
 
Dit is een uitgave van Inloophuis Emmen, Boslaan 135, 7822 EP Emmen. Meer 
info vind je op: www.inloophuisemmen.nl. Ook kun je ons op facebook vinden. 

 

Een nieuwe rubriek start, nu weer competities in sport en spel starten: 
Studio Inlopertje oftewel Inlopertje Inside. Momenteel klaverjassen elke 2 
weken op donderdagavond en darten elke donderdagmiddag (niet op de 
4e donderdag van een maand) en mogelijk later andere sporten/spelen. 
Zie verderop in dit Inlopertje. Kortom er zit weer muziek in de activiteiten. 

Inlopertje 

Maandblad van Inloop Emmen. Oktober 2021 

http://www.inloophuisemmen.nl


Redactioneel/inleiding  
 
In dit nummer staan weer meer verschillende stukjesschrijvers. Een 
artikel over Toolbox, verder over er bij willen horen (of juist niet?), 
Dorothy komt terug op de enquete van enige tijd geleden over het 
lunchcafe. Iemand is erg blij met het ruimere contact wat mogelijk is in 
het Inloophuis en wat heeft een Duitse leraar en kunstschilder in 
lederhosen te maken met de supermarktketen Lidl? Een nieuwe rubriek en 
in hoeverre zijn er grenzen aan controle en vrij zijn? Zie dit nummer van 
het Inlopertje. 

Een debuut hier is de bijdrage van Ben S. Dus schroom niet en lever een 
stukje in, ook jij kunt in het Inlopertje staan. Misschien het begin van een 
carrière, maar in ieder geval een goede kans mee te werken aan ons blad 
wat poogt informatief, onderhoudend en soms leerzaam te zijn. Mensen 
die een stukje willen schrijven, stuur het gewoon op. Bouw mee! 

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. Bij voorkeur 1-3 pagina’s, maar ik kan 
heel flexibel zijn. 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 of hulp benaderen. 
paulvdsluis@hotmail.com 
De deadline voor het November nummer zal in principe de 20e zijn, 20 
oktober dus dat stukjes binnen moeten zijn, eerder of alvast voor een 
volgend nummer mag natuurlijk altijd. Kom je niet goed uit met de 
datum, benader mij even om te zien of er een mouw aan te passen is.  

Nog steeds zal er ook door team Inloop kopij worden geleverd. Zoals 
aanstaande activiteiten, informatie en natuurlijk het maandmenu. Vooral 
nu sinds 1 september weer meer activiteiten in en door het Inloophuis 
kunnen worden gehouden, meer nieuws hierover. Daardoor ook oproepen 
om mee te doen: op donderdagen (behalve elke 4e donderdag) van 
14:00- 16:00/16:15 met het darten en een keer per 2 weken op 
donderdagavond klaverjassen. Zie verderop in het blad. 

Het eetcafe is weer volop aan het draaien met eten in het Inloophuis, 
opgave zoals gewoonlijk voor 13:00 uur, al blijft eten ophalen ook 
mogelijk. Veel Leesplezier.  

Paul van der Sluis 
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Lyset haar ditjes en datjes 

Weer open! 

Wat heeft het lang geduurd en wat is het weer fijn om open te zijn! 

Ik weet nog als de dag van gisteren dat Corona ons volledig in zijn greep 
nam en dat het moment van sluiten onvermijdelijk was …  
Dat het zo lang zou duren had niemand verwacht. Dat het een flink 
beroep op iedereen zou doen was ook niet het eerste wat bij mij op 
kwam. 
Achteraf gezien (hoewel het natuurlijk nog niet voorbij is) heeft het veel 
met een heleboel mensen gedaan en is het nu het steeds weer normaler 
wordt, nog steeds een zoektocht hoe daar mee om te gaan …. 

Daar waar je eerst moest wennen aan de stilte en alle beperkingen die 
noodzakelijk waren om het virus onder controle te krijgen, is het nu weer 
wennen aan alle prikkels die op je af komen. Persoonlijk ben ik erg blij om 
weer de prikkels te ervaren die we zo lang niet hebben gehad. Het 
betekent dat ik weer kan doen waar ik blij van word en dat is het contact 
in de Inloop en het samen zijn met iedereen die het maar nodig heeft of 
die het gewoonweg leuk vindt te komen. 

Nu we steeds meer kunnen is het ook fijn dat we straks weer dingen 
kunnen organiseren en weer veel mooie momenten creëren met elkaar. 
Om dit alles te bewerkstelligen met elkaar gaan we ook weer 
overlegvormen starten. 

Ik wil er nog even aan toevoegen dat ik het van jullie allemaal erg knap 
vind hoe jullie je staande hebben gehouden in deze lastige tijd en dat ik 
het super leuk vind dat we elkaar weer regelmatig kunnen zien in de 
Inloop! 

Groetjes en tot ziens in de Inloop! 

Lyset Ottens 

  
  3



Grenzen en vrij zijn  

 
In China doen ze als het gaat om controle van de bevolking anders dan bij ons. 
Camera’s en gezichtsherkenning en de mogelijkheden die dit biedt. Zo wordt 
iedereen op straat in de gaten gehouden en bij ongewenst gedrag doet de 
gezichtsherkenning zijn werk en heb je pech..  Lezen dat 22 miljoen Chinezen 
niet mogen reizen, dus ook niet naar het buitenland mochten. 1 keertje te veel 
door rood gelopen kan genoeg zijn. Gewenst gedrag is belangrijk en de overheid 
controleert alles.. 

Nederland en ook in ons landje heb je bijna overal camera’s en af en toe 
gezichtsherkenning. Ergens een raam ingooien kan bijna niet meer ongezien en 
anoniem. Privacy is gelukkig nog belangrijk. Je kunt ook zeggen dat als je een 
raam ingooit je best wel gestraft en gepakt mag worden. Mee eens, maar wat is 
de grens ? Een verhaal van iemand met een camera buiten en hij kijkt af en toe 
even op zijn smartphone om te zien hoe zijn buurman aan het werk is. Weet die 
buurman dat? Dat vraag ik me dan even af. De keerzijde van al die camera’s en 
dan denk ik even aan privé en mag het privé zijn als ik even ga winkelen. 
Gezichtsherkenning heeft natuurlijk ook voordelen als het gaat om misdaad en 
ongewenst gedrag. En wat is dan ongewenst gedrag en wie bepaalt dit? 

Corona en die QR code. En natuurlijk weer grenzen. In hoeverre mag iemand 
anders bepalen of je je laat inenten of niet. Mensen die zeggen dat al die 
inentingen in je kindertijd ook geen probleem waren en nu wel. Wat zit je toch te 
zeuren. Grenzen en in hoeverre mag je vrij zijn en zelf bepalen? Voor mij het 
belangrijkste. Leven in een vrij land en zelf mogen kiezen of je wel of geen risico 
wilt lopen. Net als roken. Ongezond maar zelf mogen kiezen wel of niet. 

De digitale mogelijkheden zonder grenzen en zo kun je met een beetje digitale 
gedoe alles van iemand weten en alles bepalen. Anoniem met de trein willen en 
weten dat dat niet meer kan. Niet dat de NS nu direct misbruik er van gaat 
maken maar het gaat om het idee. Gelukkig is er in ons landje nog privacy, maar 
hoe lang nog? Grenzen zijn dan heel erg belangrijk. 

Oh ja Corona en mensen uitsluiten zonder inenting en daar heb ik persoonlijk 
heel veel moeite mee. Artiest zijn en dan weigeren even niet op te treden. 
Wachten tot iedereen weer welkom is. Of de deuren van je café sluiten. Wachten 
op de dag dat je iedereen zonder controle mag ontvangen. Weten dat velen zich 
dat niet kunnen veroorloven. Principieel zijn kan dan domweg gewoon niet. Je 
wordt gedwongen om mee te doen. Of je wil of niet…. 

Vrijheid en wat is vrijheid? Leven in een democratie en de meerderheid bepaalt 
wat normaal is en wat mag. Alles heeft zijn grenzen en blij dat ik niet in China 
woon waar alles wat je doet genoteerd wordt en de staat bepaalt wat kan en niet 
kan en straf natuurlijk…. 

Weten dat privacy nu iets anders is dan in de verleden tijd. Blij zijn met wat nu 
kan, maar ook de keerzijde van die medaille mag je niet vergeten te zien !! En 
natuurlijk grenzen en hoe belangrijk die dan zijn. Ben je eenmaal een grens over 
dan is het moeilijk zo niet onmogelijk om het terug te draaien !! 

Henk Staats 
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Dorothy’s Dynamische Didactiek 

 
Wat fantastisch dat jullie de poll hebben ingevuld. Er zijn een hoop ideeën 
binnengekomen. In overleg besloten dat sommige ideeën ten uitvoer gebracht 
kunnen worden dus dit gaan we realiseren. Wat uiteindelijk de nieuwe 
toevoeging van het lunch café gaat worden blijft nog even een verassing. 

Wat eruit is gekomen aan ideeën voor een soep: 

• Pompoensoep  

• Broccolisoep 

• Bloemkoolsoep  

• Courgettesoep  

• Goulashsoep 

• Kip kerriesoep 

• Mosterdsoep  

• Brandnetelsoep 

• Zelfgemaakte groentesoep 

• Gebonden champignonsoep 

• Vermicellisoep 

• Bonensoep 

• Snert 

Ideeën wat er toegevoegd kan worden aan het lunchcafé: 

• Pannenkoeken  

• Kaiserschmarrn (is een zoet Beiers/Oostenrijks gerecht, licht 
gekaramelliseerde pannenkoek, vaak met rozijnen of andere vruchten en 
poedersuiker) 

• Maaza drinken  

• Slaatje 

• Braadworst 

• Fruit 

• Smoothie  

• Toetjes 

• Yoghurt/kwark 

• Roerei 

Dorothy 
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Fabelachtige Fantastische Fascinerende Feiten 

Een nieuwe rubriek met leuke weetjes, soms gewoon leuk om te weten, 
soms nuttig, soms vooral opmerkelijk. Wat te denken van het ontstaan 
van de Lidl en waar de naam vandaan komt. 

Supermarkten en bijzonderheden  
 
Lidl: De meeste van jullie kennen wel de Lidl. Van oudsher een van 
oorsprong discount supermarkt. Nog steeds bekend van producten uit 
dozen in de winkels en vooral eigen en onbekende merken. Goedkoop. De 
Lidl is een supermarkt die ontstaan is in (West) Duitsland. vandaag de dag 
bijna in heel Europa filialen, meer dan 11.000 winkels. Zelfs sinds een 
aantal jaren ook in de V.S. Naar aantal filialen is het de grootste 
discounter ter wereld. In Nederland zijn ruim 435 winkels en zo’n 19.000 
medewerkers inmiddels een gevestigde naam hier en bij de consumenten. 
In Nederland is Lidl actief sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw. De 
eerste filialen kwamen in Uden en Vriezenveen eind 1997.  

• Vroege begin: Al in 1862 is er in het adresboek van Heilbronn 
(zuidwesten van Duitsland) een winkel te vinden waarin de naam Lidl te 
zien is. A. Lidl & Co Südfrüchtenhandlung. In 1930 trad de koopman 
Josef Schwarz als vennoot toe. De naam werd aangepast tot Lidl & 
Schwarz KG en werd uitgebreid tot een levensmiddelen groothandel in 
de wijde regio. De zaak werd volledig verwoest in het voorlaatste 
oorlogsjaar 1944. In 1954 was de herbouw van het hoofdkantoor 
gereed.  

• Vervolg en verandering: In 1968 werd de eerste supermarkt geopend 
onder de naam Handelshof (vanaf 1984 werden dit het nog bestaande 
Kaufland) en de zoon van Josef Schwarz, Dieter kwam in de zaak en 
opende in 1968 de eerste supermarkt. Hij was enthousiast over het 
discount concept van de supermarktbroers Albrecht van inderdaad Aldi 
supermarkten. In 1973 opende hij in Ludwigshafen am Rhein 
(noordelijker en vlak bij Luxemburg) de eerste discount supermarkt met 
de naam Lidl. 

• Problemen over gebruiken van de naam Lidl: De oorspronkelijke naam 
van Lidl was om juridische redenen niet door Schwarz te gebruiken voor 
de supermarkt. Zijn eigen naam Schwarz in combinatie met 
(super)markt zou niet een echt gelukkige keuze zijn om associaties met 
een (illegale) zwarte markt te voorkomen.  

• Oplossing om toch de naam Lidl te gebruiken: Er gaan diverse verhalen 
rond. Een er van is dat Lidl een soort samentrekking is van de 
vestigingsplaats Ludwigshafen. De zaak was echter ontstaan in Heilbronn 
en pas later naar Ludwigshafen uitgebreid. De meest genoemde is dat de 
naam uit het verleden (wat immers eerst Lidl heette voor dat vader 
  

  6



Schwarz zich er in kocht) werd gebruikt. Dit kon zoals net hierboven 
gezien niet om juridische redenen. Een variant er op is dat een (Ludwig) 
Lidl als werknemer werd aangesteld en aldus diens naam kon worden 
gebruikt. Het zou zelfs kunnen zijn dat vader Schwarz eerst niets in het 
idee van de discount zag en er voor ging liggen om de naam van de 
eerdere partner te gebruiken.  
 
In ieder geval om aan de naam Lidl te komen, werd de naam van 
inderdaad Ludwig Lidl opgemerkt via waarschijnlijk een regionale 
krantenartikel over een kunstschilder genaamd Ludwig Lidl.  

• Ludwig Lidl, een leraar en kunstschilder zorgt voor de oplossing: Ene 
Ludwig Lidl werd in 1908 geboren in het Sudetenland (een regio in 
centraal Europa met een grote groep Duitstaligen, tot de inlijving bij Nazi 
Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog onderdeel van Tsjechoslowakije) 
en was tot die oorlog leraar in het beroepsonderwijs. Hij was 6 jaar 
soldaat in de oorlog en uit gevangenschap was hij ontsnapt. Hij was 
vanaf 1945 boerenknecht en daarna in Schluchtern (zuidwest Duitsland) 
leraar bij een soort Havo/VWO-achtige school (Oberrealschule) tot 1971. 
Hij werd blijkbaar erg geroemd om zijn menselijke en pedagogische 
benadering. Overigens een plaats vlak bij Heilbronn. 
 
Hij was ook actief in geschiedenis en in de katholieke kerk. Hij was naast 
leraar vooral ook kunstschilder. Zijn specialiteit waren stadsgezichten, 
landschappen en bloemen in aquarel. Hij was naar eigen zeggen een 
autodidact, dus had het zonder cursussen zich het schilderen eigen 
gemaakt. Hij overleed eind 1987. 

• Dieter Schwarz ziet een krantenartikel over de voormalige leraar en 
kunstschilder: In de zomer van 1972 vertelt Ludwig Lidl in de 
Heilbronner Stimme over zijn passie voor het schilderen. “Geen week 
zonder 1 of 2 gemaakte schilderijen”. Naast ongetwijfeld vooral zijn 
familie en misschien oud leerlingen wordt het  artikel kennelijk met veel 
genoegen gelezen door ene Dieter Schwarz. Voor 1000 mark (ongeveer 
500 euro) koopt hij de rechten om zijn naam Lidl te mogen gebruiken 
voor zijn supermarkt. Lidl de voormalige leraar ging door met schilderen 
en Schwarz ging een van de grootste (discount) supermarktbedrijven 
van de wereld op zetten. Dus toch onder de naam Lidl. 

• Onder andere uit wikipedia.com, focus.de, hier-in-leingarten.de, lidl.nl. 

Een aantal schilderijen is op de site van Leingarten te zien, waaronder 
stadsgezichten, landschappen en bloemen en een foto van Ludwig Lidl in 
lederhosen.  

Mocht je vragen hebben over een onderwerp of iets nader weten, wie 
weet kan ik het een en ander er over vertellen of uit zoeken. Dat kan dan 
misschien een artikel worden. Als je zelf iets leuk hebt geschreven. 
Welkom. 

Paul van der Sluis 
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Toolbox  
  
Vanaf begin 2018 ben ik bij Toolbox. Eerst op metaal, later tuintje erbij.  
Op metaal vuurkorven maken en van restmateriaal van Drentea mooie 
dingen maken.  
Eerst gezamenlijke werkplaats, later eigen werkplaats.   

 
Mooie dingen maken lukt wel, verkopen ook nog wel. Produkten op de 
markt brengen, dat had Tolboom beloofd om mij hiermee te helpen, daar 
is helaas niets van terecht gekomen. De klik tussen Toolbox en mij is er 
niet.  

Toolbox was eerst meer een reïntregratie-bedrijf, probeerde mensen met 
een uitkering aan een baan te helpen. Toolbox heeft veel mensen dingen 
beloofd wat ze niet waar konden maken. Niet alleen de gemeente, maar 
ook deelnemers zijn teleurgesteld weggegaan. Ook mij is eerst dingen 
beloofd wat ze achteraf niet kunnen waarmaken.  

Nu is Toolbox dagbesteding.   

Tuintje bij groeigrond gaat beter. De sfeer tussen de deelnemers is er ook 
beter. Tuintje is een biotuintje zonder gif en zonder kunstmest. Een 
voorbeeld-tuintje hoe je eigen compost maakt en je plantjes zonder gif op 
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kweekt. Deze tuin is een kopie van mijn eigen tuintje in Barger 
Compascuum. Het lukt aardig goed en mensen 
zijn enthousiast, zijn ook deelnemers die mee helpen. In het tuintje staan 
ook producten die ik gemaakt heb zoals vuurkorven en voederhuisje. Het 
voederhuisje heb ik nog gemaakt op de Nijverheidsstraat, dagbesteding 
inloophuis.   

 
Toolbox. 

 Het is qua organisatie een nog niet professioneel bedrijf. Ik heb wel veel 
geleerd, ook over mijzelf.  
Het was een leuke tijd.   
Nu weer meer thuis. 

Ben Steenhuis 
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Er niet bij (willen) horen !! 

Achtenhalf miljoen auto’s in ons landje en ik heb er geen. Wel een auto gehad en 
dan kom je er na verloop van tijd achter dat het niet echt bij je past. Nu zonder 
en weten dat ik een minderheid ben. In het verleden de ervaring hebben dat je 
voor sommigen of zijn het er veel, zonder auto niet echt meetelt. Ook financiële 
redenen natuurlijk. Een uitkering is geen vetpot en dan moet je keuzes maken. 

 
Een auto mooi vinden en met  die groep mensen heb ik niet zoveel. Nog nooit 
een mooie auto gezien. Ik heb er niets mee. Een apparaat op 4 wielen en een 
motor die je dan gemakkelijk van a naar b kan brengen en meer is het niet : -) 

Er bij willen horen en weten dat ik er in vele opzichten niet echt bij hoor..  

 
Werken is ook een gepasseerd station. Al meer dan 30 jaren in de WAO en dat is 
het dan. Wel een aantal van die 30 jaren gewerkt bij de sociale werkplaats en 
ook daar hoorde ik niet echt bij. En dan maar niet en de uitkerende instantie is 
het met me eens en vindt me nog steeds niet geschikt om te werken. 

 
De werkenden hebben natuurlijk een heel ander leven dan de 
arbeidsongeschikten en hebben de hele dag iets te doen. Ook zoiets. Volle 
agenda’s en altijd haast en geen tijd om niets te doen. En ik heb tijd zat om niets 
te doen en niets doen is mijn grootste hobby : -) 

 
Er bij willen horen en voor velen het streven en het allerbelangrijkste. Niemand 
wil nergens bij horen of buiten de boot vallen. De buurman een nieuwe auto en 
ik moet ook maar een nieuwe. De grootte van de tv is ook belangrijk en 
meegaan moet. Of je het echt nodig bent of echt leuk vindt is niet belangrijk 
meer. 

 
Een verjaardagsfeestje en iedereen vertelt verhalen over het werk dat men doet 
en je zit ertussen als niet werkende. Ik ken mensen die dit mee maken en zich er 
kloten door gaan voelen. Zelf heb ik geen zin in verjaardagsfeestjes : -)   

 
In het openbaar vervoer en merken dat ik een uitzondering ben. Afgelopen 
woensdag met de bus naar Assen en ik zit tussen de scholieren in de bus. Weten 
dat de meesten van mijn leeftijd nooit meer in de bus zitten. Ook in de trein is 
dat te merken. Jarenlang goedkope treinkaartjes en vele gaan dan even met de 
trein. Het geld geeft de doorslag. Toen corona en je zit weer tussen dat jonge 
spul en gewoon doorgaan. Ook mensen die even weer een auto kopen. Veiliger 
dan de trein is dan de reden. 

 
Een uitzondering op de regel zijn en ik wil ook niet anders meer. Op fietse en als 
iedereen gaat fietsen koop ik weer een auto : -)  Nog steeds een roker en ook 
dan ben ik een uitzondering. Weten dat het ongezond en slecht voor mijn 
lichaam is. Mijn geest doet het er goed op… Ik denk dan dat als iedereen gaat 
roken ik ga stoppen : -) 

Er bij horen of erbij willen horen en vaak wil ik er gewoon niet bij horen !! 

Henk Staats 
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Studio Inlopertje oftewel Inlopertje Inside 

Zoals aangekondigd, zijn er vanaf september weer meer activiteiten opgestart. 
Dus tijd voor een nieuwe maandelijkse rubriek. Hierin aankondiging van sport en 
spel. Van toernooien en competities. Er zijn dus al 2 competities weer opgestart. 
Te weten darten en klaverjassen. In deze rubriek dus aandacht voor de data, 
uitslagen, standen en veel meer. Volgende maand een tussenstand van darten. 

• Klaverjassen 

Na een pauze van anderhalf jaar weer klaverjassen in de inloop en het was 
gezellig met een duidelijke winnaar !! 

Uitslag klaverjassen 9 september 2021 

1. Derk  4695 punten 
2. Marcel  3330 punten 
3. Henk   3192 punten 
4. Tinus  2609 punten 
5. Louis  2323 punten 

Uitslag klaverjassen 23 september en weer een duidelijke winnaar !! 

1. Marcel  4351 punten 
2. Derk  3595 punten 
3. Tinus  3559 punten 
4. Henk  2759 punten 

Om de 14 dagen op de donderdagavond. Voor de komende maand op 7 oktober 
en 21 oktober. We beginnen om 19.00 uur en gaan door tot 21.00 uur en je bent 
welkom om mee te doen.  

Meer info bij Henk Staats 

• Darten  

Het darten is ook weer begonnen na anderhalf jaar gedwongen pauze. We 
beginnen met een vers seizoen, dus iedereen vanaf het begin. Er wordt op de 
donderdagmiddag gespeeld. Let op! Er is geen dartcompetitie op elke 4e 
donderdag van de maand i.v.m. vergaderingen. Er kan overigens dan vrij gedart 
worden, zoals bijna altijd.  
 
De komende data van het darten zijn op 30 september, 7 oktober, 14 oktober, 21 
oktober. Niet op 28 oktober (4e donderdag). We beginnen tussen 13:45 en 
14:00 uur tot ongeveer 16:15 uur. Deelname is 0,50 cent (bestemd voor de 
prijzen, bekers en drankjes en hapjes op de grote finaledag komend voorjaar 
2022). Er is al een aardige groep, maar we kunnen altijd darters gebruiken. 
Er wordt in beginsel “gewoon” van 501 naar uitgooi met een dubbel gespeeld. 
Ben je nog niet zo ervaren, dan geldt er een periode van 6 competitiedagen met 
een speciale regel om toch mee te kunnen doen. Het is niet erg om wat later te 
komen en je kunt het je ook veroorloven om wat competitiedagen te missen. Dus 
probeer en doe mee. Wij zijn al begonnen, maar dat is geen probleem om nog 
mee te doen voor de competitie. Als je eigen dartpijlen heb, neem dan die mee.  

Vragen? Info? Daarvoor kun je bij de dartcommissie terecht, zijnde 

Paul van der Sluis en Lyset Ottens  
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Menulijst oktober 2021 

Vrijdag 1 oktober  Bruine bonen met spekjes en salade 

 
Maandag 4 oktober Gekookte aardappelen, rode bieten en een karbonade 

Dinsdag 5 oktober  Nasi  

Woensdag 6 oktober Witlof ham/kaas uit de oven met aardappelpuree 

Donderdag 7 oktober Krieltjes uit de oven met bloemkool en een schnitzel  

Vrijdag 8 oktober  Tagliatelle carbonara met roerbakgroenten en ham  

Maandag 11 oktober Spaghetti 

Dinsdag 12 oktober Stamppot rauwe andijvie met een gehaktbal  

Woensdag 13 oktober Gekookte aardappelen, rode kool en een speklap 

Donderdag 14 oktober Hutspot met een rundersaucijs 

Vrijdag 15 oktober  Bami  

Maandag 18 oktober Gebakken aardappelen, salade en vlees 

Dinsdag 19 oktober Stamppot boerenkool met spekjes en rookworst 

Woensdag 20 oktober Macaroni 

Donderdag 21 oktober Gekookte aardappelen, sperziebonen en een slavink 

Vrijdag 22 oktober  Zuurkoolschotel met gehakt en ananas 

Maandag 25 oktober Gekookte aardappelen, spruitjes en vlees 

Dinsdag 26 oktober Preischotel met gehakt 

Woensdag 27 oktober  Tortilla’s 

Donderdag 28 oktober Lasagne 

Vrijdag 29 oktober  Rösti met broccoli en vlees 
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