
  

Nieuwsbrief vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit! 

Aan het einde van het jaar willen we u meenemen naar wat er in 2020 allemaal is gebeurd.  
Het was een bewogen jaar vooral dankzij de Corona die ons allen in de ban hield en nog houdt.  
Ook binnen Dorpsbelangen is er het een en ander gebeurd. Een paar actieve bestuursleden 
besloten om persoonlijke redenen te stoppen met het werk voor Dorpsbelangen. Dit is bijzonder 

jammer en we willen Marvin Wolthof, Marjan Bisschop en Henk Kuper dan ook hartelijk bedanken voor hun 
belangeloze inzet.  
Het gevolg was wel dat het bestuur nog maar uit 4 leden bestond. Er hebben zich inmiddels een drietal 
personen bereid verklaard zich te willen inzetten voor ons dorp en de vereniging Dorpsbelangen Siddeburen 
Vooruit. Dit zijn de dames Greet ter Laan, Jolanda Huisman en de heer Kees Kemper. Zij stellen zich hier kort 
even aan u voor: 

 Greet ter Laan: woont sinds twee en halfjaar aan de Hoofdweg in Siddeburen met haar echtgenoot. 
Sinds kort gepensioneerd.  Daarvoor 42 jaar werkzaam bij Enexis als projectleider. Tevens vervult ze 
bestuursfuncties bij verenigingen. Nu de werkzaamheden zijn gestopt wil zij zich inzetten voor de 
leefbaarheid van het mooie dorp Siddeburen. 
  

 Jolanda Huisman: al dertig jaar woonachtig in ons mooie dorp op een van de mooiste idyllische laantjes 
achteruit aan de Hoofdweg. Werkzaam in het UMCG in Groningen als Stafadviseur Kwaliteit en 
Patiëntveiligheid op de afdeling Anesthesiologie. Altijd een tijdrovende hondenhobby gehad en was 
ruim 30 jaar actief als secretaris in de landelijke rasvereniging en in de landelijke rasgroep. Nu de 
hondenhobby op een lager pitje staat en de kinderen zelfstandig zijn, is er meer tijd voor andere 
bezigheden zoals de inzet in de vereniging Dorpsbelangen Siddeburen Vooruit. 
 

 Kees Kemper: sinds 2005 is hij samen met zijn vrouw woonachtig in Siddeburen. Ze hebben 2 kinderen 

en 2 kleinkinderen. Vanaf 1979 is hij zelfstandig elektrotechnisch ondernemer geweest en geniet nu van 

zijn pensioen. Zijn interesse gaat uit naar bouwkunde en de natuur in zijn algemeenheid. Vooral de 

laatste jaren houdt hij zich bezig met de gevolgen van de gaswinning en alles wat er bij hoort. Op dit 

moment is hij coördinator van de werkgroep ’t Veen betreffende de schade door de  gaswinning. 

In de eerste helft van 2021 zal er weer een ledenvergadering worden gehouden (als Corona dat toelaat) waar 
deze mensen verkiesbaar zullen zijn, tot die tijd vervullen zij hun functie ad interim. 
Over de ledenvergadering en alles wat daarbij hoort zullen wij begin volgend jaar in een aparte mailing 
berichten. 
 
Zoals gezegd het was een bewogen jaar en ondanks de ellendige Corona zijn er toch de vele acties geweest. Zo'n 
15 in totaal waarvan diverse acties in samenwerking met diverse vrijwilligersgroepen en die zeer veel 
belangstelling genoten. De acties waren voor jong en oud zowel in de sfeer van vermaak als ook sociale 

ondersteuning zoals "Sibboern helpt". Net voor de Corona lockdown vond de Klim- 
en Klauter middag plaats en ook de klaverjasmarathon; beide evenementen konden 
veel belangstelling genieten.  
 
Net na de lockdown vond de tulpenactie plaats voor de ouderen in het Ufkeshuis. 
Rond Pasen was er de Paashaasactie waarbij foto's van een Paashaas (in welke vorm 
dan ook) konden worden ingestuurd en dat leverde ruim 80 inzendingen op. Op 
Koningsdag waren er diverse dingen te doen zoals de stoepkrijtactie waarbij het 
thema "vrijheid" centraal stond en ook hier konden foto's van ingeleverd worden. Er 

waren ca. 70 inzendingen en iedereen had prijs.  
 

Opening van het MFC gebouw waarbij de Koning acte de présence gaf,  bracht ook 
wat gecombineerde acties met zich mee zoals de livestreams van de koren (MFC) 
en samen met Biblionet de Legodag.   
Sommige acties overtroffen de verwachtingen zoals circa 230 (!) livestreams voor 
de koren Popcorn en Syerdeberth.  



  

Ook de intocht van Sinterklaas moest anders wegens Corona. Het vrijwilligersteam had een 
kleurplatenactie bedacht waarbij iedere inzender een cadeautje kreeg die ook nog aan huis 
bezorgd werd door de DHL Pieten! Resultaat was 167 (!) ingezonden tekeningen voor de Sint en 
waarbij ook meer dan 200 cadeautjes aan huis zijn bezorgd in en rond Siddeburen. In drie 
leeftijdscategorieën waren er prijsjes te verdienen die door de Sint hoogstpersoonlijk aan huis 
afgeleverd werden.  

De kinderspeelweek moest ook in een aangepaste vorm plaatsvinden en het team van 
de kinderspeelweek heeft een mooi evenement neer weten te zetten met o.a. een 
stormbaan, poffertjes bakken en schminken.  
Verder was er feestweek in een veranderde vorm die muzikaal ingeleid werd door de 
Eveneband en waarbij diverse activiteiten plaatsvonden zoals de fotopresentatie "oud 
Siddeburen", video workshop "stop motion", Pubquiz, Legoworkshop, etc. 
De activiteiten in oktober (spooktocht) en november (klaverjassen) konden helaas niet 
doorgaan. 
Ondanks de Corona toch vele mooie en nieuwe activiteiten die allemaal een succes te 
noemen waren. Al die acties vergen ook werk van vele vrijwilligers die we dan ook 
hartelijk willen bedanken voor hun inzet. 

We zijn nu nog bezig met de eindejaarsbingo om 2020 toch enigszins feestelijk af te 
sluiten. Zie hiervoor ook de publicatie op Facebook.  
 
Naast de gezellige kant waren er ook serieuze zaken zoals het samenwerkingverband 
met de Schilddorpen (Schildwolde, Hellum, Siddeburen, Steendam, Tjuchem en 
Overschild) om een sterke, wederkerige, lokale en toekomstgerichte samenwerking 
tussen inwoners uit de dorpen rond het Schildmeer onderling en met de gemeente 
Midden Groningen opbouwen. Zaken als leefbaarheid, recreatie en visie voor de 
toekomst vallen daaronder maar ook het aardbevingsdossier en de 
versterkingsoperatie, de verbreding van de N33, realisatie nieuwe kindcentrum, 
onderhoud speeltuin "de Bokkesprong" en de Siddebuurster Bok, verlichting van de 
Hervormde kerk, enz. 

 
In het eerste kwartaal van dit jaar is de ledenadministratie op orde gebracht door middel van 
een huis-aan-huis actie te inventariseren, wie nu wel en geen lid was van Dorpsbelangen. Dit 
resulteerde in het feit dat we van 400 leden naar 732 zijn gegaan, uit de 1460 adressen die 
Siddeburen telt. Dat betekent dat net iets meer dan de helft van het dorp lid is! Geweldig! Er is 
ook een automatische incasso opgezet waardoor de financiële afhandeling een stuk 
overzichtelijker is geworden. Door tevens de e-mailadressen van de leden te genereren 
kunnen we ook makkelijker communiceren. Publicaties kunnen behalve via Facebook  nu ook 
via de mail verzonden worden.  
 
Aan het einde van dit bijzondere en bewogen jaar kunnen we vaststellen dat ondanks de beperkingen die 
Corona met zich meebracht er toch veel acties gerealiseerd zijn. Er staan weer nieuwe zaken in het vooruitzicht 
voor volgend jaar. Een vernieuwd bestuur zal zich vol energie hiervoor inzetten. Op naar 2021! 
 

 
Fijne Kerstdagen en Veul hail en zeeg'n! 

Nico Marinus   voorzitter a.i. 
Jolanda Huisman  secretaris a.i. 
Karin Hofman   penningmeester 
Martine Entjes  ledenadministratie 
Hans Bulthuis  hoofd activiteiten 
Kees Kemper   versterkingsdossier a.i. 
Greet ter Laan   bestuurslid a.i. 

https://www.facebook.com/Dorpsbelangen-Siddeburen-1974835595898380

