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Leukste/beste idee krijgt een leuke 
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een medewerker in leveren. 

Inlopertje 

Maandblad van Inloophuis Emmen. Maart 2022 



Redactioneel/inleiding  

Weer een nieuw nummer van het Inlopertje. Hierin de terugkeer van een 
oude vertrouwde rubriek Even Voorstellen door Michel Goudriaan. Sterker 
nog, er is gelijk een dubbele dosis, want twee keer zelfs. Voor de nieuwere 
lezers en diegene die het al niet meer weten. In Even Voorstellen stelt 
Michel een aantal vaste vragen aan iemand die met het Inloophuis te 
maken heeft. Dit kan een (al dan niet nieuwe/verse als het ware) 
bezoeker zijn, het kan een meewerker zijn of een vrijwilliger of wie dan 
ook. Dan kunnen de lezers/bezoekers even kort kennis maken met zo 
iemand. Door een aantal vragen even een idee krijgen wie iemand is en 
wat diegene doet of zoekt in het Inloophuis. 
  
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 maart voor 
de uitgave van april 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. Ik ben zeker ook 
bereid om te helpen. 

In dit Inlopertje staat er weer helaas een in memoriam. Een stukje over 
een bezoeker of meewerker/vrijwilliger e.d. die er helaas niet meer is. Het 
is weliswaar iets wat bij het leven hoort, maar we hopen toch dat het blad 
met andere inhoud wordt gevuld. Deze in herdenking genomen persoon 
vind je in dit Inlopertje in een indrukwekkend stukje. 

Wereldgebeurtenissen dringen zich bij het schrijven van deze redactioneel 
op de voorgrond. Russische troepen voeren een aanval uit op Oekraïne. 
Dit maakt de wereld, ook onze wereld, een stuk onzekerder. Economisch 
en qua energie (Russisch gas) zullen ook de geldontwaarding (de inflatie) 
waardoor prijzen en het leven dus duurder worden tot gevolg kunnen 
hebben. Daar waar de Nederlandse regering/politiek eindelijk weliswaar 
halfbakken het Groningse aardgas dossier wilde aanpakken, lijkt deze 
gebeurtenis dit alweer (deels) teniet te doen. Immers bij crises kan de 
aardgasproductie uit het Groninger veld weer worden opgevoerd. Met alle 
narigheid van dien. 

Misschien kan dit Inlopertje ook wat positiefs zijn in het afleiden van 
narigheid en wat plezier brengen door het lezen van dit blad. Oh ja. Het 
Inloophuis is weer tot 18:30 uur geopend en bij het eetcafé mogen weer 
meer dan 10 mensen fysiek mee eten. 

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 maart 2022 

7 maart Geert de B. 
8 maart Wim L. 
12 maart Dorothy 
17 maart Jan F. en Wim N. 
23 maart Hiske 
24 maart Ben S. 
29 maart Sisca  

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 

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 ook fysiek weer open. Er is geen maximum van 
10 mensen meer om mee eten. Dus meer dan 10 toegestaan. Opgeven 
zoals altijd voor 13:00 uur/Om 17:00 uur in het Inloophuis. Er kan ook 
nog steeds worden afgehaald tussen 16:30 en 17:00 uur. Geef dus aan of 
je wil mee eten of wilt afhalen. Zoals gewoonlijk staat het menu weer op 
de achterkant. Het inloophuis is weer tot 18:30 uur geopend. 
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Openingstijden Inloophuis   
Maandag-vrijdag van 11:00-18:30 uur.  

Normaal een keer per 2 weken op zondag van 13:30-16:00 uur. 
Open op zondagen 13 en 27 maart. 

Weggeef hoekje wordt weer opgestart 

Na veel vraag hier naar, willen wij toch het weggeef hoekje weer 
opstarten. 

Vanaf nu is het toegestaan om spullen die nog bruikbaar zijn aan te 
leveren. 

Voorwaarden voor het inbrengen van spullen: 
• spullen zijn nog bruikbaar; 
• spullen zijn schoon. 

Maandelijks kijken de teamleden of de spullen die er langere tijd liggen uit 
de kraam gehaald dienen te worden. De spullen die weggehaald worden 
door teamleden brengen wij naar tweedehands zaken indien van 
toepassing. 

Dus binnenkort: herstart van het weggeefhoekje, er wordt ook gekeken 
hoe dit leuk kan orden ingericht. 

Lyset 

Helaas is er weer iemand die betrokken is geweest bij en in het Inloophuis 
overleden. Een in memoriam was al aangekondigd in de inleiding. Het 
blijven toch aangrijpende en lastige zaken die spelen in zo’n vertrouwde 
gemeenschap als het Inloophuis in Emmen is.  

De vorige in memoriam werd geschreven door medewerkster Lyset.  
Deze in memoriam is geschreven door haar vriend Bert.  
Hij vertelt wie Marianne was, haar zorgen, haar problemen, maar ook 
meer dan dat.  
Om hun betrokkenheid naar elkaar.  
Hij heeft een gedenkwaardig stukje geschreven over Marianne.  
Die is op de volgende pagina te lezen.  
Bert wordt bedankt voor het maken van dit stukje over haar en wij 
wensen allen Bert en anderen veel sterkte met het verwerken van dit 
verlies. 

Marianne zal zeker gemist worden. 
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Het leven van mijn lieve. 
 
Marianna Gerda van Bemmel 

Ik heb haar aangehoord. Ze kon haar dingen/zaken aan mij kwijt. Ik heb zo goed 
mogelijk voor haar gezorgd. Begin van de dag zei ik: ”nieuwe dag, nieuwe 
kansen” (positief blijven) en humor. Ze had vele vragen, gedachten en het 
verleden. Er ging veel in haar om. Gedachten, verschillende vriendjes, relaties en 
belevenissen. Vele verhalen. Ze kon ook goed koken. Macaroni, chili con carne en 
gehaktballen. Heerlijk smaakte het. 

Ik was wel eens streng tegen haar. Hou nou eens op met je gezeur (spijt) Ik gaf 
haar ook vaak gelijk om haar op haar gemak te stellen. Voor de lieve vrede. 
Anders werd ze boos. Haar wijntje en sigaartje was alles. Als ze dat niet had 
werd ze ook boos. Hetzelfde geldt voor aanstekers. 3 pakjes sigaartjes per dag.  

De twijfel bij mezelf. Besteed ik wel genoeg aandacht aan haar. Liet ik haar niet 
te lang alleen. Ik vertelde altijd waar ik naar toe ging en waar ik geweest was. 
Ben ik weleens te lang weggebleven. Als we woorden hadden gehad zei ze: “wel 
weerkomen”. Ook met Wim haar ex man had ze ook vaak ruzie. Ze was eenzaam 
en verlaten. Ze was blij als ik er weer was.  

Ze belde vaak met Simie (haar zus) voor steun. Ze vertrouwde op haar. Ze 
maakte zich zorgen om haar gewicht. Ik hoopte dat ze geen anorexia krijgt. Ook 
was ze bang om dik te worden. 

Nu hoeft ze nooit meer haar depot te hebben. Daar zag ze altijd tegen op. 
Schizofrenie.. Dingen zien die er niet zijn. Bang dat mensen/buren haar wat aan 
wilden doen. Ze had vele lichamelijke klachten. Borsten, schimmelinfectie. 
Elleboog zeer rood. Bips rood door dragen luiers en veel insmeren. Wondjes op 
de benen en armen. Jeuk en krabben tot bloedens toe. Pleisters er op. Chocolade 
eten en dan in slaap vallen en de bank eronder. 

Ze had het vaak moeilijk. Ze kon ook niet tegen kritiek. Ook was ze bezig met 
euthanasie. Ze hoefde niet oud te worden en nu heeft de Heer haar tot zich 
genomen. 

Hans bedankt voor de financiën. Henk en Bo bedankt. Optimaal leven GGZ ook 
bedankt en vooral haar zus Simie bedankt!! 

Zondag 13 februari is ze overleden. 

Ze zei dat ze ziek was. Staar aan 1 oog. En ze zette het kopje niet goed op de 
tafel zodat het viel. Ze keek mij aan (ik hou van je) Ze had weinig  kracht meer 
in haar handen. De afgelopen dag had ze moeite met eten en drinken en het 
innemen van medicijnen. 

Ik heb gebeden tot God. “Heer wilt U haar beschermen en ontfermen”. Ik ging 
zondagmorgen even de vogels voer geven. Toen ik weer binnen kwam was ze er 
niet meer (beroerte).  

Rust zacht Lieve Marianne.  

Bert van der Heijde  
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Anders dan  
In 1975 mocht Normaal optreden op een groot festival in de Achterhoek. Ze 
hadden liedjes in het Nederlands, Engels en in het dialect… Ze zetten een blues 
in en bij de eerste zin zagen ze een reactie in het publiek. Een liedje in het 
dialect en ze wisten het… De Engelstalige en Nederlandstalig liedjes eruit en 
verder in het Achterhoeks. In 1977 kwamen ze met Oerend Hard en de rest is 
geschiedenis. Het biergooien wil ik ook even noemen. Bij de tweede single live 
opnames en een idee van de managers. Flesjes Grolsch uitdelen en spuiten maar 
en het biergooien begon. Hoe goed we zijn in kopiëren van gedrag….   Ook de 
berichten in de krant na de Toppop opnames droeg bij aan hun ruige imago. Ze 
waren er zelf later niet blij mee. Al dat ruige volk kwam naar de concerten en 
volgens dat ruige volk kon bij Normaal alles. 

Kopiëren is iets waar we goed in zijn… De buren een grote tv en het duurt maar 
even en je neemt er zelf ook 1. Je ziet beelden op tv van gele hesjes in Frankrijk  
en mensen die het anders willen. Dan duurt het maar even en je zag in ons 
landje ook gele hesjes. 

Gisteren vrachtwagenchauffeurs in colonne naar Den Haag. In Canada begonnen 
en het gaat de hele wereld over… Gelukkig grijpt de regering direct in. Als je dat 
niet doet staat binnen een week iedereen in de file : -) 

Oorspronkelijk en authentiek wil ik ook even noemen en dan al die mensen die 
het dan gaan kopiëren. Eigenlijk niets mis mee maar zelf iets bedenken dat 
nieuw is en nog nooit eerder gedaan is… Dat is moeilijk !! 

Hoe ik het altijd anders wil doen dan de meerderheid. Lang haar hebben en dat 
zie je niet veel bij zestigers… Als alle zestigers nu gaan besluiten om niet meer 
naar de kapper te gaan. Ik denk dat ik dan heel snel bij de kapper in de stoel zit.  

Nog meer voorbeelden en als iedereen besluit om de auto te verkopen. Dan ga ik 
kijken of het weer lukt. Auto rijden. 

Geleerd van Bennie Jolink. Het altijd anders willen doen. Probeer oorspronkelijk 
en authentiek te zijn. Doe niet mee met trends en kies je eigen weg… Een 
eenvoudige boerenlul willen zijn en dan kritisch blijven. Niet zomaar iets 
kopiëren of iets gaan doen omdat iedereen het doet !! 

Een blog bijhouden is ook niet meer echt van deze tijd en ik zie het aan de 
bezoekcijfers van mijn blog. Geen reden om het anders te gaan doen… Weten 
dat het misschien vanzelf weer in de mode komt. En anders maar niet. 

Ik zet dit stukje ook op Facebook en weten dat het gelezen wordt. Gewoon 
anders. Niet alleen maar om het anders zijn natuurlijk. Maar anders willen zijn 
kan wel 1 van de redenen zijn…. 

Winter en het hoort koud te zijn. Net kwam ik een paar mensen tegen die het 
koud vonden. Ik vond het wel meevallen : -)    

Gewoon anders willen zijn en het bevalt me meer dan goed !!  

          Henk Staats 
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Even voorstellen: 

     Mayra 

Waar ben je geboren? Wanneer? 
Ik ben geboren in Angelslo op 2 november 2004 

Welke school doe je/heb je gedaan? 

OBS Angelslo, Esdal college locatie Oosterstraat(HAVO) en nu op NHL 
Stenden service, welzijn en zorg. 

Wat is jouw woonsituatie? 

Ik woon bij mijn moeder, haar vriend en mijn jongste broer in 
Zwartemeer. 

Hoe ziet jouw weekindeling eruit? 

Maandag en dinsdag loop ik stage in de inloop. Woensdag en donderdag 
school. Ik werk ook nog 2 of drie dagen in de week (de Spar Zwartemeer) 

Hoe gaat het met je? 

Het gaat prima.  

Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen? 

Ik heb de stage coördinator van Cosis gebeld en die heeft me naar het 
inloophuis verwezen. Ze dacht dat het wel iets voor me was.  

Wat betekent het Inloophuis voor jou? 

Ik vind het een gezellige plek en het voelt als 1 grote familie. Ook wel 
leerzaam en iedereen is bereid elkaar te helpen.  

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden? 

Op maandag en dinsdag van 10.30  tot 18.30 uur  

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

Ik ben flexibel en sta altijd open voor de ander. Wil je iets weten dan kun 
je me altijd vragen. 

Heb je ook hobby's? 

Gamen vind ik wel leuk.  

Wat zijn jouw toekomstplannen? 

Waarschijnlijk ga ik nog verder studeren. Pedagogiek of iets met kinderen 
lijkt me wel leuk.  

Wil je nog iets kwijt? 

Ik vind het een leuke stageplek en ik hoop hier nog veel te leren.  

Door Michel Goudriaan (met assistentie van Henk Staats) 
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Reisverslag Thailand  

Mijn liefde voor reizen en met name het leren kennen van diverse culturen 
werd in 2009 bekroond met een prachtige rondreis door Thailand. De dag 
dat we landden in Bangkok vergeet ik nooit meer. Kapot van de 12 uur 
durende vlucht werden we door onze gids opgehaald. 

  
Eenmaal in het busje, waarin we 15 dagen rond zouden reizen, begon de 
verwondering. Bangkok, een stad met meer dan 10 miljoen inwoners. 
Bizar hoe het verkeer daar door elkaar heen gaat. Auto’s, bussen, fietsen, 
tuktuk’s en veel bedelaars op de wegen. Perfect, want haast en door 
rijden is onmogelijk. De bedelaars hebben hierdoor voldoende tijd om bij 
de auto's langs te gaan.  

Eenmaal in het hotel ploffen we neer bij het zwembad om een slaapje te 
doen (jetlag). De volgende dag worden we opgehaald voor een bezoek 
aan het Koninklijk paleis. Prachtig om alle tempels en stoepa 
(monumentaal gebouw gewijd aan een heilige of Boeddha) te zien. 
Ondertussen krijgen we de geschiedenis te horen en kijken we onze ogen 
uit. Hoeveel bladgoud, prachtige tuinen, grote boeddha’s er te zien 
zijn. Vervolgens worden we naar China Town gereden om daar over de 
markt te struinen. Ik heb nog nooit zoveel viezigheid gezien als daar. De 
welbekende honden, katten en eenden aan hun koppies opgehangen voor 
de verkoop.  
Vreemde vissen in ijsbakken die niet erg schoon ogen.  
Een mengeling van vieze geuren die je doen kokhalzen. Echter een 
bijzondere ervaring.  

De volgende dag gaan we fietsen door Bangkok. Links fietsen went 
gelukkig snel. Oppassen is het wel! Alles scheurt langs je heen en de 
kruispunten zijn extreem groot. We fietsen door de krottenwijken en zien 
de armoede en het dagelijkse leven aan ons voorbij gaan. Triest om te 
zien dat er zoveel mensen geen toekomstperspectief hebben. En toch ook 
mooi om te zien hoe creatief je kunt zijn met zo weinig middelen.  

Kinderen die met zo weinig zich zeer goed vermaken. Hoe cliché maar o 
zo waar. De vrije momenten die we hadden, benutten we maximaal om 
diverse markten te bezoeken en te eten in een wolkenkrabber met een 
mooi uitzicht over Bangkok. Hoe bijzonder deze stad is en tevens al zo 
snel vertrouwd voelt.  

Bangkok, een stad met vele gezichten. Luxe winkelcentra, drijvende 
markten, krottenwijken, tempels, wolkenkrabbers, je komt er ogen te 
kort. Een mooie ervaring en een perfecte start van een mooie reis door 
het prachtige Thailand.  
 
Lyset Ottens 
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Zonder auto is voor mij heel normaal 

In de jaren 60 waren er veel minder auto’s dan nu. Voor de meeste arbeiders 
was een auto hebben niet meer dan een mooie droom. Ik kom uit een echt 
arbeidersgezin en de auto was er niet.. Mijn vader ging elke dag op zijn 
bromfiets naar het werk. Ook twee oudere broers in huis en ook echte arbeiders 
dus zonder bromfiets ging het niet. Zelf dus niet opgegroeid met de auto en toch 
maar een rijbewijs gehaald. De auto werd haalbaar maar er echt van genieten 
kon ik niet.. Voor mijn ouders een auto gekocht.. Om iets voor ze te kunnen 
betekenen. Ook wel handig als je in de weekenden wilde stappen en dan iets 
verder weg moest.. Een uurtje fietsen was daarvoor heel gewoon en hoe ver je in 
1 uur komt als je een auto hebt : -) 

Tot in de jaren 80 reed er een personeelsbus van de fabriek door het dorp. Om 
de arbeiders naar het werk te brengen. Iets meer dan 15 kilometer verder en te 
ver om te fietsen. Velen bleven met die bus gaan ook al hadden ze een auto. Zelf 
ook nog even op die fabriek gewerkt en dan af en toe met de bus. Dat 
ongeschoolde fabriekswerk is er bijna niet meer en ook die bus staat al jaren stil. 
Nu in 2021 is de auto gemeengoed geworden. Bijna niemand hoeft nog zonder te 
doen. De arbeider die alleen een bromfiets heeft is uitgestorven. Iedereen kan 
zich een auto veroorloven. Voor velen de heilige koe en zonder is geen leven. 

Ik ken ze nog. De arbeider van vroeger en nu met pensioen en hoe blij ze zijn 
met hun auto. Bij wijze van spreken pakken ze zelfs de auto als ze naar de wc. 
moeten : -) 

Zelf een haat en liefde verhouding gehad met dat ding. Ik ben geen echte 
autorijder en ik zie veel te veel. Ik wilde het ook te goed doen. Dan de haast die 
er bij hoort. Ook autorijden zelf is in de loop der tijd verandert. De zondagsrijder 
van vroeger die alle tijd van de wereld had. Op zondag een eindje rijden just for 
fun en het komt niet meer voor. En de haast die bij het autorijden hoort. Ook iets 
waar ik niet meer mee kon omgaan. 

Een auto kost natuurlijk ook geld en ook dat is voor mij een reden om het zonder 
te doen. Je kunt een euro maar 1 keer uitgeven. Als je dan met tegenzin auto 
rijdt dan is de keuze snel gemaakt. Nu alweer 10 jaar zonder auto en het bevalt 
me goed. Best te doen. Fietsen en hoe alles op fietsafstand is.. Binnen 5 
kilometer bedoel ik dan. En voor de langere afstanden is er de bus en trein. De 
bus overdag is best te doen en zien dat ik dan vaak de enige 60 plusser ben die 
de bus pakt.. De trein is ook voor ons heel normaal geworden. 

Al meer dan 10 jaar een weekend vrij abonnement en het spoorwegennet zit in 
mijn hoofd. In mijn tienertijd reisde ik al met de trein. Toen had je het 
ouderwetse spoorboekje en hoe ik die in mijn hoofd heb zitten. Nu het internet 
en een app op mijn  smartphone.. Ergens naar toe willen en het internet is dan 
handig. Geen spoorboekje meer nodig. Gemak dient de mens 

Weten dat je in sommige kringen zonder auto niet echt meetelt. Hoe gewoon een 
auto hebben is geworden en hoe gewoon het zonder auto doen voor mij is 
geworden. Ik zou niet met willen : -) 

       Henk Staats 
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Even voorstellen: 

     Margreet 
Waar ben je geboren? Wanneer? 
Ik ben in Groningen geboren in 1966 

Welke school doe je/heb je gedaan? 
Ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Weggelopen op mijn vijftiende en 
aan het werk. Uiteindelijk wel naar school gegaan. Op mijn 22de de opleiding 
maatschappelijk werk gedaan. Gewerkt in de ICT. Tien jaar geleden kreeg ik 
weer een ernstige zware depressie en paniekaanvallen. Dit duurde wel een jaar 
of 5 en daarna heb ik de opleiding ervaringsdeskundigheid in Groningen gedaan.   

Wat is jouw woonsituatie? 

Ik woon in Groningen. Ik woon daar samen met mijn 
hondje Tommy.  

Hoe ziet jouw weekindeling eruit? 
Ik werk tweeënhalve dag voor Cosis. Anderhalve dag 
besteed ik aan mijn eigen bedrijfje. Ik zit ook nog in de 
medezeggenschap van een GGZ organisatie in 
Groningen. In de weekenden rust ik uit.  

Hoe gaat het met je? 
Het gaat nu goed met me. Wel wil ik graag iets afvallen.  

Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen? 
Een vriendin van mij werkt bij Cosis en ik hoorde positieve verhalen en door haar 
verhalen wilde ik ook graag bij Cosis werken 

Wat betekent het Inloophuis voor jou? 
De eerste keer dat ik binnenkwam viel me gelijk de warmte en de goede sfeer 
op. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Ik zou willen dat elke stad zo’n leuke plek had 

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden? 
Elke woensdag van 12.00 tot 18.30 uur. 

Wat wil je dat de mensen van het Inloophuis van jou weten? 
Dat ik aangenomen ben als ervaringsdeskundige en dat ik nog een beetje 
zoekende ben naar wat ik kan betekenen voor het inloophuis. Dus heb je ideeën 
laat het me weten !! 

Heb je ook hobby's? 
Ik heb in Groningen een tuinhuisje en daar probeer ik in de zomer altijd te zijn. 
Zonder gas en licht en dan woon ik daar. Verder hou ik van fotograferen.  

Wat zijn jouw toekomstplannen? 
Gewoon zo doorgaan en proberen gelukkig te zijn. De eenzaamheid de wereld uit  

Wil je nog iets kwijt? 
Als mensen ideeën hebben over wat ik zou kunnen gaan doen hoor ik het 
graag !! 

Door Michel met assistentie van Henk 
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Digitaal of analoog 
Alles wat je doet op de computer digitaal noemen. Ook het internet en het vele 
winkelen wat sommigen doen achter de computer.. Alles wat nu via het internet 
moet. Hoe normaal dat is geworden. 

Analoog is dan alles wat je fysiek doet en wat zonder computer kan en moet.. 
Het sociale gebeuren tussen mensen en dan live zonder de computer. Ik ken 
mensen die geen computer hebben dus alles analoog doen en moeten doen. 

Hoe zeldzaam sommige dingen zijn geworden. Je bankzaken zonder computer of 
smartphone doen..  Het gebeuren tussen man en vrouw en hoe onmisbaar het 
internet dan lijkt. Online op zoek naar een vriend of vriendin is heel gewoon 
geworden. Hoe vrij ik me voel achter het toetsenbord. Vrijer dan bij veel 
mensen… Een sociale fobie had ik bij mezelf vastgesteld en hoe gemakkelijk het 
online gebeuren dan is. Met het toetsenbord op schoot mijn gedachten de vrije 
loop geven en daarna op het internet plaatsen. 

Digitaal en hoe ik daar van ben gaan houden. Soms vergeten dat er ook nog een 
analoge wereld is. Hoe die twee werelden ook bij elkaar horen en hoe ze bij 
elkaar zijn gaan horen. Velen weten niet beter meer en ze zijn opgegroeid met 
het digitale gebeuren. Zelf de andere tijd nog meegemaakt en hoe onvrij ik me 
toen voelde…. Meer en meer gewend geraakt aan het internet en de voordelen 
die daar bij horen. 

Het toetsenbord spreekt me nooit tegen en is altijd aardig. Mensen daarentegen 
kunnen anders zijn… 

Het digitale leven en dan google gebruiken om me beter te leren kennen en 
weten dat het dan het digitale stukje van me is wat je tegenkomt. Wie ben ik en 
dat vraag ik mezelf ook weleens af… 

Meer dan een naam en een foto op Facebook. Ik heb weleens zin om te stoppen 
met het digitale gedoe en gewoon weer analoog te gaan leven.. De bank bellen 
voor het ontvangen van een papieren afschrift. Mijn internet abonnement 
opzeggen en gewoon weer een ouderwets mens zijn. Weer post willen ontvangen 
van en geen e-mail meer.  Voorlopig doe ik dat nog even niet. Maar wie weet in 
de toekomst. Ik hou van de analoge contacten met de ouderwetse mens zonder 
Facebook en zonder internet.. Ik ben weleens jaloers.. Ze zitten niet constant op 
hun smartphone te kijken en ze gaan gewoon naar de winkel als ze iets nodig 
hebben. Oh ja dat doe ik ook. Ik hou niet van de laagste prijs en ik hou niet van 
spulletjes uit China : -) 

Digitaal bestaan en velen leven na hun dood digitaal gewoon verder. Vrienden die 
inmiddels zijn overleden en op Facebook bestaan ze nog. Zo af en toe bezoek ik 
dan hun profiel en ik zie hun laatste berichtjes online…. 

Digitaal of analoog en voor mij is het digitaal en analoog. Hoe het 1 bij mij niet 
op het ander hoeft te lijken…. Hoe het 1 zonder het ander moet kunnen.   Niet 
alles is wat het lijkt !! 

        Henk Staats 
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Studio Inlopertje/Inlopertje Inside 

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

//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.  

Info bij Paul van der Sluis of Lyset Ottens 

Tussenstand darten eind januari 

Zoals in de vorige editie te lezen, het is soms stuivertje wisselen. Michel 
Nyman stond op de tweede plaats achter Paul op minder dan 0,10% voor 
op Lyset. Sindsdien nam het darten een wending. Lyset kroop eerst 
voorbij Michel en breidde dat later uit. Verderop in februari ging Michel 
weer voorbij Lyset. De laatste ronde van februari heeft Lyset zelfs de 
koppositie overgenomen en Paul na lange tijd naar plaats 2 verdreven en 
Dorothy is 4. Paul heeft door een val in Den Haag (geen politieke) o.a. zijn 
rechter (werp) arm geblesseerd en kan een maand of langer niet spelen.  

//Klaverjassen 

 

Iets meer over het klaverjassen Iedere donderdagavond om de 14 dagen 
is er een klaverjasavond in de Inloop.  Meedoen kost € 1,50 1 euro is prijzengeld 
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en 0,50 eurocent voor de bekers aan het eind van het seizoen. Meedoen aan de 
competitie kan niet meer. Maar elke avond 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 vrijdag 28 januari  

1. Henk     4351 punten 

2. Marcel  3435 punten 

3. Derk  3149 punten 

4. Jacob   2589 punten 

Vandaag zonder Tinus dus met zijn vieren.. Iedereen speelt 3 rondes en tegen en 
met elkaar. Henk stak er vandaag met kop en schouders boven uit. 

Uitslag donderdag 10 februari  

1. Tinus   3245 punten 

2. Gabriel 3213 punten 

3. Derk   3209 punten 

4. Jacob   3185 punten 

5. Henk   3179 punten 

6. Gerda  3123 punten 

Gabriel en Gerda deden voor het eerst mee en ze komen terug. Met de vaste 
spelers waren we met 7. Dat betekent voor 5 mensen 2 rondes en voor 2 
mensen 1 ronde.. Marcel besloot niet mee te doen dus bleven er 6 over… 
Allemaal 2 rondes en 1 ronde een staand nummer. Het lag vanavond allemaal 
heer erg dicht bij elkaar en de laatste twee spelletjes waren beslissend voor de 
eindstand met kleine verschillen tussen de verschillende plaatsen.  

Tussenstand competitie  

We hebben nu 12 avonden gespeeld dus over de helft.. Ik heb voor deze stand 
de beste 9 keer bij elkaar opgeteld.. Ik sta zelf op 1. Niet kaarten om te winnen 
maar om gewoon een leuke avond te hebben. Met zijn vijven meer dan 200 jaar 
klaverjas ervaring. En dat merk je tijdens het kaarten. Net over de helft en er 
kan nog veel veranderen.  

1. Henk   33782 punten 

2. Derk   32537 punten 

3. Marcel  31269 punten 

4. Tinus   30568 punten 

5. Jacob   29114 punten 

// Poolcompetitie. Op woensdag 2 maart en 16 maart is er weer de 
poolcompetitie. Om de 14 dagen!! De andere woensdagen vrij poolen tenzij 
anders aangegeven. Aanvang 13:30 uur.  
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Agenda maart 2022 
Week 9 

Dinsdag 1 maart. Op 1 maart 1995 gingen we open. Dus vandaag zijn we jarig. 

Voor iedereen gratis koffie en gebak !! Op de tv een doorlopende diavoorstelling 
van 27 jaar inloop !! 

Dinsdag 1 maart: Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. papier-maché dier of 
poppenkast pop. 

Woensdag 2 maart. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 0,50 

Donderdag 3 maart. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Week 10 

Dinsdag 8 maart. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur. Iedereen is welkom !! 

Dinsdag 8 maart: Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. papier maché afmaken. 

Donderdag 10 maart. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Donderdag 10 maart Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten € 1,50 

Zondag 13 maart geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur. 

Week 11 

Dinsdag 15 maart vergadering activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur. 
Iedereen is welkom !! 

Dinsdag 15 maart: Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. flessen versieren en 
bespuiten met goud of zilver spray. 

Woensdag 16 maart. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten €0,50. 

Donderdag 17 maart. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Week 12 

Dinsdag 22 maart. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur.  Kosten € 2,00 

Dinsdag 22 maart: Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. vogels maken van wol 
(onder voorbehoud). 

Donderdag 24 maart. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Donderdag 24 maart. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten € 1,50 

Zondag 27 maart geopend van 13.30 tot 16.00 uur. 

Week 13 

Dinsdag 29 maart: Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur.  kleihangers van 
bloemen. 

Woensdag 30 maart. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 0,50 

Donderdag 31 maart. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 0,50 

Alles is onder voorbehoud en tot zover nu bekend. Kijk voor het laatste nieuws 
op onze Facebookpagina en onze website !!! 
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Menulijst maart 2022 

Dinsdag 1 maart   Stamppot boerenkool met spekjes en rookworst  

Woensdag 2 maart  Gekookte aardappelen, rode bieten en speklap  

Donderdag 3 maart Aardappel anders, broccoli en een kipschnitzel  

Vrijdag 4 maart  Aardappelkroketjes, salade en een rundervink  

Maandag 7 maart Gekookte aardappelen, wortelen en doperwten en 
vlees  

Dinsdag 8 maart   Rijst met kip in zoetzuur  

Woensdag 9 maart  Penne carbonara met ham en groenten   

Donderdag 10 maart Bruine bonen met salade en spekjes  

Vrijdag 11 maart  Stamppot hutspot met een runderburger  

Maandag 14 maart  Lasagne  

Dinsdag 15 maart  Krieltjes, witlofsalade en een lekkerbekje  

Woensdag 16 maart Stamppot zuurkool met spekjes en rookworst  

Donderdag 17 maart Chili con carne met komkommer en tomatensalade  

Vrijdag 18 maart  Gekookte aardappelen, rodekool en hachee  

Maandag 21 maart  Gekookte aardappelen, spinazie met een karbonade  

Dinsdag 22 maart  Tortilla's  

Woensdag 23 maart Spaghetti  

Donderdag 24 maart Preischotel met gehakt en kerriesaus  

Vrijdag 25 maart  Gebakken aardappelen, bloemkool en vlees  

Maandag 28 maart  Bami met satésaus  

Dinsdag 29 maart   Stamppot rauwe andijvie met gehaktbal  

Woensdag 30 maart Gekookte aardappelen, sperziebonen en vlees  

Donderdag 31 maart Tagliatelle met kip, groenten en roomsaus 
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