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Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief nr. 1 van 2016 van de VVV Bedum.
In deze Nieuwsbrief: • Bedrijfsplan VVV Bedum 2016 is gereed • Nieuwe rubriek “We zijn blij met de VVV Bedum...” • Fotowedstrijd VVV Bedum
• Happen en Stappen 16 april • Konings Puzzel Fietstocht woensdag 27 april • Nieuwe B. & B. in Bedum • Reisbureau in VVV kantoor
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Het Bedrijfsplan VVV Bedum 2016 is aangeboden aan College
van B. & W. van Bedum en de Raadsleden.

In elke VVV Nieuwsbrief leggen we aan een bekende Bedumer
de vraag voor “Wat vind je van de VVV?”

Hierbij de aanbiedingsbrief:
Geacht college van B&W,
Het bestuur van de Stichting VVV-Bedum De POORT naar Noord-Groningen
kijkt tevreden terug op 2015. Na de start
BEDUM
in 2014 is het ons gelukt om met de
weinig middelen, die ons ter beschikking staan, de formele VVV-licentie te
verkrijgen en daarnaast de winkel in de
Kapelstraat open te houden.
Het bestuur wil de bedrijfsvoering
nog verder professionaliseren en heeft
voor 2016 haar tweede bedrijfsplan
opgesteld, welke wij u bij deze willen aanbieden.
Zoals u kunt zien in het bedrijfsplan zal in 2016 de nadruk komen te
liggen op de verdere uitbouw van ons werk. Daarbij staat ons steeds
voor ogen het werven van nieuwe donateurs, en daarmee ook meer
draagvlak vanuit het bedrijfsleven. Wij willen de toekomst van het
VVV-Bedum De POORT naar Noord-Groningen zoveel mogelijk zeker
stellen. Opgemerkt dient te worden, dat het bedrijfsleven herhaaldelijk, bijna dagelijks, om een bijdrage voor een goed doel wordt
gevraagd. In het bedrijfsplan kunt u ook zien hoe wij onze doelen
via speerpunten jaarlijks zullen vertalen naar een concreet activiteitenplan. Het VVV-bestuur heeft de ambitie zich te vestigen als hét
toeristisch en recreatief verbindend platform voor ondernemers,
bewoners en toeristen in de gemeente Bedum en omstreken op basis
van een groeimodel.
Wij hebben met u over onze plannen gesproken en uw steun ervaren.
Mede dankzij u zijn wij gekomen tot het voorliggend bedrijfsplan. We
vervolgen ons werk in 2016 met opnieuw een bescheiden begroting,
maar met een stevige en tegelijkertijd realistische ambitie.”
Wilt u het Bedrijfsplan VVV Bedum 2016 in zien? Stuur dan een mail
naar de voorzitter van St. VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen, Henk van der Velde henk@impala-advies.net.

De aftrap is voor de voorzitter van de Bedrijvenvereniging Gemeente Bedum; Jakob
Roorda. “Ik ben blij met de VVV Bedum, de
POORT naar Noord Groningen, want ook de
VVV promoot de gemeente Bedum. Ze zetten de gemeente Bedum op de kaart en dat
speelt ook de ondernemers in de gemeente
in de kaart. Meer bezoekers trekken naar
Bedum en omgeving, betekent vaak dat er
hier ook meer geld wordt uitgegeven.“
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FOTO WEDSTRIJD
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Er werd in de maand MAART een fotowedstrijd uitgeschreven. Er is
door een aantal enkele foto’s in de winkel afgeleverd. Het thema was:
‘MAART - VOORJAAR - LENTE’. Iedereen kon meedoen. Onder leiding
van Peter Russchen zijn de foto’s beoordeeld.

De eerste prijs is gegaan naar de foto van Bertus Hoeksema, Bedum.
Zijn foto “de natuur staat op” gaf een prachtige impressie van de
ochtend. De jury vond het spel van licht en mist in combinatie met de
watervogels erg mooi.

1e prijs
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De tweede prijs is gegaan naar Albert de Wit, Bedum. Zijn foto gaf
mooi zicht op de natuurtuin aan de Sint Annerweg. Met de kale populieren op de achtergrond is het duidelijk dat het voorjaar er aan komt.
De ingeleverde foto’s worden tentoongesteld op een raam van de VVV
winkel. Beiden hebben een VVV-Cadeaubon ontvangen.
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Door de reacties op deze fotowedstrijd is besloten om elk
kwartaal een fotowedstrijd uit te schrijven. De foto’s kunnen dan
per email ingeleverd worden. Dat is voor velen een stimulans om
mee te doen. Het thema voor het komende kwartaal is:
VOORJAAR, op weg naar de ZOMER!
BEDUM

Per deelnemer kan men 2 foto’s insturen. Dat kan via email info@
De POORT naar Noord-Groningen
vvvbedum.nl. Met naam en adres. De deelnemers leveren een
bijdrage van 3 euro als ondersteuning voor het werk van de VVV
Bedum. Ben je reeds VVV - Bedum -donateur of wil je donateur
worden voor 5 euro per jaar, dan betaal je 2 euro als inschrijving.
Kom daarvoor tijdens de openingstijden langs bij de VVV Bedum
locatie, Kapelstraat 3. Een jury, onder leiding van Peter Russchen zal
de foto’s beoordelen en er enkele winnaars uit kiezen! De winnaars
ontvangen een VVV bon!

2e prijs

BEDUM
Happen en Stappen Zaterdag 16 April

Evenementen AGENDA (voor zover bij ons bekend)
BEDUM
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Zaterdag 16 april werd de Happen en Stappen wandeltocht gelopen.
Eéntje van 13 km en één van 25 km. Naar de reacties te horen waren de
deelnemers vol lof over de wandeltocht en de verzorging onderweg!
Opmerkingen op Facebook: “Een hele mooie route en het eten was
top!!“ “Super geregeld! Mooie wandeling en lekker eten! “Bedankt VVV
vrijwilligers! Hierbij nog enkele foto’s van onderweg en in Kantens en
Middelstum.

VVV Bedum geeft zoveel mogelijk activiteiten door. Ontbreekt er een
activiteit, stuur een mail naar secretariaat@vvvbedum.nl
Sinds kort heeft is er een eigen VVV-Evenementenpagina op FB. VVV
Bedum, de POORT naar Noord Groningen Evenementen.
27 April Konings Puzzel fietstocht VVV Bedum
Op Koningsdag woensdag 27 april heeft de VVV Bedum, de POORT
naar Noord Groningen, een prachtige Puzzelfietstocht uitgezet. De
fietstocht zal ongeveer 25 kilometer zijn!
De tocht is uitgezet door het mooie gebied rond Bedum en onderweg
kun je de puzzel invullen. De antwoorden kunnen weer worden ingeleverd, waarna de winnaars bericht krijgen voor een klein prijsje.
De start van de fietstocht is tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf VVV
Bedum, Kapelstraat 3.
Opgave vooraf is niet nodig. U kunt zich melden bij de VVV, aan de
Kapelstraat 3 in Bedum.
Kosten zijn €. 3,00 en VVV - donateurs €. 2,50.
BEDUM
Nieuwe B&B in Bedum
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Welkom nieuwe B&B: ALBERTSMAHEERT, Wolddijk in Bedum.
B&B Albertsmaheert is gelegen aan een van de oudste wegen vanuit
de stad Groningen richting het noorden, het Hogeland, de Wolddijk
genoemd. Deze boerderij was tot 4 jaar geleden nog volledig in bedrijf.
Nu runnen de eigenaren Roelof en Ditty de B&B. Ze hebben de oude
hooizolder verbouwd tot 3 appartementen en beneden is een mooie
eetzaal gemaakt waar het ontbijt geserveerd wordt en waar de gasten
kunnen recreëren. Er is een terras op het zuiden met een groot grasveld,
waar gebruik van gemaakt mag worden. De kamers zijn genoemd
naar de borgen die hier vroeger in de buurt waren. De boerderij ligt aan
een knooppuntenroute en is een mooie uitvalbasis voor fietstochten
langs oude waterlopen, “hoogholtjes”, molens en dijken. Er zijn mooie
fietspaden dwars door weilanden. Albertsmaheert ligt ongeveer 8 km
vanaf het centrum van Groningen.
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Uw persoonlijke reisadviseur
“Persoonlijk is bij mij ook echt persoonlijk! Dit betekent dat mensen
altijd contact kunnen opnemen. Overdag, ‘s avonds of zelfs in het weekend. Ook een last minute op bijvoorbeeld zondag regel ik vaak dezelfde
dag nog. Wil de klant een speciale kamer of zijn ze er eerder geweest,
dan pleeg ik een telefoontje of mailtje naar bijvoorbeeld Curaçao om
deze kamer voor hen te boeken”.
“Persoonlijke service betekent ook dat ik de klant online incheck,
stoelnummers reserveer en vervolgens de boarding passen thuis aflever.
Al deze extra’s doe ik graag voor mijn klanten. Ik benader de mensen
gewoon zoals ik zelf ook benaderd zou willen worden.”

Nog een stukje geschiedenis van de Albertsmaheert
In 1892 kocht Freerk Wigboldus de Albertsmaheert. Zijn zoon Roelof
nam later de boerderij over. Diens zoon Freerk kocht het later weer en
verkocht het aan de huidige eigenaar Roelof, die er met zijn vrouw Ditty
(en hun jongste zoon Rik)nu nog woont.
Het bedrijf was jarenlang gemengd: akkerbouw in dienst van de veeteelt. Later is er overgegaan naar volledig akkerbouw met vollegrondsgroenteteelt: nl rode en witte kool.
In 2012 verkochten zij de grond rondom de boerderij en werd de
Albertsmaheert een woonboerderij. Toen werd er nagedacht over
opknappen en of verbouwen? De muur aan de zuidkant van de schuur
was erg slecht, dus een flinke onderhoudsbeurt was wel nodig. Als je
toch aan het bouwen bent... Gefeliciteerd Ditty en Roelof!
Op Zaterdag 7 mei is er OPEN HUIS! Wethouder Johan de
Vries gaat om 11.00 uur de B&B officieel openen.

Op de donderdagmorgen was de winkel van VVV Bedum gesloten. Op
deze morgen kan men dus nu terecht bij het reisbureau. “Een mooie uitbreiding van de dienstverlening aan de inwoners van Bedum en omgeving. We zijn er blij mee dat er nu een reisbureau in Bedum aanwezig is.
Het is voorlopig een proef van een half jaar. Maar ik ben ervan overtuigd
dat we hiermee een mooie aanvulling krijgen, “aldus Henk van der
Velde , voorzitter st. VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen.

Deborah Persoonlijk reisadviseur

Nieuwe samenwerking in 2016: Agentschap voor
BEDUM
FlixBus. Busnetwerk in Nederland.
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FlixBus busnetwerk in Nederland.
We zijn blij dat we geaccepteerd zijn als Salespartner van FlixBus.
Laat alle boekingen voor FlixBus dan ook via ons lopen. U kunt gratis
parkeren voor de deur en wij zijn blij met elke boeking!

Reisburo The Travel Club
BEDUM
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VVV Bedum, de Poort naar Noord
Groningen, heeft steunpunt van
een reisbureau!
Met ingang van februari 2016 is in de winkel van VVV Bedum, de poort
naar Noord Groningen, een steunpunt gevestigd van The Travel Club,
een landelijke club van professionele reisadviseurs.
Deborah Prins, uw persoonlijke reisadviseur, houdt elke donderdagmorgen vanaf 9.00 uur zitting houden.

“Ik zal me even voorstellen; Ik ben Deborah Prins
en na een lange tijd op een reisbureau te hebben
gewerkt, heb ik besloten om mij als persoonlijk
reisadviseur aan te sluiten bij The Travel Club. Mijn
doel is om u een onvergetelijke en welverdiende
vakantie te bezorgen. Ik vind het dan ook een uitdaging om voor u
een passende vakantie te vinden, die aan uw wensen voldoet. U kunt
terecht op VVV Bedum locatie voor al uw vakanties! Ik zoek voor u
de mooiste hotels, de beste plaatsen in het vliegtuig en natuurlijk de
scherpste prijs!!”

Meld je als donateur van de VVV
BEDUM
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VVV Bedum is met een aantal enthousiaste mensen bezig om Bedum en
de omringende dorpen en streken “op de kaart te zetten”. Dit doen wij
door het organiseren van diverse evenementen, de verkoop van streekproducten en fiets- en wandelkaarten in de winkel in de Kapelstraat 3 in
Bedum en door ons te profileren in de media. Daarbij is ondersteuning
van donateurs onontbeerlijk!
Bestuur en vrijwilligers van VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen, rekenen erop dat vele ondernemers zich aanmelden als donateur! U
kunt door één van onze vrijwilligers gebeld worden! Stel haar niet teleur.
Opgeven kan bij onze VVV winkel en via info@vvvbedum.nl
Wil je als vrijwilliger meewerken? Wij zoeken nog enkele vrijwilligers, die mee willen helpen in de winkel. Informeer bij Nelly
Wieringa, tel via VVV Bedum: 050 3015111
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