NIEUWSBRIEF

BEDUM

1ste jaargang 01 - april 2015

De POORT naar Noord-Groningen

n - VV V- bo nn en
te
uc
od
pr
ek
re
St
n
te
en
Even em en te n - Ar ra ng em
Regelmatig informeren we u over het werk van VVV Bedum, de POORT naar Noord-Groningen, van het bestuur,
de vrijwilligers en de werkgroepleden. Daarbij willen we op een positieve enthousiaste manier ons mooi gebied
van Bedum, Onderdendam, Noordwolde, Zuidwolde, Westerdijkshorn en Ellerhuizen en wijde omgeving van
het Groninger platteland onder de aandacht brengen. In elke Nieuwsbrief zal er EXTRA wat onder de aandacht
worden gebracht.
Deze keer het persbericht van de gemeente Bedum. Met de belangrijke mededeling dat voor 2015 het bedrijfsplan
en de begroting is goedgekeurd. Ondersteuning voluit van de gemeente! Dank.
BEDUM
De organisatie
De POORT naar Noord-Groningen
Bestuur
Henk van der Velde , voorzitter, Bedum, 06 22605931
Hiska Ubels, secretaris, Bedum
Nelly Raspe , penningmeester, Zuidwolde, 050 301 58 97
Ditty Wigboldus , secretariaat, Noordwolde, 050 306 13 71

Vrijwilligers
Mennie Wiegman, Bedum
Cathy van Wessem, Bedum
Ina van Dijken, Bedum
Dukke Jellema, Bedum
Nelly Wieringa, Bedum
Cathrien Venema, Bedum
Nicolien Huizinga, Bedum
Trya Huizinga, Middelstum
Ria Sterenberg, Bedum
BEDUM
Lokatie
De POORT naar Noord-Groningen

De VVV in Bedum, de POORT naar NoordGroningen, is gevestigd aan de Kapelstraat
3. We werken met een enthousiaste groep
van vrijwilligers. De VVV winkel in de Kapelstraat is daardoor goed bemand. De bezoekers kunnen terecht voor
informatie over wandel- en fiets routes en toeristische uitstapjes in
Bedum en omgeving, en ook in de provincie Groningen en daarbuiten.
Er is een overzicht gemaakt van bijvoorbeeld de overnachting plaatsen zoals hotel, camping en bed and breakfest in de gemeente Bedum
en omgeving. Wandelen, fietsen en kanoën, er is veel mogelijk in de
directe omgeving. Ook vissers kunnen hier ook hun hart ophalen.

BEDUM
Bericht van de gemeente
De POORT naar Noord-Groningen

VVV BEDUM: MINDER SUBSIDIE, MEER AMBITIE
Net als alle andere gesubsidieerde instellingen in de
gemeente krijgt ook de VVV Bedum, de POORT naar
Noord-Groningen, te maken met een aanzienlijk lagere
gemeentelijke bijdrage. De subsidie wordt gehalveerd.
De organisatie moet het vanaf 1 januari stellen met ruim
5.000 euro; fors minder dan in voorgaande jaren. Maar de
ambities zijn er niet minder om.
Nadat de VVV Lauwersland ophield te bestaan, maakte Henk van der
Velde uit Bedum – bestuurslid van VVV Lauwerland in liquidatie – zich
sterk voor het behoud van een VVV in Bedum. “Het team van vrijwilligers heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Daar zit zoveel kennis en
enthousiasme. Ook zij wilden een doorstart. Daar hebben we hard voor
geknokt en dat is gelukt.” Aldus Henk van der Velde, voorzitter van
stichting VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen.
Over de komende halvering van de subsidie zegt van der Velde: “Dat is
natuurlijk een forse aderlating. Maar goed: ik begrijp dat de gemeente
flink de buikriem moet aanhalen. Dat dan het principe van gelijke
monniken en gelijke kappen opgaat, ligt voor de hand. Er kan geen
uitzondering voor VVV gemaakt worden. We zijn nu actief bezig om
leden te werven; zakelijk en particulier. We lijken onze begroting op
orde te kunnen houden.”
VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen wil professionaliseren.
Daarvoor is een bedrijfsplan opgesteld. Naast het werven van fondsen zet
het bestuur in op promotie en marketing van Bedum en op het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve producten, zoals wandel- en fietsroutes
en arrangementen. “Het komt er kort gezegd op neer dat we Bedum en
omgeving steviger op de kaart willen zetten,” zegt Van der Velde.
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De gemeente is verheugd over de doorstart. Verantwoordelijk wethouder Johannes de Vries spreekt van een ‘belangrijke voorziening’.
Ook de gemeenteraad reageerde enthousiast op de doorstart. De
Vries: “Noord-Groningen en ook Bedum zitten toeristisch in de lift. De
regio heeft voor buitenstaanders genoeg te bieden. En we hebben een
kruiwagen nodig die het product aan de man weet te brengen. Een
lokale VVV die initiatieven ontwikkelt en op ontwikkelingen inspeelt, is
daarom van belang.”
“Ik proef bevlogenheid en ambitie bij het bestuur en bij de vrijwilligers.
Die laatsten kunnen overigens nog wel wat versterking gebruiken. Ik
roep Bedumers dan ook graag op om vrijwillig wat uurtjes in de organisatie te steken. Leuk en dankbaar werk. Werk waarmee je de naam
Bedum uitdraagt,” stelt De Vries.
BEDUM
Stappen en Happen
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Een prachtige wandeling op zaterdag 21 maart in het Groninger
Landschap.

De start bij Café Restaurant Hotel
‘t gemeentehuis Bedum was
om 9.00 uur van de 25 kilometer
wandeltocht en om 10.30 uur vertrokken de deelnemers aan de 10
kilometer tocht. Onder gunstige
weersomstandigheden genoten
de wandelaars van het prachtige
Groninger landschap.
Bij 2Bunders , een kleinschalige
boerderij met camping en aandacht voor cultuur & voeding kon
men genieten van soep en broodjes en voor de lange afstandslopers
kon men bij de Korenmolen
Wilhelmina in Noorderhogebrug
genieten van een overheerlijke
pannenkoek. De kinderen van de molenaarsfamilie Berghuis kwamen
de wandelaars alvast tegemoet met de vraag “ wat moet u op de
pannenkoek ? “ Bij binnenkomst was het aanschuiven.
Met dank aan Jumbo voor het pakje drinken en PLUS voor de appel voor
onderweg!
De 100 wandelaars hebben genoten van
de prima organisatie van de vrijwilligers
van de VVV Bedum, de POORT naar
Noord Groningen.
Als herinnering aan deze wandeltocht ontving iedere deelnemer een
medaille.
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Eén van de deelnemers Klaas en Jantje van Houten uit Loppersum zond
ons een prachtig gedicht als dank.
Met toestemming plaatsen we het mooie gedicht hierbij. Dank fam. van
Houten.
STAPPEN en HAPPEN.
Wie lazen t ien kraant, dat ter op zoaterdag 21 meert
n Wandeltocht deur VVV van Beem werd organiseerd
Stappen en happen, dat klonk veur ons echt meroakel
25 kilometer haren wie in kop veur dit mooie spectoakel
t Begon al goud om 9 uur in Hotel Gemaintehoes op houk
Bliede VVV-wichter en wandeloars en n kop koffie mit kouk
Even betoalen en toun op pad en t ging van n laien dakje
Zomoar richting Ten Boer mit n appel en drinken in n pakje
Veur ale zekerhaid haren wie wat stoetjes in ons zak op rug
En as Grunningers ook nog n dikke, mit kees belegde brug
Mor wie bedoarden ons, in Thesinge was stempelpost ja, en?
Vast wel wat te happen, want stoarig aan, haarn wie wel zin
T wer Lekkere soep mit n belegde kadetje dat smouk goud
n Proatje mit andere mensen dat gaf ons weer neie moud
Even op thuuske en weer in de bainen deur mooi gruinlaand
Mit ons bloarkoppen en boerenploatsen en padjes van zand
Langs prachtig natuurgebied bie stad mit zowoar zun op kop
Richting Bodderdaipbrug even plaistern bie meulen, t was top
N Lekkere pannekouk mit stroop of spek dat was nog es wat
Om ons tou bliede gezichten en elk en ain werd echt wel zat
N appel in buus en op pad noar eindstreep en toun ging t regen
Nait soezen, deurbroezen, dit holt ons Grunningers ja nait tegen
Sums zit t mit en sums tegen, mor wie holen kop ter altied veur
Grauwe kloeten begonnen vaals te glimmen, mor wie zetten deur
Over Wolddiek richting Noordwolderweg, Beem kwam in t zicht
Bestemming beriekt bie VVV aan Kapelstroat, was leste bericht
Op nummer drei, doar was t end van deze mooie wandeltocht
Bedankt VVVers, dat joe stappen en happen hemmen bedocht
Wie gingen voldoen noar hoes mit n mooie medaille op ons borst
Volgend joar kommen wie weer, mit zun of regen en ook mit vorst
Dit is t verhoal over stappen en happen, fris mor gezond in boeten
Mit nog van Klaas en Jansje oet Loppersom, de harteleke groeten.

Fotowedstrijd
BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

Peter Russchen, de VVV in Bedum, de POORT
naar Noord-Groningen en het Huis voor de
Sport Groningen organiseren een fotowedstrijd: “Sportief rond de scheve toren”. Een
uitgebreide toelichting en de voorwaarden
van de fotowedstrijd zijn te vinden op
www.russchen.org.
Er zijn leuke prijzen te winnen; de hoofdprijs
is een uitgebreide fotoshoot ter waarde van
€ 120,00.
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