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(Intro)  Vakantie voorbij ? Nog veel te beleven in Bedum e.o. Met genoegen ontvangt u hierbij nr. 5 van de VVV Bedum.  
In deze Nieuwsbrief  • 5 de editie van de Walfridusvoettocht  • Open Monumentendag  • Toeristen bezoeken Bedum

  • EVENEMENTEN AGENDA  • Aanbieding in de VVV winkel. 
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Walfridusvoettocht

De vijfde Walfridusvoettocht Bedum wordt gelopen 
op zaterdag 5 september 2015. Wat een deelne-
mers aan de vernieuwde Walfridusvoettocht!  
De Werkgroep Walfridusvoettocht van de 
Stichting Kulturele Kommissie Bedum dacht bij 

de start “als we maar hetzelfde aantal wandelaars 
kunnen inschrijven als de laatste keer! “ Nou dat is 

ruimschoots gepasseerd! Sterker nog er hebben zich 2x 
zoveel deelnemers laten inschrijven bij de VVV Bedum. En niet alleen uit 
Bedum en omgeving. Ook uit Zuid-Holland is er zelfs een inschrijving. Deze 
deelnemers logeren in een Bed and Breakfest! Geweldig toch!
De eerste zaterdag van septem-
ber blijft als vast datum voor 
de komende jaren! Wilt u nog 
meewandelen ? Dat kan alleen 
bij de start, zaterdagmorgen 5 
september vanaf 8.00 uur in Hotel 
‘t Gemeentehuis. Dit jaar is er een 
wandeltocht van ca. 15 of ca. 30 
km. Het centrale punt zal steeds 
de Walfriduskerk in het centrum 
van Bedum zijn. Vandaar de naam 
Walfridusvoettocht. De splitsing zal dit jaar in Zuidwolde plaatsvinden 
en uiteindelijk gaan via de Wolddijk weer richting Bedum met als 
eindpunt de Walfriduskerk Bedum.
Het doel is om in toekomst de Walfridusvoettocht uit te laten groei-
en tot een 24 uurs evenement. Daarbij worden de eerder gelopen 
voettochtten samengevoegd. Er bestaat dan de mogelijkheid om drie 
tochten naar keuze achter elkaar te lopen met een maximale afstand 
van 100 kilometer. Zie ook www.walfridusvoettocht.nl

Voor volgend jaar is de datum zaterdag 3 september 2016. 

 

De werkgroep Walfridusvoettocht Bedum van de Culturele Commissie.  
Piet Oosterbeek - Bedum, voorzitter ; Bea de Graaf - Bedum ; Joep Agter 
- Bedum en Janet Wesseldijk - Bedum.

Open Monumentendag
 
12 & 13 september 2015 weer Open Monumentendag. 
Ook in gemeente Bedum.
 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 am-
bacht en de moderne toepassingen. Ook schilders, beeldhouwers, mu-
sici en andere kunstenaars kunnen op Monumentendag 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 bijvoor-
beeld 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
Open zijn: Walfriduskerk. Hier heeft de Historische Vereniging gemeente 
Bedum een expositie ingericht.
Goede Herderkerk, eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. 
In samenwerking met de K.K. Bedum zullen enkele kunstenaars hier 
exposeren. Zie ook de website van de Stichting Oude Groninger Kerken 
www.groningerkerken.nl 

Toeristen bezoeken BEDUM

Café Restaurant Hotel ‘t gemeentehuis Bedum ontvangt regelmatig 
gasten, die als toerist o.a. Bedum en omgeving bezoeken. Lees de 
reacties van de gasten, dan ontdek je het volgende:

Een gast uit Hengevelde: “Je kunt er heerlijk fietsen. Even langs de VVV 
gaan (naar die super aardige mevrouw) die zet zo een mooie route voor je 
op papier en geeft je handige tips. Bijv. Een dagje naar Schiermonnikoog 
gaan en koffie drinken bij hotel v.d. Werff voor slechts € 0,80 “.
Nog een gast uit Waalwijk: Geeft een aardige tip: “2 leuke wandelingen 
van de VVV Bedum. 1. Rondje Ellerhuizen en Zeven Bruggetjespad! Aan te 
bevelen!”.

In de afgelopen weken waren er gasten uit de provincie Noord Brabant 
en Limburg, en ook uit... Oekraïne, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië 
en Cyprus. Genieten van de prachtige omgeving van het Groninger 
‘Hoogeland’! Welkom toerist!

Mennie en Nel druk met inschrijving 
deelnemers op VVV kantoor
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Bijzonder bezoek uit Nijmegen!

Op een morgen loop je door het centrum 
van Bedum, zie je een prachtige 

oldtimer sportwagen staan. Met de 
inzittenden een gesprekje gevoerd. 
Deze toeristen kwamen uit 
Nijmegen en verbleven een paar 
dagen in Groningen, ze hadden een 

route uitgezet aan de hand van het 
boekje: “Een tocht langs ROMAANS 

in de Eems Dollard Regio.“ Ze waren in 
Zuidwolde begonnen en hadden een hele 

route uitgestippeld! 
Ze vonden het hier geweldig en komen vast terug om dan een route 
‘Amsterdamse Stijl’ te volgen. 

Goede Herderkerk zoekt ‘handen en voeten’

Op vrijdag 11 juli 2014 werd de Goede Herderkerk in Bedum overge-
dragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Zo nu en dan 

werd de kerk verhuurd, maar nu is de kerk ook 
beschikbaar voor andere activiteiten. Net 

als bij vele kerken van de SOGK hoopt 
een werkgroep Plaatselijke Com-

missie hier activiteiten te kunnen 
realiseren. Zo’n commissie van 
vrijwilligers geeft praktisch han-
den en voeten aan de activiteiten 
die in en om de desbetreffende 

kerk ontwikkeld worden, zoals het 
houden van exposities, het organi-

seren van lezingen en het geven van 
rondleidingen. Meewerken? Op maandag 

21 september 20.00 uur is er een informatie-
avond in de Goede Herderkerk Informatie via info@groningerkerken.nl 
of telefonisch op 050-3123569. 

Evenementen AGENDA (voor zover bij ons bekend) 

VVV Bedum geeft zoveel mogelijk activiteiten door. Ontbreekt er een 
activiteit, stuur een mail naar secretariaat@vvvbedum.nl 
Zaterdag 5 september Walfridusvoettocht Bedum. Werkgroep 
wandelen van Stichting Kulturele Kommissie Bedum. Aanmelden bij de 
start 8.00 uur in Hotel ‘t Gemeentehuis. 
5 september Triathlon van Onderdendam, vanaf 12.00 uur.
12 september OPEN KAMPIOENSCHAP STEKVISSEN VRIJE 
HENGEL van de GEMEENTE BEDUM (vanuit het dorpshuis Zijlvesterhoek 
te Onderdendam)

Donderdag 10 september Verzoamelstee Bedum vanaf  
9. 30 uur in Grand Café van Alegunda Ilberi.
12 en 13 september OPEN MONUMENTENDAG. Er zijn verschillende 
kerken open. 
18, 19 en 20 september Theatervoorstelling MANSHOLT op 2 
Bunders in Ellerhuizen.
Na 2 zomers rondtrekken langs Nederlandse boerderijen met wel 70 
theatervoorstellingen sluit Mansholt de succesvolle tournee af waar 
het ook begon op 2Bunders in Ellerhuizen Bedum. 
De nominatie als één van de tien beste voorstellingen van 2015 door 
het Theater Festival was de aanleiding voor het Grand Theatre om de 
voorstelling nog 1 weekend terug te halen naar de geboortegrond 
van Sicco Mansholt. 
Vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september zijn vier voorstellingen 
te zien in de boerderij van Camping 2Bunders (www.2bunders.nl). 
Vooraf kan op locatie gedineerd of geluncht worden. De biologische 
maaltijden worden verzorgd door catering ‘Aukje’, met eigen en lokale 
producten. Overnachten op de camping is natuurlijk ook mogelijk. 

24 en 25 oktober NACHT van de NACHT

 Nadere informatie volgt.

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 

Aanbieding in de VVV winkel

Nieuwe ANSICHTKAARTEN 
van BEDUM.
Bij Drukkerij Haan zijn een paar 
maanden geleden een serie van 5 
ansichtkaarten uitgekomen, met 
mooie afbeeldingen van Bedum. 

Ook bij NoordPRoof zijn onlangs een 
serie van 5 ansichtkaarten uitgeko-
men met prachtige afbeeldingen van 
Bedum. En achterop reclame voor de 
VVV Bedum met logo. 
De prijs € 0,95 per kaart. 
Per setje van 5 stuks € 4,50. 

Wil je als vrijwilliger meewerken? Wij zoeken nog enkele 
vrijwilligers, die mee willen helpen in de winkel. Infor-
meer bij Nelly Wieringa tel via VVV Bedum 050 3015111
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