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Het is ons een waar genoegen u hierbij nr. 4 van de VVV Bedum Nieuwsbrief. In deze Nieuwsbrief :

• Wie nodigt een gast aan tafel? • Abonneedag voor lezers van het Reformatorisch Dagblad • Vaartoerisme in Bedum • TT bezoekers overnachten
in Bedum • Walfridusvoettocht • Open Monumentendag • Informatiekraam tijdens de Zomermarkt op 16 juni • speciale VVV aanbieding
• EVENEMENTENAGENDA.

Hoe was het ook weer?
BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

Wie nodigt een gast aan tafel? Dat was de vraag in 2013 naar aanleiding van onderzoek van de Rekenkamercommissie van de Raad
van Bedum over Recreatie en Toerisme in de gemeente Bedum.
“De pareltjes in de gemeente Bedum moeten we veel meer onder
de aandacht brengen”, aldus opmerkingen in de Raadscommissie
ABZ van Bedum op donderdagavond 3 oktober 2013. De opmerking
werd gemaakt door de voorzitter van de Rekenkamer Commissie
van de Gemeente Bedum, de heer Elias de Haan tijdens de presentatie van het onderzoeksrapport : “Toerisme en Recreatie”. De
uitspraak over de “PARELTJES in Bedum” is natuurlijk een prachtige
uitspraak! Vraag het maar eens aan de vrijwilligers van de VVV in
Bedum. Zij geven vele keren uitleg en aandacht over de Pareltjes!
U weet ondertussen wat het vervolg is geworden. Bedum heeft zijn
VVV locatie kunnen behouden en uitbreiden. De stichting VVV Bedum,
de POORT naar Noord Groningen is op vele fronten bezig.

Abonneedag Reformatorisch Dagblad
BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

Het is de eerste keer dat VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen, een bus met GASTEN, in Bedum heeft kunnen ontvangen. Door
contacten met het Reformatorisch Dagblad (56.000 oplage) naar
aanleiding van een verhaal over de kunstschilder Henk Helmantel
van Westeremden bleek dat VVV Bedum gelegenheid kreeg om een
dagprogramma samen te stellen. Dit programma is door hun afdeling
marketing positief ontvangen en daarna samen verder uitgewerkt.
Hierbij een gedeelte van de pagina grootte advertentie in het
RD. Deze advertentie pagina is slechts 2 x geplaatst en naar aanleiding hiervan hadden zich 80 personen opgegeven om op donderdag
18 juni Bedum en het Hoogeland van Groningen te verkennen!
Rond half elf arriveerde de grootste bus van Nederland vanuit Nunspeet
in Bedum. Deze indrukwekkende dubbeldekker heeft 90 zitplaatsen!
Touringcar chauffeur Kees manoeuvreerde de bus keurig voor de ingang
van Trefcentrum. De gasten werden hier welkom geheten door de
wethouder van Toerisme Johannes de Vries en door Henk van der Velde,
voorzitter St. VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen.

Speciaal voor u
als abonnee van het RD...

Abonneeprijs

95
Abonneedag met bus naar Noord-Groningen € 69,
p.p.
Rondrit aardbevingsgebied en bezoek atelier kunstschilder Henk Helmantel

Informatie:
Datum: D.V. donderdag 18 juni 2015 van 8.00 tot 18.00 uur
Opstapplaats: zalencentrum De Pineta, Nunspeet (gratis parkeren)
Bij de prijs is inbegrepen:
Voor vertrek 2 x koffie/thee, met gebak
Vervoer per luxe touringcar
Bij aankomst in Bedum 2 x koffie/thee met Groninger koek
Bezoek kerk Bedum en Loppersum, uitleg door gids
Lunch: belegde broodjes, soep of kroket, (karne)melk en fruit
Rondrit per bus door aardbevingsgebied (Ter Laan, Loppersum)
Rondleiding door Henk Helmantel in zijn boerderij in Westeremden,
afsluiting met koffie
Extra bij te boeken:
3-gangen dinerbuffet bij De Pineta voor slechts € 17,50 p.p.
Speciale abonneeprijs: € 69,95 p.p. Per abonnement kunnen zich twee
personen inschrijven. Als u geen abonnee bent, betaalt u € 74,95 p.p.
Deelname abonneeactiviteiten geschiedt op eigen risico.

's Morgens wandelt u, na de koffie met Groninger koek,
naar de Walfriduskerk. Bedum heeft de scheefste toren
van heel Europa! Hij staat maar liefst 2,61 meter uit het
lood. U luncht op een boerderij bij een RD-abonnee.
Daarna rijdt de bus over Ter Laan en Loppersum waar u
kunt zien wat de aardbevingen teweeggebracht hebben.
In Loppersum bezoekt u de monumentale kerk. Helmantel
gebruikte deze als voorbeeld voor een schilderij.
In Westeremden krijgt u in de boerderij "De Weem" een
rondleiding door kunstschilder Henk Helmantel in z'n
atelier. Hij is christen en dat steekt hij niet onder stoelen
of banken. Hoewel hij zijn schilderijen-vooral stillevens en
kerkinterieurs- geen nadrukkelijk religieuze lading geeft,
herkennen veel mensen in zijn schilderijen iets christelijks.
Is het vanwege de harmonie of juist om de verstilde sfeer
die vraagt om bezinning? Bij vertrek krijgt u koffie/thee.

Na een kop koffie met groninger koek wandelden de gasten door
het oude gedeelte van Bedum naar de Walfriduskerk. Twee gidsen
stonden hier gereed om de Walfriduskerk van alle kanten toe te
lichten. De toren werd door een aantal beklommen en vele vragen
werden beantwoord. Eén van de gasten wilde graag nog even op
het orgel spelen, wat werd toegestaan. Waarna er spontaan enkele
Psalmen op hele noten werden gezongen! Vanwege de weersomstandigheden kon de lunch helaas niet op de boerderij van de fam.
Roseboom in Ter Laan worden geserveerd, maar in Trefcentrum.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan de fam. Roseboom,
waar de gasten genoten van deze prachtige boerderij. En van een
jong kalfje wat net een uur eerder was geboren !
De tocht ging daarna naar de Petrus en
Pauluskerk in Loppersum voor een bezichtiging en rondleiding en daarna naar
voorWeem”
meer informatie
op
. rd.nl/abonneevoordeel
de museumboerderijKijk“De
van
Henk Helmantel.
Babs Helmantel vertelde de gasten over
Museum De Weem en daarna kon een
ieder de tentoonstellingsruimte bezoeken. Enkele maakten gebruik om ook het
atelier te bezichtigen, waar men kon zien
waar Henk Helmantel mee bezig was!
De dag is samengesteld in samenwerking met VVV Bedum.

Opgavebon abonneedag Noord-Groningen 18 juni

Hierbij meld ik
Hierbij meld ik

abonnee(s) aan voor € 69,95 p.p. (max. 2 personen per abonnement)
niet-abonnee(s) aan voor € 74,95 p.p.

Comfort Touring voert de abonneedag uit en regelt de betaling. U ontvangt een factuur van hen.
Ik geef me op met

personen voor het diner à € 17,50. Dit betaalt u ter plekke aan De Pineta.
Handtekening:

Naam:
Adres:

Telefoonnr.:

Postcode:

Mobiel:

Woonplaats:

E-mail:

Ik ben eventueel bereid tot carpoolen

Ja

Nee

Ik ontvang gratis informatie over producten van de Erdee Media Groep

Stuur deze opgavebon vóór 18 mei naar Erdee
abonneevoordeel ovv abonneedag Noord-Groningen,
Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn.

Of meld u aan vóór 18 mei via rd.nl/abonneevoordeel/abonneedagen. U
ontvangt van ons uiterlijk 2 weken voor vertrek een bevestiging en een
routebeschrijving.
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BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

Dukke Jellema, vrijwilligster van de VVV had voor iedere gast, als
afscheid, een informatiepakketje, die in dank werd aangenomen.
Vele gasten, die uit het hele land kwamen, bedankten de organisatie
voor deze prachtige dag. “We hadden niet gedacht dat Groningen
zo mooi is ! ” “Ik dacht dat Groningers STUG waren...! nou helemaal
niet,” laat een gast weten uit Zuid Holland.
Van de organisatie van het Reformatorisch Dagblad kregen we de
volgende dag per mail een bedankje, men was dik tevreden over de
dag. Het zal ongetwijfeld tot een vervolg komen.
BEDUM
Uit Friesland komen de bootjes en boten
De POORT naar Noord-Groningen

Het vaarseizoen is weer open. Op verschillende dagen liggen er weer
plezierboten in de haven van Bedum. Zo lag er onlangs een Friese
schipper met zijn prachtige boot in de haven. De schipper vertelde
ons dat hij met veel plezier door Het Boterdiep had gevaren. “Met alle
medewerking van de brugwachter. Hij vond het leuk om ons goed te
helpen, want de boot moest keren in een breed gedeelte.“
“Wat een prachtige plek hebben we hier en het is helemaal gratis“,
aldus de schippersvrouw. “We hebben de VVV in Bedum bezocht
en de vrijwilligers hebben ons goed geïnformeerd over Bedum en
de omgeving!”
De schipper en zijn vrouw hebben ons beloofd om flink reclame te
maken voor Bedum... Zo hoort het. Na enkele dagen vertoeven in
Bedum zijn ze weer vertrokken.
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Restaurant in de Molen
BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

Restaurant in de Molen in Onderdendam
wordt vermeld als één van de 13 beste
restaurant buiten Amsterdam!
Van Harte Gefeliciteerd met deze
geweldige vermelding Steven !
Restaurant in de Molen staat in het
rijtje van 13 beste restaurants buiten
Amsterdam! Er gaat IETS boven Groningen! Onderdendam een uniek plekje in
ons mooie Groninger Hoogeland !
Zie verder de website: http://www.thrillist.com/
eat/amsterdam/best-restaurants-in-the-netherlands

Walfridusvoettocht
BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

De vijfde Walfridusvoettocht Bedum zaterdag 5 september
2015.
Tot 2013 werd elk jaar op de eerste zaterdag van september de
Walfridusvoettocht gehouden. Vorig jaar vond er geen Walfridusvoettocht plaats maar op 5 september a.s. wordt de wandeltocht
opnieuw gehouden. De tocht maakt een doorstart met een nieuwe
organisatie onder leiding van de werkgroep Walfridusvoettocht
van de Stichting Kulturele Kommissie Bedum.

Walfridusvoettocht
Zaterdag 5 september 2015

BEDUM
TT gangers overnachten in Bedum
De POORT naar Noord-Groningen

Toeristen komen naar Bedum. TT gangers
overnachten graag in Café Restaurant
Hotel ‘t gemeentehuis Bedum.
Belgen, Duitsers, Engelsen, Italianen
kwamen met hun mooie motoren
overnachten. De motoren staan
keurig opgesteld en trokken veel
bekijks. Het is goed toeven in
Hotel ‘t Gemeentehuis !

www.walfridusvoettocht.nl

BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

Op de eerste zaterdag van september kunt u meewandelen in een
wandeltocht van ca. 15 of ca. 30 km. Het centrale punt zal steeds de
Walfriduskerk in het centrum van Bedum zijn. Vandaar dat de naam
Walfridusvoettocht gehandhaafd blijft. De splitsing zal dit jaar in
Zuidwolde plaatsvinden en uiteindelijk gaan via de Wolddijk weer
richting Bedum met als eindpunt de Walfriduskerk Bedum.
De tocht van dit jaar zal voor een groot gedeelte gaan via de route,
zoals die werd gelopen tijdens de culturele voettocht van 2008.
Het doel is om in toekomst de Walfridusvoettocht uit te laten groeien tot een 24 uurs evenement. Daarbij worden de eerder gelopen
voettochtten samengevoegd. Er bestaat dan de mogelijkheid om
3 tochten naar keuze achter elkaar te lopen met een maximale
afstand van ca. 100 kilometer.
Maar eerst: op naar de start op 5 september 2015! Inschrijving
is reeds geopend ! Alle inschrijvingen gaan via VVV Bedum. Ga
daarvoor naar de website www.walfridusvoettocht.nl en vul het
aanmeldingsformulier in. Voor informatie: telefoon 050 3015111.
Ook voor het volgend jaar is de datum al bekend. Dat wordt 3 september 2016. De werkgroep Walfridusvoettocht Bedum van de Culturele
Commissie.
BEDUM
Open Monumentendag
De POORT naar Noord-Groningen

12 & 13 september 2015 wordt weer Open Monumentendag
georganiseerd
Een weekend dat geheel in het teken staat van Kunst & Ambacht.
Men kan tijdens Open Monumentendag monumenten bezichtigen
waarbij de aandacht uitgaat naar het vakmanschap, het restauratie
ambacht en de moderne toepassingen. Ook schilders, beeldhouwers,
musici en andere kunstenaars kunnen op Monumenten dag hun
kunsten vertonen. De Kulturele Kommissie Bedum is op zoek naar
kunstenaars, mensen die creëren, schilderen, met keramiek werken,
fotograferen maar ook mensen die zang en poëzie willen voordragen.
Kunstenaars dus, hobby of professioneel, die anderen willen laten
meegenieten van wat zij maken. Dat kan in een eigen atelier maar
ook elders in bijvoorbeeld een kerk of ander monument. Bent u
geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
de Kulturele Kommissie Bedum: info@kultureelbedum.nl
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10 - 13 augustus Vakantie Speeldagen Bedum
Zaterdag 5 september Walfridusvoettocht Bedum
Werkgroep wandelen van Stichting Kulturele Kommissie Bedum.
Aanmelden via www.walfridusvoettocht.nl
12 en 13 september OPEN MONUMENTENDAG
24 en 25 oktober NACHT van de NACHT

Meld je als donateur van de VVV
BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

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

Aanbieding in de VVV winkel
BEDUM
De POORT naar Noord-Groningen

Op vakantie, op bezoek bij familie, vrienden of kennissen? Dan
neem je een leuk cadeautje mee van Bedum.
PLACEMAT met prachtige foto’s van Bedum. Speciaal voor onze
donateurs van € 5,05 voor € 3,95. Aanbieding geldig tot 15 augustus
2015.

BEDUM
Evenementen AGENDA (voor zover bij ons bekend)
De POORT naar Noord-Groningen

VVV Bedum geeft zoveel mogelijk activiteiten door. Ontbreekt er
een activiteit, stuur een mail naar secretariaat@vvvbedum.nl
10 juli organiseert Het Groninger Landschap de jeugdexcursie:
Levend Ganzenbord. Buitenplaats Reitdiep.
18 juli BLIK OP AUTHENTIEK GRONINGEN. Unieke Handelsvaart
met het Museumschip EMMA (1922) van Groningen via Onderdendam naar Winsum. In Onderdendam een heerlijke lunch in
Restaurant In de Molen. Een samenwerking van het Noordelijke
Scheepvaartmuseum Groningen met VVV Bedum, de POORT naar
Noord Groningen en Dasjagoud. Opgave 050 3122202.

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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