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NIEUWSBRIEF

Met veel genoegen ontvangt u hierbij nr. 3 van de VVV Bedum Nieuwsbrief. Met ondermeer: • een verslag van de aanbieding van ons eerste 
vernieuwde “Ommetje” aan de voorzitter Stichting Dorshuis in Onderdendam  • Prachtige koolzaadvelden rondom Bedum. fotograaf Martijn Heem-
stra  maakt nieuwe foto’s   • Kraam op de zomermarkt 16 juni  • Donateuractie  • Een speciale VVV aanbieding  • Een B.& B. in de schijnwerper   
• De uitgebreide EVENEMENTEN AGENDA. 
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OMMETJES in en rond Bedum.
Rondje ONDERDENDAM - ONDERWIERUM - 
ONDERDENDAM is uitgekomen. 

Rondje ONDERDENDAM - ONDERWIERUM - ON-
DERDENDAM, is een VVV- Ommetje van 5 kilome-
ter, met de mogelijkheid er 8 km. van te maken. 
Het mooie VVV - Ommetje is uitgezet door VVV 
vrijwilliger Dukke Jellema, en gelopen door de 
leden van de wandelwerkgroep Henny Visser 
en Eddie Buisman uit Onderdendam. Tijdens de 
opening van het dorpshuis in Onderdendam heeft 
Dukke Jellema de voorzitter van het Dorpshuisbestuur Bert Helmholt 
het eerste exemplaar aangeboden. Met veel enthousiasme werd het 
ontvangen. Vele aanwezigen wilden reeds een exemplaar bestellen. 
Deze succesvolle introductie leer je je eigen omgeving nog beter 
kennen. Want de VVV vrijwilligers vertellen graag over de schoonheid 
van ons gebied ! 
Onderdendam is te feliciteren met haar mooie dorpshuis ! Het wordt 
sinds enkele jaren geheel door vrijwilligers gerund en bergt vele 
verenigingen en activiteiten. Volgens Bert Helmholt, voorzitter van 
het dorpshuisbestuur, is de functie van het dorpshuis op sociaal vlak 
enorm groot en zal de waarde ervan de komende jaren alleen maar 
toenemen. Vinden er nu al activiteiten plaats voor de ouderen van 
het dorp bij de Verzoamelstee, ook opende men een eigen jeugdplek 
in het dorpshuis. Volgens Bert Helmholt is Onderdendam ambitieus 
en ontwikkelt nu plannen om het zorgen voor elkaar, met elkaar te 
gaan regelen in het dorp. Ook wil het dorpshuis een plek zijn waar 
toeristen en andere bezoekers terecht kunnen voor informatie over de 
omgeving en 
een kopje kof-
fie. En daar zal 
VVV Bedum, 
de POORT naar 
Noord Gronin-
gen, graag bij 
ondersteunen.

Geniet nog even van de Koolzaadvelden

Prachtige bloei van de koolzaadvelden 
rondom Bedum. Nog even, dan is het 
voorbij. Op steeds meer akkers wordt 
KOOLZAAD verbouwd. Zo ook op 
verschillende percelen rondom 
Bedum. In enkele weken staat het 
KOOLZAAD er weer prachtig bij.  
Trek erop uit ! Rondom Bedum kun 
je verschillende akkers aantreffen. Op 
Oude Dijk  / Wolddijk treffen we een 
prachtig perceel aan van boer Coolman. 
De bloei is hier praktisch voorbij.  Verder ga je 
Ter Laan op, bij Maatschap Thybaut - Roodeschool in Ter Laan ligt een 
prachtig perceel KOOLZAAD, waar enkele foto’s zijn genomen.  
Het is nog zeer de moeite waard om de komende dagen een Rondje 
Bedum te wandelen of te fietsen. Via Oude Dijk - Wolddijk of  via Ter 
Laan  -  dan  Fraamweg - en  tegenover boerderij FRAAM  richting 
Bedum nog een mooi Koolzaadveld. Bij Maatschap Thybaut  is er dan 
ook nog even gelegenheid om eieren te kopen...
Wil je nog een uitstapje, dan ga je in Ter Laan richting Wester-
wijtwerd. Een zeer groot koolzaadveld. Wil je nagenieten van de 
heerlijke geur van de koolzaad. Lees de aanbieding van deze maand 
en ga naar de VVV !

WE STELLEN VOOR : 

 Martijn Heemstra heeft een 
mooie serie foto’s gemaakt 
in de gemeente Bedum en 
in Onderdendam. 
De foto’s gaan we, in on-
derling overleg, regelmatig 
plaatsen om ons prachtige 
gebied te laten zien! Exclusief 
voor VVV Bedum met dank 
aan Martijn Heemstra. Wie is Martijn Heemstra? Geboren in 1978 en 
woont samen met vriendin en 2 kinderen in een oud huisje in een 
klein gemoedelijk dorpje Onderdendam. “Ondanks dat mijn vader 
fotograaf was en mijn moeder de filmcamera altijd paraat had was 

Rondje Onderdendam - 
Onderwierum - Onderdendam

Wandelroute ca. 5 km 
(met de mogelijkheid er 8 km van te maken)
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ik in mijn jeugd niet met 
fotografie bezig. Pas sinds de 
tegenvallende vakantiefoto’s 
eind jaren negentig ben ik 
mij gaan verdiepen in de 
fotografie. Stapels boeken, 
een beginnerscursus en later 
een cursus voor gevorderden. 
En natuurlijk heel veel foto’s 
maken en bekijken!
Door het hebben van een 
eigen doka en de beperkingen 
van een analoge camera heb 
ik geleerd te fotograferen. 

Je moet opnieuw leren kijken. En je moet letterlijk in zwart-wit gaan 
denken. Door dit alles heb ik mijn eigen stijl ontwikkeld als fotograaf!” 
Aldus Martijn.  Zie www.martijnheemstra.nl

Evenementen AGENDA   (voor zover bij ons bekend ) 

In de maand juni zijn er vele activiteiten. VVV Bedum heeft het op een 
rijtje gezet. Ontbreekt er een activiteit, geef het door secretariaat@
vvvbedum.nl 

Zaterdag 6 juni KOM BUURTEN bij de BOER. Vanaf 13.00 tot 17.00 
uur tussen Fraamklap en Ter Laan gezellig rondstrunen, kijken en proe-
ven op verschillende boerderijen. Zie facebook Buurten bij Boeren.
Zaterdag 6 juni Leerlingendag van organist Jelle Geert Postma in 
de Dorpskerk van Noordwolde. van 10.00 - 16.00 uur
Zaterdag 13 juni Handelsvaart Winsum - Onderdendam. 
Zie www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl
Zaterdag 13 juni Beach Volleybal op het versplein in Bedum. 
Zaterdag 13 juni Groninger Molenweekend. Het centrale thema in 
2015 is de kleurrijke molen.
Zondag 14 juni Groninger Molenweekend. Het centrale thema in 
2015 is de kleurrijke molen
Dinsdag 16 juni Zomermarkt in centrum van Bedum vanaf 13.00 tot 
21.30 uur.
Dinsdag 16 juni RABO Dikke Banden Race voor schooljeugd 17.00 
tot 18.30 uur. 
Dinsdag 16 juni Omloop van Bedum, Wielerwedstrijd over 100 km. 
Zie www.omloopvanbedum.nl 
Vrijdag 19 juni Bedrijvenvoetbal Bedum. voor programma:
www.bedrijvenvoetbal.com.
Vrijdag 19 juni Openluchtspel van Toneelvereniging Mitnkander uit 
Bedum. “ ZOMER IN ZEE... LAND”. Parkeerterrein naast Alegunda Ilberi. 
Zie www.mitnkander.nl
Zaterdag 20 juni Bedrijvenvoetbal Bedum. www.bedrijven 
voetbal.com.
Zaterdag 20 juni Openluchtspel van Toneelvereniging Mitnkander 
uit Bedum. “ZOMER IN ZEE.... LAND “.
Zaterdag 20 juni orgelconcert door Leonore Lub in de Dorpskerk in 
Noordwolde. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 27 juni Handelsvaart Winsum - Onderdendam met 
museumboot Emma. 
Zaterdag 5 september Walfridusvoettocht Bedum. Werkgroep 
wandelen van Stichting Kulturele Kommissie Bedum. Aanmelden via 
www.walfridusvoettocht.nl 

Meld je als donateur van de VVV

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 Gronin-
gen, 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 

VVV kraampje tijdens de Zomermarkt op dinsdag 16 juni. De vrijwil-
ligers gaan tijdens de Zomermarkt op dinsdag 16 juni, wanneer de 

Omloop van Bedum wordt gehouden, een kraampje be-
mensen. Onze VVV - actie voor nieuwe donateurs, is 

er dan op gericht om zoveel mogelijk bezoekers aan 
te spreken om VVV donateur te worden. Daarnaast 
zijn er leuke artikelen te koop met logo ER GAAT 

NIETS BOVEN GRONINGEN. 

Een Bed & Breakfest in de schijnwerper

“B&B Woldring”  aan de Wil-
lemsstreek 2 te Noordwolde, 
is gevestigd in een rustieke en 
sfeervolle woonboerderij aan 
het Boterdiep. Er wordt een 
romantisch ontbijt geserveerd in 
een voormalig Groninger huiska-
mercafé. De boerderij ligt vlak bij de stad Groningen en aan de voet 
van het Hoogeland. Uitvalsbasis voor wandel-en fietstochten door 
de mooie natuur en langs schilderachtige dorpjes, oude kerken en 
monumentale borgen. Gastvrouw is Jantje Jacoba Woldring. Zie voor 
verdere informatie: www.bedandbreakfastgroningen.com
Adres: Bed and Breakfast Woldring Groningen, Willemsstreek 2, 
9784 TB Noordwolde, tel.: (050) 301 24 20 of 06 22218032

Aanbieding in de VVV winkel

Koolzaad zeep
 Heerlijk geurend. Wil je nagenieten van de heerlijke 
koolzaadgeur haal dan een stuk koolzaadzeep in 
huis. Speciale aanbieding deze maand van 
€ 2,00 voor € 1,50.

MOI spiegel
Een mooi kadootje. Een spiegel die je in de hal gaat 
hangen. Spiegel van 20 x 28 cm. met prachtige gravering provincie 
Groningen en de Grunneger groet MOI. Prijs € 35,00 .
Speciale prijs voor donateurs € 29,50.

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, 050 301 51 11
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