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Het leek in het maartnummer wel of het Inlopertje aan de finish was
gekomen, maar gelukkig is er met het meinummer een start voor een
lange periode voorwaarts.
Het Inlopertje gaat gewoon door. Het leek even gedaan met het “krantje”.
Henk S. heeft jarenlang de eindredactie van het Inlopertje/de Inloper voor
zijn rekening genomen. Met hulp van diverse kanten, waaronder van
medewerkers, bezoekers/cliënten en een heuse redactie. Zoals in het
vorige nummer (maart) door hemzelf aangegeven, na lang twijfelen, heb
stoppen als hoofd en eindredacteur. Ik heb (voormalig lid van de redactie
en stukjesschrijver) besloten het stokje op te pakken en het Inlopertje
voort te zetten. Grote dank aan Henk voor zijn toewijding en hopelijk zien
we toch ook de gewaardeerde stukjes en bijdragen van hem.

Paul van der S.

Redactioneel/inleiding
Een nieuw begin is misschien niet het goede woord. Ik zie het meer als
een doorstart. Het is hetzelfde “krantje”, zoals vele mensen het liefkozend
noemen. Met een andere hoofdredacteur, Paul; van der Sluis. In grote
lijnen blijft het Inlopertje hetzelfde vertrouwde blaadje, met wat
aanpassingen en nieuwigheden.
Nogmaals grote dank aan het werk van Henk in de voorbijgaande jaren en
jaargangen. Wellicht levert hij wel t.z.t. af en toe een stukje in.
Er zullen natuurlijk wel wat andere invalshoeken zijn. De basis blijft dat
het een blad is voor vooral de bezoekers en cliënten van het Inloophuis.
Dat gezegd hebbend, het Inlopertje wordt ook veelvuldig (mee)gelezen
door anderen. Die zijn natuurlijk van harte welkom.
Er zal dus nog steeds ruimte zijn voor bezoekers om hun stukjes in te
dienen. 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 juni nummer zal in principe de 16e zijn, van het
volgende nummer zal dit dus 16 mei 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. Ik heb
een nieuwigheid toegevoegd, waarbij ik aan de medewerkers gevraagd
heb om geregeld ook zelf een stukje (of bij toerbeurt bv) te verzorgen. In
dit nummer staan stukjes van Lyset en Michel N. Daarnaast een bijdrage
van Dorothy, naast de rubriek van mijzelf over de algemene Nederlandse
en bijzondere Joodse kranten in de Tweede Wereldoorlog.
Een nieuwigheid waar ik langer mee rond loop, is een greep uit de oude
(inlopertjes) doos of beter gezegd mappen met oude nummers die ik heb.
Dit vormt een nieuwe rubriek, waarbij wat flarden uit oude nummers
gekoppeld aan wat weetjes over dat jaar, de opening is voor het
aprilnummer uit 2010.
Om zoals vaak zoals Henk af te sluiten met hopelijk veel leesplezier!
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
naar 11 uur !!
Nieuws vanuit het team Inloop
Contactmomenten maand mei
Vanwege de feestdagen deze maand hebben wij de contact momenten
rondom de feestdagen wat veranderd. De tijden blijven van 13.00 uur tot
14.30 uur en van 15.00 uur tot 16.30 uur.
•
•
•
•

De
De
De
De

week
week
week
week

van 3 tot 7 mei: maandag, donderdag en vrijdag
van 9 tot 13 mei: maandag, dinsdag en woensdag
van 16 tot 20 mei: maandag, donderdag en vrijdag
23 mei tot 27 mei: dinsdag, 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 6 - Paul
van der Sluis
Het laatste deel van de berichtgeving over vooral het lot van de Joden in
de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse algemene en Joodse kranten
worden verdeeld over dit en het volgende nummer.

• 20 juni 1942 Dagblad voor Noord-Holland
Een foto van de “populaire” legeraanvoerder generaal Rommel op
inspectie. De tyfus heerst in Volendam. De plaatselijke huisarts wijt dat
onder andere aan dat deze plaats verkeerd gebouwd is en de riolering
laat te wensen over. In 1940 waren de meeste mensen ingeënt tegen
tyfus, echter de vaccinatie zou eigenlijk jaarlijks moeten worden
herhaald. De meeste voelen daar niet voor, doordat ze de vorige keer na
inenting een paar dagen flinke koorts hadden. Het artikel wordt positief
beëindigd met een kreet dat men Volendam niet hoeft te vermijden. Dat
de melk goed wordt gekookt en het drinkwater zuiver is.

• 6 juli 1942 Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad
Er staat een artikel in waarin een beschikking wordt beschreven over
dat het Joden verboden is om fietsen te hebben en het aan Joden te
lenen of af staan. Een kleine inzet verduidelijkt dit.
“Joodsche fietsenzwendelaars. s-GRAVENHAGE, 6 juli. In verscheidene
gevallen zijn Joden die door verkoop of ruil van rijwielen de verordening
van den Commissaris-generaal voor de Veiligheid over rijwielen in
Joodsch bezit van 22 juni 1942 hadden overtreden, gearresteerd en
naar een concentratiekamp overgebracht.”

• 10 juli 1942 Het Joodsche Weekblad
“Medische hulp tussen 20 en 6 uur. Daar voortaan slechts een beperkt
aantal Joodsche huisartsen een vergunning krijgt om ’s avonds en ’s
nachts hun huis te verlaten, zal een regeling worden getroffen, zoodat
de artsen afwisselend dienst zullen doen.” Daarop volgt een lijst met
huisartsen die een bepaalde week beschikbaar zijn.

• 10 juli 1942 Het Joodsche Weekblad “EXTRA EDITIE

Vermeldt dat 700 Joden in Amsterdam zijn gearresteerd en dat als de
4000 daartoe aangewezen Joden niet naar de werkkampen in Duitsland
gaan deze 700 naar het concentratiekamp in Duitsland gaan.
Vervolg in het Inlopertje van juni.
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Lyset en haar ditjes en datjes…
Typisch Emmen, hoe tot stand gekomen en hoe ik dit beleefd heb.
Zoals velen van jullie waarschijnlijk hebben gezien in het programma
“Typisch Emmen” is het leven van Janneke Fontijn uitgelicht. Een mooi,
puur stuk over het leven van Janneke en hoe hij uitdraagt hoe het is om
als vrouw in een fysiek mannenlichaam te fungeren. Een stukje televisie
waarin ik als begeleider een bescheiden rol heb mogen hebben. Op een
ochtend, toen het Inloophuis nog “normaal” geopend was stonden er
opeens mensen van Typisch in het Inloophuis. Ze zochten mensen met
een verhaal …
Als begeleidster in het Inloophuis komen er vele namen naar boven.
Immers ken ik zoveel mensen met een verhaal en zijn er hier een heleboel
bijzondere mensen, allemaal op hun eigen manier. Ze hadden de naam
Janneke F. door gekregen. Ik heb Janneke meteen gebeld en gevraagd of
er contact gelegd kon worden met hem. Janneke was enthousiast. Een
paar dagen later werd ik benaderd door de regisseur of ze ook in het
Inloophuis mochten filmen? Uiteraard. Helaas nog geen twee dagen later
moesten we sluiten wegens toenemende besmettingen. Na twee maanden
kreeg ik nog steeds de vraag of er echt geen mogelijkheid was om te
filmen. Nu we toch lang gesloten waren konden we een uitzondering
maken.
Janneke kwam tutten in het Inloophuis. Een aantal jaren geleden deden
we regelmatig de nagels van Janneke en ging ik wel eens met Janneke op
stap voor een geurtje. Nu ook, met een camera op je gericht. Het lastigste
vond ik om met Janneke het gesprek te voeren over iets wat voor mij al
jarenlang zo gewoon is en het proces waar we al zoveel gesprekken over
gehad hebben. Toch kreeg ik leuke reacties uit mijn omgeving. Mensen
vonden het fijn om het verhaal achter de “Emmense verschijning” te
horen. Mensen vonden ook dat ik het erg vanuit mijzelf had gedaan en
hierin ook oprecht over kwam. Deze reacties vond ik fijn om te horen, zo
is het ook! Fijn dat het ook zo over is gekomen.
Haha, ben immers een hele slechte actrice! Jammer dat dit dus geen
carrière switch betekent (grapje) maar blij dat ik de echtheid en
oprechtheid heb bewaard. Een leuke ervaring! Het leukste aan dit alles is,
is dat Janneke een verschijning met een verhaal is geworden. Janneke
heeft veel positieve reacties gekregen en er zijn vele contactaanvragen uit
voort gekomen.
Lyset.
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Dorothy’s Dynamische Didactiek
Zou het jullie leuk lijken om in deze periode, de periode dat de Inloop
gesloten is, wat te doen? Zo ja lees dan gauw verder. Er zijn natuurlijk
altijd mogelijkheden om elkaar op te zoeken of te spreken. Denk dan aan
de app, telefoon, elkaar zien via Skype. Dit programma is makkelijk te
vinden via PlayStore voor de Android, en App Store voor de Apple.
Als jullie elkaar dan gevonden hebben elkaar tegen zijn gekomen of
hebben afgesproken zijn er veel leuke dingen om samen met zijn tweeën
of zelfs met meerdere mensen tegelijk te gaan doen. Denk aan het
Rensenpark, wandel er rond, neem een picknickkleed mee, smeer wat
broodjes of smeer het ter plekke, spreek met elkaar af wie wat mee
neemt. Je kunt ook spelletjes doen met elkaar en er staan in het
Rensenpark ook bankjes. Neem een leuk bordspel mee en bovenal geniet
van elkaar en de omgeving.
We weten allemaal dat een aantal mensen het erg moeilijk vindt om
contact te zoeken. Via Skype of What’s-App is het dan veilig en blijft het
open. Hou hierin rekening met elkaar. Laten we er met zijn allen een
betere en gezelligere wereld van maken.

Dorothy
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Inkijkje in Inloper(tje)s uit de archieven van …
Deel 1 2010
Zoals aangegeven speelde ik al een tijdlang met het idee om eens wat te
doen met alle Inlopers en Inlopertjes uit de vele jaargangen die ik in mijn
archief heb. De meeste nummers heb ik, helaas een klein aantal
ontbreken. Toch een rijk gevulde bron van bijna alle nummers uit de loop
der jaren. Hoe ik dit precies ga doen, daar ben ik nog niet uit, maar in de
eerste aflevering van deze rubriek doe ik een greep uit de artikelen van
april 2010. Op de gele voorkant stond een paashaas.
Allereerst wat speelde zich ook al weer af in het jaar 2010 in het
algemeen?

• 2010 was onder andere het internationaal jaar van de Biodiversiteit
(Verenigde Naties) met betrekking tot de dreiging van het verdwijnen
van dier- en plantensoorten en het veranderen van ecosystemen. Het
was ook het Europees jaar van de strijd tegen (sociale) uitsluiting en
armoede en het Chopinjaar, vanwege de 200e geboortedag van de
beroemde Poolse componist Chopin. Onder andere Essen in Duitsland en
het Turkse Istanbul waren de culturele hoofdsteden van het jaar.

• Burj Khalifa wordt geopend als hoogste gebouw van de wereld met 828
meter, dat is het nog steeds. Deze staat in Dubai in de Verenigde
Arabische Emiraten in het Midden Oosten. De zon op de hoogste
verdiepingen gaat 3 minuten later onder dan op de laagste.

• Haiti wordt getroffen door een verwoestende aardbeving met ruim
200.000 doden. Het kabinet Balkenende IV valt over de wel dan niet
verlenging van het verblijf van troepen in Afghanistan. Barack Obama
(president V.S.) belooft de NASA een reis naar Mars voor 2030.

• FC Twente voor het eerst landskampioen voetbal. Nederland verliest de
WK finale in de verlenging met 1-0 tegen Spanje. De Nederlandse
Antillen worden opgeheven. PSV verslaat Feyenoord met 10-0.

• Curacao en Sint Maarten gaan als zelfstandig land binnen het Koninkrijk

verder (dit gold al zo bij Aruba) en de overige eilanden zoals Saba
worden Nederlandse gemeente. Chileense mijnwerkers zitten dagenlang
vast. Begin van de Arabische lente omtrent meer vrijheden democratie.
Er is een witte Kerst in Nederland.
Een bloemlezeing van stukjes uit het Inlopertje. April 2010.

• Een mijlpaal in de geschiedenis van onze krant. Henk Staats geeft in de
inleiding namens de redactie aan dat betreffende uitgave het eerste
Inlopertje in de vorm van een (toen nog gevouwen) boekje. Daarbij
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werden voortaan ook de activiteiten en het maandmenu opgenomen in
het Inlopertje.

• Er staat een kort interview van Michel G. met Paul F. Daar zien we dat
hij in Emmeloord geboren is. Hij geeft aan dat hij in het Inloophuis komt
sinds 1993 toen het nog in Emmerhout stond. Hij vindt de sfeer goed en
heeft aan het Inloophuis veel vrienden over gehouden. Verder dat hij
regelmatig naar een camping in Duitsland gaat.

• Verder stond er nog een artikel in van ondergetekende over de
gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Hierin gaf ik aan dat omdat ik op
een vooraf onverkiesbare plaats stond het van voorkeurstemmen moest
hebben om in de gemeenteraad te komen (namens de PvdA) en dat dit
257 bleek te zijn. Ik had er te weinig. Wel had ik veel stemmen
gekregen van collega’s op mijn werk bij Sagenn en van het volleybal en
andere bezoekers en vrijwilliger van het Inloophuis. Ik sprak mijn grote
waardering en dank daarvoor uit.

• Zoals bij het nieuwsoverzicht vermeld was er een verwoestende

aardbeving in Haïti geweest met veel slachtoffers. Het Inloophuis had
een actie knieperties verkoop ten behoeve van Haïti gehouden. Bennie
Maatje van WereldOuders Haïti gaf een lezing en nam het bedrag in
ontvangst 257,42 euro. Er was ter afsluiting een optreden van de
zanggroep van het Inloophuis.

• Er was nog een aankondiging van mij voor nogmaals een

stadswandeling door Emmen. Er stond een gedicht in van Frieda over
dat uitspraken machtige wapens kunnen zijn en ook littekens kunnen
geven. Over dat verdraagzaamheid dat anderen anders zijn een groot
goed is en eindigt met “Het leven is veel te kort. En onze wereld is veel
te klein, om er een slagveld van te maken!!!!”

• Verder een verslag van de dartscompetitie. Verder een opsomming van
wijsheden zoals Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden
ingehaald of Als je denkt dat je er bent, ben je er net niet en Het
meervoud van lef is leven en Een appel kan niet veranderen in een
peer.

• Een greep uit het menu: 1 april hutspot, 6 april rijst met groenten en

een omelet, 20 april preischotel in de oven, 27 pasta met gegrilde zalm.

Paul van der S.
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Michel’s Mooie Momenten
De eerste in een reeks van Michel’s Mooie Momenten;
Brengt mij terug naar afgelopen 1 april (geen grap). Het inloophuis had
nootschieten georganiseerd, oftewel “neutn schaitn” Ik had dit heeeel
vroeger weleens gedaan op de basisschool en ik weet nog dat ik dat erg
leuk vond! Jessica (stagiaire) had kogels en een meetlint meegenomen en
Heleen had voor de walnoten gezorgd.
Ik ben op de donderdagen als enige mannelijke begeleider aanwezig en
natuurlijk, was er weer iets leuks bedacht.. IK mocht namelijk als
PAASHAAS het “neutn schaitn” begeleiden. Dus heb ik me in het pak
gehesen en… I became the Paashaas! Wat een feest was het! Er werd
gespeeld in 2 groepen en het was prachtig om weer wat met elkaar te
doen! Lekker in de buitenlucht en ik hoop dat ik mijn steentje, als
paashaas hiervoor heb bijgedragen! De vele leuke reacties die we hebben
gekregen hebben ons ook goed gedaan!
Op naar de volgende in de reeks van Michel’s Mooie Momenten! Ik kan
niet wachten..
Lieve groeten Michel N.

==============================================

Inleveren kopij voor het juni nummer van het
Inlopertje voor 17 mei 2021 bij hoofdredacteur
Paul van der Sluis paulvdsluis@hotmail.com
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Menulijst mei 2021
Maandag 3 mei

Gekookte aardappelen, broccoli en een slavink

Dinsdag 4 mei

Tortilla’s

Woensdag 5 mei

Inloophuis gesloten. Bevrijdingsdag

Donderdag 6 mei

Macaroni

Vrijdag 7 mei

Krieltjes, wortelen en een lekkerbekje

Maandag 10 mei

Stamppot rauwe andijvie met een saucijs

Dinsdag 11 mei

Nasi

Woensdag 12 mei

Gebakken aardappelen, salade en schnitzel

Donderdag 13 mei

Inloophuis gesloten. Hemelvaart

Vrijdag 14 mei

Jaarlijkse sluiting na Hemelvaart

Maandag 17 mei

Zuurkoolschotel met ananas

Dinsdag 18 mei

Lasagne

Woensdag 19 mei

Rösti, bietensalade en vlees

Donderdag 20 mei

Tagliatelle, roomsaus, kip en spinazie

Vrijdag 21 mei

Witlof ham/kaas met aardappelpuree

Maandag 24 mei

Inloophuis gesloten. 2e pinksterdag.

Dinsdag 25 mei

Gekookte aardappelen, bloemkool en een
gehaktbal

Woensdag 26 mei

Macaroni

Donderdag 27 mei

Gekookte aardappelen, sperziebonen en vlees

Vrijdag 28 mei

Pita shoarma, gebakken aardappelen, salade

Maandag 31 mei

Bami met satésaus
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