
 
Dit is een uitgave van Inloophuis Emmen, Boslaan 
135, 7822 EP Emmen. Meer info vind je op:  

 

(foto van opbouw draak bij de ingang van het Rensenpark door Paul van 
der Sluis) 
Het spectaculaire China Lights Festival in het Rensenpark in Emmen. 
Hopelijk dat dit kan doorgaan. Van december tot in het eerste kwartaal. 

Inlopertje 

Maandblad van Inloop Emmen. December 2021 



Redactioneel/inleiding  
 
Wij zijn bijna weer aan het eind van het jaar. Met stukken van Henk 
Staats, algemene info en vaste rubrieken zoals verjaardagen, agenda en 
een volle Studio Inlopertje. Lyset heeft deze keer een mooie persoonlijke 
bijdrage geleverd over haar/het moederschap. De moeite waard om deze 
ditjes en datjes van Lyset te lezen zou ik zeggen. Let wel even op dat de 
deadline voor het januarinummer vroeger zal zijn in verband met de 
feestdagen.  

Daardoor zou ‘Het Inlopertje’ al ijs en weder dienende voor 24 december 
al in het Inloophuis kunnen liggen. Ik ga uit van vrijdag 17 december 
als deadline, dat artikelen binnen moeten zijn, dat is een aantal dagen 
vroeger dan gebruikelijk bij mij. Tevens een oproep aan de lezers om een 
bijdrage te leveren. Dit kan een stukje zijn over een hobby, leuke 
anekdotes, iets wat je (in het verleden) hebt meegemaakt, een interesse, 
advies aan de andere lezers over iets of een onderwerp waar je veel van 
weet. Dus kom in actie en lever een stukje of misschien wel een leuk kers 
of oud en nieuw verhaaltje in. Eigen fictie of gedichten en dergelijke 
mogen natuurlijk ook.  

Dit is immers in de eerste plaats een blad voor en door bezoekers/
cliënten, met bijdragen van medewerkers. Allerlei onderwerpen zijn 
mogelijk. Je mening geven over iets, een verzonnen verhaal, een 
onderwerp waar je veel over weet of leuke weetjes. Heb je iets leuk 
meegemaakt of wil je anderen enthousiast maken of iets vertellen over 
zaken die je doet of mee maakt. Graag een e-mail naar mij met als bijlage 
een tekst in bij voorkeur Word (maar gezien ik een Macbook heb, mag 
Pages ook) in het lettertype Verdana. Geen PDF, i.v.m. problemen bij het 
kopiëren en plaatsen in het format. paulvdsluis@hotmail.com 

De deadline voor het December nummer zal 17 December zijn, in 
verband met de feestdagen, dat stukjes binnen moeten zijn, eerder of 
alvast voor een volgend nummer mag natuurlijk altijd.  

Veel leesplezier en schrijven en inleveren maar.  

Paul van der Sluis 
============================================ 
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  
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Verjaardagen december 

3 december Michel Goudriaan 
10 december Harry Schepers 
                    Gerda Meulendijk 
11 december Esther Kamman 
22 december Minie Hoogstraten 
24 december Henry van Wijk 

Lunchcafé/Eetcafé (menu eetcafé op achterkant) 

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 het vorige 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 reserveren voor 13:00 uur 

Zoals gewoonlijk staat het menu weer op de achterkant. De mogelijkheid 
om het “avondeten” af te halen in plaats van mee te eten in het eetcafé is 
voorlopig een blijvertje. Meestal tussen half 5 en 5.  

Openingstijden Inloophuis   

maandag-vrijdag van 11:00-18:30 uur. Normaal een keer per 2 weken op 
zondag, maar in december in beginsel eenmaal en wel op 12 december. 
Dit in verband met dat de tweede zondag op Tweede Kerstdag valt. 
Tijden en dergelijke onder voorbehoud. 

Het meest actuele nieuws van openingstijden en dagen en veranderingen, 
ook qua activiteiten en in het algemeen is naast op de website ook te 
vinden in het Inloophuis, bijvoorbeeld op aanplakbiljetten of op het 
prikbord. Dus dat in de gaten houden is altijd een goed advies. 
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Vakmanschap is meesterschap ! 

Een bril nodig hebben en dan naar de winkel. Ik ga met een ontevreden gevoel 
en een veel te dure bril de winkel uit. De verkoopster vindt zichzelf weer 
geweldig en ik denk aan het ouderwetse ‘de klant is koning’. De volgende keer 
maar een andere winkel. Mijn lief krijgt een uitnodiging voor een oogmeting en ik 
denk dan gelijk dat het weer een nieuwe bril wordt. De klant is koning en een 
nieuwe bril is nog niet nodig. Zo kan het ook. 

Ik ga naar de schoenmaker voor nieuwe veters. Hij kijkt naar mijn schoenen en 
hij weet gelijk de maat. Hoe je een vakman herkent. Weten dat het ook anders 
gaat. Een nieuwe broek nodig hebben en er zijn vele kledingwinkels. Een 
verkoper die dan gelijk ziet welke maat je nodig hebt kom je niet veel meer 
tegen. De wens van de klant staat wel vaker niet echt centraal meer…  Vaker niet 
dan wel en wat levert voor de verkoper de meeste winst op !!  Soms is het 
anders en jammer genoeg soms. 

In de inloop is een schilder aan het werk. Een echte vakman en het schildersvak 
beheerst hij goed. Hij noemt het zelf substantie verspreiden. Ik zie het graag. 
Vakmensen en vaak worden ze ondergewaardeerd. Ik denk wel dat ze een goede 
boterham verdienen, maar wat meer waardering mogen ze wel hebben. 

Veel ggz ervaring en soms kom je iemand tegen voor wie de mens echt centraal 
staat !! Vaker niet en ik wil met mijn oordeel wel voorzichtig zijn. Eigen 
ervaringen en vele psychiaters en anderen meegemaakt en weten dat de 
diagnose belangrijker is dan je mens zijn. Gelukkig zijn er uitzonderingen op 
deze regel. Ook weten dat het niet simpel is. Het brein van de mens kent nog 
vele raadsels !! 

Vakmanschap is meesterschap. Jarenlang een reclamezin van een biermerk en 
hoe het voor mij nog steeds iets is waar ik veel met heb. Weten dat je het soms 
nog maar weinig tegenkomt. Iemand die goed kan leren en goed met de 
regeltjes kan omgaan hoeft niet perse een vakman te zijn en andersom 
natuurlijk ook niet. Een tv presentator met vele fans en hij beheerst het trucje 
perfect. 1 keer kijken en ik hoef niet meer en ik heb het trucje door. Meer 
respect voor die schilder die het echt kan en lang niet zoveel krijgt als die 
presentator. Onderschatten of is het overschatten en wat vinden we als volk 
belangrijk !! Een rock en roll bandje maakt een liedje en ze hebben het over 
werkende helden. De stratenmaker en de boer en ze weten dat ze er nooit rijk 
mee zullen worden maar het is hun passie en dat doen ze zo goed mogelijk…  

Het gilde van vroeger. De schilder, de metselaar, de timmerman en de 
meubelmaker en ze kregen het respect dat ze verdienen. De postbode en dan 
vroeger en je moest echt iets kunnen om dat te mogen doen. Nu kan iedereen 
postbode worden. De fietsenmaker stond vroeger in hoog aanzien en nu is er 
bijna niemand die het echt goed kan.  

Ze zijn er gelukkig nog en alleen maar respect voor de mens die kiest voor 
vakmanschap is meesterschap !!  En soms is het ook geen keuze, maar kunnen 
ze  ook niet anders.  

Henk Staats 
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Inkijkje in de archieven van de Inloper(tje)s van …  

Uit het jaar 2017 

Zoals gebruikelijk eerst een overzicht van het jaar 2017. 

•  Volgens de Chinese jaartelling het jaar 4713/4714, in de Ethiopische 
jaartelling 2009/2010, Hebreeuws al weer veel verder 5777/5778 en nog 
veel verder de Maçonnieke jaartelling (vrijmetselarij) in 6016/6017. De 
Iraanse (Perzische) in de rij van de bekendere de jongste met het jaar 
1395/1396.  

• januari-mei 2017. Op Nieuwjaarsnacht wordt er in een bekende 
nachtclub in Istanboel een terroristische aanslag gepleegd met bijna 40 
doden en veel gewonden, opgeëist door IS. Michael van Gerwen wordt 
voor de tweede keer wereldkampioen darten (bij de PDC) door te winnen 
van Gary Anderson. De Republikein Donald Trump beëdigd als President 
van de VS. Meerdere aanslagen door IS geïnspireerd in o.a. Londen en 
Stockholm met een auto en een vrachtwagen. Tevens iets soortgelijks bij 
een concert van de populaire Amerikaanse artieste Ariane Grande in 
Manchester met vele (jonge) doden. Emmanuel Macron wordt tot Franse 
President gekozen. Feyenoord wordt voor het eerst sinds vele jaren 
landskampioen voetbal en Ajax verliest de Europa League finale tegen 
Manchester United. Wielrenner Tom Dumoulin wint als eerste 
Nederlander (mannen) de Giro d’ Italia. 

• juni-december 2017. Grote brand in een woontoren (sociale 
woningen) in Londen met vele doden. Er is sprake van verkeerde 
gevelbeplating die de brand juist versterken en er blijkt ondeugdelijk te 
zijn gecontroleerd. De orkaan Irma richt grote schade aan op een aantal 
van de Nederlandse Antillen. Na een (volgens de Spaanse overheid 
illegaal) referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië (Barcelona) 
breken er rellen uit tussen militanten en de politie. Een schietpartij 
tijdens een festival in de VS kosten in Las Vegas bijna 60 mensen het 
leven. De dader neemt de bezoekers vanuit een hotelraam onder vuur.  
 
De beschuldiging van seksueel misbruik jegens vrouwen door de 
producer Harvey Weinstein in de VS leidt tot een grotere bekendheid van 
de MeToo-beweging onder (hashtag) #MeToo. Een Duitse krant 
publiceert de zogenaamde Paradise Papers. Daarin worden sluiproutes 
van grote bedrijven en rijke mensen geopenbaard waarmee belasting 
wordt ontweken. De Zimbabwaanse president en dictator Robert Mugabe 
wordt na bijna 40 jaar bewind afgezet. In de tweede week van december 
valt er veel sneeuw in Nederland met veelal 5 cm tot wel 40 cm. De 
jaarwisseling even later is dan wel de warmste ooit gemeten met ruim 
boven de 10 graden, tot wel bijna 15 graden.  

  
  5



• Een selectie van beroemde mensen overleden in 2017. In januari 
overlijdt tekenaar van o.a. Jan, Jans en de kinderen Jan Kruis en ook 
oprichter van de Free Record Shop Hans Breukhoven. Deze was ook 
getrouwd met Connie Witteman, beter bekend als de rondborstige 
zangeres Vanessa. Actrice en zangeres Adele Bloemendaal, bekend van 
Het Schaep met de 5 poten en Citroentje met suiker. Zij zong de 
carnavalshit Zallemenut (nog ’n keertje overdoen) en was getrouwd met 
acteur en zanger Donald Jones. De Engelse acteur John Hurt, bekend als 
Romeinse keizer Caligula in I Claudius.    

•  Acteur Richard Hatch, bekend als kapitein Apollo in de originele SF film 
en tv serie Battlestar Galactica. Voetballer Piet Keizer van Ajax, bekend 
ook door “zijn schaar” beweging. Tekenaar en schrijver van Nijntje Dick 
Bruna. Zowel speler als trainer van SC Veendam Henk Nienhuis. Zanger 
Chuck Berry in maart, bekend van een apart loopje “duckwalk” in zijn 
nummers en de hit Johnny B. Goode. Zanger en bandleider J. Geils van 
de gelijknamige groep met de hit Centerfold. Actrice Erin Moran die 
Joanie Cunningham in Happy Days speelde. Sterrenkundige Chriet 
Titulaer, o.a. van het programma Tros Wondere Wereld.  

• In mei Catweazle acteur Geoffrey Bayldon, die echter ook serieuze rollen 
speelde, daarnaast meermaals in De Wrekers te zien. Ivanhoe, 
Bondacteur en The Saint Roger Moore. Presentatrice en Jos Brinks 
“kroepoekje” Sandra Reemer. Batman in de jaren 60-serie Adam West. 
De Duitse bondskanselier van het CDU Helmut Kohl. Michael Nyqvist die 
de mannelijke hoofdrol speelde in de Zweedse filmserie van de 
Millennium-trilogie. (country) zanger Glenn Campbell van Rhinestone 
Cowboy. Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Maxima. Playboy 
uitgever Hugh Hefner. Onbudsman, Konsumentenman en de 
Vakantieman Frits Bom. Zanger Fats Domino, voetballer en trainer Hans 
Kraay sr. Zanger Gert (van Hermien) Timmerman. In november John 
Hillerman, die Higgins in Magnum speelde. Wimbledon winnares 
tennisster Jana Novotna. Zanger en acteur David Cassidy van o.a. The 
Partridge Family. 
 
Inloper van januari 2017. Op de (gele) voorkant staat een 
omkadering van 2017 en Gelukkig nieuwjaar. 
  

• Net als helaas in dit seizoen terug naar de eerste divisie en in 
2016/2017 speelde Emmen daarin. Door Michel Nijman waren kaartjes 
geregeld (met dank aan de FC Emmen) waar bezoekers van het 
Inloophuis naar een wedstrijd toe konden. De wedstrijd was tegen MVV 
uit Maastricht. Eerder in dit seizoen (2021/2022) eindigde deze wedstrijd 
in een spectaculaire 7-1 voor de FC. Eind 2016 werd dus de wedstrijd 
tegen MVV bezocht met een verslag door Michel Nijman in het 
januarinummer. Hij opent met dat op het verzoek om kaarten leuk werd 
gereageerd door (toenmalig commercieel manager, PvdS) Henk Eising. 
Tien kaarten werden ter beschikking gesteld. Deze plekken waren gauw 
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vergeven, maar toen Frieda ook mee wilde bleek zelfs een extra kaartje 
mogelijk, waarvan hulde. Er reed een busje van het Mozaïek geregeld en 
sommigen gingen op eigen gelegenheid naar het stadion. Met groepsfoto 
voor de hoofdingang er bij. Op een koude maandagavond kon met de 
verkregen kaarten zelfs in een lounge van de hoofdtribune wat warms 
worden genuttigd. Hoe het kan verkeren was MVV toen de koploper en 
eindigde de wedstrijd zoals die begon 0-0, welk een contrast met dit 
jaar. Een exemplaar van De Inloper ging naar Henk Eising, die nogmaals 
uitgebreid werd bedankt. 

• Er staat ook een tussenverslag van het toenmalige dartseizoen. Er waren 
maar liefst 9 vaste deelnemers. Het was tweewekelijks op de 
vrijdagmiddag. Vanwege de lagere frequentie van spelen, konden 
beginners toen 5 ronden met een groot getal eindigen (nu 6, PvdS). De 
tussenstand was begin december Paul van der Sluis op 1 met ruim 76%, 
Lyset op 2 met bijna 58%, drie Marcel met ruim 39% en Michel 
Goudriaan 4 op bijna 27%. Tone was er ook al een finaledag in het 
voorjaar. 

• Frieda had een gedichtenhoek die ze in dat nummer vulde met Drentse 
woorden. Twee woorden er uit gehaald. Verdauwelen = door 
achteloosheid iets zoek brengen en Wasschup/wasschop = 
gastmaal. 1 betekenis is kraamvisite na een geboorte en een andere 
betekenis een bruiloft. Een (nog kortere weergave dan toen, wat al 
slechts een deel was) gedicht  die bij de uitnodiging werd gezegd. (…) 
‘Hier stuurt me de brudegom (naam) Zie hebben my gezonden oet, Of ’t 
oe bleeft te komen tegen aanstoande zundag (…)’. 

•  Een bedankbriefje voor de Sint en zijn Pieten van Gini, Gerald en Lyset 
voor de chocoladeletters met persoonlijke boodschap voor iedereen.  

•  Marcel schreef een stuk over het toen nieuwe project bij Cosis Samen 
groen doen onder andere over het scheiden van afval. Dat het 
Inloophuis bij het aanvragen van een PMD container hierin ook zijn 
steentje zou kunnen bijdragen. Verder vertelt Henk Staats over dat hij 
toen enkele jaren eerder het Pieterpad heeft gelopen. Dat is een 
wandelroute van het Groningse Pieterburen bij Het Wad naar de 
Pieterberg in zuidelijk Limburg. Dat weliswaar de kortste weg een rechte 
lijn van A naar B zou zijn, maar dat dit niet haalbaar zijn. Er liggen 
namelijk obstakels om die rechte lijn te kunnen volgen. Een 
ezelsbruggetje naar een man die over obstakels in het leven zoals 
instanties. Vervolgens dat zelfs een treinreis via meerdere vervoerders 
loopt en 1 keer in het begin inchecken en 1 keer aan het eind uitchecken 
niet mogelijk is. Uit de moppentrommel: Er lopen 2 zakjes chips over 
straat. Zegt de ene: “Hoe gaat het met jou?” zegt het andere zakje: 
“Niet zo best, ik heb vanavond een feestje!”. Vervolg in december.  

Paul van der Sluis 
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Lysets Ditjes en Datjes 

Het moederschap… 

Zoals alle Inlopers wel weten, ben ik 2,5 jaar geleden moeder geworden 
van een zoon. Erg bijzonder en zeker niet vanzelfsprekend.  

Het moederschap… Iets wat voor mij is gegroeid naarmate ik ouder werd. 
Iets waar ik niet mee ben geboren. Sommige vrouwen weten vanaf kind al 
dat ze moeder willen worden. Bij mij was dit totaal niet zo. Ik wou eerst 
zoveel mogelijk genieten van alles en nog wat en met name zoveel 
mogelijk van de wereld zien. Dat heb ik dus ook gedaan… Steeds vaker 
werden er kindjes geboren en begon het gevoel bij mij ook steeds meer 
en meer. Tot juli 2019 mijn zoon werd geboren. Een heel mooi en 
bijzonder moment. Na 9 maanden speculeren en fantaseren is het opeens 
realiteit en zie je voor het eerst je eigen kindje. Hoe bijzonder! 

Op dat moment begon het gevoel van moeder zijn en alles wat daar bij 
komt kijken voor mij. De eerste tijd stond uiteraard in het teken van alles 
ontdekken en het leren kennen van mijn zoon. Bijzonder hoe vanzelf dat 
ging en soms ook helemaal niet… Sta je dan met je handen in het haar en 
geen idee wat er aan de hand is en wat je moet doen! Het stelt je soms 
behoorlijk op de proef en kan je ongelooflijk onzeker maken. Gelukkig is 
er tegenwoordig veel informatie te halen en te vinden. En of dat soms 
functioneel is??? Het kan je helpen, maar ook nog onzekerder of angstiger 
maken. Blij dat ik goed naar mijn eigen gevoel kan luisteren en goed kan 
filteren op relevantie.  

Terugkijkend op de afgelopen 2,5 jaar is er zo ongelooflijk veel gebeurd. 
Na mijn verlof terugkeren in een hele nieuwe werksituatie. Een nieuwe 
samenstelling van team en corona die vrij snel zijn intrede maakte. 
Schakelen op het werk en schakelen thuis omdat ook mijn zoon met flinke 
regelmaat ziek was/is. Afspraak naar afspraak, arts naar arts en 
ziekenhuis naar ziekenhuis… Een heleboel zaken die flink wat aandacht 
vroegen… Maar als moeder doe je dat met liefde en overgave. Het 
belangrijkste wat ik heb geleerd is vooral heel erg naar je eigen gevoel 
luisteren en kijken naar mijn eigen zoon. Hoe hij zich op zijn eigen manier 
ontwikkelt en het positieve benadrukken van wat al goed gaat.  

Veel dingen zijn zo prestatiegericht en passen absoluut niet bij ieder kind. 
De enorme stroom aan informatie werkt daar ook niet aan mee. Overal 
zijn lijstjes voor en overal diagrammen waaraan je als ouder je kind kunt 
meten. Waanzin! Het maakt je als ouder onzeker en angstig. Dat terwijl 
ieder kind zich op zijn manier en tempo ontwikkelt. En uiteindelijk denk je 
na een tijdje: “Heb ik mij hier druk om gemaakt?” En uitgeleerd ben je 
nooit! Dat is geen enkel mens! 
 
Lyset Ottens 
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Waarom steeds weer anders ? 

Al jarenlang ben ik beheerder van een website…. Begin deze eeuw op zoek naar 
een programma waar je een website mee kon maken.. In 2003 kwam er een 
officepakket met FrontPage 2003. Een programma voor het maken van websites. 
Nu inmiddels alweer meer dan 17 jaar geleden en ik gebruik het programma nog 
steeds.. Niet meer in de handel dus ik ben er zuinig op. Al sinds 1995 kom ik in 
de inloop en tussendoor nog even 12,5 jaar gewerkt op een sociale werkplaats. 
Begonnen met 36 uur in de week en geëindigd met 16 uur in de week en het 
lukte niet meer. Al die tijd wel de inloop en nu weer elke dag en waarom 
anders ? Het bevalt me goed. 

Ook al sinds 1995 bij mijn lief en nog lang geen zin in anders. Soms valt het een 
beetje tegen, maar gewoon doorgaan en weten dat het altijd goed komt of 
gewoon is. Al jaren vind je me vaak of is het af en toe op het muurtje bij het 
station of op het muurtje bij de Hema. Ook dat blijf ik nog een tijdje doen. 
Waarom anders ? Weten dat niets hetzelfde kan blijven en gelukkig zijn er 
uitzonderingen op deze regel en wel steeds minder en minder. 

Een tv met een kont. De ouderwetse tv en de tv kast staat er nog en de tv allang 
niet meer. Nu een platte tv en niet al te groot. Anders past het niet meer in de 
kast. De kast wegdoen kan ook en dan een hele grote tv. Voor de meesten is die 
hele grote tv al heel gewoon geworden. Voor ons nog niet. Groter en groter is de 
norm. 

Mijn laptop en gebruiken tot het kapot is en dan weer net zo 1. Net zo 1 kan niet 
en sneller en sneller moet. Ook omdat de software het vraagt. Nu Windows 10 
en de belofte dat het de laatste is. Dus alleen updates. Ook alweer verleden tijd 
en Windows 11 is er inmiddels. 

Alles wordt beter dus af en toe iets nieuws is niet te voorkomen. Een elektrische 
fiets hebben en weten dat de accu al weer beter is geworden. Velen kopen na 3 
of 4 jaren een nieuwe… Alles wordt anders en om mee te doen moet je wel.. 

Aan een nieuw bankstel toe zijn en weten dat dezelfde en dan in nieuwstaat 
onmogelijk is. Niets mag hetzelfde blijven…. Nu een nieuwe auto kopen en weten 
dat het de laatste nieuwe benzineauto die er te krijgen is, kan zijn. Oh ja niet 
krijgen, maar kopen. Ook dat mag niet hetzelfde blijven. 

Voortschrijdend inzicht noemt met het nieuwe ook weleens. Ouder en wijzer 
worden en gelukkig doe ik niet alles zoals ik het vroeger deed. Ouder en wijzer 
worden en gelukkig wel. Niet alles hoeft hetzelfde te blijven !! Keuzes en 
langzaam meegaan en niet direct kopen. Eerst de kat uit de boom kijken en dan 
beslissen. Niet omdat de buurman het doet of iedereen het doet, maar als ik er 
aan toe ben : -) 

Gelukkig mag je kiezen en kan ook veel hetzelfde blijven maar het wordt minder 
en minder en je moet mee. Of je wil of niet. Of je blijft eigenwijs vast houden 
aan het ouderwetse….Soms doe ik dat. Niet alles wat nieuw is, is beter !! 

        Henk Staats 
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Studio Inlopertje/Inlopertje Inside 

Weer de nieuwe vaste rubriek over sport en spel in en rond het 
Inloophuis. Met onder andere de diverse competities en tussenstanden.  

//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. Voor prijzen aan het eind van het seizoen en de finaledag. 

Het seizoen is net begonnen, dus je kunt nog makkelijk instromen. We 
spelen in beginsel volgens officieel format. Dus vanaf 501 en eindigen met 
een dubbel. Er is een aanpassing i.v.m. de duur van partijen. Vanaf het 
moment dat iemand op een dubbel kan gooien dan heeft iemand 
maximaal 10 beurten om te “finishen”, zolang natuurlijk de tegenstander 
niet eerder uit gooit natuurlijk. Daarna mag met een groot getal worden 
uitgegooid, maar krijgt men dan slechts 1 punt. Er wordt af en toe iets 
extra gespeeld qua format, maar dat blijkt dan ter plekke.  
Er wordt rekening gehouden met “beginnende” darters. Uitleg door 
ondergetekenden.  

De afsluiting is de grote finaledag, alle darters bedenken een bijnaam en 
kiezen een opkomstmuziek, waarbij op de finaledag mee op wordt 
gekomen.  

Wanneer? Elke donderdag, met uitzondering van 2 december en 23 
december is er wel competitie, speciaal kerstdarten met leuke prijsjes. 
Info bij Paul van der Sluis of Lyset Otten 
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Tussenstand darten eind november 

1) Paul van der Sluis met 59,09% 2) Dorothy met 55,47% 3) Michel 
Nijman 54,61% 4) Lyset 54,17% en verder 5) Jos, 6) Roelof, 7) Michel 
Goudriaan. De laatste weken is het stuivertje wisselen en alles dicht bij 
elkaar in de top 4. Echter de achterhoede roert zich. Spanning dus. 

Je kunt gewoon nog in stromen en af en toe missen is ook geen probleem. 
graag tot ziens. Plus mee doen aan de competitie is automatisch geplaatst 
voor de grote finaledag in het voorjaar 2022. 

//Klaverjassen 

 

 

Komende keren op 2 en 16 december, 30 december. Onder voorbehoud. 

Meer info bij Henk Staats. 

Iets meer over het klaverjassen 

Om de 14 dagen is er een klaverjasavond in de inloop. Meedoen kost  
€ 1,50. 50 eurocent voor de kosten en competitie en 1 euro prijzengeld. 
Elke avond is een afgerond geheel met een eindstand. Het prijzengeld 
wordt verdeeld over de eerste drie plekken. Voor de competitie tellen we 
alle eindstanden bij elkaar op en dat is de einduitslag. Wel strepen we de 
3 of 4 slechtste resultaten weg. Ook voor mensen die niet aan de 
competitie mee willen doen is het klaverjassen de moeite waard. Ook 
omdat we iedere avond een eindstand en prijsjes in de vorm van een klein 
geldbedrag hebben !! Dus als je een keer zin hebt om mee te doen dan 
ben je van harte welkom !! 

Uitslag klaverjassen 4 november 2021 

1. Marcel  3726 punten 
2. Tinus                  3591 punten 
3. Derk     3280 punten 
4. Henk   3074 punten 
5. Jacob   2958 punten 
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Uitslag klaverjassen 18 november 2021 

1. Henk   3976 punten 
2. Jacob   3554 punten 
3. Derk           3450 punten 
4. Marcel   3021 punten 
5. Tinus                 2932 punten 

 
Henk Staats 

// Poolcompetitie 

Op woensdag 13 oktober zijn we weer begonnen met de poolcompetitie. 
Om de 14 dagen!! De andere woensdagen vrij poolen tenzij anders 
aangegeven. De ene week om de punten. De andere week om de lol. 
Vanaf 13.30 gaan we er een mooie middag van maken.  

De animo was redelijk groot te noemen. Er werd met volle overgave 
gepoold. Daarbij was het niveauverschil klein. Kortom, het was elke keer 
weer leuk vertoeven in de middag. Spelers die er aan begonnen, waren 
meestal dezelfde. Ronde 1 deden 6 deelnemers mee. Ronde 2 waren het 
er 5 en ronde 3 waren het er 4. Wat op viel was het geringe verschil in de 
wedstrijden. Al met al een goed begin met hopelijk een goed vervolg.  

Deelnemers waren: Gerda, Anita, Gert, Roelof, Paul F., en Michel G. De 
stand na 3 rondes is als volgt:   

1. Michel G.   8 punten 

 2. Paul F.     6 punten 

 3. Gerda     5 punten 
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 4. Gert     3 punten  

 5. Roelof     2 punten 

 6. Anita     1 punt 

Hieruit valt te concluderen dat de spelers/speelsters aan elkaar gewaagd 
waren. Voor de volgende keer hopen we dezelfde aantal mensen te 
kunnen begroeten.  

Namens de begeleiding  Gerda en Michel G.   

Tot de volgende keer !!  

Data 2021: 8 december en 22 december 

Meer info bij Michel Goudriaan en Gerda.  

//Sjoelen 

Uitslag sjoelen 17 november 2021 

1. Henk  460 punten 

2. Gerda 457 punten 

3. Paul F.  441 punten 

4. Mattie  354 punten 

5. Michel G. 281 punten 

Het was een leuke en gezellige middag. In januari zetten we het weer op 
de agenda ! 

//Overige 

Eigenlijk had er al in dit Inlopertje een verslag moeten staan van de 
voetbalwedstrijd Emmen - Jong PSV. Lyset zou die schrijven. Er zou een 
groep van het Inloophuis naar de wedstrijd gaan, door Michel geregeld 
met dank aan de FC Emmen. Vrijdag 19 november werd die wedstrijd 
gespeeld. Echter een week eerder had het kabinet uitgerekend het 
bezoeken van voetbalwedstrijden (in de buitenlucht) verboden. Daar waar 
al volgens protocol werd gecontroleerd op een QR code en identiteit. Er 
hebben zich nauwelijks besmettingen, laat staan besmettingshaarden 
voorgedaan in de periode dat publiek met speciale regels toegang had. 
Daar waar bioscopen en theaters binnen wel publiek mocht blijven 
ontvangen. Maandag 29 tegen Almere gaat/ging dus ook niet door als 
bezoek aan de wedstrijd. Hopelijk mag het straks weer, ook voor toch 
bezoek vanuit het Inloophuis. Oh ja Emmen won met 2-0. 

Paul van der Sluis  
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De computer en rekenkracht 

Mijn kennismaking met de computer begon eigenlijk pas echt in de jaren 90. Ik 
besluit een cursus te gaan volgen. MS Dos, tekstverwerking, spreadsheet en 
base. Dat zegt de jonkies denk ik niet zoveel. MS Dos was het 
besturingssysteem. WP 5.2 het tekstverwerkingsprogramma. De rekenkracht was 
nog niet echt groot en veel wat nu kan was toen nog onmogelijk… 

WP 5.1 en je kon er net zoveel mee als nu met Word. Misschien iets te veel eer 
voor dit programma, maar als het om de basis van tekstverwerking gaat was het 
een geweldig programma. Iets meer dan 5 MB groot en dat was meer dan 
genoeg… 5 diskettes dus en je kon het nog op elke computer zonder beperkingen 
installeren. Een andere tijd en er was nog geen internet en nog veel meer niet. 

De wet van Moore stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde 
schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Dus 
elke 2 jaar neemt de rekenkracht toe. Dus de meesten kochten om de twee jaar 
een nieuwe computer en weer verbaasd zijn over wat dan mogelijk is. Op dit 
moment geldt deze wet niet meer.  

De computer zien als een rekenmachine en meer is het voor mij nog steeds niet. 
De mogelijkheden groter en groter zien worden en elke twee jaar anders. Vele 
Windows versies meegemaakt en binnenkort Windows 11. Of het voor mij nog 
iets toevoegt. Nee, is dan de conclusie. Niet veel meer nodig hebben dan de 
basis en genoeg mag meer dan genoeg zijn !! Nu een laptop en pas als dat ding 
kapot is koop ik een nieuwe en weten dat dat sneller is dan verwacht. 

De smartphone heb ik ook. Toen iets wat niet mogelijk was en maar weinig 
mensen droomden er van. Het internet ook zien komen en weten dat het niet 
meer zonder kan. Als het gaat om rekenkracht is de computer de mens de baas 
en niet meer te verslaan. We kunnen natuurlijk veel doen met die rekenkracht en 
complexiteit is mogelijk. Dat is ook het gevaar !! Weten dat het eindig moet 
blijven en dat we als mensen de baas moeten blijven. Waarom ? Misschien later. 

De digitale wereld en we noemen ons brein ook al een systeem. Het zit nog niet 
in mijn systeem hoor ik vaak. Voor mij zijn er duidelijke verschillen tussen de 
mens en de computer. De mens zien als analoog en alles gaat geleidelijk. Dus 
langs een glijdende schaal. (Langzaam verder gaan en langzaam wieter en 
wieter. Weten dat de meeste mensen snel leven). Niet alleen de computer is 
sneller geworden !! Bij de computer zijn het stapjes. De rekenkracht is nu zo 
groot dat het lijkt dat het langs een glijdende schaal gaat…. 

Ook is de computer nog steeds niets meer dan een rekenapparaat en dan binair. 
Tweetallig en een 0 of 1. Goed of fout en meer is er niet. Je hebt natuurlijk ook 
goede en foute mensen, maar ook een groot grijs gebied. Het is niet alleen zwart 
of wit, maar veel meer ! 

Als het gaat om de basis is mijn kennis goed en ik heb nog elke dag profijt van 
die computercursus die ik in de jaren 90 gevolgd heb. Later ook nog een tijdje 
les gegeven en ook daar heb ik elke dag nog profijt van. 

         Henk Staats  
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Agenda December 2021 
Weeknummer 48 
Dinsdag 30 november. Knutselen/creatief. Doosje van karton maken en bekleden 
met stof. Aanvang 13.30 uur.  

Woensdag 1 december. Vrij poolen. Aanvang: 13.30 uur 

Donderdag 2 december. Pakjesmiddag. Aanvang 13.30 uur. Opgeven kan niet 
meer. Dus er is dan geen dartcompetitie  
 
Donderdag 2 december. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Kosten € 1,50 

Weeknummer 49 
Dinsdag 7 december. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur 

Dinsdag 7 december. Vergadering activiteitencommissie. Aanvang 13.30 uur 

Woensdag 8 december. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost  0,50 

Donderdag 9 december. Darten. Aanvang 14.00 uur. Kosten  0,50 

Zondag 12 december geopend. Van 13.30 tot 16.00 uur 

Weeknummer 50 

Dinsdag 14 december. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur 

Dinsdag 14 december. Bezoekersoverleg. Aanvang 13.30 uur  

Woensdag 15 december. Vrij poolen. Aanvang 13.30 uur 

Donderdag 16 december. Darten. Aanvang 14.00 uur. Kosten € 0,50 

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

Weeknummer 51 
Dinsdag 21 december. Knutselen/creatief. Aanvang 13.30 uur 

Woensdag 22 december. Poolcompetitie. Aanvang 13.30 uur.  Kosten € 0,50 

Donderdag 23 december. Kerstinstuif. Meer info volgt. Geen eetcafé. Wel 
afhaalmaaltijd 

Donderdag 23 december. Kerst dart competitie met kerstprijsjes. Aanvang 14:00 
uur. Kosten € 0,50. 

Vrijdag 24 december. Gezamenlijke lunch. Aanvang 12.00 uur. Gratis. Wel even 
opgeven. Geen eetcafé en geen afhaalmaaltijd  

Zaterdag 25 en zondag 26 december gesloten !! 

Weeknummer 52  
Dinsdag 28 december. Sjoelmiddag. Aanvang 13.30 uur.  Kosten € 1,00 

Donderdag 30 december. Darten. Aanvang 14.00 uur.  Kosten €0,50 

Donderdag 30 december. Klaverjassen. Aanvang 19.00 uur. Geen inloop! 

Vrijdag 31 december. Oliebollen en kniepertjes. We zijn om 14.30 uur gesloten. 
Dus geen eetcafé en afhaalmaaltijd !! 
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Menulijst December 2021 

Woensdag 1 december Gekookte aardappelen, rode bieten en een 
speklap 

Donderdag 2 december  Macaroni 

Vrijdag 3 december  Gekookte aardappelen, spinazie en vlees 

Maandag 6 december  Hutspot met een slavink 

Dinsdag 7 december  Rijst met kip kerrie 

Woensdag 8 december Gekookte aardappelen, boontjes en een 
karbonade 

Donderdag 9 december  Krieltjes, bloemkool en een gehaktbal 

Vrijdag 10 december  Spaghetti 

Maandag 13 december  Chili con carne met salade 

Dinsdag 14 december  Stamppot rauwe andijvie met spekjes en saucijs 

Woensdag 15 december  Zuurkool ovenschotel met ananas 

Donderdag 16 december  Bami met satésaus 

Vrijdag 17 december  Witlof ham/kaas ui de oven met aardappelpuree 

Maandag 20 december  Gekookte aardappelen, rodekool en hachee 

Dinsdag 21 december  Rijst met kip in zoetzure saus 

Woensdag 22 december  Tortilla’s 

Donderdag 23 december Kerstinstuif; Enkel afhaalmaaltijd: Stamppot 
boerenkool  

Vrijdag 24 december Opening tot 16.00 uur. Geen maaltijd. Lunch van 
12.00 uur tot 14.00 uur 

Maandag 27 december Tagliatelle met spinazie, kip en roomkaas 

Dinsdag 28 december Gebakken aardappelen, salade en vlees 

Woensdag 29 december Gekookte aardappelen, wortelen en een 
lekkerbekje 

Donderdag 30 december Penne met gehakt, tomatensaus en 
roerbakgroenten  

Vrijdag 31 december Geen afhaal maaltijden. Oliebollen lunch van 
12.00uur tot 14.00 uur.  Sluiten om 16.00 uur.
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