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Redactioneel/inleiding  

Gelukkig nieuwjaar! Dat kan ik nog niet hier neer zetten, aangezien het 
blad al in 2021 verschijnt. Goed uiteinde en alvast een goed 2022, dat kan 
wel al. Sommigen krijgen dit Inlopertje nog voor deze kerst in handen en 
onder ogen (of onder ogen bij de digitale versie)en anderen pas na kerst 
of zelfs in het nieuwe jaar. Het Inlopertje gaat in de eerste plaats over het 
Inloophuis in Emmen, de bezoekers, maar ook meewerkers en 
medewerkers. Direct of meer algemene stukken die wel door deze 
groepen zijn geschreven.  

Echter is het Inlopertje de laatste periode ook veel meer een 
thermometer. Een thermometer over hoe het in het land gaat, actueel 
vooral bij maatregelen ingevolge het landelijk Covid-beleid. De 19 toe 
voegen lijkt met varianten uit 2020 en 2021 overbodig. Al geeft het wel 
aan wanneer deze Corona variant ontdekt werd, immers Corona is een 
verzamelnaam van virussen die al veel langer de ronde hebben gedaan en 
doen. Zowel bij mens als dier. 

Een thermometer van wat wel en niet mag in het Inloophuis, ook n.a.v. 
landelijk beleid. Normaal kun je er van uit gaan dat als iets hier staat 
aangekondigd qua openingstijden of activiteit, dit ook zo is. Overmacht 
daargelaten. Deze keer in de inleiding al vetgedrukt onder voorbehoud. 
Het volgende Inlopertje komt eind januari 2022 uit, na het volgende 
beslismoment van meer, minder of gelijke maatregelen. Onder 
voorbehoud wil zeggen dat niet gegarandeerd kan worden dat iets wat 
wordt gezegd/geschreven ook gaat plaats vinden. Wellicht eerder een 
aanpassing, een activiteit die vervalt of (positief)  ruime openingstijden. 

Nog leuke anekdote wellicht over mij. Toen ik een aantal jaar in Nederland 
was, keek ik ook naar de Duitse tv. Immers grensstreek, TV?centrale 
antenne en eerst maar 2 Nederlandse zenders en 3 Duitse. Dus zo leerde 
ik naast Nederlands op school en tv, Duits via vooral de TV. Bij de lotto 
kwam met de bekendmaking van de getrokken getallen en zo altijd de 
woorden ohne Gewähr in beeld. Gevaarlijk of juist vredelievend dacht ik, 
waarom zonder geweer? Later begreep ik dat het om uit sluiten van 
aansprakelijkheid ging (onder voorbehoud dus) en dat Gewehr met een e 
het wapen geweer betekende. 

Stukjes van Henk over voor de lol, opa zijn en vader en zoon (niet het 
tv=programma), Lyset’s kerstgevoel en gedachten en Inloper van 2017. 
Veel leesplezier. Graag stukjes in de rest van het nieuwe jaar van lezers, 
voor een gevarieerd en afwisselend blad door meerdere schrijvers. 
Deadline is 20 januari voor de uitgave van februari 2022. Stuur in Word, 
Open Office of Pages (geen PDF) naar paulvdsluis@hotmail.com          

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 
Eindredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com  

Verjaardagen januari 2022 

7   januari  Gert de W.  
13 januari  Lyset Ottens 
16 januari  Anita Waverijn 
17 januari Bert Bosma 
28 januari Jessica 
30 januari  Henk Staats 

Lunchcafé/Eetcafé (menu eetcafé op achterkant) 

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. Actueel 
o.a.: (prijzen onder voorbehoud van wijziging/aanpassing). Het 
lunchcafé blijft zoals het nu lijkt gewoon geopend. 

Dranken  

Koffie en thee      0,40 
Senseo      0,50 
Melk        0,30 
Sinas, cassis, cola (light)   1,00 
Chocolademelk     1,00 
IJsthee      1,00 

In een eerder Inlopertje kun je een uitgebreidere versie van de lijst zien.  
 
Speciaal maandag o.a. broodje hamburger+saus voor 1,40 
Speciaal woensdag o.a. kaassoufflé, (groente)kroket, frikandel voor 1,00 
Speciaal donderdag gehaktbal voor 1,20/met saus 1,40/broodje gehaktbal 
voor 1,40/met saus 1,60   
 
Eetcafé maandag-vrijdag reserveren voor 13:00 uur/Er wordt tot 
nader order niet fysiek in het Inloophuis gegeten. Er kan wel 
worden afgehaald. Tussen 16:30 uur en 17:00 uur. 
 
Zoals gewoonlijk staat het menu weer op de achterkant. 
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Openingstijden Inloophuis   
Maandag-vrijdag van 11:00-17:00 uur!  

Normaal een keer per 2 weken op zondag, maar of en hoe dat in januari 
ook zo is, wordt in het Inloophuis bekendgemaakt. Dus de 
eerstvolgende keer is 16 januari. Informatie in het Inloophuis of 
telefonisch te verkrijgen wanneer duidelijk wordt of dit door kan gaan of 
niet. Dus hou dit wel in de gaten. Onder voorbehoud. Het meest actuele 
nieuws van openingstijden en dagen en veranderingen, ook qua 
activiteiten en in het algemeen is naast op de website ook te vinden in het 
Inloophuis, bijvoorbeeld op aanplakbiljetten of op het prikbord. 

Paul Vos. Rust in Vrede 
 
Een vervelend bericht in het Inlopertje. Normaal zou op de pagina met de 
verjaardagen op 27 januari de naam Paul Vos hebben gestaan. Zoals je 
zou hebben kunnen gezien, staat zijn naam er niet tussen. Zulk nieuws 
hoop je dat er niet te vaak of te gauw (bij voorkeur helemaal niet) in het 
Inlopertje staat. Hieronder is een in memoriam geschreven over Paul Vos 
door Lyset Ottens. 

In Memoriam Paul Vos 
 
10 december is Paul Vos overleden aan een hartstilstand. Paul was de kok 
op de donderdag. Getrouw kwam hij iedere week koken in de Inloop. In 
het begin kwam hij met een dubbel gevoel naar de Inloop. Paul had kort 
hiervoor een mooie baan bij de KLM gehad. Eerst als steward en later als 
grondwerker. Hij woonde in Amsterdam en ook daar was voor hem altijd 
iets te doen. Paul werd ziek en kwam in de ziektewet terecht. Hij 
verhuisde naar Emmen waar zijn roots liggen. Een traject volgde vanuit de 
KLM en zodoende kwam Paul bij het Inloophuis terecht.  

Voor Paul voelde het als rouwen dat hij zijn baan kwijt was en heel andere 
dingen moest gaan doen. Toch deed hij het. Doorzettingsvermogen en 
getrouwheid brachten hem wekelijks naar de Inloop. Paul begon zich thuis 
te voelen... Begaf zich onder de bezoekers en had geintjes en mooie 
gesprekken.   
Hele mooie stappen die eigenlijk nog niet hadden moeten stoppen. Het 
leven besloot anders... 

Het plotseling overlijden van Paul kwam hard aan. Een zachtaardig, 
humoristisch en getrouw persoon is zoals we Paul in onze herinnering 
bewaren...  

Het was fijn Paul Vos te hebben gekend.  
Rust in vrede… 
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Zo vader zo zoon 

20 jaren geleden zette een vader zijn zoontje in een kart en hij had het van zijn 
vader. Gisteren werd hij wereldkampioen formule 1. Hij had het niet van een 
vreemde! Je ziet het wel vaker in de sport. Met de paplepel ingegoten en de 
genen hebben van je ouders. 

Niet alleen in de sport zie je dit. Jaren geleden een stukadoor over de vloer. Het 
plafond kreeg een nieuwe stuclaag en hij had zijn zoon meegenomen. In het 
boerenleven zie je het ook vaak. Kinderen die hun ouders opvolgen en generaties 
lang. 

Het koningshuis is ook een goed voorbeeld en het oudste kind wordt koning of 
koningin. En zijn of haar hele leven staat in het teken van de rol die men later 
gaat vervullen. 

Dichter bij huis en ik vraag me weleens af wat ik heb geërfd van mijn ouders. 
Niet alleen van mijn vader, maar ook van mijn moeder. Mijn vader is er al heel 
lang niet meer en veel van hem vergeten. Hij was geen prater en dat heb ik wel 
van hem. Hij was een echte arbeider en boerenknecht en daarin ben ik hem niet 
opgevolgd. Broers hebben die fabrieksarbeider waren en dat voorbeeld ben ik 
gevolgd. Niet echt met succes. Mijn vader kwam in de WAO door lichamelijke 
klachten en ook ik zit al jaren in de WAO en dan om psychische redenen. Mijn 
vader rookte en ik ook. 

Of ik op mijn vader lijk. Wat ik nog weet, dan heb ik wel trekjes van hem, maar 
ook van mijn moeder. Of ik een echte Staats ben? Geen idee en weten dat ik het 
anders doe dan mijn broers en anders doe dan de meeste mensen 😊  Of ik denk 
alleen maar dat ik een beetje anders ben en dan valt het in de praktijk wel mee. 

Het boeit me altijd wel. Willen weten hoe de wereld er uitzag in de jeugd van 
mijn ouders. Hoe hun ouders waren en wat ik dan bij mezelf herken. De moeder 
van mijn moeder nog echt meegemaakt en veel van haar geleerd. Sjoelen bij 
mijn oma zal ik nooit vergeten. De ouders van mijn vader is weer een ander 
verhaal. Zijn moeder is overleden in de jaren 60 en ik heb geen actieve 
herinneringen aan haar. Zijn vader is al heel erg jong overleden en zijn moeder is 
hertrouwd en hij heeft 1 volle zus. Verder halfbroers en halfzussen. Hij is dus ook 
niet opgevoed door zijn echte vader.  

Mijn ouders hadden 7 kinderen, dus ik heb broers en zussen genoeg. Ook 
hebben die broers en zussen samen 10 kinderen en die kinderen hebben 
inmiddels ook weer kinderen : -). Leuk om de familietrekjes bij hen te zien. 
Weten dat het soms door wordt gegeven en soms niet. Zover ik weet heb ik zelf 
geen kinderen. Er heeft zich nog niemand gemeld : -). Soms jammer en soms 
niet en weten dat er meer is dat je kunt waarnemen en je veel kunt vergeten.  

Niet alles zit natuurlijk in de genen. De opvoeding of is het voeding speelt 
natuurlijk ook een rol. Ook de vele invloeden van buitenaf mag ik niet vergeten 
te noemen ! Mens zijn en alles wat je heeft gevormd en alles wat je van je 
voorouders erft. Het blijft me boeien en dan van een afstandje naar mezelf en 
naar je broers en zussen en hun kinderen en kleinkinderen kijken. De 
overeenkomsten zien en de verschillen natuurlijk.. 

Henk Staats 

  
  5



Lyset’s Ditjes en Datjes 

Kerst/feestdagen 

Het is weer de “mooiste” tijd van het jaar!  
Waarom ik mooiste tussen haakjes plaats, is omdat ik weet dat dit zeker niet 
voor iedereen zo is. 
Ik heb persoonlijk een beetje moeite met het feit dat feestdagen door de media 
als perfectie wordt neergezet. 

Hele families aan mooi gedekte tafels, prachtige kleding, prachtig versierde 
huizen… Wetende dat dit voor heel veel mensen niet zo is. Geen familie, geen 
enorme tafel met overvloed aan eten en drinken, geen reden om je mooiste 
outfit aan te trekken en waarom zou je voor jezelf een huis versieren? 
Dan de hype in de reclames waarin je voor degene die het minder hebben moet 
zorgen tijdens de feestdagen. 
Wetende dat dit door velen niet opgemerkt wordt en waarom alleen tijdens de 
feestdagen? 
Je zou altijd een beetje naar elkaar om moeten kijken en voor de mensen in je 
omgeving moeten zorgen. Toch blijft het ergens ook wel weer goed dat hier de 
aandacht steeds meer op gevestigd wordt en al bereik je met dit soort reclames 
maar een paar mensen, het zijn er weer een paar. 

Is het allemaal zo negatief? Nee, natuurlijk niet.  
Het is alleen de keerzijde van de perfectie die zelfs op deze gebieden doordringt. 

Ik ben zelf dol op de kerst. De sfeer vind ik heel gezellig en het thuis gezellig 
maken vind ik ook altijd heel erg leuk. 
Dit jaar was het extra leuk. Kennelijk heeft mijn zoontje ook dit enthousiasme en 
voor hem was het een waar feest om te helpen met het op tuigen van de boom. 
Ballen aangeven, ballen bewonderen, rondjes om de kerstboom lopen en iedere 
bal van een buiging en applaus voorzien. 

En ik blijf hopen op een kerst als vanouds. Dat we volgend jaar weer een 
kerstdiner mogen organiseren voor de Inloop! Deze wordt toch echt door 
iedereen gemist en dat is te begrijpen. Gezamenlijk lekker eten en met elkaar 
zijn, is toch de basis voor iedereen. 

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen! Blijf gezond! 

!  
Lyset Ottens 
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Inkijkje in de archieven van de Inloper(tje)s van …  

Uit het jaar 2017/Vervolg 

Zoals beloofd het vervolg van het jaar 2017. De gebeurtenissen uit het 
nieuws en zaken die aandacht trokken, staan in de vorige uitgave. 
 
Inloper van januari 2017/Vervolg. Op de (gele) voorkant staat een 
omkadering van 2017 en Gelukkig nieuwjaar. 

• Een verslag van een stadswandeling in en over de geschiedenis van 
Emmen, door mij, Paul van der Sluis gegeven. Over een minder bekend 
plekje, die ouder lijkt dan die is. De katholieke Paulus-kerk aan de 
Meerstraat is in een stijl gebouwd die doet denken aan een eeuwen oude 
kerk qua stijl en materiaal. Over waarom een toren ontbreekt en 
waarom de tekst op de voorplecht veranderd is. Vooral een rustgevende 
en bijzondere, maar toch ook best wel onbekende plek in Emmen is 
naast de kerk. De Mariakapel in Emmen is een torenkamer naast de 
eigenlijke kerk, waar kaarsjes kunnen worden aangestoken, er is een 
bidbankje en er zijn zitplaatsen in een stemmig aangeklede ruimte. 
Gelovig of niet, echt een pareltje in Emmen.  
 
Een verdere plaats waar stil wordt gestaan, is bij het nog redelijk in 
oorspronkelijke staat verkerende gebouw van Jan van Peer. Al sinds 
vroeg in de vorige eeuw een begrip in Emmen. Waarbij het huidige 
gebouw het tweede pand is en op de plek kwam van de boerderij van 
Derks. Grenzend dus aan de Derksstraat.  
  

• Een stuk van Henk Staats over aandacht. Schenken van aandacht aan 
zijn lief en aan hun kleinzoon. Tevens het gevaar van het geen aandacht 
geven aan situaties in de wereld die spelen. Wel daarbij het dubbele 
gevoel om het gevoel te hebben van waarom aandacht besteden aan iets 
waar hij zich door slecht gaat voelen. Wel aandacht geven aan het 
positieve als goede zaak zien en dat er daardoor positieve energie door 
komt en daar komt dan weer positieve energie van. Verder ook van 
Henk een stuk over dat toen 1 op de 10 Drenten burn-out klachten had. 
Dat haast niet altijd goed is en niet altijd werken, maar ook vrij zijn. 

• Op het menu in januari 2017 stond onder andere het dagmenu van de 
maand met het bijbehorende recept van Sloppy Joe met kalkoen. Verder 
gestoofde varkensvlees met ketjap, snert, stamppot rauwe andijvie, 
bruine bonen en Mexicaanse bonenschotel. Hachee, goulash en … weer 
bruine bonen, nu in een soep. Verder penne en diverse stamppotten.  

 
De volgende keer waarschijnlijk weer uit een andere jaargang. 

Paul van der Sluis 
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10 jaar opa en oma zijn. 

 
50 jaar worden en verder nog niet weten dat ik dat jaar ook opa wordt. Mijn lief 
wilde graag oma worden en ik was er verder niet echt mee bezig. Op mijn 
vijftigste wilde ik lang haar en een hoed en dat was het wel : -). 

Opa zijn en dan voor het eerst dat jochie op mijn schouder. Hij huilt en wordt stil 
en troosten maar. Voor het eerst achter de kinderwagen en ik besef dat ik opa 
mag zijn en ik vind het meer dan leuk. 

10 jaar lijkt een lange tijd maar die 10 jaren zijn omgevlogen. Begonnen met 
schrijven en stoppen met werken. Het Pieterpad gelopen en nog veel meer. Ook 
vele foto’s waar we samen opstaan. Gewoon stoeien of gewoon samen op de foto 
en sommige van die foto’s zitten in mijn geheugen!! 

Samen opa en oma zijn en dan mag ik mijn lief niet vergeten te noemen. Bijna 
10 jaar lang elke 14 dagen met de trein naar Limburg om opa en oma te mogen 
zijn. Er zijn voor Sylvia en soms voor zevenen al in de trein zodat we op kunnen 
passen. Voetballen en samen een ijsje eten en stoeien natuurlijk. Het laatste half 
jaar gaan we wat minder vaak. Ook omdat hij nu wat ouder is en het ook niet 
echt nodig meer is. Ook het stoeien wordt een beetje anders en hij wordt ouder 
en sterker : -).  

Zindelijk worden kan ik me nog herinneren. Voor het eerst plassen en we waren  
buiten aan het voetballen en ik help hem een beetje. Ik heb er toen een verhaal 
over geschreven. Op mijn schouders en de lol die hij heeft en ik geniet mee. 
Hem uit de auto mogen tillen en hoe fijn hij het vindt op mijn schouder. Een paar 
jaar geleden speelde hij het nog even na. Op mijn schouder in slaap vallen en hij 
doet even net alsof. 

Ouder worden en hij komt in de zomers een weekje bij ons logeren en ook dat is 
leuk. Mijn lief wordt 65 en hij is erbij. De warme zomers en stoeien met water. 
Samen op vakantie en genieten van het samen zijn. 

Kind zijn in deze eeuw en hoe anders dat is dan kind zijn in de jaren 60 en toch 
veel overeenkomsten. Speelgoed geven en hoe samen met een bal zorgt voor 
een paar uurtjes plezier en dan ben je niet veel speelgoed nodig… 

Hoe ik soms meer heb met kinderen dan met volwassenen. Ik was ook met veel 
plezier oom. Ook omdat ik zelf geen kinderen had. Weten dat kinderen 
volwassen worden en de band anders kan worden!!  

Weten dat hij nog een heel leven voor zich heeft en weten dat die generatie nog 
veel problemen voor de kiezen gaat krijgen. De klimaatverandering bijvoorbeeld 
en ik zal er weinig van meekrijgen en hij des te meer. Met hem stoeien en graag 
willen dat hij sterk wordt. Sterk omdat dat waarschijnlijk nodig zal zijn en weten 
dat het anders kan gaan dan verwacht en daar hoop ik dan maar een beetje op! 

Hij is in november 10 geworden en ik ben 60 dus mogen we een paar maanden 
samen 70 zijn en ook dat vind ik leuk en bijzonder!!  

Opa zijn is 1 van de leukste dingen in mijn leven en dan samen opa en oma zijn. 
Zonder oma ben ik geen opa.  

Henk Staats 
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Studio Inlopertje/Inlopertje Inside 

Weer de nieuwe vaste rubriek over sport en spel in en rond het 
Inloophuis. Met onder andere de diverse competities en tussenstanden. 
Let op dat er misschien wijzigingen plaats kunnen vinden i.v.m. eventuele 
maatregelen en beleid of, wanneer en hoe activiteiten plaats vinden.  

//Dartcompetitie 

  

Op elke donderdag (let op! Dit is anders als eerst aangegeven) is er vanaf 
13:45/14:00 uur – ongeveer 16:00 uur darten. Deelname is 0,50 cent per 
keer. Voor prijzen aan het eind van het seizoen en de finaledag. 

Het seizoen is richting halverwege, dus makkelijk instromen wordt 
moeilijk. Laat dat je niet weerhouden als je mee wil darten, wie weet 
speel je nog genoeg partijen om mee te tellen in de ranglijst voor de 
eindzege. Wat zeker is, is dat je in ieder geval leuk kunt darten en mee 
kunt doen bij de grote finaledag. We spelen in beginsel volgens officieel 
format, maar wel met een kleine aanpassing i.v.m. de duur van partijen 
en de beschikbare speeltijd.  

Dus vanaf 501 en eindigen met een dubbel. De aanpassing is vanaf het 
moment dat iemand op een dubbel kan gooien. Dan heeft iemand 
maximaal 10 beurten om te “finishen”, dus op 0 uitkomen met een 
dubbel. Zolang natuurlijk de tegenstander niet eerder uit gooit. Na deze 
10 beurten mag met een groot getal worden uitgegooid, maar hoe dan 
ook dan krijgt men slechts 1 punt i.p.v. de 2 punten voor op tijd met een 

  
  9



dubbel. Er wordt rekening gehouden met “beginnende” darters. Uitleg bij 
ondergetekenden. 

Er wordt af en toe iets extra gespeeld qua format, maar dat blijkt dan ter 
plekke. Denk aan dubbel in en dubbel uit, waarbij ook geopend moet 
worden met een dubbel. Wel als daarbij met een dubbel ook “op tijd” 
wordt gewonnen. Er zijn ook koppelwedstrijden, die mee tellen voor de 
ranglijst van het seizoen. Dit is meestal een groot spektakel. 

De afsluiting is de grote finaledag, alle darters bedenken een bijnaam 
(deze mag niet van een bekende darter zijn) en kiezen een 
opkomstmuziek, waarbij op de finaledag mee op wordt gekomen.  

Wanneer? Elke donderdag.  

Info bij Paul van der Sluis of Lyset Otten  

Tussenstand darten eind december 

1) Paul van der Sluis 2) Michel Nijman met 0,10% voorsprong op 3) Lyset 
4) Dorothy, 5) Jos, 6) Roelof, 7) Michel Goudriaan. De laatste weken is 
het stuivertje wisselen en alles dicht bij elkaar in de top 4. Echter de 
achterhoede roert zich. Spanning dus. De plaats in de eindstand op de 
ranglijst is van belang voor de route in het schema van de grote 
finaledag tegen wie wordt gespeeld. 

//Klaverjassen 

 

 

Komende keren op 2 en 16 december, 30 december. Onder voorbehoud. 

Meer info bij Henk Staats. 

Iets meer over het klaverjassen 

Iedere donderdag om de 14 dagen is er een klaverjasavond in de Inloop, 
onder voorbehoud. Er doen meestal 5 mensen mee. Meedoen kost € 1,50   
1 euro is prijzengeld en 0,50 eurocent voor de bekers aan het eind van 
het seizoen. Meedoen aan de competitie kan niet meer. Maar elke avond 
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staat ook op zich en heeft een eindstand met een klein geldbedrag voor 
de eerste drie. Dus wil je een keertje meedoen dan ben je welkom !! 

Uitslag klaverjassen 2 december 

1. Derk  3791 punten 
2. Henk  3759 punten 
3. Tinus  3251 punten 
4. Jacob  2703 punten 

uitslag klaverjassen 16 december  

1. Henk   4003 punten 
2. Derk  3864 punten 
3. Marcel  3501 punten 
4. Tinus  2701 punten 
5. Jacob  2630 punten 
 
Tussenstand competitie. Tot en met 16 december en met aftrek van de twee 
slechtste resultaten.  

1. Henk  23033 punten 

2. Derk  22675 punten 

3. Marcel 21821 punten 

4. Tinus  20181 punten 

5. Jacob  18759 punten 

De hoogste score tot nu toe is van Derk met 4695 punten. Ook de laagste is van 
Derk met 2589 punten.  

Geschreven door Henk Staats 

// Poolcompetitie/Sjoelen 

Op woensdag 13 oktober zijn we weer begonnen met de poolcompetitie. 
Om de 14 dagen!! De andere woensdagen vrij poolen tenzij anders 
aangegeven. De ene week om de punten. De andere week om de lol. 
Vanaf 13.30 gaan we er een mooie middag van maken. Meer informatie 
bij onderstaanden over wanneer in januari er poolen is en of en wanneer 
sjoelen. Onder voorbehoud; 5 en 19 januari poolcompetitie, 12 januari vrij 
poolen en 26 januari sjoelen. 

De animo is redelijk groot te noemen sinds het begin. Er wordt met volle 
overgave gepoold. Daarbij is het niveauverschil klein. Kortom, het was 
elke keer weer leuk vertoeven in de middag. Al met al een goed begin met 
een goed vervolg en hopelijk doorzettend. Dus kom spelen. 

Meer info bij Michel Goudriaan en Gerda.  
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https://www.facebook.com/henk.staats.7?__cft__%255b0%255d=AZVGoKSYarqfoP0GcdrZghomG8X791Hrk_QUzlw7S3DleFGiMkWzh3ciwdukxdxxrITTCSSDWrhc-g52V0vlKlHEcp8I5ak_w9AMkaQYDJrGJUtP8gYfSFDeRPjTuHD014Y&__tn__=-%255dK-R
https://www.facebook.com/derk.moes?__cft__%255b0%255d=AZVGoKSYarqfoP0GcdrZghomG8X791Hrk_QUzlw7S3DleFGiMkWzh3ciwdukxdxxrITTCSSDWrhc-g52V0vlKlHEcp8I5ak_w9AMkaQYDJrGJUtP8gYfSFDeRPjTuHD014Y&__tn__=-%255dK-R
https://www.facebook.com/marcel.korf.3?__cft__%255b0%255d=AZVGoKSYarqfoP0GcdrZghomG8X791Hrk_QUzlw7S3DleFGiMkWzh3ciwdukxdxxrITTCSSDWrhc-g52V0vlKlHEcp8I5ak_w9AMkaQYDJrGJUtP8gYfSFDeRPjTuHD014Y&__tn__=-%255dK-R


Just for fun 

Iedere maandag nemen we in de Inloop de voetbaluitslagen door. Beginnend bij 
de eredivisie en natuurlijk FC Emmen. Daarna de amateuruitslagen. Zelf ben ik 
altijd benieuwd hoe Zandpol het heeft gedaan. Onderin de amateurcompetitie en 
weten dat ze nooit kampioen zullen worden. Dat is voor hen denk ik ook niet 
belangrijk. Gewoon elk weekend samen spelen zonder prestatiedwang. Ook 
Bargeres heeft mijn interesse. Ook omdat een broer van mij betrokken was bij 
de oprichting. Zo hebben de anderen ook hun clubs waarvan ze willen weten of 
ze verloren of gewonnen hebben. Zo zijn we dan een uurtje bezig. Just for fun, 
Voetbal en ik denk aan mijn jeugd. Zelf eventjes op voetbal gezeten en het was 
niets voor mij. Ik denk even aan het zomeravondvoetbal achter de lagere school 
en oudere jongens waren daar elke avond een balletje aan het trappen. Af en toe 
mocht of had ik zin om mee te doen. Zonder prestatie en just for fun. 

Afgelopen week een artikel in de krant over bekende Nederlanders lang geleden 
in het nieuws en wat doen ze nu. Deze week aandacht aan Piet Kleine. Lang 
geleden won hij een gouden medaille op de olympische spelen. Schaatsen en dan 
de 10 km. Het gaat ook over plezier en het plezier dat hij had in het schaatsen. 
Fietsen vond hij net zo leuk, maar was hij niet goed in. Ook zijn hele leven lang 
postbode geweest. Ook fietsen en af en toe een praatje en meer hoefde ook niet. 
Just for fun. Nu komt het niet meer voor. Een schaatser die tegelijkertijd 
postbode is : -). Just for fun. Ik vraag me dan ook even af wat de schaatsers van 
nu na hun actieve schaatsloopbaan gaan doen. Postbode worden komt denk ik 
niet meer voor : -)  En zo doet de tijd zijn werk. Een voetballer die na zijn 
voetbalcarrière een sigarenwinkeltje begint. Ook dat was vroeger heel normaal. 
Ook dat komt niet meer voor. Roken is niet meer in! 

Al jaren weer volledig in de WAO. Zware tijden gekend en nu zoveel mogelijk 
plezier willen hebben. De pijn is er af en toe nog en weten dat gezelligheid helpt 
tegen de pijn. Blij dat ik niet meer hoef te werken. Blij met mijn uitkering. Blij 
met nog zoveel meer. Ook met de inloop ben ik blij. Ongedwongen en 
vrijblijvend. Ook al kom ik er bijna elke dag. Alleen als ik zin heb en weten dat ik 
gewoon iets nodig ben en dat is nu de inloop. Gewoon voor de gezelligheid. En er 
elke dag wel zin in hebben. 

Het muurtje bij het station is ook vaak just for fun. De rust en het alleen zijn en 
met mijn hoofd in de wolken en mijn voeten op de grond. Just for fun is de leuke 
kant van het verhaal. Er is ook nog een andere kant en dan ben ik het buiten zijn 
en beweging gewoon nodig voor een goed gevoel. En daar laat ik het maar even 
bij. Over pijn schrijven is niet altijd leuk.  

Treinen is ook iets waar ik veel plezier in heb. Naar Limburg om kleinzoon en 
dochter te zien en is het de reis of de bestemming? Vaak allebei en hoe graag ik 
dan naar buiten kijk en hoe ontspannend het voor me is! 

Just for fun en ik kan het iedereen aanraden. Ga een tijdje dingen doen waar je 
vrolijk van wordt en het doet de pijn vergeten!!  En dan even wat minder 
aandacht voor de pijn. Ook dat doet de mens goed. Mij wel. Ik ben dus ook blij 
met de regel dat er in de inloop in principe niet over problemen gepraat wordt. 
Even de aandacht verleggen naar iets anders!!  Just for fun !! 

Henk Staats 
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Agenda januari 2022 (onder voorbehoud van wijzigingen) 

Week 1 

Dinsdag 4 januari. Nieuwjaarsreceptie. Aanvang 13.30 uur. 

Woensdag 5 januari. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 0,50 

Donderdag 6 januari. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Week 2 

Dinsdag 11 januari Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 

Dinsdag 11 januari vergadering activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur. 
Iedereen is welkom !! 

Woensdag 12 januari. Vrij poolen. 

Donderdag 12 januari. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Donderdag 12 januari. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten € 1,50 

Zondag 16 januari geopend. Van 13:30-16:00. 

Week 3  

Dinsdag 18 januari. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 

Dinsdag 18 januari. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur. Iedereen is 
welkom !! 

Woensdag 19 januari. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten €0,50.  

Donderdag 20 januari. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Week 4 

Dinsdag 25 januari Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 

Woensdag 26 januari. Sjoelmiddag. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 
1,00 

Donderdag 27 januari. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Donderdag 27 januari. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten € 1,50 

Zondag 30 januari geopend. Van 13:30-16:00 uur. 

Alles is onder voorbehoud en tot zover nu bekend. Bij twijfel vraag het 
even bij een medewerker in het Inloophuis of bellen. 

Kijk voor het laatste nieuws op onze Facebookpagina en onze website en 
in het Inloophuis op het prikbord bijvoorbeeld !!! 
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Menulijst januari 2022 

Maandag 3 januari   Stamppot rauwe andijvie met een gehaktbal 

Dinsdag 4 januari   Nasi met satésaus 

Woensdag 5 januari  Gekookte aardappelen, rode kool en een slavink 

Donderdag 6 januari  Gebakken aardappelen, salade en schnitzel  

Vrijdag 7 januari   Lasagne 

Maandag 10 januari  Gekookte aardappelen, spruiten en een speklap 

Dinsdag 11 januari   Krieltjes, bloemkool en een kipschnitzel 

Woensdag 12 januari  Zuurkoolschotel met gehakt en ananas 

Donderdag 13 januari  Spaghetti 

Vrijdag 14 januari Gekookte aardappelen, rode bieten en een 
karbonade 

Maandag 17 januari  Hutspot met spekjes en rookworst 

Dinsdag 18 januari   Rijst met kip in zoetzuur 

Woensdag 19 januari  Preischotel met gehakt en kerrie saus 

Donderdag 20 januari  Macaroni 

Vrijdag 21 januari Gebakken aardappelen, broodje shoarma en 
salade 

Maandag 24 januari  Gekookte aardappelen, spinazie en vlees 

Dinsdag 25 januari   Stamppot boerenkool met spekjes en rookworst 

Woensdag 26 januari  Tagliatelle met kip, groenten en roomsaus 

Donderdag 27 januari  Aardappelkroketjes, broccoli en vlees 

Vrijdag 28 januari   Gekookte aardappelen, sperziebonen en vlees 

Maandag 31 januari  Bami met satésaus
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