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Redactioneel/inleiding  

Een nieuwe uitgave van het Inlopertje. De zomer is er met tot nog toe 
veelal droog weer, vaak temperaturen ruim boven de 20 graden. Het 
zingevingsfestival ging in 2022 gelukkig wel door. Het zingevingsfestival 
werd op dinsdag 21 juni gehouden, even verderop een verslag. Er waren 
overigens veel bezoekers van het Inloophuis aanwezig, dat was mooi om 
te zien en dus duidelijk een behoefte. 

Juni is de finalemaand voor de diverse competities in het Inloophuis. De 
eindstand van het poolen komt hopelijk in het augustusnummer. Het 
klaverjassen en het darten werden/worden afgesloten met een 
prijsuitreiking en een finaledag. Voor verslagen hiervan, zie verderop in 
het Inlopertje voor het klaverjassen.  

Wat betreft het darten daarover volgt een uitgebreid verslag in het 
volgende nummer. Echter spoiler alert er was een dubbele winnaar, dus 
het seizoen werd gewonnen door diegene die ook op de finaledag het 
toernooi won. Dat gebeurt niet vaak. Veel publiek die goed hebben mee 
geleefd met spannende partijen. Begin september is het voornemen om 
weer met de dartcompetitie te beginnen. Belangstellenden van harte 
welkom. Dus informeer nu al bij mij of bij Lyset Ottens voor deelname.  

  
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 een ervaring 
die je wilt delen met de lezers, stuur dan dit in. Deadline is 20 juli voor de 
uitgave van augustus 2022. Stuur in Word, Open Office of Pages (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 met o.a.stukjes van Lyset over de voortgang van Xenn 
met de taal, Henk Staats over het goede leven en foto’s onder andere en 
Bert met moppen. Ja er staan weer moppen in het Inlopertje. Verder 
wordt Gabriël even voorgesteld. Ik heb zelf naast het verslag ook een 
oude/nieuwe rubriek weer opgestart. 

Verder een aankondiging! Ik ga als er belangstelling voor is weer 
eens een stadswandeling organiseren om in een rustig tempo wat 
van Emmen en de geschiedenis er van te vertellen. In het 
Inloophuis komt binnenkort een affiche te hangen waarop dit 
staat met een datum en belangstellenden kunnen aan geven 
indien zij interesse hebben.  

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 juli 2022 

5 juli   Gerda van D. 
8 juli   Frieda Reiche 
13 juli  Xenn Hartsuiker 
23 juli  Paul van der Sluis 
24 juli  Cora Verboom 
28 juli  Bennie Nijkoops/Ingrid Remmerts 
31 juli  Gineke Wesseling  

Lunchcafé/Eetcafé 
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) 
 
Dranken  

Koffie en thee      0,40 
Senseo      0,50 
Melk        0,30 
Sinas, cassis, cola (light)   1,00 
Chocolademelk     1,00 
IJsthee      1,00 
 
Speciaal maandag o.a. broodje hamburger+saus voor 1,40 
Speciaal dinsdag: Pannenkoeken in diverse variaties van Dorothy 
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. 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.  

Het inloophuis is maandag-vrijdag van 11:00 tot 18:30 uur open 
en deze maand zelfs op 3 zondagen geopend op 3, 17 en 31 juli.  
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Het zingevingsfestival 2022 in … Opende 

Na 2 jaar waarin het door velen geliefde en bezochte zingevingsfestival niet door 
ging vanwege de Corona perikelen was het dit jaar weer prijs. Op dinsdag 21 juni 
gingen er best veel mensen uit het Inloophuis naar toe. Meerdere bussen reden 
vanuit Emmen en sommigen gingen ook met eigen vervoer. Nadat er vele jaren 
waren geweest waarin zo’n beetje elke editie op een andere locatie werd 
gehouden. Daarna leek het festival zich te hebben vast geketend aan Bakkeveen. 
Een leuke plek, maar na vele keren achter elkaar dan heb je het wel gezien en 
het terrein kende ook zijn beperkingen (erg uitgestrekt in de lengte 
bijvoorbeeld). 

Dan na een aantal jaren geen festival werd het dit jaar weer opgepakt en nu in 
het Groningse Opende. De meest westelijke plaats van de provincie Groningen, 
waar veel Fries wordt gesproken. Opende ligt dan ook vlak bij Friesland, 
Drachten ligt in de buurt. Er wonen een kleine 3000 mensen in Opende en ligt in 
de gemeente Westerkwartier. Er is onder andere een zogenaamd “blote 
voetenpad”, wat blootsvoets gedaan kan worden. De naam van het dorp verwijst 
naar de ligging aan (=op) het einde van de weg van Grootegast naar Friesland. 
Er is een opvallende recreatie bestemming, ’t Strandheem met een recreatieplas 
en campings. Het festival werd daar gehouden. Gezien het warme weer met veel 
zon was het voor veel bezoekers uitnodigend om het water op te zoeken. 
Sommigen gingen zelfs op land in het water. Er was namelijk een duikbedrijf met 
een duiktank. De durfals konden met een verzwaring om, een smalle en steile 
ijzeren trap omhoog lopen. Onderduiken in de tank met een zuurstofapparaat om 
te ademen. Net zoals in vele dierenparken bij zeedieren of dieren met een 
waterbassin zoals zeeleeuwen en ijsberen waren er vensters voor toeschouwers 
om dit onderwater gebeuren te kunnen volgen. 

Er waren de gebruikelijke workshops zoals schilderen, knutselen en handwerken. 
Onder andere het zelf maken een notitieboekje (memo) of breien. Bellen konden 
ook worden geblazen, hele grote met een werktuig wel te verstaan. Er waren 
mogelijkheden met verhalen en er kon een meditatieve wandeling worden 
gevolgd. Mensen die ontspannen wilden worden, konden naar een sportmasseur. 
Zoals altijd was er een mooimakerij, waar men zich kon opgeven voor de kapper, 
make up, nagels lakken en een voetmassage. Vaste prik hardlopen was er deze 
keer niet. Wel andere vaste prikken zoals muziek en een fototentoonstelling van 
vorige edities.  

Natje en droogje waren verzorgd via bonnen zoals een warme maaltijd (ook voor 
vegetariërs!), drankjes en patat die wel heel snel op was rond 14:00 uur. Warme 
wafels met kersen en slagroom maakten het af, ook kon men rustig zitten en 
genieten van de sfeer. In de bus (nummer 6) waarin ik zat, vertelde de 
buschauffeur over toeristische en andere bezienswaardigheden op de heenreis. 
Alleen in Drenthe, want een echte Drent naar eigen zeggen. Zoals rond Wezup/
Schoonoord waar vroeger langs die route een groep bomen midden in het 
weiland stond met o.a. een stier. Dit tafereel zou erg veel gelijkenis tonen met 
het beroemde schilderij van Paulus Potter “De Stier”, hangt in het Mauritshuis in 
Den Haag. Hij was ook met een reisgroep onderweg toen het nieuwe deel 
bovenop de zendmast in Hoogersmilde werd geplaatst door een helikopter nadat 
het daarvoor was geknapt. Kortom een onderhoudende en ontspannende dag en 
zeker voor herhaling vastbaar. 

Paul van der Sluis 
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Genieten van het goede leven maar….. 

Elke dag als ik op mijn bankje zit aan de Statenweg, zie ik de dierenambulance 
langs komen. Ze hebben hun thuishaven in Angelslo. Het doet me altijd denken 
aan een verhaal dat ik jaren geleden in de krant las. Iemand op vakantie in 
Amerika zag allemaal dode en gewonde dieren langs de weg liggen. Hij vertelde, 
aangekomen in een stadje vlak bij die plek, over de dierenambulance. Hun 
conclusie was dat Nederland wel een ontzettend rijk land moest zijn. Zij hadden 
geen geld voor een dierenambulance !!   Ook weten dat men op sommige plekjes 
graag een mensenambulance wil. Dat is een grote droom, maar tot nu toe niet 
mogelijk ! 

Zelf een WAO uitkering ter hoogte van het minimumloon. Mijn lief heeft AOW. 
Samen genoeg om goed van te kunnen leven. Een auto is te duur, maar geen 
probleem. We hebben een treinabonnement. Verder is er voor veel meer geen 
geld, maar we missen het niet. 

Afgelopen maand ons vakantiegeld gebeurd en op vakantie ! Een weekje 
Zeeland. In een hotel met elke dag een ontbijt en financiële ruimte om uit eten 
te gaan. Hoe we ook ons vakantiegeld gewoon kunnen gebruiken voor vakantie ! 
Ook weten dat anderen het nodig hebben voor het dagelijkse leven ! 

Het goede leven van de Nederlander. Elke dag in het centrum zien dat de 
terrasjes vol zitten. Het maakt dan niet uit of het weekend is of door de week. 
De vele winkels zien in het centrum en het kan uit !! 

We zijn een rijk land en ook als je niet kunt werken kun je een goed leven 
hebben. Ook weten dat een uitkering geen vetpot is en je soms elke cent moet 
omdraaien !  Waarom het verschil tussen werkenden en niet werkenden zo groot 
moet zijn ?  De angst van de regering dat als je de uitkeringen te hoog maakt 
niemand nog wil werken. Of die angst terecht is ?  Niet altijd natuurlijk, maar 
heel soms wel. Ik ken veel mensen met een bijstandsuitkering en weten dat dat 
niet altijd leuk is. Velen willen wel werken, maar kunnen echt niet. Waarom ze 
dan financieel gestraft moeten worden ?  Vaak snap ik dat niet. 

De keerzijde van het goede leven in ons landje wil ik ook even noemen. We zijn 
te duur voor veel maakwerk. Ik denk even aan onze kleding, dus dat moet 
ergens anders gemaakt worden. Onder veel slechtere omstandigheden dan in 
ons landje mag. Ook de lonen zijn veel lager. Ook zijn ze minder geld kwijt aan 
boodschappen en toch kunnen de meesten er niet rijk van leven. Dat is maar 1 
voorbeeld. Zij betalen de prijs voor ons goede leven. Behoeftes en wat je wil. Zo 
biedt de aarde genoeg voor ieders behoefte. Maar weten dat wij Nederlanders 
veel meer hebben dan wat we echt nodig hebben. Ook dat mag wel anders, 
maar weten dat ik maar een eenling ben. Het wel graag anders willen zien. De 
meerderheid echter geniet van de overvloed die ons landje biedt en staat te 
weinig stil bij de keerzijde van onze rijkdom !  Ook dat kan ik mis hebben. 

Toch wil ik er niet te veel over zeuren. Zelf probeer ik ook zoveel mogelijk te 
genieten van het goede leven. Maar altijd met de keerzijde in gedachten ! 

      Henk Staats 
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Lyset’s Ditjes en Datjes 

- Xenn en zijn start bij de Taaltrein -  

Eind mei en Xenn mocht starten bij de Taaltrein. Xenn kwam er binnen 
alsof hij er al jaren kwam. Een kenmerk van Xenn. We kunnen hem overal 
heen brengen en hij heeft er geen moeite mee. Zijn eerste dag was dan 
ook goed verlopen. Dezelfde avond hadden we de eerste bijeenkomst al. 
Hoe ga je om met een kind met TOS (een taalontwikkelingsstoornis, 
PvdS). Interessant was het zeker. Ook om de ervaringen van andere 
ouders te horen. Echter hadden wij weinig erkenning omdat Xenn de 
jongste is en nog weinig frustratie laat zien.  

De dagen erna horen we hele goede verhalen over Xenn. Hij pakt gebaren 
heel snel op en werkt van begin tot eind heel hard. Doet overal aan mee 
en vindt ook alles erg leuk. Ondanks dat hij de jongste is, lukt het hem als 
enige de 4 uur achtereen vol te houden. We zijn erg trots op hem dat hij 
zich overal zo goed staande houdt.  

Gedrevenheid en doorzettingsvermogen zijn zeker eigenschappen van 
hem en dat laat hij dan ook keer op keer zien. Dit traject vergt van het 
kind veel, maar ook van ouders verwachten ze het nodige. Logisch het is 
een traject waar je volledig achter moet staan, anders belemmer je je 
kind snel in zijn ontwikkeling.  

Als ouders krijgen we 4 weken cursus in de Hannen methodiek. Een 
methodiek die ouders leert hoe om te gaan met een kind dat niet spreekt 
en hoe je ondersteuning kunt bieden. Daarnaast zijn er diverse MDO 
(multi-disciplinair overleg, idem) gesprekken met alle disciplines die Xenn 
begeleiden.  

Ook zijn er momenten dat wij via een scherm mee kunnen kijken hoe ze 
Xenn behandelen. Wij kunnen Xenn wel zien maar hij ons niet. Kortom er 
gebeurt veel bij Xenn. Dat merken we ook aan hem. Hij is na schooldagen 
moe. We zien hem wel al stapjes maken. Gebaren laat hij zien en kleine 
woordjes komen voorzichtig. 

Op naar de komende maanden en het moment dat Xenn zal gaan praten. 

Lyset Ottens 
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Even voorstellen: 
     Gabriël 
      

Waar ben je geboren? Wanneer? 
16 mei 1968 in Dordrecht 

Welke school doe je/heb je gedaan? 

LTS installatietechniek en uiteindelijk vrachtwagenchauffeur geworden.  

Nu afgekeurd.  

Wat is jouw woonsituatie? 

Ik ben vrijgezel en ik woon in Nieuw-Dordrecht. 

Hoe ziet jouw weekindeling eruit? 

Ik werk 6 dagen in de week. 3 verschillende baantjes. Een beetje 
structuur is wel prettig.   

Hoe gaat het met je? 

Goed. Leuke dagbesteding en leuke mensen om me heen ! 

Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen? 

Via een collega van mij. Ze kwam hier al. Ik vond het gelijk gezellig en 
een warm onthaal.  

Wat betekent het Inloophuis voor jou? 

Een verrijking in mijn leven. Een plek om mensen te ontmoeten en om te 
eten. Het eten is goed en het gezelschap aangenaam.   

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden? 

Met de lunch en het avondeten en natuurlijk het klaverjassen op de 
donderdagavond. Ik ben ook van plan de andere donderdagavonden te 
gaan.  

Wat wil je dat de mensen van het Inloophuis van jou weten? 

Ik heb geen gebruiksaanwijzing en ik ben gemakkelijk in de omgang. Je 
zult met mij niet snel problemen krijgen.   

Heb je ook hobby's? 

Ja muziek in vele vormen. Het bezoeken van concerten en festivals. Ik 
vind autorijden ook heel fijn.  

Wat zijn jouw toekomstplannen? 

Geen idee. Oud worden. IK heb niet echt een doel. Gelukkig blijven en 
genieten van het leven.  

Wil je nog iets kwijt? 

Nee. Alles wat ik kwijt ben moet ik naar op zoek.  Wil je meer weten dan 
kun je me gewoon vragen. 

Michel Goudriaan (met steun van Henk Staats) 
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Er staan weer eens moppen in het Inlopertje. Bert wilde graag deze voor 
een lach delen. Als je leuke moppen kent, dan kun je die gewoon 
bundelen en als stukje hier geplaatst krijgen. Plus een gerecyclede rubriek 
met weetjes door mijzelf. 

Moppen door Bert van der Heijde 

Er zitten twee vissen in een viskom. ‘Het regent’ zegt de ene vis tegen de 
andere vis. ‘Gelukkig zitten we binnen’.  

Op school zit een meisje te kliederen met verf. ‘Wat maak je daar?’ vraagt 
de juffrouw. ‘Een paard’ antwoordt het meisje. ‘Ik heb nooit geweten dat 
een paard er zo uitziet’ zegt de juffrouw. Waarop het meisje antwoord: 
‘daarom heb ik er een voor U geschilderd juf’.  

Kristel loopt met haar moeder door de dierentuin. ‘Kijk eens naar die aap 
moeder’ zegt ze. “Die lijkt precies op oom Herman’. Waarop moeder zegt: 
‘Maar dat mag je toch niet zeggen Kristel ! ‘. Kristel: ‘Denk je dat die aap 
het gehoord heeft?’.  

Twee duizendpoten komen elkaar tegen in de supermarkt. Vraagt de ene 
duizendpoot aan de andere. “Hoe gaat het eigenlijk met jouw vrouw. Ik 
heb haar al drie weken niet gezien!’. ‘O, dat kan wel kloppen. Ze is 
schoenen gaan kopen’.  

============================================== 

Weetjes/Watjes: (buiten)gewone, alleraardigste en 
wetenswaardige zaken 

Muziek: 

• Louis Armstrong ‘What a wonderful world’. Een geliefd en veel gedraaid 
nummer en bij velen van de lezers bekend. Wist je dat? velen niet het 
intro van het lied van hem hebben gehoord. Het begint namelijk niet met 
de trompet of zang of zo, maar met gesproken tekst als inleiding op het 
lied. Althans een iets latere versie na het origineel van 1967 in 1970. 
Het wordt ontkend dat het lied eerst bedoeld was voor een andere grote 
ster Tony Bennett. Eind 1967/1968 kwam het nummer uit. In het 
Verenigd Koninkrijk was het een grote hit, maar in de VS zelf was het 
een flop. Vooral doordat een baas van ABC Records het nummer niet 
wilde promoten. In 1970 kwam er een heruitgave waarin er een 
gesproken intro is. Zoek deze link op You Tube maar uit. https://
www.youtube.com/watch?v=2nGKqH26xlg . Een regel daarvan luidt: “It 
seems to me, it ain’t the world that’s so bad, but what we’re doing to it,” 
 
Toen het lied werd gebruikt in de film “Good Morning Vietnam” met 
Robin Williams werd het ook in Amerika een geliefde hit. Veelvuldig 
gecoverd door andere artiesten. Het is ook de afsluitende melodie in de 
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Bruce Willis film “12 Monkeys”. Helaas wordt dit slotstuk bij de 
commerciële zenders vaak afgekapt, terwijl het bij de kern en het slot 
hoort van de film.  

• Wist je dat? het eind jaren negentig populaire “Het Bananenlied”, nee 
niet dat van Andre van Duin, maar van De Boswachters (band uit 
Kampen) al heel oud was en in 1923 een hit was in de VS? Misschien 
kennen sommigen het lied van De Boswachters wel, het werd vaak bij 
feesten en in voetbalstadions gespeeld. Tevens gingen er plastic 
opblaasbare bananen door het publiek.  
 
Het lied is min of meer nagemaakt van een hit uit 1923 in de VS. 
Volgens de schrijver Frank Silver was hij in New York een groenteboer 
tegen gekomen. Die begroette de klanten met een langgerekt yessss. 
Schijnbaar met de toevoeging Yesss, we have no bananas (ja, wij 
hebben geen bananen), wel veel ander fruit, maar niet dat. Daarna werd 
het een van de grootste hits ooit, onder andere gezongen door Louis 
Prima. Prima sprak de stem in en zong als King Louie (Koning Lowietje) 
in Jungleboek. De reden van het niet hebben van bananen zou kunnen 
liggen aan dat er toen een bananenziekte (Panama) heerste en bananen 
waren naast populair ook heel schaars. Er gaan ook verhalen als dat een 
groenteboer er genoeg van had dat met name appels en ander fruit 
werd gestolen door straatschoffies. Die vroegen om bananen, die binnen 
lagen, en als de winkelier naar binnen ging, werd ander fruit van de 
stalletjes gestolen. Daarom antwoordde hij dat ze geen bananen 
hadden, maar wel ander fruit wat wel in de stalletjes lagen.  

• In Emmen zat tijdens oorlogstijd een burgemeester die lid was van de 
NSB en dus de Duitse bezetter gunstig gezind. Wist je dat? Jan Liebe 
Bouma van 1927-1943 burgemeester van Emmen was en eerst lid van 
een van de bloedgroepen van het latere CDA. Hij deed wel goede dingen 
voor bijvoorbeeld de landbouw en aanleg van wegen. Hij betekende veel 
voor het Oosting-Instituut (denk aan de beroemde Emmer eiermarkt). 
Na onenigheid met de landelijke partij en de kerk (anti-revolutionairen) 
stapte hij in 1941 naar de NSB. In 1943 werd hij Commissaris in 
Drenthe, niet van de koningin, die immers naar Engeland was gevlucht. 
Na de oorlog geïnterneerd in Kamp Westerbork. Onder meer gestraft 
met tijdelijke ontzetting uit het kiesrecht en 3 jaar internering (vast 
zitten) en daarna vrijgelaten. Woonde eerst nog in Emmen, maar 
uiteindelijk emigreerde hij naar Zuid-Afrika. Als commissaris schijnt hij 
wel mensen geholpen te hebben tegen de Duitsers.  
 
Paul van der Sluis 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Wanneer worden we volwassen ? 

Je moet eerst dom en domme dingen gedaan hebben voordat je jezelf wijs mag 
noemen. Leren van je fouten zogezegd. Ik vraag me dan af wanneer we als 
mensheid volwassen en wijs worden. Na zoveel eeuwen mensen op aarde is er 
nog steeds oorlog. Om maar even iets te noemen. Oorlog primitief en 
onvolwassen vinden en nog steeds kunnen we het niet laten. Waarom men nog 
steeds wapens maakt en gebruikt. Ik snap het even niet. Kijkend naar de 
geschiedenis en dan zien dat oorlog nooit een goede oplossing was. Waarom het 
er dan nog steeds is ? Ook niet snappen waarom er nog steeds geld is. Weten 
dat het al heel lang zo is en de meesten vinden ook dat het niet anders kan…. 
Hoe we het ooit zonder deden en nu al heel lang met… Rijk en arm is een logisch 
gevolg van geld en verschil moet er zijn… Waarom ? Niemand weet het niet…. 

Hoe we onszelf intelligent noemen en veel slimmer dan de dieren en planten. 
Zien hoe we de hele planeet hebben overgenomen en de aarde misbruiken. 
Gegeven door God zeggen sommigen dan en we mogen. Tot op zekere hoogte 
kan het denk ik ook niet anders. Volwassen zijn en wat is volwassen zijn ? Hoort 
vechten bij het volwassen zijn ? Meer en meer willen en niet tevreden kunnen 
zijn met minder noemen we ook volwassen. Ik denk er iets anders over…. En 
gelukkig mag dat : -) Meer dan 6 miljard mensen en de aarde biedt genoeg voor 
ieders behoefte.. Door onze hebzucht wordt het verhaal anders en dan is de 
aarde veel te klein en zijn we meer dan twee planeten nodig. Dom en 
onverstandig zijn we in mijn ogen nog steeds.. De enige soort die in staat is zijn 
eigen leefomgeving te vernietigen. Slim vind ik de musjes in mijn tuin. Ze weten 
dat we als we ze even niet zien voer gaan neerzetten. We vinden die musjes wel 
gezellig : -)    Verwende vogeltjes denk ik dan met een glimlach… Je kunt ook 
veel van ze leren…..   eitjes leggen en de jonkies grootbrengen en meer is hun 
leven niet….. Aan geld geen gebrek en ook oorlog voeren doen ze niet… De 
natuur en meer is er niet … De natuur zal er uiteindelijk wel voor gaan zorgen 
dat er minder mensen komen…. Doorgaan op de ingeslagen weg en weten dat 
het probleem van de overbevolking en van alles te veel vanzelf wordt opgelost… 
Vele tranen en vele doden denk ik dan.  

Oorlog is af en toe nodig zegt men dan. Het ruimt lekker op en alles wat we 
vernietigen moet natuurlijk ook weer hersteld worden : -)  Op een dag is de 
aarde denk ik weer onleefbaar en dan duurt het weer eeuwen voordat er weer 
mensen kunnen rondlopen. De evolutie begint opnieuw….. Of er komt een gek 
die met bommen gaat gooien en 1 bom kan het einde betekenen…. Laten zien 
dat we kunnen leren van onze fouten gemaakt in het verleden kan ook een 
oplossing zijn. Met zijn allen een andere weg inslaan en volwassen worden !!!Of 
ikzelf al volwassen ben ?  Een andere vraag : -)  61 jaar loop ik nu al rond op 
deze aardkloot en vele fouten gemaakt….   Ook veel geleerd en gezien dat de 
mens verre van perfect en niet echt intelligent  is.. Of ik intelligent ben… Soms 
vind ik de musjes in mijn tuin slimmer : -)   Me ergeren aan van alles en nog 
wat.. Gek worden van wat iedereen als normaal is gaan zien. Mezelf een 
roepende in de woestijn vinden. 

Ook weten dat de mens onverbeterlijk is en dat we het ermee moeten doen. Blij 
en dankbaar dat ik in een rijk land mag leven. Eten en drinken genoeg en 
gelukkig geen oorlog en honger.. Genoeg geld om van te leven en weten dat dat 
ook iets is om dankbaar voor te zijn. Ook mag ik een eigen mening hebben en 
het gewoon met jullie delen : -)              Henk Staats  
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Studio Inlopertje/Inlopertje Inside 

//Klaverjascompetitie 2021/2022 

Begonnen in september met zijn zessen. Al heel gauw verder met zijn 
vijven. In februari kwamen Gerda en Gabriël erbij. Hierna Alex en waren 
we met zijn achten !!. Dat was lang geleden !  Leuke grote groep. Af en 
toe 1tje minder. En dan was er altijd wel 1 van de vaste groep die even 
een avondje niet mee wilde doen. 6 is leuker dan 7. Bij zes speelt 
iedereen twee spelletjes en 1 niet.. 7 is dan heel ongunstig. 

Altijd een hapje van het huis. Droge worst en kaas en het wordt 
gewaardeerd. Ook voor het eerst om de 14 dagen. Daarvoor jarenlang 1 
keertje in de maand.  

Gabriël en Gerda sloten te laat aan om nog mee te kunnen doen aan de 
competitie. 21 avonden en de slechtste 5 resultaten worden 
weggestreept. Hieronder eerst de uitslagen van juni en daarna de 
eindstand. Met tussen haakjes de afstand tot nummer 1. Henk Staats 

 uitslag klaverjassen 2 juni 

1. Gerda 3855 punten 
2. Tinus  3574 punten 
3. Wim  3491 punten 
4. Marcel  3488 punten 
5. Derk 3336 punten 
6. Jakob  3126 punten 
7. Henk  3123 punten 
8. Gabriël  3015 punten 
 
Uitslag klaverjassen 16 juni 

1. Gerda  3434 punten. 
2. Henk 3339 punten 
3. Marcel  3284 punten 
4. Tinus  3249 punten 
5. Gabriel  3004 punten 
6. Derk  2954 punten  
 
Eindstand competitie 2021/2022 

1. Henk 59097 punten   

2. Derk  57151 punten  (1946) 

3. Marcel 54612 punten (4485) 

4. Tinus  53778 punten (5319) 

5. Jacob  52852 punten  (6245) 
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https://www.facebook.com/gerda.vandijken.7?__cft__%255b0%255d=AZVNozQJX4xGbFEXHLVlDsFikVGjknzGM2GtgMb1yz_3DQrTU_GaySpbktJdY9itysnQLP4ew0x3fE2oILNqXETfQMNZE0anvmOmKgxMkLDExw76sQyI4xB05l7C6AZeUIWddIxFQXltEGOFf7vFbLOv&__tn__=-%255dK-R
https://www.facebook.com/derk.moes?__cft__%255b0%255d=AZVNozQJX4xGbFEXHLVlDsFikVGjknzGM2GtgMb1yz_3DQrTU_GaySpbktJdY9itysnQLP4ew0x3fE2oILNqXETfQMNZE0anvmOmKgxMkLDExw76sQyI4xB05l7C6AZeUIWddIxFQXltEGOFf7vFbLOv&__tn__=-%255dK-R
https://www.facebook.com/gerda.vandijken.7?__cft__%255b0%255d=AZUco7kqqSn1RSmaDjd-0HV2ADOBEFESKpgnYBBtuXhBqeZbAit4R6sDH4XcwXbwcj1wTiZtruUk9iCu_zl1vHo3VJM1a_3FZWNZbKeXI3upi9_v10SVIpx0fbG2-Es1sZIpm8IYHE6LZJSJTKqfPt1A&__tn__=-%255dK-R
https://www.facebook.com/henk.staats.7?__cft__%255b0%255d=AZUco7kqqSn1RSmaDjd-0HV2ADOBEFESKpgnYBBtuXhBqeZbAit4R6sDH4XcwXbwcj1wTiZtruUk9iCu_zl1vHo3VJM1a_3FZWNZbKeXI3upi9_v10SVIpx0fbG2-Es1sZIpm8IYHE6LZJSJTKqfPt1A&__tn__=-%255dK-R
https://www.facebook.com/marcel.korf.3?__cft__%255b0%255d=AZUco7kqqSn1RSmaDjd-0HV2ADOBEFESKpgnYBBtuXhBqeZbAit4R6sDH4XcwXbwcj1wTiZtruUk9iCu_zl1vHo3VJM1a_3FZWNZbKeXI3upi9_v10SVIpx0fbG2-Es1sZIpm8IYHE6LZJSJTKqfPt1A&__tn__=-%255dK-R
https://www.facebook.com/derk.moes?__cft__%255b0%255d=AZUco7kqqSn1RSmaDjd-0HV2ADOBEFESKpgnYBBtuXhBqeZbAit4R6sDH4XcwXbwcj1wTiZtruUk9iCu_zl1vHo3VJM1a_3FZWNZbKeXI3upi9_v10SVIpx0fbG2-Es1sZIpm8IYHE6LZJSJTKqfPt1A&__tn__=-%255dK-R


foto's vroeger en nu 

Een gespreksonderwerp in de inloop vandaag. Een fotocamera met een 
rolletje voor 12 of 24 opnames of meer. Niet zomaar lukraak foto's maken 
maar moeten kiezen... Soms nam je op vakantie meerdere rolletjes mee  
: -) En dan de rolletjes wegbrengen en dan duurde het een week of langer 
voordat je de foto's weer kon ophalen... 

Hoe anders het nu is... de smartphone voor het maken van foto's en geen 
beperkingen. Vandaag hoorde ik iemand zeggen dat ze een extra 
geheugenkaartje ging kopen : -) bang voor een volle kaart..... Keuzes 
hoef je nu niet meer te maken.... Of de digitale camera. Soms zie je nog 
mensen zo'n camera gebruiken... Ook onbeperkt foto's kunnen maken... 
De grootte van de geheugenkaart en hoe je die bijna niet meer vol krijgt. 
Ik heb ook nog een digitale fototoestel en misschien neem ik dat ding 
volgende week mee.... of de smartphone : -)  

In de inloop komt ook nog iemand die het ouderwets doet. Voor de 
vakantie koopt hij een wegwerpcamera met een cassette. Inleveren en 
een week later heeft hij de foto’s. Gelukkig kan het nog !! 

Vroeger vond ik toch leuker.. Anders dan nu. Meer bewust met het maken 
van foto’s bezig.. Je moest er echt iets voor doen. Samen foto’s kijken en 
het eindresultaat zien. Je had toen ook nog dia’s en mensen die dan dia-
avonden organiseerden. Samen vakantiekiekjes kijken…  

 
Ook digitale foto’s kun je natuurlijk laten afdrukken maar ik kom er 
meestal niet aan toe. Ook het digitale formaat is anders dan het analoge 
formaat.  

De voordelen van de beperkingen van vroeger zien en hoe leuk die 
beperkingen waren of kunnen zijn. Nu foto’s op Facebook zetten. Hoe snel 
dat kan en zonder de beperkingen van vroeger.. Ook samen maar toch 
anders dan vroeger. 

Gelukkig zijn er nog mensen die het met de ouderwetse camera doen. 
Soms zin om het zelf ook weer ouderwets te gaan doen. Het blijft bij zin 
hebben : - 

      
Henk Staats 
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Agenda juli 2022 

Week 26 
Maandag 27 juni.  Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur.  
Donderdag 30 juni. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Deze avond 
doet niet meer mee voor de competitie.  Tevens prijsuitreiking !! 

Zondag 3 juli. Geopend van 13.30 tot 16.00 uur ! 

Week 27  
Maandag 4 juli. Maandag 30 mei. Samen sporten. Van 15.00 tot 
16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop ! 
Dinsdag 5 juli. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 
Vrijdag 8 jul. Wandelen. Vertrek 13.30 uur. Meer info bij Patrick. 

Week 28  
Maandag 11 juli. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de 
sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop ! 
Dinsdag 12 juli. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 
Dinsdag 12 juli. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur 

Zondag 17 juli. Geopend van 13.30 tot 16.00 uur !! 

Week 29 
Maandag 18 juli. Maandag 30 mei. Samen sporten. Van 15.00 tot 
16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop ! 
Dinsdag 19 juli. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 
Dinsdag 19 juli. Activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur.  

Vrijdag 22 jul. Wandelen. Vertrek 13.30 uur. Meer info bij Patrick. 

Week 30  
Maandag 25 juli. Maandag 30 mei. Samen sporten. Van 15.00 tot 
16.00 uur. In de sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop ! 
Dinsdag 26 juli. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 

Zondag 31 juli. Geopend van 13.30 tot 16.00 uur.  
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Menulijst juli 2022 

Vrijdag 1 juli  Gekookte aardappelen,  spinazie en een speklap 

Maandag 4 juli  Hutspot met rundervink 

Dinsdag 5 juli Gebakken aardappelen, salade en een rundersaucijs 

Woensdag 6 juli  Spaghetti 

Donderdag 7 juli   BBQ 

Vrijdag 8 juli        Gekookte aardappelen, sperziebonen en een 
runderburger 

Maandag  11 juli  Pannenkoeken 

Dinsdag 12 juli          Gekookte aardappelen, bloemkool en een gehaktbal 

Woensdag 13 juli      Macaroni  

Donderdag 14 juli     Krieltjes, broccoli, schnitzel 

Vrijdag 15 juli            Nasi met saté  

Maandag 18 juli        Penne carbonara met ham en groenten  

Dinsdag 19 juli           Preischotel met gehakt en kerriesaus 

Woensdag 20 juli       Moussaka  

Donderdag 21 juli      Gekookte aardappelen, rodekool en een slavink 

Vrijdag 22 juli              Aardappel anders, wortelen en karbonade 

Maandag 25 juli          Bruine bonen met spekjes,  piccalilly en salade 

Dinsdag 26juli             Aardappelkroketjes, witlofsalade en een lekkerbekjes 

Woensdag 27 juli       Rijst met kip kerrie 

Donderdag 28 juli       Gebakken aardappelen,  rode bieten en vlees 

Vrijdag 29 juli             Stamppot rauwe andijvie met een saucijsjes 
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