
Uitreiking Certificaten Computercursussen Steunstee 
 
Afgelopen donderdag was weer de jaarlijkse certificaatuitreiking van de 
computerlessen in de Steunstee in Roodeschool. 
Ongeveer 70 mensen van  de beginners, gevorderden, internet en email en als 
laatste de Powerpointgroep gaven acte de présence.  
Voorzitter Kammenga van de Stichting Seniorenvoorzieningen Roodeschool 
opende de middag met een korte toespraak, waarin hij memoreerde dat het een 
prestatie is wat in Roodeschool tot stand wordt gebracht. 
Vele inwoners uit Roodeschool en omgeving werden de kneepjes van het 
computeren bijgebracht door Jaap Koster en zijn lieftallige vrouw, zoals Koster 
het zelf omschreef. 
Daarna werd elke groep naar voren gehaald om de felbegeerde erkenning in 
ontvangst te kunnen nemen.  
Iedereen kreeg die erkenning. Het was een bevestiging dat men de cursus goed 
had doorlopen. Een examen wordt er niet aan verbonden. 
De kreet “Wie leern het nooit” klonk vaak, maar desondanks leert iedere cursist 
toch de mogelijkheden van de computer kennen en raakt daardoor steeds 
enthousiaster. 
Mond op mond reclame levert steeds weer nieuwe cursisten op en iedereen is er 
welkom. Gezelligheid, rust en veel aandacht voor iedere deelnemer voert de 
boventoon tijdens de lessen. Daarnaast is er ruimte voor de sociale contacten. 
De kennissenkring wordt zomaar vergroot. 
De groep Powerpoint oogstte veel succes met hun zelfgemaakte presentaties, 
waarin foto’s, autovormen en filmpjes waren opgenomen en ondersteund door 
muziek.  Dat was van hoge kwaliteit.  
Voorzitter Kammenga dankte de familie Koster en de andere vrijwilligers van 
de Steunstee voor hun inzet om Roodeschool leefbaar te houden. 
Ook werd nog even stilgestaan bij de functie van de Steunstee die steeds meer 
aktiviteiten, zoals koffieochtenden, waarin een thema wordt behandeld, sjoelen, 
kaarten creatief bezig zijn, gaat omvatten. Het is ook de plek waar je antwoord 
krijgt op vragen op het gebied van Wonen, welzijn en zorg.  
Steeds meer mensen weten dat te waarderen en vinden dan ook de weg naar het 
dorpshuis, waarin de Steunstee is gevestigd. 
In oktober gaan de nieuwe computercursussen weer van start. 
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