
Als jij een ander was, zou je dan bevriend met jezelf willen zijn?
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Op 2 + 3 februari a.s. is het weer zo-
ver, de achtste Bedumer Winterloop 
wordt dan weer gehouden en het be-
looft nog spectaculairder te worden 
dan vorig jaar, met vele nieuwe on-
derdelen zoals een zwemmarathon 
in de Beemden en natuurlijk de veel 
besproken, nu al hilarische Stiletto 
run. Het team is alweer vanaf au-
gustus druk bezig om alles in goede 
banen te leiden. Bij voorbaat wil ik 
alvast ons team én al onze vrijwilli-
gers dankzeggen. Vrijwilligerswerk 
heeft grote waarde, uiteraard een 
economische waarde want hierdoor 
zijn vele diensten goedkoper be-
schikbaar, maar het heeft ook een in-
dividuele waarde en is van betekenis 
voor de versterking van de sociale 

Vorig jaar heb ik een preek gehouden 
over dromen, durven en doen! Ie-
der mens droomt, maar de meesten 
onder ons komen niet verder dan de 
droom en de gedachte. Bij de durf 
en de realisatie zou jouw droom een 
boodschap naar de wereld kunnen 
zijn. Wanneer je leeft en handelt vol-
gens de goede normen en waarden, 
en je medemensen helpt zonder iets 
terug te verwachten, word je nooit 
teleurgesteld en dat maakt jezelf tot 
een rijker mens. Vroeg of laat keert 
dat ten goede op je pad! Je zult ook 
ervaren dat het spreekwoord ”wie 
goed doet, goed ontmoet” een juiste 
is! Dus blijf dromen, durf je kwets-
baar op te stellen en ga het doen!
Ik droom ook over een kankervrije 
wereld. Het lijkt een utopie maar wij 
komen steeds dichterbij. De onder-
zoeken die wij mede financieren als 
Bedumer Winterloop zorgen ervoor 
dat er voor steeds meer mensen een 
nieuwe morgen aanbreekt. Afgelopen 
maanden hoorde ik weer van vele 
mensen in mijn omgeving dat zij ge-
confronteerd zijn met deze ellendige 

rot ziekte en dan staat je wereld op 
zijn kop! Uiteraard voor de betrok-
kene maar ook voor de rest van het 
gezin zijn het zware tijden. De om-
geving gaat na verloop van tijd deze 
mensen vaak uit de weg. ”Ik weet niet 
wat moet ik zeggen” is dan een veel 
gehoorde kreet. Het is ook best moei-
lijk, dat begrijp ik wel. Toch moet je 
proberen om in gesprek te blijven of 
anders d.m.v. een kaartje, een knuf-
fel, een hand op de schouder of een 
bloemetje. Het betekent zoveel voor 
de ontvanger! Je geeft hierbij aan dat 
je aan hun denkt en meeleeft met hun 
situatie. Morgen kan het jou over-
komen, dus wees lief voor elkaar en 
ondersteun elkaar in moeilijke tijden. 
Dat geeft een goed gevoel en je kunt 
dan ook volmondig ”ja” zeggen op de 
vraag waar ik mijn verhaaltje mee 
begon! Ik wens u namens het gehele 
team een geweldig mooie Winterloop 
met naar wij hopen weer een super 
resultaat!

Klaes Hoekstra, 
aanjager en voorzitter BW.

cohesie in de samenleving. Door el-
kaar van dienst te zijn, krijgen men-
sen vertrouwen in elkaar. Vrijwilli-
gers onderhouden op deze wijze het 
sociaal kapitaal in de samenleving. 
De toekomst is de uitkomst van keu-
zes die we vandaag en morgen met 
elkaar maken, vanuit een idee over 
wat voor samenleving we willen zijn. 
Meedoen, bijdragen en waarde 
toevoegen, ieder weldenkend mens 
weet dat bovenstaande ingrediën-
ten de belangrijkste bouwstenen zijn 
voor geluk! Deze zomer werd bekend 
dat Nederland gemiddeld over 4% 
vrijwilligers kan beschikken, in Be-
dum is dit bijna 11%! Chapeau Be-
dum, grote klasse! Waarom verbaast 
mij dat niet?

Nederland polariseert, dat wil zeggen dat mensen tegenstellingen ac-
centueren in plaats van te streven naar samenwerking. De extremen 
nemen toe, hier… maar zeker in de hele wereld. Het maatschappelijke 
klimaat verhardt en dat is jammer. Een ding staat vast: we moeten het 
samen oplossen. En dat is iets wat wij heel goed kunnen in Bedum!

Deze foto is interactief! Download met uw smart-phone of tablet de “VEEEW” app in 
de App store (Apple divices) of Google Play store (Android divices), richt uw camera 
op de foto, deze zal tot leven komen (voor informatie 
kunt u zich wenden tot Scholma Print & Media 050-3013636).
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Zeven jaar geleden stond het le-
ven van de nu 47-jarige Martine 
IJbema uit Bedum voor het eerst 
op de kop. Klachten in de baar-
moeder leidden tot allerlei on-
derzoeken en toen kwam aan het 
licht dat de geboren en getogen 
Bedumse drager is van het erfelij-
ke BRCA1-gen. Wat direct inhield 
dat de kans op kanker een stuk 
groter werd. Preventief liet ze 
haar baarmoeder en eierstokken 
verwijderen. Een operatie die ge-
lukkig goed gelukt is. Ze kon toen 
ook direct haar borsten preven-
tief laten verwijderen maar die 
stap was op dat moment nog te 
groot. Daardoor kwam ze wel in 
een vervolgtraject terecht.

Ieder half jaar moest ze zich melden 
in het ziekenhuis. Martine: “Dat wa-
ren altijd weer spannende momen-
ten natuurlijk. De ene keer werd ik 
via een mammografie, een soort van 
‘fotoapparaat’ gecontroleerd, een 
half jaar later volgde dan een MRI-
scan. Dit ging vijf jaar goed. In ok-
tober 2015 werd ik vrij snel na de 
scan opgebeld. Ik wist direct dat het 
mis was. In beide borsten was kan-
ker geconstateerd. Weliswaar nog in 
een beginnend stadium waardoor ik 
het zelf nog niet eens gevoeld had, 
maar het zat er wel degelijk. En dan 
staat inderdaad je wereld op de kop. 

Niet alleen voor mijzelf maar ook 
voor mijn man Harwin natuurlijk.”
“Daarna ging het snel. De volgende 
dag werd al met allerlei onderzoe-
ken begonnen. Vlak voor kerst had 
ik mijn eerste, zware operatie waar-
bij beide borsten verwijderd zijn en 
er een directe reconstructie middels 
expanders plaatsvond. Toen uit on-
derzoek bleek dat de poortwach-
terklier niet schoon was, werden 
er ook direct twintig lymfeklieren 
verwijderd en onderzocht. Gelukkig 
waren er geen uitzaaiingen maar 
wel volgden er vanaf januari 2016 
zestien chemokuren, gevolgd door 
zestien bestralingen. En dan ben je 
al gauw acht maanden verder.”

“Vanaf augustus 2016 werd er eerst 
een rustperiode ingelast van een 
half jaar. In maart 2017 kreeg ik hy-
perbare zuurstoftherapie in Hooge-
veen. Daar had ik zelf nog nooit van 
gehoord maar het schijnt een vrij 
gangbare behandelmethode te zijn 
om de aanmaak van nieuwe bloed-
vaten en bloedcellen te bevorderen. 
Dagelijks reed ik naar Hoogeveen 
waar ik dan twee uur lang in een 
soort van drukcabine kwam te zit-
ten. Er wordt in de cabine zo’n druk 
opgebouwd, dat het te vergelijken is 
met een duik van ongeveer 15 me-
ter onder water. In de drukcabine 
wordt 100% zuurstof toegediend. 
Na die vier weken ben ik geopereerd 
waarbij de protheses geplaatst zijn 
na verwijdering van de expanders. 
Direct daarna volgden nog eens tien 
behandelingen in Hoogeveen. Ik 
mocht nu niet meer zelf rijden maar 
werd gehaald en gebracht door een 
taxi.”

“Inmiddels hebben we de dikste 
en heftigste periode wel achter de 
rug. Harwin zegt weleens dat we bij 
hoofdstuk 24 van in totaal 25 hoofd-
stukken zijn want er volgt nog één 
operatie. Ik ben er vrij redelijk door-

heen gerold met af en toe wel symp-
tomen van misselijkheid maar ge-
lukkig niet heel heftig. Het was voor 
ons beiden hartstikke spannend 
maar we stonden er positief in. Dat 
mijn haar uitviel, was wel een emo-
tioneel moment maar doordat ik 
een pruik droeg, is het eigenlijk bij-
na niemand opgevallen. Samen kon-
den we er ook nog wel grapjes over 
maken. Dan noemde Harwin mij 
bijvoorbeeld Sugar Lee Hooper als 
ik even vergeten was om mijn pruik 
op te doen na het douchen. Harwin 
is mijn steun en toeverlaat geweest 
in het proces en ging ook altijd mee 
tijdens de chemokuren en de bestra-
lingen.”

“Maar het feit dat je kanker in je lijf 
hebt gehad, doet wel wat met je hoor 
op psychisch gebied. Nog steeds sta 
ik er elke dag wel even bij stil. Vanaf 
juli 2017 ben ik overigens wel weer 
middels een re-integratieproject 
aan het werk gegaan. Ik werk in-
middels achttien uur in de week als 
adviseur particuliere diensten bij 
de ABN-AMRO bank in Delfzijl. Dit 
werk doe ik al 26 jaar.”
“Vorig jaar zijn we niet bij de Winter-
loop geweest maar dit jaar gaan we 
zeker even kijken. Ik vind het sowie-
so al vanaf het begin een fantastisch 
evenement met een heel gezellige 
sfeer en we sponsorden ook altijd al 
neefjes en nichtjes wanneer die aan 
het rennen waren. Eén op de zeven 
vrouwen krijgt met borstkanker te 
maken, zo hoorde ik onlangs op de 
radio. Misschien mag ik de vrou-
welijke lezers als tip meegeven om 
bij deze mededeling niet alleen aan 
familie of collega’s te denken maar 
ook aan jezelf. Maar ik denk dat alle 
vrouwen zich hier ook wel bewust 
van zijn. De wereld kan maar zo op 
zijn kop staan maar gelukkig is de 
wetenschap inmiddels heel ver met 
hun behandelingen!”
 Bert Koster

Martine IJbema kijkt terug op een ingrijpende 
periode in haar leven
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Ik ben wat vroeg in het gemeente-
huis voor de afspraak met Erica van 
Lente, sinds 1 februari 2017 burge-
meester van Bedum. Na mij te heb-
ben gemeld, wordt even later verteld 
dat de burgemeester mij zo komt 
ophalen. En inderdaad even later, 
en net vóór de afgesproken tijd van 
13.00 uur, komt de burgemeester de 
trap afgelopen. Ze verwelkomt mij 
met de mededeling “Je bent mooi op 
tijd.” 

Vijf minuten
We blijken beiden opgevoed te zijn 
met de regel ‘op tijd is vijf minuten 
vóór de afgesproken tijd’. Erica: “Als 
je niet vijf minuten vóór de tijd aan-
wezig bent, ben je eigenlijk te laat…”. 
Ik kan het daar alleen maar mee eens 
zijn en bevestig dat lachend.

Tutoyeren
We spreken af elkaar te tutoyeren en ik 
spreek haar dus aan met ‘Erica’ omdat 
ik al snel het gevoel heb dat deze spon-
tane dame zich binnen een jaar een 
echte Bedumse onder de Bedumers is 
gaan voelen. Die vraag stel ik dus ook. 

Glazen huis
Erica van Lente: “Dat hoop en denk ik 
eerlijk gezegd wel. Bijzonder was dat 
ik mijn burgemeesterschap startte met 
het op slot doen van het Glazen Huis. 
Het burgemeesterschap wordt name-
lijk vaak zo beschreven: je zit in een 
glazen huis. En zo is het ook. Je wordt 
door iedereen gezien in deze rol.” 

Credits
“Je moet er voor zorgen dat de men-
sen je op straat gaan tegen komen. 
En dat je makkelijk met elkaar in 
gesprek raakt. Om eerlijk te zijn: ik 
denk dat mij dat aardig gelukt is. De 
credits gaan natuurlijk vooral naar 
de inwoners van de gemeente Be-
dum zelf. Want je kunt zelf wel trans-
parant willen zijn; ook de ‘andere 
kant’ moet daar open voor staan.” 

Daphne Schippers?
Ondertussen snoept ze stiekem 
van het schaaltje met chocolaatjes: 

Erica van Lente: ‘Op tijd is vijf minuten vóór tijd’
De eerste officiële daad van Erica van Lente als burgemeester van Be-
dum was het op slot doen van het Glazen Huis tijdens de zevende editie 
van de Bedumer Winterloop. Een jaar later doet ze, als laatste burge-
meester van de gemeente Bedum, mee aan de door haar zelf voorgestel-
de Stilettorun. 

“Neem gerust hoor want ze zijn erg 
lekker.” Het ‘snoepen’ nodigt natuur-
lijk uit tot een volgende vraag. Hoe 
staat het met haar sportieve kwali-
teiten? Wat volgt is een, ik had niet 
anders verwacht, eerlijk antwoord. 
“Men moet niet denken dat ik in de 
buurt kom van de kwaliteiten van 
Daphne Schippers”, zegt ze lachend. 
“Maar tijdens de Stillettorun ga ik na-
tuurlijk wel heel erg mijn best doen!”

Hakken
Van Lente vervolgt: “Ik heb als liefheb-
ster van schoenen met hoge hakken 
wel een paar op voorraad. Ik ga dus 
elke dag een beetje oefenen! Vorig 
jaar werd me door verslaggever Rob 
Mulder van RTV Noord gevraagd of ik 
volgend jaar zelf ook mee zou doen. Ik 
antwoordde toen dat ik niet in een trai-
ningspak kom, maar wel op hakken. En 
zo werd de stilettorun geboren!”

Genderneutraal
“Ik wist al dat de man die dit evene-
ment sinds 2011 organiseert, bakker 
Klaes Hoekstra, ieder jaar weer op 
zoek is naar een nieuw onderdeel. 

Dus dat de Stilettorun op het pro-
gramma zou komen te staan, ver-
baast mij eerlijk gezegd niet. Het is 
trouwens ook nog een genderneutra-
le loop, dus iedereen mag meedoen. 
Ook aan alle andere onderdelen” 

Respect
Als de naam van Klaes Hoekstra valt, 
weet ook Erica dat de vrouw van de 
grote animator achter de Bedumer 
Winterloop aan de zo gevreesde 
ziekte is overleden. “Klaes is één van 
de velen die een dierbare heeft verlo-
ren. Een dierbare waar onderzoeken 

en medicatie te laat voor kwamen. 
Daarom heb ik veel respect voor hem 
én voor de grote groep vrijwilligers 
die alweer voor de achtste keer de 
loop organiseren.”

Uitdagingen
De achtste Bedumer Winterloop is 
de laatste die in de gemeente Bedum 
plaats vindt. De editie 2019 voltrekt 
zich in de gemeente Het Hogeland. Er-
ica: “Officieel ben ik tot en met 31 de-
cember 2018 nog burgemeester van 
Bedum. Daarna moet ik gewoon weer 
op zoek naar een nieuwe baan.” Ze 
voegt daar direct aan toe altijd op zoek 
te blijven naar nieuwe uitdagingen. 

Paardrijden
Die nieuwe uitdagingen zijn ook spor-
tief van aard. “Ik heb van 2004 tot 
2011 aan flamencodansen gedaan. En 
vanaf 2011 reed ik paard bij de Mar-
tinimanege in Thesinge. Maar toen ik 
in Bedum tot burgemeester werd be-
noemd, ben ik daar mee gestopt. Het 
paardrijden en de daarbij horende 
werkzaamheden in de manege waren 
namelijk niet te combineren met mijn 
agenda als burgemeester.”

Conditie
“Deze zomer heb ik wel een aantal 
keren gefietst vanaf mijn woonplaats 
Groningen, waar ik met heel veel ple-
zier in de Oosterpoort woon, naar 
Bedum. En weer terug. Een prima 
ritje van in totaal zo’n 26 kilometer. 
Dus wat dat betreft moet mijn condi-
tie voldoende zijn om op de Stiletto-
run een goed figuur te slaan. Uh, dat 
hoop ik….”
Wie zich ook direct spontaan meldde 
om aan de ‘Run’ mee te doen, is haar 
collega Marijke van Beek van Eems-
mond. “Dat vind ik echt super en ik 
weet dat er ook binnen het gemeen-
tehuis dames zijn die deelnemen. De 
Bedumer raadsleden Kristel Rutgers 
en Sietske Journée hebben zich ook 
al gemeld. Mooi! Samen moeten we 
er voor zorgen dat er zo veel moge-
lijk onderzoek gedaan wordt zodat 
mensen die de ziekte krijgen tijdig 
geholpen kunnen worden. Ook hier 
geldt ‘op tijd is vijf minuten vóór 
tijd’…”, besluit Erica van Lente.

Johan Staal

BLOEILAND
BLOEMEN  WORKSHOPS  CADEAUS

MEDIO MAART GROTESTRAAT 36
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arcel     eijerink
M M H Y P O T H E K E N . N L

Op zestienjarige leeftijd mocht hij 
voor het eerst een avondje draaien 
in de kelder van The Rising Sun. Niet 
veel later nam hij ook met opvallend 
veel gemak de microfoon ter hand. 
Daarna werd hij een graag geziene  
DJ in discotheken en bars in de buurt. 
DJ Peter Zuidhof was geboren. En 
de DJ werd ook presentator toen hij 
een eigen radioprogramma kreeg 
bij Radio Midden Groningen. Ook in 
Moonlight was hij vaak te vinden, de 
bar-dancing in Middelstum waarvan 
hij ook nog twee jaar eigenaar was. 
We hebben het nu over de jaren 2004 
t/m 2006.

Dit was toen al onderdeel van zijn ei-
gen onderneming Disco-n-Action, Pe-
ter’s bedrijf dat in 2001 het levenslicht 
zag. Disco-n-Action is tegenwoordig 
uitgebreid tot een volwaardig enter-
tainment bedrijf dat menig (bedrijfs)
feest, zakelijk event, bruiloft of dorps-
feest weet op te vrolijken. En niet al-
leen door zelf te presenteren en pla-
tjes te draaien (de passie die 32 jaar 
geleden begon, is er dus op zijn 38e 
nog steeds) maar ook door de verhuur 
van allerlei materialen op het gebied 
van licht en geluid. Peter denkt ook op 
facilitair gebied met de mensen mee.
Waar je dan aan moet denken? Licht 
en geluid voor een beursstand, ver-
gadering, congres of presentatie bij-
voorbeeld. Maar ook voor een beamer, 
plasmascherm of een ander projectie-
middel kunt u prima bij hem terecht. 
Zelfs voor grote en professionele licht-
shows draait hij zijn hand niet meer 
om. Disco-n-Action is net als zijn baas 
volwassen geworden en werkt nauw 
samen met diverse partners. Dit leidt 

Peter Zuidhof duikt weer 24 uur het Glazen 
Huis in voor de Bedumer Winterloop
Zes jaar was hij toen Peter Zuidhof in de toenmalige jeugdsoos The 
Rising Sun in Middelstum al druk aan het plaatjes draaien was voor 
de vrijwilligers die aan het schoonmaken waren. Ook niet zo verwon-
derlijk wanneer je bedenkt dat hij uit een zeer muzikale familie komt. 
Ouders, zusters, ooms en tantes, neven en nichten zijn bijvoorbeeld 
zeer actief (geweest) bij de plaatselijke muziekvereniging Concordia. 
En broertje Eling draait net zo makkelijk als zijn oudere broer menig 
feestzaal plat.

tot mooie samenwerkingsverbanden, 
waardoor Disco-n-Action volledig kan 
ontzorgen. Bij het totaalplan hoort 
ook inrichting, aankleding, decoratie 
en organisatie. Ideaal, de klant heeft 
één aanspreekpunt, die alles van idee 
tot uitvoering begeleidt. 

‘Die moeten we in het Glazen Huis 
hebben’, moet Klaes Hoekstra ge-
dacht hebben. Eigenlijk heeft Karen 
Poelstra dit muzikaal wonder ontdekt 
want de Middelstumer Zuidhof komt 
al sinds jaar en dag in Oké Hairsty-
ling voor zijn knipbeurten en werd 
dan ook samen met broer Eling door 
Karen gestrikt voor de muzikale op-
luistering van de knipmarathon. De 
marathon inderdaad die tienduizen-
den euro’s binnensleepte voor onder-
zoeksgeld tegen kanker. Tijdens de 
tweede marathon ontstonden ook de 
ideeën voor het Glazen Huis.

En met dit bijzondere project werd 
dus vorig jaar begonnen. Peter draaide 
samen met broer Eling en de Bedumer 
DJ’s Jacco Pol en Alexander van Dellen 
24 uur achter elkaar plaaatjes voor het 
goede doel. Hij kijkt hier met zeer veel 
plezier op terug. “Het was de hele tijd 
een gezellige drukte in en om het Huis. 
Deze dag staat mij nog zeer helder 
voor de geest. De opening door burge-
meester Erica van Lente, de avondac-
tiviteiten waaronder een pubquiz met 
Henk de Haan, de volleybalmarathon 
in de sporthal georganiseerd door een 
stel jeugdige en zeer enthousiaste vol-
leybalsters, het kon niet op. En alles 
was via een livestream te volgen via 
www.bedumerwinterloop.nl.”

“Zaterdagmiddag waren daar natuur-
lijk de lopers en renners die volop 
geld binnen haalden. En tussen alle 
bedrijven door, werden er natuurlijk 
tegen betaling volop plaatjes bij ons 
aangevraagd.” Ook dit jaar is Peter 
Zuidhof weer in het Glazen Huis te 
vinden. Zelf vindt hij dat eigenlijk niet 
meer dan logisch. 
“De Bedumer Winterloop is een 
prachtig initiatief waar we graag aan 
mee werken. De organisatie bestaat 
uit een enthousiaste club mensen die 
er met hart en ziel heel veel tijd in 
steken en hiermee tot grootse dingen 
komen. Iets wat ook nog eens gewel-
dig doorwerkt op de saamhorigheid 
in Bedum. Wat mij betreft stromen de 
verzoeknummers weer binnen! Tot 
ziens dus op het Versplein in Bedum. 
Op naar een nog grotere opbrengst 
dan het vorige jaar. Aan mij zal het 
niet liggen!”
 Bert Koster

Voor actuele informatie
zie onze facebookpagina

Winterloop Bedum

S T I C H T I N G

Vrijdag 2 februari:
18.00 Opening 8e Bedumer Winterloop
18.00 – 24.00 Glazen Huis Versplein
18.00 – 21.00 Colourful ”Hogeland” met wereldse hapjes op het Versplein
18.30 Opening 24 uurs Knipstube in Hotel Gemeentehuis
19.00 - 22.00 Spinningmarathon Mind & Motion in de feesttent
19.30 – 22.30 Kickboksen in de gymzaal Versplein
21.00 Zwemmarathon in de Beemden tot zat. 8.30 uur
21.30 – 23.30 Pub Quiz o.l.v. Henk de Haan in de feesttent
23.00 Volleybal marathon meiden DIO tot zat. 11.00 gymzaal Versplein

Zaterdag 3 februari:
00.00 – 24.00 Glazen Huis Versplein
09.00 – 10.00 Ontbijt vrijwilligers en dorpelingen in feesttent, 
 opgave bij de bakkerij
10.00 – 10.50 Lezing doctoren UMCG in Maranathakerk
               11.00 Einde volleybalmeiden DIO met ……?
13.00 – 13.45 Start Winterloop kleuters en wandelaars
14.00 – 14.45 Start oudere jeugd en volwassenen
15.00 Start Stiletto Run
15.30 – 16.15 Start kinderen groep 3 t/m 8 basisscholen/verenigingen
16.30 – 17.15 Start Bedrijvenloop
                 18.30  Afsluiting Knipmarathon en stamppot eten in Hotel Gemeentehuis
21.00 – 23.30 After Party in de (verwarmde) feesttent Versplein
23.30 -  ? Voortzetting feest bij Grandcafé Koning                    
 (de overgebleven muntjes kun je dan nog kwijt)

PROGRAMMA

DE BEDUMER WINTERLOOP WORDT MEDE ONDERSTEUND DOOR:
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FACEBOOK/knipstube       email/knipstube@gmail.com

tIME OUT kAPPERS    HOTEL  ‘T GEMEENTEhUIS   Geralda’s Hairfashion

Marathona                                               b

2 - 3 FEBRUARI
Hotel ‘t gemeentehuis

19:00 - 19:00

 

 

 

 

Het team nodigt u uit voor de: 

PUB QUIZ 
T.B.V. het UMCG Kanker Researchfonds 
 

 

  
 
 

   
 Wanneer: vrijdag 2 februari  

 Tijd: 21:30 uur 

 Waar: Glazen Huis Versplein  

 Wie: quizmaster Henk de Haan 

     Inschrijfgeld: € 5,- p.p. 

 Teams: 3 tot 5 personen 

 Aanmelden: info@bedumerwinterloop.nl 

ACTIVITEITEN ROND DE WINTERLOOP

Aktie Plus loopt t/m half februari 2018

Aktie Jumbo loopt van 29 januari - 26 februari

Bij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, het Jumbo Huismerk en 

budgetmerken. Toch kan het gebeuren dat een product niet voorradig is of dat we het 

niet in ons assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien een goed 

alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste product binnen twee weken in huis.

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7

Met dank aan:

Met dank aan:

Aangeboden door :

Iso Bakker

Aangeboden door :
LMB Rugters

Aangeboden door :

Steakhouse Kleine Munt

Vishandel Landman

Aangeboden door :
Harm Bruin

Koozaa
Timmerstee

Aangeboden door :
Velting

DIT JAAR VRIJDAGAVOND 2 FEBRUARI 
AL BEGINNEN VOOR HET GOEDE DOEL?? 

NIET LOPEND MAAR FIETSEND?? 
HET KAN DIT JAAR!!!

De Bedumer Winterloop organiseert in samen-
werking met Lifestylecenter Mind & Motion de 

allereerste Bedumerwinterspinning!
3 uur lang spinnen op het Versplein naast het 

Glazen Huis, hoe vet is dat?!
Kijk voor opgave en meer informatie op 

www.mind-motion.nl

S T I C H T I N G	

	

DIT	JAAR	VRIJDAGAVOND	2	FEBRUARI	AL	BEGINNEN	VOOR	HET	GOEDE	DOEL??	NIET	LOPEND	

MAAR	FIETSEND??	HET	KAN	DIT	JAAR!!!	

DE	BEDUMERWINTERLOOP		ORGANISEERT	IN	SAMENWERKING	MET	
LIFESTYLECENTER	MIND	&	MOTION	DE	ALLEREERSTE	

BEDUMERWINTERSPINNING!	

3UUR	LANG	SPINNEN	OP	HET	VERSPLEIN	NAAST	HET	GLAZENHUIS,	HOE	VET	IS	DAT?!	

KIJK	VOOR	OPGAVE	EN		MEER	INFORMATIE	OP	www.mind-motion.nl	

	



Colourful Bedum is per 
20 december 2017 verder  
gegaan onder de naam 
Stichting Colourful Het  
Hogeland! 

Net als vorig jaar willen de 
organisatie en deelnemers 
van Colourful Het Hogeland 
zich graag inzetten om geld 
in te zamelen tijdens de tra-

ditionele Winterloop in Be-
dum. Colourful Het Hogeland 
heeft het doel om de mensen 
uit de gemeente met al hun 
verschillende nationaliteiten 
te verbinden. Daarmee leren 
mensen elkaar kennen met 
hun verscheidenheid aan 
gewoontes en culturen. Met 
name nieuwkomers krijgen 
op deze manier een kans mee 

te doen aan de lokale samen-
leving. Dat is belangrijk om 
bijvoorbeeld de Nederlandse 
taal en gewoontes te leren 
kennen, maar vooral ook om 
je thuis te kunnen gaan voe-
len in Bedum. 
Colourful Het Hogeland pro-
beert zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de bestaande lo-
kale maatschappelijke infra-

structuur, bijvoorbeeld  het 
verenigingsleven en de Be-
dumer tradities. Zo ook bij de 
Winterloop. 
Op de avond voor de win-
terloop zullen de Colourful 
kookdeelnemers Bedum weer 
‘de wereld laten  proeven’ 
door middel van heerlijke 
gerechten uit hun land van 
herkomst. Op het Versplein 

staan tal van kraampjes waar 
mensen uit de verschillende 
werelddelen hartige en zoete 
heerlijkheden verkopen. De 
opbrengst komt volledig ten 
goede van het zo belangrijke 
doel. 

Ook zal een team van Colour-
ful Hogeland meedoen aan 
de Bedrijvenloop.

COLOURFUL HET HOGELAND ZET ZICH WEER IN VOOR  WINTERLOOP

colourful nieuwjaarskaart.indd   1 27-12-17   15:16

Hennie Plijter, ‘It ain’t over till it’s over!’
In februari 2015 tijdens Wereldkan-
kerdag kreeg Hennie Plijter te ho-
ren dat ze nog maar drie maanden 
te leven had. Toen stortte haar we-
reld en die van haar man Willem in. 
Maar Hennie kon zich bij deze me-
dedeling geen voorstelling maken 
en zich er al helemaal niet bij neer-
leggen. Ze stelde zichzelf bijzondere 
doelstellingen. Met als gevolg dit 
verbazingwekkende verhaal. Hen-
nie: ‘Met dit relaas wil ik toch een 
positief signaal afgeven. Misschien 
dat andere mensen er iets aan heb-
ben. Dat is de belangrijkste drijfveer 
om aan dit interview mee te doen.’ 

De eerste verschijnselen
Waar dit verhaal te beginnen? Mis-
schien wel in november 2013 toen de 
vader van Hennie steeds meer begon 
te kwakkelen en in het ziekenhuis te-
rechtkwam. Een hectische tijd brak 
aan met naast haar werk in de zorg, 
ook de zorg om haar vader. In het half 
jaar dat volgde, voelde ze zich zelf ook 
niet al te lekker: ‘Ik was zo vermoeid 
dat ik wel eens gedacht heb dat ik zo 
dood neer zou kunnen vallen’. Halver-
wege een douchebeurt moest ze bij-
voorbeeld eerst op adem komen door 
op een krukje te gaan zitten.
In juni 2014 overleed haar vader, een 
vakantie naar Sauerland volgde. Daar 
kwam ze niet tot rust. Ze was nog zo 
vermoeid dat ze zich ziek meldde voor 
het werk. In januari 2015 werd haar 
een eigen revalidatiearts in het UMCG 
toegewezen. Een maand later kreeg ze 
heel veel buikpijn, pijn die ook enige 
dagen aanhield. Er werd een echo ge-
maakt van haar buik en later die dag 

stond haar huisarts op de stoep. Of ze 
haar man Willem even wilde bellen…..

Keiharde mededeling
“De mededeling dat ik kanker in mijn 
darmen en in de lever had, viel ons 
rauw op het dak. Er gingen een aantal 
dingen door mijn hoofd: ‘Zo voelt kan-
ker dus. Maar ook, ik heb dus toch wat 
onder de leden. Ik ben dus niet gek!’ Ik 
ging de mallemolen in en de verwach-
tingen waren niet best. Op Wereldkan-
kerdag in februari kreeg ik te horen dat 
mijn levensverwachting nog maar drie 
maanden was. Hoe ga je daar mee om? 
Eigenlijk kon ik er niets mee. 
Aanvullende bezoeken bij een 
maag-darmspecialist en oncoloog ga-
ven echter nieuwe hoop. Ik kreeg che-
mokuren en slikte tabletten. Ik heb di-
rect al tegen Willem en andere mensen 
die mij dierbaar zijn gezegd dat ik niet 
op zou geven. ‘Ik ga nog lang niet dood, 
er valt nog zoveel te doen. Jullie zijn 
nog niet van mij af!’ In de maanden er 
na werden de berichten positiever, de 
tumoren kleiner.”

Positieve ontwikkelingen
“In september volgde een ziekenhuis-
opname van drie weken en een opera-
tie van 14,5 uur waarbij 1 meter dikke 
darm, 60 centimeter dunne darm en 
drie kwart van mijn lever verwijderd 
werd. De operatie was goed gelukt en ik 
mocht naar huis om te herstellen. Ik was 
blij met de thuiszorg maar had ook zo-
iets van, die werkzaamheden wil ik zelf 
kunnen. En dus ging ik zelf aan de slag.
Helaas wees een nieuwe scan uit dat 
de tumoren in de lever teruggekomen 
waren, de darmen waren echter wel 

schoon. Er waren nog levensrekkende 
chemokuren mogelijk. In december 
2015 gaven ze me nog een levensver-
wachting van zes maanden. Ik besloot 
er vol voor te gaan. De behandelingen 
sloegen aan tot april 2017, toen begon-
nen de tumoren weer te groeien. Maar 
ik was inmiddels fysiek en mentaal zo 
sterk geworden dat ik in aanmerking 
kwam voor een nieuwe, zwaardere 
chemokuur.”

“Bijzonder uitzonderlijk”
“En daar ben ik nu dus al weer een half 
jaar mee bezig. Om de week onderga ik 
een chemokuur en ik moet zeggen dat 
de bijwerkingen mee vallen. De artsen 
staan versteld. Toen we op 19 oktober 
de uitkomst van de scan te horen kre-
gen, sprak de oncoloog de prachtige 
woorden: “Dit is bijzonder uitzonder-
lijk!” De chemo’s slaan aan en sommige 
tumoren in de lever zijn de helft in om-
vang verkleind! Ook de twee tumoren 
in mijn rechterlong zijn kleiner gewor-
den. Geweldig nieuws natuurlijk, daar 
krijg je toch een boost van!
Deze behandeling is de laatste die ze 
me kunnen bieden. Maar de ontwikke-
lingen gaan razendsnel dus wie weet. 
Mijn geheim? Ik denk dat mijn positivi-
teit zeker geholpen heeft. Ik ben weer 
gaan lopen en al moest ik ook uitrusten 
tegen een lantaarnpaal of schutting, ik 
zette door. Deze zomer heb ik het fiet-
sen weer opgepakt. Ik moest voor die 
tijd wel allerlei evenwichtsoefeningen 
doen, maar ik ging er voor. 

Hoe er mee om te gaan?
“Ik kreeg aanvankelijk van mensen 
te horen dat we het er van moesten 

nemen, op vakantie gaan enz.. Maar 
Willem en ik genieten van kleine din-
gen. Van elkaars aanwezigheid, van het 
buiten zitten, mijn dochter en familie 
en vrienden, twee kleindochters die 
komen logeren en mij ontroerden door 
hun haar te laten groeien voor oma’s 
eventuele pruik, de vogelhuisjes in de 
tuin en de verbouwing in het huis die 
zijn einde nadert. 
Wanneer ik een aarzeling bij mensen 
voel dan stap ik zelf op ze af met de 
vraag hoe het met ze gaat. Dan voel je al 
een opluchting. Ik wil ook op de hoog-
te blijven van nieuws om mij heen, dat 
houdt mij mentaal scherp. Vaak merk 
je wel dat ze je willen ontzien maar ik 
ben juist heel nieuwsgierig en wil alles 
weten.
Nee, een levensverwachting geven ze 
nu niet meer af. Daar moeten ze sowie-
so mee ophouden, vind ik. Waar ik in 
februari 2015 te horen kreeg dat ik nog 
drie maanden had, is dit straks bij de 
Bedumer Winterloop een mededeling 
geweest van drie jaar geleden. ‘It ain’t 
over till it’s over’ zou inderdaad wel 
een goede titel voor dit verhaal kunnen 
zijn, we gaan er voor…..”
 Bert Koster
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Uiteraard worden er tijdens de Be-
dumer Winterloop weer de nodige 
kilometers weggerend en gelopen 
door vele enthousiaste sportieve-
lingen, die hierdoor veel geld inza-
melen. Natuurlijk is het weer lek-
ker om je voor het goede doel in het 
zweet te jagen. Aan de categorieën 
wandelaars, schoolkinderen en vol-
wassenen is vorig jaar nog een vier-
de groep toegevoegd: ‘de bedrij-
venlopers’! Wat is er nu lekkerder 
om samen met collega’s zoveel mo-
gelijk geld bijeen te lopen voor het 
goede doel? Wellicht dat er versteld 
gestaan wordt van het conditionele 
vermogen van de ietwat corpulente 
boekhouder of vertegenwoordiger. 
Wie weet wat voor sportieve stimu-
lans dit kan zijn voor het collectieve 
hardlopen binnen het bedrijf na de 
Bedumer Winterloop?! 

De organisatie over de bedrijven-
loop: “Er zijn in Bedum het hele 
jaar door initiatieven die door de 
Bedumer bedrijven ondersteund 
worden en daar is de Winterloop 
één van. Wij gaan elk jaar bij onze 
sponsoren langs om te vragen of 
ze weer mee willen doen en nee 
verkopen is er eigenlijk niet bij. Ie-
dereen doet mee en dat is geweldig 
natuurlijk. 

Om de Bedumer bedrijven nog 
meer bij de Winterloop te betrek-
ken bieden we ze ook dit jaar de 
mogelijkheid om als bedrijf zijnde 
mee te doen. Hier hebben al weer 
diverse bedrijven gebruik van ge-
maakt. 

U kunt zich nog aanmelden bij  
Jan Kuiper of Chris Slager.

De Bedumer Winterloop: Bedrijvenloop

Ing. Jan Woldendorp | Cliëntadviseur
Tel. 050 - 301 28 19 | E-mail: jan@woldendorp.net

Postbus 18, 9780 AA Bedum
Verbindingsweg 37, 9781 DA Bedum
Tel.: 050-301 28 19, Fax: 050-301 12 06
www.woldendorp.net

FISCAAL | JURIDISCH | FINANCIEEL ADVIES
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Bij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, het Jumbo Huismerk en 

budgetmerken. Toch kan het gebeuren dat een product niet voorradig is of dat we het 

niet in ons assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien een goed 

alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste product binnen twee weken in huis.

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7

Het team achter de Stichting Bedumer Winterloop

2017 was een topjaar voor de BW, alles zat mee zelfs het weer! Ongelofelijk 
trots waren wij als team dat wij – dankzij u allen – een prachtig bedrag konden 
overhandigen aan Prof. Edo Vellenga en Gerda Klooster. 

Hoewel wij allen ”allrounders” zijn hebben wij de taken binnen de club goed 
verdeeld. Jan kuiper en Chris Slager regelen de sponsoring richting bedrijven. 
Wiebo Boer is verantwoordelijk voor de technische zaken en het parcours. Olaf 
Kessels en Gerieke Wiersum zorgen voor de informatie richting verenigingen 
en scholen. Bert Smid zorgt (als medewerker van Scholma Druk) voor alles wat 
gedrukt moet worden. Karen Poelstra is onze alleskunner en voert o.a. overleg 
met de Horeca. Emiel Venema heeft goede contacten met grote professione-
le sportclubs en de media en doet in die hoedanigheid een gedeelte van de 
communicatie. Hoewel er geen sprake is van hiërarchie mag Klaes Hoekstra als 
initiator het team voorzitten en enthousiasmeren!

Kooijmans Kalkvrij

Uw voordelen

Zet onze veilingsite in als extra verkoopkanaal

van overtollige voorraden, showroommodellen

of restpartijen en haal op een creatieve en

spannende manier snel de maximale opbrengst.

U kunt de veiling op uw eigen locatie organiseren of 

vanuit één van onze locaties.

• Groot bereik in het hele land

• Gerichte marketingcampagnes gericht op 

  eindgebruikers

• Maximale opbrengst in zeer korte tijd

• Organisatorisch overzichtelijk en goed beheersbaar    

  (zowel fi nancieel als logistiek)

Kijk voor meer informatie op onze site: www.onlineveilingmeester.nl

Voor bedrijf, ondernemers én particulieren

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons

op voor meer informatie.

Hoofdvestiging:
De hallen 1
9723 TW Groningen

Contact:
050 800 9120
info@onlineveilingmeester.nl

Volg ons op: 

Uw eigen veiling 
organiseren!

Volg de veiling op 
www.winterloopbedum.nl

of op de facebookpagina van
 Bedumer Winterloop

S T I C H T I N G

DONEREN KAN OOK 
VIA DE WEBSITE 

WWW.WINTERLOOP 
BEDUM.NL

Voor actuele informatie
zie onze facebookpagina

Winterloop Bedum
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In 2008 werd Dr. van de Sluis door het 
UMCG, via Prof. Marten Hofker, bena-
derd om zijn onderzoekswerk hier 
voort te zetten en waar mogelijk uit 
te breiden. De Brabander in hart en 
nieren hapte toen vanuit Utrecht toe, 
waar hij op de universiteit van Utrecht 
als bioloog afstudeerde en vervolgens 
promoveerde onder directe leiding 
van Prof. Ciska Wijmenga. Hij kwam 
terecht bij de afdeling kindergenees-
kunde bij de sectie Moleculaire Ge-
netica. Groningen bevalt de 44-jarige 
arts wel, ondanks dat het hier vaak 
waait, ‘daar ben ik nog steeds niet aan 
gewend’. Al wordt het gemoedelijke 
Brabant en grotere steden als Eind-
hoven en Utrecht af en toe weleens 
gemist. Maar in Groningen is van de 
Sluis een man met één missie…..
Want het grootste gedeelte van de 
opbrengst van de Bedumer Winter-
loop gaat naar zijn modellenproject. 
Er wordt namelijk €40.000,- ge-
pompt in het creëren van een plat-
form/infrastructuur voor nieuwe 
muismodellen. Dit alles moet leiden 
tot snellere resultaten en betere ken-

Brabander Dr. Bart van de Sluis strijdt in het 
UMCG tegen kanker (bij kinderen)

nis over het ontstaan van verschil-
lende soorten kanker, waaronder 
lever- en bloedkanker. Deze kennis 
is van belang om in de toekomst be-
tere behandelmethodes te ontwik-
kelen. De eerste resultaten zijn zeer 
bemoedigend. Duurde het ongeveer 
anderhalf jaar om een nieuw muis-
model te maken, tegenwoordig lukt 
dit vaak al binnen drie maanden. Een 
enorme vooruitgang dus!

Dr. van de Sluis hierover: “Middels 
het ‘aan- en uitzetten’ van bepaal-
de genen kunnen specifieke eigen-
schappen in een muis uitgeschakeld 
of juist hyperactief gemaakt worden. 
Door het ‘spelen’ met specifieke ei-
genschappen krijg je beter inzicht 
hoe kanker ontstaat en waarom som-
mige behandelmethodes wel en niet 
werken. Dit inzicht is essentieel om 
nieuwe en betere behandelmethodes 
in de toekomst te ontwikkelen. Ook 
voor kinderen met kanker wordt een 
betere behandeling mogelijk, waar-
door voor hen meer kansen ontstaan 
zowel tijdens als na de behandeling.”

Dr. van de Sluis werkt nauw samen 
met andere artsen en onderzoekers 
binnen het UMCG maar ook met ande-
re ziekenhuizen, zowel in het binnen- 
als in het buitenland zoals in Frankrijk 
en Zwitserland. Het modellenproject 
is derhalve een vernieuwende onder-
zoeksmethode die binnen het UMCG 
breed gedragen wordt. 

Van de Sluis draagt de organisatie 
van de Bedumer Winterloop inmid-
dels een warm hart toe. ‘Ik geef toe 
dat ik voor de toezegging van dit 
onderzoeksgeld nog nooit van deze 
organisatie gehoord had. Maar ik 
kom op zaterdag 3 februari met mijn 
gezin, inclusief twee jonge kinderen 
van 3 en 5 jaar oud, zeker even langs 
om mee te rennen of te wandelen. 
Want ik heb inmiddels vele goede 
en positieve verhalen over de loop 
gehoord. Ik hoop uiteraard op een 
prachtige opbrengst. Aangezien je 
hebt kunnen horen en lezen wordt 
het onderzoeksgeld bij ons uitste-
kend besteed!’
 Bert Koster

Waar doen we het voor?

Het project van Dr. Bart van de Sluis, hij is onderzoeker bij kindergeneeskunde en werkt in het laboratori-
um. Hij wil graag € 40.000,- voor zijn onderzoek. Eén van de meest revolutionaire DNA-tools is de CRISPR/
Cas. Hiermee kan eenvoudig functies die in DNA opgeslagen liggen geïnactiveerd worden. Hierdoor kan 
sneller gewerkt worden en ontstaat beter inzicht in de ontwikkeling van tumoren. Met name voor kinde-
ren wordt een betere behandeling mogelijk met en na kanker!

Voor het project ”Bloed” heeft Dr. Klaas Kok een plan gemaakt om diagnostiek vanuit bloed mogelijk te ma-
ken. Hij doet dit samen met de afdelingen pathologie, medische biologie en longziekte. Vaak wordt d.m.v. 
een biopt gekeken wat er aan de hand is. Er wordt een hapje weefsel uit het lichaam weggenomen op de 
plek waar de kanker wordt vermoed. Dat is vaak een flinke ingreep! Wanneer dit onderzoek op basis van een 
beetje bloed kan is dat voor iedereen prettiger. Kosten € 3000,-

Prof. Dr. Steven de Jong heeft € 5500,- aangevraagd voor de aanschaf van een lichtmicroscoop met digi-
tale camera. Om een kankercel goed te kunnen begrijpen en om nieuwe therapieën te ontwikkelen is een 
lichtmicroscoop nodig. Bij dit systeem worden er gelijk foto’s gemaakt die een verandering in tijd in beeld 
brengen. De analyses hiervan helpen om betere behandelkeuzes te maken en voor het verbeteren van 
nieuwe therapieën voor kinderkanker. De apparatuur zal mede gebruikt gaan worden voor maag-darm en 
leverkanker, baarmoederhalskanker, borstkanker en alvleesklierkanker.

Vrouwen van alle leeftijden kunnen borstkanker krijgen. Vaak hebben zij dan behoefte aan psychische 
ondersteuning tijdens en/of na hun behandeling, met name zij die lijden aan angst of depressies. 
Prof. Dr. An Reyners heeft een methode bedacht waarbij tijdig wordt ontdekt of iemand psychische klach-
ten ontwikkelt. Voor dit project is € 3000,- nodig. Zij werkt hiervoor samen met diverse oncologische  
kenniscentra.

In overleg met het UMCG Kanker Researchfonds hebben wij 5 projecten uitgekozen. Het totaal bedrag waar wij voor 
gaan is € 51.500,-. Je zou kunnen zeggen dat het team ambitieloos is omdat er vorig jaar ruim een ton werd opgehaald, 
echter niets is minder waar: wij zijn alleen realistisch!!!!! Afgelopen jaar zat alles mee en met name het weer! Deze kan 
zeker spelbreker zijn voor 2 + 3 februari. De volgende projecten kunnen in ieder geval op onze steun rekenen:

EN ONTVANG ZO’N
PRACHTIGE MEDAILLE

DOE OOK MEE!!



DE BEDUMER WINTERLOOP WORDT MEDE ONDERSTEUND DOOR:

Fre 
Freja Jonker 

www-rijschool-desnelweg.nl 
06-52603316 

Autorijschool 

debiteurenbeheer en incasso

Molenweg 5
9781 GL Bedum
050 820 09 39

info@rdeni.nl
www.rdeni.nl

Matthijs Reinders
06 44 62 71 73
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Knieproblemen
“Ik heb op dit moment wat kniepro-
blemen zodat ik mijn trainingen wat 
moet aanpassen. Ik probeer namelijk 
met regelmaat een stevige duurloop 
te doen maar nu moet ik toch even pas 
op de plaats maken. Dat ik op dit mo-
ment wat minder kan sporten vind ik 
niet prettig en doet mij ook direct aan 
de Bedumer Winterloop denken. Want 
alweer voor de achtste keer wordt dit 
fantastische evenement georgani-
seerd en gaat de opbrengst naar het 
UMCG Kanker Researchfonds. Doelen 
die onze steun bitterhard nodig heb-
ben in de strijd tegen kanker.”

Gevreesde ziekte
“Helaas heeft iedereen in zijn omge-
ving te maken met deze nog steeds zo 
gevreesde ziekte en is er voor de on-
derzoeken enorm veel geld nodig. Daar 
denk je weleens aan wanneer je, zoals 
ik, een keer licht geblesseerd bent. Dan 
weet je dat je een bevoorrecht mens 
bent wanneer je alleen kijkt naar het 

Jakob Roorda: “Iedereen die met kanker in 
aanraking komt heeft ons nodig”
Op zaterdag 3 februari hoopt Jakob Roorda aan de 8e editie van de Bedumer Winterloop te kunnen deelne-
men. Toch moet de voorzitter van de Bedrijvenvereniging Gemeente Bedum in november, wanneer ons ge-
sprek plaatsvindt nog een slag om de arm houden. 

aantal mensen wat aan de gevreesde 
ziekte lijdt.” Naast dat hij zelf hoopt 
mee te kunnen lopen is Jakob Roorda, 
als voorzitter van de Bedrijvenver-
eniging Gemeente Bedum, ook actief 
betrokken bij een van de randonder-
delen rond de 8e editie van de Bedu-
mer Winterloop. Ook dit jaar gaat er 
in Restaurant DE CAENERIJ in Bedum 
een Benefietdiner plaats vinden. “Als 
Bedrijvenvereniging promoten we dat 
evenement onder onze 135 leden om 
er gezamenlijk voor te zorgen dat ook 
het Benefiet Diner deze keer weer een 
doorslaand succes gaat worden, aldus 
de 58-jarige Jakob Roorda die al veer-
tig jaar geen alcohol meer gebruikt en 
nog nooit heeft gerookt.”

Geheelonthouder
“Op mijn achttiende moest ik een me-
niscusoperatie ondergaan en kreeg ik 
bloedverdunners. In combinatie met 
alcohol is dat geen goede match. Met 
mijn vader had ik de afspraak gemaakt 
dat ik een paar Viking schaatsen zou 

krijgen wanneer ik tot mijn 16e jaar 
niet zou hebben gerookt. Voor mij was 
het vervolgens geen probleem om ook 
daarna niet te gaan roken wat een paar 
jaar later ook gold voor het verhaal 
om geen alcohol te gebruiken,’’ ver-
telt de aimabele Bedumer die verder 
hoopt dat zijn knieproblemen geen 
beletsel zijn om op zaterdag 3 februa-
ri zijn sportkleding aan te doen om in 
actie te komen tijdens de 8e Bedumer 
Winterloop”. Ik heb nog even en qua 
sponsoring gaat het ook wel goed ko-
men. Vorig jaar heb ik al mijn relaties 
via WhatsApp een berichtje gestuurd 
met de vraag of ze mijn sponsor wil-
den zijn. Toen had ik in een paar da-
gen 500 euro binnengehaald en dat 
vond ik echt fantastisch. Dus mocht 
ik meedoen dan kunnen mijn relaties 
uiteraard weer een WhatsApp-be-
richt van mij verwachten. Want laten 
we een ding niet vergeten, iedereen 
die lijdt aan deze zo gevreesde ziekte 
heeft onze steun nodig.” 
 Johan Staal

Speciale vermeldingen:

Contact opnemen?
info@anurawebdevelopment.nl
facebook.com/AnuraWebDevelopmentConsultancy
050-737 0329

Voor meer informatie zie onze website!

Trotse ontwikkelaars van de SV Bedum website!

Onder onze klanten zijn o.a. Dinkela Schoenen - SV Bedum - Wave Shipping

Anura

Wat bieden wij?
-Ontwerpen van websites
-Ontwikkelen van websites 
-Webhosting
-Advies op het gebied van websites en hosting 

Web Development & Consultancy

Uw voordelen

Zet onze veilingsite in als extra verkoopkanaal

van overtollige voorraden, showroommodellen

of restpartijen en haal op een creatieve en

spannende manier snel de maximale opbrengst.

U kunt de veiling op uw eigen locatie organiseren of 

vanuit één van onze locaties.

• Groot bereik in het hele land

• Gerichte marketingcampagnes gericht op 

  eindgebruikers

• Maximale opbrengst in zeer korte tijd

• Organisatorisch overzichtelijk en goed beheersbaar    

  (zowel fi nancieel als logistiek)

Kijk voor meer informatie op onze site: www.onlineveilingmeester.nl

Voor bedrijf, ondernemers én particulieren

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons

op voor meer informatie.

Hoofdvestiging:
De hallen 1
9723 TW Groningen

Contact:
050 800 9120
info@onlineveilingmeester.nl

Volg ons op: 

Uw eigen veiling 
organiseren!

Drukkerij en BoekplusKantoorboekhandel HaaninBedum

Stationsweg 29  •  9781 CG Bedum  •  050 - 3012271  •  info@haan-bedum.nl  •  www.haan-bedum.nl

NoordPRoof
productiesBij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, het Jumbo Huismerk en 

budgetmerken. Toch kan het gebeuren dat een product niet voorradig is of dat we het 

niet in ons assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien een goed 

alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste product binnen twee weken in huis.

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7

Geralda Hairfashion

DONEREN KAN OOK VIA DE WEBSITE WWW.WINTERLOOPBEDUM.NL

	

Uitreiking waarderingsprijs 
door de Gemeente Bedum

Enkele weken terug werden wij overval-
len door een delegatie van de Gemeente 
Bedum o.l.v. wethouder Menne van Dijk. 
Zij hadden besloten dat het team van de 
BW in aanmerking kwam voor de waar-
deringsroos voor vrijwilligers.

Dankbaar en trots hebben wij deze er-
kenning en schouderklop in ontvangst 
genomen.

Wij zijn nu extra gemotiveerd om er 
een bijzonder en succesvol feest van te 
maken met naar wij hopen een gewel-
dige opbrengst!
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Uitgave: Stichting Bedumer Winterloop

Oplage: 7.000
 Gemeente Bedum, Middelstum, 
 Stedum
Ontwerp: NoordPRoof Producties
Druk: Scholma Print&Media
Fotografie: Jan Westman, Duut Knol,
 Henk Eggens, Peter Russchen en
 Ronnie Schuringa
Facebook: Bedumer Winterloop
Twitter: @winterloopbedum

E-mail: info@bedumerwinterloop.nl
Website: www.bedumerwinterloop.nl

Schilderbedrijf
J. Baas

Haijo Bouma
Financieel Advies & 

Ondersteuning

Bankrekeningnummer
BEDUMER WINTERLOOP

NL 35 RABO 0307 0996 79

HYPOTHEEKADVIES

Al vanaf het eerste uur luistert 
Bedums eigen Christelijke Mu-
ziekvereniging Wilhelmina de 
Bedumer Winterloop op met haar 
muziek. “Het is een evenement 
dat heel Bedum aangaat, dus het 
is goed om daar als club aan bij te 
dragen.”

Christelijke Muziekvereniging Wil-
helmina is vrijwel altijd aanwezig 
tijdens evenementen in Bedum. Dat 
hoort ook zo vindt Arjan van Dijken, 
marimbaspeler in de slagwerkgroep 
van de muziekvereniging en bari-
tonblazer in het harmonieorkest. “Ik 
ben van kinds af aan al lid van deze 
vereniging en weet niet anders dan 
dat een muziekvereniging bij ons 
dorp hoort. In de omliggende dor-
pen zie je muziekverenigingen ver-
dwijnen, dus ik denk dat Bedum best 
trots mag zijn op een muziekvereni-
ging van deze omvang.”

Slagwerk en harmonie
Wilhelmina heeft zo’n tachtig mu-
zikanten en bestaat uit twee afde-
lingen: de slagwerkgroep die zich 
vooral richt op wedstrijden en po-
diumconcoursen, waar het dit jaar 
ook weer succesvol was. Het harmo-
nieorkest, dat onder andere rondom 
kerst veel te zien is. Arjan: “Dan be-
geleiden we onder andere kerkdien-
sten en geven we onze eigen concer-
ten. Op straat zijn we bijvoorbeeld 
te zien tijdens de Dickensmarkt, na-
tuurlijk volledig in Dickens-kleder-
dracht. Op eerste kerstdag lopen we 
al om zes uur ’s morgens door het 
dorp om kerstliedjes te spelen”.

Al heeft het harmonieorkest een 
mooie omvang, er zijn altijd nog sec-
ties binnen het orkest die versterkt 
kunnen worden, zegt Arjan. “Je kunt 

heel veel emotie kwijt in muziek en 
je haalt er veel voldoening uit. Je 
bent bovendien nooit te oud om te 
beginnen met muziek maken.”

Sfeer
Arjan vindt het logisch dat Wilhel-
mina ieder jaar weer meedoet aan 
de Bedumer Winterloop. “Het is een 
evenement dat inmiddels heel Be-
dum aangaat, dus ik denk dat het 
goed is dat je daar als vereniging 
bij bent. Er zijn elk jaar meer men-
sen die hun steentje bijdragen. Ons 
doel is een leuke sfeer neer te zetten 
voor de lopers en het publiek. Op 
die manier helpen wij mee met het 
uiteindelijke doel te verwezenlijken: 
geld inzamelen voor onderzoek naar 
kankerbestrijding. Dat doen we ie-
der jaar met heel veel plezier.”
 Saffira Rijkee

Muzikale omlijsting van de Winterloop

Benefietdiner
Na het succesvolle benefietdiner van 
vorig jaar, wat een historisch bedrag 
opleverde van € 10.000,-, hebben Ger-
rit en Josien de organisatie laten weten 
ook dit jaar, voorafgaande aan de Be-
dumer Winterloop, weer een diner te 
organiseren op 30 januari ten bate van 
het UMCG Kanker Researchfonds.
 
Gerrit en Josien dragen de Bedumer 
Winterloop al jaren een warm hart 
toe en als organisatie zijn wij heel blij 
met hun inbreng ieder jaar!

Dit jaar wordt het benefietdiner 
gehouden op dinsdag 30 januari 
2018.
 
De deelnemers kunnen hier genieten 
van een uitgebreid diner met vele lo-
kale en regionale gerechten met de 
bijbehorende vloeibare versnaperin-
gen. Er is geen prijs voor het couvert 
vastgesteld maar er wordt betaald 
door middel van waardebepaling 
achteraf.
 
Er wordt betaald voor de inzet, de 
betrokkenheid en de kwaliteit van 
het gebodene en u bepaalt zelf hoe 
hoog deze vergoeding is. Dit om de 
ultieme klanttevredenheid te creëren 

en het draagt bij aan een duurzame 
relatie tussen het lokale bedrijfsleven 
en de Caenerij, gebaseerd op ver-
trouwen!
 
Ook dit jaar doen weer 130 onderne-
mers uit Bedum mee aan dit zoge-
heten “walking diner”! Hieruit blijkt 
maar weer eens de betrokkenheid 
van de ondernemers met de Bedu-
mer Winterloop.
 
Met elkaar hopen wij weer een re-
cordbedrag bij elkaar te sprokkelen. 
Helaas heeft iedereen in zijn omge-
ving te maken met kanker en wij wil-
len proberen dat er voor een ieder 
een nieuwe morgen aanbreekt. Door 
de maatschappelijke betrokkenheid 
denken wij dat er voor deze loop ook 
dit jaar weer een breed draagvlak is.


