Runners, in april gestart,
maakt tijdens de Eemsmondloop zijn debuut in een wedstrijd.
Trainer René La Crois laat op
20 augustus, na een testloop,
al merken dat hij er zin in heeft.
‘Iedereen van jullie loopt de vijf

kilometer onder de 34 minuten,’
zegt hij, ‘een paar misschien
binnen 30 minuten. Ik ben
hartstikke blij met jullie.’ De
beginners horen het aan, nahijgend of alweer ontspannen,
maar in ieder geval blij dat de
trainingsopdracht van de avond
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Beginnersgroep die zich o.l.v. trainers René La Crois
en Richard v.d. Werff voorbereiden op de Eemsmondloop.

er op zit: vijfendertig minuten
lang de kilometer rennen die aangegeven is op het wegdek rond
de sporthal in Uithuizermeeden.
Heb je het rondje af, dan ga je
door en dat blijf je maar doen,
in je eigen tempo. Ja, denken
ze misschien, zo voelt het dus
tijdens de Eemsmondloop ook.
Alleen lopen we dan in een grote
meute mee en is er publiek
langs de kant. Dat geeft steun
en extra energie.
De lichting 2014 is alweer de
zoveelste beginnersgroep van
de Eemsmond Runners. Al jaren
achtereen heet de loopgroep
beginners welkom, die vanaf
het voorjaar naar de Eemsmondloop toewerken, daarna
hun bereik nog wat verder opvoeren -de ruim twaalf kilometer
van Haren in maart is vaak het
tweede mikpunt- en zo in een
jaar tijd worden klaargestoomd
om mee te doen met de rest
van de groep. Beginners van
eerdere jaren zijn al lang vertrouwde gezichten geworden.
Een van hen is Yvonne Miske
uit Uithuizermeeden. Vorig jaar
derde én Snelste Meister Vrouw
in de Eemsmondloop, is zij ook
dit jaar prominent kandidaat
voor een mooie klassering.
Maar er zijn in de uitslagen en
het overall-klassement van het
BuurContact Loopcircuit nog
veel meer Eemsmond Runners
te vinden. Halverwege het circuit
valt er volop te speculeren over
wie er hoog in de klassementen
kunnen komen.
Richard van der Werff uit
Usquert en Roelof Berends uit
Oudeschip zijn bijna vaste waarden in de top tien van de heren
40+ en 50+. Van der Werff geeft
dit seizoen echter prioriteit aan
de promotie van de canicross
in Noord-Nederland en aan
de marathon van Berlijn op 28
september, en ook Berends is
nog weinig in de wedstrijden te

zien geweest. Gelukkig is er nóg
een Berends, broer Jan, ook uit
Oudeschip. Hij doet het uitstekend in de categorie heren 60+
en in het overall-klassement.
Van Jesper Bergsma, Snelste
Meister Man van vorig jaar,
mag wat verwacht worden in
de categorie heren. Van de
vrouwen staan Yvonne Miske en
Siegrit Bisschop uit Uithuizen er
goed voor bij de dames en de
dames40+, al lijkt het gat met
de top drie te groot.
Maar het blijft vooral leuk. De
loopgroep floreert. Het is er een
waarbinnen vrolijke jonge honden, middleagers en ouderen
samen plezier hebben in hun
sport en dat spreekt velen aan.
Zovelen, dat de leden dit najaar
na gaan denken en beslissingen
gaan nemen over de toekomst
van hun club.
Die club is altijd zo simpel mogelijk gehouden, maar misschien
moeten sommige zaken wat
strakker, of is het nodig meer
mensen meer te betrekken. Willen we eigenlijk nog wel verder
groeien, of moet er een grens
zijn? Hoeveel trainingsavonden
hebben onze lopers nodig om
voldoende aan hun trekken te
komen? Wanneer is er genoeg
aandacht en wanneer moet de
trainerscapaciteit worden vergroot? Het zijn allemaal vragen
waar de Eemsmond Runners
een gezamenlijk antwoord op
moeten vinden. Zodat er nog
decennia lang Eemsmond
Runners en Eemsmondlopen
zullen zijn.
Het belooft inderdaad een
boeiend najaar te worden.
Onze sponsoren zijn:
Landjuweel aardappelen
Autobedrijf Sietsema
Accuservice Lijnema
Gemeente Eemsmond 100% fit
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De wenshaler
van Make-A-Wish
Vrijwilligerswerk in er in vele soorten en maten, en de omschrijving
spreekt soms zeer tot de verbeelding. Neem nou het feeërieke
woord “wenshaler”. Renate Kuper is zo’n fee, een wenshaler.
Gemiddeld haalt ze voor Make-A-Wish (MAW) 10 à 12 keer per
jaar een wens op bij een kind met een levensbedreigende ziekte.
Deze wens draagt ze vervolgens over aan de wensvervuller.
De wenshaler is voor deze taak
opgeleid en steunt tijdens de
inwerkperiode op een persoonlijke “buddy”. Kuper is wenshaler
in de regio Groningen/Drenthe.
Bij een bezoek aan het kind is
haar eerste actie de aanschaf
van cadeautjes. Ze komt niet
met lege handen. In het gesprek
met het kind en de ouders
probeert ze met haar vragen
te achterhalen welke wens het
kind graag vervuld ziet.
Soms is het moeilijk om een
duidelijke wens te formuleren en
stelt Kuper een fantasievraag,
die begint met: “Wat zou je
doen als…?” Een twinkeling in
de ogen verraadt meestal het
antwoord en dan wordt de wens
geboren. Gevoelsmatig hebben
wensen vaak overeenkomsten,
maar door toepassing van de
kleinste details wordt voor ieder
kind een wensvervulling op
maat gegeven. Kuper vindt dat
de wens voor het kind vanaf haar
bezoek tot en met de vervulling
leuk moet zijn. “Het kind moet
het gevoel hebben dat het speciaal is en de moeite waard is om
er alles voor in gang te zetten.”
Een wensvervulling hoeft niet
per se spectaculair of duur te
zijn. En er is variatie in wensen.
Zo is een keer de Krone-fabriek

in Duitsland bezocht en wordt
binnenkort een meet & greet
met One Direction georganiseerd. Maar ook een hele dag
prinses zijn kan de ultieme wens
zijn. Het is zonneklaar dat het
bezoek aan een kind met een
levensbedreigende ziekte integriteit en deskundigheid van de
wenshaler verlangt.
Kuper, werkzaam bij de gemeente Oldambt en organisator
van de jaarlijkse Allerheiligenmarkt in Winschoten, beschikt
zeker over deze eigenschappen. Naast haar betaalde
functie vindt ze het belangrijk
om ook aan de maatschappij
haar steentje bij te dragen. Dat
ze haar zaakjes goed op orde
heeft kan ze - achteraf lachend
terug vertellen, want de eerste
wens zal ze niet snel vergeten.
Onderweg naar Dronten kreeg
ze autopech. Een flitsende actie
van vaderlief en ANWB hebben
haar gered en gezorgd dat ze
toch op tijd kwam. Ze had als
“rasorganisator” erg ruim de tijd
voor het reizen genomen en dat
kenmerkt haar kwaliteiten. Op
zo’n moment stelt ze alles in het
doel en het belang van het kind,
want dat staat bij MAW centraal.
Tekst:
Op Niehof
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Hoera, we hebben
een website!

De 4 mij van Uithuizermeeden
Nieuw dit jaar tijdens de Eemsmondloop is “De 4 mijl van
Uithuizermeeden”.
Naast de 5 en 10 km is er voor de eerste keer de mogelijkheid
om deze afstand (6,4 km) recreatief te lopen.
Lopers die 5 km te weinig vinden en voor wie de 10 km net te
hoog gegrepen is kunnen zich inschrijven voor deze voor
Eemsmondloop nieuwe afstand.
Iedere loper die zich voor de 4 mijl inschrijft ontvangt een
startnummer en chip waardoor ook de tijden van deze afstand
worden geregistreerd.
De Eemsmondloop wordt een week voor de 4 mijl van Groningen gehouden en is dus al vast een goede test case voor deze
afstand.
Veel loopplezier.
__________________________________________________________________
BuurContact Loopcircuit bedankt deze organisaties
want...ze zijn supporter van Make a Wish!
Blue Mule, Snelle Jelle, MF Uitzendbureau,
Autobedrijf Veenman & Kruize,
Pels Hotels, RABO, TVM, Ajax Foundation.

Nieuwe smaken Tony Chocolonely
nu in de Wereldwinkel
Ten Boer/Loppersum/Appingedam - Het kan haast niet anders
of je kent hem al: de Tony's puur meringue kers reep: de reep
die de smaaktest van jou als eter heeft gewonnen en nu
opgenomen is in de vaste Tony's repen collectie. De combinatie van pure chocolade, het zoete van de meringue en het
zure van de kers is zowel jou als ons goed bevallen. Daarom
mag ie blijven! Het was nog even kritiek: de meringue (zoet
schuim) wordt meestal van scharreleieren gemaakt. Daar
waren ze bij Tony's niet zo blij mee. Gelukkig vonden ze een
producent die nu voor Tony een overheerlijke meringue
maakt van vrije uitloop eieren.
Maar wie is die angsthaas, die
bang is uit zijn wikkel te gaan?
Dat is de Tony's melk, coffee,
crunch reep! Een nieuweling in
de schappen van de wereldwinkel. Deze reep bevat fairtrade en
biologische Sidamo-koffiebonen
uit Zuid-Ethiopië. De bonen zijn
zoet en fruitig en passen heerlijk
bij de melkchocolade. Je kan 'm
alleen niet stiekem opeten, want
hij heeft een flinke crunch! Om
dat te ervaren zal ie toch echt uit
zijn wikkel moeten gaan!
Naast deze nieuwe smaken hebben we nog steeds de rode
(melk), blauwe (puur), groene
(melk hazelnoot) en oranje (melk
karamel zeezout) reep! En over

twee maanden hebben we natuurlijk ook weer de Tony's chocolade letterrepen melk en puur.
Chocoladeletterwat? De Tony's
Chocolonely cho-co-la-de-letter-reep: een chocoladeletter en
reep in één. Want waarom alleen de letter eten als je ook de
hele reep kunt hebben? Breek
ongelijke blokjes eraf en hou een
letter over. Dat is genieten! Kom
in de wereldwinkel en bestel je
letterrepen op tijd, want op=op!

Ten Boer /Loppersum - De drie Wereldwinkels van Appingedam, Ten Boer en Loppersum hebben gezamenlijk een website. U kunt ze vinden op www.wereldwinkelgroningerland.nl.

Op boerderij De Graslanden in Ten Post zijn rode en zwarte
blaarkoppen - een oud Groninger veeras - tijdens Open Monumentendag te bekijken. Ook een unieke wandeling over de singel naar
de wierde is mogelijk.

De website heeft een gezamenlijk deel met informatie over het
assortiment, nieuwe producten,
grootverbruik, cadeauverpakkingen en kerstpakketten. Daarnaast heeft iedere winkel een
eigen pagina met winkelinformatie, acties en nevenactiviteiten. De website is nog in ontwik-

keling en zal nog verder worden
uitgebreid.
Er heeft inmiddels een verloting
plaatsgevonden onder de winkelbezoekers. Zij konden hun
winkellotnummer met de nummers op de site vergelijken en
hebben een leuke prijs ontvangen.

Blaarkoppen, slingertuin,
pudding en brandende smidse
tijdens Open Monumentendag
Gemeente Ten Boer - Op zaterdag 13 en zondag 14 september zijn in de gemeente Ten Boer verschillende monumenten
open. Ze zijn te herkennen aan de Open Monumentenvlag;
een volledig overzicht is te vinden op www.openmonumentendag.nl.
PRIMEUR VOOR BLAARKOPPEN
Boerderij De Graslanden in Ten
Post doet voor de eerste maal
mee. De stal met rode en zwarte
blaarkoppen zet voor belangstellenden de staldeuren open
op zaterdag 13 september. In
Lellens is de boerderij die als
schathuis bij de voormalige borg
hoorde, aan de buitenkant te
bezichtige, eveneens in hetzelfde dorp de slingertuin bij boerderij Dinghweer. De boerderij
horend bij de Tackenborg in
Thesinge is ook aan de buitenkant te bezichtigen.
Molen De Olle Witte in Ten Post
zal bij goed weer draaien. Ook
de molens Widde Meul'n in Ten
Boer en Germania in Thesinge
zijn open. Diverse kerken zijn
open: de kloosterkerken van
Thesinge en Ten Boer en de pas

gerestaureerde kerk van Garmerwolde. Ook de kerken van
Lellens en Wittewierum zijn open.
BIJZONDERHEDEN
De smidse in het smederijmuseum in Thesinge brandt; er zijn
ook oude gereedschappen te
zien. In de voormalige melkfabriek in Garmerwolde is een tentoonstelling puddingvormen en
een gratis puddingproeverij. Ook
wordt een tipje van de lokale
zuivelgeschiedenis gelicht. Bij de
kerk van Garmerwolde vindt een
boekenmarkt plaats.
TENTOONSTELLINGEN
In en rondom de kerk van Wittewierum is een tentoonstelling
van Stichting KAT, bestaand uit
beeldende kunst. In de kerk van
Garmerwolde exposeert de fotogroep Garmerwolde.

Wie danst mee?
Ten Boer - Houdt u van dansen of bewegen op muziek? Dan
kunt u elke dinsdag van 13.45 tot 14.45 uur terecht in de
Tiggelhal te Ten Boer.
Hier is een enthousiaste groep dames die samen volksdansen
beoefent uit allerlei landen zoals o.a. country-line dance. Niet
ingewikkeld of moeilijk, maar gewoon gezellig stijldansen.
Kom eens vrijblijvend langs of bel 06-15241136.

