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N I E U W S B R I E F

Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief nr. 7 van de VVV Bedum. De laatste van 2015. 
 In deze Nieuwsbrief  •  Nacht van de Nacht 24 oktober  •  Sint Maarten 11 november  •  Lampion keuring  •  VVV Kerstwandeling 18 december 

  •  EVENEMENTEN AGENDA  •  Aanbieding in de VVV winkel. 
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Evenementen AGENDA 

VVV Bedum wil voor 2016 zoveel mogelijk activiteiten doorgeven.  
Stuur een mail naar secretariaat@vvvbedum.nl.

Nacht van de Nacht 24 oktober

Succesvol VVV-evenement met Prof. Dr. Peter 
Barthel.  De VVV Bedum, de POORT naar Noord 
Groningen,  heeft deelnemers kennis laten maken 
met de  sterrenhemel boven Bedum (en omstreken) 
tijdens de Nacht van de Nacht.
De Bedumse bekende sterrenkundige Prof. Dr.Peter Barthel  had  een 
korte beschrijving van die nachthemel boven Bedum in elkaar gezet. 
Vooraf gaf Peter aan de vele aanwezigen in de prachtige ambiance 
van de boerderij van de fam. Wigboldus, Wolddijk uitleg. “Wat is de 
aarde, waar zit de zon en de maan? “ Geboeid zat een ieder te luisteren. 
Iedereen kreeg daarna in eenvoudige woorden een korte beschrijving 
mee, uit welke bijzondere sterren, sterrenbeelden en planeten er op 
24 oktober boven Noord-Groningen te zien zijn, en waar u  dan moet 
kijken! Daarna gingen we een eind wandelen in een poging om enige 
sterren te ontdekken. Helaas was het teveel bewolkt. Na de wandeling 
was er nog een korte after-sterrenparty, waarin de wens werd geuit 
om dit als een jaarlijkse evenement op de agenda te zetten! Met de 
toezegging van Peter als onze reisgids! 

Lampion keuring

Lampion keuring op 11 november in samen-
werking met Koopcentrum de Scheve Toren. 
Wie had de mooiste Lampion tijdens SINT 
MAARTEN lopen op woensdag 11 november?
 In samenwerking met de winkeliers in de 
Grotestraat was er een gezellige omgeving 
gecreeerd, waar de honderden kinderen SINT 
MAARTEN konden lopen. 

Op verzoek van het bestuur 
van Koopcentrum Sche-
ve Toren waren de VVV 
vrijwilligers gevraagd om de 
lampions te keuren. Een heel 
karwei, maar uiteindelijk 
kwamen er de volgende 
kinderen met hun prachtige 
lampions in de prijzen:  Cha-
rissa Koster, 11 jaar; Joël van 
Dijk, 9 jaar en  Tim Wiltjer, 
7 jaar.
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VVV KERSTWANDELING BEDUM

Het was vrijdagavond 18 december een 
prachtige, spannende, en vooral gezelli-
ge VVV Kerstwandeling Bedum! 
Zo’n 150 deelnemers aan deze 1e VVV 
Kerstwandeling! En op het laatste mo-

ment moesten we nog enkele aanmelders 
teleurstellen. Anders was er niet genoeg 

versnaperingen voor de deelnemers.  
De VVV vrijwilligers Dukke Jellema en Nicolien Hui-

zinga waren de hele middag samen met nog enkele vrijwilligers druk 
bezig geweest om een verrassende wandeltocht in te richten.

 Zo waren er in de weken vooraf glazen potjes voor de waxinelichtjes 
verzameld, om hier en daar langs de route te zetten. Samen 

met enkele vuurkorven was het zeer sfeervol!  Vanuit 
boerderij FRAAM waren enkele fakkels aangeboden 

die ook een gezellig licht gaven!
Onderweg werden de wandelaars verrast door mu-
zikale kerstliederen gezongen door HEREN - ZAN-
GERS uit Bedum en enkele muzikanten vertolkten 

muzikale kerstklanken. Dit ook tot veel genoegen 
van de bewoners in de omgeving. “Daarmee werd er 

een gezellige kerstsfeer mee gecreëerd. “, aldus één van 
de VVV vrijwilligers. 

De route ging deels over verharde paden en over schelpenpaadjes en 
daarmee was het ook geschikt voor rolstoelgebruikers. 

Dankzij de medewerking van JUMBO Bedum werden de wandelaars 
onderweg verrast met een mandarijntje En PLUS Bedum trakteerde op 
een kerstkrans. Deze werden uitgedeeld bij de fam. H. de Poel aan de 
Zevenbruggetjesweg, waar warme chocolade werd uitgedeeld.

Na afloop kregen de VVV vrijwilligers veel complimenten voor deze 
mooie en gezellige VVV kerstwandeling! 
Zeker voor herhaling vatbaar.

Nieuwe samenwerking in 2016: 
Agentschap voor FlixBus

FlixBus is al sinds oktober 2014 actief in Nederland met internationale 
buslijnen naar steden in Frankrijk, Duitsland en België vanuit Am-
sterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Groningen en Utrecht. 
Onze huidige Europese netwerk van meer dan 550 steden, 18 landen 
en 45.000 dagelijkse verbindingen zal steeds verder uitbreiden zodat 
heel Europa voordelig en comfortable kan reizen. Met ingang van 2016 
kan men tickets bestellen via VVV Bedum. Daarvoor is een contract 
afgesloten met FlixBus Duitsland. Door deze samenwerking is het zeer 
eenvoudig om via ons een (interna-
tionale) ticket te bestellen. En voor 
elle ticket ontvangen wij provisie! 
Dat draagt goed bij aan de uitbouw 
van ons werk!

FlixBus schrijft ons: FlixBus busnetwerk in Nederland.
FlixBus is op 3 december 2015 van start gegaan met het eerste nationa-
le intercitybusnetwerk. Om deze busnetwerk te zien, ga naar de website 
www.flixbus.nl Sinds de aankondiging van onze nationale intercity-
busnetwerk op 24 november 2015, hebben we veel positieve feedback 
ontvangen. Verschillende media zoals de NOS, NRC en RTL noemen 
FlixBus een concurrentie voor de NS. Het doel voor 2016 is de aansluiting 
van alle Nederlandse steden met meer dan 100.000 inwoners.
 
Door deze fantastische start zijn we blij dat we geaccepteerd zijn als 
Salespartner van FlixBus. Laat alle boekingen voor FlixBus dan ook via 
ons lopen. U kunt gratis parkeren voor de deur en wij zijn blij met elke 
boeking!

 
Laatste weken van 2016

De hele maand december is het druk in de VVV 
winkel. Velen kwamen langs voor aanmelding van 
de VVV kerstwandeling, en daarnaast worden er 
vele VVV Cadeaubonnen, afgehaald.

Bestuur en vrijwilligers van de VVV Bedum, de POORT 
naar Noord Groningen bedanken de vele donateurs, 
bezoekers aan de winkel en de deelnemers aan één 
van onze activiteiten!

Wij wensen u  VEUL HAIL EN ZEEGN voor 2016! 


