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Na de verschijning van het eerste nummer van VVV Bedum Nieuwsbrief , kwamen er positieve reacties binnen. “Zo worden we tenminste geinformeerd over het werk van de VVV in Bedum.” “Blijven we als raadslid op de hoogte van het wel en wee van de VVV. “ En dat is nu juist de bedoeling.
De betrokkenheid en de inzet vanuit bestuur , vrijwilligers en werkgroepleden is groot. In Februari was er een mooie wandeling “Stappen en
Happen”, en in April werd er een Fietstocht gehouden de Konings Puzzel Fietstocht. Lees elders verslag. En voor mei is er opnieuw een fietstocht in
voorbereiding. Op zaterdag 23 mei is er een fietstocht van 50 kilometer uitgezet in het kader van Meimaand - Fietsmaand.
We zijn bezig om ons donateursbestand verder uit te breiden. De ondernemers in de gemeente Bedum hebben onlangs een schrijven ontvangen ,
met verzoek zich als donateur aan te melden. Lees elders over deze actie. De eerste donateurs hebben laten weten het werk van de VVV in Bedum
te ondersteunen. Regelmatig zal er in de VVV Nieuwsbrief aandacht aan onze donateurs worden geschonken.
Verder - oproep voor nieuwe vrijwilligers - nieuwe vaartocht met museumschip EMMA - nieuw OMMETJE in Onderdendam uitgekomen. Het Bruist
Buitengewoon in Bedum !

Konings Fietstocht op Koningsdag 27 april 2015
BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

Een activiteit van VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen.
Maandag 27 april 2015 werd er op Koningsdag een prachtige Puzzelfietstocht gereden. Hierbij verslag met enkele foto’s:
Het weer werkte goed mee, iets teveel wind misschien, we kregen toch
54 personen die de tocht gingen fietsen.
Na de inschrijving en een versnapering voor onderweg, als sponsoring
geschonken door ambachtelijke bakkerij Klaes Hoekstra, waarvoor
onze dank, kon iedereen de weg op. We konden helaas niet terecht bij
de Beemd in Warffum, voor de opdrachten in de puzzel, waardoor de
puzzel niet kon worden opgelost. Maar er was een goed alternatief,
om elkaar te ontmoeten, het terras bij restaurant Spoorzicht ook in
Warffum. De deelnemers hebben de tocht over het algemeen als plezierig ervaren, het was iets langer dan geschreven 32 km i.p.v. 25 km.

Ondernemers versterken platform
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Ondernemers in gemeente Bedum versterken platform voor VVV
Bedum, de POORT naar Noord Groningen.
In de afgelopen periode hebben de ondernemers in de gemeente Bedum een schrijven ontvangen van stichting VVV Bedum, de POORT naar
Noord Groningen met het verzoek om zich aan te melden als donateur.
Zoals reeds eerder werd gemeld is VVV Lauwersland overgegaan naar
VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen. Na een zorgvuldige voorbereiding en overleg met de verantwoordelijke wethouder Johannes de
Vries is er inmiddels een Stichtingsbestuur gevormd en het bedrijfsplan
aan het begin van 2015 klaar.
Inmiddels heeft het College van B. & W. het bedrijfsplan goedgekeurd.
Wethouder de Vries: “De gemeente spreekt van een belangrijke voorziening”. 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, waarmee je de naam Bedum
uitdraagt. En daarbij is ondersteuning vanuit het bedrijfsleven belangrijk”, stelt De Vries.
Als belangrijkste doel stellen we ons voor om een verbindend platform
zijn voor ONDERNEMERS, bewoners en toeristen in de gemeente Bedum
en omstreken. We willen dus samen met het bedrijfsleven de recreatie
en de bedrijvigheid vergroten en stimuleren.
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We zijn met een aantal enthousiaste mensen bezig om Bedum en de
omringende dorpen en streken ìop de kaart te zettenî. 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.
Bestuur en vrijwilligers van VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen, rekenen erop dat vele ondernemers zich aanmelden als donateur!
Dit kan bij onze VVV winkel en via info@vvvbedum.nl

Vrijwilligers
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VVV Bedum , de POORT naar Noord Groningen is op zoek naar
nieuwe vrijwilligers!
De vrijwilligers van de VVV Bedum, de POORT naar Noord-Groningen,
zijn op zoek naar enkele nieuwe collega’s! Doordat enkele vrijwilligers,
na ongeveer 25 jaar willen stoppen met hun werk voor de VVV, wil de
huidige groep vrijwilligers graag versterking om de bezoekers optimaal
te informeren over toeristische activiteiten in en rond de gemeente
Bedum. Van een vrijwilliger vragen we of men Eén keer in de week een
aantal uren baliewerkzaamheden wil verrichten. Wil je meewerken
in een enthousiaste groep VVV vrijwilligers , kom dan eens praten.
Informatie bij de VVV locatie aan de Kapelstraat. Hoofd van de
VVV - vrijwilligers Nelly Wieringa wil graag informatie geven!
Telefoonnummer VVV Bedum 050 301 51 11.
BEDUM
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Beleving van de “Handelsvaart Winsum naar Onderdendam”.
Binnenkort zal er weer een aantal vaartochten plaats vinden met het
historisch museumschip EMMA van het Noordelijk Scheepvaartmuseum
in Groningen. De plezierige samenwerking van VVV Bedum , de POORT
naar Noord Groningen met het Noordelijke Scheepvaartmuseum en
Swanny Beukema heeft voor een prachtig vaartocht gezorgd. Tijdens
deze prachtige vaartocht stap je op in de Reitdiephaven in Groningen,
en vaar je via het schitterende Reitdiep naar Winsum, en van Winsum
naar Onderdendam. In Onderdendam eet je een heerlijke lunch in STER
Restaurant in de Molen. Tijdens de vaartocht aandacht voor de Steen en Buizenfabrieken en de afgravingen tussen Winsum en Onderdendam
GR. VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen is zeer ingenomen
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met deze prachtige toeristische attractie !Uiteraard is er ook tijd om
beide mooie dorpen te bezoeken.
De data van deze vaartochten zijn: 16 en 30 mei, 13 juni, 4 en 18 juli.
Kosten inclusief lunch en vervoer naar opstapplek: e 60,- p.p. Opgave
kan al! Stuur daarvoor een mail aan emma@noordelijkscheepvaart
museum.nl Meer informatie over deze vaartochten vind je op onze
website www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl

OMMETJE Onderdendam
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Op 13 mei zal het ommetje Onderdendam Onderwierum - Onderdendam worden
gepresenteerd.

Aanbieding in de VVV winkel
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Door onze samenwerking met Marketing Groningen kunnen we verschillende artikelen uit de VVV shop Groningen ook in Bedum verkopen.
We proberen in elke nieuwsbrief een artikel voor het voetlicht te halen.
En voor DONATEURS een speciale prijs.
Hoeveel Groninger vlaggen hebt u de afgelopen tijd wel niet gezien ?
Bij acties in het kader van de aardbevingen - bij de geweldige overwinning van FC Groningen en nog wel meer.
De Groninger vlag, mo oi K AD O, 100 x 150 cm.
115 gram glanspolyester. Sterke vlag en een speciale prijs ...!
Slechts e 18,95. Donateurs e 17,95
De Groninger Wimpel, gezoomd rondom houten bar met caps.
Koord met haak 30 cm x 250 cm. Sterke vlag.
Slechts e 19,95. Donateurs e 18,95.

Evenementen AGENDA (voor zover bij ons bekend )
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Woensdag 13 mei Opening vernieuwde Dorpshuis Zijlvesterhoek
Onderdendam met terras.
Zaterdag 16 mei Handelsvaart Winsum - Onderdendam.
Zie www.facebook.com/events/777684109006503/
Maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei Avond Wandel
Vierdaagse in Bedum. Stichting Kulturele Kommissie Bedum
Dinsdag 16 juni Omloop van Bedum, Wielerwedstrijd over 100 km.
Zaterdag 5 september Walfridusvoettocht Bedum. Werkgroep
walfridustochten van de stichting Kulturele Kommissie Bedum
MEI MAAND - FIETSMAAND
F I E T S TO C H T van 50 km.
Wanneer: ZATERDAG 23 MEI 2015
Start: TUSSEN 10.30 tot 11.00 UUR
Kosten: €. 2,50 VVV - Donateurs €. 2,00
Waar: VVV BEDUM, de POORT naar NOORD GRONINGEN
Inlichtingen: VVV BEDUM , Kapelstraat 3 ,
Telefoon 050 - 3015111 - E-mail info@vvvbedum.nl
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