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“Volle vaart door stomen” met het Inlopertje
Afbeelding van Baggeb via Pixabay

De herstart van het het Inlopertje vorige maand wordt nu gevolgd door
het tweede nummer, van de maand juni. Er is dus daarmee sprake van
volle vaart door stomen van het blad. In dit nummer ook weer een
rubriek/column van Lyset en Michel. Verder het vervolg op wat de Joodse
en andere kranten schreven in de Tweede Wereldoorlog van
ondergetekende. Nieuw dit nummer is een stuk van Roelof, zeker
lezenswaardig. Om met de woorden van mijn voorganger Henk af te
sluiten. Veel leesplezier.
Paul van der S.

Redactioneel/inleiding
Mensen die een stukje willen schrijven en in dit blad krijgen, stuur het
gewoon op. Dit is immers in de eerste plaats een blad voor en door
bezoekers/cliënten, met bijdragen van medewerkers, maar dus vooral ook
voor bezoekers om hun stukjes in te dienen en geplaatst te krijgen. 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 de lettertype Verdana.
Geen PDF, i.v.m. problemen bij het plaatsen in het format. Bij voorkeur
1-3 pagina’s. Mocht je vragen hebben hierover of iets anders, stel ze
gerust aan mij in het Inloophuis of stuur een e-mail, de medewerkers van
het Inloophuis kun je ook om informatie benaderen.
paulvdsluis@hotmail.com
De deadline voor het juli nummer zal in principe de 17e zijn, van
het volgende nummer zal dit dus 17 juni zijn dat stukjes binnen
moeten zijn, eerder of alvast voor een volgend nummer mag
natuurlijk altijd.
Nog steeds zal er ook door team Inloop kopij worden geleverd. Zoals
aanstaande activiteiten, informatie en natuurlijk het maandmenu. In dit
nummer staan wederom stukjes van Lyset en Michel N. Op mijn verzoek
proberen de medewerkers geregeld stukjes in te leveren over hun eigen
dingetjes of interesses. Ik ben blij dat ze dit nu zo voort zetten. Zo leer je
terloops ook hun beter kennen, zeker in deze tijd van Corona/Covid-19 en
dat er (nog) geen normale openingstijden zijn, en wat hun gedachten,
interesses, bezigheden en passies zijn.
Op dit moment lijken wel steeds meer versoepelingen aanstaande. Dus
wellicht binnenkort een vertrouwde opening van het Inloophuis en gewoon
lekker langs kunnen komen zonder afspraak. Wij duimen allen daarvoor.
Dat betekent dat het ook beter gaat met de pandemie. Daarnaast een
vervolg op haar bijdrage door Dorothy, naast de rubriek van mijzelf over
de algemene Nederlandse en bijzondere Joodse kranten in de Tweede
Wereldoorlog.
De nieuwigheid waar ik vorig nummer mee begon is er volgende maand,
juli, weer, een greep uit de oude (inlopertjes) doos. Waarbij wat flarden
uit oude nummers gekoppeld zijn aan wat weetjes over dat jaar, dan
2012. Onder andere dat dus volgende maand.

Paul van der Sluis
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Pagina van team Inloop (Lyset, Michel en Gerda)

Praat en doe middag !!
Iedere maandag, donderdag en vrijdag van 13.00 uur
tot 14.30 uur en van 15.00 uur en 16.30 uur.
Even weer naar de inloop voor een praatje, een kopje
koffie of thee en wat gezelligheid!!
Maximaal 5 personen
Opgeven verplicht. Dat kan op de dag dat je wil komen
vanaf 11 uur !!

Nieuws vanuit het team Inloop

Contactmomenten maand juni
De tijden blijven van 13.00 uur tot 14.30 uur en van 15.00 uur tot 16.30
uur: maandag, donderdag en vrijdag

Oproep aan bezoekers
Het mooie weer is in opkomst! Er is dan buiten wat meer mogelijk en hoe
fijn is het om daar gebruik van te maken?
Als team horen wij graag wat voor ideeën jullie hebben om ook deze
zomer een leuke tijd te hebben.
Misschien kunnen wij als team hierin iets betekenen of een verbinding
maken.
Ideeën kun je aan de begeleiding mededelen of in de ideeënbus stoppen.
Team Inloop
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Paul’s wereldwijde knipselkrant nummer 7 – Paul van der
Sluis
Ik was gebleven bij 10 juli in het meinummer. Als eerste een artikel uit
een anti-Joods blad, waarin met Palestijnen destijds Joden werden
bedoeld. De titel en ondertitel laten over waar de sympathie (antipathie
eerder) stond. Daarna een tegenhanger in een illegaal (verzet) blad Het
Parool. Waarbij de eigen hand in de eigen boezem wordt gestoken.
•

Juli 1942 “De Doodsklok” – Volksblad bij de opruiming van het
Jodendom
“Geen distributiebonnen voor Joden. – Zoolang Nederland zelf geen
overvloed heeft behoeven Palestijnen niet van alles wat mee te
hebben! Alleen al in Amsterdam zijn een kleine honderdduizend
Joden, die in deze distributie deelen, zonder dat zij behooren tot het
Nederlandsche Volk. Het spreekt vanzelf, dat de Joden, die de schuld
dragen van dezen geheelen oorlog, nu weer de schuld ervan zijn,
dat de distributie-rantsoenen niet hooger kunnen worden gesteld.
Wanneer honderdduizend menschen meer moeten meedelen in een
bepaalden voorraad is het duidelijk, dat ieder iets minder krijgt dan
anders. De Joden zijn de schuld van dezen oorlog: zij hebben door
middel van allerlei kranten en partijen gehitst tegen Duitschland, zij
hebben gescholden op Hitler, zij hebben onze neutraliteit aan
Engeland verkocht, zooals zij later ons goud naar Engeland lieten
overbrengen. Zij stuurden de regeering naar Londen en vluchtten
zelf, althans hun leiders, naar Amerika. (…)
Geen koffie en geen thee voor Joden: Laat ze water drinken. Geen
suiker voor de Joden: ze vreten toch liever mosterd en azijn. Geen
boter voor de Joden: Lang genoeg hebben zij zich vet kunnen eten.
Geen textielpunten voor Joden: Lang genoeg hebben ze grof geld
verdiend aan het gesjacher met nieuw of tweede-hands goed. Halve
broodrantsoenen voor Joden: Ons graan is te kostbaar (…) Knollen
en rapen smaken hun vast veel beter, na de jaren van overvloedige
diners. (…)
Wij stellen niet den eisch, de joden te laten verhongeren: Er zijn
betere middelen om aan den joodschen invloed en indringing een
einde te maken. Wij stellen den eisch, dat dit gespuis moet
doorreizen, waarheen dan ook. (…) Joden zullen ons kostelijke
voedsel niet opvreten. Er zijn nog dingen genoeg, misschien iets
minder smakelijk, die we over hebben. Laat ze ervan genieten!
M A A R U I T D E D I S T R I B U T I E!
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•

14 juli 1942 Het Parool
“Tegen deportatie van Nederlandsche arbeiders en Joden! (…) Door
onvoldoende verzet tegen en sabotage van dezen vorm van
deportatie hebben wij Nederlanders het mogelijk gemaakt, dat de
nazi-barbaren thans begonnen zijn met de uitvoering van hun
nieuwste plan: de deportatie van al onze Joodsche landgenooten
naar werk- en concentratiekampen in Polen. (…) zullen aanstonds
als vee worden weggevoerd om in een ontredderde omgeving te
worden opgesloten in kampen, waar geen menschwaardig bestaan
meer mogelijk is en waar zij zijn blootgesteld aan de wreede luimen
hunner misdadige kwelgeesten.”

•

15-17 juli 1942 Het Joodsche Weekblad
“Verboden straten te Den Haag. Joden, die overheidsgebouwen op
het Plein of Departementen te ’s-Gravenhage moeten bezoeken,
mogen dit slechts doen, indien ze een officieelen oproep van een
Duitsche of Nederlandsche instantie kunnen overleggen. (…) de
volgende straten aangewezen in welke het aan de Joden verboden is
zich op te houden: Apendans, Binnenhof (…) Plein, Korte en Lange
Poten, Korte Vijverberg.
Zitverbod op banken te Den Haag. (…) van de Duitsche
Sicherheitspolizei aldaar de mededeeling ontvangen, dat het
gebruikmaken van banken door Joden niet toelaatbaar wordt
geacht, ook wanneer deze banken zich bevinden op straten en
pleinen en dus niet in afgesloten parken. (…) kunnen onmiddellijk in
hechtenis worden genomen en met hun gezin in Duitschaland
worden te werk gesteld.

•

Een samenvatting van diverse nummers van diverse kranten uit de
tweede helft van 1942 tot in de tweede helft van 1943.
De algemene kranten het hebben over dat vakantiegangers beter
niet in het weekend of op maandag kunnen reizen, op het gevaar af
anders de hele reis te moeten staan. Verder wordt gewag gemaakt
van een zangfeest der NSB en dat kinderen uit het Duitse
Roergebied in Nederland voor de rust zijn, komende uit een gebied
dat door de Engelsen en de Amerikanen is gebombardeerd.

Wordt vervolgd
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Lyset en haar ditjes en datjes….
Deze afbeelding komt uit het boek “De jongen, de mol, de vos en het
paard”
Het verhaal en de afbeeldingen spreken mij erg aan. Het gaat met name
over jezelf zijn en dat je jezelf mag zijn en dat is goed genoeg.
Allemaal onderwerpen die voor iedereen van toepassing zijn en die in de
huidige maatschappij regelmatig ondersneeuwen.
De schrijver en de tekenaar van dit boek is de Brit Charles Macksey,
geboren rond het begin van 1962 in het noorden van Engeland. Hij ging
naar kostschool vanaf zijn 7e en ging later naar het hoger onderwijs, waar
hij binnen 1 week steeds mee gestopt was. Hij is cartoonist/illustrator
geweest voor het Engelse blad The Spectator (een bijna 2 eeuwen oud
blad, wat veelal de Conservatieve Partij in Engeland steunt, een
voormalige redacteur was de huidige premier Boris Johnson) en van een
universiteit uitgeverij. Hij heeft onder andere gewoond in Afrika,
waaronder Zuid Afrika. Dat laatste verklaart wellicht deels dat hij
gevraagd werd om de tekeningen door Nelson Mandela in een project
weer te geven.
Hij is een voormalig atheïst die nu via zijn werk om God bekend te maken
in het leven van mensen. Vele tekeningen hebben dan ook een religieuze
inslag. Van het boek dat in dit stuk wordt beschreven zijn al rond
anderhalf miljoen exemplaren verkocht. (bron; wikipedia en auteur)
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Spitten met Roelof
Een tijd geleden is me gevraagd een stukje te schrijven voor het
Inlopertje. Ik zal een poging wagen. De meeste mensen weten dat ik al
een hele tijd een volkstuintje heb; inmiddels al ruim 20 jaar. Ik dacht
altijd dat het niets voor mij zou zijn, maar dat heeft dus anders
uitgepakt. Op een of andere manier hou ik ervan om in de grond te zitten
wroeten, als kind al groef ik diepe gaten en maakte daar valkuilen van …
de postbode durfde haast niet meer bij ons thuis te komen. Bovendien is
spitten natuurlijk een goede manier om overtollige energie kwijt te raken;
die energie had ik toen nog. Nu iets minder vaak.
Zo heb ik ooit eens thuis in de schuur van onze boerderij een gierkelder
gegraven; ik denk iets van vier bij tweeëneenhalve (wat een woord!)
meter en twee meter diep, het moest een roosterstal worden. Een
behoorlijk gat in elk geval. Mijn pa heeft toen de muren gemetseld en de
vloer gestort. Ik mocht cement maken en de stenen aangeven;
handlangen heet dat. Het was in de zomer, dus ik vroeg of ik er water in
mocht laten lopen, dan had ik een mooi zwembad. De koeien hoefden nog
lang niet op stal. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had alleen vergeten dat dat
water steenkoud was en het is de hele zomer ook niet warm geworden.
Jammer!
Ook kregen we in de jaren 70 een heuse koffiebar in het dorp; het was
een houten barak waar van alles genuttigd werd zal ik maar zeggen, niet
alleen koffie. Overal kwamen van dit soort koffiebars. In Emmen had je
natuurlijk het roemruchte Tin Pan Alley; er hing altijd een dikke blauwe
walm. Ik had er niet veel mee, al dat zweverige gedoe. Het punt was wel
dat er een afvoer moest komen voor de toiletten … nou je begrijpt het al
… Roelof groef een groot gat, tot aan de harde keileem aan toe en
koffiebar Idéfix had een septic tank, waar alles mooi in weg kon lopen.
Het gras tot in de verre omtrek bleef er jarenlang verdacht groen uitzien.
Ik was er wel trots op.
Spitten doe je met een schep, schop, spade of hoe je het maar noemen
wilt. Een spade is smaller en heeft een langere schacht waar de houten
steel in zit; hij is ook sterker en daarom bij uitstek geschikt voor het
uitsteken van planten, struiken en boompjes. Hoe dan ook: een schep
nooit te veel als hefboom gebruiken; voordat je het weet moet je weer
naar de winkel voor een nieuwe steel.
Omdat we geen subsidie kregen en om de kas te spekken hebben we als
volkstuinvereniging jarenlang kerstboompjes verbouwd … veel werk en
aan het eind van het jaar al die boompjes uitspitten, waarna ze naar het
Tuincentrum de Zandzoom in Zuidbarge gingen. Wij blij en zij nog
blijer. Tot slot nog een paar tips: maak de schep na gebruik goed schoon
en maak hem af en toe scherp met een vijl of slijpsteen. Je wordt rijkelijk
beloond, want daarna gaat alles veel lichter en met een strakker resultaat.
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Een medetuinder was een keertje bij mij in de blokhut, samen met zijn
vrouw. Hij is rijk geworden met het aanleggen van tuinen bij mensen en
ontwierp ze ook. Met verbazing keek hij naar mijn scheppen aan de wand
en vroeg hoe ik die toch zo mooi glimmend had gekregen; tsja,...na
gebruik gewoon met een doekje schoonmaken! Dat hij dat niet wist!?
Ik heb op veel plaatsen mensen geholpen in de tuin. Vaak kwamen ze dan
aanzetten met een schep waar het cement van de vorige verbouwing nog
keihard aan vast zat. Onwerkbaar! Bovendien, “zo stomp dat je er wel op
naar Keulen zou kunnen rijden”, zou mijn moeder zeggen. Kortom, een
ondergewaardeerd stuk gereedschap en een ondergewaardeerde
bezigheid: spitten met een schep!
Roelof Engbers

Michel’s Mooie Momenten (deel 2)
Afgelopen maandag 17 mei was het zover. Na 4 maanden gewerkt te
hebben in het Steunpunt Emmerhout van Cosis (dagbesteding op locatie)
kon ik weer beginnen op mijn eigen werklocatie in Borger (Huneborg). Ik
werk daar 3 dagen in de week (maandag, dinsdag en woensdag) en
steeds meer cliënten konden daar na maanden afwezigheid weer
beginnen, onder nog steeds geldende maatregelen natuurlijk. Ik heb zeker
mooie maanden gehad in Emmerhout, erg leuke nieuwe mensen/cliënten
mogen ontmoeten, maar toch weer erg fijn om op mijn eigen stekkie te
zijn, ook weer bij mijn collega’s!

Dat deze stap weer gezet kon worden is positief.., positief voor mij, maar
ook positief in het algemeen. Een stapje dichter bij weer “normaal”. Ook
kreeg ik 17 mei mijn 2e vaccinatie, dus eigenlijk een dubbel gevoel van
positiviteit. Daar kwamen de berichten vanuit de regering, over de
versoepelingen nog weer bovenop, dus ik ben zeker positief gestemd! Nu
ben ik natuurlijk van nature best wel een vrolijke snuiter, die houdt van
een grapje en een goede sfeer, maar ik heb echt het gevoel dat we snel
wat grotere stappen kunnen zetten!
Iedereen nog even volhouden en dan kan er vast steeds meer!
Nog even: Kop d’r Veur!

Lieve groeten Michel
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Dorothy’s Dynamische Didactiek

Is je huis ook zo’n zooitje geworden doordat je zoveel thuis zit? Begin
eens met opruimen hou een grote opruiming maar begin klein pak eerst
een kamer voor je het hele huis wil aanpakken, wil je graag wat liefs doen
voor een ander, wil je van spullen af en heb je Facebook meld je aan op
een weggeefhoek en plaats wat je wilt weggeven (heb je geen Facebook,
je kent vast wel iemand die het wel heeft en je hierbij wil helpen). Ik heb
zelf ondervonden dat je mensen met de gekste spullen kunt blij maken en
het scheelt ritjes naar de stort voor jou. Als je het dan leeg en opgeruimd
hebt kun je eventueel je huis ook opknappen, koop een leuke kleur verf
en vernieuw je muren in je huis. Of haal nieuwe schilderijen of plaatjes
voor aan de muur. Zo op deze manier is het weer fijn en lekker om in je
huis te zijn. Dit kun je natuurlijk ook toepassen op je tuin met lekker
weer. Maak je tuin of balkon schoon ruim het op en maak het gezellig.
Dorothy
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Menulijst maand juni 2021
Dinsdag 1 juni

Stamppot rauwe andijvie met een saucijs

Woensdag 2 juni

Witlof ham/kaas uit de oven met aardappelpuree

Donderdag 3 juni

Tagliatelle carbonara met roerbakgroenten

Vrijdag 4 juni

Krieltjes, salade en een schnitzel

Maandag 7 juni

Gekookte aardappelen, rodekool en een karbonade

Dinsdag 8 juni

Spaghetti

Woensdag 9 juni

Gekookte aardappelen, sperziebonen en een speklap

Donderdag 10 juni

Rijst met kip/kerrie

Vrijdag 11 juni`

Gebakken aardappelen, broodje shoarma en salade

Maandag 14 juni

Lasagne

Dinsdag 15 juni

Gebakken aardappelen, witlofsalade en een
lekkerbekje

Woensdag 16 juni

Gekookte aardappelen, bloemkool en een gehaktbal

Donderdag 17 juni

Gekookte aardappelen, wortelen en een slavink

Vrijdag 18 juni

Macaroni

Maandag 21 juni

Preischotel met gehakt

Dinsdag 22 juni

Mousakka

Woensdag 23 juni

Gekookte aardappelen,rode bieten en vlees

Donderdag 24 juni

Aardappelkroketjes, broccoli en een kipschnitzel

Vrijdag 25 juni

Bami

Maandag 28 juni

Penne met tomatensaus, gehakt en groenten

Dinsdag 29 juni

Nasi

Woensdag 30 juni

Gebakken aardappelen, salade en vlees
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