
 
Dit is een uitgave van Inloophuis Emmen, Boslaan 
135, 7822 EP Emmen. Meer info vind je op:  

Waarin afscheid van Jessica en Dorothy. Aankondiging 
kerstdiner. Bezoek lokale raad aan Inloop Coevorden. 

Jessica bij haar afscheid na de goed verzorgde boerenlunch met de 
cadeautjes en attenties van medewerkers, bezoekers enzovoort. 

!  

(foto gemaakt door Paul van der Sluis) 

Inlopertje 

Maandblad van Inloophuis Emmen. December 2022 



Redactioneel/inleiding  

Het jaar is weer bijna voorbij. Het derde (al is de officiële naam Covid-19) 
Corona jaar is al weer bijna geschiedenis. De feestdagen volgen zoals 
gebruikelijk in december elkaar rap op. Sinterklaas, Kerst en Oud en 
Nieuw. Voor velen een tijd van samen zijn, gezelligheid, sfeer, lekker eten 
en cadeaus. Voor velen echter, zeker uit de doelgroep waar het Inlopertje 
in eerste instantie voor wordt gemaakt, is dit een vervelende tijd. Niet 
iedereen heeft een sociale kring, familie, partner en vrienden om 
gezelligheid bij te hebben. Het is niet voor niets een periode, en vooral 
deze maand, die voor velen een gruwel zijn. Als je moeilijk met geld zit of 
weinig sociale contacten hebt, dan is er vaak weinig tot geen gezelligheid, 
sfeer, lekker eten en cadeaus. Tuurlijk zullen sommigen er het beste van 
maken en proberen met bescheiden middelen toch iets bijzonder te 
creëren. Voor velen kan echter deze maand niet snel genoeg voorbij zijn. 

Gelukkig is er het Inloophuis “De Emmer Dennen” van Cosis in Emmen. Er 
worden traditioneel en jarenlang dus activiteiten georganiseerd naast de 
gewone in december. Zo is er het al eerder genoemde Sinterklaasfeest 
met lootjes trekken en cadeautjes voor diegene die zich hebben 
opgegeven. Er is het zeer populaire kerstdiner voor een schappelijk 
prijsje. Meer informatie verderop in dit Inlopertje. Feestelijk en 
gezelligheid wordt zo meer bereikbaar voor de bezoekers van het 
Inloophuis. Met andere woorden er meer bijhoren in de maatschappij en 
zorgen voor een soort gezellige huiselijkheid in het Inloophuis. Zo zijn het 
nog steeds ook figuurlijk donkere dagen. Door het Inloophuis, 
medewerkers/meewerkers en bezoekers en alles er om heen toch ook wel 
een lichtpunt in deze donkere dagen. Dat is wat het Inloophuis al tijden 
toe voegt aan de Emmer samenleving. Een “thuis” van huis. Een 
huiskamer buiten de deur.  

In dit Inlopertje van december staan bijdragen van Frieda, Henk Staats, 
ondergetekende en vaste rubrieken. Onder andere een verslag van een 
bezoek van onze medezeggenschapsraad/cliëntenraad aan de 
tegenhangers in Coevorden. Tevens het aankondigen van het kerstdiner 
en het afscheid van twee bijzondere dames.    

Ik blijf een oproep doen aan jullie als lezers. Als je een artikel of stukje wil 
schrijven over wat jou interesseert of jij wat van af weet of iets wilt delen 
met de lezers, stuur dan dit in. Let op de deadline is vanwege de 
feestdagen 15 december voor de uitgave van januari 2023. Stuur in 
Word, Open Office of Pages (bij voorkeur geen PDF) naar 
paulvdsluis@hotmail.com Als iemand graag iets zou schrijven en niet goed 
weet om te gaan met computers en tekstverwerking, dan is er vast wel 
iemand in het Inloophuis die daarbij kan helpen. Veel leesplezier. 

Paul van der Sluis 
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Algemene (contact)informatie 
 
Het Inlopertje is het maandblad van Inloophuis de Emmer Dennen van 
Cosis.  

Inloophuis adres: Boslaan 135, 7822 EP Emmen. 
Telefoonnummer: 088 8789628/Internet: 
www.inloophuisemmen.nl 
Hoofdredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com  

Verjaardagen december 2022 
 
3   december Michel G.  
10 december Harry S./Gerda M. 
11 december       Esther K.   
22 december Minie H. 
24 december Henry van W. 
 
Lunchcafé/Eetcafé 
Let op! Nadat er meerdere jaren zonder prijsstijgingen zijn 
geweest, is ook door gestegen kosten het van noodzaak om de 
prijzen licht te verhogen. In het Inloophuis zie je een volledige 
opsomming van mogelijkheden en de (nieuwe) prijzen. Van 
maandag tot en met vrijdag is er een lunchcafé van 11:00-13:00. Met 
broodjes, uitsmijters, tosti’s en soep. Aantal dagen iets speciaal. 
 
Dranken  
Koffie en thee      0,50 
Senseo      0,60 
Melk        0,30 
Sinas, cassis, cola (light)/fris   1,30 
Chocolademelk     1,30 
IJsthee      1,30 
 
Speciaal maandag o.a. broodje hamburger+saus voor 2,00  
Speciaal dinsdag: Pannenkoeken in diverse variaties 1,75 
Speciaal woensdag o.a. kaassoufflé, (groente)kroket, frikandel voor 1,25, 
met broodje met saus 1,80, saus 0,25 
Speciaal donderdag gehaktbal voor 1,50/broodje gehaktbal voor 1,80/met 
saus 2   
Eetcafé maandag-vrijdag. Opgeven zoals altijd voor 13:00 uur. Om 17:00 
uur eten in het Inloophuis. Er kan ook nog afgehaald worden tussen 16:30 
en 17:00 uur. Geef dus aan of je wil mee eten of afhalen. Zoals gewoonlijk 
staat het menu weer op de achterkant. De prijs is vanaf oktober 4 euro. 

Het inloophuis is maandag-vrijdag van 11:00 tot 18:30 uur open 
en op zondagen 4 en 18 december geopend en let op! ook op 
zaterdag 24 december geopend.  
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Frieda Reiche heeft wat te vertellen 
 

Hallo allemaal, 

Wanneer jullie dit bericht lezen bestaat onze lokale 
medezeggenschapsraad alweer twaalf en een half jaar. Dit is een 
bijzondere mijlpaal waarvan ik vind dat daar stil bij mag worden gestaan, 
want wat hebben wij veel meegemaakt met z'n allen! Ik zou daar wel uren 
over kunnen praten, maar ik wil toch graag vertellen vanuit mijn beleving 
hoe ik dit beleefd heb. Waarbij dit mede heeft bijgedragen tot dat ik 
minder vaak in het Inloophuis te vinden ben geweest afgelopen periode.  

Ik was nog niet eens een jaar in het Inloophuis toen de 
medezeggenschapsraad/cliëntenraad werd opgericht. Daarvan heb ik ook 
met trots vanaf het begin onderdeel van mogen zijn. Aanvankelijk deed ik 
vooral mee om in de buurt te zijn van Paul vd Sluis, want ja lieve mede 
inlopers, toen had ik al een stiekeme crush (verliefdheid) op hem. 
Uiteindelijk is het ook gelukt om Paul binnen te hengelen. Terug naar de 
medezeggenschap. Natuurlijk interesseerden mij de onderwerpen wel, 
maar ik begreep er helemaal niks van en was te verlegen en bang om er 
wat van te zeggen.  

Onder het motto van “want ze zullen mij wel dom vinden". Dat was 
natuurlijk niet zo, maar dit vulde ik allemaal automatisch in. Toegegeven 
was het ook voor een groot deel best een saaie materie. Echter in de loop 
van de jaren die volgden, begreep ik steeds meer waarover het ging en 
durfde ik vragen te stellen en begon het steeds interessanter te 
vinden. Een aantal jaren later stopte Henk Staats (ook lid van het eerste 
uur van de lokale cliëntenraad) met de centrale cliëntenraad (de CCR) en 
kwam er een vacature voor vrij. Nu heet dit de deelraad GGZ. 

De CCR/de deelraad is de overkoepelende medezeggenschap voor toen 
nog Promens Care (daarna Cosis) en Henk zei dat hij 2x in de maand naar 
Assen moest. Verder dat hij af en toe hier en daar een werkbezoekje af 
legde en dat je daar een onkostenvergoeding voor zou krijgen. Ik heb 
lang nagedacht en dit ook met Paul besproken of dit iets voor mij zou 
kunnen zijn. Paul zei eigenlijk meteen tegen mij: Doen! Na veel wikken en 
wegen heb ik een sollicitatiegesprek gehad met de toenmalige coach, nota 
bene op mijn verjaardag en de rest is geschiedenis.  
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Er werd echter meer gevraagd van mij dan wat ik aanvankelijk gedacht 
had. Toen het nog de CCR was, zaten er ook cliëntvertegenwoordigers, die 
op komen voor de bellen gen van familieleden, in. Deze hadden vaak een 
drukke (goede) baan en waren in ieder geval goed toegerust en ervaren in 
vergaderen, moeilijke teksten, problemen en verbaal sterk. Met de 
deelraden heeft iedere geleding een een deelraad apart, dus GGZ-ers 
onderling. Toen en nog steeds wel veel vergaderingen, overleggen en 
bijeenkomsten, meestal ook in Assen of elders, dus veel reizen. Ik ben 
veel weg voor niet alleen vergaderingen en werkbezoeken, maar ook voor 
themavergaderingen en ontmoetingen met managers en andere 
zorgaanbieders. Daarnaast vergt het ook best veel voorbereiding in onder 
andere het lezen van soms taaie ingewikkelde en lange stukken. Het 
vraagt veel van mij, maar zorgt ook voor veel voldoening. Het heeft mij 
mondiger en krachtiger gemaakt. Echter slokt dit ook best veel tijd op, 
waardoor ik veel minder aan dingen toe kom als voorheen.  

Daarnaast heb ik de afgelopen ruim 2 jaar een nare aandoening: 
aangezichtspijn, die best slopend is en maakt dat je minder actief bent. 
Zelfs met pijnstillers is de pijn en het ongemak zo aanwezig dat wanneer 
ik in het Inloophuis was, dit vaak met een flinke masker op gezet, gepaard 
ging.  

Helaas gaan en gingen al deze zaken ook ten koste van mijn bezoekjes 
aan het Inloophuis. Dit vind ik erg jammer, want het Inloophuis is voor mij 
een belangrijk omslagpunt in mijn leven geweest. Naast de liefde heeft 
het Inloophuis zeker ook gezorgd voor andere positieve aspecten. Zoals 
sociale contacten en activiteiten als de lokale en centrale 
medezeggenschap. Gewoon aanwezig zijn in het Inloophuis heb ik meestal 
fijn gevonden, vooral toen ik meer tijd daarvoor had. Het Inloophuis heeft 
mij zeker doen groeien en ontwikkelen als persoon en mij ook het besef 
gegeven dat ik meer waard ben. 

Het Inloophuis is erg belangrijk voor mij. Het heeft van mij een 
krachtigere vrouw gemaakt. Daarom ga ik kijken of het mogelijk is om 
hierin zo te gaan doseren in het voordeel van het Inloophuis dat ik vaker 
gezellig in het Inloophuis kan zijn. Dus mijn voornemen is om vaker in het 
Inloophuis te zijn. Immers een vertrouwde plek van toegevoegde waarde 
voor mij.  

Dat is denk ik ook het geval voor veel meer bezoekers van het Inloophuis. 

Frieda Reiche 
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Meer moet : -( 

100 jaren geleden leefden er nog mensen in bittere armoede. Hun huisje niet 
meer dan een plaggenhut. Lichamelijk hard werken. Niet om er rijk van te 
worden, maar om te overleven. 100 jaar geleden. Op een mensenleven veel. Als 
je kijkt naar hoe lang er al mensen op aarde rond lopen dan is 100 jaar niets. In 
100 jaar is er wel veel veranderd. De plaggenhut is allang verleden tijd. Er staat 
nu een villa van 1 miljoen euro. De auto deed zijn intrede. Ook de tv kwam er. 
Net als zoveel meer.. Meer en meer moet. Toekomstige generaties moeten het 
beter hebben dan ons. Laten we onze kinderen een betere toekomst geven. Ook 
dat is gelukt. 

Hoe in de jaren 60 voor de meeste mensen de auto nog onbetaalbaar was. Hoe 
nu 60 jaren later de auto heel normaal wordt gevonden. Hoe vakantie zijn 
intrede deed. 100 jaar geleden alleen voor de superrijken. Nu voor iedereen heel 
normaal. Ook het vliegtuig deed zijn intrede. Hoe velen meerdere keren per jaar 
het vliegtuig pakken voor een bezoekje aan verre oorden.  
  

Hoe meer en meer moet, al heel lang centraal staat. Geen grenzen als het gaat 
om meer moet. Alleen maar om onze kinderen een leuker leven te geven. Dat is 
gelukt. Het hele zware werk is er niet meer. We worden allemaal ouder of oud. 
De gezondheidszorg kent ook geen grenzen. Hoe verslaan we de dood ? 
Helemaal verslaan zal niet lukken. Nu 17.8 miljoen mensen in ons landje. Dat 
zijn er ook veel meer dan 100 jaar geleden. Meer en meer moet. 

Er is natuurlijk ook een keerzijde aan meer en meer moet.. Het klimaat 
bijvoorbeeld en onze planeet. Het kan meer en meer moet niet meer aan. 
Hoeveel meer is genoeg om tevreden te zijn. Dan is er natuurlijk nog de 
economie en het geld. Ontworpen voor meer en meer moet.. Hoe er steeds meer 
geld is bij gekomen. Hoe alles daardoor duurder is geworden. Kan het anders ? 
Mag genoeg genoeg zijn. Om te overleven moet het misschien wel radicaal 
anders.  

 
Afscheid nemen van meer en meer moet. Kan dat wel ?  Afscheid nemen van het 
idee dat onze kinderen het beter en meer moeten hebben dan ons. Voor onze 
kinderen zal het anders moeten. De aarde kan het niet meer aan. Ook zijn er 
nog vele arme mensen op de aarde. Ze willen ook meer voor hun kinderen. 
Weten dat het daarvoor te laat is. Of niet. Dat kan natuurlijk ook. 

Anders kunnen we denk ik niet meer. Afscheid nemen van zal te moeilijk zijn. We 
doen ons best om het tij te keren. Maar het zal niet kunnen met meer en meer 
moet. De oorzaak van het probleem. Het probleem op dezelfde manier oplossen 
zal onmogelijk zijn. 

Ik ben wel blij met wat de mens in ons landje heeft bereikt met meer en meer 
moet. Blij met het harde werken van mijn ouders en grootouders. Alleen maar 
om mij een beter leven te geven. Maar het moet nu anders.. Genoeg moet 
genoeg zijn !! 

     Henk Staats 
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Kerstdiner 

  
Donderdag 22 december 

Aanvang 17.00 uur 

Meedoen kost € 7,50 

Opgeven voor 16 december 
We zijn deze dag vanaf 13.30 uur geopend dus geen lunchcafé. 

Mocht je willen helpen geeft dit ook even aan bij het team.  
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Even voorstellen: 
      Jantina 
      

Waar ben je geboren? Wanneer? 
Ik ben geboren in Amsterdam op 21 oktober 1961 naast het huis van Johan 
Cruijff. IK heb nog gevoetbald met zijn zoon.  

Welke school doe je/heb je gedaan? 
Ik ben begonnen op school 9 in Emmermeer. Daarna huishoudschool. 

Wat is jouw woonsituatie? 
Ik ben getrouwd met Richard en we wonen in de Rietlanden.  

 
Hoe ziet jouw weekindeling eruit? 
Normaal werk ik halve dagen bij de Emco. Dit lukt door 
gezondheidsomstandigheden even niet. Ik heb een zware operatie gehad en 
moet daarvan herstellen. 

Hoe gaat het met je? 
Op het moment redelijk. Ik mag weer een beetje doen. 

Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen? 
Ik ben hier jaren geleden ook een tijdje geweest en dat is me goed bevallen. Een 
paar weken geleden ging het weer bijna mis en ik kreeg het advies weer iets 
buiten de deur te gaan zoeken. Dat werd weer het inloophuis.  
 
Wat betekent het Inloophuis voor jou? 
Even uit de dagelijks sleur en dat ik even onder de mensen ben.  

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden? 
Meestal Woensdag, donderdag en vrijdag. Dan help ik mee bij het lunchcafé, 
bardienst en eetcafé.  

Wat wil je dat de mensen van het Inloophuis van jou weten? 
Ik ben gewoon moeder van 4 kinderen en 2 kleinkinderen. Verder moeten ze 
maar vragen. Ik heb geen geheimen behalve mijn pincode.  

 
Heb je ook hobby's? 
Diamond painting, lezen, formule 1 kijken, zwemmen,  voetbal kijken en 
uitstapjes met mijn man. We gaan dan wandelen of bijvoorbeeld naar een 
oldtimershow. 

Wat zijn jouw toekomstplannen? 
Gezond blijven en genieten van het leven. Vooral de vakanties.  

Wil je nog iets kwijt? 
Je moet positief vooruitkijken en niet achteruit ! 

Henk Staats 
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Uitzwaaien van twee gewaardeerde vrouwen 

- oftewel Dorothy en Jessica -  

Ik denk dat ik namens het gros - als jurist geleerd om altijd een slag om 
de arm te houden -  van de bezoekers en overigen in en van het 
Inloophuis deze bijdrage schrijf. Deze twee dames hebben in een relatief 
korte tijd een best onuitwisbare indruk gemaakt in het Inloophuis. In de 
herfst heeft het Inloophuis kort na elkaar afscheid moeten nemen van 
deze twee uiterst gewaardeerde krachten. De een had al een aantal jaren 
met haar aanwezigheid het Inloophuis opgefleurd. De andere heeft in 
korte tijd indruk gemaakt door beschikbaarheid, flexibiliteit en toewijding 
om de medewerkers en de organisatie te ondersteunen. Daardoor dus ook 
de bezoekers te helpen. 

D O R O T H Y  

Dorothy heeft onder andere bakwerk gemaakt. Daarnaast gaf ze creatieve 
activiteiten in het Inloophuis een impuls. De creatievelingen in het 
Inloophuis missen deze activiteiten met Dorothy. Daarnaast had ze ook 
bemoeienis met de invoering van dinsdagmiddag pannenkoeken-middag 
in het lunchcafé. Vele bezoekers hebben gesmuld van haar creaties.  

Ik moet natuurlijk ook niet vergeten dat Dorothy in haar debuut seizoen in 
de dartcompetitie 2021/2022 een graag geziene deelnemer was. Sterker 
nog, ze werd in het reguliere seizoen 4e en haalde zelfs de finale in het 
afsluitende finaletoernooi. Hierin heeft ze tegen de kampioen van het 
seizoen Lyset Ottens zelfs pijlen voor de eindzege gehad, om daarna nipt 
de finale te verliezen. Dorothy is nu aan de slag in Coevorden en wij 
wensen haar met de studie en de werkplek veel succes. En … wie weet 
komt ze toch nog (eens) darten als het uit komt. Ze zal (ook buiten het 
darten) node gemist worden. 

J E S S I C A 

Jessica was relatief kort in het Inloophuis. Kort, maar krachtig, want 
Jessica heeft zich in korte tijd geliefd en graag gezien gemaakt bij zowel 
medewerkers als bezoekers. Daarnaast zorgde ze met haar opgeruimde 
gemoed voor een prettige atmosfeer, in voor een grapje en behulpzaam. 
Ze was ook geregeld in voor een praatje of een geintje. In november nam 
zij afscheid tijdens een gratis speciale boerenlunch met een goede 
opkomst. Wij wensen haar veel succes bij haar volgende bezigheden en 
dat het met haar dochter goed gaat in de V.S. Zij zit daar voor een heel 
schooljaar, via een uitwisseling, op school in het noordwesten van de V.S. 
tegen de Canadese grens. Dus nu in de winter met veel sneeuw en ijzige 
kou. Zij schijnt het erg naar haar zin te hebben. Jessica zullen wij missen 
als gewaardeerde toevoeging aan het Inloophuis gebeuren.  
                            Paul van der Sluis 
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Just for fun  
Veel plezier vandaag. Met een zoen en die woorden neem ik elke ochtend 
afscheid van mijn lief. Hoe belangrijk ik vind dat ze een beetje plezier heeft in de 
dingen die ze doet. Bij de kassa van de supermarkt altijd aan het eind weer een 
fijne dag vandaag. De laatste tijd is mijn antwoord: : veel plezier vandaag “. 

Het zijn niet zulke leuke tijden. Het klimaat om maar iets te noemen. Ik denk 
niet dat het ons lukt om de opwarming te beperken. En dan de oorlog in 
Oekraïne en de hoge gasprijs. Ook iets waar ik niet vrolijk van word. Een paar 
dagen geleden had ik het over de snelweg naar de hel waar we nu overduidelijk 
op zitten. Het wordt er niet leuker op. Zelf vind ik dat het nu echt tijd wordt voor 
anders.. Meer en meer moet kan niet meer. Genoeg moet genoeg zijn !!   
Genoeg negativiteit en het is nu even gewoon niet anders. 

Jong zijn. Hoe ik kan genieten van die pubers die lol makend samen naar school 
fietsen. Ik zie onze kleinzoon al over een paar jaar samen met zijn kameraden op 
dezelfde manier naar school fietsen. Hoe hij ouder wordt en ik het een beetje 
anders moet gaan doen. Het kind zijn is er een beetje af. Hoe ik van het opa zijn 
en van het stoeien heb genoten. Plezier maken. Een beetje lol hebben in wat je 
doet is natuurlijk altijd belangrijk. Hoe alles soms draait om presteren. Om geld 
verdienen en weer uitgeven. Hoe genoeg nooit genoeg mag zijn. Als het gaat om 
plezier is dat natuurlijk ook zo : -) 

Jarenlang de blues gehad en dan is het standje overleven. Aan plezier hebben 
kwam ik niet toe. Werken met tegenzin en zonder lol. Genoeg moet genoeg zijn. 
Stoppen en weer de WAO in  

Hoe ik lang geleden werkte bij de Akzo. De lol die ik toen had was echt genieten. 
Een beetje op dezelfde golflengte zitten, is dan heel belangrijk. Hoe ik hier later 
weer naar zocht. De sfeer van toen en de kameraadschap. Het is zeldzaam. 

Schrijven doe ik al een jaar of 10 en ook zit ik al een jaar of tien op Facebook. 
Gewoon omdat ik er lol in heb. Genoeg is het nog niet. Af en toe doe ik mee aan 
genoeg mag het niet zijn. Het is natuurlijk niet alleen maar plezier. Ik denk een 
boodschap te hebben : -) Maar het plezier blijft natuurlijk belangrijkste…. 

Presteren staat vaak voorop. Succes moet je hebben en natuurlijk het geld. Maar 
het plezier wordt dan vaak vergeten. Voetbal bijvoorbeeld. Hoe het geld en de 
prestatie het allerbelangrijkste lijkt te zijn. Ik pas en kijk niet meer : -) 

In mijn jeugd Swiebertje op tv. Een serie over een zwerver en het speelde zich af 
in de jaren 20 van de vorige eeuw. Slechte tijden. De serie had voor mij maar 1 
boodschap. En dat was plezier hebben. Zo was er in de jaren 70 meer tv waarbij 
dat voorop stond. Nu is de boodschap genoeg mag het niet zijn : -  Dat komt dan 
vooral door die vele reclame. 

Blijven lachen denk ik dan. Nu blij met mijn leven en blij dat ik leef. Hoe ik soms 
ook baal van alles wat ik om mij heen zie. Deurdonderen loont altijd en weten 
dat het alleen maar beter kan worden. Op een dag zal het echt anders gaan. We 
moeten wel !! 

     Henk Staats  
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Werkbezoek medezeggenschap aan Inloop Coevorden  

Een tijdje terug kreeg ik een e-mail van iemand van de cliëntenraad van 
het Inloophuis Coevorden. Het kwam er op neer dat ze van gedachten 
wilden uit wisselen en vanuit hun kant vooral wilden weten hoe wij zoveel 
(en vaak ook druk bezochte) activiteiten hebben. Om te zien of er van 
elkaar geleerd kon worden en ontdekken hoe het beter kan. Het verzoek 
was of wij bij hun langs wilden komen in het Inloophuis in Coevorden. Met 
drie van de leden van onze lokale raad togen wij naar Coevorden. Wij 
waren ruimschoots op tijd. Daar werden wij verwelkomd door hun lokale 
raad (helaas kon er, net als bij ons, een lid niet aanwezig zijn) en iemand 
van de medewerkers en de coach van de lokale raad Christine. Wij werden 
gevraagd wat wij te drinken wilden. Hiervan maakten Paul Foekens en 
Frieda Reiche gebruik en waren aangenaam verrast door een beste mok 
cappuccino. Daar hebben zij in de Inloop een automaat voor. Volgens mij 
zou dat zeker niet misstaan in ons Inloophuis hoorde ik mijn collega’s 
denken. Zo zijn er natuurlijk nog meer verschillen. In Coevorden zijn zij 3 
keer in de week geopend en 1 keer per 14 dagen op de zondag. Op de 3 
door de weekse dagen hebben zij ook een lunchcafé en een eetcafé.    

Zo is hun lokale raad geïnteresseerd in en hebben complimenten voor 
onze website en het lokale blad “Het Inlopertje”, wat jullie nu natuurlijk 
voor jullie hebben. Het viel hun op dat er veel informatie over het 
Inloophuis en de activiteiten in staat. Nu staat bv. het menu op een 
blaadje wat in hun Inloophuis ligt. Wij hebben tevens aangegeven om hun 
bij belangstelling van informatie te voorzien en zo veel als mogelijk is er 
bij te helpen. Wij hebben ook gevraagd naar hoe zij bepaalde zaken aan 
pakken. Immers van elkaar kun je over en weer ook leren en zinnige 
zaken overnemen. Als dank kregen wij een leuke attentie en van ons de 
uitnodiging om ook eens bij ons langs te komen. Dank voor de warme 
ontvangst in het Inloophuis Coevorden.       

Paul van der Sluis 
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Hoofd of handjes 

In de zesde klas van de lagere school kreeg ik een advies voor een 
vervolgopleiding. De keuze was toen niet zo groot als nu. Hoofd of handjes en 
meer was het niet. De LTS of de MAVO of HAVO. Voor mij werd het hoofd. Een 9 
voor de MAVO en een kleiner cijfer voor de HAVO. Anderen konden naar de LTS. 
Nu zijn ze de buitenboel aan het schilderen. Echte schilders aan het werk. Hoe ik 
altijd kan genieten van dat geschilder en vooral het vakwerk zien. Jammer 
genoeg zelf nooit een vak geleerd. 

Hoofd of handjes. Ze kunnen niet zonder elkaar. Zelf wat meer respect hebben 
voor de handjes. Hoe we niet zonder kunnen. Ze hebben het nu over het bouwen 
van vele huizen. Zijn die handjes er wel? Dat vraag ik me dan af. Hoe werken 
met de handjes soms als minderwaardig wordt gezien. Hoe we ze in alle tijden 
nodig hebben. Vakmanschap is ook iets waar nu soms te weinig aandacht voor 
is. Ouders die willen dat hun kinderen gaan studeren. Maar ja. Niet iedereen is 
daar geschikt voor. De praktijk mensen zijn we meer dan nodig. Respect heb ik 
voor ze. 

Na de MAVO ging ik de fabriek in. Al een beetje de blues en niet zien dat het ook 
anders kon. Ongeschoold productiewerk gaan doen. Just for fun en dat was het 
in het begin wel. Veel lol en niet te moeilijk werk. Na mijn leuke diensttijd weer 
de fabriek in en het was anders. De blues had zijn intrede gedaan. Vele jaren 
later naar de sociale werkplaats. Eerst magazijn en toen productie. Nog steeds 
de blues… Ook dat lukte niet meer. Kiezen voor arbeidsongeschikt zijn. Nu met 
pensioen.  
 
Schrijven doe ik wel veel. Werken met mijn hoofd denk ik dan : -)  Nog steeds 
twee linkerhanden hebben : -)Handjes zijn het belangrijkste, maar ook zonder 
hoofdwerk gaat het niet. Ook die zijn nodig. Belangrijk blijft dan wel de balans. 
Het hoofd wat bepaalt wat de handjes moeten gaan doen. Theorie en praktijk. En 
alles wat er mis gaat. 

Niet kunnen leren en ook een vak leren zit er niet in. Dan had je vroeger de 
fabriek. De oplossing. Nu is dat werk voor ons landje iets te duur geworden. Wat 
moet je dan? Werken zien als de bijdrage die je levert aan het geheel. Samen 
moeten we het doen. Zonder de bouwvakker wordt het niets. Net als zonder de 
chirurg om maar iets anders te noemen. De schilder is niet minder belangrijk dan 
de chirurg. Ook dat is niet altijd waar. De chirurg kan een leven redden. De 
schilder schildert alleen maar je huis. 

Als het gaat om verbeelding. Dan hebben hoog opgeleide mensen meer 
verbeelding dan de ongeschoolde fabrieksarbeider of de schilder. Ik heb het dan 
ook vaak over hoog opgelijd. Ze kunnen met het hoofd werken, maar meer ook 
niet. Gelukkig zijn er uitzonderingen op deze regel. 

Allemaal van waarde zijn en van waarde willen zijn. Natuurlijk heb je het 
systeem die hoofd soms meer van waarde vindt dan handjes. Jammer is dat 
natuurlijk wel. Het 1 kan niet zonder het ander. Of het ooit anders is geweest of 
anders zal worden. Ik denk het niet. 

Lang leve de handjes en het vakmanschap. En wat minder respect voor het 
hoofd : -)  

     Henk Staats 
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Nieuws uit de medezeggenschapsraad/cliëntenraad 

Voor corona was dit een regelmatig terugkerende rubriek. Deze heb ik 
maar weer eens van stal gehaald. De lokale medezeggenschap van het 
Inloophuis Emmen kwam tot stand in de eerste helft van 2010 en bestond 
uit 5 leden: Henk Staats, Frieda, Daniël P., Linda K. en ondergetekende 
Paul van der Sluis. Ik was voorzitter en in eerste instantie Frieda 
secretaris, later werd Henk secretaris. Na het eerste jaar nam Linda 
afscheid. Om de vrijgekomen plaats op te vullen, werden kandidaten 
gezocht. Echter was er een enorme belangstelling, voor die ene plaats 
waren er maar liefst 4 kandidaten. Om een keuze te maken, werden er 
verkiezingen gehouden. Met een heuse “kick off” met een 
verkiezingsavond met voorstelrondje van de kandidaten. Verder werd er 
op diverse manieren aandacht aan besteedt. Er werden stembriefjes 
gemaakt en bijgehouden. Mensen konden hun stem uitbrengen door deze 
in een verkiezingsdoos te doen. Velen hebben hier gebruik van gemaakt.  

De kandidaten waren Paul Foekens, Harry S., Michel G. en Bennie. Op een 
uitslagenavond met drankjes en hapjes werd de doos naar het kantoor 
gebracht en werden de stemmen geteld. Paul was de overweldigende 
winnaar met 50% van de stemmen. Dus het enige gekozen lid in de lokale 
raad. Daarna zijn er wat aanvullingen en wisselingen geweest. Nog voor 
korte tijd was deze lokale raad ook de medezeggenschap voor de 
werkprojecten Nijverheidsstraat. 

Met ingang van 1 januari 2023 stoppen 3 leden met de 
medezeggenschapsraad, te weten ondergetekende, Frieda Reiche en Paul 
Foekens. Henry van W. gaat door. Er zijn herhaalde oproepen geweest 
voor kandidaten om per 2 januari in de lokale raad plaats te nemen. Na 
een stroef begin lijkt het erop dat er minstens 2, misschien 3 en zelfs 
mogelijk 4 kandidaten zijn die lid worden. Daarover in het volgende 
Inlopertje meer. 

Zoals ook eerder door Frieda in haar verhaal werd opgemerkt, bestaat 
eind dit jaar de lokale raad twaalf en een half jaar. Dit jubileum willen wij 
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Om ook afscheid van drie huidige 
leden te nemen, waarvan twee van het eerste uur en het enige verkozen 
lid, en de nieuwe leden te verwelkomen, is er een gecombineerd jubileum. 
Met afscheid van drie van de huidige leden en verwelkoming van de 
nieuwe leden hiervan eind december. Nadere bijzonderheden volgen nog. 
Dus let vooral op het prikbord en dergelijke voor meer details. Het 
voornemen, en dat nog voor Oud en Nieuw, is om er een feestje van te 
maken met al deze ingrediënten bij elkaar. Immers zoals in de Inleiding/
Redactioneel staat: dit is de feestmaand.  

Paul van der Sluis (aftredend) voorzitter van de medezeggenschapsraad 
voor de bezoekers van Inloophuis Emmen  
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Studio Inlopertje/Inlopertje Inside 

//Dartcompetitie 

  

Op (bijna) elke donderdag. In december op alle donderdagen 
met uitzondering van 22 december. Dan is er het 
kerstdiner. Darten is er wel op donderdag 29 december. 
Deelname is 0,50 cent per keer, aanvang 13:30 uur. Ik schreef 
vorige keer dat er best wat deelnemers zijn afgevallen van 
vorig seizoen. Gelukkig kan ik meedelen dat er een aantal weer 
terug zijn. Er is ook een nieuwe deelnemer: Willy. Hij heeft in 
eerdere jaren op redelijk hoog niveau gedart en met succes, 
ook van bekende darters gewonnen. Dus een welkome en 
sterke aanvulling.  

Overigens zijn nieuwe deelnemers nog altijd van harte welkom, 
ook beginners krijgen een voordeel (hoe, dat hoor je dan wel) 
en je kunt dus nog gewoon in stromen. Dan tel je ook nog 
steeds mee voor de competitie en de eindstand in het seizoen 
2022/2023. De eerste maanden van het nieuwe seizoen is Lyset 
goed begonnen en na een stroef begin komt Michel Nijman 
weer in vorm. In het volgende Inlopertje volgt een 
uitgebreidere tussenstand.  

Info darten bij Paul van der Sluis of Lyset Ottens 
 
//Poolen  

Op woensdagen 30 november, 14 en 28 december is er weer 
een poolcompetitie, kosten 0,50 per keer. 

Info bij Michel Goudriaan of Gerda. 
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// Klaverjassen  
 
Donderdagavond is er om de 14 dagen een klaverjasavond in 
de Inloop. Meedoen kost € 2. Wil je een keertje mee doen: 
welkom !!  

Uitslag klaverjassen 27 oktober 

1. Derk 3996 punten 
2, Henk 3747 punten 
3. Tinus  3355 punten 
4. Marcel  3037 punten 
5. Theo  2744 punten  

Uitslag klaverjassen 10 november 

1 Tinus   3646 punten 
2. Theo   3414 punten 
3. Derk  3250 punten 
4. Henk   2774 punten 

Op donderdag 8 december en donderdag 
29 december gaan we weer klaverjassen. Aanvang 19.00 uur.  
Er zit deze keer 3 weken tussen. Dit komt door het Kerstdiner. 

// Bowlen Let op in december bowlen op donderdagavond! 

Uitslag bowlen 26 oktober 

1. Henk  121 punten 
2. Matthy  105 punten 
3. Anita    74 punten 
4. Jan L.   65 punten 
 
Op donderdagavond 15 december gaan we weer bowlen. Van 
19.00 tot 20.00 uur. Meer info op het prikbord. 

// Diversen 

Sjoelen op vrijdag 2 december aanvang 13:30 uur. 
Spelletjesmiddag op vrijdag 16 december vanaf 13:30 uur. 

Samen sporten op maandagen 28 november, 5, 12 en 19 
december. Zie agenda. 
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Agenda december  
Week 48  
Maandag 28 november. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. 
In de sportzaal Oosterstraat 72.  

Woensdag 30 november. Poolmiddag.  Aanvang 13.30 uur. Om de 
14 dagen.   
Donderdag 1 december. Dartcompetitie. Voor mensen die nog niet 
kunnen darten zijn er speciale regels. Zodat ze ook een kans 
hebben. Meedoen kost € 0,50  Aanvang 13.30 uur. Wekelijks tenzij 
anders vermeld. 
Vrijdagmiddag 2 december. Sjoelmiddag. Aanvang 13.30 uur. 
Gratis 

Zondag 4 december geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.  
Sinterklaasmiddag. Aanvang 13.30- uur. Opgeven kan niet meer  

Week 49  
Maandag 5 december. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In 
de sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop  
Donderdag 8 december . Dartcompetitie. Aanvang 13.30 uur. 
Donderdag 8 december. Klaverjassen. We spelen op zijn 
Amsterdams. Meedoen kost 2 euro waarvan 1 euro 50 prijzengeld is. 
Nieuwe spelers zijn welkom. Aanvang 19.00 uur. Om de 14 dagen.  

Vrijdag 9 december. Filmmiddag. Aanvang 13.30 uur.  

Week 50 
Maandag 12 december . Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. 
In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.   
Dinsdag 13 december . Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur. Het 
laatste nieuws vanuit het team en praat mee over de dagelijkse 
gang van zaken. Elke tweede dinsdag van de maand.   

Woensdag 14 december. Poolmiddag.  Aanvang 13.30 uur. Om de 
13 dagen.   
Donderdag 15 december.. darten. Aanvang 13.30 uur. Meedoen 
kost € 0,50 

Donderdag 15 december. Bowlen. Van 19.00 tot 20.00 uur. 
Kosten tussen de 7 en 8 euro. Opgeven voor 9 december.  
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Vrijdag 16 december. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur.  
Zondag 18 december. Geopend  

Week 51 
Maandag 19 december. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. 
In de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.  

Dinsdag 20 december. Activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur.  
Donderdag 22 december. Kerstdiner. Meedoen kost € 7,50. 
Opgeven voor vrijdag 16 december. We zijn deze dag pas om 13.30 
uur open. Dus geen lunchcafé. Ook geen darten. Als je wilt helpen 
bij de voorbereidingen geef dat dan even door aan het team.  
Vrijdag 23 december. Filmmiddag. Aanvang 13.30 uur. We kiezen 
voor een Kerstfilm. 
Zaterdag 24 december zijn we geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.   

Zondag 25 december gesloten. (Eerste Kerstdag). 

Week 52 
Maandag 26 december gesloten (Tweede Kerstdag). 

Woensdag 28 december. Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur. 

Donderdag 29 december. Darten. Aanvang 13.30 uur. 

Donderdag 29 december. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur 
  

Vrijdag 30 december. Oliebollen !! 

Zaterdag 31 december en zondag 1 januari gesloten !! 

Alles is onder voorbehoud.  Hou ook onze Facebookpagina in de 
gaten (inloop Emmen) of onze website: https://inloophuisemmen.nl   

Opgeven is niet nodig. Tenzij anders staat vermeld. Ook is de inloop 
tijdens activiteiten gewoon geopend voor mensen die niet mee 
willen doen aan de activiteit.  
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Menulijst december 2022 

Donderdag 1 dec.   Gekookte aardappelen, spruitjes en een speklap 

Vrijdag 2 dec.  Rijst met kip kerrie  

Maandag 5 dec.  Gekookte aardappelen, sperziebonen en een slavink 

Dinsdag 6 dec.  Lasagne  

Woensdag 7 dec.  Gekookte aardappelen, rode kool en een saucijs 

Donderdag 8 dec.  Krieltjes, bloemkool en een schnitzel 

Vrijdag 9 dec.  Stamppot zuurkool met spekjes en rookworst  

Maandag 12 dec.  Penne met gehakt, groenten en tomatensaus  

Dinsdag 13 dec.  Witlof ham/kaas met aardappelpuree  

Woensdag 14 dec. Stamppot rauwe andijvie met spekjes en een 
rundervink 

Donderdag 15 dec.  Nasi met satésaus  

Vrijdag 16 dec.  Gebakken aardappelen,  salade en vlees 

Maandag 19 dec.  Gekookte aardappelen, wortelen en een lekkerbekje  

Dinsdag 20 dec.  Snert met roggebrood met katenspek  

Woensdag 21 dec.  Macaroni 

Donderdag 22 dec. Kerstdiner 

Vrijdag 23 dec.  Chili con carne met tomaat/komkommer salade  

Maandag 26 dec.  Gesloten 2e kerstdag  

Dinsdag 27 dec.  Bami 

Woensdag 28 dec.  Gekookte aardappelen, spinazie en een gehaktbal  

Donderdag 29 dec.  Gebakken aardappelen, bloemkool en een speklap  

Vrijdag 30 dec.  Stamppot Hutspot met spekjes en worst
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