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(foto:Paul van der Sluis) 
Pasen 2022 met onze eigen paashaas kanjer Michel Nijman 
April is voorbij. Mei komt er aan 

Mei 2022 

Inlopertje 

Maandblad van Inloophuis Emmen. mei 2022 



Redactioneel/inleiding  

Een nieuwe uitgave van het Inlopertje. Er was in verband met Pasen een 
druk bezochte paalbrunch en er deden meerdere mensen mee met het 
“nootjes schieten” om een gevarieerd prijzenpakket. Winnaar werd 
Gineke. De gastheer was paashaas Michel Nijman. Het mooie weer was 
hierbij een goede meevaller. Wederom ook een aflevering van de rubriek 
Even Voorstellen door Michel Goudriaan. Daarin deze keer Mariska van het 
lunchcafé. Stukjes van Henk, waarbij die van “Is het anders?” zeker de 
extra aandacht verdient. Er zijn stukjes door Bert geschreven. Vderer de 
gebruikelijke rubrieken zoals Studio Inlopertje, de agenda en het menu.  

Daarnaast wil Dorothy jullie graag wijzen op een nieuwe specialiteit van 
het huis tijdens het lunchcafé, dit n.a.v. haar enquete die ook in het 
Inlopertje was. Wat? Daarvoor moet je echt verder lezen in dit nummer. 
Let wel op 3 mei, want het is voorlopig een dinsdagse specialiteit. Er staat 
verderop ook een verslag van het afscheid van Marleen van de Zande, die 
met pensioen gaat. Tevens uit de vergetelheid gehaald het diepte-
interview, wel een verkorte versie. Met, zie het verslag maar.  

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 mei voor de 
uitgave van juni 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. 

Verder een oproep: Lezers: geef aan welke onderwerpen en rubrieken er 
in het Inlopertje zouden moeten komen. Lever de suggesties via e-mil, bij 
mij of personeel persoonlijk in of laat het achteruit leggen. Dan komt het 
wel op de goede plek. Schroom niet. 

Veel leesplezier. 
Paul van der Sluis 
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Algemene (contact)informatie 
 
Het Inlopertje is het maandblad van Inloophuis de Emmer Dennen van 
Cosis.  
Inloophuis adres: Boslaan 135, 7822 EP Emmen. 
Telefoonnummer: 088 8789628/Internet: 
www.inloophuisemmen.nl 
Eindredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com  

Verjaardagen mei 2022 

6 mei  Hans Wiebeld  
7 mei  Marcel Korf 
8 mei  Marleen v.d. Zande 
9 mei  Marjoke van Dijk/Regine Solon 
14 mei  Jos Spiegelaar 
17 mei  Ad Fabrie 
19 mei  Hennie Stuiver 
21 mei  Vivianne Harsveldt  
28 mei  Gini Timmer 
31 mei  Clara ten Velde 

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: gauw verder lezen in dit Inlopertje met de onthulling van een 
nieuwe specialiteit! 
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 8 en 22 mei. Gesloten op donderdag 5 mei 
(Bevrijding), Donderdag 26 en vrijdag 27 mei (Hemelvaartsdag). 
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Dorothy’s Dynamische Didactiek  

Eindelijk is het dan zover, vorig jaar is er een enquête onder de bezoekers 
geweest van wie ik graag wilde weten waar de voorkeur naar uit ging en 
of er nog iets miste.  

Er kwamen heerlijke ideeën voor soep voorbij - deze zullen de komende 
tijd zo nu en dan zeker eens gemaakt worden, en sommige ideeën voor 
soep zijn al eens uitgevoerd -  Daarnaast was de vraag wat jullie als 
bezoekers van het lunchcafé misten en nog graag zouden willen zien.  
Er kwamen een aantal lekkernijen meerdere keren voorbij.  

Hieruit is een selectie gemaakt, waar is uitgekomen…. Pannenkoeken! 
Per ingang van dinsdag 3 mei zal de pannenkoek als specialiteit ingevoerd 
worden. Eerst als voorlopige specialiteit op de dinsdag, als dit dan bevalt 
zal het op het menu verschijnen. Deze pannenkoeken kun je als naturel 
bestellen maar ook samenstellen met; salami, ham, kaas, spek, ananas 
en zelfs banaan. Denk aan bijvoorbeeld een pannenkoek Hawaïi, deze 
bestaat uit ham, kaas en ananas. Ook is er de mogelijkheid met of zonder 
stroop/poedersuiker te bestellen.  

Heb je zin in pannenkoeken? Kom dan dinsdag 3 mei naar het lunchcafé 
en verras me met jouw samenstelling. 

Dorothy Weber 
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Is het anders ? 
Meer dan 12 jaar schrijf ik nu al stukjes. Iets meer dan 500 woorden over van 
alles en nog wat. Ik noem het mijn kijk op het leven.. Zijn de stukjes die ik nu 
schrijf anders dan de stukjes van 12 jaar geleden. Hoe ik geen zin heb om terug 
te gaan in de tijd. De stukjes van 12 jaar geleden lees ik allang niet meer. 
Mensen die jarenlang hetzelfde doen. Dat zijn er veel. 30 jaar of langer hetzelfde 
beroep. Elke dag weer hetzelfde doen zonder dat er verder veel beweging in zit. 
Hetzelfde doen als mensen voor je.. Die beroepen zijn er. 100den, jarenlang 
verandert er niet zoveel. 

Weten dat ook niets hetzelfde mag blijven. Dan is het wel even zoeken naar werk 
wat al honderden jaren hetzelfde is gebleven : -)  Ik denk dat die beroepen 
zeldzaam zijn geworden. Verder gaan doet veel, zo niet alles veranderen. 
Vrachtwagenchauffeur zijn 40 jaar geleden is anders dan nu. Het blijft sturen en 
vracht van a naar b brengen. Boer zijn nu is anders dan 40 jaar geleden. Hoe je 
nu meer iets anders bent dan een echte boer. Vergeleken met het verleden. 

Veranderingen hoeven niet altijd een verbetering te zijn. Soms moet het anders 
om het anders moeten. Het mag niet hetzelfde blijven. Het goede mee nemen en 
het slechte achter je laten. Ook een reden van verandering. Maar ook het goede 
wordt vaak achtergelaten in het verleden. 

Of ik de laatste 12 jaar echt veranderd ben? Ik laat dat oordeel graag aan een 
ander over. Hoe een ander het altijd beter kan weten. Verder doe ik mijn best 
geen fossiel te zijn. 1 leven hebben en niet altijd hetzelfde willen blijven. De 
invloed van de tijd op je mens zijn. Ouder en wijzer worden zogezegd. Ook al 
meer dan 25 jaren bij mijn lief. Samen groeien en samen ouder worden. 
Gelukkig blijft niet alles hetzelfde. Maar we hebben het goede met ons 
meegenomen. Nog steeds houden van. Een andere lief? Ik moet er niet aan 
deken. Tot de dood ons scheidt. 

Muziek was tot een bepaalde leeftijd belangrijk voor me. Maar zien dat het niet 
echt verandert. Normaal en elk jaar een nieuwe veldtocht. Is het dan anders?  
Niet echt. Ze treden nog 1 keer in het jaar op. Met vele liedjes uit de jaren 70. Ik 
doe niet meer mee. Net als bier. Ik lust het niet meer en doe het nu anders. Blij 
dat ik geen fossiel ben : -)  En het anders mag. 

Jarenlang hetzelfde doen. Dat ken ik ook. Tot mijn pensioen en ver erna. Niet 
alles hoeft anders. Gewoon omdat het nog leuk is om te doen. Schrijven vind ik 
nog steeds een leuke manier van uiten. Soms leuker dan praten. Dus ik ga nog 
even door.  

Ook Facebook is nog steeds leuk om te doen. Niet alleen foto’s, maar ook 
woorden. Om te groeien of om hetzelfde te blijven. Tot er echt een einde aan 
komt. Dan zijn er alleen nog herinneringen. Leuk en minder leuk.  

Ik hoop wel dat jullie groei zien. Verschillen tussen stukjes van 12 jaar geleden 
en nu. Ik zie bij mezelf wel veranderingen. Als het gaat om verandering ben ik 
de laatste 12 jaar wel veranderd en wijzer geworden. Meer dan die tijd ervoor : - 

Henk Staats 
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Even voorstellen: 

     Mariska 
 
Waar ben je geboren? Wanneer? 
Ik ben in Klazienaveen geboren op 7 april 1984  

Welke school doe je/heb je gedaan? 

Ik heb het Drenthe College gedaan. Richting administratie en met goed 
gevolg afgesloten. 

Wat is jouw woonsituatie? 

Ik woon in op mezelf in Klazienaveen.  

Hoe ziet jouw weekindeling eruit? 

Op maandagochtend inloophuis en s ’middags vrij. Dinsdagochtend vrij en 
dinsdagmiddag bij TROTS. Woensdagochtend inloop. S ’middags vrij. 
Donderdagochtend vrij. Donderdagmiddag TROTS. Vrijdagochtend vrij en 
vrijdagmiddag TROTS. De weekenden voor mezelf.  

Hoe gaat het met je? 

Goed ! 

Hoe ben je bij het inloophuis terecht gekomen? 

Via de trajectbegeleider bij TROTS ben ik hier terecht gekomen.  

Wat betekent het Inloophuis voor jou? 

Ik heb het gevoel dat ik hier echt aan het werk ben. Ik wil me graag 
nuttig voelen.  

Wanneer kunnen we je in het inloophuis vinden? 

Op maandag en woensdag tijdens het lunchcafé  

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

Ik zie slecht. Er ligt hier nu een bril zodat de mensen kunnen ervaren wat 
ik zie.  

Heb je ook hobby's? 

Ik brei en haak graag. Ook kleurplaten voor volwassenen vind ik leuk om 
te doen.  

Wat zijn jouw toekomstplannen? 

Ik  hoop dat ik in de toekomst vrijwilligerswerk kan doen. Bijvoorbeeld in 
een verzorgingstehuis activiteiten doen met de mensen die daar wonen.   

Wil je nog iets kwijt? 

Dat ik het fijn vind bij het inloophuis te werken. Ook omdat hij voor mij 
weer een stapje dichter bij vrijwilligerswerk is.  
Michel Goudriaan (met assistentie van Henk Staats) 
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   T o c h   w o r d t   h e t   l e n t e 

En tóch geloven dat het lente wordt, 

 al valt de koude regen neer in 

    stromen 

op kale, zwarte takken van de bomen; 

 al zijn de dagen lichtekooi en kort. 

En tóch geloven dat de zon het wint, 

 al houdt ze zich soms dagenlang 

    verborgen; 

 zoals een mens, in ’t donker van de 

    zorgen, 

  soms plotseling een zonnig plekje 

    vindt. 

En tóch geloven dat ’t gezaaide graan 

ontkiemen zal in koude, zwarte aarde; 

 zoals God in Zijn Zoon Zich 

     openbaarde: 

 Die leeft, maar uit de dood is op 

   opgestaan. 

Bert van der Heijde  

De kracht van het gebed 
De bekende wijsgeer Hegel had een zuster die gouvernante was bij de 
kinderen van een welgestelde familie. 

Eens, toen zij bezig was met lesgeven, brak er een hevig onweer los 
boven de stad. 

Eerst waren de kinderen heel erg angstig, maar nadat de gouvernante het 
woord had genomen werden zij stil en kalm. 

De vader van de kinderen kwam de leskamer binnen en zag zijn rustige 
kinderen. 

Hij wist hoe bang ze waren voor het onweer. Hij vroeg: ‘hoe hebt u de 
kinderen zo kalm gekregen, juffrouw? Hebt u ze misschien de werking van 
de elektriciteit uitgelegd?’ 

‘Neen mijnheer’, was het bescheiden antwoord, ‘ik heb met uw kinderen 
gebeden.’  
Bert van der Heijde 
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Afscheid van Cosis van Marleen van de Zande 
 
Op vrijdag 22 april was er een afscheidsfeest (niet omdat wij de vlag 
buiten hebben gehangen dat Marleen vertrekt) voor haar. Het was een 
tamelijk drukke bijeenkomst van mensen die zij begeleidt heeft bij Cosis, 
maar ook van collega’s en andere bezoekers van het Inloophuis. Er was 
het zelf straks ook afscheid nemende locatiehoofd Ron de Jonge en 
voormalig gezicht van het Inloophuis Gini Timmer. Die is al een tijdje 
terug bij Cosis gestopt, waarbij het afscheidsfeestje voor haar meen ik 
flink in het water viel door de Corona lockdown.  

Lyset en Peter hadden afscheidscadeautjes geregeld en er was een taart 
met persoonlijke tekst gericht aan Marleen. Alle aanwezigen mochten daar 
een stukje van. Het was een grotendeels ontspannen en informeel 
afscheid. Zonder ellenlange toespraken. Echter nam ik wel de gelegenheid 
waar om weer eens een (weliswaar verkort) diepte-interview met Marleen 
te doen. Aldus mijn (en Frieda Reiche’s) rubriek - Even de diepte in met …  
- van stal gehaald. Dat smaakte op zich naar meer, dus hier komt wel een 
vervolg in: wie? Dat blijft nog even een verrassing, ook omdat diegene het 
nog niet weet.  

Naast de gebruikelijke bloemen en kleine persoonlijke attenties was er 
een grote mand met bloemen en planten. Deze werd ook namens de 
bezoekers van het Inloophuis door ondergetekende en Peter overhandigd. 
Een klein grapje er voor leverde Marleen ook nog een onvoorzien doosje 
paprika op.  
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Al met al een geslaagde middag en wij wensen allemaal Marleen veel 
geluk en plezier met het leven na het werken bij Cosis. Dat is (los van een 
vakantie hier na) nu eenmaal afgesloten en is Marleen met pensioen.  

(wederom) Even de diepte in (nu) met … Marleen van de Zande  

Ze werd een tijd (niet zo heel lang geleden) terug geboren op Curacao. 
Normaal wordt de jeugd en tienertijd en wat er daarna gebeurde 
uitgebreid besproken. Echter de tijd en het spontane plan voor een diepte 
interviewtje maakt dat er een sprongetje komt. Als opleidingen heeft zij 
onder andere handenarbeid gestudeerd, kind en jeugd en de PABO 
(lerarenopleiding) gedaan. Met de PABO heeft zij beroepsmatig niet veel 
gedaan, zij is invaller geweest. Een stage die zij heeft gevolgd, was bij 
een psychiatrische organisatie met betrekking tot de aanleg van het 
buitenterrein.  

Voordat zij bij het RIBW/Promens Care, later werd dit Cosis, ging werken, 
werkte zij bij het open jongerenwerk in Groningen. Dit was zwaar werk 
qua doelgroep en bijbehorende zaken, maar het was wel belonend wat 
haar bijdrage betrof. Dan is daar richting het voorjaar van 2007 dat 
Marleen bij de RIBW komt te werken. Bijna meteen is dit dan inmiddels al 
Promens Care. Eerst komt ze bij de Nijverheidsstraat bij de werkprojecten 
dagbesteding. Daar is zij eerst assistent begeleider van de houtwerkplaats 
en het tuintje. Later werd ze daar begeleider en kon zij voor de helft van 
de tijd invallen als trajectbegeleider. Rond 2011 was zij alleen 
trajectbegeleider. Vanaf 2011/2012 werd zij met deze functie geplaatst in 
het Inloophuis.  

Haar taak is het begeleiden van cliënten (wat zij als woord het liefst wil 
vermijden, dus beter deelnemers) van Cosis die een vraag hebben over de 
invulling van hun dag. Soms wisten deze mensen het wel wat zij zochten 
en soms niet. Het resultaat kan uiteenlopen van het zijn van bezoeker van 
het Inloophuis tot en met meewerker of vrijwilliger ergens. Een deel is 
samen een zoektocht en in kaart brengen van de wensen en 
mogelijkheden van iemand. Daarna iets bijpassend daarvoor vinden.  

Toen zij (assistent) begeleider op de Nijverheidsstraat was, was het vooral 
samen werken in de dagbesteding zoals de hofwerkplaats. Zij had niet het 
technische inzicht daarvoor, al had ze handenarbeid gedaan. Zij kon ook 
bouwen op twee goede timmerlieden die daar dagbesteding deden en dat 
aspect voor hun rekening namen. Als trajectbegeleider stond ze niet 
samen te werken op de werkvloer zoals zij dat deed bij de 
Nijverheidsstraat. Wel samen werken om een passende route in 
dagbesteding en invulling te vinden. Alle onderdelen die bij 
trajectbegeleiding horen, hebben wel gezorgd voor een grote 
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gevarieerdheid in het werk. Het bestrijkt namelijk een veel groter gebied 
dan wat zij deed.  

Wat gaat Marleen nu eigenlijk het meeste missen, nu ze met pensioen is? 
Dat is zeker het contact met de deelnemers. Echter ook het aangename 
contact met collega’s en de mensen van en in het Inloophuis zal zij 
missen. Zij heeft het erg naar haar zin gehad. Naar beneden voor een 
drankje of een broodje. Daar kijkt zij ook met genoegen op terug. 

Ik wil namens de medezeggenschapsraad en alle bezoekers/vrijwilligers, 
meewerkers en werknemers Marleen veel goeds toe wensen in haar 
nieuwe rol als pensionado. Ik wil Marleen ook bedanken voor het mini-
diepte-interview. 

 

Paul van der Sluis 
(In een van de volgende Inlopertjes, waarschijnlijk juni of juli, zal er een 
diepte-interview met alle jeugdzondes (bij wijze van spreken) van iemand 
verschijnen. Zodat de lezers een dieper en beter beeld van iemand zullen 
krijgen, naast dat het ook amuserend kan zijn. Dan ook met Frieda Reiche 
er bij) Foto’s: Lyset. 
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Terugkijken op de ggz ! 
In 1987 begon mijn GGZ avontuur. In september van dat jaar mijn eerste 
gedwongen opname. 3 weken moest en daarna wilde ik zo snel mogelijk weer 
naar huis. Ik wilde weer aan het werk en meedoen in de samenleving. 

Na drie weken weer thuus en de ellende begon weer. Zonder dat ik het echt door 
had, zat ik weer op de gesloten afdeling. Nu iets wijzer. Het advies opvolgen en 
naar de stap…  In mezelf gekeerd en weinig aandacht krijgen. Het programma 
volgen en de blues. Weer noar huus en weer vastlopen. 

Zo gaat het dan een tijdje door. Tot december 1989 en het gaat echt goed mis. 
Weer een gedwongen opname. Weer een advies. Dit keer 8 maanden een 
programma volgen. Ik heb schizofrenie volgens de deskundigen. Dit programma 
helpt. Het is net begonnen en ik moet wachten op de nieuwe groep. Ook dat kan 
intern. Dus 14 maanden onder de pannen. Ik heb ook geen zin meer om het te 
proberen. 

Steeds maar weer vastlopen en het lijden wat daarbij hoort. 1991 zit het 
avontuur erop en ik mag weer naar huis… Nog steeds opvliegers en alcohol. Nog 
steeds de blues. Van plan het minimaal 1 jaar buiten vol te houden. Hoe ik 
mezelf folter en verder ga. 

1992 komt er een plekje waar ik me veilig voel en kan oefenen. Ik neem de 
koffie op me en vele zweetdruppels en angst. In mijn eentje op mijn flatje in de 
Bargeres en ik voel me door velen niet begrepen. Oh ja de ggz en wekelijks een 
gesprek. Het gevecht en medicijnen. Ik wil zonder en moet met : -) 

Gesprekken met een psycholoog en af en toe de psychiater.. Nog steeds 
schizofrenie en de alcohol. Nog steeds kan ik me niet uiten…   Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat ik geholpen wordt.. Hoe hou je Henk binnen de tent.. Af en 
toe op het punt staan om de hulpverlening te verlaten. Het lukt ze nog even me 
binnen de tent te houden. 

Buiten de boot vallen en de gekte achter me laten. Voor mezelf kiezen en ik hoef 
niet meer naar de sociale werkplaats…  Ik mag van mezelf zonder. Ook met 
alcohol stop ik en ik vind mezelf. Ook stop ik met de GGZ !! 

Opvliegers behoren nu tot het verleden. Hormonaal zegt iemand tegen me. 
Hadden ze het bij de GGZ nooit over : -(  Me niet kunnen uiten. Ook omdat ik 
me niet veilig voel. Hoe het schrijven helpt… 

Al jaren geen contact meer met de GGZ. Gegroeid als mens. Ouder en eindelijk 
volwassen worden. Ik hoef niet meer in het systeem te passen. Ik hoef niet meer 
!!  Hoe goed ik me daaronder voel. Uitvallen en de boot voer voor mij te snel. 
Buiten de boot vallen en de ggz ving me op. Niet echt om me te helpen maar ze 
waren er !!. Iets aan gehad of niet. Onderdak denk ik dan. Ik zal er best iets aan 
gehad hebben….. Hoeveel spijt ik heb van mijn alcoholgebruik. Hoe blij ik ben 
met het schrijven en het delen !! 

Ook de liefde moet ik niet vergeten te noemen.. Dankzij mijn lief ben ik er nog !! 

       Henk Staats 
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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 5 mei is 
er geen darten i.v.m. bevrijdingsdag. Donderdag 26 mei is er ook 
geen darten i.v.m. Hemelvaartsdag. Het Inloophuis is dan dicht. 

Tussenstand darten tot eind maart 

Met de tijdelijke uitschakeling van de geblesseerde Paul van der Sluis 
heeft Lyset de leiding verstevigd. Paul van der Sluis staat nog op de 
tweede plaats. De voormalige nummer 1 Michel Nijman blijft steken op de 
derde plaats. De achterstand naar Lyset is de laatste competitierondes is 
groter geworden.Nummer 4 Dorothy heeft de vierde plaats stevig in 
handen. echter is van zins om de derde plaats van Michel over te nemen..  

Voor de competitie kun je niet meer in stromen, maar als je mee wil doen 
in de resterende maanden dan kan dat. Je kunt dan ook, als je wil, mee 
doen aan de grote finaledag ergens in juni. Waarschijnlijk wordt de 
finaledag halverwege juni op een donderdag gehouden (vanaf 
13:30 uur). Dat wordt een groot spektakel met opkomstmuziek, de 
spelers hebben tevens een bijnaam (‘nickname’) en er zijn gratis hapjes 
en drankjes. Dit geldt ook voor het publiek. Spannend, spektakel, gezellig 
en leuk. Er is best al wat publiek tijdens de competitie. Op de finaledag 
naast de spanning en de hapjes, hoor je dus de opkomstmuziek van de 
verschillende darters. Kom kijken naar “Daddy Cool”, “Michelin ZX 
Radiaal”, Master of Darts, “Long haired Jos” en de anderen. Hebben ze 
nog speciale shirts aan e.d.?, sommigen zeker, wie weet hoeveel meer. 
Prijsuitreiking seizoen (schaal o.a.) en van de grote finaledag zelf. 

Info darten bij Paul van der Sluis of Lyset Otten 
 
//Poolen Op woensdagen 4 mei en 18 mei is er weer poolcompetitie, 
kosten 0,50. 
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//Klaverjassen 

Donderdagavond is er in principe om de 
14 dagen een klaverjasavond in de 
Inloop. Echter in mei op 12 en 19. 
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 7 april 

1. Alex  3488 punten 
2. Derk 3349 punten 
3. Tinus  3306 punten 
4. Henk  3189 punten 
5. Gabriel  3144 punten 
6. Gerda 2840 punten 

Uitslag klaverjassen  21 april  

1. Alex  3723 punten 
2. Henk  3681 punten 
3. Gerda  3651 punten 
4. Marcel  3479 punten 
5. Derk  3461 punten 
6. Jakob  3371 punten 
7, Tinus  3313 punten 
8. Gabriel  3249 punten 

Tussenstand Klaverjassen tot 21 april met aftrek van de 4 slechtste resultaten. 
Tot nu toe 17 avonden gekaart.  

1. Henk   48378 punten 

2. Derk   47095 punten 

3. Marcel 45191 punten 

4. Tinus   43626 punten 

5. Jacob   41977 punten 

Nog 2 keer in mei en 2 keer in juni en dan zit de competitie er op.   

De volgende keren is op donderdag 12 mei en donderdag 19 mei. Dit in verband 
met de sluiting op 5 mei en 26 mei. 
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https://www.facebook.com/derk.moes?__cft__%255b0%255d=AZXLF5qftHcZHGs1jrFiTIzb2pYRlVi8lBqicM_snkH0CJ106vksWUTi0uo3eK8haq7eKVAaAn1xm3pBor_Qdqtl3n-y6_PfVvP47r_hRbEDi-Nk0nXG0u5cMGVz5dJQZW4&__tn__=-%255dK-R
https://www.facebook.com/gerda.vandijken.7?__cft__%255b0%255d=AZXLF5qftHcZHGs1jrFiTIzb2pYRlVi8lBqicM_snkH0CJ106vksWUTi0uo3eK8haq7eKVAaAn1xm3pBor_Qdqtl3n-y6_PfVvP47r_hRbEDi-Nk0nXG0u5cMGVz5dJQZW4&__tn__=-%255dK-R


Wat vinden dieren er eigenlijk van ? 

Jarenlang ging ik elke zondagmorgen even naar het Noorder Dierenpark. Zien 
hoe dieren het doen. Kijken en bekeken worden. Soms hadden de dieren geen 
zin en stonden ze met hun kont naar het publiek. De laatste jaren stonden er ook 
een paar bosbizons. Rustig op een bankje naar ze kijken. Als je dan na denkt 
over wat die voorouders van die bizons allemaal wel niet hebben meegemaakt. 
Verhalen van het ene geslacht naar het andere. Dan weten ze heel veel over de 
mens. Nu staan ze te genieten en niets te doen in een dierentuin. Ze zien elke 
dag vele mensen die naar ze komen kijken en kijken terug. 

De mens komt op een plekje in een oerwoud. Er zijn nog nooit eerder mensen 
geweest. Ze zien vogels die niet bang voor ze zijn. Ze kennen de mens nog niet. 
De vogeltjes in mijn tuin voeren we regelmatig. Ze zullen nooit uit mijn hand 
komen eten. Door schade en schande wijs geworden. Een tekenfilm met pinguïns 
in de hoofdrol. 1tje doet het anders dan de rest en wordt niet voor vol 
aangezien. Hij heeft een reden voor zijn andere gedrag. Een ramp op komst en 
de natuur bedreigt het bestaan van de soort. Niemand kan er iets aan doen. 
Misschien de mens… De film gaat verder. De dansende pinguïn wordt ook door de 
mens als bijzonder gezien. Hij lokt de mens naar zijn stamgenoten en ze zien. De 
mens weet het tij te keren. 

Dieren die roddelen over mensen. Dieren met een ander brein. Niet zo slim als 
de mens. Of ze niet zo slim zijn ? Soms vind ik dieren slimmer. Ze zullen 
bijvoorbeeld nooit hun eigen leefomgeving vernietigen. Ze doen niet aan rijkdom 
en bezit. Ze hebben geen tv en muziek nodig. Ze zijn anders ! Veel weten van de 
dieren met wie we de aarde delen. Ook weten dat ze anders zijn en het anders 
doen. Wat ze echt van de mens vinden. Daar is dan weinig over bekend. Of ze 
iets van ons vinden ? Dan kan ook een vraag zijn…  Taal en hebben ze taal?  Voer 
in de tuin leggen. 1tje ziet het en het wordt doorverteld. De tuin zit heel snel vol 
met vogeltjes. Of gaat het anders ? Die vogels in het oerwoud die niets weten 
van de mens. Vertrouwen is er nog of is het iets anders. Samen met de dieren en 
planten vormen we de natuur. Onderdeel zijn van het grote geheel. We weten 
veel van de planten en dieren. Meer dan de planten en dieren van ons weten. 
Dat denken we dan. 

Een paar vogeltjes in de tuin. Hoe weinig ik eigenlijk van ze weet. Boeken lezen 
om meer van ze te leren. Weten dat het dat vogeltje niet veel uitmaakt. De 
dieren in de dierentuin die jaarlijks veel mensen zien. We vinden ze bijzonder en 
kijken graag naar dieren. Andersom natuurlijk ook. Ze kijken ook naar ons en 
hebben daar hun verhaal bij. 

De boerderijdieren. Hoe anders dan 40 jaar geleden. We zijn met veel meer 
mensen dan 50 jaar geleden en willen allemaal eten en drinken. De taak van de 
boerderijdier. Onderdeel zijn van ons eten en drinken. Gezond en ziek zegt dan 
iets over hoe de boer met ze omgaat. Gezonde dieren krijgen een goede 
behandeling. Ziek worden is een teken van het dier naar ons toe. Of moet ik het 
anders zien. Sommige dieren kunnen niet zonder mensen. De mens kan niet 
zonder dieren… 

      Henk Staats 
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Agenda mei 2022 

Week 18 

Dinsdag 3 mei. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur.  

Woensdag 4 mei. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 0,50  

Donderdag 5 mei. Gesloten. 

Zondag 8 mei.  Geopend van 13.30 tot 16.00 uur 

Week 19 

Dinsdag 10 mei. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 

Dinsdag 11 mei. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur 

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

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

Week 20 

Dinsdag 17 mei. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur. 

Dinsdag 17 mei. Activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur  

Woensdag 18 mei. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 0,50 

Donderdag 19 mei. Dartcompetitie. Aanvang 14.00 uur. Kosten €0,50 

Donderdag 19 mei. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten €1,50 

Zondag 22 mei. Geopend van 13.30 tot 16.00 uur 

Week 21 

Dinsdag 24 mei. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur.  

Dinsdag 24 mei. Spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur. Kosten €1,00 

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei gesloten. 

Week 22  

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

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 mei 2022  

Maandag 2 mei  Tortilla's  

Dinsdag 3 mei  Stamppot rauwe andijvie met een gehaktbal  

Woensdag 4 mei  Krieltjes, bloemkool en een schnitzel  

Donderdag 5 mei  Gesloten: Bevrijdingsdag  

Vrijdag 6 mei  Rijst met kip kerrie  

Maandag 9 mei Gekookte aardappelen, sperziebonen en een 
karbonade  

Dinsdag 10 mei  Rijst met kip in zoetzuur  

Woensdag 11 mei  Rösti met witlofsalade en vlees  

Donderdag 12 mei  Macaroni  

Vrijdag 13 mei  Pannenkoeken   

Maandag 16 mei  Zuurkool ovenschotel met gehakt en ananas  

Dinsdag 17 mei  Aardappelkroketjes, bloemkool en een kipschnitzel  

Woensdag 18 mei  Bami met satésaus  

Donderdag 19 mei  Chili con carne met salade  

Vrijdag 20  mei  Gekookte aardappelen, wortelen/doperwten en speklap  

Maandag 23 mei  Gekookte aardappelen, rode kool en hachee  

Dinsdag 24 mei  Lasagne   

Woensdag 25 mei  Patat met snack  

Donderdag 26 mei Gesloten Hemelvaartsdag  

Vrijdag 27 mei  Gesloten   
 
 
Maandag 30 mei  Gebakken aardappelen, salade en vlees  

Dinsdag 31 mei   Gekookte aardappelen, spinazie en gehaktbal 
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