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Redactioneel/inleiding  

Een nieuwe uitgave van het Inlopertje. De zomer komt dichterbij. In mei 
hebben we een aantal weken het zomers gehad met veel zon en droog 
weer, vaak temperaturen ruim boven de 20 graden. Helaas sindsdien de 
rest van mei en mogelijk begin juni vooral wisselvallig. Niet dat regen 
slecht is, de natuur schreeuwt er om. Sommige mensen en dieren hebben 
juist veel last van te warm weer. Echter zullen veel lezers wel hopen op 
een vooral overdag droge (voor) zomer met op zijn minst temperaturen 
tussen 20 en 25 graden. Vooral ook op dinsdag 21 juni. Want? 

Als de lente ver gevorderd is en de zomer nadert was er altijd een 
hoogtepunt voor veel bezoekers van het Inloophuis. Het zingevings- 
festival. Helaas kon deze door de Covid-maatregelen de laatste jaren niet 
doorgaan. Nu in 2022 gelukkig wel. Het zingevingsfestival is op 
dinsdag 21 juni. Opgave kan bijvoorbeeld via de website 
zingevingsfestival.nl en dat kan ook voor de gratis bussen die rijden en 
er staat ook meer informatie op. Na vele jaargangen in Bakkeveen is er 
weer eens een verandering van de locatie. Deze keer ‘Strandheem’ in 
Opende. Het thema is dit jaar “Zing, lach en bewonder”, inderdaad zou het 
je bekend in de oren kunnen klinken. Het bekende lied van Ramses Shaffy 
‘Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder’ uit 1971 zal wellicht inspiratie 
zijn geweest. Opende is de meest westelijk gelegen plaats in de provincie 
Groningen, vlak tegen de Friese grens. ‘Strandheem’ is een 
familiecamping met strandbad.  

Juni is de finalemaand voor de diverse competities in het Inloophuis. Het 
poolen, het klaverjassen en het darten worden afgesloten met 
prijsuitreiking en een finaledag. Info over hoe zo’n finaledag is kun je in 
het Inloophuis krijgen. Bij het darten bv. op donderdag 16 juni vanaf 
13:30 uur is er traditioneel de grote finaledag. Waarbij deelnemers die 
aan in elk geval 1 gewone competitieronde hebben mee gedaan, mee 
kunnen doen. Er is een eigen opkomstmuziek voor elke darter, met 
bijnaam en aankondiging. Dus wil je mee doen als je minimaal een 
keer dit seizoen hebt meegedaan? Geef voor 9 juni aan welk uniek 
nummer en welke unieke bijnaam bij Paul van der Sluis, Lyset of Michel 
Nijman. Publiek juist graag welkom met gratis hapjes en drankjes.  

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 juni voor 
de uitgave van juli 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. Deadline juli is 20 
juni. Veel leesplezier met o.a.stukjes van Lyset, Henk Staats en Bert. 

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 juni 2022 

1 juni   Tinus 

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 zondagen 5 en 19 juni. Gesloten op maandag 6 juni 
(Pinksteren). 
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Jaarlijks uitstapje ! 
Voor corona organiseerden we als activiteitencommissie 
regelmatig uitstapjes. Doordat we nu niet meer de beschikking 
hebben over een busje kan het alleen maar anders. We willen 
wel 1 wat duurder uitstapje blijven organiseren. Er is geen 
budget voor, dus het moet kostendekkend. Het blijft natuurlijk 
ook leuk om samen iets te ondernemen.  

In September willen we weer een uitje gaan organiseren. We 
denken aan een vaartocht, een bezoekje aan het 
gevangenismuseum in Veenhuizen of een bezoek aan Tierpark 
Nordhorn. De kosten zullen tussen de 20 en 25 euro liggen.  

Begin juni hangt er een lijstje aan het prikbord waar je je 
voorkeur op aan kunt geven.  

Meer info bij de activiteitencommissie.  

We vergaderen 1 keer in de maand en je bent welkom ~! 

Zingevingsfestival  

Na twee jaar pauze is het weer tijd voor een zingevingsfestival. 
Dit jaar in Opende. Voor corona gingen veel bezoekers van de 
inloop naar dit festival. Dit jaar op 21 juni 2022. Het thema 
dit jaar is: 'Zing, lach en bewonder'.  Je kunt je via hun website 
opgeven. Ook regelt men het vervoer. In Emmen kun je 
bijvoorbeeld bij het NS station en op het terrein van de GGZ 
(ziekenhuis) op de bus stappen. Ben je hulp nodig bij het 
opgeven ?  In de inloop is er altijd wel iemand te vinden die je 
daarbij wil helpen !! 
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Lyset’s Ditjes en Datjes 
- Mijn zoontje spreekt nog niet! Wat nu?! - 

Daar is hij dan ... Xenn ... Iets te vroeg geboren, maar volgroeid en 
gezond.  
Nog geen 4 weken oud en wil al niet meer in de kinderwagen liggen. Hij 
wil op zijn buik in de kinderwagen liggen en alles om hem heen kunnen 
zien. Zijn nekje is ook vreselijk sterk.  
Dan breekt er al snel een periode aan waarin Xenn niet slaapt en zichzelf 
wakker houdt door overmatig te bewegen en ook nog een ‘verborgen 
reflux’ (dat is het terug stromen van maaginhoud in de slokdarm, maar in 
tegenstelling tot reflux spuugt de baby deze inhoud niet uit en blijft in de 
keel hangen en zakt weer terug, PvdS)) erbij. Vele onderzoeken volgen en 
het gaat gelukkig beter. 

Xenn brabbelt niet en is heel veel ziek. Week in week uit bezoeken we 
artsen en de spoedeisende hulp in de weekenden. Antibiotica op 
antibiotica worden voorgeschreven, maar niets helpt. Dan krijgen we een 
doorverwijzing naar de KNO arts. Feit is dat Xenn nog te jong is voor 
buisjes en neusamandelen knippen. Een paar maanden moeten we 
wachten, maar het is niet meer te doen. Iets te jong, maar omdat hij het 
lichamelijk aan kan melden ze Xenn aan voor een operatie. Eindelijk is het 
zover. De oplossing voor deze langdurige periode van ziek zijn .... Denken 
we ….  De oorontstekingen komen gewoon weer terug. De buisjes raken 
na 2 maanden al weer los en gaan uit de oortjes. Xenn gaat richting de 2 
jaar en zegt nog geen enkel woordje. Hij lijkt daar ook geen interesse in 
te hebben en gezien zijn KNO problematiek weten we ook niet of alles wel 
goed is met zijn gehoor. 

We starten logopedie (dat is het vakgebied voor problemen op het gebied 
van communicatie/spraak) op. Wie weet is dit hetgeen wat Xenn kan 
motiveren tot praten. De logopedist schrikt enorm als ze Xenn steeds 
weer ziet met zijn volle oortjes. Ontsteking op ontsteking. Ze is al 30 jaar 
logopedist, maar dit heeft ze nog nooit gezien. We ondernemen actie en 
oordruppels op oordruppels worden voorgeschreven. Ondertussen starten 
we diverse onderzoeken op bij het UMCG (Groningen) om uit te sluiten dat 
er meer aan de hand is waarom Xenn nog niet praat. Het gehoor wordt 
getest, naar het gedrag wordt gekeken en nog meer ... Alles is in orde. 
Wanneer in november 2021 alleen nog maar puur bloed uit zijn oortjes 
komt en we het zo ongelooflijk beu zijn, wordt Xenn aangemeld voor 
nieuwe buisjes. 

In de omgeving hoopte iedereen en wij zelf natuurlijk ook, dat dit hetgeen 
zou zijn waardoor Xenn weer vrij zou zijn van klachten en ook zou gaan 
praten. Dat de energie die hij al die tijd in het herstellen heeft gestopt zou 
in zetten om te praten. Helaas, ook nu ziet Xenn de noodzaak tot praten 
niet. We besluiten om Xenn aan te melden voor de "Taaltrein". Daar gaan 
ze spelenderwijs kinderen taal aanleren. Het is een heel traject om daar te 
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komen, maar het is gelukt. Xenn begint in mei een traject van 9 
maanden. Als ouders moeten wij ook cursussen volgen om om te leren 
gaan met een kindje die TOS (taal ontwikkeling stoornis) heeft. Ja ja, daar 
is het labeltje, TOS, al op mijn kind geplakt. Hoe voelt dat? Hoe ga je 
daar mee om? Het maakt mij niet uit welke benaming ze eraan willen 
geven. Mijn kind praat nog niet, op enkele woordjes na, en daar willen we 
wat aan doen. Voor hem op de eerste plaats. Dat hij zich straks kan 
redden op school en dat hij zich kan uiten op een manier zoals andere 
kinderen dat ook doen. Dat ze dat TOS noemen is helemaal goed. Klinkt 
zwaar als je dat voor het eerst hoort, maar gezien dat alles wat iemand 
niet kan vrij snel een stoornis wordt genoemd, leg ik het snel naast me 
neer. 

Hoe ga je om met een kindje die niet spreekt? Dat gaat ook helemaal 
vanzelf, want wij weten ook niet hoe het is als het verloop wel juist zou 
zijn. Xenn is namelijk een heel energiek en vrolijk jongetje. Ongelooflijk 
vindingrijk en zeer zelfstandig in zijn doen en laten. Hij ontdekt alles het 
liefst zelf, heeft veel interesses en is heel gedreven. Zijn motoriek is juist 
heel goed omdat hij lichamelijk alles in zet wat hij met woorden niet kan. 
Xenn kan heel goed duidelijk maken wat hij bedoelt en neemt ons daar 
van begin tot eind in mee.  We zetten veel gebaren in tijdens het praten 
en hij leert deze te begrijpen. Dit hebben we ook geleerd door deze jaren 
met Xenn. Hij is ook heel sociaal en schuwt het contact met andere 
kinderen en volwassenen niet. Hij gaat er op geheel eigen wijze mee om. 
Hij zwaait, maakt buigingen, maakt geluiden, klapt en knuffelt mensen en 
kinderen. Alles puur en zoals hij het bedoelt naar de ander. Prachtig om te 
zien.  

Op de voorschool merk je ook dat kinderen het helemaal niet raar vinden 
en hem graag helpen bij de dingen die hij nog niet kan. Hierdoor heeft 
Xenn ook geen hinder van hetgeen hij niet kan. Ik zie ook deze mooie 
kanten van hetgeen nog niet lukt. Omgaan met een kindje die niet kan 
praten, is niet alleen maar makkelijk. Frustratie en verdriet heeft Xenn 
ook. Het is daarom als ouder heel belangrijk dat je hem niet overvraagt in 
communicatie, dat je hem volgt en aansluit bij hem. Dat vraagt geduld en 
je kindje goed leren kennen is dubbel zo belangrijk. Het dwingt je letterlijk 
om stil te gaan staan, te kijken naar wat er gebeurt en daar bij aan te 
sluiten. Iets wat we in de haast van de dag snel vergeten. Als je dat niet 
doet heb je de hele dag strijd en doe je je kindje veel te kort. Dat is het 
laatste wat ik wil en daarom leren we een heleboel van elkaar. Xenn van 
ons en wij van Xenn. Iets wat we nooit zullen vergeten op het moment dat 
hij ons de oren van ons hoofd praat. Mooie en leerzame momenten die ik 
nooit zal vergeten ... Zo valt het weer mee en gaan we vol goede moed 
het traject aan!  

Tot zover .... Xenn …. 

Lyset 
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Mezelf willen zijn  

In het verleden deed ik nog weleens mijn best om erbij te horen. Me uitsloven 
voor iemand anders. Gewoon om aardig gevonden te worden. De ander zag het 
niet of wilde het niet zien. Gewoon gezien willen worden. Achteraf weten dat het 
geen enkele zin had. 

Iets voor een ander doen. Gewoon om iets te doen te hebben. Of om aardig 
gevonden te worden. Of omdat je de ander een leuke dag gunt. Allemaal 
redenen om iets voor een ander te willen doen. Ook weten wat het is om de 
blues te hebben. Weten wat het is om er alleen voor te staan. Een goede reden 
om mijn best voor een ander te doen ! 

Iets doen om erbij te willen horen. Om niet op te vallen. Gewoon mee doen om 
het meedoen. Ik ben er mee gestopt. Weten dat ik op sommige gebieden een 
achterstand heb. Weten dat ik altijd opval !! 

Sociale angst en opvliegers. En alles doen om geen opvliegers te krijgen. Alles 
doen om sociale situaties een beetje te vermijden. Mensen met wie je een klik 
hebt en mensen met wie je geen klik hebt. Mensen die me nooit zullen snappen 
en mensen die me zonder woorden begrijpen. 

Mezelf willen zijn. De rest van mijn leven gewoon doen waar ik zin in heb. Het 
moeten afgeschaft. Opvliegers behoren bijna tot het verleden. Bijna en nog niet 
helemaal. Sociale angst is er ook bijna niet meer. Weten dat ik niet echt sociaal 
ben. Geen goede vriend kan zijn : -. Misschien is dat ook weer wat te negatief. 

Misschien weet ik ook niet wat het is om een goede kameraad te hebben en goed 
voorbeeld doet volgen. Een einzelgänger zijn. Dat ben ik ook en voor mezelf ook 
geen probleem.  

Op eigen kracht werkt nog steeds het allerbeste. In mijn eentje door het leven 
gaan. Wel getrouwd en niet alles bij mijn lief kwijt kunnen. Andersom ook 
natuurlijk. Maar wel weten wat liefde is ! Samen kan ook leuk zijn !! 

Er bij willen horen en ik doe mijn best er niet meer voor. Mezelf willen zijn en dan 
is het graag of niet. Soms wil ik er ook niet meer bij horen. Doen wat de 
meerderheid doet. Ik moet er niet aan denken. Doen en het zien zoals de 
meerderheid het doet en ziet. Nee dank je. Ik doe het graag op mijn eigen 
manier. Weten dat velen het alleen maar doen om erbij te willen horen … Ten 
koste van veel zo niet alles. Weten dat ik het in het verleden weleens geprobeerd 
heb. En al snel koos ik steeds weer voor mijn eigen manier. Het is graag of niet…. 
Het verleden met me mee dragen. Ook dat bedoel ik niet positief of negatief. 61 
jaren oud zijn en al een heel leven achter me. Hoogte en dieptepunten en het 
heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Soms heb ik iets niet geleerd en 
geen zin om het nu nog te leren. Weten dat geen mens perfect is. Ik ook niet.  

Met opgeheven hoofd in de spiegel kunnen kijken. Weten dat ik nooit  echt iets 
verkeerd heb gedaan. Weten dat ik altijd zal kiezen voor het goede. Dat weet ik 
na 61 jaar wel. Zeker weten ! 

       Henk Staats 

  
  7



Even voorstellen: 
     Patrick  

Waar ben je geboren? Wanneer? 
Emmer-Compascuum, 22 augustus 1984 

Welke school doe je/heb je gedaan? 

Esdal en Drenthe College. Bouw en Sociaal Agogisch Werk 

Wat is jouw woonsituatie? 

Eigen huis. Getrouwd en een zoontje van 5 jaar  

Hoe ziet jouw weekindeling eruit? 

2 dagen in de inloop. Verder huisvader en mijn zoon naar school brengen 
en weer ophalen. Verder huishoudelijke klusjes.  

Hoe gaat het met je? 

Het is weleens beter geweest. Ik heb PTSS en het wisselt per dag.  

Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen? 

Via een re-integratie bureau STAMM. Die maakte me attent op het 
inloophuis.  

Wat betekent het Inloophuis voor jou? 

Ritme krijgen. Om wat te doen te hebben overdag  

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden? 

Maandag en vrijdag 

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

Ik heb een Post Traumatisch Stress Syndroom en last van wisselende 
stemmingen. Soms een kort lontje, maar ik bedoel het niet zo  

Heb je ook hobby's? 

Mijn zoon. Muziek luisteren. Ik hou van metal. Hoe harder hoe beter, maar 
het moet wel verstaanbaar zijn !  

Wat zijn jouw toekomstplannen? 

Het onder controle krijgen van mijn nachtmerries en van mijn 
paniekaanvallen. Ik wil weer grip op mijn leven krijgen ! 

Wil je nog iets kwijt? 

Ik vind het hier echt gezellig ! En dat iedereen gewoon wordt 
geaccepteerd zoals hij/zij is.  

Michel Goudriaan (met assistentie van Henk Staats) 
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Na het zure, het zoet 

Hoe duister kan het lijken, 

in leed en droefenis. 

God laat niet altijd blijken, 

dat Hij dan bij ons is. 

Hij is er, dat is zeker 

en zal er altijd zijn. 

Al drinken w’ uit de beker, 

van zorgen en van pijn. 

Al houd God Zich verborgen 

En worden wij beproefd, 

Hij weet in leed en zorgen, 

wat elk van ons behoefd. 

In die doorwaakte nachten 

Van moeiten en verdriet, 

mogen we Hem verwachten. 

Hij slaapt of sluimert niet. 

Blijf t nog het zonlicht talmen, 

zo bidden wij om kracht: 

“O Geest, geef ons toch psalmen, 

te zingen in de nacht. “ 

Wie zo op God mag bouwen, 

die vatte nieuwe moed, 

in ’t weten en vertrouwen: 

Na het zure komt het zoet.  

Bert van der Heijde  
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Perfectie is soms ver weg 

Lezen dat de mens de enige soort is die zijn eigen leefomgeving vernietigt of kan 
vernietigen. Hoe we omgaan met de aarde laat veel te wensen over .. Ik lees en 
ik zie hoe we met ons afval omgaan. Hoe we er handel van maken. Zolang we 
het in ons eigen landje maar goed doen. 

Exporteren naar andere plekjes op aarde. Waar ze het met het milieu niet zo 
nauw nemen. Hoe veel van ons afval dan toch in de natuur terechtkomt. Zonder 
dat we daar direct last van hebben. 

Hoe we in ons landje zuinig zijn op de natuur. Ons best doen om ervoor te 
zorgen dat er bijvoorbeeld geen plastic in de natuur komt. Ik zie beelden op de 
tv hoe het op andere plekjes op onze mooie planeet gaat. Ik vraag me even af 
wat de uitvinder van het plastic er van zou vinden. Hij of zij leven niet meer. Die 
stond ook niet stil bij wat hun uitvinding met de oceanen zou doen. Ik denk even 
aan de plastic soep. 

Hoe meer en meer niet kan. Alles een limiet heeft. Genieten van het goede 
leven. Weten dat het een keerzijde heeft. Op andere plekjes betalen ze een hoge 
prijs voor ons goede leven. Gelukkig sta ik daar zelf ook niet altijd bij stil …. Alles 
heeft voor- en nadelen. De ver van mijn bed show is dan belangrijk … Zolang we 
er zelf maar geen last van hebben.  

Hoe de uitvinder van de atoombom spijt kreeg van zijn uitvinding. Vooruitdenken 
is niet 1 van onze sterkste punten. Nu is het belangrijkste. De toekomst is 
ongewis en wie dan leeft wie dan zorgt.  

Alles voor het geld. Alles voor economische groei. Zonder bezig te zijn met de 
gevolgen. Nu moet het anders. Anders kan natuurlijk niet. We maken er weer 
handel van. De zonnepanelen en de windmolens. De natuur gebruiken voor het 
opwekken van energie. Niet minder maar meer. Wat we moeten doen met die 
zonnepanelen als ze het niet meer doen. Wie dan leeft wie dan zorgt. Problemen 
vooruitschuiven. Hoe toekomstige generaties over ons gaan denken. Ook dat is 
van latere zorg. Meer en meer moet en ook dat zullen ze dan wel snappen. 

Zelf ben ik ook verre van perfect. Ik kan het als excuses gaan gebruiken voor 
mijn gedrag en mijn fouten. Gewoon mijn best doen denk ik dan. Ik heb mezelf 
ook niet geschapen. “Ik draag het met me mee in de genen”, kan ook een goed 
excuus zijn. Wel weten dat het anders moet … Wat doen we onszelf aan en welke 
last krijgen de kinderen door onze fouten. Het kapitalisme regeert de wereld. 
Weten dat het nooit anders zal worden. 

Misschien na ons andere mensen. Evolutie en ze lachen om onze domheid. Ze 
leren van onze fouten. Ze doen het anders. Ook weten dat dat anders niet 
perfect hoeft te zijn. Weten dat perfectie niet bestaat. 

Het wordt tijd voor een nieuw geloof. Niet alleen maar voor ikke en ikke, maar 
voor ons allemaal. Maar weten dat perfectie niet bestaat … Ze dicht mogelijk 
benaderen kan en meer ook niet ……. 

       Henk Staats    
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Nederlands volkslied 

Wilhemus van Nassouwe 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik, vrij onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer’ 

op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik doch vroom mag blijven, 

Uw dienaar t’aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

Oorlof, mijn arme schapen 

die zijt in groten nood, 

uw herder zal niet slapen, 

al zijt gij niet verstrooid. 

tot God wilt u begeven, 

Zijn heilzaam Woord neemt aan, 

als vrome christen leven,-  

’t zal hier haast zijn gedaan. 

(een aantal coupletten er van) 

Gekozen door Bert van der Heijde 
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Studio Inlopertje/Inlopertje Inside 

Weer de nieuwe vaste rubriek over sport en spel in/rond het Inloophuis. 

//Dartcompetitie 

  

Op elke donderdag Deelname is 0,50 cent per keer. Let op! Op 16 juni is 
de grote finaledag. Aanvang let op: 13:30 uur. De week er voor op 9 
juni is de laatste competitieronde en generale repetitie voor de finaledag. 
De finaledag is zoals gebruikelijk bij de vorige edities met voor elke darter 
hun eigen opkomstmuziek, de darters hebben een bijnaam, vele hebben 
inmiddels een persoonlijk getint (dart)shirt. Met aankondiging bij de 
opkomst. In de pauze prijsuitreiking voor de winnaars van het gewone 
seizoen. Na de pauze als de tijd het toe laat een koppeltoernooi en in 
ieder geval halve finales en finales finaletoernooi. Daarna prijsuitreiking 
van de bekers. Publiek van harte welkom, het is meestal gezellig druk, 
zeker op de finaledag. Daarbij zijn er gratis hapjes en drankjes. 

Tussenstand eerste 5 darten tot eind mei. 

1. Lyset Otten        65,99% 

2. Michel Nijman       62,60% 

3. Paul van der Sluis  62,12% 

4. Dorothy Weber      54,31% 

5. Jos Spiegelaar       45,34%  

Lyset lijkt de koppositie en de winst niet meer uit handen te geven, maar 
het kruipt naar elkaar toe. Michel Nijman, nog 2e en Paul van der Sluis, 
nog 3e zijn nog niet kansloos. Rond de 4e plaats een strijd tussen Dorothy 
en Jos. Beide hebben inmiddels een bijnaam en (gauw) een bijpassend 
shirt. Welke en hoe zien die er uit? Kom kijken. Nog 2 wedstrijdrondes. 
Wie wordt op de kampioensschaal in gegraveerd en vereeuwigd? Wie pakt 
de prijzen. Wie gaat met de bekers van de finaledag naar huis? Kom 
kijken!!!!  Info darten bij Paul van der Sluis of Lyset Otten 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//Poolen Op woensdagen 1 en 15 juni is er weer poolcompetitie, kosten 
0,50. 15 juni is de finaledag voor competitiedeelnemers. 29 juni poolen. 

Info bij Michel Goudriaan of Gerda. 

//Klaverjassen 

Donderdagavond is er om de 14 dagen 
een klaverjasavond in de Inloop. 
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. Elke avond staat ook op zich, 
heeft een eindstand met klein 
geldbedrag voor de eerste drie. Wil je 
een keertje mee doen: welkom !! 

Uitslag klaverjassen 12 mei  

1. Henk  4201 punten 
2. Tinus  3608 punten 
3. Jakob  3568 punten 
4. Derk 3523 punten 
5. Gerda 3165 punten 
6. Alex  3144 punten 
7. Gabriel  2708 punten 
8. Marcel  2649 punten 

Uitslag klaverjassen 19 mei 

1. Jakob  4181 punten 
2. Gabriel 3913 punten 
3. Gerda 3627 punten 
4. Alex  3487 punten 
5. Henk  2227 punten 
6. Derk  2099 punten 

2 juni, 16 juni en 30 juni is er weer klaverjassen. 30 juni de laatste keer 
van het seizoen 2021/2022 en prijsuitreiking. 30 juni doet niet meer mee 
voor de competitie !! 

Henk Staats 
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Diploma’s en prijzen 

Ik las vandaag een stukje over het verkeersdiploma. Lagere school leerlingen 
doen examen en bij goed gevolg een diploma. Ook ik heb op de lagere school 
verkeersexamen gedaan. Ik hechtte er veel waarde aan. Jaren later auto leren 
rijden en leren voor theorie was volgens mien niet nodig. Ik had toch een 
verkeersdiploma. Wel verkeerd gedacht want ik zakte ook voor theorie. Toch 
maar een keertje leren en ik haalde mijn theorie.  

Mijn Mavo diploma is ook iets waar ik trots op ben. 5 jaar over gedaan, dus een 
klas gedubbeld. 2 zevens en 4 achten. Ik was goed in teksten en tekstverklaring. 
Daarna verder leren en niet afgemaakt. Het ging toen al niet echt goed. 

In de jaren 90 een opleiding tot off set drukker. 1 keer in de week naar Zwolle. 
Er achter komen dat het niet echt iets voor me is … Nog weer later en begin deze 
eeuw magazijnmedewerker en diploma gehaald. Waarom ik dat deed ?  Geen 
idee. Nu geen zin meer in iets nieuws ….  Genoeg mag genoeg zijn ! 

Mijn best doen op de dagbesteding en ik word uitgeroepen tot vrijwilliger van het 
jaar. De oorkonde heb ik nog. 1994 of was het 1995 en ik ben er trots op. 

In de inloop competities organiseren. Meerdere keren sjoelen, bowlen of 
klaverjassen een beker voor de beste 3. De kast boven staat vol met bekers. 1ste, 
tweede en derde prijzen en een wisselbeker. 3 of was het 5 keer de beste …  

De tijd gaat door. Dit jaar organiseer ik alleen een klaverjascompetitie. Meer dan 
20 avonden klaverjassen en 4 anderen doen even zoveel keren mee, dus weer 
een competitie vorm. Er komt weer een beker bij …    Ik mag de beste zijn. Met 
de beste zijn moet je altijd oppassen. Soms is in het land der blinden 1-oog 
koning. Toch kunnen de anderen ook kaarten dus eerlijk verdiend !! Of het mijn 
ego streelt. Iets minder denk ik dan. 

Omdenken is dan ook wel leuk. De kleinste beker voor nummer 1 en de grootste 
voor nummer 5. Meedoen is belangrijker dan winnen !! 

Diploma’s zien als een bewijs van kennis. Soms moet je er veel voor doen. Soms 
komt het je aan waaien. Nog steeds een verkeersdiploma voor de lagere school 
leerlingen. Is het folklore of echt belangrijk. De verkeersregels kennen is 
belangrijk voor de rest van je leven. Ik heb nog steeds profijt van mijn 
verkeersdiploma of is het toch mijn rijbewijs later gehaald. Echt goed autorijden 
heb ik nooit geleerd. Ook omdat ik het nooit leuk heb gevonden. Misschien reed 
ik wel op een verkeerde manier auto. Ook met mijn MAVO diploma ben ik blij. 
Algemene ontwikkeling denk ik dan. Weten van de hoed en de rand. Goed in het 
lezen van teksten. Nu een vak. Begrijpend lezen en hoe belangrijk dat kan zijn … 

De boodschap goed kunnen overbrengen mag ik in dat kader niet vergeten te 
noemen. Ook weten dat ik daar niet altijd goed in ben. Zo kun je niet altijd de 
eerste prijs winnen. De bekers op de kast boven zeggen me niet zoveel meer. De 
tweede en derde prijzen zijn soms leuker dan de eerste. Maar wel altijd mijn best 
gedaan ~~! Vaker nog is meedoen belangrijker dan winnen !! 

          Henk Staats 
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Agenda juni 2022 
Week 22  
Maandag 30 mei. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal 
Oosterstraat 72. Meer info in de inloop ! 

Dinsdag 31 mei. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur.  

Woensdag 1 juni. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 0,50. 

Donderdag 2 juni. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50. 

Donderdag 2 juni. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten €1,50. 

Zondag 5 juni.  Geopend van 13.30 tot 16.00 uur. 

Week 23 
Maandag 6 juni 2de Pinksterdag zijn we gesloten.  
Dinsdag 7 juni. Knutselen/creatief. kaartjes maken. Aanvang 13.30 uur.  

Dinsdag 7 juni. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur. 

Donderdag 9 juni. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50. (gelijk 
generale repetitie voor de grote finaledag de week er op) 

Vrijdag 10 juni. Wandelen. Aanvang: 13.30 uur. Meer info bij Patrick. 

Week 24 
Maandag 13 juni. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. 

Dinsdag 14 juni. Knutselen/creatief. bloemschikken. 13.30 uur. 

Dinsdag 14 juni. Activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur.  

Woensdag 15 juni. Poolcompetitie.  Aanvang 14.00 uur. Finaledag. 

Donderdag 16 juni . Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Finaledag. Met 
prijsuitreiking competitie en van de finaledag. 

Donderdag 16 juni. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten €1,50 

Zondag 19 juni.  Geopend van 13.30 tot 16.00 uur. 

Week 25 
Maandag 20 juni. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal 
Oosterstraat 72. Meer info in de inloop ! 

Dinsdag 21 juni. Creatief. Ecoline schilderij of kaart(jes) 13.30 uur. 

Vrijdag 24 juni. Wandelen. Aanvang 13.30 uur. Meer info bij Patrick. 

Week 26 
Maandag 27 juni.  Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur.  

Dinsdag 28 juni. Knutselen. Maken van ijslolliestokjes Aanvang 13.30 uur.  

Woensdag 29 juni. Poolcompetitie.  Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50. 

Donderdag 30 juni. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Deze avond doet niet meer 
mee voor de competitie.  Tevens prijsuitreiking !! 
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Menulijst juni 2022 

Woensdag 1 juni  tagliatelle met kip roomkaas en groenten 
Donderdag 2 juni    stamppot rauwe andijvie met rundervink en  
    spekjes 
Vrijdag 3 juni     witlof ham/kaas met aardappelpuree  

Maandag 6 juni    GESLOTEN  
 
Dinsdag 7 juni      Gekookte aardappelen,  bloemkool en gehaktbal 
Woensdag 8 juni    Macaroni  
Donderdag  9 juni   Gebakken aardappelen   rode bietensalade en 

schnitzel 
Vrijdag 10 juni     Bami met satésaus  

Maandag 13 juni    Nasi 
Dinsdag 14 juni    Preischotel met gehakt en kerriesaus 
Woensdag 15 juni   Spaghetti  
Donderdag 16 juni    Rösti, witlofsalade en vlees 
Vrijdag 17 juni      Gekookte aardappelen,  sperziebonen en  
    karbonade         
 

Maandag 20 juni   Chili con carne en salade 
Dinsdag 21 juni     Rijst met babi pangang 
Woensdag 22 juni   Gekookte aardappelen, wortelen en een slavink 
Donderdag 23 juni    Lasagne 
Vrijdag 24 juni     Krieltjes, salade en lekkerbekje 
 

Maandag 27 juni    Rijst met kip in zoetzure saus 
Dinsdag 28 juni     Penne Pesto met kip en groenten 
Woensdag 29 juni   Gekookte aardappelen, rodekool en speklap 
Donderdag 30 juni    Tortilla’s 
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