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Redactioneel/inleiding  

Een nieuwe uitgave van het Inlopertje. De winter nadert, ogenschijnlijk 
niet met rasse schreden momenteel. Het is volop herfst, maar met zonnig 
en droog weer en temperaturen richting en zelfs boven de 20 graden voelt 
het niet herfstachtig. Voor wie buienradar vertrouwt dan komt de herfst er 
wel aan in de loop van de eerste week van november. Wordt het een 
winter met zon en boven gemiddelde temperaturen of worden wat 
sommige “weerkenners” al maanden beweren het een ongekend strenge 
winter. Voor de winter- en schaatsliefhebbers zou dat waarschijnlijk top 
zijn. Door de gestegen energieprijzen zou het voor velen echter een 
nachtmerrie kunnen worden. 

Soms is het irritant als je merkt dat er een foutje of aantal foutjes in een 
publicatie zijn geslopen. Dit kan variëren van een taalfoutje tot een 
verkeerde maand o.i.d. Het gebeurt zelfs in grote kranten en tijdschriften. 
Als dit gebeurt voor het wordt gedrukt is dat een meevaller. Extra 
meevaller is het als je daardoor een even aantal pagina’s kunt krijgen 
door dat je daarom nog een artikel/inhoud toe kunt voegen. Lees maar 
het nieuwe onderdeel aan het eind van de rubriek Studio Inlopertje/
Inlopertje Inside. Een bijzonder verhaal van een bijzondere “inloper”. 
Daarbij ook een oproep voor meer van dit soort verhalen, dat kan 
natuurlijk ook een eigen ervaring zijn op bijvoorbeeld sport(ief) gebied.  

In deze uitgave van het Inlopertje staat een herhaalde oproep voor 
mensen om zich kandidaat te stellen voor de cliëntenraad 
(medezeggenschap) van het Inloophuis. 

De diverse sportcompetities zijn inmiddels in volle gang. Deze activiteiten 
zouden graag nieuwe deelnemers verwelkomen. Mocht je twijfelen, een 
losse keer mee doen kan natuurlijk ook. Zie verder Studio Inlopertje/
Inlopertje Inside. In dit Inlopertje heeft Janneke het deze keer over de 
herkomst van de beroemde haring en wittebrood en de hutspot in Leiden. 
Daarnaast heeft Lyset het over een flinke doorbraak in de problemen van 
haar zoontje met betrekking tot niet praten. Wat dat is, dat moet je maar 
lezen. Henk Staats zit ook op de schrijfstoel en levert overdenkingen over 
het 60 plusser zijn, kwaliteit en herinnering van eten en een bijzonder 
stuk over paardenbloemen en orchideeën. Een verhandeling over bloemen 
en plantenkunde? Dat moet je maar ondervinden door het te gaan lezen.   

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 iets wilt delen 
met de lezers, stuur dan dit in. Deadline is 20 november voor de uitgave 
van december 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.  
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 
Hoofdredactie Paul van der Sluis e-mail: paulvdsluis@hotmail.com  

Verjaardagen November 2022 
 
6   november Diana W.  
16 november Henk Z. 
20 november       Mattie   
23 november Johan v.d. M. 
30 november Bouke 
 
Lunchcafé/Eetcafé 
Let op! Nadat er meerdere jaren zonder prijsstijgingen zijn 
geweest, is ook door gestegen kosten het van noodzaak om de 
prijzen licht te verhogen. In het Inloophuis zie je een volledige 
opsomming van mogelijkheden en de (nieuwe) prijzen. 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. een selectie met de nieuwe prijzen: (prijzen onder voorbehoud van 
wijziging/aanpassing) 
 
Dranken  
Koffie en thee      0,50 
Senseo      0,60 
Melk        0,30 
Sinas, cassis, cola (light)/fris   1,30 
Chocolademelk     1,30 
IJsthee      1,30 
 
Speciaal maandag o.a. broodje hamburger+saus voor 2,00  
Speciaal dinsdag: Pannenkoeken in diverse variaties 1,75 
Speciaal woensdag o.a. kaassoufflé, (groente)kroket, frikandel voor 1,25, 
met broodje met saus 1,80, saus 0,25 
Speciaal donderdag gehaktbal voor 1,50/broodje gehaktbal voor 1,80/met 
saus 2   
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. De prijs is vanaf oktober 4 euro. 
Het inloophuis is maandag-vrijdag van 11:00 tot 18:30 uur open 
en op zondagen 6 en 20 november en 4 december geopend. 
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Leidens Ontzet 

Op 17 maart 1953 ben in geboren in Leiden. Ik ga er nog regelmatig 
heen, ook na 30 jaar in Emmen woonachtig, voel ik mij geen Drent. Ik 
spreek ook geen Drents. Wel vind ik het mooi om een artikeltje te 
schrijven over Leidens ontzet, 3 oktober 1574. 

Het 3 oktober feest (ook wel Leidens ontzet) is een feest in de 
Nederlandse stad Leiden, dat jaarlijks op 3 oktober wordt gehouden. Op 
die dag wordt feestelijk de gebeurtenis herdacht dat de stad bij het 
Spaanse beleg van Leiden in 1574 ontzet werd door een geuzenvloot. De 
3 oktober vereniging is opgericht op 13 mei 1886 en telt ruim 17250 
leden.  

In 1986 werd het 100 jarig bestaan gevierd met onder andere een 
postkoetsenrace van Groningen via Alkmaar naar Leiden.Met deze steden 
worden warme banden onderhouden vanwege de vergelijkbare feesten die 
hier worden gehouden 

Haring en wittebrood/Hutspot 

Haring en wittebrood zijn etenswaren die volgens traditie elk jaar op 3 
oktober tijdens de viering van Leidens ontzet aan de burgers van Leiden 
wordt uitgereikt. Dit gebeurt van oudsher in de Waag. Het verwijst naar 
het einde van het Spaanse beleg van de stad op 3 oktober 1574. Waarbij 
de bevrijders, de watergeuzen, via de Vliet de stad binnen voeren om 
vervolgens haringen en wit brood uit te delen aan de hongerige 
Leidenaren. Een ander traditioneel gerecht dat tijdens Leidens ontzet 
wordt uitgedeeld is hutspot. 

Hutspot is onlosmakelijk verbonden met Leidens ontzet. De hutspot die in 
1574 werd gevonden in een achtergelaten metalen kookpot redde de 
hongerige Leidenaren van de hongersdood. Terwijl de Leidenaren in 1574 
door ziekte en ondervoeding stierven, aten de Spaanse soldaten in hun 
kampen rond de stad hun buik rond. De hutspotketel is hèt bekendste 
voorwerp dat aan Leidens Beleg en Ontzet herinnert. Volgens de 
overlevering was de Leidse Vrijbuiter Gijsbert Cornelisz. Schaeck de eerste 
persoon die op de vroege ochtend van 3 oktober 1574 de verlaten 
Spaanse Lammenschans durfde te betreden. Nadat hij had vast gesteld 
dat de Spanjaarden waren vertrokken, was hij degene die geuzenleider 
Boisot liet weten dat de bevrijdingsvloot zonder gevaar naar Leiden kon 
varen. Voor thuis nam de dappere Schaeck de met Hutspot gevulde 
kookpot mee, die de gevluchte Spanjaarden in hun haast hadden 
achtergelaten. De keten werd hét symbool voor het voorkomen van de 
hongersdood en hutspot werd het voedsel van 3 oktober. 

Janneke Fontijn. 
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Een paardenbloem of een orchidee  

Een psychiater vertelt over het begin van haar loopbaan. Hoe ze bezig is met 
stofjes in de hersenen en MRI-scans. Op zoek naar de afwijking en waarom de 
cliënt doet wat die doet. Nu jaren verder ziet ze het anders. Minder biologisch en 
meer mens. 

Ze noemt de paardenbloem en de orchidee. De meeste mensen zijn 
paardenbloemen en die groeien en bloeien onder alle omstandigheden en met 
weinig moeite. Dan heb je ook nog andere mensen en die ziet ze als speciale 
bloemen. Ze hebben veel nodig om te kunnen bloeien. Veel meer dan de 
standaard mens. 

Doet me aan iemand denken die op latere leeftijd in een woonvorm terecht 
kwam. Hij bloeide door al die aandacht en zorg helemaal op. Ik zag iemand 
anders!   Een hele mooie bloem. 

Je kunt ook pech hebben. Dan kom je nooit tot bloei en blijft het behelpen. De 
goede omstandigheden kunnen heel complex zijn en vaak verkeerd begrepen 
worden. Een van mijn dromen was om onder alle omstandigheden mezelf te 
kunnen zijn. En wat is mezelf zijn? Sociaal verlegen en ik durfde me niet te 
uiten. Grappig zijn dan de verhalen waarom ik zo was en hoe ik was. 

Balen en dat balen heb ik losgelaten. Graag of niet en ik blijf het moeilijk vinden 
onder alle omstandigheden te bloeien. Niet standaard zijn. Meer een orchidee 
dan een paardenbloem zijn. 

Hoe belangrijk het is dat er onder de mensen paardenbloemen en orchideeën 
zijn. De mens zien als soort en om te voorkomen dat we uitsterven is variatie 
heel erg belangrijk. Ieder mens is van waarde. De 1 is niet minder belangrijk dan 
de ander. Van de paardenbloemen zijn er natuurlijk heel veel maar met alleen 
maar paardenbloemen zal de mens niet kunnen overleven. Het zijn de speciale 
mensen die het verschil maken. 

Hoe omstandigheden heel erg belangrijk kunnen zijn. Dan is het niet alleen maar 
biologisch of erfelijk. Voor de paardenbloem is het wat minder belangrijk. Die 
komt er toch wel en heeft weinig nodig. Wat maakt iemand een paardenbloem en 
wat maakt iemand een orchidee ? 

Dat is dan ook iets waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Misschien is 
het toch biologisch. Misschien is het toch erfelijk. Misschien zijn het de 
omstandigheden. Het blijft een puzzel. Soms is het toeval dat een orchidee tot 
bloei komt. Soms kun je het sturen. Ook dat is niet altijd te verklaren. Soms 
komt iemand nooit tot bloei en zal niemand de pracht en praal van zijn bloei 
zien. Jammer, maar helaas. 

Zelf ben ik een laatbloeier. Of ik nu helemaal tot mijn recht kom en je nu mijn 
bloei ziet. Geen idee maar weten dat het nu beter met me gaat dan pakweg 20 
jaar geleden. Ik kom er wel! 

Ik wilde altijd een paardenbloem zijn. Nu weten dat ik een orchidee ben of is het 
toch gewoon een paardenbloem die heel veel pech heeft gehad : -) 

Meer lezen. Kijk op https://henkstaats.blogspot.com  

Henk Staats 
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Afscheid Jessica 
Boerenlunch 

  

Donderdag 17 november  

Van 11.30 tot 13.30 uur  

Opgeven voor maandag 14 november. Dit i.v.m. de inkopen 
Op deze dag geen lunchcafé  
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Lyset’s Ditjes en Datjes 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik heb geschreven. Inmiddels is er veel gebeurd. 
Zo heeft mijn zoon het knopje "praten" gevonden. Aan het einde van de vakantie 
sprak hij zijn eerste woordjes. Hij zat tijden het barbecueën in een stoel en begon 
met het woord "opa" met daarbij behorend gebaar. Meteen daarna "papa" idem met 
gebaar. 

Wat waren wij blij en trots! Hoewel het voor iedere ouder een bijzonder mooi moment 
is, is het voor ons onbeschrijfelijk qua gevoel. Voor de meeste ouders ligt het in de 
lijn der verwachting dat je kind net als lopen ook gaat praten. Dat stadium waren wij 
al lang voorbij. Daarom zijn wij dit hele traject aangegaan, maar het moment was 
daar! 

De eerste woordjes! De dagen erna kwamen er steeds meer woordjes bij. Eet, aap, 
schildpad, auto etc etc. Van 1 woord naar 2 tot 3 woordzinnen. Op school doet hij het 
erg goed en zijn ze ook blij met deze ontwikkeling. Ondanks dat Xenn praat, blijft ook 
veel nog onverstaanbaar en zijn er moeilijkheden met de uitspraak van 
woorden. Hoe zich dat gaat ontwikkelen is nu net zo koffiedik kijken als destijds de 
vraag wanneer hij zou beginnen te praten. De leerkrachten volgen de kinderen heel 
goed en er wordt op maat een plan gemaakt.

In het geval van Xenn wordt er van ons als ouder ook veel verwacht.  We krijgen 
binnenkort een cursus gericht op hoe je Xenn in de juiste flow kan krijgen tot leren.  
En verder doen wij mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken naar TOS.
Vanuit het Erasmus komen ze een aantal keren langs en moet ik met Xenn wat 
opdrachten uitvoeren. Deze info gebruiken zij weer in hun onderzoeken. Al met al erg 
intensief voor ons allemaal. 

Bovenal echter zijn we trots hoe Xenn werkt en zijn sterke eigenschappen inzet tot 
het behalen van doelen. Dat je niet alles cadeau krijgt en dat opgroeien toch echt niet 
vanzelf gaat is wel duidelijk, maar wij zijn blij dat we dit allemaal voor hem kunnen 
doen.

Het belangrijkste is dat hij blij is en met name gewoon kind kan zijn.
Daarin lijken we tot nu toe te slagen! 

Lyset Ottens
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60 plus zijn 

  

61 jaren oud. Ik noem het maar oud. 18 ben ik allang niet meer. Wat is oud zijn? 
Weten dat meer dan de helft van je leven erop zit. Niet weten hoeveel jaren nog 
voor me liggen en dat is maar goed ook. 10 jaren geleden was ik 51. Was ik 1 
jaar opa. Hoe mijn vijftiger jaren ook in het teken stonden van opa zijn. Vele 
reisjes naar Limburg en terug. Om opa en oma te zijn. Oppassen en stoeien met 
dat joch. Nu al meer dan 10 jaar opa. Het bijzondere is er nu wel af. De liefde is 
er en zal blijven. 

10 jaar lang op Facebook. 10 jaar lang verhalen over van alles en nog wat. Me 
uiten en mijn mening op papier zetten en met jullie delen. Ook dat was de 
moeite waard. Ook van het schrijven en delen is het bijzondere nu wel 
verdwenen. 

Geboren in 1961 en nu 61 mogen zijn. Dat vind ik dan wel weer bijzonder. Veel 
meegemaakt en veel overwonnen. Wieter goan is dan het belangrijkste. 
Gegroeid en veel is hetzelfde gebleven. Anders dan de gemiddelde mens vind ik 
mezelf wel. Ook dat mag. Leven in een vrij land bevalt me wel. Ook leven in een 
rijk land heeft vele voordelen. 

WAO mag ik niet vergeten te noemen. Genoeg om van te leven, maar te veel 
vind ik het weer niet. Geld is iets waar je niet zonder kunt en toch doe ik vaak 
net alsof het er niet is. Genoeg hebben, helpt daar dan wel weer bij. Ik lees net 
iets over psychische problemen die ontstaan door geldgebrek. Geldgebrek is 
ziekmakend.  

Energie en ik merk dan dat de manier waarop ik het leven nu ervaar anders is 
dan vroeger. 60 plus zijn ervaar ik weer anders dan 50 plus zijn. Ook niet weten 
of ik 70 plus mag meemaken. Ook dat is dan weer anders dan vroeger. Ik was 
nooit zo bezig met leeftijd en het einde van mijn leven. Ik ben nu meer bezig 
met wat erna. Energie kan niet sterven. Lichaam en geest. Op een dag mijn 
lichaam achterlaten en mijn geest mag verder. Het einde van mijn mens zijn 
komt steeds dichterbij... Hoe mijn geest dan verdergaat. Of moet ik mijn geest 
energie noemen. Soms ben ik ver weg en in mijn droomwereld. Zonder tijd, 
materie en nog wat. Geen mens meer zijn of willen zijn....  

Ouder worden heeft voor en nadelen. Op mijn 51ste wandelde ik veel en een 
normale fiets. Het wandelen achter me gelaten en nu ook alweer 4 jaar een 
elektrische fiets. Merk dat mijn conditie achteruit is gegaan. Heb soms wel zin 
om daar iets aan te gaan doen. Tot nu toe blijft het bij zin hebben en blijven de 
daden nog achterwege. Het lichaam wordt ouder en de geest blijft jong. Ook dat 
kan. Maar ook mijn geest is ouder geworden. Gelukkig wel. Niet altijd blij met 
mijn jongere ik. Maar ik wist niet beter. Niet altijd blij met wat ik nu weet en toen 
niet wist.  

Van plan mijn dromen en het dromen nog  meer ruimte te geven... Vliegen als 
een vogel en de boel wat meer de boel te laten. Kiezen voor mijn eigen wereld. 
Anders dan de wereld van vele anderen. Het mag!  

         Henk Staats  
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Sinterklaasviering  

  

Dinsdag 6 december. Aanvang 13.30 uur..  

Lootjes trekken en iets voor elkaar kopen.  

Maximaal € 7,50   

Gedicht verplicht  

Opgeven voor 24 november ! 
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Herhaalde oproep: kandidaten voor de 
medezeggenschapsraad (cliëntenraad) van het Inloophuis 
De MR roept bezoekers/cliënten die lid van de MR willen worden 
om zich kandidaat te stellen.  
 
Een herhaalde oproep aan bezoekers/cliënten om kandidaat te worden om 
in de cliëntenraad (medezeggenschap) te komen per 2-1-2023. De 
aanmeldtermijn is verlengd tot 30 november!  

De bijzonderheden en wat gevraagd wordt, kun je hieronder zien. 
Wat staat je te wachten als lid van de 
medezeggenschapsraad? 
1. Er is elke maand een vergadering in het Inloophuis (momenteel in 

principe elke 4e dinsdag van de maand vanaf 13:30 uur), meestal 
duren deze rond 1 tot 1 1/2 uur; 

2. Bij de vergaderingen is meestal een lid van team Inloop aanwezig, 
meestal is dit Lyset. Soms zit de coördinator Roelof er bij en soms het 
locatiehoofd Illmar. Soms zijn er ook speciale gasten bij vanuit of 
buiten Cosis. 

3. Als het nodig is, kan er ook een vooroverleg zijn waar alleen de leden 
bij zijn. Om zo in vertrouwelijkheid onderling belangrijke of beladen 
zaken voor te bespreken en af te stemmen. Dit gebeurt meestal niet 
maandelijks, alleen als er behoefte aan is; 

4. Er kunnen overleggen zijn met andere lokale raden/managers van 
Cosis/ dit kan ook in de vorm zijn van een digitaal/online overleg; 

5. Soms zijn er werkbezoeken, bijvoorbeeld aan een ander inloophuis. Er 
zijn ook contacten met de gemeente Emmen, met ambtenaren, om 
het belang van het Inloophuis voor alle bezoekers en cliënten te 
benadrukken. Van belang want de gemeente geeft een budget aan nu 
Cosis om de inloopvoorziening in stand te houden. De gemeente geeft 
zelf aan dat zij deze contacten waardevol vinden om ook vanuit de 
kant van ons te horen, naast vanuit de organisatie, Cosis. 
Lid zijn is dus niet alleen vergaderen, het is veel afwisselender. 

6. Soms zijn er stukken die wij toe gestuurd krijgen o.i.d., dus je e-mail 
in de gaten houden. Er is een app groep (Whats App) waarbij wij als 
MR-leden snel contact kunnen hebben indien nodig. 

7. Wat onderling en soms in overleggen met anderen wordt besproken, 
kan vertrouwelijk zijn. Dit in verband met je mening durven te geven 
zonder gevolgen en soms i.v.m. privacy. Dus respect en discreet zijn 
belangrijk. 

Wat wordt gevraagd hiervoor? 
• Gemotiveerd zijn op te komen voor de belangen van de bezoekers en 

cliënten van het Inloophuis in het bijzonder en het Inloophuis in het 
algemeen 

• Actief mee doen tijdens vergaderingen e.d. Nu kan het zijn dat je 
verlegen bent of het moeilijk vindt om je mening te geven, laat dit niet 
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jou weerhouden om kandidaat te worden. Je krijgt ook ruimte binnen 
de raad om hierin te groeien en krijgt ook steun van de medeleden. 

• Bereidheid vergaderingen en overleggen bij te wonen. (zal meestal tot 
maximaal 2 uur tijd kosten per maand) 

• Er probeert altijd iemand van de raad bij het maandelijkse 
bezoekersoverleg aanwezig te zijn. 

• Mogelijk meegaan met werkbezoeken en overleggen buiten het 
Inloophuis (reiskosten worden als het nodig is ook vooraf vergoedt) en 
in contacten met de gemeente en binnen en buiten Cosis. Soms gaat de 
hele MR mee en soms een aantal leden. (wisselend aantal uren over 
een jaar verdeeld) 

• Je e-mail/app groep in de gaten houden 
• Soms worden zaken (en personen) vertrouwelijk besproken. Dan wordt 

wel geheimhouding verwacht, dat dit niet buiten de MR wordt 
besproken en op straat komt te liggen. Zodat je als lid vrij kunt praten 
en soms uit privacy. 

Kandidaten krijgen tijd om zich aan te melden tot 30 
november, let op dit is verlengd.  

Dit kan bij mij als voorzitter op paulvdsluis@hotmail.com of persoonlijk. Je 
kunt het ook aangeven aan een medewerker (b.v. Lyset, Gerda of Michel 
of Chantal) van het Inloophuis of in persoon bij een van de andere leden: 
Frieda, Paul Foekens of Henry.  

Je naam en e-mail of telefoonnummer, verder kan het kort zijn: korte 
motivatie dat je kandidaat wil zijn om in de MR te komen.  
 
Rooster van aftreden 
Tevens is er een gewijzigd rooster van aftreden opgesteld. Er staat 
vermeld om wie het gaat, aftredend per wanneer, of herbenoembaar/
herverkiesbaar.  

Paul van der Sluis:  Aftredend per 1-1-2023    
Niet herbenoembaar/herverkiesbaar 

Frieda Reiche:   Aftredend per 1-1-2023      
Niet herbenoembaar/herverkiesbaar 

Paul Foekens:   Aftredend per 1-1-2023     
Niet herbenoembaar/herverkiesbaar  

Henry van Wijk:   Aftredend per 1-1-2025    
Herbenoembaar/herverkiesbaar 

Namens de medezeggenschapsraad/Cliëntenraad (Paul van der Sluis, 
Frieda Reiche, Paul Foekens, Henry van Wijk)  
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Studio Inlopertje/Inlopertje Inside 
//Dartcompetitie 

  

Op elke donderdag Deelname is 0,50 cent per keer. Let op! 
aanvang 13:30 uur. Ik benoemde vorige keer dat er best wat 
deelnemers zijn afgevallen van vorige seizoen. Gelukkig kan ik 
meedelen dat er een aantal weer terug zijn, waaronder ook 
Paul Foekens, hij heeft nu een andere dag voor zijn 
vrijwilligerswerk. Er is ook een nieuwe deelnemer zo lijkt het: 
Willy. Hij heeft in eerdere jaren op redelijk hoog niveau gedart 
en met succes. Dus een welkome aanvulling. Overigens zijn 
nieuwe deelnemers nog altijd van harte welkom, ook beginners 
krijgen een voordeel (dat hoor je dan wel) en je kunt dus nog 
gewoon in stromen. 

Info darten bij Paul van der Sluis of Lyset Ottens 
 
//Poolen Op woensdagen 2, 16 en 30 november is er weer 
een poolcompetitie, kosten 0,50. 

Info bij Michel Goudriaan of Gerda. 

//Klaverjassen 

Donderdagavond is er om de 14 
dagen een klaverjasavond in de 
Inloop. Meedoen kost € 2. 
Wil je een keertje mee doen: 
welkom !! 
Klaverjassers gezocht! 

Donderdag om de 14 dagen is er 
dus een klaverjasavond in de 
inloop.  
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Op dit moment zijn we nog met 4 vaste klaverjassers…  

Eigenlijk is dat te weinig. Bij uitval van iemand kan het niet 
doorgaan. Dit was 13 oktober het geval. Dus mocht je zin 
hebben. Doe dan mee. Meedoen kost maar 2 euro, dus 
voor het geld hoef je het niet te laten. Meer info bij Henk 
Staats.  

Uitslag klaverjassen 29 september 

1. Gabriël 3442 punten 
2. Derk 3334 punten 
3. Marcel  3302 punten 
4. Tinus  3279 punten 
5. Henk  3046 punten 
6. Gerda  2751 punten 

Donderdag 10 november en donderdag 24 november is er 
klaverjassen !! 

// Algemeen 

Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal 
Oosterstraat 72. Wekelijks op de maandag. Dus 31 oktober, 7 
november, 14 november, 21 november en 28 november. 
Wandelen/geocache. Onder voorbehoud op vrijdagen 11 en 
25 november. Informatie bij Chantal. 
// Bijzonder - Inlopers 

Wel passend in de rubriek Studio Inlopertje/Inlopertje Inside het volgende 
krantenknipsel. Er zijn mensen die met het Inloophuis verbonden zijn, die 
een bijzondere prestatie op sport(ief) gebied hebben verricht. Deze 
Inloper valt daar heel goed onder. Doet ook zeker de naam inloper meer 
dan eer aan. Het is een kopie van een artikel in PDF, SW journaal maart 
2003. maar de moeite meer dan waard om dit zo op te nemen als 
zodanig. Mocht je tips hebben of zelf iets bijzonder gepresteerd of 
meegemaakt hebben, laat het dan weten en sta je misschien in een 
volgende uitgave. 
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Ons eten en drinken 

Een teler van ouderwetse aardappelrassen klaagt. Hij kan zijn aardappelen niet 
kwijt aan de winkel. Ook restaurants weten zijn aardappelen niet te waarderen. 
Zijn aardappelen vinden ze te duur. De smaak is minder belangrijk geworden. De 
prijs en de opbrengst zijn nu volgens hem te belangrijk. Volgens hem weten ze 
niet meer wat ze missen. De smaak van de aardappel is te vlak geworden. Hoe 
de smaak heel langzaam is veranderd. Hoe de smaak bijzaak is geworden en 
alles voor de opbrengst.  

Twee bejaarde mannen vertellen elkaar over de smaak van de karbonade van 
vroeger. In gedachten eten ze weer die lekkere karbonade gehaald bij een 
snackbar. Hoe lang geleden het ook is. Die smaak zullen ze nooit vergeten.   
Zoals vroeger zijn de karbonades volgens deze twee bejaarde mannen niet meer. 

Hoe belangrijk is de smaak nog. Kijk graag naar een programma voor rijke 
mensen. Het varken die een goed leven heeft en het vlees wordt duur verkocht 
of komt in 1 van de duurdere restaurants terecht. De smaak is anders dan het 
vlees in de supermarkt…  

In de supermarkt zie je dan de perfecte paprika en de perfecte aardbeien. Hoe 
belangrijk is de smaak van die perfectie nog. Meer en meer is de norm geworden 
en de smaak is bijzaak : -) 

Als het niet lekker is wordt het toch niet verkocht. Weten we nog wel wat lekker 
is ? Hoe heel langzaam de smaak is veranderd. Sommigen weten nog hoe de 
aardappel vroeger smaakte en ze missen het. Niet weten hoe ze aan die 
ouderwetse smaak moeten komen. 

Vanmiddag ook een gesprekje over eten en drinken. De ander vindt de smaak 
belangrijk en hij vertelt hoe hij zijn eten en drinken koopt. Weinig bij de 
supermarkt en kiezen voor de speciaalzaak. De smaak zegt hem veel en de 
hoeveelheid en prijs vind hij iets minder belangrijk. Het gaat volgens hem te veel 
om de massa. 

Het is natuurlijk anders dan vroeger. Er moeten bijvoorbeeld veel meer mensen 
gevoed worden. De opbrengst is volgens mij ook iets te belangrijk geworden. Ten 
koste van de smaak of… 

Ook is het behoorlijk en nodeloos ingewikkeld geworden. Kijkend naar een 
kookprogramma en hoe moeilijk ze doen met het voer. En dan het eindresultaat. 
Het ziet er mooi uit, maar is dat echt nodig. Smaakt het daardoor lekkerder of 
maakt het niet uit. Het oog wil natuurlijk ook wat, maar dat ingewikkelde gedoe 
is aan mij niet besteed. Óver kwaliteit valt te twisten. De kwaliteit zal dan ook 
niet echt slecht zijn. We worden ouder en blijven langer gezond dus zo slecht is 
het eten en drinken niet. Maar vaak denk ik dat ze de smaak zijn vergeten. 

Die twee bejaarde mannen die de smaak van die karbonade nooit zullen 
vergeten en weten dat de karbonade van nu anders smaakt. Onze smaak heeft 
zich natuurlijk ook een beetje ontwikkeld. Zelf maakt het me wat minder uit. Ik 
denk dan dat mijn smaak zich niet echt ontwikkeld heeft. Soms smaakt alles 
hetzelfde en dan maakt het niet of het 3 euro kost of 10. Ook weten dat ik dan 
wel weer een uitzondering zal zijn… Maar als het om de smaak gaat. Ook 
daarover valt niet te twisten.  

          Henk Staats 
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Agenda november 2022 

Week 44  
Maandag 31 oktober. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In de 
sportzaal Oosterstraat 72. Meer info in de inloop  
Woensdag 2 november. Poolmiddag. Aanvang 13.30 uur. Om de 13 
dagen.   

Donderdag 3 november. Dartcompetitie. Aanvang 13.30 uur. 
Vrijdag 4 november. Kaarsen maken. Aanvang 13.30 uur. Onder 
voorbehoud. Meer info bij Chantal  

Zondag 6 november geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur. Om de 14 
dagen  

Week 45 
Maandag 7 november. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In 
de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks   
Dinsdag 8 november . Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur. Het 
laatste nieuws vanuit het team en praat mee over de dagelijkse 
gang van zaken. Elke tweede dinsdag van de maand.   
Donderdag 10 november. Dartcompetitie. Voor mensen die nog niet 
kunnen darten zijn er speciale regels. Zodat ze ook een kans 
hebben. Meedoen kost € 0,50  Aanvang 13.30 uur. Wekelijks tenzij 
anders vermeld. 
Donderdag 10 november. Klaverjassen. We spelen op zijn 
Amsterdams. Meedoen kost 2 euro waarvan 1 euro 50 prijzengeld is. 
Nieuwe spelers zijn welkom.  Aanvang 19.00 uur. Om de 14 dagen.  
Vrijdag 11 november. geocache/de Efteling. Meer info bij Chantal. 
Onder voorbehoud.  

Week 46 
Maandag 14 november.. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In 
de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks.  
Dinsdag 15 november. Activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur.  
Dinsdag 15 november. Filmmiddag. Aanvang 14.30 uur.  
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Woensdag 16 november. Poolmiddag.  Aanvang 13.30 uur. Om de 14 
dagen.   
Donderdag 17 november. Afscheid Jessica met een boerenlunch. Van 
11.30 tot 13.30 uur. Opgeven voor maandag 14 november.  Vandaag 
ook geen lunchcafé 
Donderdag 17 november. Geen darten. 
Vrijdag 18 november. tv/film. Aanvang 13.30 uur. Meer info bij 
Chantal. Onder voorbehoud.  

Zondag 20  november geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur. Om de 14 
dagen.  

Week 47 
Maandag 21 november. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In 
de sportzaal Oosterstraat 72. Wekelijks  
Donderdag 24 november. darten. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost 
€ 0,50. 
Donderdag 24  november. Klaverjassen. Aanvang: 19.00 uur. Nieuwe 
spelers zijn welkom. Elke 14 dagen. 
Vrijdagmiddag 25 november  wandelen/geocache. Meer info bij 
Chantal. Onder voorbehoud.  

Week 48  
Maandag 28 november. Samen sporten. Van 15.00 tot 16.00 uur. In 
de sportzaal Oosterstraat 72.  
Woensdag 30 november. Poolmiddag.  Aanvang 13.30 uur. Om de 14 
dagen.   

Donderdag 1 december. darten. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 
0,50. 
Vrijdagmiddag 2 december  sinterklaasgedichten maken. Meer info 
bij Chantal. Onder voorbehoud. 

Zondag 4 december geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur.  

Opgeven is niet nodig. Tenzij het staat vermeld !! 
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Menulijst November 

Dinsdag 1 november  Snert met roggebrood en katenspek 

Woensdag 2 november    Krieltjes, bloemkool en een slavink 

Donderdag 3 november    Bruine bonen met spekjes en salade 

Vrijdag 4 november    Gekookte aardappelen, spinazie en een speklap 

Maandag 7 november     Macaroni  

Dinsdag 8 november       Gekookte aardappelen, rode kool en hachee 

Woensdag 9 november    Gekookte aardappelen, spruitjes en een 

karbonade 

Donderdag 10 november   Gebakken aardappelen,  witlofsalade en een 

lekkerbekje  

Vrijdag 11 november     Nasi met satésaus  

Maandag 14 november    Stamppot zuurkool met spekjes en rookworst 

Dinsdag 15 november     Tagliatelle carbonara met groenten 

Woensdag 16 november    Gekookte aardappelen,  wortelen en een 

gehaktbal 

Donderdag 17 november Chili con carne met salade 

Vrijdag 18 november    Pannenkoeken  

Maandag 21 november    Spaghetti  

Dinsdag 22 november     Stamppot boerenkool met spekjes en worst 

Woensdag 23 november    Gekookte aardappelen,  broccoli  en saucijs 

Donderdag 24 november   Gekookte aardappelen,  sperziebonen en vlees 

Vrijdag 25 november    Rösti, rode bieten salade en een runderburger  

Maandag 28 november   Penne met gehakt,  tomatensaus en groenten 

Dinsdag 29 november    Stamppot rauwe andijvie met spekjes en een 

gehaktbal 

Woensdag 30 november  Pizza 
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