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Evenementen - Arrangementen - Streekproducten - VVV-bonnen

N I E U W S B R I E F

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nr. 2 van de VVV Bedum.  
 In deze Nieuwsbrief:  •  VVV Vrijwilligers  •  Onze rubriek “We zijn blij met de VVV Bedum....”  •  Fotowedstrijd VVV Bedum 

  •  Wij stellen u voor: B&B in Onderdendam  •  Rondje Onderdendam  •  Reisbureau in VVV kantoor 
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VVV Vrijwilligers

Onze VVV vrijwilligers zijn actief om de bezoekers te informeren. 
Telefoontjes te beantwoorden. Bezoekers kunnen in onze VVV winkel 
terecht voor: VVV Cadeaubonnen  -  VVV Gift Card  -  VVV Dinerbon-
nen  -  VVV Weekend weg Card  -  Bioscoopbonnen  -  Podiumkaarten. 
En mooie ansichtkaarten van Bedum. Streekproducten, kijk maar eens 
in de etalage... Verder tickets voor de Borkumlijn en de ticket voor de 
FLIXBUS.
De openingstijden voor de winkel zijn: maandag en donderdag van 
14.00 uur tot 16.30 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 
12.00 uur en 14.00 tot 16.30 uur. Regelmatig wordt de etalage van  
de winkel vernieuwd! Dat nodigt uit om te komen kijken!

We zijn blij met de VVV Bedum

In elke VVV Nieuwsbrief leggen we de vraag  
“Wat vind je van de VVV?” voor aan een bekende 
Bedumer. We hebben deze vraag dit keer voorge-
legd aan Kees Willemen uit Onderdendam.
Kees Willemen (Rijen, 1943) is een Nederlands 
politiek tekenaar/cartoonist.
Kees, die zijn carrière begon bij de schoolkrant “Pit” van 
het Tilburgse St.-Odulphuslyceum, verwierf faam in de jaren 60 
en 70 van de twintigste eeuw. Kees  illustreerde met zijn cartoons onder 
andere het Nijmeegs Universiteitsblad (NUB), de Groninger Universi-
teitskrant en boeken van de SUN. Ook tekende hij voor De Waarheid, De 
Nieuwe Linie, de soldatenvakbond VVDM en Trouw en GroenLinks. Vanaf 
1990 tekent hij onder meer voor de UK en het SP-blad Tribune. 

Zijn antwoord op onze vraag: 
“Ik ben blij met de VV Bedum, de POORT van Groningen, want zij maken
fantastisch reclame voor Onderdendam, het dorp met verhoudingsge-
wijs meer rijksmonumenten dan Amsterdam.
Onderdendam wordt ook wel ‘Lutje Haog’ oftewel ‘Klein Den Haag‘
genoemd, vanwege de voorname uitstraling van de eeuwenoude,
monumentale panden aan het water.“

Momenteel heeft Kees een bijzonder en uniek journalistiek project:  
De Winkelhaak-route’: Elke morgen vanaf 4 uur loopt Kees een rondje:  
Centrum Bedum - via Ter Laan - naar Onderdendam - hoogholtje -
Tussendoortje - Beckeringhstraat - Stadsweg- Boschweg- Oude Ae - 
richting Noordwolde -Bedum. In het afgelopen jaar , zomer en winter 
beschrijft hij zijn bevindingen in de dagelijkse blog De winkelhaak. 
Er zijn reeds 340 afleveringen geschreven. Tot 16 juli, dan stopt dit 
uniek project!

De Winkelhaak (340)
Je hebt kraaienhaters en... kraai-
enhaters.  Ik kan me herinneren 
ooit een mevrouw te hebben 
gekend die letterlijk explodeerde 
toen ze een kraai zag overvliegen 
met een nog levend eendenjong in 
zijn bek. Geen aangenaam gezicht 
maar er is een overvloed aan wilde 
eenden in en rond Onderdendam. Gewoon niet te tellen, zoveel. Mijn 
schilderachtige Opa Cor van der Burgt, God hebbe zijn ziel, heb ik ooit 
voor de Catherinakerk in Eindhoven zo horen tieren dat de engelen 
dood uit de lucht vielen. Omdat een kraai op zijn zondagse hoed ge-
scheten had... Lees verder op de facebookpagina van Kees Willemen.
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FOTO WEDSTRIJD

Voor de maanden juli - augustus - september is er weer een fotowed-
strijd uitgeschreven. Iedereen kan meedoen. Onder leiding van Peter 
Russchen worden de foto’s beoordeeld.
De ingestuurde foto’s krijgen een speciale plek. Zowel afgebeeld op één 
van de ramen van de winkel als op Facebookpagina van de VVV. 

Elk kwartaal zal er een fotowedstrijd worden uitgeschreven.  
De foto’s kunnen dan per email ingeleverd worden. Dat is voor 
velen een stimulans om mee te doen. 
Het thema voor het komende kwartaal is: 
ZOMER, op weg naar de HERFST !

Per deelnemer kan men 2 foto’s insturen. Dat kan via email info@vvv-
bedum.nl. Met vermelding van naam en adres. De deelnemers leveren 
een bijdrage van 3 euro als ondersteuning voor het werk van de VVV 
Bedum. Ben je reeds  VVV-Bedum-donateur of wil je donateur worden 
voor 5 euro per jaar, dan betaal je 2 euro als inschrijving. Kom daarvoor 
tijdens de openingstijden langs bij de VVV Bedum locatie, Kapelstraat 3. 
Een jury, onder leiding van Peter Russchen zal de foto’s beoordelen en er 
enkele winnaars uit kiezen! De winnaars ontvangen een VVV bon! 

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 
Sinds kort heeft is er een eigen VVV-Evenementenpagina op FB. 
VVV Bedum, de POORT naar Noord Groningen Evenementen.
22 t/m 27 Augustus Vakantie Speeldagen in Bedum
www.vakantiespeeldagen.nl
26 - 27 Augustus Scheepsjoagen Onderdendam 
www.scheepsjoagen.nl

Wij stellen u voor: 

B& B INLOOP in ONDERDENDAM
Over de inloop: In onze uit 1864 daterende boerderij in Onderdendam, 
provincie Groningen, bieden Henny en Robert Visser u overnachtingen 
in een bijzondere entourage in gastenwoning De Vlier en/of kamers met 
ontbijt in de boerderij of in de tuinkamer. 
De gehele bovenverdieping van de boerderij is ingericht voor de gasten. 
U heeft de beschikking over 2 slaapkamers, een badkamer en een 
zitkamer met radio, boeken, spelletjes en internetmogelijkheden. 
Op de overloop staat alles klaar om zelf een kopje thee of koffie te 
zetten. Zie website: http://inlooponderdendam.nl/bed-breakfast/ 
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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 streek-
producten 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 

Wil je als vrijwilliger meewerken? Wij zoeken nog enkele vrijwil-
ligers, die mee willen helpen in de winkel. Informeer bij Nelly 
Wieringa, tel via VVV Bedum: 050 3015111
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Steunpunt van een reisbureau

  
VVV Bedum, de Poort naar Noord Groningen, 
heeft steunpunt van een reisbureau! 
Deborah Prins, uw persoonlijke reisadviseur,  houdt elke donderdag-
morgen vanaf 9.00 uur zitting. Deborah: “Persoonlijk is bij mij ook echt 
persoonlijk! Dit betekent dat mensen altijd contact kunnen opnemen. 
Overdag, ‘s avonds of zelfs in het weekend. Ook een ‘last-minute” op 
bijvoorbeeld zondag regel ik vaak dezelfde dag nog. Wil de klant een 
speciale kamer of zijn ze er eerder geweest, dan pleeg ik een telefoontje 
of mailtje naar bijvoorbeeld Curaçao om deze kamer voor hen te boe-
ken”. “Persoonlijke service betekent ook dat ik de klant online incheck, 
stoelnummers reserveer en vervolgens de boardingpassen thuis aflever. 
Al deze extra’s doe ik graag voor mijn klanten. Ik benader de mensen 
gewoon zoals ik zelf ook benaderd zou willen worden.”

Elke donderdagmorgen kan men nu terecht bij het reisbureau. “Een 
mooie uitbreiding van de dienstverlening aan de inwoners van Bedum 
en omgeving. We zijn er blij mee dat er nu een reisbureau in Bedum 
aanwezig is. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee een mooie aanvul-
ling krijgen, “aldus  Henk van der Velde, voorzitter st. VVV Bedum, de 
POORT naar Noord Groningen. The Travel Club - Deborah Prins

Agentschap voor de Borkumlijn

Kaarten voor een dagtocht vanuit de 
Eemshaven naar Borkum kunt u kopen aan 
het loket in de Eemshaven, maar u kunt 
deze kaarten ook in de voorverkoop kopen 
bij de VVV Bedum.   www.borkumlijn.nl

Agentschap voor FlixBus
Busnetwerk in Nederland

We zijn blij dat we geaccepteerd 
zijn als Salespartner van FlixBus.
Laat alle boekingen voor FlixBus dan 
ook via ons lopen. U kunt gratis parke-
ren voor de deur en wij zijn blij met elke boeking!    www.flixbus.nl


