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Verbeter je conditie, voel je fitter en energieker

Loopgroep Bedum daar wil je bijhoren!
groep ook deel aan activiteiten
zoals de ‘10x10 km estafetteloop
in Winschoten’, ‘De Bevrijdingsloop’ en vorige jaar: ‘de Benelux Run’. Er zijn ook leden die
uitsluitend recreatief hardlopen.
Voor beide groepen is er plaats
bij Loopgroep Bedum.

De Loopgroep vlak voor ’t vertrek voor deelname aan de Benelux
Run, 1 mei 2012. Foto: Peter v.d. Hulst / Loopgroep Bedum
Je zult ze vast wel eens door Bedum en omgeving hebben zien
lopen: de leden van Loopgroep Bedum die als hardloper of Nordic
Walker genieten van bewegen in de buitenlucht.
Elke dinsdag- en donderdagavond verzamelen de hardlopers
zich om 19:00 uur op de carpoolplaats aan de Waldadrift. Vanaf
die plaats gaan de hardlopers in
drie groepen, van verschillend
niveau, op pad voor de trainingen. De drie groepen zijn globaal
in te delen in recreatieve, gevorderde en wedstrijd hardlopers.
Elke groep traint onder leiding
van een gediplomeerde trainer.

De trainingen die anderhalf uur
duren bestaan naast gezamenlijk in- en uitlopen uit diverse oefeningen om de looptechniek te
verbeteren (‘loopscholing’). Elke
training heeft zijn eigen ‘kern’
met als doel: verbetering van de
snelheid en/of het duurvermogen. Maar bovenal is het tijdens
de trainingen gezellig, want iedereen vindt hardlopen erg leuk!
Naast deze gezamenlijke trai-

ningen lopen de meeste leden
nog één of meerdere keren per
week voor zichzelf. Veel leden
nemen regelmatig deel aan een
wedstrijd en gaan daar vaak
gezamenlijk naar toe. Daarbij
variëren de afstanden van 5 km
tot een marathon (42,2 km). De
trainers maken het trainingsschema voor de gemeenschappelijke trainingen en kunnen je
ook persoonlijke schema’s en
tips geven om je verantwoord
op wedstrijden voor te bereiden
en blessures te voorkomen. Met
enige regelmaat neemt de loop-

Gemeenten in gesprek met burgers
die van AWBZ-voorzieningen
gebruik maken
Donderdag, 19 september jl.,
was er een drukbezochte bijeenkomst in zorginstelling 's
Heerenloo te Bedum tussen
wethouders van de Groninger gemeenten en gebruikers
AWBZ.
Het Rijk wil per 1 januari 2015
de AWBZ overhevelen naar gemeenten, waardoor gemeenten
de zorg krijgen voor een brede
doelgroep van burgers die van
AWBZ gebruik maken. In de bijeenkomst, georganiseerd door
het Provinciaal Platform GehandicaptenZorg Groningen,
cliënten- en gebruikersorganisatie Zorgbelang Groningen en
de Vereniging van Groninger
Gemeenten,namen
wethouders vanuit de hele provincie
kennis van de ervaringen van
burgers die van AWBZ gebruik
maken. Uit de geanimeerde
en soms ook indringende gesprekken kwam naar voren
dat gemeenten de zorg krijgen voor een heel nieuw beleidsveld, waarin burgers met
een licht verstandelijke beperking, niet- aangeboren hersen-

Beginnersgroep
De loopgroep organiseert eenmaal per jaar in april de Bedumer Bosloop. Als voorbereiding
op deze bosloop, start er ieder
voorjaar een ‘clinic’, bedoelt
voor mensen die kennis willen
maken met hardlopen of net dat
extra zetje kunnen gebruiken
om het hardlopen opnieuw op te
pakken. Na 7 tot 8 weken trainen
ben je mogelijk in staat om met
succes 5 km tijdens de bosloop
te voltooien! Bij voldoende belangstelling is er soms ook een
beginnersgroep na de zomervakantie om je voor te bereiden op
‘De 4-mijl’.
Nordic Walking
Binnen de loopgroep is ook een
groep Nordic Walkers actief.
Ook deze groep wordt begeleid
door speciaal opgeleide en gediplomeerde trainers. Zij gaan
maandagmiddag, woensdagochtend en soms op de zaterdagoch-

tend op pad over mooie routes
rondom Bedum en omgeving. De
startplaats is per keer verschillend. Eénmaal per maand is er
speciale aandacht voor de techniek van het lopen met de ‘poles’.
Ook wordt er geregeld in groepsverband deelgenomen aan evenementen en routes buiten Bedum (zoals Ameland). Soms
worden er introductiecursussen
Nordic Walking gegeven.
Informatie
Als je je conditie wilt verbeteren, je fitter en energieker
wilt voelen, van lopen in de
natuur houdt en tegelijk samen met andere mensen
gezellig wilt sporten, dan is
Loopgroep Bedum wellicht
iets voor jou! Je kunt uiteraard vrijblijvend een paar
keer komen trainen om te
kijken of hardlopen of Nordic Walking iets voor jou is.
Voor meer informatie kun je
bellen met voorzitter, Wiebo
Boer, 050-3010170 of kijken
op de website: www.loopgroepbedum.nl of www.facebook.nl/loopgroepbedum
Je kunt ook een mailtje sturen naar info@loopgroepbedum.nl.

Sint Walfridusschool

Afscheid juf
Wina Witsenboer
Afscheidsreceptie op woensdag 16 oktober
Na 42 jaar onderwijs, waarvan bijna 25 jaar op de Sint Walfridusschool nemen wij op 16 oktober a.s. feestelijk afscheid van juf
Wina en gaat ze met pensioen.

Wethouder Menne van Dijk
letsel, zintuigelijk beperkten
en lichamelijk beperkten een
beroep op ondersteuningvan
gemeenten zullen gaan doen.
Zorg voor continuïteit van de
zorg, een goede communicatie
en een goede organisatie van
de kennis van de AWBZ, was
de boodschap van de aanwezigen aan de wethouders. Juist
door samen in gesprek te gaan
kwamen de zorgen maar ook

de mogelijkheden en ideeën
van burgers die gebruik maken van AWBZ-voorzieningen
goed voor het voetlicht. Op
deze manier werd kennis en
kunde uitgewisseld en is afgesproken om in vervolgbijeenkomsten samen met burgers
die AWBZ gebruiken, samen
de invoering van de AWBZ op
te pakken.

Bij de start van haar carrière
in het onderwijs 42 jaar geleden heeft ze op verschillende
werkplekken haar ervaring opgedaan, o.a. in Kornhorn en bij
de schoolbegeleidingsdienst.
Toen haar kinderen leerplichtig werden, zette ze haar
eerste voetstappen in de St.
Walfridusschool. Van inval juf
tot vaste juf, begon ze bij de
kleuters. Ze werd een vaste
waarde op velerlei gebied voor
het team en de school en een
sprankelende, muzikale en
sportieve juf voor de leerlingen. Ook heeft ze in de school
nog de functie van o.a. intern
begeleidster vervuld. Heel wat
leerlingen heeft ze zien komen
en gaan en heeft ze begeleid op
hun weg door de basisschooljaren van de St. Walfridusschool.
Nu haar werk, waar ze veelal
van genoot, stopt, gaat ze nog
meer
heerlijk genieten van
haar gezin. En haar vrije tijd

nog meer vullen met reizen,
fietsen, hardlopen, lezen …
Ouders, oud-leerlingen en andere belangstellenden die afscheid willen nemen van juf
Wina, zijn van harte welkom op
woensdag 16 oktober 2013 van
16.30-18.00 op de Sint Walfridusschool.

