Scharwoude onthaalt Nadine OK Run
Eric Molenaar

Scharwoude Q Het dorp Scharwoude gaat de Nadine OK Run feestelijk
onthalen, met versierde straten en
live muziek. De start van de achtste
editie van de loop is op zondag 9 oktober als vanouds op de dijk bij pannenkoekenrestaurant Ootje Konkel,
maar de finish is nu voor alle afstanden in het dorp zelf.
Omkleden hoeft niet meer in een
tent, maar kan comfortabel in het
atrium van appartementencomplex
Meerzicht.
Ooit begon én eindigde de loop, in
het leven geroepen door de Hoornse
Nadine Foundation, bij Ootje Konkel. Maar dat werd érg druk. De laatste jaren zijn er rond de 600 deelnemers.
Lopers konden zich omkleden in
een grote tent, die de laatste edities
al naar het veldje bij Meerzicht was
verhuisd. Op dat veld is inmiddels
een natuurspeeltuin aangelegd.
Jacques Broers van Vereniging
Meerzicht bood organisator Jacques
Beemsterboer de accommodatie in
het voormalige verzorgingshuis
aan.
Zo snijdt het mes aan twee kanten,
want de vereniging, die het wijkgebouw in stand kan houden dankzij
donaties en door er activiteiten te organiseren, moet zichzelf bedruipen.
Behalve het atrium en de toiletgelegenheid is de ruimte voor fysiotherapie beschikbaar voor massages.
De Belangengroep Scharwoude
heeft op zich genomen de dorpsbewoners tijdig te informeren. Onder
meer ook over het feit dat de enige
uitweg vanaf de ’nieuwbouw’ naar
de Scharwoude op 9 oktober enige
uren gestremd zal zijn. In de brief,
die twee weken van tevoren huis aan
huis zal worden verspreid, worden
zij opgeroepen de hardlopers toe te
juichen en versieringen aan te brengen. ,,Dat is leuk. Het is voor ons gewoon een begrip, de Nadine OK
Run’’, zegt Irene Schuffel van de be-

Vorig jaar werd de start van de 10 km gefilmd met een drone.

Finish van alle
afstanden in
versierd dorp
langengroep. Ze trekt een vergelijking met de De Kerstwereld van
Kees en Marja Braas, die ooit ook
drommen mensen trok. ,,Je kon bijna niet bij je huis komen, maar het
had ook wel wat. Dat waren meer da-

gen, dit is er maar een. En er zijn ook
dorpsbewoners die meedoen.’’

Nadine OK Run Cross
Het startschot wordt op 9 oktober
verricht door minister Ard van der
Steur van Veiligheid en Justitie. Hij
doet niet mee, zoals premier Rutte
in 2012 deed en oud-staatssecretaris
Fred Teeven jaarlijks doet.
Behalve de prestatieloop over tien
en vijf kilometer, die dit jaar niet
door recreatiegebied De Hulk gaat
maar op de dijk blijft, is er ook weer
een wandeltocht. 7 kilometer door
natuurgebied De Rietkoog, met de
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mogelijkheid het nieuwe gemaal te
bezichtigen.
Een nieuwe uitdaging is de Nadine
OK Run Cross. Deelnemers hieraan
gaan de wandelaars vooruit op het
parcours door de Rietkoog.
De Nadine OK Kidsrun, 1,2 kilometer, start weer tussen de wachtende
deelnemers aan de vijf en tien kilometer door. Zo hebben de jonge
deelnemertjes, die later getrakteerd
worden op een bon voor een gratis
pannenkoek en kans maken op een
loopshirt met eigen naam, meteen al
een 400-koppig publiek.
Meer info: www.nadineokrun.nl

