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Hallo Inlopers 

Verschillen en dan denk ik even aan het weer. Rond koningsdag hagel en 

sneeuwbuien en winterjassen temperaturen en nog geen 10 dagen later 

volop zomer. Het is nu zondag 8 mei en het is al een paar dagen zomer in 

ons mooie landje. De eerste zomerse dag ligt alweer achter ons. Juni, de 

eerste zomermaand en ook de langste dag. Kan me nu al verheugen op de 

zomer en de mooie lange dagen. 

Het aanzien van het inloophuis en ik zie de mooie tuin rondom het 

inloophuis en dit is ook van de laatste jaren. Dankzij de groene vingers 

van Lien hebben we nu een hele mooie tuin. Petje af en zelfs als het 

inloophuis gesloten is, is Lien druk doende in de tuin. Nogmaals respect !! 

De wmo en de plannen van de gemeente om Emmen in 6 gebieden onder 

te verdelen als het om de zorg gaat. Zelf hoop ik dat het Inloophuis de 

functie die het heeft voor de hele gemeente zal behouden. Ook iets waar 

we als medezeggenschapsraad mee bezig zijn. 

De agenda en er is weer genoeg te doen naast het lunchcafé en het 

eetcafé. 8 juni gaan we handboogschieten en voor 5 euro kun je mee. Een 

nieuwe dierentuin en een uitstapje. Doordat we nog wat geld overhadden 

van het jubileumjaar zijn we in staat om dit aan te bieden voor maar 10 

euro. Meer informatie elders in dit nummer. De verschillende competities 

lopen ten einde en de zomerstop nadert. Het darten wordt afgesloten met 

een finale dag en ook gaan we nog 1 keertje bowlen voor de 

zomervakantie. Ook de laatste klaverjasavond nadert, net zoals de laatste 

sjoelmiddag. Dus weer genoeg activiteiten. 

Verder natuurlijk weer de vaste bijdragen van de verschillende 

redactieleden. Paul gaat weer verder met de geschiedenis van Emmen en 

Frieda haalt haar gedichtenhoekje weer van stal. De moppentrommel van 

Tinus ontbreekt natuurlijk niet en dan mijn eigen bijdragen. In augustus 

verschijnt er geen Inloper. De uiterste inleverdatum voor het juli nummer 

is vrijdag 10 juni. Rest me nog jullie veel leesplezier toe te wensen en 

tot de volgende keer !! 

Henk Staats  
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Wat en voor wie is het Inloophuis ? 

 

Het  Inloophuis is een vrijetijdsvoorziening van  Promens  Care. 

 

Het Inloophuis is van oorsprong  voor mensen met psychische en psychiatrische 

problematiek  die op zoek zijn naar activiteiten in hun vrije tijd, die passen bij 

hun interesse en mogelijkheden. Ook anderen die een steuntje in de rug 

nodig hebben, zijn  van harte welkom 

Het Inloophuis in Emmen biedt u de gelegenheid om vrijblijvend en in een 

ongedwongen en huiselijke sfeer een kopje koffie te nuttigen. Ook biedt het  

gezelligheid, en kun je er andere mensen ontmoeten 

Iedere dag van maandag tot en met vrijdag kan er deelgenomen worden aan het 

eetcafé. Dat wil zeggen dat u dagelijks tegen een minimale vergoeding van € 

3,00 een warme maaltijd kunt gebruiken. Deze maaltijd  bestaat uit een 

hoofdgerecht, een toetje en een kop koffie. Tijdstip van het eetcafé: 17.00 uur.  

Een ieder die mee-eet krijgt een taak. Dit kan variëren van tafel dekken tot 

koffie zetten of tuinstoelen binnenzetten.  

Bij de taak wordt rekening gehouden met de (on) mogelijkheden van een ieder. 

Opgave vooraf is nodig, voor 13.00 diezelfde middag. Op dinsdag is het 

eetcafé om 16.30 uur ! 

Verder bestaat er de mogelijkheid om te komen lunchen. Dat kan iedere dag 

van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 – 13.00 uur. Er is een kleine kaart 

waaruit gekozen kan worden. Met op woensdag frituur, vrijdag een broodje 

haring, elke dag een broodje gezond en een soep van de dag !! Probeer ook eens 

de uitsmijter Inloop en onze heerlijke tosti’s 

Er staan vier computers in de computerhoek. Met alle vier kun je op internet. 

Internetten is gratis. Ook voor bijvoorbeeld tekstverwerking kun je hier terecht. 
Ook kun je tegen kostprijs een printje maken !!! 

 
Maandag tot en met vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Donderdag van 

19.00 tot 21.00 uur en zondag om de veertien dagen van 13.30 tot 16.00 uur is 

er Inloop. Tijd voor een praatje en een kop koffie. Ook worden er regelmatig 

tijdens deze uren activiteiten georganiseerd. 

 

Ook  bestaat er de mogelijkheid om een taak te doen binnen het Inloophuis. Dit 

kan koken zijn of het lunchcafé of bardiensten draaien.  Dit is niet vrijblijvend en 

het nakomen van afspraken is dan belangrijk.  Informeer naar de mogelijkheden 

!!  

Het inloophuis is vrijblijvend dus je bent niet verplicht te komen en je mag op 

tijden die jouw het beste uitkomen langs komen !! 



 
5 

 

Er worden verder verschillende activiteiten georganiseerd. Zingen op de 

woensdagmiddag, Darten en sjoelen op de vrijdagmiddag en 1 keer in de week 

volleyballen.  Ook is er een activiteitencommissie die activiteiten organiseert 

Wilt u meer informatie of wilt u eens langskomen dan bent u, eventueel samen 

met een vriend, verwijzer of persoonlijk begeleider gedurende de openingstijden 

van harte welkom. 

We hanteren lage prijzen zodat het ook voor mensen met een kleine beurs te 

betalen is en we werken zoveel mogelijk met verse producten !! 

Graag tot ziens in het Inloophuis. 

Openingstijden:  

Maandag tot en met vrijdag 

11.00 – 13.00 uur  Lunchcafé   

13.00 – 16.00 uur Inloop 

16.00 – 18.30 uur  Eetcafé  

Donderdag tot 21.00 uur geopend 

Zondag om de 14 dagen tussen 13.30 en 16.00 uur geopend  

 

De huisregels !! 
1. Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan!! 

2. De toegang tot het inloophuis wordt geweigerd als 

men onder invloed van alcohol en drugs is. 

3. Als de begeleiding drank- of drugsgebruik vermoed 

wordt de toegang  geweigerd. 

4. Verbale en/of fysieke agressie is niet toegestaan 

5. Seksuele intimidatie in woord en gedrag is niet 

toegestaan 

6. Heb respect voor elkaar 

7. Vernieling en diefstal is verboden 

8.  In principe wordt er niet over medicijnen en 

psychiatrische ziektebeelden gepraat. 

9. Zonder toestemming is het niet toegestaan achter de 

bar te komen 
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Top 10 plaatsen met de meeste regen 

Hoewel we vaak denken dat Nederland een van de natste landen is, valt dat 

eigenlijk wel mee. Zelfs binnen Europa zijn er veel gebieden waar op jaarbasis 
veel meer neerslag valt. Het is wel zo dat het bij ons het hele jaar door kan 

vallen. De plaatsen met de meeste regen kennen die verdeling vaak niet. Daar 
valt de regen in korte tijd, bijvoorbeeld tijdens het regenseizoen. 

De gemiddelde neerslag in Nederland per jaar bedraagt 850 millimeter. Doordat 
er hier een gematigd zeeklimaat heerst valt die neerslag (regen, maar ook hagel 

en sneeuw tellen mee) verspreid over de maanden. Daarbij valt er meer neerslag 
in de Randstad en op de Veluwe. Limburg kent de laagste regenval. Een stad als 

Porto in Portugal bijvoorbeeld kent prachtige zomers, maar in de wintermaanden 
valt er veel meer regen dan in Nederland. Over het hele jaar ruim 1200 
millimeter. Toch valt er bijna tien keer zoveel regen in de natste plekken op 

aarde. Dus ongeveer net zoveel als een gebouw met drie verdiepingen. Soms is 
de regenval heftig, kort en dagelijks, soms ook seizoensgebonden. Denk 

bijvoorbeeld aan de moesson. Maar waar liggen die plekken? Hoeveel neerslag 
valt er per jaar in millimeters? Hier een top 10 lijst van plaatsen met de meeste 
regen! 
 

Top 10 plaatsen met de meeste regen 

1. Dawei, Myanmar – 5500 millimeter 

2. Kikori, Papua Nieuw-Guinea – 5840 millimeter 
3. Andagoya, Colombia – 6812 millimeter 

4. Henderson Lake, Canada – 6903 millimeter 
5. Quibdó, Colombia – 8130 millimeter 
6. Mount Bellenden Ker, Queensland, Australie – 8312 millimeter 

7. Mount Cameroon, Kameroen – 10299 millimeter 
8. Waialeale, Hawai, Verenigde Staten – 11500 millimeter 

9. Cherrapunji, India – 11777 millimeter 
10.Mawsynram, India – 11872 millimeter (bijna 12 meter!) 

 

Enkele weetjes  

De laagste temperatuur ooit gemeten op aarde… 

Wist je dat de laagste temperatuur ooit gemeten op aarde -89,2 graden Celsius 

is? Deze temperatuur werd gemeten op 21 juli 1983 in een Russisch weerstation 

genaamd Vosstok op de Zuid Pool. 

De laagste temperatuur die in Nederland ooit werd gemeten is -27,4 graden 

Celsius. Deze temperatuur werd in 1942 in Winterswijk bereikt. 

Rekenen we de atmosfeer mee, dan is de laagst gemeten temperatuur -143 

graden Celsius. Gemeten in 1963. 

De hoogste temperatuur ooit gemeten op aarde 

Wist je dat de hoogste temperatuur ooit gemeten op aarde 56,7 graden Celsius 

is? Deze temperatuur is gemeten op 10 januari 1907 in Death Valley in de 
Verenigde Staten. 
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Handboogschieten 

 

 

Handboogschieten is al een 

eeuwenoude traditie en 

inmiddels een olympische 

sport, die je in vele facetten 

ook in Emmen kunt 

beoefenen. Zowel met een 

houten boog, een 

compound boog of juist 

recurve boog is mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 8 juni gaan we 

handboogschieten 

kosten 5 euro 

vertrek 13.15 vanaf het 

inloophuis. 

Opgeven voor vrijdag 3 juni 13.00 

uur. Opgeven in het inloophuis. 

Er is voldoende begeleiding aanwezig  

  

Het is aan de oude roswinkelerweg bij Drenthina en er zijn binnen en buitenbanen. 
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Tradities en gewoontes 

Een traditie is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere 

wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de 

maatschappelijke stabiliteit. ... 

Tradities die van de ene op de andere generatie overgaan en door een ieder 

worden gerespecteerd en in stand gehouden. Ik denk even aan de christelijke 

feestdagen in ons land. Of je gelooft of niet gelooft. Je doet mee en je bent 

bijvoorbeeld vrij op tweede paasdag en tweede pinksterdag. Ook geven tradities 

duidelijkheid en zorgt het voor stabiliteit. Leuk is dan dat je in het voorjaar een 

paar keer een lang weekend hebt. Vrije dagen en ook dat kun je langzamerhand 

een traditie noemen en ieder werkende heeft hier recht op. Ook dat is een 

traditie en een traditie die nog niet zolang bestaat als Pasen en Pinksteren. 

Traditie en een ieder die werkt heeft recht op een beloning. Ook een traditie die 

al heel oud is. Goede tradities…. 

Tradities en hoe tradities ook kunnen zorgen voor onenigheid. Ik denk even aan 

de ophef rond zwarte piet. Het is nu even niet actueel maar de laatste jaren was 

dit rond 5 december het gesprek van de dag. Ik denk ook even aan de 

negerzoen en de blanke vla. Ook onderwerp van ruzie en twisten en de 

negerzoen is nu gewoon zoen en blijft voor mij negerzoen.  

Tradities en de moderne tijd en de veranderingen. Ik denk even aan het 

eeuwenoude paasvuur en hoe het paasvuur er anno 2016 uitzag en de vele 

veranderingen en hoe er eigenlijk niet zoveel verandert. En hoe tradities 

streekgebonden kunnen zijn.  

Kritisch zijn en kritiek hebben op tradities mag ook en soms doe je iets omdat 

het traditie is en vind je het allang niet leuk meer. Traditie en hoe sommige 

tradities bij je mens zijn horen en hoe je ze overneemt van je ouders. Ik denk 

even aan sommige groepen in de samenleving en hoe moeilijk het kan zijn om 

met bepaalde tradities te breken. Je vader zat in de bijstand en jij zit in de 

bijstand en hoe je bepaalde gewoontes over kunt nemen van je ouders en 

grootouders en dat hoeft niet altijd positief te zijn. En hoe je met bepaalde 

tradities kunt worstelen en hoe je ze kunt doorbreken. Dat dan ook weer wel.  

Traditie en als ik aan mezelf denk kom ik uit bij het jaarlijks bezoeken van 

optredens van de popgroep Normaal. Niet overgenomen van een vorige 

generatie maar voor mij toch een traditie. Vorig jaar kwam er na 40 jaar een 

einde aan die traditie. Hoe oud moet iets zijn voordat je het een traditie mag 

noemen en wanneer is het een gewoonte. Iets doen omdat je het wilt of iets 

doen omdat het zo hoort en zo mag  je kritisch zijn of gewoon met iets doorgaan 

omdat je of we het al zolang doen. Ook een gevaar van traditie of moet ik 

schrijven dat het gewoon zo is. 

Tradities en hoe ons leven kan bestaan uit tradities en van sommige tradities kun 

je zeggen dat ze gewoon leuk zijn en dat ze zorgen voor een wij gevoel en 

samen en van andere tradities kunnen we zeggen dat ze iets aangepast moeten 

worden aan de moderne tijd. Bijvoorbeeld zwarte piet en de negerzoen. Ook heb 

ik mezelf voorgenomen kritisch te blijven als het om traditie gaat. Niet iedere 

traditie is het waard om over te nemen of te steunen en dat hoeft dan gelukkig 

in ons mooie landje ook niet !!    

          Henk S 
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Moppentrommel 

 
Wat is het verschil tussen een man en een kop koffie? Geen, ze werken allebei op 
de zenuwen. 
 

Twee werksters legen de prullenmand van de nieuwe secretaresse van de chef. 
"Moet je eens kijken," zegt de ene tegen de andere, "allemaal pas begonnen 

brieven, om het andere woord een fout... Ze heeft beslist een geweldig goed 
figuur." 

 
Piet zegt tegen zijn vriend Henk: "Mijn hond kan ongelofelijk goed liegen!" Henk: 
"Nou daar geloof ik niets van!" Piet antwoordt: "Oh nee?" Hij roept zijn hond Bas 

en zegt: "Zo Bas. En vertel nu maar eens aan Henk wat een poes zegt." Bas de 
hond antwoordt: "Waf Waf!" 

 

De eekhoorn, de haas en de schilpad 

Een eekhoorn, een haas en een schildpad zitten met z'n drieen in een cafe. Ze 

vervelen zich te pletter. Uiteindelijk zegt de schildpad:"Zal ik mijn kaarten thuis 

gaan halen?" De eekhoorn en de haas vinden het best, dan hebben ze in elk 

geval wat te doen. De schildpad gaat op weg. Maar tegen sluitingstijd is de 

schildpad nog niet terug! De eekhoorn vraagt aan de haas: "Zullen we maar wat 

gaan drinken?" Horen ze een boze stem bij de deur: "Als jullie dat doen ga ik 

mijn kaarten NIET halen!" 

Doorzakken in de kroeg 

Een man zit op een avond behoorlijk door te zakken in een kroeg en besluit rond 

2 uur 's nachts huiswaarts te keren. Hij staat op van zijn kruk en valt op de 

grond. "Verdorie, toch zatter dan ik dacht ",denkt hij bij zichzelf. Hij kruipt terug 

op z'n kruk en bestelt twee sterke bakken koffie. Dan wil hij weer opstaan en 

stort opnieuw ter aarde. Wederom kruipt hij terug op z'n kruk en hij bestelt een 

portie bitterballen met veel mosterd. In de hoop dat hij nu wat minder dronken 

is,doet hij nog een poging om op te staan, maar helaas. De man besluit kruipend 

naar huis te gaan. Na zichzelf met z'n handen over de stoep te hebben getrokken 

komt hij een uur later thuis. Met veel moeite krijgt hij de deur open, kruipt naar 

boven,werkt zich uit de kleren en schuift behoedzaam bij z'n vrouw in bed. De 

volgende ochtend wordt hij wakker. Even later komt zijn vrouw de slaapkamer 

binnen lopen. 'Jij was gisteravond ook behoorlijk dronken, is het niet?' zegt ze 

tegen hem. 'Hoe bedoel je?, vraagt hij. 'De cafebaas heeft gebeld. Je rolstoel 

staat nog in het cafe.' 

De taxichauffeur 

Ik zit van de week in een taxi en tik de chauffeur op zijn schouder omdat ik wat 

wil vragen. De man schrikt zich bijna letterlijk een een ongeluk. Hij zegt : "sorry 

hoor, dit is mijn eerste dag op de taxi, ik heb vroeger altijd in een lijkwagen 

gereden." 
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Uitstapje 
Dagje nieuwe dierentuin 

 

 

 

Op woensdag 29 juni gaan we naar de nieuwe 

dierentuin in Emmen. We vertrekken om 12.00 uur 

vanaf het inloophuis. En we zijn voor 17.00 uur terug 

 

Je kunt mee voor maar 10 euro 

 

Abonnementhouders kunnen ook mee. Abonnement 

meenemen en dan kun je gratis mee  ! 

Zelf even een lunchpakketje en drinken meenemen !! 

Opgeven voor 21 juni bij de medewerk(st)ers en bij 

opgave betalen !!  
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De grondwet 

Artikel 1  

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 

behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." 

Zelf snap ik niet zoveel van dit artikel. In gelijke gevallen een gelijke behandeling 

en wanneer begint dan gelijke gevallen. In mijn ogen zijn alle mensen gelijk en 

begint gelijke gevallen al bij de geboorte. Volgens de grondwet is het denk ik 

anders. Gelijke gevallen en dan begint het later in een mensenleven. We worden 

allemaal naakt geboren en gelijke omstandigheden en het verschil begint later. 

Economie en de economie is bepalend als het om rechten gaat. Gezond en slim 

betekent een goed leven en kan veel rijkdom opleveren. Verschillen tussen 

mensen en de grote verschillen die je ziet tussen de verschillende groepen in 

onze samenleving. Een uitkering en wat dat voor je mens zijn kan betekenen. 

Geen auto en geen eigen woning en elk dubbeltje moet je omdraaien voordat je 

het uitgeeft. Of een goede baan en geld genoeg en je weet op een gegeven 

moment niet meer wat je met je geld moet doen. En je wilt alleen maar meer en 

meer.  

Discriminatie is verboden en mag dus niet maar als het gaat om je verstandelijke 

vermogens of gezond en ziek zie ik zelf veel discriminatie en ook dan is de 

economie lijdend of moet ik schrijven leidend. Ik vind verschillen tussen mensen 

als het gaat om inkomen ook een vorm van verschil die lijkt op discriminatie. 

Mag je verschil tussen mensen maken als het gaat om verstandelijke vermogens 

en ziek zijn. Je moet zuinig zijn op mensen die bijvoorbeeld gehandicapt zijn en 

je moet respect hebben voor iemands mens zijn en ook dat klopt dan niet. Goed 

zorgen voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ook dat is maar 

een mening die niet door iedereen wordt gedeeld. De grondwet en artikel 1 en 

men begint goed en daarna komt het verschil en dan legt men denk ik later ook 

uit van men bedoelt met gelijke omstandigheden en toch vind ik het maar een 

vreemd artikel.   

Vrijheid van meningsuiting 

Ook een onderwerp die ik nu veel tegenkom in de media. Je mag een ander die 

anders is en anders denkt zomaar uitschelden voor geitenneuker. Ook dat is dan 

vrijheid van meningsuiting. Niet altijd natuurlijk. Onze koning mag je 

bijvoorbeeld niet zomaar voor van alles en nog wat uitschelden en zo zijn er 

meer grenzen. Grenzen en dan gaat het voor mij om fatsoen en het respect dat 

ik heb voor een ander zijn mens zijn. Zelf ben ik meestal wel blij met de vrijheid 

van meningsuiting die we in ons land hebben. Grenzen en respect mis ik wel 

eens. Beledigen is beledigen en heeft voor mij weer niets te maken met vrijheid 

van meningsuiting. Schelden en schelden doet geen zeer. Met die gedachte ben 

ik ook opgevoed en het schelden zegt meer over degene die scheldt dan over 

degene die wordt uitgescholden. Dat ook weer wel. Maar sfeer en 

stemmingmakerij spelen ook een rol. Een politicus die een medepoliticus 

uitscheldt voor rotte vis kan bepalend zijn en is dan een slecht voorbeeld. Zelf 

zal ik niet zo gauw iemand uitschelden en woorden als klootzak en geitenneuker 

gebruiken. Kwestie van voeding en opvoeding . 

 

          Henk S 
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Meer dan de geschiedenis van (de gemeente) 

Emmen/door Paul van der S. 

Een beetje later dan beloofd is hier het vervolg van de serie over (de gemeente) 

Emmen, ruim gezien. Soms komen echter andere stukken naar boven en soms 

ben je nog aan het bekijken welke informatie in welke volgorde gaat komen. Ik 

was geëindigd met een tweetal afleveringen. De laatste over de stadsrechten en 

verdere informatie van plaatsen aan de spoorlijn Zwolle – Emmen. Daarvoor over 

de ontwikkelingen van de spoorlijn en het treinvervoer. Eerst een aantal 

aanvullingen daarover. Ik had het al over de rentree van het voormalige station 

Bergentheim, tussen Mariënberg en Hardenberg. De werkzaamheden om dit 

mogelijk te maken zijn al in volle gang te zien op station Almelo. Immers de lijn 

Almelo – Mariënberg gaat doorgetrokken worden tot in ieder geval Hardenberg. 

Daaraan komt dat station Bergentheim dan te liggen.  

Bergentheim is een dorp in de gemeente Hardenberg (Overijssel) en opmerkelijk 

komt daarmee het aantal treinstations in de gemeente op welgeteld 4! Dit zijn 

Hardenberg, Mariënberg, Gramsbergen en dan ook Bergentheim. Het dorp wordt 

voor het eerst genoemd net voor de 15e eeuw. In 1905 kreeg het dorp voor het 

eerst diens station, aan de lijn Zwolle – Emmen – Stadskanaal (en verder) met 

een spoorhaven. Het was eerst een halte en door toenemende drukte werd het 

later een station. Zoals in de aflevering van juni al aangegeven, werd het station 

halverwege de jaren zeventig gesloten. Om zo een stopmogelijkheid voor het 

nieuwe station Emmen Bargeres te maken. Binnen niet al te lange tijd maakt dit 

station dus een comeback, het oude gebouw was overigens al afgebroken. Nu 

aan de lijn Almelo – Mariënberg – Hardenberg, waarnaar die wordt 

doorgetrokken.  

Verder heb ik ook de mogelijkheid van de verbinding naar Stadskanaal genoemd, 

waar zowel Arriva en de provincie Groningen enthousiast over zijn. Daarmee 

aansluitend op de dan inmiddels doorgetrokken lijn van Veendam naar 

Stadskanaal. Alleen Drenthe leek minder enthousiast, daarover nog geen nader 

nieuws. Tevens kwam aan bod het (vage) plan voor een spoorverbinding Emmen 

– Meppen in Duitsland, daarmee een aansluiting op het net van de Deutsche 

Bundesbahn, de DB. In een wending, dan wel aanvulling, hierop is er een nieuwe 

ontwikkeling vanuit Duitsland. De deelstaat Nedersaksen wil graag een 

spoorverbinding tussen Nordhorn en Emmen, met als bonus dat deze wordt 

doorgetrokken naar Rheine. Dit is een belangrijk knooppunt in het netwerk van 

de DB met naar verschillende richtingen (lange afstand) verbindingen. De 

staatssecretaris van de deelstaat die daarover gaat is al onlangs op officieel 

bezoek in Emmen langs geweest. Zo lijkt dit (nieuwe) plan al het meest 

concreet.  

Dus met een beetje geluk wordt Emmen al een aardig centrum qua spoorlijnen, 

wat het eens bij benadering was, maar dan nu in overtreffende trap. Hoezo is 

Emmen afgelegen?! Alles is “in the eye of the beholder”, oftewel vanuit welk 

perspectief en welke achtergrond je naar iets kijkt. Dat wat betreft de 

aanvullingen. Zoals eerder gezegd was de opkomst van de auto(lijn)busdiensten 

de doodsteek voor de stoomtramlijnen in Drenthe, dus ook naar en in Emmen. 

Daar waar de treinverbinding al een flinke concurrent was.  
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De tramlijn van Hoogeveen naar Nieuw Amsterdam in 1903 maakte dat de 

vervoerder smaak naar meer kreeg. De vervoerder was de Eerste Drentsche 

Stoomtramweg-maatschappij (EDS) en er kwamen grootse plannen. Een 

concurrent, Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij (DSM), legt de 

sporen van de tramverbinding aan met een bepaalde wijdte, dat doet de EDS 

ook. Deze zijn afwijkend van de NOLS (de vervoerder van de spoorlijnverbinding 

naar en van Emmen, voorloper NS, zie eerder in deze serie), waardoor het niet 

mogelijk is dat de voertuigen elkaars lijnen gebruiken kunnen.  

De plannen worden wel aangepast zodat de spoorlijn van de tram voor het 

station van de NOLS, de spoorlijn van de trein, in Nieuw Amsterdam loopt voor 

een gemakkelijkere overstap van tram op trein en vice versa. Al ligt de tramlijn 

er eerder dan de spoorlijn heeft de spoorlijn van de NOLS de oudste rechten.  De 

aankondiging van het recht van de NOLS om een spoorlijn daar te beginnen 

werden namelijk eerder gepubliceerd in het Staatsblad. Dus kosten van 

kruisingen e.d. zijn voor de EDS. De trams doen zo’n 2 uur over het traject van 

Hoogeveen – Nieuw Amsterdam, ongeveer 35 kilometer lang. Door de 

toenemende concurrentie van busvervoer en vrachtwagens neemt het aantal 

passagiers op die tramlijn sterk af en in mei 1934 wordt het personenvervoer 

daarover gestaakt. Alleen speciale markttrams en goederenvervoer blijft nog 

even bestaan. De Duitse bezetter eist afbraak van de tramlijn e.d. om materiaal 

op andere plaatsen te kunnen hergebruiken.  

Zoals eerder al gezegd legt de EDS de tramlijn Erm – Emmen – Ter Apel aan. 

Eind 1909 kan het vervoer over Erm – Emmen beginnen en ruim een jaar later in 

1910, vlak voor Kerst, ook tussen Emmen – Ter Apel. De tramlijn volgt de straat 

die loopt van Emmen naar Weerdinge. Kort daarna steekt de tramlijn de spoorlijn 

van de NOLS over en vervolgt zijn weg door het veen naar Ter Apel. Het 

stationsgebouw van de EDS in Emmen komt schuin tegenover het treinstation 

van de NOLS. De jaren dertig zijn van de achteruitgang van de tramlijn(en) en 

vanaf 1931 komt er ook een autobusdienst bij tussen Emmen en Ter Apel, nota 

bene door de EDS zelf. Het personenvervoer met de tramlijn wordt ook hier 

gestaakt en alleen in de Tweede Wereldoorlog volgt er een korte opleving. Zie 

hiervoor de aflevering van deze serie vorig jaar. In 1946 wordt de tramlijn 

tussen Emmen en Ter Apel afgebroken. Bijvoorbeeld de laat opgestarte tramlijn 

Assen – Coevorden blijft nog tot eind jaren dertig rijden.  

De DSM wordt in de jaren dertig overgenomen door de EDS. De DSM was al 

sinds midden jaren twintig al bekend met diverse busdiensten. De EDS was 

grotendeels later al in handen van de NS. Na de oorlog verdwenen al gauw de 

tramlijnen en werd het passagiersvervoer in de regio overgenomen door 

buslijnen. Er was ook een concurrent op het gebied van autobusvervoer in 

Drenthe. Er bestond namelijk ook de Drentsche Auto-Bus Onderneming (DABO) 

en daarmee was er op de lijn Assen – Groningen een felle concurrentiestrijd. De 

DABO heeft bestaan tussen 1933 en 1963 met streekvervoer met name in 

westelijk Drenthe. Dit was de voortzetting van de LABO, Lambers’ Auto-Bus 

Onderneming, die de lijn Meppel – Zuidwolde – Hoogeveen en later ook één naar 

Assen verzorgde. De Dabo had na de Wereldoorlog een samenwerking met de 

Noord-Westhoek (NWH) van Overijssel te Zwartsluis. Er was een felle 

concurrentiestrijd tussen de DABO en de EDS. Later kwam er een samenwerking 

op de fel bestreden route Assen – Groningen tussen de DABO en de EDS. De 
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overheid eiste een samenwerking hierbij. Dit leidde later in 1963 tot een fusie 

met als naam DVM, Drentse Vervoer Maatschappij. 

 

De DVM heeft bestaan tot en met 1991 met vervoer in de grootste delen van 

Drenthe en ook delen van Groningen, Friesland en Overijssel. De DVM was een 

soort halve dochter van de NS. In de loop van de jaren zestig en begin jaren 

zeventig kwam het vervoer met de DVM steeds meer in het gedrang. Door 

opkomst van het individueel autobezit en toegenomen salariskosten waren er 

steeds minder passagiers. De dienstregeling werd steeds verder uitgekleed. 

Begin jaren zeventig waren er plannen tot een fusie tussen het Drentse DVM en 

het Groningse GADO (Groninger Autobusdienst Onderneming), waar deze laatste 

zich vooral richtte op het platteland. Dit kwam doordat de stad Groningen een 

terrein was waar de Gemeentetram ook stadsbussen liet rijden. De GADO begaf 

zich in 1935 ook onder andere op de lijn Groningen – Emmen – Zwartemeer. 

Deze werd overgenomen van de firma Alderink te Zwartemeer.  

Een dochteronderneming (busvervoer) van de NS nam in 1938 de GADO over. 

Deze dochter was opgericht om het concurrerende busvervoer t.o.v. de trein te 

beteugelen. Qbuzz is bijvoorbeeld ook een dochter van de NS. De fusie was bijna 

rond, maar ondanks dezelfde directie en samenwerking op de lijn Groningen – 

Emmen, ketste het af op grond van vooral emotionele redenen. In 1992 kwam er 

een fusie tussen DVM en de Noordwesthoek (NWH, kop van Overijssel) en in 

1996 samen met  het Friese FRAM werd Veonn gevormd.  

Fram was een fusiebedrijf die in 1972 ontstond en eigenlijk ook een NS dochter.  
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Fram zou komen van het Noors voor voorwaarts en daarbij de naam van het 

schip van de ontdekkingsreiziger Fritjof Nansen, met onder andere tochten naar 

de Noordpool en Groenland. Pas in de jaren negentig kwam de FRAM met de 

bekende bussen met pompeblêden er op. De Veonn (Vervoersonderneming 

Noord-Nederland) die eind jaren negentig al overgenomen werd door het Britse 

Arriva. Na de aanbesteding in het openbaar vervoer werd al snel duidelijk dat 

Arriva geen trek had in zuid Drenthe. Daardoor kon Connexxion gunstiger 

inschrijven op die concessie van dat lijnengebied en reed daar sinds 2004, sinds 

2009 heeft Qbuzz bijna het hele Noorden qua busvervoer overgenomen. In de 

jaren negentig zorgde het kortstondige Veonn voor een snelle busverbinding 

tussen Groningen en Emmen met een windhond als logo op de zijkanten en 

comfortabelere bussen.  

Van midden jaren negentig tot 2004 was er een soort intercity 

snelbusverbinding. Deze heette Interliner en was uitgerold over het hele land en 

met name tussen grotere plaatsen, die normaal geen directe spoorverbinding 

hadden en reed o.a. tussen Emmen en Groningen. Daarop gold het NS tarief en 

was dus voordelig met een NS voordeelurenkaart.  

Toen rond 2003 een einde kwam aan de Interliner en de samenwerking met de 

NS, verdwenen de meeste voordelen van NS kortingen. Arriva kwam met een 

tegenhanger van de Interliner en dat was de Qliner, die nog steeds bestaat. 

Onder andere met een lijn Emmen – Groningen en tot enkele jaren geleden ook 

Emmen – Hoogeveen. Met hetzelfde concept van comfortabele bussen, weinig 

stopplaatsen en vele ritten.  

Daarvoor gold lang een apart tarief met ook apart kaartje, zie ook Interliner. 

Daarna namen de Eurokaarten en de OV chipkaart het over als gangbaar 

tariefsysteem. Wat betreft de stadsdienst in Emmen. Dit is naast die van de stad 

Groningen de enige uitgebreide stadsdienstnetwerk van Groningen en Drenthe. 

De stadsdiensten van zowel Assen, Meppel en Hoogeveen zijn of afgeschaft of 

zeer uitgekleed qua dienstregeling en lijnen.  

In de jaren zeventig waren de beide nieuwbouwwijken Emmerhout en Bargeres 

nog vrij nieuw. Er reden tot na midden jaren zeventig de zogenaamde buxi’s, een 

soort bus tussen een acht persoonsbus en een gewone stadsbus in. Sedertdien 

rijden er grote stadsbussen op de diverse stadsdienstlijnen. Oorspronkelijk kreeg 

Emmen als één van de weinige gemeenten in Nederland rechtstreeks het geld 

voor de stadsdienst en dus ook zelf te bepalen hoe dit te besteden. Er waren 

stadslijnen voor de wijken Emmermeer en Angelslo (zogenaamde ringlijn) en 

Bargeres en Emmerhout (idem).  

Er werd een kwartierdienst gereden met tot in de avond een halfuursdienst. Bij 

het groter worden van de toen nieuwste stadswijk Rietlanden kwam er een 

aparte lijn hiervoor. Later werd Emmermeer apart gereden en werden Angelslo 

en de Rietlanden gekoppeld. Nu rijdt Emmermeer niet meer als stadsdienst en 

zijn Angelslo en Bargeres gekoppeld net als de twee overige en is de frequentie 

elk half uur en in de avond een uurdienst.  

 

Bronnen o.a.: Wikipedia en www.busbrief.nl    

http://www.busbrief.nl/
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Een aantal grappige feiten over Nederland 
  
1)   De haring met gehakte rauwe uien en augurken is een nationaal gerecht. De 
Nederlandse verbruikt 12 miljoen kilo per jaar, wat neerkomt op minstens 5 
vissen per persoon. 

 
2) Nederland en Holland zijn niet synoniem. Holland is grotendeels het westelijke 

kustgebied van Nederland, bestaande uit Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, 
Leiden en Den Haag. 

 
3) Het eerste land dat het homohuwelijk te legaliseren in 2001. 
 

4) De Nederlanders zijn de wereld experts op het terughouden van het water van 
de zee en de rivieren draaien van Nederland in een Atlantis. De Amerikaanse 

regering wendde zich tot de Nederlanders om hulp te vragen tijdens de orkaan 
Katrina. 
 

5) 70% van bacon de wereld komt uit Nederland. 
 

6) De Nederlanders zijn de langste in de wereld met een gemiddelde hoogte van 
184 cm voor mannen en 170 cm voor vrouwen. Sommigen geloven dat het het 
gecombineerde resultaat van DNA en zuivel is. 

 
7) Gin werd uitgevonden in Nederland. Genaamd “jenever”, werd oorspronkelijk 

gebruikt voor medicinale doeleinden in de 16e eeuw. 
 
8) De luchthaven Schiphol ligt eigenlijk 4,5 m onder de zeespiegel. 

 
9) Het is logisch dat het Van Gogh Museum en het Kröller-Müller Museum te 

huisvesten de grootste Van Gogh collectie ter wereld hebben. 
 
10) Voor de 4 avonden op rij in mei en juni lopen duizenden Nederlandse 

schoolkinderen en hun ouders 5 of 10 km per keer door de straten in enorme 
optochten genaamd de avondvierdaagse, tijdens de  avond vierdaagse slurpen ze 

op de helft van gesneden citroenen en kauwen snoep strings die om hun nek 
hangen. 
 

11) 75% van de wereldbevolking de bloembollenteelt is afkomstig uit Nederland. 
 

12) De meeste graven zijn verhuurd voor 10, 15 of 20 jaar alleen en niet 
gekocht vanwege de schaarste van het graf ruimte. 
 

13) Het heeft meer dan 4.000 km bevaarbare kanalen, rivieren en meren. 
 

14) Het was een van de zes stichtende leden van de Europese Unie. 
 

15) Het hoogste punt van Nederland, Vaalserberg, ligt op slechts 323 meter 
boven de zeespiegel. De rest van het land is zo plat als een pannenkoek. 
 

16) Het ouderschapsverlof voor zowel full-time werkende moeders en vaders, is 
tot 57 dagen en kan worden genomen op elk moment, totdat het kind 8 jaar oud 

is. 
Meer vind je op: www.detop100.nl 
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Ruis 

Ik ben nu al een tijdje opa en dat bevalt goed. Onze kleinzoon is nu 4 jaar en ik 

geniet nog steeds van hem. Voor hem bestaat de gekte nog niet. Geen politiek, 
geen economie en geen geld. Lachen vindt hij leuk en plezier maken ook. Geld is 

voor hem een muntje voor het winkelkarretje en meer ook niet. Meningen en 
meningen en verschillen tussen de vele mensen in ons land en ze bestaan niet. 
Door hem ben ik mijn eigen leven ook even kritisch gaan bekijken en af en toe 

denk ik ook even terug aan mijn kindertijd en daar weet ik niet zoveel meer van. 

Ruis en wat er allemaal bijkomt tijdens het opgroeien. De school en het systeem 
en hoe meer en meer steeds belangrijker wordt. De basis en hoe gek ik ben op 

de basis. De muziek uitgezet en de gekte achter me gelaten. Kritisch terugkijken 
op mijn eigen leven en op de keuzes die ik heb gemaakt. Keuzes en niet altijd 
eigen keuzes en soms bepaalt het leven de keuze. 

Ruis en de ruis uitzetten en wat blijft er dan over. Dromen en de dromen die je 

hebt als kind. Puur en geen invloeden van buitenaf en hoe opgroeien zorgen voor 
andere dromen en hoe bijvoorbeeld de muziek mijn leven en mijn keuzes hebben 

bepaald. En nu zonder en terug naar de basis. Weer uitkomen bij mijn mens zijn 
en uitkomen bij iemand die niet meer beïnvloedt wordt door…. 

De politiek en de economie en hoe onbelangrijk dit voor me is geworden. Met 

een andere blik naar de tv kijken en wat is objectief en wat is het systeem en 
wat is belangrijk en wat is totaal onbelangrijk. Afstemmen op het juiste kanaal 
zonder ruis en wat blijft er dan over. Hoeveel ruis er in mijn leven zit (zat) en is 

(was) gekomen. Dat valt me dan ook op en waar kom je bij uit ? Een zoektocht 
naar mezelf en strepen en vooral wegstrepen en de liefde en hoe belangrijk die 

kan zijn. Stabiliteit is dan ook belangrijk en een voorwaarde om dit te kunnen 
doen. 

Mijn  kind zijn en mijn  tienerjaren en hoe bepalend dit was voor de rest van 

mijn leven en ouder worden en natuurlijk weer ruis. Zonder ruis kon het in mijn 
leven niet en nu minder en minder. Geld en geld is goed voor het kopen van een 
ijsje voor onze kleinzoon en meer ook niet. Bezit en hoe dit ruis kan zijn en hoe 

ik mijn eigen basis vergat. En hoe vele anderen dit ook doen.  

Delen en samen en hoe belangrijk dit voor me is. Samen mogen we het doen en 
samen mogen we er een feestje van maken. Al eerder overgehad en zo kom ik 

steeds dichter bij de goede muziek. Muziek die voor mij goed klinkt hoeft voor 
een ander natuurlijk  niet goed te klinken. Dat is ook een feit en het systeem en 
hoe het systeem zichzelf in stand wil houden en ruis veroorzaakt. En hoe die ruis 

steeds belangrijker kan worden….. Mens zijn en hoe ik steeds dichter bij mijn 
mens zijn kom en natuurlijk  het systeem en alle ruis die dit bij mij heeft 

veroorzaakt en natuurlijk bij anderen. Met elkaar maken we afspraken hoe we 
mogen, moeten en willen leven. In dienst van… en heel vaak wordt daarbij het 
mens zijn vergeten. En rust en ruimte en de tijd hebben om na te denken en 

terug te kijken. Dankbaar zijn voor het feit dat ik kan filteren en de ruis er uit 
kan halen. 

Ik ben er nog niet maar wel op de goede weg.   

           Henk S 
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Frieda's gedichtenhoek 

Ik waag mij eens op oudere gedichten van bekende Nederlandstalige dichters. 

Deze komen van een website wat een project is waar alleen auteursvrije 

gedichten, poëzie op vermeld staan. Waarom? Mede redacteur Paul van der S. 

merkt vaak tegen mij op, als ik na veel moeite een stuk tekst voor de Inloper af 

heb, “heb je al bekeken of er auteursrecht op zit? en vooral heb je duidelijk 

aangegeven wat de bron is, waar heb je het vandaan? Hij houdt mij dat steeds 

soms tot in den treure voor dat je niet zomaar open mag laten of iets van jezelf 

is of dat duidelijk van een ander komt. Dat is dan weer het nadeel van dat hij 

een jurist is. Hij wees mij op de website van een project waar op de werken geen 

auteursrecht rust, dus vrij gebruikt mag worden zonder toestemming. 

http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc , een webproject waar zulke werken op staan. 

Natuurlijk moet hij er weer op wijzen: doe wel aan bronvermelding! Jij hebt 

immers het gedicht niet gemaakt, plus wil misschien een lezer wel een 

gedicht of andere werken van iemand na lezen. In elk geval niet pronken met 

andermans veren. Hoewel dat weer beter past in mijn rubriek over gezegden. 

Overigens is dat laatste, pronken met die veren alsof die van mij waren, zeker 

niet mijn bedoeling. 

 Het eerste gedicht is van Albert Verwey en heet Veel Namen. 
 

Veel namen  

Alle nieuwerwetsche namen 

Van genieën, nieuwe en oude, 

Kwamen in dien schedel samen. 

Iedre groote geest vertrouwde 

– Schijnt het – hem zijn diepste gronden 

En hij ijlt die te verkonden 

Met een mond als duizend monden. 

Hoe hij heet? Ik zeg u noode 

Hoe hij heet. Zijn naam is Mode. 

(uit Albert Verwey, Het Zichtbaar Geheim uit 1915, deel 1 p. 93) Zo goed Paul? 

 

Albert Verwey (Amsterdam 1865 – Noordwijk aan Zee 1937), hoorde bij de 

literaire groep de Tachtigers. Deze groep wilde in de jaren tachtig van de 19e 

eeuw de culturele boel op en wakker schudden. Verwey was de enige in de groep 

afkomstig uit een arbeidersmilieu. 

 Het tweede gedicht is van de Schoolmeester (Gerrit van den Linde) 
 

Overigens wordt in onderstaand “culinair” gedicht in tegenstelling tot wellicht 

aangenomen mag worden uit de tweede versregel niet bedoeld: surströmming, 

letterlijk vertaald zure haring.  

Dat is de Zweedse “verrotte vis” , de gefermenteerde Oostzeeharing waar Paul al 

diverse mensen in het Inloophuis op getrakteerd heeft. Overigens heb ik nog 

steeds deze vis kunnen ontvluchten. De ouderwetse spelling en de eigenaardige 

spelling plus inspringen horen bij het gedicht. Een ode aan Hollandse nieuwe. 

http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc
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Op het ontvangen van nieuwen haring 

O, haring, met uw pekelsmaakjen, 

 O hartverkneutrend zeeziek smaakjen, 

  Hoe dorstig, hoe gelukkig maakje 

  De maag, die van uw lekker houdt. 

Gy zijt een fraai en snoeprig vischjen, 

in 't keurlijk pietercelie-dischjen, 

 Een malsch beet voor jong en oud. 

Geef andren, spekstruif, of pastijtjens, 

Of Fransche lever-lekkernijtjens, 

 Geef andren haas- of hertebout, 

Of wel doortruffeld zwijnepootjen, 

My is uw lieflijk middelmootjen 

 Het fijnst banket, en zoet uw zout. 

In 1808 in Rotterdam geboren (dus zowel 020 als 010 vertegenwoordigd) en in 

1858 overleden in Engeland dichter Gerrit van de Linde Janszoon, die bekend 

was als de Schoolmeester. Hij stond bekend als een geestige schrijver. Hij wordt 

omschreven als iemand met een speels en dichterlijk vernuft, in de almanak 

Holland geplaatst. De naam was de simpele omschrijving van zijn beroep. Al 

jongen werd hij al dor letterkundige genootschappen uitgenodigd om zijn 

gevatheden tentoon te spreiden. Kennelijk met kundige intonatie en gebaren 

gepaard. Hij ging naar de universiteit van Leiden om theologie te studeren, hij 

zou prediker worden. Hem werd een glansrijke carrière hierin voorspeld. Echter 

door financiële problemen aan het ouderlijk thuisfront kon hij slechts 

doorstuderen met hulp van andere kant. Dit zorgde er voor dat de studie meer 

plichtmatig werd opgevat. Hij verzeilde ook in problemen, in elk geval dusdanig 

dat een carrière als prediker niet voor de hand leek, zacht gezegd. Een van zijn 

gedichten laat niet veel te wensen over, maar zal wel niet passen binnen de 

huisregels van het Inloophuis en daar is dit blad toch een uitvloeisel van. Hij 

vertrok naar Engeland en via wat omzwervingen werd hij onderwijzer.   

Op een kostschool kwam hij uiteindelijk terecht en bouwde deze uit tot een 

succesvolle school, waar hij zeer geliefd was onder zijn leerlingen. Echter nam hij 

inmiddels ook een aanzienlijke plaats in in de Anglicaanse kerk, zowel als 

prediker als in het kader van de verkiezingen voor het Parlement en aanverwante 

zaken. Zijn dichtstijl wordt omschreven als zeer oorspronkelijk en een soort van 

klucht met verrassende tegenstellingen. 

Bron: Project Laurens Jz Coster http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/  en Wikipedia. 

Zo goed Paul?! 

Frieda R. 

http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/
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De jaargetijden 

De aarde draait in 1 jaar rond de zon. Zelf draait de aarde per 24 uur ook nog 

een rondje. Zo ontstaat dag en nacht: op het ene moment zitten wij aan de 

‘zonkant’ en is het hier dag terwijl de andere kant van de aarde dan geen zon 

heeft en het daar dus nacht is. 

Lente, zomer, herfst en winter en doordat de aarde rond de zon draait is de plek 

waar de aarde zich bevindt iedere dag  weer anders en dat zorgt voor de 

verschillen in het weer. De jaargetijden. 

De winter en alles staat stil in de natuur. De mens gaat gewoon door met zijn 

dagelijkse bezigheden en trekt zich niet zoveel aan van de winter. Vroeger was 

dat wel anders en waren er veel meer mensen werkzaam in bijvoorbeeld de 

landbouw. Men had het dan in de winter rustig en moest het in de lente, zomer 

en herfst verdienen.  Winter en sneeuw en ijs en koude temperaturen. Niet altijd 

vanzelfsprekend en ik kan echt genieten van de echte winters die we nog af en 

toe hebben. Sneeuwpret voor de kinderen en dan neem ik die winterse 

ongemakken graag voor lief.  

De lente en alles komt weer tot leven. Je ziet het aan het gras wat weer begint 

te groeien en aan de bladeren die weer aan de bomen komen. De vogels laten 

zich weer horen en sommige vogels zie je na de overwintering elders terugkeren.  

Boeren ploegen het land en zaaien en poten de verschillende gewassen. Met 

grote machines bewerken ze het land. Zelf heb ik altijd wel weer zin in de lente. 

Langer licht en hogere temperaturen en lente kriebels. Iedereen zit te wachten 

op de eerste 20 graden dag en de terrasjes stromen dan weer vol.  

Zomer en zomertijd en het  doet me denken aan mijn jeugd en 6 weken 

vakantie. Ooit ingevoerd om de kinderen de gelegenheid te geven te helpen op 

het land en dat is niet meer nodig. Lange zomeravonden en de hele dag buiten 

en het zwembad. Nu ik wat ouder ben kan ik nog steeds genieten van de zomer. 

Velen gaan in de zomer op vakantie om te kunnen genieten van het mooie weer. 

Zelf zit ik in de wao en ik heb zogezegd altijd vakantie. Alleen niet het geld om 

altijd vakantie te vieren. Zelf ga ik ook graag in de zomer er een paar weekjes 

tussenuit. Vakantie en dan mag ik van mezelf ook wat meer geld uitgeven en dat 

kan gelukkig ook. In de zomer ligt het werktempo ook iets lager en dat zie je dan 

ook in de zorg. Vakantieroosters en soms worden zaken even stilgezet i.v.m. de 

vakanties. En ook kan ik  genieten van de zomerse landschap met bloeiende 

aardappelvelden en het goudgele koren.  

De herfst met  vallende bladeren en regen en wind. Het lijkt de laatste jaren 

steeds later te beginnen en dat is wel eens jammer. Nazomeren en op naar de 

winter. Oogsttijd en bietenwagens en ook de aardappelen moeten van het land. 

Nagenieten van de zomer of klagen over de eventuele slechte zomer en het 

dagelijkse leven gaat weer zijn gangetje.  

De jaargetijden  en het ritme van het leven. De verschillende weertypes die erbij 

horen. De hoge en lage temperaturen en het ritme van de natuur en de cirkel is 

na elk jaar weer rond en dan kunnen we weer opnieuw beginnen met de winter, 

de lente, de zomer en de herfst. Ikzelf kan elk jaar wel weer genieten van het 

verschil tussen de verschillende jaargetijden. Een favoriete jaargetijde heb ik dan 

ook niet en ze zijn me alle vier even lief. 

         Henk S 
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Van harte gefeliciteerd !! 

 

1 juni   Tinus 

5 juni  Robert 

9 juni  Oskan A 

19 juni  Jan H 

-------------------------------------------------------------- 

 

Uitslag sjoelen april 

1. Henk S   487 punten 

2. Gerke   461 punten 

3. Michel G  269 punten 

 

 

Uitslag klaverjassen april  

1. Tinus   2284 punten 

2. Henk 2212 punten 

3. Gerke 2188 punten 

4. Derk  2168 punten 

5. Marcel  1988 punten 

6. Gini  1936 punten 

--------------------------------------------------------------
Zomer 

Zomer dat hoort het nu te zijn. 

Zomer ik vind het altijd zo fijn. 

Zomer de zon schijnt de hele dag. 

Zomer er verschijnt op mijn gezicht een lach. 

Zomer dat ziet er nu niet naar uit. 

Zomer maar het lijkt wel herfst. 

Zomer het regend nu en daaraan de pest. 

Zomer kom maar gauw terug. 

Zomer ik wil de zon weer terug. 

Zomer ik vind het zo fijn. 

Zomer mag het van mij altijd wel zijn. 
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Jaarlijkse grote finaledag darten 

Inloophuis Emmen 

Op vrijdag 24 juni wordt de grote finaledag van de dartscompetitie van 

het Inloophuis Emmen gehouden. Aanvangstijd 13:30 uur, met uitreiking 

van de wisselschaal voor de reguliere competitie. Natuurlijk de 

wedstrijden richting de halve finales, de halve finales en de kleine en de 

grote finale voor de jaarlijkse trofeeën. Publiek van harte welkom, er zijn 

ook hapjes en drankjes.  

 

Natuurlijk weer met opkomstmuziek en mastercaller (die de scores 

omroept en alles aan elkaar praat) en natuurlijk spannende partijen met 

enthousiast publiek. 

 

Even een tussenstand met nog ongeveer 3 wedstrijdrondes te gaan: 

 

1. Paul van der S. (titelverdediger) 

2. Lyset  

3. Cora  
4. Sonja 

5. Michel G. 
Nog buiten mededinging voor de wisselschaal omdat ze later ingestroomd 

zijn en (vooralsnog) te weinig partijen hebben gegooid: 

6. Mark Jan 

7. Bert 
 

Deze doen wel mee aan de grote finaledag en worden geplaatst volgens 

de ranglijst, ongeacht het gegooide aantal partijen. 

 

Uitdaging wedstrijd Inloophuis tegen 

Op Eigen Houtje 

Tevens zal er op zondag 10 juli een wedstrijd worden gespeeld tussen de 

teams van het Inloophuis Emmer Dennen en Op Eigen Houtje uit 

Emmerhout. Spektakel genoeg, aanmoediging gewenst, denk aan de eer 

van het Inloophuis bij deze uitdaging. Aanvang 13:30 uur in het 

Inloophuis. 

Voor beide data, komt allen!!!!! 
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Geld en nog eens geld 

In mijn vroege tienertijd in regenachtige vakanties en ook toen regende het wel 

eens, speelde ik met een paar vriendjes regelmatig monopoly. Winnen en 

verliezen en veel geld. Het spel kon uren en dagen duren met zelf verzonnen 

spelregels. En een bank met een limiet en af en toe verhoogden we gewoon de 

limiet en konden we weer een paar uur verder. Geld en geld had toen voor mij 

geen enkele waarde. Veel was ik niet nodig en mijn ouders zorgden ervoor dat ik 

niets te kort kwam. Een andere tijd zonder computer en smartphone om maar 

iets te noemen en alles leek zo simpel. 

Simpel en of het leven toen voor de meesten echt zo simpel was… Het is lang 

geleden en herinneringen zijn altijd gekleurd. Geen mensen die 

thuisondersteuning nodig hadden, geen beschermd wonen en geen voedsel en 

kledingbanken om maar iets te noemen. Geen pinpas en geen ov chipkaart. Geld 

en de rol van geld in mijn jonge jeugd en dan had geld geen enkele rol. Ik kan 

me ook niet herinneren dat ik zakgeld kreeg. Later in mijn tienertijd mijn eerste 

baantje. Schoffelen in de bieten en ik had het uitgaan ontdekt en dat kostte geld. 

Militaire dienst en daarna weer aan het werk in de ploegendienst en geld genoeg. 

Nu inmiddels aanbeland in mijn vijftiger jaren en geld speelt nog steeds een niet 

zo grote rol in mijn leven. Geld te kort heb ik nog steeds niet en wensen 

evenmin. Gisteren gekeken naar Pieter Derks. Een cabaretier met veel waarheid 

en de werkelijkheid en het leven in 2016. Geld speelt een te grote rol in het 

leven van velen en genoeg is genoeg bestaat voor de meesten niet. Streven naar 

meer en meer.  

Zonder en met geld en hoe het leven er met weinig geld uitziet zie ik dagelijks 

om me heen in het Inloophuis en ook velen die er tevreden mee zijn maar toch 

dromen van meer en meer. De rol van de tv en de vele reclame die ons aan wil 

zetten tot uitgeven en ons aanzet tot meer en meer. De vele extra’s die je kunt 

kopen en hoe geld steeds belangrijker is geworden. Die cabaretier vergeleek het 

met het geloof en het geloof in God heeft plaatsgemaakt voor het geloof in de 

economie en voor het geloof in meer en meer en nooit genoeg. ‘Als het goed is 

voor de economie is het goed voor ons ‘.  Monopoly en hoe voor veel landen het 

spel wat ik toen speelde werkelijkheid is. Is het geld op dan verhogen we 

gewoon de limiet en dan loopt de staatsschuld maar iets op. Geld op papier en in 

werkelijkheid heeft niemand die bankbiljetten ooit gezien. Meer geld in de 

computer en op de bank dan in werkelijkheid en genoeg is er nooit. 

Jammer dat geld ons leven zo is gaan beheersen en er voor velen niets 

belangrijkers is dan geld en geld verdienen en al die hoge salarissen en de grote 

verschillen die dit met zich mee brengt. Talent en hoe talent een waarde heeft en 

die waarde zie je dan terug in het geld wat je voor je talent krijgt. Aan de andere 

kant de gehandicapten en de laaggeschoolden voor wie er geen werk meer is. En 

ze krijgen minder geld. Een vorm van discriminatie die ik nog steeds niet begrijp. 

Geld en hoe onbelangrijk dit voor me persoonlijk kan zijn en hoe belangrijk 

gezondheid en een goed gevoel voor me is en stilte in mijn hoofd. Dat is niet te 

koop en onbetaalbaar. Het geld en de economie. Het nieuwe geloof en gelukkig 

mag ik zelf genoeg hebben en geloven in minder en minder.  

 

          Henk s 
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Peters huzarensalade met stokbrood en 

kruidenboter. 

 

 

 

 

 

 

 

Eet smakelijk! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSrunw_L3MAhUKORQKHdubC6QQjRwIBw&url=http://www.cafetariavreugdenhil.nl/salades.html&psig=AFQjCNGRi_gNYBJ09Qrmhop-nkmBIAdMgw&ust=1462367297072387
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Agenda voor de maand juni 2016 
 

Volleybal: 
Elke dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de sportzaal van de GGZ 

(scheperziekenhuis) is er een volleybaluurtje. Ontspannen en recreatief en het 
plezier staat voorop. Nieuwe spelers zijn van harte welkom !! 

 

Zingen: 
Elke woensdagmiddag wordt er weer gezongen van 14.00 tot 15.30 uur. 
Natuurlijk onder leiding van Harm. 
 

Plaatjes draaien 
Sinds kort is het Inloophuis in het bezit van een ouderwetse platenspeler. Iedere 
dinsdagmiddag vanaf 14.30 uur plaatjes draaien. Pak je oude lp’s en 

singletjes  uit de kast of haal ze van de zolder en laat ons meegenieten !! 
 

Handboogschieten 
Woensdag 8 juni. Meer informatie elders in dit nummer 

 
Wandelen 
Dinsdag 14 en 28 juni. Meer info elders in dit nummer. 
 

Bezoekersoverleg 
Donderdag 9 juni. Aanvang 18.15 uur 
 

Sjoelen 
Op maandag 13 juni  sjoelen. Kosten 50 eurocent. Kun je sjoelen, sjoel dan 

mee 
 

Klaverjassen 
Op Donderdag 9 juni en donderdag 30 juni  klaverjassen. Aanvang 19.00 
uur  

Kosten 1 euro en 50 eurocent.  
 

Bowlen 
Op woensdag 15 juni gaan we weer bowlen. Van 14.00 tot 15.00 uur en 

meedoen kost tussen 5 en 6 euro. 
 

Film 
Op vrijdag 17 juni  is er een   filmmiddag. We starten de film tussen 13.30 en 
13.45 uur 

 

Darten 
Finale dag Vrijdag 24 juni. Meer informatie elders in dit nummer 
 

Dagje dierentuin  
Woensdag 29 juni. Meer informatie elders in dit nummer  

 

Zondag 
Op zondag 12 en zondag 26 juni  zijn we geopend van 13.30 tot 16.00 uur.  
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Menulijst maand juni 

 

Woensdag 1 juni  Aardappelen, sperziebonen en een 

rundervink 

Donderdag 2 juni   Spaghetti 

Vrijdag 3 juni Aardappelen, wortelen en doperwten en een 

speklap 

 

Maandag 6 juni   Hachee, aardappelen en rodekool  

Dinsdag 7 juni   Bami  

Woensdag 8 juni   krieltjes, salade en een kipschnitzel  

Donderdag 9 juni   Fussili carbonara met ham en groenten  

Vrijdag 10 juni   Runder stoofpot a l a Özkan  

 

Maandag 13 juni   Nasi  

Dinsdag 14 juni   chili con carne met salade 

Woensdag 15 juni  Pannenkoeken  

Donderdag  16 juni  Roti  

Vrijdag 17 juni Gebakken aardappelen, witlofsalade en een 

gehaktbal  

 

Maandag 20 juni   Goulash met rijst  

Dinsdag 21 juni Menu van de maand: Huzarensalade van 

Peter met stokbrood en kruidenboter 

Woensdag 22 juni   Aardappelen, bloemkool en vlees 

Donderdag 23 juni  Antilliaanse salade a la Wietse  

Vrijdag 24 juni   Aardappelen, rode bieten salade en vlees 

 

Maandag 27 juni   Mediterraan stoofpotje  

Dinsdag 28 juni   Lasagne 

Woensdag 29 juni  Gevulde tomaten met aardappelpuree 

Donderdag 30 jun  rijst met kip kerrie  


