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Beste lezer,
Voor je ligt de 2e editie van ‘Langs de Lijn’ seizoen 
2021/2022.
Helaas zitten we weer in een situatie die minder prettig 
is. Na 17:00 uur mag er niet meer worden getraind en 
publiek was al niet meer toegestaan bij wedstrijden. Het 
lijkt erop dat deze situatie nog wel even voortduurt. Ik 
heb het gevoel, dat mede door deze situatie en het feit 
dat de eerste 2 edities snel op elkaar volgen, het ont-
breekt aan motivatie en nieuws. Vandaar ook een iets 
minder gevuld clubblad.

In deze editie natuurlijk onze sponsoren aan het woord, 
een bijdrage van onze Vrouwen 1 en omdat er vanuit 
de mannen 1 weinig te melden is, aandacht voor de re-
validatie vanuit het blessurekamp. Ook is er aandacht 
voor de donatieactie die de Bedumer “Oldstars” enkele 
maanden geleden is opgestart. Verder een competitie-
update van Futsal en een bijdrage vanuit de jeugd.

En denken jullie aan de oliebollenactie? Bestel je olie-
bollen bij SV Bedum en steun onze mooie club!!!

De (vele) bijdragen voor de volgende editie kun je vóór 
12 februari 2022 mailen naar: langsdelijn@svbedum.nl

Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen! 

Richard Bouwman
Redactie “Langs de Lijn”
langsdelijn@svbedum.nl
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Uw perspectief in olievoorziening
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VOORWOORD
Beste lezers,

We hadden er zo op gehoopt en waren er eigenlijk ook 
wel een beetje van uitgegaan. Met z’n allen en ook met 
het voetballen weer richting het oude normaal. De wer-
kelijkheid is helaas een andere geworden. In plaats van 
verdere versoepelingen gaat het de laatste weken alleen 
maar over het aanscherpen van de maatregelen. Op het 
moment dat ik dit schrijf mag onze accommodatie na 
17.00 uur niet meer gebruikt worden voor wedstrijden/
trainingen en heeft de KNVB besloten tot het opschorten 
van de competitie voor de A-categorie. Als vereniging wil je 
graag bezig zijn met de voetbalsport en alles daaromheen. 
Het voortdurend rekening moeten houden met de coron-
aproblematiek is iets wat veel energie kost, terwijl je vooral 
bezig wil zijn met verenigingszaken waar je energie van 
krijgt. We hebben helaas geen keus en zullen met z’n allen 
ons steentje moeten blijven bijdragen aan het beheers-
baar houden van deze wereldwijde gezondheidscrisis. 

Vanwege de coronaproblematiek heeft het bestuur moe-
ten besluiten om de ALV, die stond gepland voor vrijdag 
26 november, op te schorten. Zodra de omstandigheden 
en de regelgeving het toelaten, zal het bestuur commu-
niceren over een nieuwe datum. Op de agenda van de 
ALV stond onder andere het onderwerp vrijwilligersbeleid. 
Verder was het de bedoeling om op de ALV iets te vertellen 
over de voortgang van het nieuwe kunstgrasveld. Om al-
vast een tipje van de sluier op te lichten, kan ik melden dat 
het bestuur de knelpunten op het gebied van vrijwilligers 
aan de leden wil voorleggen. Onder andere op het gebied 
van de kantinebezetting en scheidsrechters is de situatie 
met regelmaat nijpend. Meestal lukt het op het allerlaatste 
moment nog om ad hoc en met enige creativiteit een op-
lossing te vinden, maar dat houdt een keer op. Die situ-
atie legt (te)veel druk bij de vrijwilligers, die zich met de 
coördinatie bezig houden. Dat zal moeten veranderen en 
vandaar alvast de oproep vanuit het bestuur aan de leden 
om mee te denken. Daarbij is veel bespreekbaar. Ook het 
uitvoering geven aan een vrijwilligersbeleid, waarbij meer 
vrijwilligerstaken verplicht worden gesteld voor leden en 
ouders. Alhoewel het woord verplichting als iets negatiefs 
kan worden ervaren, is het verplicht stellen van vrijwilli-
gerstaken niet onredelijk te noemen. Uiteindelijk dienen 
we met elkaar de vereniging te dragen en draaiende te 
houden. Wellicht worden er andere mogelijkheden gezien. 
Neem je ideeën mee naar de ALV of meld ze alvast (secre-
taris@svbedum.nl).      

De ontwikkeling van het nieuwe kunstgrasveld is iets waar 
we (wel) energie van krijgen en wat steeds meer vorm 
begint te krijgen. Het ligt in de planning om medio mei 
met de aanleg van start te gaan. Naar verwachting zou het 

kunstgrasveld dan medio juli ge-
reed moeten zijn. In eerste instan-
tie was het de bedoeling om het 
kunstgrasveld aan te leggen op de 
plek van veld 4. Vanwege de afme-
tingen van het kunstgrasveld en 
de infrastructuur eromheen bleek 
dat niet haalbaar te zijn. Vandaar 
dat veld 4 als het ware gekanteld 
wordt en het nieuwe kunstgras-
veld parallel komt te liggen aan 
veld 5. Daarmee komt het nieuwe 
kunstgrasveld deels te liggen op 
het huidige veld 4 en deels op het 
trainingsveld. De bosschages tus-
sen veld 5 en het huidige veld 4 en 
trainingsveld zullen verdwijnen. Deze ruimte tussen veld 5 
en het nieuwe kunstgrasveld zal worden verhard. Onlangs 
heeft onze werkgroep, die samen met de gemeente het 
traject van de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld be-
geleidt, rondleidingen gehad. We zijn te gast geweest bij 
VV Winsum en bij Sportvereniging Rood Wit Frieschepa-
len. Ook bij andere verenigingen is de afgelopen maanden 
bij gelegenheid naar kunstgrasvelden gekeken. Zelf zien is 
wat dat betreft het beste. Er zijn goede ideeën opgedaan, 
die in het plan verwerkt kunnen worden. Al met al een 
mooie en positieve ontwikkeling in deze roerige tijden. 
Veel leesplezier gewenst,

Jan-Jurjen Timmer (voorzitter)

Uw perspectief in olievoorziening

ALGEMENE LEDENVERGADERING VERPLAATST

De ALV die voor 26 november jl. gepland stond, is 
helaas vanwege de aangescherpte corona-maatre-
gelen niet door gegaan. Daarover is een ieder via de 
mail of social media op de hoogte gebracht. Het be-
stuur hechtte er waarde aan om een ALV te houden 
waarbij leden fysiek aanwezig konden zijn. Vandaar 
dat er voor is gekozen om de vergadering uit te stel-
len en niet, zoals in april dit jaar, een online vergade-
ring te organiseren. Zodra de omstandigheden het 
toelaten zal een nieuwe datum gekozen worden. Dit 
zal waarschijnlijk ergens begin 2022 worden. Dit zal 
natuurlijk ook weer via de mail en social media van 
de club bekend worden gemaakt. Te zijner tijd zal 
ook een nieuwe agenda toegestuurd worden.

Namens het bestuur,
Jelle Prins, secretaris
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Stationsweg 41
9781 CG  BEDUM
050 3013036
www.russchen.org

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum  T (050)3013074
E dietvorst@dietvorst.nl

Al meer dan 40 jaar
dé expert in installatietechniek!

 
Stationsweg 7 - 9,  
Tel: 050 - 301 24 08

Stationsweg 8
9781 CH Bedum

Tel. 050 - 3012221

Autobedrijf Velting

Slagerij Zuidhof
Stationsweg 32-34

9781CJ  Bedum 
050 3010399

KrijgsheldKrijgsheld
BloemenhuisBloemenhuis

www.beaunouveauwonen.nl

BartBedum.nl
Elektro- serviceshop
verkoop, reparatie en installatie

Storing?
Meld het via de website!

Stationsweg 1, 9781 CE Bedum
06 - 376 45 921 / 050 - 301 23 00 bart@bartbedum.nl

Stationsweg 32-34 
9781 CJ Bedum 
050 3010911

Joustra
Schoen- en sleutelservice

Stationsweg 29, 9781 CG  Bedum
T 050-3012271 - info@haan-bedum.nl

www.drukkerijhaan.nl

  
 

 

 

Drukkerij  Haan in Bedum

Verbindingsweg 21b  -  9781 DA  Bedum   
(050) 3012271

info@haan-bedum.nl
www.drukkerijhaan.nl



V

VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t GemeentehuisHotel ’t Gemeentehuis

Grotestraat 2, 9781 HC Bedum  -  050 301 22 13 - info@hotelbedum.nl  -  www.hotelbedum.nl

Cars4all
Verbindingsweg 31 - 9781 DA Bedum - Tel. 050 - 3011999  
info@cars4all.nl - www.cars4all.nl

       cars4allbedum            @Cars4all1

Lid van:

incl. 3 jaar

all-in garantie!

Waarom kiezen voor         ?
1. Hoge kwaliteit
      Hoge consumentenwaardering
      op autobandentest.com 

2. Lage prijs
      Gislaved banden verkrijgbaar vanaf € 42,75

3. Standaard 3 jaar all-in garantie
     Zèlfs als u uw band lek rijdt!     Zèlfs als u uw band lek rijdt!

Bij Cars4all krijgt u Bij Cars4all krijgt u 

de laagste prijs garantie!*

*  Laagste prijsgarantie geldt alleen voor monterende bedrijven, webshops zijn hierbij uitgesloten.
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Na het enorme succes van vorig jaar hebben we be-
sloten om dit jaar weer een oliebollenactie te orga-
niseren! In samenwerking met Bakkerij Hoekstra en 
Anura Webdevelopment hebben we weer een mooie 
actie kunnen samenstellen voor dit jaar. Bestel je olie-
bollen dus bij SV Bedum en steun onze mooie club!
 
De actie is vergelijkbaar met vorig jaar, alleen we 
hebben dit jaar ook appelflappen aan het assorti-
ment toegevoegd. Ga naar www.steunsvbedum.nl 
of scan de QR-code hieronder. Bestel jouw heer-
lijke Hoekstra oliebollen via SV Bedum. Jij hebt met 
Oud en Nieuw gegarandeerd de lekkerste oliebollen 
op tafel en je steunt jouw voetbalclub ook nog eens!
 
Wil jij de vereniging wel steunen, maar hou je niet 
van oliebollen? Bestel en plaats bijvoorbeeld ’s Hee-
renloo of Alegunda in de opmerking, dan bezorgen 
wij jouw oliebollen op oudejaarsdag aan de bewo-
ners daar.
 
Wij hanteren dezelfde verkoopprijs als Bakkerij 
Hoekstra. Een zak oliebollen kost €8,00 voor 10, 
een zak krentenbollen kost €9,00 voor 10 en een 
zak met 5 appelflappen kost €9,75. 

Wat betreft het uitgifte moment zijn wij op dit mo-
ment nog afhankelijk van de corona-maatregelen 
die kunnen wijzigen. Als de situatie hetzelfde blijft, 
zal iedereen op oudejaarsochtend vrij zijn in zijn tijd 
om de oliebollen op te halen. Mochten de regels 
aangescherpt worden, dan zullen wij net als vorig 
jaar tijdsvakken hanteren.

Voor vragen of opmerkingen over de actie kun je 
contact mailen naar oliebollen@svbedum.nl

 

 
 
 

KOOP JE OLIEBOLLEN BIJ SV BEDUM!



 

 

  Dakbedekking                         
   Zinkwerk 
   Onderhoud                    
   Renovatie 
   Nieuwbouw 

 

Tel 050-2600008           
www.dakmontagenoord.nl  

 

	

	

• 	Dakbedekking									 																
• 		Zinkwerk	
• 		Onderhoud																				
• 		Renovatie	
• 		Nieuwbouw	
	

Tel	050-2600008											
www.dakmontagenoord.nl	 	

	

 

 

 

 

 

 

BENT U OP ZOEK NAAR EEN AUTO DIE HELEMAAL BIJ U PAST? 
 

Dan kunt u bij ons terecht voor auto’s van verschillende merken en modellen. 
Inruil van uw huidige auto is ook mogelijk. 

 
Alle auto’s zijn APK gekeurd. 

 
Ook UW auto kunnen wij APK keuren. 

 
Bezoek onze site of bel voor informatie: 

www.jansenautos.nl 
tel.nr. 050-3643080 

 
Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 17.00 uur 
Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur 

 
Verbindingsweg 44 A, 9781 DA Bedum 

 
 
 
 

 
 



Groen in goede  handen

Industrieweg 33   9781 AC Bedum
T  (050) 301 25 00   E  info@groenwerf.nl  

WWW.GROENWERF.NL

Dàt is onze 
KRACHT
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GEZOND- & FITHEID BIJ SV BEDUM
Chronische en terugkerende (pijn)klachten zijn een klassiek en hard-

nekkig probleem in wedstrijdsport. Prestatiedrang, korte termijn visie 

(het belang van de volgende ‘belangrijke’ wedstrijd) en wishful thinking 

maken dat een speler te weinig tijd neemt of krijgt om te herstellen en 

vooral weer fit te worden. Een minder fitte speler wordt steeds kwets-

baarder en daarom moet hij uit die situatie gehaald worden.

Uithuilen, opnieuw beginnen (revalidatietraining) 
en fit worden voor de groepstraining. Essentieel is 
hierbij de samenwerking tussen speler, trainer, fy-
siotherapeut en revalidatietrainer. Een goede com-
municatie, afstemming en eerlijkheid zijn cruciale 
factoren voor het herstel van de speler, maar ook 
bij blessurepreventie. De gezondheid van de speler 
staat hierbij altijd voorop.
Bij SV Bedum wordt hard gewerkt aan optimalisatie 
van dat proces. Rondom de selecties van het eer-
ste en tweede is een groep, bestaande uit trainers, 
staf, spelers, fysiotherapeuten, technische en me-
dische commissie, volop bezig om die samenwer-
king vorm te geven met als voornaamste doel de 
gezondheid en fitheid van spelers te bevorderen. 
Heeft dat dan zin? Uiteraard! Hierdoor ontstaan 
minder blessures en betere prestaties.
Hieronder een verhaal van een speler, die de moed 
had opgegeven ooit nog op het veld te staan. Door 
hem uit de selectie te halen en niet de (groeps)druk 

te laten ervaren, kreeg hij de tijd en de rust om te 
gaan revalideren. Het resultaat leest u hieronder.

Kent u Frank Langedijk nog? Hij speelde van jongs 
af aan bij CVVB en dartelde door alle leeftijdsca-
tegorieën en bereikte uiteindelijk het eerste elftal. 
Nadat hij bij Be Quick zijn kruisband had gescheurd 
en weer fit was, besloot hij terug te keren op het 
oude nest. In 2018 genoot hij van het spelen op 
het kunstgras van SV Bedum met oude bekenden 
en vrienden in het eerste elftal.
In de loop van dat seizoen kreeg Frank echter last 
van zijn scheenbeen en dat zorgde voor veel pijn, 
zeker na de wedstrijden. Spelen ging nog wel, maar 
trainen en de dagen na de wedstrijden waren echt 
verschrikkelijk. Frank ging op een gegeven moment 
de duels uit de weg, was echt niet fit en moest eerst 
gaan revalideren. Hij probeerde van alles, van shock-
therapie tot speciale zooltjes en van fysiotherapie 
tot injecties. Niets hielp en Franks hoop vervloog.
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GEZOND- & FITHEID BIJ SV BEDUM

Hij stopte gedwongen met voetbal, was geen selec-
tiespeler meer en dat was een hard gelach voor de 
sportman pur sang. De pijn kwam na elke inspan-
ning, zelfs fietsen wilde niet meer. Dat frustreerde 
hem enorm, sporten bracht hem altijd plezier en 
hij wilde dat plezier terug.

Bij de jeugdafdeling van SV Bedum bood Rian 
Arends hersteltrainingen voor geblesseerde jeugd-
spelers en Franks sportbloed kroop waar het niet 
gaan kon en benaderde Rian in een uiterste poging 
om weer vrij te kunnen zijn van pijn.
Zij gingen in april van dit jaar aan de slag, trainen 
om weer vrij te zijn met een aantal doelen: over 
een paar jaar kunnen voetballen met zijn zoontje 
en om zelf weer te kunnen sporten. Stiekem had 
Frank het zelf weer kunnen voetballen nog in zijn 
achterhoofd. Het was zwaar, elke keer weer een 
reactie na een training, toch weer die pijn. Maar 
die doelen waren belangrijk, discipline en doorzet-
tingsvermogen waren nodig om door te gaan. Al 
vrij snel kwamen Nick en Jordi Boelhouwer mee-
trainen, twee fanatieke vrienden van Frank en dat 
stimuleerde hem enorm; er kwam meer uitdaging 
en was er ook vooruitgang te merken, bij alle drie. 
De grenzen werden opgezocht, de opbouw hierin 
was heel belangrijk. Sinds november traint Frank 
weer met de groep, nooit verwacht na al die jaren 

met pijn, maar het is een heerlijk gevoel. Zonder 
pijn kunnen trainen, nog wel wat reactie na die tijd, 
maar het niet denken aan zijn blessure is geweldig.
Frank mijmert over de toekomst en hoopt in de-
cember al wat minuten te kunnen maken en is er 
van overtuigd, dat hij in april volgend jaar 100% fit 
zal zijn. De overtollige kilo’s en de pijn zijn weg en 
dat geeft alle vertrouwen in een terugkeer op de 
velden.

De nieuwe Frank Langedijk heeft ook nog wat tips 
voor alle voetballers: luister goed naar je lichaam, 
speel niet door met pijn, dit voorkomt langdurig 
niet kunnen voetballen. Je moet superfit zijn om in 
het eerste elftal te spelen en hiervoor moet je een 
aantal dingen laten. Niet teveel drinken op vrijdag-
avond, niet teveel inspanning op de vrijdagavond 
(jaja, vult u zelf maar in) en zorg dat je plezier hebt 
in wat je doet.

Binnenkort dartelt Frank weer als een jonge God 
over de Bedumer velden. De vervlogen hoop is ver-
dwenen en het plezier straalt van zijn gezicht. De 
lach is terug!

Door: Rian Arends & Rigte Jan ten Kate



Molenweg 5 • 9781 GL  Bedum
050-211 53 81

Molenweg 20
9781 GM Bedum
Tel.:  050-3010233
E-mail: bladzij20@bladzij20.nl
www.bladzij20.nl

Boterdiep z.z. 32 • 9781 GP Bedum • 06 - 20 850 495
www.optimaaldesign.nl

Ontwerp en opmaak van o.a.
Brochures -  Magazines - Flyers - Nieuwsbrieven - etc.
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GARAGE HOMAN

APK Keuringen  •  Taxaties
Specialist Alfa Romeo  •  Reparaties & Schade

Bandenservice • Aircoservice

reparatie en verkoop 
alle merken

Thedemastraat 9 Bedum • 050-3010789

De Gele Klap

Heerestreek 1 - Bedum - T 050 30 10 229

• Tabaksartikelen
• Staatsloten
• Evenemententickets
• Drop- en zoetwaren
• Agenda's
• Boeken

• Lektuur
• Wenskaarten
• Kalenders
• Lotto / Toto / Krasloten
• Ticket-box

De Gele Klap, uw adres voor:

'Opvallend Natuurlijk'
Molenweg 1c  9781 GL Bedum

050-3012382

Molenweg 13-14 - 9781 GM Bedum
T 050 30 12 379

Kapelstraat 1, 2 & 2b 
9781 GK 
Bedum

www.kinderopvangpaddington.nlwww.kinderopvangpaddington.nl

tel: 050-3010375

Molenweg 5, 9781 GL Bedum
Telefoon: 050 301 2651

Grotestraat 2 • 9781 HC Bedum
Tel 050 3012213 • Fax 050 3014410

Info@hotelbedum.nl • www.hotelbedum.nl

Ondernemers
Rondom de Bruggen

Ondernemers
Rondom de Bruggen

050 - 30 13 775
www.dijkbelgamakelaardij.nl

050 - 30 16 153
www.dijkbelga.nl

makelaardij>

>
Chris Slager

050 820 09 35

www.chrisslagermakelaardij.nl

Openingstijden:
Do.   13.00-18.00
Vr.    13.00-20.00
Zat.  10.00-17.00
En op afspraak.

2021RondomDeBruggen-A4FC.indd   1 01-09-21   19:18



HOUTHANDEL HARKEMA

Verbindingsweg 20 - 9781 DA Bedum - 050 - 301 23 21
info@harkemabedum.nl - www.harkemabedum.nl

Voor een gedegen advies en echte service
Houthandel Harkema levert alle soorten hout voor binnen en buiten, 

levering direct uit voorraad. Wij volgen de nieuwe trends, 
zodat u alle seizoenen kunt genieten van de vele toepassingen van hout.

Eigen productie en verduurzaming van houten erfscheidingen, 
zowel in standaarduitvoering als op maat gemaakt.

n  Tuinhout, vele soorten
n  Hardhout
n  Tuinschermen
n  Pergola’s
n  Houten tuinmeubilair
n  Blokhutten en tuinhuisjes

n  Speeltoestellen
n  Tuindecoratie
n  Onderhoudsproducten
n  Hang- en sluitwerk
n  Dierenverblijven

Erkend dealer van:

5.500 m2 



INSTALLATIETECHNIEK
VAATSTRA BV 

klimaat - en elektrotechniek, 

sanitair, loodgieterwerk, 

rioleringsbeheer, 

zinkwerk en dakbedekkingen.

INSTALLATIES IN DE BREEDSTE 
ZIN VAN HET WOORD.

VERBINDINGSWEG 19
9781 DA  BEDUM
TEL. 050 - 3012832

VAATSTRA@VAATSTRA.NL
WWW.VAATSTRA.NL



Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging
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- interieurbouw - badkamers - inbouw keukens - 
kasten op maat - ontwerp en realisatie -

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!

Scoren doe je
BIJ DE 

BAKKER!!!
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SPONSOR AAN HET WOORD
Gonnie Smit Hypotheken en Verzekeringen

Naast actief commissielid is Gonnie Smit, van het gelijknamig 

bedrijf dat adviseert op het gebied van hypotheken en verze-

keringen, ook een trouwe sponsor van onze club. Haar naam 

schittert op de reclameborden langs het hoofdveld en op de 

kantineshirts. Hoog tijd om haar eens het woord te geven

Aan de Molenweg 5 in Bedum runt zij haar be-
drijf, dat ze in september 2017 heeft opgericht. Ze 
doorliep het HEAO met de studierichting bank- en 
verzekeringswezen en begon daarna met een va-
kantiebaan bij de Rabobank. Ze verbreedde haar 
blikveld binnen de bank en kwam vervolgens, als 
adviseur geldzaken en verzekeringen, in aanraking 
met hypotheken. Ze haalde het diploma WFT en 
rondde de hbo-opleiding hypotheekplanner af. 
Gonnie blinkt uit in haar vriendelijke manier van 
zaken doen, maar ook met haar kennis, want ze 
is een van de weinige hypotheekadviseurs, die be-
schikt over het diploma hypotheekplanner, waar-
voor ze nog regelmatig bijscholing volgt. 

Familie
Sinds twee en een half jaar is haar broer Frank het 
bedrijf komen versterken en is het werkgebied uit-
gebreid met verzekeringsadvies voor particulieren. 
Een mooie aanvulling, want als je met klanten om 
tafel zit om over een hypotheek te praten, dan is 
de stap naar verzekeringen gauw gemaakt. Frank 
heeft ruime werkervaring in deze bedrijfstak, maar 
wilde zijn horizon verbreden en begon een eigen 
horecazaak. Echter het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan, want toen Gonnie hem voor de tweede 
keer vroeg om bij haar in het bedrijf te stappen, 
nam hij haar aanbod met beide handen aan. Sa-
men vormen ze een goed team. ‘De drempel is 
laag bij ons en we geven helder advies. Het is 
spannend als je een huis gaat kopen en een hypo-
theek of verzekering moet afsluiten. Dat wij daarin 
kunnen helpen, geeft ons voldoening en rust bij 
onze klanten’, aldus Gonnie.

Blessure
Met pijn in het hart moest ze na dertig jaar stop-
pen met voetballen. Ze speelde al op jonge leeftijd 
als een van de weinige meisjes bij SV TEO. Via VV 

Omlandia kwam ze uiteindelijk bij de dames van 
SV Bedum terecht, waar ze veel plezier aan heeft 
beleefd. Een gescheurde kruisband maakte hier 
drie jaar geleden een einde aan. Het gebeurde tij-
dens een wedstrijd en ze voelde het meteen. Dit 
was het dan en ik kreeg gelijk’, zegt Gonnie. Nu 
staat ze als supporter langs de lijn. 
Die betrokkenheid die ze heeft met het voetbal laat 
ze ook zien in haar vak. Volgens de vele reviews op 
de website van NH1816 is het een vakvrouw en 
staat ze in dienst van de klant. Ze scoren een 9,7 op 
schadeafhandeling; dat bevestigt dat ze goed bezig 
zijn. ‘Over het algemeen zie ik alleen blije klanten, 
want ze hebben óf een huis gekocht, óf ik vertel ze 
dat hun hypotheeklast omlaag kan.’ Ze denkt mee 
en weet dat er veel mensen zijn die zorgen hebben 
over het aflossen van hun hypotheek. ‘Dat is echt 
niet nodig, want dit is hét moment om een hypo-
theek pensioenproof te maken.’ Uiteraard adviseert 
Gonnie u graag!

Gonnie Smit hypotheken en verzekeringen
Molenweg 5
06 - 48 92 87 47
www.gonniesmithypotheekadvies.nl

Tekst: Sandra Zijl



Emmalaan 30
9781 EB Bedum

tel.: 050 - 301 24 12

Openingstijden: 16:30 - 22:00
Bezorgen van: 16:30 - 21.:30

Pearle Opticiens:
•  Gratis deskundige oogmeting door 

een gediplomeerde opticien

•  Grootste keuze monturen, glazen, 
contactlenzen en zonnebrillen

•  Al een enkelvoudige bril vanaf 30 euro en 
een multifocale bril vanaf 110 euro

•  Zichtgarantie: kosteloos nieuwe glazen 
als uw sterkte binnen 1 jaar verandert

•  Gratis opknapbeurt van uw bril

Grotestraat 15D, Bedum
Tel. (050) 207 33 46
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Wanneer ik ergens nieuw binnenkom, vind ik dat 
altijd een beetje spannend, maar dat was hier na 
de eerste minuut het veld oplopen weg. Opvallend 
is de ontspannen sfeer, de vele lachende gezichten 
van de spelers en de betrokkenheid van de men-
sen, die ik gesproken heb.
Trainer Jan van Woudenberg legt met trots uit hoe 
ze dit in de loop der jaren opgebouwd hebben 
en hoe groot de maatschappelijke waarde is van 

Gezelligheid, betrokkenheid, sporten en bewegen, alles komt samen in

Walking Football
Dit is een verslag van één van de raadsleden van de gemeente Het Hogeland.

“Kom je kijken Lin?” vroeg Massoud mij, “Je bent van harte welkom bij de 

dames van het Walking Football van SV Bedum”. Nou dat was het zeker, 

een warm welkom en meer. Om te begrijpen wat de kracht is van Walking 

Football, moet je het een keer meemaken. Prachtig om te zien hoe ze het 

in Bedum echt voor alle generaties mogelijk maken om mee te kunnen 

sporten.

Walking Football. Want naast het goede samenzijn, 
trainen en spelen, steunt men elkaar in moeilijke 
tijden; mooie voorbeelden van onderlinge betrok-
kenheid komen voorbij.
Het spel zelf is laagdrempelig en toch uitdagend; 
het is niet alleen maar voor 50/60-plussers, maar 
eigenlijk voor iedereen, een leuke manier om te be-
wegen. Ook voor mensen die, net zoals ik, nooit iets 
met voetbal hadden.
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Met Massoud en Jan spreek ik over de keren dat er 
nieuwkomers meespeelden en dat ze hopen daar 
meer vervolg aan te geven in de toekomst. Samen 
constateren we dat er ook drempels zijn. Maar 
waar anderen vaak uitgaan van “het kan niet”, den-
ken deze twee heren hardop na over hoe we sa-
men zulke drempels kunnen verlagen of weghalen.
Mooi is ook om te zien hoe gedurende de training 
mensen even aanwaaien. Zo komt Henk al 50 jaar 
bij de club, vertelt hij mij later, dropjes brengen 
voor de voetballende dames en hij tovert bij ieder-
een een lach op het gezicht. Ondanks de vrolijk-
heid die hij brengt, hebben we een gesprek over 
serieuze dingen, persoonlijke zaken, want dat is 
wat de sfeer is, daar op donderdagmiddag in Be-
dum. Hij legt uit hoe belangrijk hij het vindt, dat 
iedereen die dat wil welkom is en deel kan nemen 
en met respect behandeld moet worden.

Het is onvoorstelbaar veel werk dat de vrijwilligers 
van de club verzetten, hoe ze van niets toch nog 

Gezelligheid, betrokkenheid, sporten en bewegen, alles komt samen in
íets weten te maken, want de accommodatie is 
echt af. Hoe het schoon en fris is voor zover dat kan, 
maar je voelt de pijn. “Snap je nu je dit gezien hebt 
Linda, dat we ons soms schamen als we andere 
clubs ontvangen?” Ja, ik snap het en voel het bijna, 
want vandaag is me eens te meer duidelijk gewor-
den dat het niet alleen maar een spelletje is. De rol 
van SV Bedum is groot en waardevol in het leven 
van een flink aantal mensen. Daar zijn ze terecht 
trots op en daar hoort ook een gebouw bij dat daar 
ruimte aan geeft. Gezelligheid, lol, betrokkenheid, 
sporten en bewegen, alles komt samen.

Na afloop drinken we een bakkie met z’n allen in 
de bestuurskamer en eigenlijk vind ik het zo jam-
mer, dat het voorbij is en dat ik een belofte doe 
om terug te komen. Niet op bezoek, maar om een 
middag mee te trainen met deze ontzettend leuke 
groep mensen. Ga je mee?

Auteur: Linda Visser
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De Vlijt 24A
9781  NR  Bedum
Telefoon 050-3010814
Mobiel 06-51360246
Email peterwijkstra@home.nl

Ook uw adres voor o.a.:
• uitbouw
• opbouw
• kozijnen
• reparatie aardbevingschade
• keukens
• badkamers

NoordPRoof
producties
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Ve r s l i n g e r d  a a n  h e t  N o o r d e n

De charme van ’t Wad delen met vrienden 
en familie? Stuur een kaart!

N e t  e v e n  ‘ W a d  a a n s ! ’  O n l i n e  t e  b e s t e l l e n : 
noo rdp roof.n l/p roduc t - ca tego r i e/ans i ch tkaa r ten

Industrieweg 14 | 9781 AC Bedum 

Tel. 06 44 522 849 | 06 1991 72 34 

info@noordproof.nl | www. noordproof.nl



Ons leveringsprogramma:Ons leveringsprogramma:
Tractoren Compressoren Tuin-/gereedschappen Tractoren Compressoren Tuin-/gereedschappen 
Werktuigen Accuservice Speelgoed / miniaturenWerktuigen Accuservice Speelgoed / miniaturen
Mestsystemen Hogedrukreinigers WeideafrasteringMestsystemen Hogedrukreinigers Weideafrastering
Stalinrichting IJzerwaren Veegeneesmiddelen Stalinrichting IJzerwaren Veegeneesmiddelen 
Hydrauliek Hydrauliek 
Constructiewerk Constructiewerk 

www.rutgersmechanisatie.nl

Total Cleaning
Con�dence

Stedumerweg 3
9781 TV Bedum
Tel 050 - 301 30 37
Fax 050 - 301 55 89
E-mail info@rutgersmechanisatie.nl
Web www.rutgersmechanisatie.nl

LMB RUTGERS BEDUM
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Als bewegen niet meer  
vanzelf gaat..

Bedum
De Vlijt 28 C
9781 NR  Bedum

088-0005757
info@den-ommelanden.nl
www.den-ommelanden.nl 

Openingstijden
Maandag 07:00 - 21:00
Dinsdag 07:00 - 18:00
Woensdag 07:00 - 18:00
Donderdag 07:00 - 21:00
Vrijdag 07:00 - 17:00
Zaterdag 08:00 - 12:00
Zondag Gesloten

Boterdiep w.z. 18, 9781 EH Bedum
tel. 050 - 301 29 58
mob. 06 - 12 94 31 96
mail: dickgroefsema@hotmail.com
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SPONSOREN VAN 

VRIENDEN VAN PAARS
HOUD VRIJDAGAVOND 

25 FEBRUARI 2022 VRIJ  

IN UW AGENDA

Zoals wij begonnen aan het seizoen met goede uit-
slagen, met wel gestreden en verdiende winst, zo 
moeizaam gingen de afgelopen wedstrijden, om te 
beginnen met het vervolg op ON. Wat een strijd 
en passie in die wedstrijd was dat. We begonnen 
sterk en liepen als het ware over ON heen, maar 
die gaven zich niet snel over. We gingen de uit-
wedstrijd met een 0-2 voorsprong de rust in, al in 
de daarop volgende 10 minuten van de 2e helft 
viel de 0-3. Maar toen kwam er een oerkracht in 
ON los en kwamen er een regen aan doelpunten 
over en weer. Het was een oorlogsgebied en een 
hele spannende wedstrijd. De vrouwen van Bedum 
bleven strijden en trokken dan ook verdiende over-
winning naar zich toe. Uitslag 3-5. 
Maar toen kwam er door een onsportieve actie van 
de Dames van Helpman een einde aan de winst-
zege. We verloren de wedstrijd en daar wil ik het 
dan ook bij laten. Aan ons spel lag het niet. 

De daarop volgende uitwedstrijd tegen Potetos 
stonden we er weer vol goede moed en zin. Het 
was een moeizame wedstrijd met dalen en pieken. 
De kansen die wij kregen maakten we niet af en 
daardoor maakten we het onszelf onnodig moei-
lijk. We hebben het enige punt, dat we die zaterdag 
verdiend hebben, wel goed gevierd die avond tij-
dens het Oktoberfest van SV Bedum! 

Zaterdag 6 november was het zo ver, de derby thuis 
tegen vv Winsum. Waar we in de bekerwedstrijd de 
betere ploeg waren, begon het deze keer moeilijk. 
We kwamen maar moeilijk op de 1-0 voorsprong, 
die voor ons cruciaal is. Het doel was nog sco-
ren in de eerste helft en dat lukte. We gingen de 
rust in met 1-0 voorsprong en er was een hartig 
woordje te bespreken in de rust. We moesten veel 
meer duels winnen en het voetballend oplossen. 
Het mocht niet baten; al snel werd het 1-1 en net 
voor het fluitsignaal viel de 1-2 voor Winsum. Een 
van de slechtere en wisselvallige wedstrijd van de 
Vrouwen van SV Bedum. Onze laatste wedstrijd 

was tegen een bijzondere tegenstander in onze 
competitie. Gorecht vrouwen staat onderaan in de 
lijst, maar ze verliezen niet met krankzinnige uitsla-
gen. Een tegenstander die lastig in te schatten is. 
Zoals eerder benoemd, is het cruciaal voor ons om 
de eerste goal snel te laten vallen. En dat gebeur-
de; in het eerste kwartier werd de 0-1 gescoord. 
We begonnen sterk en hadden een goede start. 
Echter was er toch veel mis achter de schermen 
bij Bedum. In de rust werd dit dan ook uitgebreid 
besproken. Wat we de maandag en woensdag ge-
oefend hadden tijdens training was in deze wed-
strijd totaal niet terug te zien. Het moest veel beter 
en makkelijker gezegd dan gedaan “het opvolgen 
van de instructies van de trainers”. De 0-2 viel dan 
wel gelijk in de 2e helft, maar toch speelden we 
niet op ons best. Gorecht wist dan ook een tegen-
doelpunt te maken in de 64ste minuut. We hebben 
daarna gestreden om de wedstrijd uit te spelen, we 
creëerden nog een paar kansen, maar die werden 
niet benut. En tevreden uitslag van 1-2, maar een 
wisselvallige wedstrijd. 

Bent u geïnteresseerd in het volgen van de verloop 
van de wedstrijden van SV Bedum Vrouwen 1? Volg 
ons dan op Instagram: @svbedumvr1. Hier ziet u 
wie onze tegenstander is en kunt u live de wedstrij-
den volgen via onze story.

Auteur: Iris Kuiper

Wisselvallige periode voor Vrouwen 1

We zijn alweer een tijdje bezig, gelukkig maar na een veel te lange pauze! 

Het gaat wisselvallig. Ik denk dat dat wel een goed woord is voor Vrouwen 

1 in deze periode van de competitie. 



BETAALBAAR 
ONDERHOUD 
VAN ALLE 
MERKEN!

 

CARTEAM
GARAGE HOMAN

CARTEAM GARAGE HOMAN
Thedemastraat 9-21 • 9781 BE Bedum
T (050) 301 07 89 • www.garagehoman.nl

Kapelstraat 1, 2 en 2b Bedum
Tel.: 050 - 301 03 75

www.kinderopvangpaddington.nl
•  Kinderopvang paddington; daar waar uw kind, kind mag zijn.
•  De andere kinderopvang.
•  Uw kind kan spelen met leeftijdgenootjes.
•  Huislijke sfeer.

DE9003253-ONT001-CB013



Overlijden melden
050-3011 241

Bert van Dijken
06-4122 6559

Inez Zeldenrust
06-2861 7285

voorGroningen en Drenthe

Verbindingsweg 36
9781 DA Bedum
zorg@bertvandijken.nl
www.bertvandijken.nl

persoonlijk
betrokken

transparant

Uitvaartzorg Bert van Dijken



 

 

VOOR BEDRIJVEN: 

• TEKENWERK 

• CALCULATIE 
• PROJECTBEGELEIDING 
• UITVOERING 

VOOR PARTICULIEREN: 

• TEKENWERK / AANVRAAG BOUWVERGUNNING 

• BOUWBEGELEIDING 

• BEGELEIDEN VAN HET COMPLETE TRAJECT M.B.T. 

BEVINGSCHADE, INCL. COMMUNICATIE MET NAM 

• AANKOOPKEURING / BOUWKUNDIGE KEURING WONINGEN 

  

T: 0651143924 

I: WWW.BMAT.NL  

E: TONNISVANDERWIJK@GMAIL.COM / INFO@BMAT.NL  

 

HYPOTHEEKADVIES

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGEN

Molenweg 5  -  9781 GL Bedum

06 48 92 87 47
info@gonniesmithypotheekadvies.nl
 www.gonniesmithypotheekadvies.nl
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SPONSOR AAN HET WOORD
Kinderopvang Paddington

Als je op zoek bent naar een fijne plek voor je kinderen, waar je ze met een 

gerust hart kunt achterlaten als je aan het werk gaat, dan ben je bij Kinder-

opvang Paddington aan het juiste adres. 

Annemiek van der Werf is enthousiast over de kin-
deropvang, die huist in drie panden aan de Kapel-
straat 1, 2 en 2b. Volgend jaar bestaan ze 25 jaar. 
‘We krijgen nu de tweede generatie kinderen bij 
ons op de opvang’ zegt Annemiek. Want diegene 
die ooit zelf als kind werd opgevangen, is inmid-
dels volwassen geworden en zij brengen nu hun 
eigen kroost. Annemiek is er al vanaf de beginja-
ren werkzaam en heeft samen met Jolanda Bus 
de dagelijkse leiding. Met ongeveer 25 pedago-
gisch medewerksters in dienst garanderen zij een 
prettige en solide opvang voor kinderen vanaf de  
leeftijd van 0 jaar. Ze hanteren een horizontale op-
vang voor kinderen, dat wil zeggen dat er een ba-
bygroep is, een dreumesgroep en een groep met 
peuters. Wanneer de kinderen vier jaar worden en 
naar school gaan, stromen ze door naar de BSO 
aan de overkant van de straat.
Annemiek volgde zelf de PABO en is kort werkzaam 
geweest als oproepkracht in het basisonderwijs. Ze 
kreeg een vaste baan in de kinderopvang en toen 
bleek dat die werkomgeving haar veel beter paste. 
‘Je hoeft in de kinderopvang niet het strakke pa-
troon van het onderwijs te volgen’ zegt Annemiek. 
Zowel zijzelf als Jolanda zijn nog geregeld op de 
groep te vinden en alhoewel ze elke leeftijd leuk 
vindt, gaat haar voorkeur uit naar de babygroep. 
‘Ieder kind is zo anders, dat zie je al als ze als baby 
bij ons komen.’ 

Ouderen en kinderen
Iedere dinsdag gaat er een groepje van vijf of zes 
peuters op bezoek bij de ouderen in het verzor-
gingstehuis Allegunda Ilberi. Ze gaan er met een 
ballon spelen, zingen liedjes of blazen mooie bel-
len. Soms zitten ze gewoon te kleuren aan een ta-
fel onder het genot van een bekertje ranja en dan 
zie je de ouderen opleven. De kinderen kijken er 
op hun beurt ook naar uit, een bezoekje aan de 
opa’s en oma’s. Dat ze met de bolderkar in de lift 
mogen is al een belevenis op zich! 

Jeugdherinnering
Met voetbal heeft Annemiek niet zo veel. Dat heeft 
alles te maken met haar jeugdherinnering. ‘Wij 
konden nooit weg in het weekend, omdat mijn va-
der (Walfried van der Werf) een fanatieke voetbal-
liefhebber is. De winterstop was in die tijd altijd 
heel gewenst’, lacht ze. Uiteraard weerhoudt dat 
haar er niet van om de club te sponsoren, want ze 
steunen graag lokale initiatieven en SV Bedum is 
daar een van. 
Ze is trots op het bedrijf dat op een mooie loca-
tie, in huiselijke sfeer en met een hecht team kan 
bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Met 
bezoekjes aan de tandarts of dierenarts en het uit-
nodigen van een politieagent of brandweer maken 
ze de wereld van ‘hun’ kinderen op geheel eigen 
wijze een stukje groter. Dat is waar ze sterk in zijn. 

Kinderopvang Paddington
Kapelstraat 1, 2 en 2b
050-3010375 
www.kinderopvangpaddington.nl 

Tekst: Sandra Zijl
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Kom naar onze woonwinkel en laat u inspireren door ons 
uitgebreide assortiment. Hulp nodig? Vraag ons naar een 
persoonlijk kleur- en interieuradvies!
 

Grotestraat 5-7 | 9781 HA Bedum | Telefoon (050) 301 22 03
E-mail wimspithoff@colorsathome.nl

BEHANG

GORDIJNEN

VLOEREN

RAAMDECORATIE

Bij Jumbo heb je keuze uit een enorm assortiment: A-merken, het Jumbo Huismerk en 

budgetmerken. Toch kan het gebeuren dat een product niet voorradig is of dat we het 

niet in ons assortiment hebben. Laat het ons weten! Wij hebben misschien een goed 

alternatief voor je. En anders halen wij het gewenste product binnen twee weken in huis.

Al je boodschappen op één plek

 Jumbo, Bedum, Noordwolderweg 7
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Competitie-update
Bedum 1 maakt de verwachtingen op het mo-
ment van schrijven helemaal waar. Met onder an-
dere Sander Roorda, Jan van Dijken, Frank Roorda, 
Bart Apotheker en Jordy van Haag heeft de ploeg 
een basis, die al jarenlang en op een hoog niveau 
heeft samengespeeld. Bedum 1 heeft nog de 
volle winst in de 3e klasse 6 en staat bovenaan. 
Zij behaalden daarnaast op spectaculaire wijze na 
penalty’s de volgende ronde in de beker! Bedum 
2 draait in diezelfde competitie netjes mee in de 
subtop. De ploeg heeft dit jaar de nodige bles-
sures en Lennard Klimp is een aantal maanden 
op reis. Toch houden zij met wat improvisatie nog 
knap stand. Bedum 3 is ingedeeld in een pittige 
competitie. De ploeg is nog maar kort bij elkaar, 
maar beschikt over heel veel kwaliteit. Naarmate 
zij langer samen spelen, zullen zij vanzelf boven 
komen drijven. Daarnaast complimenten voor het 
publiek dat zij meebrengen bij thuiswedstrijden! 
De ervaren mannen van Bedum 4 beleven een 
wisselvallig seizoen. We vinden ze terug op de 
achtste plek op de ranglijst, wat mede komt door-
dat het soms lastig is om de ploeg rond te krijgen. 
Bedum 5 heeft op het moment van schrijven nog 
maar weinig wedstrijden gespeeld. Dit vrienden-
team heeft al met meerdere afmeldingen te ma-
ken, waardoor we ze op de zevende plaats in de 
4de klasse zijn terugvinden. Bedum 6 vinden we 
op dit moment terug op de negende plaats in de 
4de klasse. Zij zijn steevast één van de gezelligste 
teams in de kantine en hebben dit seizoen al ge-
regeld andere teams uit de brand geholpen, cha-
peau! Tenslotte is Bedum 7 nog op zoek naar de 
eerste overwinning in de 4de klasse. De mannen 
sluiten echter geregeld de kantine af en lijken de 
meeste lol van iedereen te hebben.

Corona
In tegenstelling tot het veldvoetbal is de sporthal 
in beheer van de gemeente en de kantine is een 
zelfstandig sportcafé. Het kan voorkomen dat er 
andere regels worden gehanteerd op het gebied 

Futsal SV Bedum

van QR-code controles op deze locaties. Via deze 
weg doen wij een beroep op één ieder zijn begrip 
en gezond verstand en hopen wij dat iedereen 
zich aan deze regels zal houden.

Scheidsrechter worden?
Binnen het zaalvoetbal hebben we te maken met 
een krimpende scheidsrechters groep. Doordat dit 
seizoen alle wedstrijden van SV Bedum teams in 
de B-categorie vallen, komt het geregeld voor dat 
wij geen KNVB-scheidsrechter aangewezen krij-
gen. Lijkt het jou leuk om af en toe een wedstrijd 
in de zaal te fluiten? Neem dan contact op met 
futsal@svbedum.nl.

Teamfoto’s
Door de rommelige competitiestart hebben we 
op het moment van schrijven nog geen teamfo-
to’s kunnen nemen van onze zaalteams. We gaan 
hier de komende periode mee aan de slag. De 
teamfoto’s zullen de komende periode verschij-
nen op de website van SV Bedum.

Namens de zaalcommissie wensen wij 
iedereen alvast fijne feestdagen!

Inmiddels zijn we al even onderweg met het huidige zaalvoetbalseizoen. 

Het is nodig tijd om eens om een update te geven over de stand van zaken 

bij Futsal SV Bedum.



 dames- en herensalon

 050 301 2366
okehairstyling.nl

Grotestraat 22
9781 HC Bedum



Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

oude dijk 19, 9781 bl bedum  ●  www.coolman.nl
t (050) 3016025  ●  f (050) 3010066
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Slagerij Hofman
‘Of je worst lust!’ De alom bekende uitroep van de slagerij van André Hofman. 

Deze worstmaker heeft een slagerij in Winschoten en twee kleinere speciaalzaken 

in Hoogezand en Veendam.  In Bedum is hij geen onbekende. Hij woont er al 22 

jaar. Bovendien liggen zijn worsten er in het schap van de supermarkt en op een 

aantal vaste dagen per jaar worden zijn worsten verkocht vanuit een kraam nabij 

de Pluswinkel. ‘Worst maken is geen doorsnee vak en dat maakt het speciaal.’

André was jarenlang worstmaker en productont-
wikkelaar bij een groot bedrijf. Op zijn veertigste 
maakte hij -min of meer noodgedwongen- de stap 
om een eigen bedrijf te beginnen. Het ging niet 
goed in het bedrijf waar hij werkte. Bij het zoeken 
naar een baan bij een ander bedrijf had hij twee 
keuzes: aan de slag als knecht bij een slager of als 
productontwikkelaar bij een supermarkt. Hij wilde 
geen van tweeën en besloot een eigen slagerij te 
starten. ‘Maar het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan. Toen ik de slagerij op de rit had, wilde ik me 
weer toeleggen op een worstmakerij.’ In een sa-
menwerking met een oudere worstmaker begon 
hij daarmee tien jaar geleden in het klein. 

Worst maken is één, hoe dit te verkopen twee
De oplossing zag hij in beurzen en braderieën. 
Dat heeft een -uit de hand gelopen- aantal van 
zeshonderd evenementen per jaar bereikt. Zijn 
worsten liggen in de marktkraam bij de bouw-
markt, in de retailwinkel en ook online doet hij 
goede zaken. André werkt oplossingsgericht. Bij 
ideeën en vragen van andere slagers, wanneer 
die handen tekortkomen of wanneer de locatie 
niet geschikt is voor het maken van worsten, biedt 
hij een mogelijkheid. Op basis van de smaakbe-
hoefte en met hun eigen receptuur creëert hij de 
gewenste worst, die later in het schap ligt bij de 
betreffende slager. ‘Het blijft handwerk, het is niet 
fabrieksmatig.’

Oudste online worstmakerij
Zijn bedrijf bestaat uit zo’n 25 medewerkers, van 
productie tot verkoop. De Groninger, Fries of Drent 
vindt hem op de bekende locaties of op markten 
en braderieën. Online bedient hij de klant door 
heel Nederland. Het zijn juist de geografisch wat 
verder weggelegen provincies waar zijn klanten 
huizen. De RTV Noord-app is mogelijk de verkla-
ring voor het aantrekken van de klant, die verder 
weg woont en het nieuws in Groningen volgt. Zijn 
reclame komt daar vaak voorbij. Telkens bedenkt 
hij aantrekkelijke verkoopconcepten zoals ‘de drie 
van Hofman’. De klant geeft zelf de samenstelling 
en de hard- of zachtheid van de worst aan. An-
dré is elke dag bezig met veranderingen en de 
ideeën blijven komen. Voor geïnteresseerde groe-
pen geeft hij zo’n twee à drie keer per maand een 
workshop ‘worst maken’. Het is dan niet alleen 
een bedrijfs- of vriendenuitje voor de gezelligheid, 
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Bloemenhuis

Molenweg 1, 9781 GL Bedum, Tel. 050 - 3012382, bloemenhuisbalkema.nl

maar hij ziet ook oprechte interesse in dit vak-
gebied. ‘De ingrediënten en specerijen mogen ze 
zelf bedenken.’ 

Op de mouw
In zijn ondernemersbestaan is er niet altijd alle tijd 
en ruimte om andere activiteiten of vrijwilligers-
werk te doen. Maar sponsor van de voetbalclub 
is hij al heel lang. Door het voorzitterschap van 
zijn schoonvader jaren geleden, een voetballende 
zoon en connecties met zoveel mensen van deze 
club heeft hij binding met voetbal. Hij plaatste 
zes jaar geleden een groot sponsorbord langs de 
lijn. Inmiddels is zijn sponsorstatus gegroeid; zijn 
naam prijkt op de mouw van het voetbalshirt van 
de eerste elftalspelers. Terughoudend hoeft hij 
niet meer te zijn. Hij wordt als lokale ondernemer 
gezien nu zijn worst in de supermarktschappen of 
vanuit de marktkraam in Bedum worden verkocht. 
‘En ik lever ook gehaktballen aan de kantine.’

Slagerij Hofman 
Papierbaan 57
9672 BG Winschoten
0597-431610
info@ofjeworstlust.eu
slagerijhofman@gmail.com

Tekst: Ineke van Zanten

SPONSOREN VAN 

VRIENDEN VAN PAARS
HOUD VRIJDAGAVOND 

25 FEBRUARI 2022 VRIJ  

IN UW AGENDA
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IEDERE DAG VERRASSEND 
VEEL VOORDEEL BIJ PLUS

www.plus.nlOpeningstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Jeroen Juch | Grotestraat 13 | 9781 HA Bedum | T: 050 301 04 81 |

Gratis parkeren Gratis WiFi/PlusBedum
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ASSURANTIËNSCHOLTENS
MOLENWEG 5, 9781 GL BEDUM  |  050 - 3012651  |  INFO@MKBVERZEKERINGEN.NL  |  WWW.MKBZORG.COM
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Resultaat donatieactie voor Iraanse kinderen 

Enkele maanden geleden startten de Bedumer ‘Oldstars’, die in 2018 voor een spor-

tieve uitwisseling naar Iran reisden, een donatieactie. Ze wilden, vanuit hun betrok-

kenheid met de inwoners van het Iraanse Ghoochan, waar ze destijds zo gastvrij en 

warm waren onthaald, graag iets doen om de situatie van kinderen, die in armoedige 

omstandigheden leven, te verlichten. Een hulpactie zou daar een belangrijke bijdrage 

aan kunnen leveren. 

Teamlid Massoud Djabani, zelf afkomstig uit Iran, 
legde contact met de Ghoochaanse vereniging en 
hulpverleners, die zich al jaren inzetten om armoede 
te bestrijden en gezinnen te voorzien van de eer-
ste basisbehoeften en schoolspullen e.d. Ter plekke 
werd een inventarisatie gemaakt van de noodzake-
lijke zaken en de kinderen/gezinnen, die deze steun, 
het hardst nodig hebben, zodat de donatie optimaal 
besteed zou kunnen worden. Massoud geeft ons 
verslag van het verdere verloop van de actie.

Het resultaat van onze hulpactie
Allereerst willen wij iedereen heel hartelijk dank 
zeggen voor elke bijdrage die gegeven is! Op de ac-
tie werd heel hartelijk gereageerd en donaties zijn 
van alle kanten binnengekomen. Ook de Maranat-
hakerk droeg van harte een flinke steen bij, evenals 
de Katholieke Kerk. Rond de einddatum van de in-
zamelingsactie stond er alles bij elkaar opgeteld dan 
ook 2305 euro op de rekening. In Iran kun je voor 
dit bedrag echt heel veel hulp bieden en de spullen 
aanschaffen, die nodig zijn om kinderen met een 

startpakket naar school te kunnen laten gaan. Door 
kinderen op deze manier te kunnen helpen, zijn te-
gelijkertijd ook hun families enorm geholpen! 
Graag willen we iets vertellen over de opbouw van 
de donatieactie en natuurlijk over de uiteindelijke 
resultaten. De procedure van de opstart en afhande-
ling van onze hulpactie bestond uit drie fasen:
In de eerste fase werd met de Ghoochaanse ver-
eniging in Iran en de plaatselijke hulpverleners ge-
inventariseerd, waar de hulp het hardst nodig is, 
voor wie en in welke vorm. Op dit moment bleek er 
vooral steun nodig om kinderen naar school te kun-
nen laten gaan, in het bijzonder meisjes. Ook was 
het nodig diverse gezinnen in verband met corona 
van voldoende mondkapjes, hygiënische middelen 
te kunnen voorzien en te ondersteunen in de eerste 
basisbehoeften.
In de tweede fase moest het verzamelde geld op 
een veilige manier bij de hulpverleners in Iran te-
recht komen. Ons Walking Football teamlid Jabbar 
Mobareky zou in september naar Iran reizen en 
kon er zodoende voor zorgen, dat de opbrengst 
van de donatie veilig werd overgedragen aan de 
plaatselijke hulpverleners; we danken hem hier-
bij nogmaals hartelijk voor zijn inzet en moeite! 
De derde fase is het verslag dat de hulpverleners 
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zouden doen over de besteding van het geld, in-
clusief foto’s en film. Door de goede voorbereiding 
konden ze vrijwel direct in actie komen, de beno-
digde spullen kopen en uitdelen, waarop al snel de 
foto’s en beelden binnenkwamen. 
 
Waar de opbrengst van de donatie aan is be-
steed
De hulpverleners hebben in woord en beeld laten 
zien waaraan de opbrengst van onze actie is be-
steed. Op de bijgaande foto’s zijn daarvan enkele 
voorbeelden te zien. Via Whatsapp kwamen nog 
meer foto’s binnen en diverse filmpjes, waarop het 
hele proces goed is te volgen.
Zoals gezegd was er vooral financiële steun nodig om 
kinderen rondom Ghoochan naar school te kunnen 
laten gaan; in het bijzonder meisjes, die vaak nog 
geen kans hebben om onderwijs te kunnen volgen. 
Ook kon door onze donatie aan plaatselijke straat-
kinderen een basispakket aangeboden worden om 
met school te kunnen starten. Zo konden we in totaal 
aan het begin van het schooljaar 105 kinderen steu-
nen om daadwerkelijk met school te gaan beginnen. 
Tevens konden we met de opbrengst van onze do-
natie gezinnen van mondkapjes en hygiënische ma-

terialen voorzien, die zij zelf niet kunnen bekostigen. 
Deze spullen werden onder toezicht van een vrijwil-
lige arts aan de kinderen beschikbaar gesteld.
Tot slot kon er ook nog steun gegeven worden aan 
een groep meisjes in Mashad, waar het hoofdkan-
toor van de Ghoochaanse Vereniging gevestigd is. 
Ook voor hen kon benodigd schoolmateriaal aange-
schaft worden. De Ghoochaanse vereniging en alle 
hulpverleners, die aan de actie meewerken, willen 
hierbij dan ook iedereen heel hartelijk dank zeggen 
voor alle bijdragen die zijn binnengekomen, waar-
door zij deze fantastische hulp konden bieden. 

Waarderingsbrief 
De directeur van het Ghoochaanse Instituut in Mas-
had, Ahmad Rafie Zadeh, heeft een speciale waarde-
ringsbrief geschreven, waarin hij zijn dank uitspreekt 
aan het Walking Football team van de Bedumse 
‘Oldstars’, die de actie gestart zijn, in het bijzonder 
de heer Mobareky, die naar Iran is gereisd.

Met onze dank aan de samenwerkende organisaties 
en hulpverleners in Iran: 
- Ghoochaanse Vereniging, gevestigd in Mashad/

Ghoochan
- Stichting Ferdosi, gevestigd Mashad/Ghoochan
- Stichting Azar, gevestigd in Ghoochan
- Mevr. Amiri / Mevr. Mitra Nejati / Dhr. Adib 

De ingezonden films, foto’s en verslagen zijn in onze 
archieven opgeslagen. Belangstellenden die deze 
willen bezichtigen kunnen contact opnemen met de 
coördinator: Massoud Djabani, Email: massoudja-
bani@gmail.com / Tel: 06 24236194
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Full Service ICT Bureau.
Anura









Ontwerp

Ontwikkeling

Maatwerk

Concepting





Websites Apps

Contact
info@anurawebdevelopment.nl

(050) 737 0329

Industrieweg 14, 9781 AC Bedum

Wie is er niet
Gek op bloemen!?!

Ze geven energie, maken je vrolijk en 
zijn de lekkerste verslaving. Bloemen 
en planten zijn bij uitstek geschikt om 
jezelf eens lekker te verwennen. Je 
vindt bij de bloemist een winkel vol 
sfeer, keus en kwaliteit. Maar nog 
veel meer dan dat!

Dit Gek op bloemen! Spaarplan 
bijvoorbeeld, waarmee je tot maar 
liefst € 5,- gratis bloemen en planten 
kunt sparen! Bij iedere aankoop ter 
waarde van € 5,- krijg je een stempel.

Door het handige formaat past hij 
makkelijk in de portemonnee, je hebt 
hem dus altijd bij de hand!

Stationsweg 21, Bedum
050 - 301 33 51

Duroflame Pelletkachels
Verbindingsweg 17 
9781 DA Bedum

T 050 364 68 28
E info@duroflame.nl
www.duroflame.nl
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Van der Waalspark 3
9351 VC Leek

T  0594-58 76 00
E  info@amysoft.nl www.amysoft.nl

SVB Langs de lijn 01.indd   60 29-10-18   12:40



Een aandeel in elkaar

Ontdek Rabo SmartPin op rabobank.nl/smartpin

•  Niet meer achter je geld aan    •  Handig voor onderweg

•  Professioneel                                 •  Voordelig: €10 p/mnd, €0,15 per transactie

Rabo SmartPin. Maak van je smartphone een pinapparaat.

Met Rabo
SmartPin.

“Natuurlijk 
kunt u 

hier pinnen.”

De Caenerij, een gezellig restaurant met een serre, een overdekt verwarmd terras en een gevarieerde 

menukaart… Naast onze klassiekers bieden wij een aantal verrassende gerechten passend bij het seizoen, 

voor elk wat wils dus! Wij zijn van dinsdag t/m zondag geopend voor lunch, diner en afhaal.

Mocht u voor óf na uw etentje nog een drankje willen gebruiken, dit kan in ons 

naastgelegen Grandcafé. Grandcafé Koning is geopend van woensdag t/m 

zondag vanaf 16.00 uur.

Wees welkom!!

Lieve groet,

Team de Caenerij en team Grandcafé Koning

Boterdiep ZZ 38 - 9781 GP Bedum - 050 - 301 37 58 - info@decaenerij.nl - www.decaenerij.nl

| dart/poolbiljart/sport tV
| Verwarmd terras
| danscafé/liVe muziek
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Als op vrijdag 26 november tijdens de persconferentie luid en duidelijk 

te horen is, dat trainen geen optie meer is, valt er bij vele voetbalgezin-

nen weinig positiviteit meer te ontdekken. Op deze dag wordt mij dui-

delijk dat het doek zal vallen voor onze competitie en de grote vraag is: 

komt er dan een winterstop?  

Het doek valt en de nachtkaars brandt 

Als ik zaterdag 27 november naar het sportpark 
afreis en iedereen vol goede moed zie werken 
aan een veilige en goede sportdag, bekruipen mij 
de gevoelens van het einde van de competitie. Dit 
heb ik mijn spelers ook meegegeven in de wed-
strijd tegen Genemuiden. De eerste seizoenshelft 
kan hier wel eens gaan eindigen. Als de berichtge-
vingen langzaam door de week binnen stromen, 
is dat beeld reëler dan ooit. Het doek valt voor de 
mannen van de JO19-1. Het eerste deel van de 
competitie voor alles en iedereen, die uitkomt in 
de hoogste competities, zit erop. 

Tijd om de evaluatie van het eerste half jaar op te 
maken. Als ik aan mijn nieuwe uitdaging binnen 
onze vereniging begin, ontvang ik 17 spelers in 
goede gezondheid aan de start van de competitie. 
Na vele waardevolle individuele gesprekken, een 
algemene voetbaldag voor de gehele O19-lichting 
en een ouderavond voor ouders, staan de kaders 
voor het seizoen recht op. Het belooft een leer-
zaam en spannend eerste deel te worden. Nieuwe 
trainer, grote selectie en een behoorlijk niveau 
aan tegenstanders staan op het programma. 

Als de oefenwedstrijden en de bekerwedstrijden 
zijn afgerond, weten we heel goed waar we als 
ploeg staan. We weten onze zwakke plekken en 
wat onze wapens zijn als we de bal hebben. De 
sleutelwoorden voor dit team zijn vooral als col-
lectief verdedigen en elkaar helpen in de duels 
op eigen helft. Daar zijn we met elkaar langzaam 
naar toegegroeid met in mijn ogen de beste 
teamprestatie tegen Blauw Wit ’34 thuis. Waarbij 
we als collectief hebben gestreden voor het punt 
en deze na afloop ook met elkaar hebben kunnen 
vieren. Terugkijkend was Velocitas onze mooiste 
wedstrijd in aanvallend opzicht. Hier slaagden we 
erin om snelle combinaties op te zetten en de 
kansen om te zetten in doelpunten. Als we dan 
3 wedstrijden voor het einde noodgedwongen de 
competitie moet stoppen, wachten we af wat de 
KNVB over ons beslist! 
Desalniettemin moeten we niet vergeten dat we 
met elkaar de behaalde resultaten hebben be-
haald. Het over en weer verwijten van een gemis-
te kans of de winnende goal in de laatste minuten 
is niet relevant. Uiteindelijk staan we op een plek 
die we met elkaar hebben behaald. Met in ons 
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Het doek valt en de nachtkaars brandt 

achterhoofd dat we wedstrijden hebben kunnen 
winnen, maar ook hebben kunnen verliezen. 

Ondanks de resultaten kunnen we ook trots zijn 
op elkaar. De ontwikkeling in het veld, maar voor-
al daar buiten, hebben we met elkaar bewerkstel-
ligd. Ik ben zeer tevreden over de opkomst van de 
trainingen. Waar velen vorig jaar trainden met 7 of 
8, slagen we er nu in om vaak met 16 man op het 
voetbalveld te staan. Dat is een uitstekende toe-
name in aantallen, waardoor we met elkaar voet-
ballend goede stappen hebben kunnen zetten. De 
mooiste ontwikkeling is te zien tegen NEC Delfzijl. 
Waar we aan het begin van het seizoen niet verder 
kwamen dan een 1-1 gelijkspel, hebben we de 
eerste helft volledig weten te domineren. Waar-
door de groei en de potentie zichtbaar werd over 
het afgelopen half jaar. Als we nu met z’n allen 
een voetbal loze week hebben doorgemaakt, kun-
nen we onze focussen richting de herstart van de 
competitie. Want na een gevallen doek, komt er 
ook weer een doek dat opengaat! 

In deze donkere periode moeten we op zoek naar 
de lichtpuntjes; kerstbomen en versierde straten, 
maar ook kijken naar de dingen, die je wel kunt 
doen om fit te blijven. Sporten en fit zijn zorgt 
namelijk dat je lekkerder in je vel zit en dat je je 
beter gaat voelen. Daarnaast is het onderhouden 
van je conditie essentieel als we straks weer gaan 
starten. Hiermee voorkomen we blessures en zor-
gen we ervoor dat we fysiek klaar zijn om te strij-
den tegen onze concurrenten. 

In deze voetbal loze weken ontvangen de spelers 
van de bovenbouw een schema. Hiermee kun-

nen ze aan de slag om hun conditie te onderhou-
den. Dit omdat we als voetbalvereniging ook een 
maatschappelijke functie hebben en we onze spe-
lers iets willen aanbieden. Dus ziet u jeugdspelers, 
hardlopen geef ze dan een compliment! Want dit 
zijn de mensen die erin slagen om het uiterste uit 
henzelf te halen in deze donkere periode. Dit zijn 
de lichtpuntjes anno 2021! 

Als mens wens ik u langs deze weg gezondheid 
en wijsheid toe. Geniet van de mensen die dicht 
om u heen staan. Geniet van de kleine dingen 
in de wereld en zorg dat de lichtpuntjes en de 
nachtkaars blijft branden,  want ooit zal het licht 
worden en de doorzetters zegevieren. Hopelijk tot 
snel op en rond onze sportvelden. 
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Laat u vrijblijvend informeren

over onze servicedienst 

en onderhoudsabonnementen!

(050 )  301 30 74  -  www.d ietvors t .n l

Al meer dan 50 jaar
de expert in
installatietechniek!

Technisch
Installatiebedrijf
Dietvorst

Stationsweg 10, 9781 CH  Bedum
T (050)3013074  E dietvorst@dietvorst.nl
Storingen buiten kantooruren: (06)53698091



Haijo Bouma
Financiële Informatie

& Ondersteuning

Speenkruid 27,
9781 WD Bedum

☎ 06-15667886
   info@haijobouma.nl
  www.haijobouma.nl

Deskundig en onafhankelijk advies om
uw � nanciële zaken op orde te brengen.

Dit geeft inzicht, overzicht en rust.

(Levens) Testament!

Begeleiding bij online hypotheek afsluiten. 

Belastingadvisering Particulieren.

Grotestraat 36  |  9781HD Bedum
Tel 050-5255040  |  bloemdekoraties@gmail.com

Grotestraat 36  |  9781HD Bedum
Tel 050-5255040  |  bloemdekoraties@gmail.com



• Watertransport

• Wegtransport

• Op- en overslag

• VACL

www.mcs-bv.nlsales@mcs-bv.nl 



Scoor ook met 
de sportieve 
kwaliteitsdrukker 
uit het noorden

Informeer ook eens naar de mogelijkheden 
uw drukwerk tot leven te brengen (AR)

Industrieweg 4, 9781 AC  Bedum 050 - 301 36 36 www.scholma.nl info@scholma.nl
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WEGWIJZER SV BEDUM

Secretariaat SV Bedum
Postbus 20, 9780 AA Bedum
E: secretaris@svbedum.nl

Sportcomplex
“Langs de Lijn”
Sportlaan 12, 9781 CL Bedum
Tel. 050-301 39 22

Social Media
Website: www.svbedum.nl
Twitter: twitter.com/svbedum
Facebook: facebook.com/svbedum
Instagram: instagram.com/svbedum

Dagelijks bestuur
Jan-Jur Timmer  Voorzitter
Jelle Prins  Secretaris
Martine Berends  penningmeester

Bestuursleden
Rigte Jan ten Kate  Technische zaken 
senioren & zaalvoetbal
André van Haag  Accommodatie
Martin Broekmans  Commerciële 
Commissie

Jeugdcommissie
E: jeugd@svbedum.nl
Vincent Geerling  Voorzitter
Chris Glastra van Loon  AJC MO 
vacant  AJC JO17-JO19
Tonnis van der Wijk  AJC JO13-JO15
Marcel Smedeman  AJC JO8-JO11
 
Financiële commissie
Martine Berends.
Nico Schutter
Anita de Jager  
Cees Kaspers  Contributie

Toernooicommissie
E: toernooien@svbedum.nl
Vincent Geerling 
Koos van den Berg 
Tonnie Bonder
Hans Schotanus
Geranda van der Ark
Ginet Walraven
Jesper Bonder

Communicatie & PR
E: voorzitter@svbedum.nl

Clubblad Langs de Lijn
E: langsdelijn@svbedum.nl
Richard Bouwman 

Webteam
E: webmaster@svbedum.nl
Joran Arends
Coen Prins
Dian Arends
Tom Bosma

Technische commissie
Rigte Jan ten Kate  Voorzitter en  
bestuurslid senioren & zaalvoetbal

Technisch Hart Jeugdopleiding
Jelmer Meinardi  Hoofd jeugdopleiding
Duurt Stoppels  Technisch jeugd-
coördinator
Vincent Geerling  Coördinator  
jeugd opleiding 
Marcel Kuipers  Coördinator  
jeugd opleiding 

Ondersteunende functies jeugd:
Ivan Landlust Coördinator jeugdkeepers
Henk Jullens Technisch coördinator 
meidenvoetbal 

Wedstrijdsecretariaat
E: wedstrijdsecretariaat@svbedum.nl
Tonnie Bonder  Veldvoetbal
Job Mol  Zaalvoetbal

Ledenadministratie
E: ledenadministratie@svbedum.nl
Bas Damminga 
Richard Klugkist
contactpersoon bezorging cluborgaan
Bas Damminga

Materiaalverzorging/kleding
E: materiaal_senioren@svbedum.nl
E: materiaal_jeugd@svbedum.nl
Richard Ahlers 
Karin Ahlers
Angelique Bouwman  

Commerciële Commissie
E: commercie@svbedum.nl
Martin Broekmans  Voorzitter
Bé Dijk 
Joran Arends 
Gonnie Smit 
Johan van der Veen 
Olaf Kessels
Linda Stiekema

Oud Papier Commissie
E: oudpapier@svbedum.nl
Martin Broekmans
Dian Arends
Jos Thie
Nico Schutter

Activiteitencommissie
Coen Prins
Patrick Venema

Jeugdactiviteitencommissie
E: activiteiten_jeugd@svbedum.nl
Caroline Kwant
Bianca Bos
Rianne de Blécourt

Klaverjascommissie
Jitze Medema 
Wim Oosterloo 
Johan Hartsema 

Scheidsrechterscommissie
Rutger Bulthuis

Vertrouwenspersoon
Wessel Hoekzema 

Verzorging/sportmassage
Jochem Dijk
Koen Aalders

Gastdame bestuurskamer
Martine Beenes 

Coördinator zaterdagmorgen- 
diensten
Geranda van der Ark 
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Augment the 
Reality of 

your printing
DOOR SIEBE ROZENDAL EN 

BERNADET BRONTS

Het bedrijf en het product
TESTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eleifend 

neque nisl, at molestie tellus convallis vitae. Nulla cursus orci et nisi efficitur auctor vel 

ullamcorper mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur 

risus. In commodo mi dapibus volutpat molestie. Suspendisse vel neque ac massa 

elementum mollis eget in nunc. Donec et posuere felis. Proin venenatis malesuada 

porttitor. Duis ut purus in justo maximus feugiat quis ut elit. Donec sodales urna ac 

tellus molestie sagittis. Maecenas a ornare lorem, at vestibulum felis. 

Proin libero mauris, accumsan in nulla id, elementum porttitor elit. Fusce elementum, 

leo ac semper mollis, purus purus laoreet odio, at tempus nisi mi vel lectus. Proin 

facilisis, nulla vel elementum vehicula, dolor velit sodales eros, sit amet tempus nunc 

purus elementum lectus. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare enim sit amet 

malesuada luctus. Fusce condimentum urna quis felis scelerisque gravida. Integer 

bibendum urna iaculis, pellentesque erat ut, dapibus urna. Curabitur non ultrices libero. 

Fusce hendrerit blandit nibh, vitae congue sem posuere quis. Cras ut dolor nec lorem 

elementum lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Vestibulum laoreet, quam quis feugiat vulputate, orci purus 

ornare sem, sit amet finibus libero neque id odio. Sed et accumsan nunc, et dictum mi. 

Mauris a diam nec nisl fringilla posuere et nec eros. Sed pharetra auctor ligula sit amet 

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

Het advies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eleifend neque nisl, at 

molestie tellus convallis vitae. Nulla cursus orci et nisi efficitur auctor vel ullamcorper 

mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur risus. In commodo 

mi dapibus volutpat molestie. Suspendisse vel neque ac massa elementum mollis eget in 

nunc. Donec et posuere felis. Proin venenatis malesuada porttitor. Duis ut purus in justo 

maximus feugiat quis ut elit. Donec sodales urna ac tellus molestie sagittis. Maecenas a 

ornare lorem, at vestibulum felis. 

Proin libero mauris, accumsan in nulla id, elementum porttitor elit. Fusce elementum, leo 

ac semper mollis, purus purus laoreet odio, at tempus nisi mi vel lectus. Proin facilisis, 

nulla vel elementum vehicula, dolor velit sodales eros, sit amet tempus nunc purus 

elementum lectus. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare enim sit amet 

malesuada luctus. Fusce condimentum urna quis felis scelerisque gravida. Integer 

bibendum urna iaculis, pellentesque erat ut, dapibus urna. Curabitur non ultrices libero. 

Fusce hendrerit blandit nibh, vitae congue sem posuere quis. Cras ut dolor nec lorem 

elementum lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Vestibulum laoreet, quam quis feugiat vulputate, orci purus ornare 

sem, sit amet finibus libero neque id odio. Sed et accumsan nunc, et dictum mi. Mauris a 

diam nec nisl fringilla posuere et nec eros. Sed pharetra auctor ligula sit amet scelerisque. 

Quisque et lobortis tellus. Proin aliquam tellus enim. Aliquam mauris risus, aliquam sed 

massa elementum, feugiat aliquam nunc. Suspendisse ac eros id arcu porttitor placerat. 

Vivamus sit amet erat placerat velit laoreet interdum quis eu leo. Nulla tincidunt tincidunt 

lacus, quis ultricies tortor cursus vel. 

Augment the 
Reality of 

your printing
DOOR SIEBE ROZENDAL EN 

BERNADET BRONTS

Het bedrijf en het product
TESTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eleifend 

neque nisl, at molestie tellus convallis vitae. Nulla cursus orci et nisi efficitur auctor vel 

ullamcorper mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur 

risus. In commodo mi dapibus volutpat molestie. Suspendisse vel neque ac massa 

elementum mollis eget in nunc. Donec et posuere felis. Proin venenatis malesuada 

porttitor. Duis ut purus in justo maximus feugiat quis ut elit. Donec sodales urna ac 

tellus molestie sagittis. Maecenas a ornare lorem, at vestibulum felis. 

Proin libero mauris, accumsan in nulla id, elementum porttitor elit. Fusce elementum, 

leo ac semper mollis, purus purus laoreet odio, at tempus nisi mi vel lectus. Proin 

facilisis, nulla vel elementum vehicula, dolor velit sodales eros, sit amet tempus nunc 

purus elementum lectus. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare enim sit amet 

malesuada luctus. Fusce condimentum urna quis felis scelerisque gravida. Integer 

bibendum urna iaculis, pellentesque erat ut, dapibus urna. Curabitur non ultrices libero. 

Fusce hendrerit blandit nibh, vitae congue sem posuere quis. Cras ut dolor nec lorem 

elementum lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Vestibulum laoreet, quam quis feugiat vulputate, orci purus 

ornare sem, sit amet finibus libero neque id odio. Sed et accumsan nunc, et dictum mi. 

Mauris a diam nec nisl fringilla posuere et nec eros. Sed pharetra auctor ligula sit amet 

scelerisque. Quisque et lobortis tellus. 

Het advies
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eleifend neque nisl, at 

molestie tellus convallis vitae. Nulla cursus orci et nisi efficitur auctor vel ullamcorper 

mauris. Donec porta maximus leo ac vehicula. Curabitur quis efficitur risus. In commodo 

mi dapibus volutpat molestie. Suspendisse vel neque ac massa elementum mollis eget in 

nunc. Donec et posuere felis. Proin venenatis malesuada porttitor. Duis ut purus in justo 

maximus feugiat quis ut elit. Donec sodales urna ac tellus molestie sagittis. Maecenas a 

ornare lorem, at vestibulum felis. 

Proin libero mauris, accumsan in nulla id, elementum porttitor elit. Fusce elementum, leo 

ac semper mollis, purus purus laoreet odio, at tempus nisi mi vel lectus. Proin facilisis, 

nulla vel elementum vehicula, dolor velit sodales eros, sit amet tempus nunc purus 

elementum lectus. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ornare enim sit amet 

malesuada luctus. Fusce condimentum urna quis felis scelerisque gravida. Integer 

bibendum urna iaculis, pellentesque erat ut, dapibus urna. Curabitur non ultrices libero. 

Fusce hendrerit blandit nibh, vitae congue sem posuere quis. Cras ut dolor nec lorem 

elementum lacinia. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Vestibulum laoreet, quam quis feugiat vulputate, orci purus ornare 

sem, sit amet finibus libero neque id odio. Sed et accumsan nunc, et dictum mi. Mauris a 

diam nec nisl fringilla posuere et nec eros. Sed pharetra auctor ligula sit amet scelerisque. 

Quisque et lobortis tellus. Proin aliquam tellus enim. Aliquam mauris risus, aliquam sed 

massa elementum, feugiat aliquam nunc. Suspendisse ac eros id arcu porttitor placerat. 

Vivamus sit amet erat placerat velit laoreet interdum quis eu leo. Nulla tincidunt tincidunt 

lacus, quis ultricies tortor cursus vel. 

www.scholma.nl     www.veeew.com

De Veeew App brengt de wereld van DRUKWERK 
op een perfecte manier samen met de digitale wereld 

Download de app en scan deze pagina

 van Scholma

Veeew biedt extra mogelijkheden voor uw marketing en communicatie
Zie www.veeew.com of bel 050-3013636 en vraag naar de mogelijkheden 

• geeft extra beleving aan brochures 
• geeft een gezicht aan statische informatie
• geeft registratie van bezoekersgedrag

Wat is Veeew?
De wereld verandert. Communicatie verandert. Het leesgedrag verandert en ook het druk-
werk verandert. Scholma Print & Media verandert mee, met een innovatieve, multimedi-
ale en interactieve app genaamd Veeew. Veeew biedt de mogelijkheid drukwerk binnen 
een paar minuten te voorzien van augmented reality. Door het scannen van een afbeel-
ding met de smartphone of tablet wordt er direct informatie vanuit het internet opgehaald 
om “augmented” getoond te kunnen worden op het drukwerk. 

Veeew opent nieuwe mogelijkheden voor marketing- en communicatie-uitingen voor be-
drijven. Daarbij kunnen er knoppen toegevoegd worden om naar de websites te gaan, 
een email te versturen, te bellen en social media toe te passen. Knoppen om zelf direct 
een helpdesk te bellen, een kaartje of product te bestellen, of straks uw producten in 3D 
te tonen vanuit drukwerk. De mogelijkheden zijn eindeloos. Veeew brengt alle soorten 
drukwerk tot leven: folders, flyers, brochures, tijdschriften en bladen, posters, stickers, ca-
talogi, productverpakkingen.

Enkele bevindingen:
– Augmented reality een medium is dat zich de komende vijf jaar waarschijnlijk veel  verder 

gaat ontwikkelen.
– Het verbinden van drukwerk aan een app geeft bedrijven meer inzicht in de  

effectiviteit van het drukwerk dankzij mogelijk grote hoeveelheden data
– Scholma Print & Media begeeft zich in een nieuwe markt: dit geeft een first-mover 

 advantage

Het advies
Tot nu toe heeft Scholma Print & Media zich veel gericht op het aanprijzen van Veeew aan 
haar directe klanten: bedrijven die drukwerk gebruiken. De aanpassingen aan het product zijn 
voornamelijk ingezet door eigen ideeën. Dit is een inside-out benadering. Wij willen Scholma 
Print & Media adviseren door te gaan met het ontwikkelen van de app terwijl het product al 
op de markt is gebracht. De aanpassingen aan het product moeten echter  gestuurd worden 
door de behoeftes en het gedrag van de eindgebruikers: de mensen die de app downloa-
den en moeten gebruiken. Dit is een outside-in benadering. Pas als Veeew aantrekkelijk is 
voor eindgebruikers, is het aantrekkelijk voor de directe klanten.

Het gedrag van gebruikers moet worden geobserveerd. Hoe gebruiken ze het? Waarom ge-
bruiken ze het niet vaker? Dit is lastig om uit te voeren, omdat men niet zomaar kan meekij-
ken over iemands schouder als de gebruiker thuis het product gebruikt. Het is belangrijk om 
lead users te vinden: gebruikers die voorop lopen in het gebruik van technologie en behulp-
zame feedback kunnen geven.

Op basis van onderzoek naar succesvolle apps zijn er een aantal mogelijkheden voor aan-
passingen aan Veeew. Dit is uiteraard een incomplete opsomming.
Allereerst moeten eindgebruikers het product blijven gebruiken: er moet een sticky  platform 
gecreëerd worden. Dit zou kunnen door de mogelijkheid te geven content op te slaan. Een 
tweede mogelijkheid is het creëren van in-built virality: ervoor  zorgen dat het product zich-
zelf verspreidt. Dit kan door het mogelijk te maken content met  anderen te  delen. Een derde 
optie is het gebruiken van incentives: het stimuleren van gebruikers om Veeew te gebruiken 
of content te verspreiden door ze voordelen te  bieden zoals  kortingen.
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iedere avond geopend tot 20.00 uur

CLUBKLEDING

CLUBPRIJS € 16,00

sv BEDUM

openingsaanbieding

SV BEDUM
SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

SV BEDUM

maat S

 GRATIS OPDRUK EIGENNAAM

CLUBPRIJS € 28,00 jr
€ 30,00 sr

CLUBPRIJS € 20,00 jr
€ 22,50 sr

 € 40,00

CLUBPRIJS € 29,50 CLUBPRIJS € 29,00 CLUBPRIJS € 30,00 

bij bestelling deze week

Rugzak Sporttas Sporttas

Sweater Hooded
(GROOT OP ACHTERZIJDE/CQ TAS TWV € 5,--)

T-shirt

(met schoenenvak)

SV BEDUMSV BEDUM

(met schoenenvak)

maat L

| dart/poolbiljart/sport tV
| Verwarmd terras
| danscafé/liVe muziek

Exterieur en 
Interieur

schilderwerk
Glasservice Wand- en

plafondafwerking
Houtreparatie en
Deelvervanging

www.hdschildersbedrijfbedum.nl
info@hdschildersbedrijfbedum.nl   

tel. 06 - 23034003      
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VH o t e l  C a f é  R e s ta u r a n t

Hotel ’t Gemeentehuis

LOGO

Ontwerp : Thonny Teerling
Reclameborden 3x : 60 x 244 cm.
Eerste ontwerp

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

Oude Dijk 19,  9781 Bl Bedum

Elektro & Techniek
techniek

✔Elektrotechniek

Sanitair
Aanleg CV ketels

Duurzame energie

oude dijk 19, 9781 bl bedum  ●  www.coolman.nl
t (050) 3016025  ●  f (050) 3010066
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