
 
 

 

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. 

Kopy voor het november nummer moet binnen zijn op vrijdag 19 februari. Je 

kunt het sturen naar staatshenk@gmail.com 

Hallo allemaal,  

Zoals jullie weten zitten we nog midden in een Lock Down. Kijkend naar 
de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames en dan zie ik nog geen 

echte daling…9 februari is de nieuwe uiterste datum. Een verlenging zit er 
wel in. Dan duurt het dus nog even voor de inloop weer een echte inloop 

is. 
Gelukkig zijn er de praat en doe middagen. Met ingang van 1 februari ook 

op maandag 2 keer.. Dus kunnen er op maandag, donderdag en vrijdag in 

twee groepen van 5  10 bezoekers terecht in de inloop. Wel op afspraak. 
Mocht je een keertje op die dagen in de buurt zijn en onverwachts 

langskomen. Dan wordt je als er nog plek is niet zomaar weggestuurd. 
 

Team inloop en de meewerkers zijn zoals sommigen al weten een bakactie 
gestart voor de stadsboerderij en de aanvragen stromen binnen. Een 

drukke tijd voor het team en de meewerkers. Op zich is er niets mis mee 
met het feit om iets voor een ander te doen. Zolang het maar niet ten 

koste gaat van… 
 

Wieter goan. Zo is het al bijna weer februari. Een jaar geleden waren we 
druk bezig met de voorbereidingen van het 25 jarig jubileumfeest en was 

er nog geen sprake van corona. Nu al bijna een jaar corona en een 
beperkte inloop. Hoe snel de tijd kan gaan. Laten we hopen dat corona 

het inloophuis voorbijgaat en iedereen gezond mag blijven. 

Een nieuwe inlopertje en zelf al meer dan 10 jaar bezig met het 
maandelijks maken van een krantje voor de Inloop. Dus al meer dan 100 

exemplaren. Van een paar pagina’s naar 26 pagina’s en terug naar een 
pagina of 10. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. 

In dit nummer alles over de bakactie, de moppentrommel is terug. Ook 
weer een bijdrage van Paul waar ik weer blij mee ben. Weer twee stukjes 

van mezelf en een paar leuke overdenkingen.  Een iets andere opmaak 
dan de vorige keer…  

Kopy voor het volgende nummer moet binnen zijn op vrijdag 19 februari. 
Rest me nog jullie veel leesplezier te wensen en tot de volgende keer !! 

 

       Henk Staats 

Inlopertje 

Maandblad van Inloop Emmen. Februari 2021 
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Nieuwe winters 

Verlangen naar de goede oude tijd. Toen er nog echte winters waren met sneeuw 

en ijs. Af en toe even niet. Weten dat de winter altijd weer terugkomt. 

De klimaatverandering is nu in 2021 wel zichtbaar. Vooral als het om de winter 

gaat. Het pas koud vinden als er sprake is van een ijsdag. Zowel overdag als in 

de nacht beneden nul. De laatste ijsdag in Nederland was op 24 januari 2019 dus 

bijna twee jaar geleden. Ook dat is een nieuw record. Zoekend op internet naar 

cijfers over de winter. Een gemiddelde temperatuur in een wintermaand beneden 

nul. Dat was voor het laatst in 2010. Sindsdien op een enkele vorstperiode na is 

het alleen maar warmer geworden. 

Afgelopen weekend sneeuw. Hoe blij we er mee waren. Hoe dat in de vorige 

eeuw de normaalste zaak van de wereld was. -10 is net zoiets. Strenge vorst en 

hoe we het niet meer kennen. Mijn lief die -5 al koud noemt. Overdag beneden 

nul is ook al bijna twee jaar geleden. 

De Elfstedentocht hebben we deze eeuw nog niet gehad. Je weet natuurlijk niet 

wat de toekomst ons brengt. Maar de kans wordt kleiner en kleiner. 

Houden van het Nederlandse klimaat. Houden van de verschillen tussen de 

jaargetijden. Hoe de winter steeds meer een verlengde herfst wordt. Met veel 

regen en temperaturen boven nul. 

Ik ben blij dat ik nog weet wat echte winters waren. Met temperaturen beneden -

10 en met veel sneeuw. Ijswinters en weten wat echte koude is….  Hoe ook ik 

langzaam vergeet en gewend raak aan de winters van deze tijd. Buiten zijn en 

pas als het overdag vriest blijf ik binnen. Ook bij regen natuurlijk.. Ouder worden 

en steeds minder goed tegen de kou kunnen. Ook dat merk ik. 

We gaan natuurlijk ook anders tegen de winters aankijken. Gewenning speelt 

een grote rol. De ouderen die de winters van de jaren 70 en 80 terug willen. De 

jongeren kennen alleen de plaatjes en de verhalen. En ze moeten het doen met 

kunstijs en af en toe een beetje sneeuw. 

Het koudegetal komt al jarenlang niet meer boven de 100. Een koude winter 

hebben we deze eeuw nog niet gehad. Het koudegetal begint als de gemiddelde 

temperatuur in 24 uur beneden de nul is… De minimum dag en 

nachttemperatuur bij mekaar optellen en de – weglaten. Deze winter staat hij 

dus heel laag…  

De winters van de vorige eeuw. Hoe ver weg dit klinkt.. 1979 wordt vaak 

genoemd. 1986 en 1987 of was het 1985 en 1986. Elfstedentochten. Natuurlijk 

ook 1997 de allerlaatste Elfstedentocht. Hoe ik samen met mijn lief de hele dag 

voor de tv keek naar deze tocht. Met een half litertje berenburger voor de goede 

stemming/sfeer. Het warmer worden in Nederland.. Oorzaak en gevolg… De 

mens als grote dader zien en dan moeten we allemaal een stapje terug doen.. 

Minder en minder om de echte winters terug te krijgen. Of het is een natuurlijk 

proces en de mens kan er echt niets aan doen. Leren leven met het feit dat de 

echte Hollandse winter voorlopig niet terugkomt….   Hoe normaal zachte winters 

zijn geworden. Hoe zeldzaam koude winters zijn of zijn geworden !!  

       Henk Staats 
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Bakken voor het goede doel! 
In het Rensenpark in het centrum van Emmen bevind zich 
Akka’s stadsboerderij. 
Door de Corona zijn ook voor hun de inkomsten van 
vrijwillige giften etc. aanzienlijk minder geworden. 
Omdat het toch een prachtige plek is en we dit graag willen 

behouden in Emmen willen wij een steentje bijdragen. 

We willen graag gaan bakken en de opbrengst schenken 
aan de stadsboerderij. 
 
 
Hieronder ons assortiment en de prijzen. 
 

1. Krentenbrood     €3,00 
2. Appeltaart (heel)    €5,00 
3. Cake (custard)    €2,50 
4. Kruidcake     €2,50 
5. Marmercake     €2,50 
6. Cupcakes met botercremé  €3,00 

(4 stuks) 
 
 
 
 
 
Je kunt uw bestelling doorbellen (ma-vrij van 11.00-17.00) 
Telefoonnummer: 088 878 9628 
Of even een mail sturen naar: l.ottens@cosis.nu 
 
We hopen op een goede opbrengst voor de mooie 
stadsboerderij! 

mailto:l.ottens@cosis.nu
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Moppentrommel 
 
Prachtige papegaai, maar waarom heeft hij aan iedere poot een kettinkje 

hangen? "Als ik aan het linker kettinkje trek, zegt hij "goedemorgen". Als ik aan 
het rechter kettinkje trek, zegt hij "goedenacht"." "En als je aan beide trekt?" 

"Dan valt-ie op zijn bek!"    
 
Toe de kleine Mathias 's morgens op school kwam, zei hij tegen de onderwijzer: 

"Ik heef vannacht bij mama geslapen." "Ik heb vannacht bij mama geslapen," 
corrigeerde de onderwijzer. Waarop Mathias reageerde: "Oe, ik heef u toch niet 

gezien!" 
 
Een echtpaar zit in een restaurant. Als het eten geserveerd wordt, begint de man 

smakelijk aan zijn maaltijd, maar de vrouw blijft toekijken. De ober vraagt: 
"Smaakt het u niet, mevrouw?" Zegt de vrouw: "Oh, dat is het niet, ik wacht 

alleen tot mijn man klaar is met ons gebit!" 
 
De ouders van Mirjam zijn heel zuinig met geld. Mirjam komt thuis met een 

folder waarop staat dat er morgen een groot feest is in de speeltuin. Mirjam: 
"Kijk, mama en papa, er is morgen een feest, kinderen halve prijs! Geweldig hé? 

Nu wordt het eens tijd dat jullie voordelig een broertje voor me kopen!" 
 

Mama, vraagt Erik, die net van zijn vader een draai om zijn oren heeft gehad, 
"heeft papa vroeger van opa ook klappen gehad toen hij nog klein was?" Moeder: 
"Natuurlijk, zoiets gebeurde vroeger ook wel eens." Erik: "En kreeg opa, toen hij 

klein was, ook klappen van zijn vader?" Moeder: "Zeker weten. Dat gaat al 
generaties zo." Erik: "Dan zou ik toch wel eens willen weten wie eigenlijk met die 

onzin is begonnen." 
 
Een man zit 's ochtends vroeg in de trein. Zit er een dinosaurus tegenover hem. 

De man zit zo lang naar de dinosaurus te staren, dat de dinosaurus vraagt: "Heb 
ik soms wat van je an?" "Nee," zegt de man, "maar dat zie je toch niet vaak: een 

dinosaurus in de trein?" Zegt de dinosaurus: "Zal je niet meer zien ook, want 
morgen is mijn brommer weer klaar." 
 

Thomas Edison deed er jaren over om het elektrisch licht uit te vinden. Laat op 
een avond lukte het hem een peer aan het gloeien te krijgen. Hij stoof zijn 

laboratorium uit, het huis door, de trap op en de slaapkamer in. "Schat," riep 
Edison naar zijn vrouw, "ik heb het voor elkaar!" Ze draaide zich op een andere 
zij en mompelde: "Doe dan nu het licht maar uit en kom in bed." 

 
Een man verlaat 's ochtends zijn huis en ziet tot zijn grote schrik dat de hele 

achterkant van zijn nieuwe Mercedes is gehavend. Maar hij haalt weer opgelucht 
adem als hij onder de ruitenwisser een briefje ontwaart. Hij neemt het weg en 
leest: "BESTE MERCEDES-EIGENAAR. TERWIJL IK DIT SCHRIJF STAAN ER IN 

DEZE STRAAT 50 MENSEN NAAR MIJ TE KIJKEN. ZIJ DENKEN DAT IK MIJN 
NAAM, ADRES, KENTEKEN EN POLISNUMMER OPGEEF. DAT IS DUS NIET ZO!" 

 
Jantje rent naar z'n moeder toe en zegt tegen z'n moeder: "Mam, ik heb 2 
vliegen gevangen: 1 mannetje en 1 vrouwtje." Moeder: "Maar hoe weet je nou of 

het een mannetje of een vrouwtje is?" Jantje: "Het mannetje zat op het 
sigarenkistje en het vrouwtje op de spiegel." 
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De echte crisis moet nog komen…. 

Hoe blij we mogen zijn dat er zoiets als een Lock down mogelijk. Even alles dicht 

om de kwetsbare medemens te beschermen. Zonder zou pas echt een ramp 

worden. Meer dan 10.000 besmettingen per dag, 100den doden en ziekenhuizen 

die het niet meer aan kunnen. Sommigen vinden dat we het niet moeten doen. 

Leren leven met het virus zonder maatregelen te nemen is beter. Hoe dat ook 

niet kan. Ziekenhuizen die dan vol lopen en nee moeten zeggen. Met alle 

gevolgen van dien. 

Blij zijn dat we in een rijk land wonen en dat er nu omdat het echt nodig is geld 

genoeg is. Al die winkels, horeca, kappers en meer die nu even geen inkomsten 

hebben. De vaste lasten gaan door. Ook eten en drinken is nodig. Gelukkig kan 

onze regering zonder veel moeite miljarden euro’s leven en hoeven ze niet te 

bedelen. 

De grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog en niet alleen in ons landje. 

Wereldwijd doet men alles om het virus te verslaan en in toom te houden. Is het 

virus wel te verslaan ?  Hoe een vaccin het middel kan zijn om te winnen en je 

weet nooit. 

In het klein weinig last hebben van het feit dat veel winkels dicht zijn. Bang zijn 

om het virus te krijgen ? Ook niet echt. Het gaat zoals het gaat. Me aan de 

regels houden en weten dat het even niet anders kan.. 

De echte crisis moet nog komen. Weten dat we niet ongestraft verder kunnen 

gaan met alleen maar meer en meer. Weten dat we het in ons landje  goed 

hebben. Vergeleken met vele andere landen.. Te goed vind ik weleens… 

De klimaatcrisis komt er ook aan. Ook daar zullen we de gevolgen van merken. 

De schuld van de mens of het is gewoon zo en wij als mensen kunnen er niets 

aan doen. Twee meningen en kies maar. Maar we zullen wel maatregelen 

moeten nemen !! Winter en hoe velen zich verheugen op sneeuw. Niet omdat het 

nodig is maar omdat het leuk is. Leven in een Afrikaans land en al maanden 

wachten op regen. Niet omdat het leuk is maar omdat het nodig is. Hoe 

verschillend het leven op deze mooie planeet kan zijn. 

Na het verslaan van het virus begint het pas echt. Was de steun van de overheid 

genoeg of was het te weinig ? We zullen het merken. De winkelier die failliet 

gaat. De restaurant die dicht blijft. Vele ontslagen en stijging van de vaste 

lasten. Het geld moet terug betaald worden en wie krijgt de rekening ? 

Blijft het bij het corona virus of krijgt het nog een staartje. We zijn er nog lang 

niet en het kan nog veel erger. Niet ongestraft bezig kunnen zijn met de 

economie en het geld. Hoe de economie in dienst moet staan van de 

samenleving en er nu vooral is voor zichzelf. 

Men heeft het weleens over 7 vette jaren en daarna 7 magere jaren. Het kan niet 

alleen maar goed blijven gaan.. Afwisseling is dan belangrijk. 

Ik ben wel blij dat het psychisch nu goed met me gaat. Hierdoor kan ik er goed 

mee omgaan. En dat scheelt !! 

        Henk Staats 

https://henkstaats.blogspot.com/2021/01/de-echte-crisis-moet-nog-komen.html
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Paul’s wereldwijde knipselkrant nummer 4 - Paul van der Sluis 

Na mijn eerste stuk in het vorige nummer van het Inlopertje sinds de eerste 

helft van 2018, merkte ik ook dat ik in het meinummer van 2018 in deel 3 

van deze rubriek een vervolg beloofde. Toen heette het nog De Inloper en nu 

ruim twee en een half jaar later is hier dan deel 4. Het beloofde vervolg.  

Even een geheugensteuntje. In deze rubriek geef ik krantenberichten en 

artikelen uit bladen weer door de jaren heen. Dit is het vervolg over de 

berichtgeving in bezet Nederland aan de hand van algemene kranten zowel 

als Joodse kranten. Een van de hoofdbronnen is het boek “Dat heeft mijn oog 

gezien” van Mau Kopuit. Bedenk wel dat de officiële kranten in bezet 

Nederland onder censuur stonden van de Duitse bezetter. Ik was de vorige 

keer geëindigd met een artikel uit begin januari 1942. In toenemende mate 

was in het vorige deel te zien dat de situatie steeds bedreigender werd.  

• 12 januari 1942 Het Joodsche Weekblad 

 

Dit is goed te zien aan de kop, waaronder het bericht, wat door De Joodsche 

Raad is ondertekend, staat. Kennelijk waren eerdere oproepen aan niet 
Nederlandse Joden door de lezers (h)erkend als een bevel van de bezetter. 

 

“Ernstige waarschuwing. Aan de Joden van niet-Nederlandsche 
nationaliteit. I (…) Ter vermijding van ieder misverstand zij er hierop 

gewezen, dat het inderdaad een b e s c h i k k i n g  b e t r e f t, d i e  v a n  
b e v o e g d e  D u i t s c h e  z i j d e  is uitgegaan en dat dus iedere in het 

bezette Nederlandsche gebied wonende niet-Nederlandsche Jood  
v e r p l i c h t is door onze bemiddeling een verzoek om toestemming tot 

emigratie in te dienen, onafhankelijk van het feit, of deze emigratie op het 
oogenblik al dan niet mogelijk zou zijn. (…) d i e g e n e n, d i e  d e z e   

b e s c h i k k i n g  n i e t  n a k o m e n, t e r  v e r a n t w o o r d i n g 

g e r o e p e n  z u l l e n  w o r d e n. Wij raden derhalve alle hiervoor in 

aanmerking komende personen, die zich tot nu toe nog niet bij ons hebben 
aangemeld, d r i n g e n d aan, dit alsnog t e n  s p o e d i g s t e  te doen.” 

 

Verder staat er een opsomming van zaken die tevens nog moeten worden 

ingediend. Zoals huwelijksakten (mogen nagezonden worden), balansen 
van bedrijven, nadrukkelijk is ziekte van de aanvrager geen voldoende 

reden om het niet te doen. Er wordt ook benadrukt dat dit ook geldt voor 
Joden in gemengde huwelijken (tussen Joden en niet-Joden), waarbij de 

niet Joodse mensen daarvan desgewenst ook een aanvraag tot emigratie in 
dienen.  
 

• Nog voordat de Duitsers eisten dat Joden niet naar de algemene bioscopen 
en theaters mochten gaan, hingen de eigenaren uit zichzelf al bordjes bij de 

deuren van verboden voor Joden. Daar waar in een algemene krant van bv 
22 januari 1942 er ook advertenties staan voor shows of films, staan er op 

dezelfde datum in Het Joodsche Weekblad eveneens advertenties voor 
vermaak.  
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Echter met toevoegingen als: “Joodsche Schouwburg Plantage 
Middenlaan 24 - telefoon 51594, Het Joodsche Kleinkunst-ensemble, onder 

leiding van Henriette Davids en Dr. J.W. Levie presenteert op veelvuldig 
verzoek (…) de muzikale Nelson-show”. Echter soms ook met explicite 
vermelding van wie mocht komen naar een voorstelling. “(…) Theater van 

de lach Pl. Middenlaan 4 telefoon 52117 tramlijnen 7, 8, 9, 14 Iedere 
avond  7 30 het geweldige succes van de 19e geheel n nieuwe Willy Rosen-

revue ‘Carnaval!!’ (…) Toegang alleen voor Joods publiek” 
 

• 20 februari 1942 Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen 
Handelsblad 

 

“Een Elfstedentocht zonder weerga. Friesland houdt de eer in eigen gewest. 

- Een fraaie recordverbetering. - (…)”  
Joodse deelnemers waren er niet in deze elfstedentocht. Voor Joden was het 

sporten verboden. Joden hadden in hun persoonsbewijs een J gestempeld 
en waren dus herkenbaar. De Joodsche Raad vroeg aan de Joden om hierin 

niet tegen te werken, anders zou dit een benadeling van hun zelf kunnen 
betekenen, maar tevens ook een gevaar voor groepen andere Joden. De 

letter J komt naar voren in het volgende artikel. 
 

• 20 februari 1942 Het Joodsche Weekblad 

 

“ Aan alle Joden in Nederland (…) D e  v e r k e e r d e  d a a d  v a n  d e n  
e n k e l i n g  k a n  d e  g e m e e n s c h a p  t r e f f e n (…) De J op 

persoonsbewijs. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de Duitsche 
autoriteiten de verplichting hebben opgelegd, dat de J, die op de p e r- 

s o o n s b e w i j z e n  voor Joden is gestempeld, bij het vertonen van dit 
bewijs (ook in foudraal) terstond duidelijk zichtbaar moet zijn. Wie hieraan 

geen gevolg geeft, kan zich ernstige moeilijkheden berokkenen.” 
 

20 maart 1942  

Het Joodsche Weekblad 

 

“Bekendmaking, Naar ons door de betrokken Duitsche autoriteiten wordt 

medegedeeld, is het gebruik van personenauto’s voor alle Joden verboden.”  

Was getekend door de voorzitters van de Joodsche Raad van Amsterdam, de 

heren Asscher en Cohen. Asscher was de overgrootvader van voormalig 

minister en PvdA Tweede Kamer fractievoorzitter Lodewijk Asscher. Cohen 

was grootvader van PvdA politicus en huisarts Rob Oudkerk. Cohen is geen 

directe familie van Job Cohen. Al was een andere Cohen de voorzitter van de 

Joodsche Raad in Rotterdam, deze is wel grootvader van PvdA politicus Job 

Cohen. 

In mei 1942 staat er in Het Joodsche Weekblad een artikel over de 

invoering van de Jodenster. Hierover meer in deel 5, volgend nummer. 

                

      Paul van der Sluis 
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Voor Positiviteit !! 

Voor hetgeen gisteren nog niet gelukt is, kunnen we vandaag opnieuw ons best doen. 

Verspil je tijd niet aan wat had moeten zijn. Het heeft geen zin. Kijk naar wat er wel is en 

wat je nu zelf kunt doen. 

Wees zo lekker jezelf dat anderen zich vrij en veilig voelen om ook zichzelf te zijn. 

 

Voluit 

we zijn het haast verleerd: 

 

het treuzelen, het drentelen 

het dartelen, het dromen 

het kuieren, het luieren 

het mijnmeren, het stromen 

 

We zijn het haast verleerd: 

de lach, de groet, de sympathie 

de sjeu, de lol, de harmonie 

de liefdevolle vriendelijkheid 

de zorgzame betrokkenheid 

 

We zijn het haast verleerd: 

want door de vaart, het jakkeren 

het vliegen en het streven 

vergeten we vaak onbewust 

om echt voluit te leven 

 

©Tanja Helderman 

                    

Je mag groot zijn. 

Je mag klein zijn. 

Je mag verdrietig zijn. 

Je mag vrolijk zijn. 

Je mag boos zijn. 

Maar blijf altijd jezelf. 

Want dan ben je echt !! 
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Kalender activiteiten Februari Inloophuis 

 
Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

1 
 
 
 
 
 

2 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht  

3 
Activiteiten 
groep 
14:00-15:30 

4 
 

5 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht  

6 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

7 

8 
 
 
 
 
 
 

9 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

10 
Zingeving 
14:00 – 15:00 

11 12 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

13 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

14 

15 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

17 
Activiteiten 
groep 
14:00-15:30 

18 19 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

20 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

21 

22 
 
 
 
 
 
 
 

23 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

24 
Zingeving 
14:00 – 15:00 

25 
 

26 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 
verplicht 

27 
Praat/doe 
Middag 
13:00-14:30 
15:00-16:30 
Opgave 

verplicht. 

28 
 

1 

 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 
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Menulijst februari 2021 

 

Maandag 1 februari Gekookte aardappelen, rodekool met een 

karbonade 

Dinsdag 2 februari Gebakken aardappelen, broccoli en een 

lekkerbekje 

Woensdag 3 februari  Stamppot boerenkool met spekjes en worst  

Donderdag 4 februari  Tagliatelle met spinazie, kip en roomsaus 

Vrijdag 5 februari   Kip Siam 

 

 

Maandag 8 februari  Spruiten ovenschotel met gehakt 

Dinsdag 9 februari   Macaroni 

Woensdag 10 februari  Rundergoulash met rijst  

Donderdag 11 februari  Gekookte aardappelen, boontjes en een slavink 

Vrijdag 12 februari   Hete bliksem met een speklap 

 

 

Maandag 15 februari  Krieltjes, bloemkool en een gehaktbal 

Dinsdag 16 februari  Stamppot zuurkool met spekjes en worst 

Woensdag 17 februari Bruine bonen soep met een stokbroodje 

kruidenboter  

Donderdag 18 februari  Gekookte aardappelen, spinazie en een saucijs 

Vrijdag 19 februari   Bami met satésaus 

 

 

Maandag 22 februari  Hutspot met een speklap 

Dinsdag 23 februari  Gebakken aardappelen, bloemkool en vlees 

Woensdag 24 februari  Tortilla’s 

Donderdag 25 februari Gekookte aardappelen, rode bieten en een 

rundervink 

Vrijdag 26 februari   Spaghetti 


