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Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief nr. 6 van de VVV Bedum.
In deze Nieuwsbrief: • verslag en impressie van de 5de editie van de Walfridusvoettocht • NACHT van de NACHT - Sterren kijken met Prof Dr. Peter
Barthel • Instelling van een Plaatselijke Commissie Goede Herderkerk • EVENEMENTEN AGENDA • Aanbieding in de VVV winkel.

De vijfde Walfridusvoettocht Bedum
BEDUM
was een groot succes!

De POORT naar Noord-Groningen

Uit de Noorderkrant: De nieuw leven ingeblazen Walfridusvoettocht heeft zaterdag meteen een recordaantal deelnemers
getrokken. 210 Wandelaars legden de tocht van 15 of 30 kilometer
af. Door het slechte weer hadden zich ruim 20 personen afgemeld.
Ze moesten zich wel extra goed kleden op de regen en de lage
temperatuur, maar de meesten genoten van de
fraaie route. De nieuwe organisatie onder
leiding van de werkgroep Walfridusvoettocht van de Stichting Kulturele
Kommissie Bedum heeft grote plannen met de tocht. 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 drie tochten
naar keuze achter elkaar te lopen met
een maximale afstand van circa 100
kilometer.
Ook in de Ommelander Courant stond
een mooi verslag.
De eerste zaterdag van september blijft
als vast datum voor de komende jaren.
Voor volgend jaar is de datum zaterdag 3
september 2016. Het doel is om in toekomst de Walfridusvoettocht
uit te laten groeien tot een 24-uurs evenement. Daarbij worden de
eerder gelopen voettochten samengevoegd.
De werkgroep Walfridusvoettocht Bedum van de Culturele Commissie.
Piet Oosterbeek - Bedum, voorzitter; Bea de Graaf - Bedum; Joep Agter
- Bedum en Janet Wesseldijk - Bedum.
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Goede Herderkerk start met een
BEDUM
Plaatselijke Commissie

De POORT naar Noord-Groningen

Op vrijdag 11 juli 2014 werd de Goede Herderkerk in Bedum
overgedragen 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. In samenwerking met de SOGK is er
op 21 september een bespreking geweest waar een Plaatselijke
Commissie ingesteld. Onder leiding van Jan de Vries, voorzitter
en Johan van der Werf, secretaris en een groep vrijwilligers zullen
er activiteiten opgezet worden. Zo’n commissie van vrijwilligers
geeft praktisch handen en voeten aan de activiteiten die in en om
de desbetreffende kerk ontwikkeld worden, zoals het houden van
exposities, het organiseren van lezingen en het geven van rondleidingen. Ook zijn er plannen om een route, in samenwerking met de
VVV Bedum, uit te zetten met aandacht voor de Amsterdamse stijl.
Zoals bekend is de Goede Herderkerk een monumentaal gebouw in
de Amsterdamse stijl van architect Egbert Reitsema. Meewerken?
Informatie via info@groningerkerken.nl of telefonisch op 0503123569.
BEDUM
NACHT van de NACHT
De POORT naar Noord-Groningen

Sterren kijken tijdens VVV wandeling in de Nacht van de
Nacht zaterdag 24 oktober.
Zaterdag 24 oktober 2015 is er de jaarlijkse Nacht van de Nacht. De
gezamenlijke natuur- en Milieufederaties en de sterrenkundigen
vragen dan aandacht voor de schoonheid van de nacht, en... voor
de steeds groter wordende lichtvervuiling in ons land. Overal in het
land worden evenementen georganiseerd waar de nacht-natuur en
nachtelijke verschijnselen bijzondere aandacht krijgen.
Zie ook www.nachtvandenacht.nl.
In de nacht van 24 op 25 oktober gaat trouwens de klok een uur
terug en is er dus een uur langer gelegenheid om van de nacht te
genieten!
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De VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen, wil u nader laten
kennismaken met de sterrenhemel boven Bedum (en omstreken)
tijdens de Nacht van de Nacht. Als het onbewolkt is (dat hopen we
dan maar!) is er buiten de bebouwde kom, ver weg van straatlantaarns en andere lichtbronnen veel moois aan de nachthemel te
zien - als je maar weet waar je moet kijken!
De Bedumse sterrenkundige Prof. Dr.Peter Barthel heeft een korte
beschrijving van die nachthemel boven Bedum in elkaar gezet. Hij
legt in eenvoudige woorden uit welke bijzondere sterren, sterrenbeelden en planeten er op 24 oktober boven Noord-Groningen te
zien zijn en waar u dan moet kijken!
De VVV Bedum ontvangt de deelnemers graag om 20.30 uur in de
prachtige ambiance van de Fam. Wigboldus, Wolddijk 60, Noordwolde - Bedum. Na ontvangst, met koffie en koek, zal hier de
presentatie plaats vinden, waarna de Nachtwandeling gaat over de
eeuwenoude Wolddijk en we kunnen genieten van de sterrenhemel! Na afloop van de wandeling nog even (voor eigen rekening)
een “after sterren party“.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij VVV Bedum, de POORT
naar Noord Groningen, Kapelstraat 3, Bedum. tijdens openings
uren. tel. 050 301 51 11. Deelname 5,00 euro en donateurs van
VVV Bedum 4,50 euro!
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 oktober Kinderdisco in de Meenschaar van 19.00-21.00 uur.
24 oktober Nacht van de Nacht wandeling
24 oktober Avondmalen bij Korenmolen Wilhelmina in
Noorderhogebrug en sponsor van de VVV Bedum.
30 oktober Speelgoedbeurs (tweedehands) in Trefcentrum.
Van 18.30 tot 21.30 uur.
BEDUM
Meld je als donateur van de VVV
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
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De VVV Bedum organiseert in het kader van NACHT VAN DE NACHT

STERREN STRALEN *
* IN DE NACHT

BEDUM
Aanbieding in de VVV winkel

-NACHTWANDELING-

De POORT naar Noord-Groningen

Lekkere warme MUTS BEDUM.
Het wordr kouder! Dat vraagt om een warme
muts! Speciaal voor de VVV, de POORT naar Noord
Groningen, is er deze prachtige MUTS met BEDUM
geborduurd. In de uitvoering blauw en tekst in
geel. Haal deze warme muts op voor slechts
€ 8,50 (voor donateurs). Voor niet-donateurs
is de prijs € 9,50. Dan loop je er lekker warm bij!

zaterdag 24 oktober 2015 van 20.30 tot 23.30 uur
fam. Wigboldus, Wolddijk 60, Bedum

*

*

Kosten: € 5,00 Donateurs € 4,50

* ontvangst in de prachtige ambiance van fam. Wigboldus
* uitleg van de sterrenhemel door Prof.dr. Peter Barthel
* sterrenwandeling over de donkere WOLDDIJK
* na afloop van de wandeling AFTER STERREN PARTY
(voor eigen rekening)

*

U kunt zich uiterlijk 23 oktober opgeven bij de VVV Bedum - info@vvvbedum.nl of bij de start
Meer informatie over de wandeling kunt u vinden op
www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/sterren-stralen-in-de-nacht-nacht-wandeling

BEDUM
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De POORT naar Noord-Groningen

vvv bedum poster nacht.indd 1

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 3015111
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