Nadine OK Run 2013
Nadine Beemsterboer

Nadine is een schitterende, stralende
jonge meid, hartstikke lief en ook nog
eens boordevol talent. Ze studeert
aan de Hogeschool Inholland, School
for Communication, Media & Music,
studierichting radio en tv. Op 20-jarige leeftijd zit ze in het vierde en
laatste jaar. Daarnaast is ze tweemaal
Nederlands
kampioen
streetdance
geworden met haar team DAZZ 2
IMPRESS. Nadine als model. (Zie foto
aangeleverd)
Haar liefste wens?
Beroemd worden met het dansen, of anders als presentator op
radio/televisie en van die bekendheid gebruik maken om zich in
te zetten voor het welzijn van dieren. Als voorbeeld noemde zij
Loretta Schrijver. Helaas heeft zij zelf haar droom niet waar kunnen maken

Op 2 december 2006 is Nadine door haar
ex-vriend vermoord.

De verslagenheid van haar ouders, zus, oma en opa is onvoorstelbaar. Iedereen is verontwaardigd en vooral verschrikkelijk
verdrietig. Meer dan duizend mensen lopen op 7 december
mee in een stille tocht door Hoorn naar de Oosterkerk, waar de
afscheidsplechtigheid werd gehouden.
De Nadine Foundation
Als levend monument voor Nadine hebben we de Nadine
Foundation “tegen geweld” opgericht. De stichting probeert de
dromen van Nadine alsnog uit te laten komen. Hoofddoelstelling is het bestrijden van de vele vormen van geweld, maar
daarnaast is er volop oog voor de bevordering van dierenwelzijn.
Projecten
De Nadine Foundation ontplooit verschillende activiteiten. Na de
lancering van de DVD “Nadine –Inspired by you”, volgde al spoedig “Rocken Tegen Knokken”, een concert tegen geweld i.s.m.
Radio 501. In 2010 bracht de moeder van Nadine “Mam, ik bel
je zo terug” op de markt. Dit boek schreef ze zelf, inmiddels
beleeft het de zevende druk. Het boek is inmiddels als theaterstuk opgevoerd in de schouwburg Het Park te Hoorn. Acteur en
producent Frederik de Groot schreef het script en speelde de
vader van Nadine. De theaterproductie zal in Nederland worden
uitgerold.

Nadine OK Run

Van haar zesde tot haar twaalfde deed Nadine enthousiast aan
atletiek. Samen met haar vader trainde ze vaak nog wat extra
om haar prestaties op het gebied van lopen te verbeteren.
Op een dag, ongeveer een jaar na haar dood, liep Jacques Beemsterboer op een van zijn trainingsrondjes langs Pannenkoekenrestaurant Ootje Konkel aan de IJsselmeerdijk te Scharwoude.
Dit is de perfecte plek voor een hardloopevenement ter ere van Nadine, dacht hij, en daarmee was
(met de medewerking van velen) de Nadine OK Run geboren.
Jaarlijks, de 2e zondag van oktober wordt de Nadine OK Run
gehouden, het evenement beleeft dit jaar reeds het eerste
lustrum. Het aantal deelnemers groeit snel, waren het bij de
eerste editie nog 150 sportievelingen die in actie kwamen, de
organisatie verwacht dit jaar een recorddeelname van tegen de
1000 lopers. Hierop zijn een aantal nuttige aanpassingen aan
het parcours doorgevoerd en ook ten aanzien van parkeren en
omkleden.
Over belangstelling vanuit “Den Haag” heeft
het evenement niet te klagen, de staat secretaris van veiligheid en justitie Fred Teeven loopt
voor de vierde keer mee. Vorig jaar liet hij zich
vergezellen door de minister president Mark
Rutte. (Zie foto: Roy Gorres)
Nieuw dit jaar is de participatie van 37 leerlingen van de SG Newton. Een 17-tal helpt mee
en de rest zal meelopen en zich laten sponsoren voor het gekozen goede doel: War Child.
Het parcours loopt langs de IJsselmeerdijk, en door het
prachtige natuurgebied tussen Hoorn/Scharwoude en Schardam.
De Nadine OK Run wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Marathon Hoorn, Loopgroep Hoorn, Stichting
Evenementen Hoorn, Boels Verhuur, Ootje Konkel, Regio Control
en vele, vele anderen.
Voor meer info en inschrijving: www.nadine-ok-run.nl

De Nadine OK Run wordt georganiseerd door de Nadine Foundation, onder auspiciën van de stichting Marathon Hoorn.
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