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Dorpskrant van Onnen
December 201 3

,i

BESTUUR:
Marion Oosterveld:
Tineke Mars:
Anke Schaafsma:
Henk Oosterveld:

Voozitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

REDAGTIE:
Gosina Glasbergen
Henk Oosterveld
Roelie Oosterveld
JEUGDREDAGTIE:
Reily Elema
Kyra van Mossel

ï-t.t

Dirk-Jan Schotanus
Monique Schotanus
Emmo Lameijer, druhuerk

Zleblz.4 van dit blad
Roelie Oosterveld, Mottenbrink 18, 9755 PR Onnen
onnerons@hotmail.com

EN ADVERTENTIES:
Aan plaatsing van een advertentie zijn kosten verbonden.
Anke Schaafsma,
anke(tDtiiborq.nl
050 - 406 33 80

I

BEZORGING:
KlaasJan Oosterveld, Dorpsweg 63, Onnen
en Fam. Berends, Dorpsweg 60, Onnen
Klachten bezoroino:
Fam. Oosterveld
050

I

-

406 13 81

De k¡antwordt in Onnen bezorgd de zaterdag na het rapen en nieten (zie blz.4) vóór 18.00 uur.

Nieuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
lndien u de krant wilt blijven ontvangen, dient u zich aan te melden b'rj
Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, Onnen.
De minimale bijdrage incl- bezorging is vasþesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers)
Wilt u de krant per post ontvangen, dan is de minimale bijdrage € 26,50
(incl. € 20,-vezendkosten) per jaar.
FINANGIËLE GEGEVENS:
Ons gironummer: Gironr. 7289183
T.n.v. Stichting School-Dorpskrant !'Onner Ons" p/a Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen
Mocht u het geld contantwillen betalen, dan is dit ook mogelijk bij:
Penningmeester, Anke Schaafsme, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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lnleveradres en verzorqinq !av-out:
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Mottenbrink '18
9755 PR. ONNËN
?E 050 - 406 2019
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Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: MaandaE 6 januari ZAM'
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Te laat ingeleverde kopij kan zonder overleg helaas niet geplaatst wotden
De redactie L'ehcudt zich het recht voor tot hai weigeren eniof inkorten en taalkunclig aanpassen van Îngezonden stukken
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Kaart- en sjoelclub Slim in Trek
Dit zal plaatsvinden op:

Vrijdag 17 januari 2014 Aanvang: 19.00 uur
Plaats

BiljartZaal van DOfpShUiS De TiehOf
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Het Voon/voordr.

¡.r

December,

Het is vroeg donker en er is al veel regen
gevallen. ln het centrum van Haren en
Groningen zijn de winkelstraten alweer
verlicht met lampjes, iets wat ons altijd wel
aan de winter doet denken.
Sinterklaas heeft het land alweer verlaten
en kerst staat alweer bijna voor de deur.
Als we dit voorwoord schrijven is het half
november en de winkels liggen alweer vol
met kerstspullen. Waarschijnlijk hebben de
meeste mensen als ze dit lezen ook
alweer een kerstboom in huis.

December betekent niet voor iedereen
vroiijk- en gezelligheid, voor veel mensen
zin het donkere dagen, mensen met
ziektes en omstanders met verdriet. Een
stichting, die kinderen met langdurige
ziektes helpt, is Stichting Opkikker. Deze
stichting probeert door middel van
b'rjvoorbeeld 'de mobieltjes actie' geld in te

zamelen,

om de kinderen met

Voor de Onneronsjes hebben wij een paar
nieuwe rubrieken, één daarvan is de

rebus. Het idee was om in alle vijf de

uitgaven een rebus te plaatsen, en degene
die de vijf (goede) antwoorden bij ons
inlevert, krijgt twee bioscoopbonnen. (Bij
meerdere mensen wordt er geloot).
Helaas hebben wij btj de vorige uitgave
helemaal geen reacties gehad.

Wij zouden het leuk vinden als jullie
alsnog op de komende rebussen
reageren. Of anders een tip/idee mailt
naar onneronsies@hotmail.com. Ook kunt
u ons via onze facebookpagina met de
naam Onneronsjes bereiken. Hierop
hebben wij al veel hele leuke reacties
gekregen,

Wij wensen jullie alvast
feestdagen

en een gelukkig

Prettige
nìeuwjaar!

hun

gezinnen een bijzondere en onvergetelijke
dag te bezorgen. Hier leest u verder in
deze krant meer over.

December betekent ook voor ons (als
scholieren) twee week vakantie aan het
einde van de maand. Wij hopen dat we dit
jaar weer lekker veel kunnen schaatsen op
de ijsbaan en dat we een witte kerst
hebben.

Met vriendelijke groeten,
Kyra van Mossel en ReitY Elema
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ro ramma radio Haren FM
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Wekelijks programmaschema (m.i.v. april 201 3)
Donderdag:
19.00

-

I

FIVI
ffi$fffiïåî

20.00 De Hollandse Mix.
Programma met Nederlandstalige muziek.
Presentatie: Jan Kooistra en Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikkert

Vrijdag:
19.00

-

20.00 Wilde Haren.

20.00

-

23.00 JEM FM.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een stelling
de kèuzeplaa-t. Vanaf vrijdagmiddag op http://wilde-haren.hwes.nl, Facebook (zoek Wilde Haren Haren
je
raden'Weetje
Noud's
kan
FM') of www.twitter.comMildeHarenFM
presentatie en sarnensteil¡ng: Kevin van der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff
erlands- en Enge
WRM?, concerta
an natuurlijk ook:

en

Verder de videorubriek i's'm'
livetrack van de week' Ga ook
Gerard Datema en Martin

Kampen.

Zalterdag
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.

'

lnformatief radioñragazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendabericlten en
veel muziek. Om nalf 10, 11 en 12 het Haiens Nieuws Ovezicht. Presentatie en samenstelling: Auke van
Hal, Eva Krispijn en Willem Prins. Meer info
http://weekendradiomaqazine-hwes' nl/ en
ha¡ enf m I 258 42637

12.00

-

13.00

-

14.00

-

75

42687

.

13.00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.
Presentatie en samenstelling: Dick Nienhuis
14.00 Recept met muziek.
Een prograrnma over gezondheid en zorg. Vaste gast Cor Uildriks, met belevenis als chauffeur
doktersdienst, in't Grönings. Presentatie en samenstelling: Bert Heikens.
15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

Zondag:
09.00

-

12.OO

-

13.00

12.00 Muziek op zondag.
Het uliieme zondag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
14.00 Hoorspel op Haren FM.
Haren FM met een hoorsPel.

Maandag:
19.45

-

tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad
Eéñ keer iñ de maand een rechtstreekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener
gemeenteraad.

Buiten de eigen uitzenduren hoort u op Haren FM de programma's van Radio Noord.
Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 22O.
Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm
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Heeft u þuiten kantooruren spoedeisende rnedische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Gronrngen.
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Alqemeen hereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 - 9 2 2I (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!
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Op werkdagen: na 17.ÕA uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln het weekend: vanaf vrijCagmiddag 17,00 uur tot maandagocl'itend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen: 24 uur per dag.
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Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL. Haren
Tel: (C50) - 534 74 95i Fax: (050) - 534 3'l 65
email. oosterhaar@nnediq-apotheek. nl
_o_penluæti¡de!
Maandag tim vrijdag 8.00 -17.30 uur
Mediq Apotheetlgte'1;
Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren
ïei: (050) - 5-'t4 47 78 / Fax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
w'ww. med iq. a potheek-haren, n !
OneninostiËden
Maandag t/m donclerdag: 8.0Ct*'17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 12.30 - 13.0CI uur (uitslLritend voor
spoedrecepten)
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Leqeling herhaalreceBten Haren / Glimmen:
Welke recepten? Aanvragen

Ophalen
huisarts
Apotheek
Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur VolEende
werkdag
na 16.00
uur
'Spoed'
vóór 10.00 uur Zelfde dag
rra 16.0Q

I-lerhaalbriefjes,
overige recepten

uur
Volgende
werkdag
recePtenbus** ophalen

in apotheek
inlevei'en in

* Let op: Recepten tussen vrijdag en maandag
10.00 uur aarìgevraagd, staan dinsdag
na 16.0ü uur klaar.
** Receptenbus in de apotheek:
Hierin kunt u uw i-ecepten deponeren ais u niet
in de apotheek op uw medicijnen wilt v¿achien.
ti'

Uv¿

medicatie ligt de volgende werkdag voorlr

kiaar.
l-let kan zijn. rJat speclale bestellingen (een
dag) langer duren. Let er op dat uw naam,
adres en gebocrtedatum op het recept staan.
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SPOEDREGÉPT:
Wanneer u niet kunt v¿achten tot een apotheek t\Êì
0\
in l-laren open ís (spoe+drecept). clan kunt u
ql
's avonds, 's nachts, in het weekend en op e\
ú\
feestclagen terecht bij
:

f\-

(\

Apotþegk Hanzeplein
llanzeplein 122 Groningen
ïe!: (05C) - 3i 1 50 20

(\

{\
0\
ß\

Fax: (05C)) - 311 5A ?-1

+\
(l

Deze apotheek ligt recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen en
goecj bereÌkbaar Êr is goede

parkeergelegenheicl.

Vergeet uw verzekeringsgegevens
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Bíj het tonen vän een geldige zorgpas kunnen {\
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de apotheken rethtstreeks declareren, u hoeft (l
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dan niet te betalen" l\4íddelen die niet voor
0\
vergoeding in aannierkíng komen (bijv"
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- Soamenkomst op Kerstoavend veur hail Onnen
- len kerk aarì Mottenbrink 22
- 24 december 2013 om tien uur's oave¡rds
- Mainst ien t Grunnegers
Programma:

o
o
o
r
r
ü
o
c

",n\Êq$fffi\
Welkorn
Laíd

Hou mag ik Joe ontvangen

Adventsgedicht
Laid

Stille nacht, hillege nacht

Kerstlezens

oet Grunneger Biebel

l-aid

Welkorn Here Jezus

Muzikoal lnterrnezzo

Örgel en trornpetters

Körte meditoatsie

't

is zo wied!

Geboren: Jezus, de l-laailand van haile wereld

o
.
o
r
r

l-aid

Kom, verwonder joe hier, mensken

Gebed

Kerstverhoal

Van 'n olle soeterge keerze (van Jan J. Boer)

Laid

Ere veur God

Oafsluuten

Noa soamenkomst wordt ter Glähwein en sukkeloademelk schonken

I

!

erkdiensten
G

ereform eerde Kerk Vrij gem aakt, Motten b ri n k

15-12
22-12
24-12
25-12
29-12

31-12

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
22.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
14.30 uur
19.30 uur

Ds. J.M.A. Groeneveld, 3" advent
Ds. C. v.d. Leest
Ds. J.T. Oldenhuis, 4" advent
Ds. S.W. de Boer
Kerstnachtsoamenkomst
Ds. H. Venema, 1" Kerstdag
Ds. G. Gunnink
Ds. S.W. de Boer
Leesdienst, oudejaarsavond

2014
01-01
05-01

12-01
19-01

10.30
09.30
14.30
09.30
14.30
11.00
14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Samenkomst, nieuwjaarsdag
Leesdienst
Leesdienst
Ds. S.M. Alserda
Leesdienst
Ds. H. Venema
Ds. S.W. de Boer

\

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat
t_t -

15-12
22-12
24-12
25-12
29-12
31-12

10,00
10.00
22.30
10,00
10.00
19.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Ds. M. de Jager, 3" advent
Ds. W.M. Schut, 4" advent, H.A. m.m.v. de Cantorij
Ds. W.M. Schut, Kerstnachtdienst m.m.v. Young Choral
Ds. M. de Jager, 1" Kerstdag
Gezamenlijke dienst in de Kerkboerderij, ds. Fortuin-Reijntjes
Ds. W.M. Schut, oudejaarsavond

2014
05-01

12-01
19-01

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. M. de Jager
Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut

WJ ZI GI N G EN VOORBEH O U D E N
o

bouwbedrijf

Haren Telefoon O50 F 406 LZ 01

ilUOB

Al uw bouwwerken met garantle
van de Stlchtlng Bouwgarant,

îbnne

Studfim

til
feenstra
-'

prolÊseo8ls h wrælâit{ÊL lq$olhska¡

verzekerinçen
Webdesign

I Fotografle I Vornrgeving

tiARgt{
nijkssrrsåtwåg 214
9750 AC Ha{en
û50 534 70 Sg

pEtzt
l{üofdôtrðât 30â
93?r CË PÈi¿e
ß5û 503 50 44

www.torrostudio.nl
ffi
g5m
wwr,v.f

eén$raveaoksrinqen.com
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Aanvang Sluiting

/ activiteit

Datum

Vereniging

zaterdag 14 december 2013
maandag 16 december 2013

WINTERMARKT TIEHOF

dinsdag 17 december 2013
donderdag 19 december 2013

13.00
09.30
20.00
20.00

20.00

13.30

17.OO

uttersvereniging
Toneelvereniging DOT repetitie

20.00
19.30

0.00

Feestje

15.30

Hengelclub Haren
Bridgeclub "de vroege vogels"
Ouderensoos Onnen (Kerk)
Toneelvereniging DOT repetitie
Expositie Yvonne Gramsbergen
Bridge club 'Binea"
Sch uttersvere n iging

07.30
09.30
14.30
19.30
16.00
13.30
20.00
L9.30
17.oo
07.00
09,30
14.30
19.30
20.00
20,00

Bridgeclub "de vroege vogels"
Vergadering stichting Humanitas
Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen
Bridge club 'Binea"
Sch

vrijdag 20 december 2013
zaterdag 21 december 2013
maandag 23 december 2013

x

x

****

Bakkerweg 4,9755 PM Onnen,050406 26 48

h

*
*
*

fr

orpshuis De Tiehof

X

*
*
î
*

rÞ

donderdag 26 december 2013
dond erdag 2 januari 2Ot4

vrijdag 3 januari 2014
zaterdag 4januari 2014
maandag 6 januari 2014

dinsdag 7 januari2074

donderdag 9 januari 2014
maandag 13 januari 2014
dinsdag 14 januari 2014
donderdag 16 januari 2014

Toneelvereniging DOT repetitie
Happy Hour in 't Praethuys
Visverenigin g ZEZV zaterd ag competitie
Bridgeclub "de vroege vogels"
Ouderensoos Onnen (Nieuwjaarsvisite)
Ve rgad ering Dorps bel a ngen/onnervaa rt
Studieclub Veeteelt
Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen
Sch uttersvere niging

zaterdag 25 januari 2014

23.30

0.00
17.30
77.30

t2.oo
16.30
0.00
19.00
17.00

0.00
0,00
18.00
17.30

12.00
16.30
22.00

2t.oo
23.30

0,00
0.00

2C.00

Toneelvereniging DOT repetitie

L9.30

Bridgeclub "de vroege vogels"
Ouderensoos Onnen (spel)
Landbouwkundige kring groningen
Bridge club 'Binea"

09,30

72.OO

14,30

77.00
22.00

20.00
13.30
20.00
19.30
07.30
15.00
77.30
10.00

Sch uttersvereniging
Toneelvereniging DOT rePetitie

zaterdag 18 januari 2014

12.00
22.30

Hengelclub Haren
Historische bijeenkomst OnnerOns/Dorpsbelangen

Nieuwjaarsfeest Tiehof
Kaartmarathon Slim in trek

77.00
0.00

uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

0.00

uur
uur
uur
uur
uur

22.O0

UUT

0.00
17.30
L7.30

*
X

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
H

De Tiehof

is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend
Vrijdag en zaterdag van 16.00-19.30 uur

Tevens alle uitwedstrijden van FC Groningen live in

't Praethuys

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tíehof?
stuur dan een e-mail naar info@detiehof.nl

*. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * {' * * fr * * *
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Neem ook eens een kijkje op ons geheel vernieuwde webs¡te www.detiehof.nl

Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook'com/detiehof
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en

)t

Like C-i

* * f} * * * * * * * * * * * * * *
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ienstre elin ti n54

maa

Umv

Groninqen CS
Haren lRaadh.ol.
Onnen
Zuidlaren*(Brink)
Gieten*(OV-knot)

a
6.05
6.18
6.31

Gieten"(OV-knpt)

Zuidlaren.(Brink)
6.32
Haren (Raadh.pl)
6.45
Groninqen CS
6.58
"rijdt niet in schoolvakanties
Onnen (DorpsdUbels)

7.OO

7.13
7.24
7.38

8.03
8.16
8.27

9.03
9.16
9.29

10.03
10.16
10.29

11.03
11.16
11.29

12.03
12.16
12.29

8.41

6.55
7.19
7.30
7.43
7.58

7.55

13.03
13.16
13.27

14.03
14.16
14.27

13.39

14.39

14.02

15.02

I

14.1e

8.'19

13.1

8.s0

13.30

8.43
8.58

9.30
9.43
9.58

10.30
10.43

10.58

1.30
11.43
11.58
1

12.30
12.43
12.58

12.03
12.16
12.29

13.03
13.16

10.29

11.03
11.16
11.29

10.30
10.43
10.58

11.30
11.43
11.58

12.30
12.43
12.58

13.30

Groninqen CS
Haren (Raadh.pl)
Onnen (Dorpsw/Ubels)

7.07
7.18

8.07
8.18

9.05
9.'16

10.03
I 0.16

7.31

8.31

9.29

Onnen (DorosdUbels)
Haren (Raadh.pl)
Groninoen CS

7.32
7.45
7.58

8.32
8.45
8.58

9.30
9.43
9.58

13.29

r

3.43

13.58

13.43
13.58

14.30
14.43
14.58

15.03
15.16
15.27
15.39
16.02

16.03
16.16
16.27
16.39
17.02

15.19
15.30
15.43
15.58

16.1 9

17.30
17.43
17.58

18.30
18.43

16.29

18.05
18.16
18.29

16.30
16.43
16.58

17.30
17.43
17.56

18.30
18.43
18.56

15.03

16.03

14.16
14.29

'15.'16

16.'16

15.29

14.30
14.43
14.58

15.30
15.58

18.03
18.16

17.03
17.16
17.29

14.03

15.43

16.30
16.43
16.58

17.03
17.16
17.29

18.29

18.58

Alle opstapplaatsen zÍjn te vinden op de websíte: http://www.qbuzz.nl
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en t¡ d van veranderin

De crsis is aan het voorbijgaan, zo klinkt het voorzichtig momenteel. We hopen dat het waar
is, want het gaf een beklemmend gevoel. Elke keer weer de berichten dat de economie
achteruit gaat. En het heeft ook zijn gevolgen: meer dan 1 miljoen Nederlandse mensen die
onder de armoedegrens leven. En sfeeds meer mensen, bedrijven en organisaties die geen
werk meer hebben en dus ontslagen worden of ophouden te bestaan.
Toch is de kracht van de hoop groot: misschien gaan de kansen nu weer toenemen.
Misschien wordt het nu weer anders. Hoop rs een kracht die in mensen werkt. Daarom ook is
kerst een krachtig feest van hoop. Het is een verhaal uit een bezet land, het land lsrael in de
tiid van de overheersing door Rome. En het Christuskind dat geboren wordt in een stal in
Bethlehem maakt duidelijk dat niet alles altijd hetzelfde zal bl[ven. Er ontstaat hoop bij de
mensen: God rs met ons bewogen. Hij zal ons niet loslaten. Dat toont hij in een kwetsbaar
mensenkind.

Lichtdragers
Een tijd van hoop en een tijd dat je denkt aan verandering en mogelijkheden.
Het verhaal voor ons rs een verhaal dat oud is en toch sfeeds weer springlevend. Het
inspireeñ, brengt mensen tot elkaar, verbindt mensen en geeft perspectief. Een perspectief
van liefde die niet ophoudt van waarde te zijn. Een verhaal van hoopvol blijven, omdat er
alt'tjd weer veranderingen mogelijk zijn. Soms gloort er hoop, zoals licht gloort in de vroege
morgen. En je hoopt dat door de donkere nacht heen het licht gaat werken als krachtbron.
lets dat ook letterlijk zo wer4t: als w| geen zonlicht krijgen, neemt onze energie af. We
hebben die bron nodig. En zo is het eigenlijk ook met verhalen van hoop. Die hebben we
nodig om het niet op te geven. Juist oude verhalen die al eerder hebben laten zÌen te
werken, zljn daarin nodÌg en krachtig. Ze hebben de modes overleefd, ze hebben de tijd
doorstaan, en ze klinken dan plotseling als oud en nieuw tegelijk.
Het is door wanhoop heen weer du¡yen veñrouwen, want anderen hebben voor ons ook in
moeilijke omstandigheden overleefd en laten zien dat het mogelijk is: Nieuw begin, kracht,
een toekomsú die vandaag al begint....

Overgang

Met Rerst ben je bij het eind van het jaar aangeland. Dagen van nadenken over het
afgelopen jaar en dan richting de oudejaarsovergang bezig zijn met wat je wilt gaan doen. Je
voornemens kunnen het best dichtblj je echte mogelijkheden liggen, anders ligt de
mislukking al weer opgesloten in het voornemen. Maar als je echt iets wilt en je hebt de
mogelljkheden in je dan kan er iets moois gebeuren. lk hoop dat u en jÌj mooÌe kerstdagen
hebþen. Dagen die waardevol zíjn en voedend in persoonlijke relaties en in omgaan met de
dingen van waarde.
En dan een heel goede staft van het nieuwe jaar. Dat het vruchtbaar, creatief en voorbii de
crisís mag zijn!
Ds. Marco Schut,

Gorechtkerkgemeenschap Haren en Onnen
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Dorpsbelan en Onnen

Secretariaat: Felland 50, 9755 T G Onnen, 050-4061990, benhoentjen@kpnmail.nl
www.onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
December 2013
Nadat het college enkele dagen eerder voor
samengaan met 'stad' had gekozen, nodigde
ztl op maandag 18 november het zogenoemde
middenveld, waaronder ook Dorpsbelangen
Onnen, uit om deze nogal omstreden keuze
toe te lichten. Op welke manier de resultaten
van de enquêtes in de dorpen daarin nog een
rol van betekenis hadden gehad, werd echter
niet duidelijk. Dorpsbelangen Noordlaren nam
in de daarop volgende dagen het initiatief tot
een gesprek met alle raadsfracties in De
Hoeksteen in Noordlaren op vrijdagavond 22
november. Met uitzondering van het CDA
waren daarbij van de overige fracties één of
meer leden aanwezig. Aan deze bijeenkomst

heeft ook vrijwel het hele bestuur

van
Dorpsbelangen Onnen deelgenomen.
Ook de raadsfracties kregen de vraag voorgelegd op welke manier z'rj in hun opstelling
over de voorliggende besluiten, uitstel tot na de
verkiezingen dan wel keuze voor Groningen of
Tynaarlo, de meningen uit de dorpen zouden
laten meewegen. Gezien de uitkomst van de
chaotische raadsvergadering van 25 november
heeft het gesprek in Noordlaren niet geleid tot
andere fractiestandpunten. Maar mogelijk heeft
het wel bijgedragen tot de, helaas onduidelijk,
slag om de arm een 'volksraadpleging' bij de
verkiezingen te organiseren.

MottenbrinU De Zijlen

Op verzoek van het bestuur heeft de heer
Harm de Groot, hoofd van het Bureau vastgoed van De Zijlen in Tolbert ons op 2
december bijgepraat over de voortgang van de
vervolgplannen voor toekomstige gebruik van
de voormalige NOVO-locatie aan de Mottenbrink.

De Zt¡len ziet voor zichzelf geen nÍeuwe
gebruiksmogelijkheden van de gebouwen en
wil ervan af. Uit overleg met de gemeente is
gebleken
omvorming naar woonbestemming niet aan de orde ís.

dat

Dat betekent dat men, met behoud van de
zorgbestemming, op zoek is naar een geschikte koper. Daarbij is men gebonden is aan
de richtl'rjnen van het College Sanering
Gezondheidszorg, onderdeel van de NederIandse Zorgautoriteit (NZA). Het terrein met de
gebouwen is inmiddels getaxeerd en in de
verkoop op Funda Business (onder bedrijfsruimte).

Als geïnteresseerde partijen denkt men

beeld.

De Zijlen hecht sterk aan een bestemming die
passend is bij het karaKer van het dorp. Dat
betekent zorgvuldig opereren om samen met
het dorp snel een duurzaam draagvlak te
vinden voor de te kiezen bestemming. Op dit
moment heeft zich echter nog geen geschikte
kandidaat gemeld.

OnnenHartVeilig
Het grote aantal bezoekers van de informatieavond op 19 november (ca. 40) maakte
duidelijk dat er veel belangstelling is voor dit
onderurrerp en dat het wellicht verstandig is tot
een overzichtelijke organisatievorm te komen.
ln samenwerking met Jan Ubels hebben we
daarom besloten het initiatief te nemen voor

het opbouwen van een

netwerk

OnnenHadVeilig. Daaruit kan op termijn een
stichting ontstaan met de volgende taken:
1. AED's bereikbaar maken en valide
houden
vrijwilligers (evt. met instructeurs)
oprichten
3. Trainingenorganiseren
4. Gelden verzamelen om bovenstaande
mogelijk te maken
Maar dat kunnen en willen we niet alléén.
Daarom roepen we iedereen die hieraan wil
meewerken op zich aan te melden op
onnenhartveilìq@onnen.nu .

Gemeente Haren Klachtenlijn: 050 - 533 99 I

2. Groep

I

Wanneer u klachten of vragen heeft over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen.
15

aan

organisaties op het gebied van (kleinschalige)
ouderenzorg en verzorging van verstandelijk
gehandicapten. Het COA is uitdrukkelijk niet in

Eerste bestuursvergadering in 2014
Onze eerste bestuursvergadering in het nieuwe
jaar is op 6 januari. Hebt u een plan waaraan
ook Dorpsbelangen een bijdrage zou kunnen
leveren of een ondenruerp waaraan we aandacht zouden moeten geven, laat het ons
weten via het secretariaat.

Samen met degenen die zich hebþen opgegeven, gaan we er dan voor zorgen dat we een
goed functionerend netwerk van prima opgeIeide vrijwilligers krijgen

Fietspad Felland en Zuidveld
Op www.onnen.nu z'rjn tot begin december drie
meldingen binnengekomen. Deze gevaarlijke
plekken zijn aangegeven op een kaartje op de
site, dat bij nieuwe meldingen wordt geactualiseerd. Ook ziin ze doorgegeven aan de
gemeente, in de hoop dat van daaruit zo snel
mogelijk acti
het voorstel
Bij één van
vanwege de
gedaan het
lden voor het
ook slechte
Wellicht
ANWB.
de
van
lines-project
Glowing
leden
ANWB
wonende
kunnen op Zuidveld

Een heel goed en gezond 2014 toegewenst,
met vriendelijke groeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

samen het fietspadtraject nomineren om in
aanmerkingen te komen voor verlichte wegbelijning. lnformatie hierover is te vinden op:
a nwb. n l/fietsen/n ieuws/20 1 3/n ove m
berilichtqevende-belii ni nq-opfietspaden?ovaherk=news-and-ti ps.

http ://www.
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MTB- tocht op oudeiaarsdag
Na het succes van vorig iaar wil de MTB-club onnen ook dit iaar voor
oudejaarsdag een tocht gaan uitzetten in de directe omgeving van Onnen
De tocht is 25/30 km lang en duurf angeveer 1% tot 2 uur.
Uitgangspunt van de tocht is, dat het een familietocht is, het gaa tomde
gezelligheid en niet om de sPoftieve prestatie
ledereen die in het bezit is van een MTB-fiets (en helm) kan mee,
onderweg ls een sfoP gepland om de inwendige mens te versterken
met de
De start is om 9.00 uur bii de oranjeboom en om ca. 11.00 uur hoPen we samen
groep hardlopers uit Onnen gezamenliik oliebollen te eten op het oraniePlein
we laten
stechte weersomstandigheden gaat de tocht niet door. op t¡vww.onnen.nu lullen
doen'
te
mee
om
welkom
harte
van
us
rs
c
weten of het wel of niet dolorgaat. ledereen
drinken e.d. bü de stop aanwezig is,vragen wÌi ie om ie
Om er voor te zorgen datt

Bij

"rþ"rorg
even op te geven via MTBclub@.onnen.nu

Anne Elema
Jaap van Wieren
Hillebrand Meiier
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aadhuisplein 10
DE HERINDELING

belangrijk,
De afgelopen maanden is er veel gesproken over de
op handen zijnde herindeling.
"ls dat nu wel nodig en met wie zijn we het beste uit?"
zijn vragen die voorbij komen.

Begin september was

in het vervolgproces wel specifieke

aandacht geven aan de buitendorpen.
De gemeente zal in samenwerking met Groningen en

Ten Boer een visie op de nieuwe gemeente gaan
opstellen. Die visie wordt in samenspraak met de
inwoners, en in dit concrete geval de inwoners van

er in de Tiehof een

bijeenkomst waar is uitgelegd dat om de taken van
de gemeente goed uit te kunnen blijven voeren, de

het dorp Onnen, worden opgesteld.

Wij denken op deze manier tegemoet te

huidige gemeente Haren daarvoor onvoldoende is

kunnen
komen aan de zorg van de inwoners van Onnen. Ook
ik woon in het buitengebied en begrijp de zorg of hier
wel voldoende aandacht voor is.
Maar we zijn er ook van overtuigd dat in de nieuwe
gemeente goede afspraken te maken zijn. En voor de

toegerust. Daar komen vanaf 2015 dan nog nieuwe
taken op het vlak van de jeugdzorg, de AWBZ en de
participatiewet bij.

Al snel ging de discussie over de vraag met wie
Haren dan het beste zou kunnen fuseren en wat voor
de inwoners van Onnen dan de beste keuze zou zryn.
Ook kwam daarbij de vraag naar voren wat voor de
inwoners van Onnen dan belangrijke zaken zijn om te

rest maken de inwoners van Onnen zelf het dorp en
de gemeenschap en zijn daarbij niet afhankelijk van
bij welke gemeente het dorp hoort.

behouden.

ln de raadsvergadering van 25 november heeft de
gemeenteraad het voorstel van het college overgenomen om voorlopig te kiezen voor herindelen met
Groningen en Ten Boer. Ook is een motie
aangenomen om dit besluit via een referendum aan
de inwoners voor te leggen.

Via een enquête kon naar de gemeente gereageerd
worden. ln Onnen is ook nog een eigen raadpleging
gehouden die ook is aangeboden aan het college van
B&W.

De raad heeft op 14 oktober nog geen

besluit

genomen, maar om meer informatie gevraagd. Ook
heeft de meerderheid van de raad toen besloten niet
meer naar de zgn. Gorecht-variant te kijken.
Op 14 november hebben B&W het voorstel aan de
gemeenteraad vastgesteld en aangeboden aan de
raad. Daarbij kiest het college voor herindelen met
Groningen en Ten Boer.

TERUGBLIK

Reorofino sraad van 7 nawamlror
De begroting voor 2014 is met een kleine wijziging
door een ruime meerderheid van de raad
aangenomen en vastgesteld.

Aan deze keuze ligt een uitvoerig onderzoek

Welzijn er enkele moties aangenomen:
. over de schuldhulpverlening om een plan op
te stellen om op korte termijn extra inzet te
plegen om de toenemende vraag om hulp
snel op te kunnen vangen,
. om toe te werken naar een besluit tot het
instellen van een verbod op doorgaand
vrachtverkeer door Glimmen.

ten
grondslag. Daaruit komt naar voren dat Groningen en

Ten Boer een duurzame oplossing biedt voor de
kwetsbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Ook

sluit deze keuze beter aan b'rj de oriëntatie van de
inwoners op de stad Groningen. Bovendien levert dit
de minste onzekerheden op in het vervolgproces,
omdat de provinciegrens niet veranderd hoeft te
worden.

Raadsvergaderinq van 25 november
Het grootste deeì van deze vergadering ging over de
herindeling. Daarover hebt u hiervoor al kunnen

Op veel andere onderdelen van de

vergelijking
tussen Groningen/Ten Boer en Tynaarlo maakt het
niet veel uit waarvoor gekozen wordt.

lezen.

Verder

is

vermeldenswaard

dat de

verordening

ln het college is specifiek gesproken over de positie
van de buitendorpen, omdat de signalen, ook uit

winkeltíjden is aangenomen.

Onnen, heel duidelijk zijn.

middelenwinkels in de gemeente Haren op zondag
open mogen zijn. De openingstijden zijn vastgesteld
van 13:00 tot l8:00.

Hierdoor

Het college denkt dat de genoemde voordelen voor
Groningen/Ten Boer ook voor het dorp Onnen zullen
gaan gelden. Maar het college wil ook, en dat is
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is het mogelijk dat alle

levens-

¡

Drie van de vier supermarkten hebben aangegeven
daarvan m.i.v. 'l december gebruik te maken. Het
college heeft toegezegd deze zondagse openstelling

Diverseverordeningen

Verder wordt gevraagd diverse verordeningen vast te

stellen waaronder de Algemene

Plaatselijke

over een jaar te evalueren.

Verordening (APV) om in het komende jaar aan
gewijzigde wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

VOORUITBLIK

Uiteraard ben

tribune bij

Onderstaande punten staan geagendeerd voor de
raadscommissie van 3 december en komen daarmee

naar venrachting ook aan

de orde in

u van harte welkom op de publieke
de openbare commissie- en

raadsvergaderingen. Deze zijn ook live te volgen via
internet en via Haren FM (107.0 FM in de ether of
105.5 op de kabel).

de

raadsvergadering op '16 december.
De stukken voor de raad zijn te vinden op de website

.

van de gemeente: www.haren.nl (via Politiek &
Bestuur - Gemeenteraad vindt u de agenda met de

Ontwikkeling Raadhuisplein-Haderaplein
De raad wordt gevraagd een voorlopige voorkeur uit
te spreken voor het scenario van verplaatsing van de
Albert Heijn van de Kerkstraat naar de ontwikkeling

bijbehorende stukken).

Rest mij nog u allen prettige kerstdagen en een
goede jaarwisseling toe te wensen en ook een
voorspoedig en bovenat gezond 2014, ook namens
collega Theo Sieling.

Raadhuisplein.

.

Herijking parkeerbeleid centrum Haren
De raad wordt o.a. voorgesteld in te stemmen rnet
het invoeren van belparkeren (mogelijkheid voor
achteraf betalen) en met het vereenvoudigen van het
betalen via de parkeermeter.
. Bestemmingsplan Zernike College
De raad wordt voorgesteld het besternmingsplan
Zernike College Kerklaan vast te stellen om de bouw
mogelijk te maken om m.i.v. het schooljaar 2015-

Theo Berends

2016 daar in te kunnen trekken.

(Do
oo

Bal lon n e nwedstrijd Kon i ng i n n edag
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Onnen

Tijdens Koninginnedag zijn er zoals gebruìkelíjk weer ballonnen opgelaten.
Het is alweer een poosje geleden dat de ballon van Elsemiek Wiersma is terug gevonden. Nu is er weer
een ballon teruggevonden en wel van PeterJan van Wieren uit Haren. Deze ballon heeft 215 km
gevlogen en is terecht gekomen in het plaatsje Vollersode in Duitsland.
PeterJan heeft een mooi kaartje gehad van deze mevrouw en haar hond die de ballon heeft gevonden
De Oranjevereniging heeft PeterJan inmiddels beloond.

l8

r

e $chri vers en
Heide janEens vinrler¡ het heerlijk om ap Ce boerderij
met papa en beide apa's hard aan het werk te zijn en

Feestmaand december; een mooie maand om de
SchrryVerspen te mogen antvangen. Met dank aan
fam. Sche¡rers zullen wij een koft stukje schrijven
c¡ver de farn. Koops aan de Mattenbrink 12.

genieten van de dier*n. hñee op de trekker ls goed
plannan wie tn welke valgarde mee mag!

in september 3 iaar geworden eß mäg ncg
thuis oen jaartje wanhten op school. Ze weet al
precies in welka klas z"e wil et't welke iuf de vaçrkeur
heefr. Ih¿ris vermaa4t ze zich heú boste met helpen
vån mãrna hij de huishaudel$ke k/usles en lefs alleen
spe/e il is nclç evën wenilan.
l-,'þke ,ç

Êen wonìng kopen aan de Mk¡ttenbrink r's een gaede
ke¿tze geweesf in 2ü04 en wê hebben inrniddels ons
ltttis zts goed a/s klaar. Belukkig" ln de loop der iaren
zijn er aardig wat wisselingel? øeweesf en is de straat
veel kinderen rijker geworden. Daar ziin wii natuurliik
erE btij mee en hapen dat de ktnderen anderling vee!
plezier met elkaar mogen beleven.

Wij zíjn Jan Koops (3ö.¡A, Janet Knops-Sanfs (35 jr)

ëil onzë kinderen heten Janiek
Lieke (3 jr).

(ã .ir), Dani (4

ir)

en

Lampionlopen was een groof suctes in het darp en
de zak4en snoep ral<en maar niet leeg. We rnoeten
opschieten, wanf Sinfe¡k/aas sfaaf al biina weer volr
de deur. Gezøllige en drukke tiitl, wat tç merken is
aan de kinrieren. llan l{.erst en Cud & Nieuw nog
even gezellig sûmsn vieren en aP naat een goec!,
EelukkiE en gezond 2A14.

Jan woant al z$n hele leven in Qnnen en ís echf nlpf
van pÍan corÏ ergens a¡rders te gaan wanen. Hii is
veel te vínden op de baerderii aan de Koelandsfri{t

waar hij

in

maatschap

zit met ziin ouders. #e

schapen zijn een uit de hand gelopen habby en
eiEenlijk wÌl hij in de taekomst alleen maar n'ìeer
schapen. \loar zijn andere werk gaat hii 4 dagen per
week naar Veenclarn, Mabacc. F/et rb een s¡ruitheftruck
bussenfabriek waar
prassre
grote
ls FC
Ziin
rnag
laden.
vrachtwagens
ßroningen en zandag is voetbaldaE bry ons. Dø
thuiswedstrljdan worden altiid trauw bezacht 8n

Jan met de

anders ls ¿fe tv voor hern gereserveerd.

Ik, Janut, ben opgegroeid in het rnaoie buurdorp,
Noardlaren. Lekker dichtbii gebleven dus. lk wçrk 32
uur in Winschaten bii Driever's Dale, stichting Tnlaní
Hef rs" een crlsrs- en oþservat¡ëgrüep voor licht
verstandelijk beperkte jongeran tussen de 6 en 23
jaar met bijbehorende (gedrags)prablematiok. Ilet is
nrrg sfeeds reen /eu/<e baan rnet vee/ añrursseling ert

We wensen b$ deze iedçreen alvast fiine feestdagen
met elkaar ån ee/? hee! voarspoedig 20141

wat door anregelmatiE werken goed te comhineren is

rnef ons gezin. Zeker mede gehalpen daar trauw'e
tpa en onra3, farnilie, vrienden en onze flexîbetre
gastouder. Wiiveruelen ons naoit.

\/riendel$kø gruet,

Fam. Koaps

Janiek en Dani Eaan rnøt veel plezier naar cfe ËFS
de Borg in Haren. Janiek zit in groep 2, de Vissun, sn
Dani in graep t, de Lleveheersbeest¡'es.
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gebeurde in Zweden

Het gebeurde in Zweden, in het Eedeelte dat za
dicht bij de koude Noordpaol ligt, da! de v¡inter
er wel drie maal za lang duurt als hier. Het is
een btze, ijzige winternacht en alles figt onder
een dikke sneeuwlaag verborgen. De dagen zijn
koft en omsfreeks het midden ¡¡an de winter za
ko¡t, dat het haast geen dag rneer genoemd kan
worclen. Voar het goed en wel licht is geworden,
kcmt de avond a! weer. Er zijn allerlei gevaren:
felle vrieskau en sneeuwsfcrmen....^.....,.." . en
wolven so/??s. Maar de rnelr-ce¡t ciie ciaar in T
hage Noorden wanen zijn aan al deze elingen
we! gewend en ze weten niet anders of de
winter hoori zo. De hage, rofsþe fsergen ..". de
grote stille dennenhossen,... haofdwegen en
landweggel";'es..... sfeden en baerendorpjes....
alles dik onder de sneeuiry. Ðan rnoet .ie ntet
s/eden cf ski's naar schaol, ¡taar de kerk, naar
de stai/ om te winkelen of op bezoek bijfamÌlie.
Een Zweedse boer
spanl z¡jn paard
voar de slee am
z.o'n tocht naar de
sfad fe maken. l-íij
gaat dingen kopen
voor Kerstnis, want in zijn eigen doroje zijn
geen winkels waar je zoiets kunt kopen. Zijn
vrauv/ sfaaf br; hem en helpt met het inspannen

van het paard. Het paardje trappelt van
ongecluld; het heeft de il¡sse buitenlucht

geroken en het hi¡tnikt van plezier. "11/aar wil je
cJe óoodsshappen in daen?" vraagt zijn vrouw.
De man krabt zich ee¡rs achúer de ören, temijl
h'tj zijn gezicht vol rimpeÌs trekt. "Drantmels, dat
zou iR bijna vergeten. Goeo dat je het zegt
moeder. De kist van verleden jaar hebben we
niet neer. Zau ik cle regenttn nemen? Die
gebruiken we toch vaorfopig niet rneer." "V'/elia,"
zeEt de vrouw. "Neent de ton mee. Wacht, ik zai
je helpen am hem op de s/ee fe kriigen. Zul ie er
arn denken dat je voor cianker weer thuis Isent?
Laat me nou niet angerust over ie hoeven te
warden." "Je maet nÌet zo EauvlJ ongerust ztin,"
lacht de man. "Natuurliik ben ik voor donker
thuisl Zover is fief toch niet! Ðan steken we aÜe
kaarsjes Ð.an en gaan we ke¡sf,'eesf vieren
rondom de boom. Wat zullen de kinderen blii
zi.!n. lk verheug me er echt op!" Vlttg springt de
man op de s/ee en voort gaat het over de harde
glinsterende weg in de richti¡ìg van de stad utaar
de mooie u.iinkels ziin. 't Paardie is niet .iang

!neeì', ¡naar het ls Eaecì gevoed en uitgerust en
het draaft over de weg dat hei een /usf r.s. Een
ijzig koude wind siterpt de man langs de oren. 't
Hinrlert hem niet. Hij is zo blij, dat hij overal
tegen kan. llij denkt aan het kersffeesf riat ze
weer zullen vieren. Het roodgloeie¡'td opstaken
t'an de kachel. 't Kerslverhaal voarlezen. samen
mcoie kerstliederen zirigen en alleen rnaar
warrnë, geÌukkige gezichten. "Et, voor maeder
kaop ik ook wat," zegt híj legen de achterkant
van zijn paartl. "Vaor zichzelf heeft ze natuurlijk
niels op hef booo'schap¡tenlijstje geschre,ten;
zichzelf heeft ze natuurlijk \4teer verqeten. Maar

het zou weÌ vreemd zijn als ik in de één of
andere winke! niet iets r:ntdek wâar ze blij ntee
zal zijn." 't Paard zwaait vroltjk met zijn staart.
!4et is net alsaf hij zijn baas begrijpt. Ze zìjn aan
elkaar gewend geraakt, al Ceze jaren. "Het is
maar goeo! " zegt tie man, "dat ik de regentan

l¡eb

rneegeno¡nen.

Daar cloe ik ai

die

boorischappen makkelij4 ln en dan haef ik niet
bang te wezen dat er ap de terugvteg iefs
uit,talt." Het ¡saard hunpelt bijna crver de vteg
Zijn adem vÍiegt a/s een darnpwalk naar
açhtere¡t. Af en loe br¡e-sf h'ti; dan lijkt het v¡el of
er waÍ.er uit zijn neu-sgaten spuit. De zon karnt
even daor de woiken en de -tlee rijdt door een
toverwerelrL De snee uw flonkeft alsof zijn met
goud bestraord es. De wind fluit iets ntinder
scher¡t om de slee. De n¡an knalt vrolijk met ziin
zweep" Hij voelt z-ich erg gelukkig!

ln de stad is het druk, maar met cle boodschappen gaat het vlot. De boer ¡ne¡'kt het vtel
dat de mensen uit de stad lachen am clie grate
regenton. mô.ar de man lachi zelf vraliik rnee.
"Ja rnân," zegt hijtegen de bakker, bii vtie hii het
laatst kc¡nt, "lk maet er ncg een heel eind mee
rijden en ik mrset er niet aan denken daÉ ìk wat
zau veriiezen." "Ja, en \ioor de wolven is miin
kre¡¡tenbroad veel te goeci!" grapt de bakker. Nu
k'rjkt de man apeens ,hee/ ernstÌg en strak. "i\,!et
de vtolven moet je niet spotten!" zegt hii. "Ben ie
ze irel eens tegengekornen op de weg?" "Nee.
gelukkig niet!" "A, zo. l"lou, ik wel en dat was
geen grapje, Cat kan ík ie wel zeggen." Ja, dat
kan de bekker zich wel ttoorstellen. Een wolf!
Hu. ..,.. Nlaar nu rnoet hii viug rtaar zlin winkel
terug en de baer moçt haast maken an tht¡is ie
komen. Hij haalt ztin verkrettkelde
bcarlschappenhriefje te voarschijn. l-let is er met

dat briefje niei heter op gewarden. Het

''s

gescheurd en vies geworden en het ruikt sterk
naar tabak. Maar alÍe dinEen zÍin doorEestreept.
Dat is dus in arde.
En vocr rnoeder, die zichzelf altiid'tergeet, zitten
nog drie extra pakjes in de ton. Daaraver heeft
hij nag het meest plezier. Wat zal ze k'(ken!
Plotseling kijkt hij naar de hoge torenklok en
bekijkt daarna bezorgd de lucht. De zan is allang
weggetrokken. Er komen grauwe wolken aandrijven. Brengen die nog meer sneeuw rnr'-v
schien? 't Kan besf. Er is een strenge wÌnter
voorsoelcl. In ieder geval zal he't vandaag nog
vraeger donker zijn dan anders. "lk ga nergens
meer langs on een kap koffie te drinken" zegt
de man tegen ziin paarci. "We gaatl gauw naar
ltuis, Bles. Thuis kriigen tJ¿e wel weer eten en
drinken, wat ji.i!" Vooft gaat het nu weer over de
witte straten. ln draf de stad uit, een paar
darpjes cloor, die bíina aan de stad ziin
vastgegroeid en dan de grote witte eenzaam'
heid in. Daar, heel in de verte, staaf hef bos a/s
een hcge, donkere m¡-,!ur. "Vort 8/es/ Vctt!
Achter het bos ligt ons dorp. Ðaar is fief hui-s

met moeder en de kinderen. Daar gaan we
kersffeesf vieren. Daf bos is maar nlks ais hef
nacht is. Maar, we halen hef nag weí. Ais iii ie
hest naar doet. Votf, Bles!"'t Paardie tt"ippeit uit

alle rnacht. Het apen wÌtte sneeuwvelC dcor, het
grote stille bos in. De man heeft het gevoel clat
achter hent een grote deur diehtvalt wanneer hij
hef bos inrijdt. Het is al donker fussen de
stammen van rie homen. Kan het ergerìs 7-o
geruisloos en geheimzinnig zi"in als in een graot,
Zweeds sneeuwbas? Ilet liikt of er lefs feEen je
spreken wil en foch rs er Eeën sfemi Er breekt
een tak daor de zwâre sneeuvl. Ðe .sneeuw gliidt
met scherp geritsel ornlaag, de tak bliift
omgekeerd hangen f¿rssen de andç're takken'
Plotseling rilt de man ap ziin slee. Hij t'ilt niet van
de kou deze keer. Er rs lefs in het dankere bos,
iefs daf hij niet kan verklaren. Was hii maar vasi
thuis! "Kom Bles, [aat zien wa! ie kunt. lk wil
kersffeesf vieren met moeder en de i<incleren.
Dae je besf Bies, dat we gaLtw l"¡et bos uit zijn!
Ê/ef rs hier nÌet pluis Bles!" Wat is daf Caar aan
de kant van de weg? Ëen Rlein zwart ding, dat
langzaam vaoftbeweegL Wat kan het z-i.in? "V'ott
Bies/ Sne/ er lanEs!" De zweep kr¡aít, strak sfaan
de teugels. De s/ee schiet ket zwarte ding
voorbij. Ëven kijkt de boer opzi.i, naar beneden.
O, 't is een aude \,/rÐuvt. Een heel aud en arffi,
kromgegroeid vrouwtie. Tiidens het vaarbiiriiden
ktjkt de boer even. De oude v!'ouw kiikt naar tle
slee met smekende ogen. ",Vou, o{ie is i'asú nief
gaed wijs," zegt de boer teEen de paardenrug.
"Die is stapelgek, kun ie wel zeggen. Weet dat
oucie mens niet dat er we! eens woiven z'$n in
deze bossen? Wie gaat er nu tegen de avand
het bas in. ldoit ia, rnoet ze zelf ook maar wete¡t

tk heø er niks mee te maicen. \/oti Bles, vLle gaan
gauw naar huis, kersfleest vieren!" Kerstfeest?
De boer sct¡rikt opeens voar het woord dat h$ de
at zo vaak heeft gebruikt'
Kerstfeesi, kers{feest, ledereen zegt het tien'
twiritig keer ap een dag. ie clenkt er haast niet
meer bij" Kerstfeest viereri? Wil iii kerstfeesf
vÌeren? JÌ.¡, Cie een arm, weerloas oud vrouwtie
wilt laten ,¿erscheuren daor de wolven?! Wau jij
kersffeesf vierert? "Ho!" raept de boer opeens
luid tegen ziin paard. !4ii schrikt van ziin eigen
stem, die schalt doar het bas. Meteen trekt hiizo
hard aan de feugels, dat het beestT"e aok schrikt.
Z'tjn hoeven glibberen over cle gt'adde weg' 't
Gboif du' kop wild achteruit. "flo B/es/ We

/aafsfe dagen

moeter¡ keren, .iong! l{/e rnoeten dat oucle
mensie appikken. ZÓ kan ik geen kersffþesf
vieren!" Vaorzichtig trekt hti aan de feuge/s"...'
ja......ja.-...toe naar.....toe rnaar.'."..'..-ia' Besf
beestje haar! Dan gaar het snel terug tat v¡aar
het mensie nog strampelt in de sneeuw. Verrast
kijkt ze de baer aan, Cie bii haar halt houdt'
"Stap op," zegt hii koriaf. "Sfap gaur'v op de s/ee.
Onderweg kun ie rne wet vertellen waar ie heen
wì!t." 't Oude '¡rouwlie gaat zitten. "Baas' baas,
wat ben ik ie dankbaar.,....... Vlat ben ik ie
dai¡kbaar!" Ze trekt haar doek vasfer am cle
rnagere schouders en Eeniet van de snelle,

veitige

rit. Ze ttertelt dat ze nãar haar

kleindochter op weE is, die heeft een kindie
gekregen...... . ÏVlaar geld om zich te laten ríiden
heeft ze niet. È¡t ze heefi niernand anders op de
hele wereld dan die ene kleindochter- A! de
¿nderen zi.ln doad. "V4/at een siakker," denkt de
boer. "Nau ia, ze zit nu tenminste veilig in de
slee." "Vorf Ëles! Zie ie wel hce donker het
fussen de stammen wordt? We zijn veei t$d
kwijtgeraakt, Bles! Dat halen we niet zo
genakket'tik weer in!" De sneeitw kraakt onder
de sitç, cLe wind fluit, de sÉr//e bomen kliken
drcevig de reizigers na, alsaf ze een gehein
wêten, dat ze niet zeggen kunnen. Weer rilt de
boer. Hi.j geeft zijn paard nag een tikie net de
zweep. Waren z.e het bas naar L¡it, huiten op de
vlakte,''s het iichter! Ðaar kun ie, hee! in de verfe
het clar¡s al zien liggen" "Vart Eles/ Vort!"
Ptotseling kont er, baven het geluid vaJ? .sneeuw
en v¡ind uÌt, een hoge, langgerek"te toon
dlchterbij. lJii cle <tiepste diepte ttan het Ðc¡s ko¡nt
die tartr¡. Man, vrouw en paard horen hent
tegeiijiertiid. Ze krimpen ineen. Wat ze Èoren ¡s
het geluirJ van v,tolven die een achtervalginE

beginnen. Wolv'en! l/lalven! Een

groep
ttongerige, btaeddorstiEe wolven! "Voc¡ruit Bles!
Vocruitl We moeten kerstfeest vierert thu,'s rnèf
noeder e¡"t de ì<inderen! Ze wachten ap ons"
Bles! Ze kijken nãar,)ns uit!" Nag noait heeft het
ke¡sffeesf hent za taonderliik geleken als nu, nu
hij het misschien wel naoit mee!' v'ieren zali
Noait meer, arndat hii dood in ket bas za!

&&&'#'",+*Áê,&
!ig7en.......... daod ë¡? verscheurc! ctcor
wolven verscheurd. \,toft Bles! Vort! Weer sniydf

een scfierp wolvegejan( dcor de

koucie
winterluoht. Dichterbijzijn z.e a[ Eekonien.
Hocr, hoor !! 't Geluid kctmf 6¡"¡¡erbij. Geen clier
in cie wÌldernis ioopt za snei a/s een hongerige
wolf in een troep. De oude vrouw kcmt wat
avereind" Ze rel<t haar hals" Haar oude gezicht

ziet er bezorgd uit"
Ze heeft het geluid
van de walven we!
begrepen.

wel,

Ze

weet

w'aararn

rJe

baer zljn paard pfotsel.'ng z0 v'aoft
zweepi. De wclven
komen! Ze hebben
hanger en ruiken het
spoo/' van mensen en diere¡t, 't Grootste en
v¿reedste ge\/aar van de eenzaÌne sneeuv/óossen kamt snelals de wind dichterbij! 't Oucle
vrauwtje zucht diep en smaftel'tjk. Ze vouwt haar
magere handen, l¡ef rs het enige Cat ze kan
daen. De baer hooft de oude vrouw zuchten.
Bijna was hij haar vergeten door de spanning,
maar nu weet hij het weer. Natuurlijk, dat ouwe
mensje dat hi moesf appikken /angs de kant v,an
de weg! Eigenlijk ¡s lref haar schuld dat ze nu
doar de walven warden oven-allen. Háár schuld,
dat ze tijd zijn kwijtgeraakt. l-iaar schuíd, dat het
paard nu langzamer loapt. idef beesf is al cud en
heeft nu op de terugweg een dubbele ltracht.
Waarom is hij ook zo dont geweest!? Waarom
heeft hij al die kostbare rninuten verknoeid'l!"
Vart Bles! Vort! lk sla.ie rnet de zweep! lk ransel
je.... lk móet thuiskomen!" Dáár, alweer de
wolven. En weer dichterh'g! Ìn het dichte
onderhout beginnen bevroren takken te kraken.
Vurige ogen glinsteren groenachtig fussen da.
stammen, open bekken, tongen hangen naar
buiten. "Vort dan toch Bles, vart! llet gaat om
ans leven!" Een zv,,eeps/ag knalt docr de koucie
lucht. Maar't was niet nodig Eeweest. Het ¡taard
heeft de doodsvijand af geroken. Met wijci apen
gesperde neusgaten en rallende ögen rent het
voorwaañs, trillend over zijn hele lijf. Zo heeft de
boer nag naait een paard zien lopen. Wat kan er
nog gedaan worden am het leven te reclden?
"De pakjes!" roept de boer tegen de cude vrouw.
Zijn sten is schor van ellende. "Haal de pakjes
uit de ton! Gooize één voor één naar de wolven.
Misschien houdt het ze tegen. 'l Kan crns
redden!" "Ja baas, ja, ik zal het doen baas."
Haar bevende handen voele¡t al in de ton. Eeit
groot vierkant pak-......"... 't Rammelt. De
blokkendoos, weet de boer. Daar gaat het pak
al, midden fussen de walven. Die blÍiven
sta an............,verd ri ngen el kaar.............2e ru iken
de nensenlucht en scheuren woesf het papier
uit elf<aar. Ze zetten hun sterke roofdie¡'tancien

eri¡i, tnaar ... 't is becírog! Ert verder t¡olt de
honEerige traep ,....c.ie warme Iucht van,r]'iense/l
en een paard rn de neus..". Ze naderen dichter
en brutaler dan zo-even. Een tweede pak v!Ìegt
uit de slee........daarna een derde ..,...een vierde.
Speeigoed, een braod, kcek, kersthoamkaarsen
.,.... ieder pak¡e geeft een kar¡s op redCing" "Vart
Eies/ Vart!" Waf rs daf þos eørde/oos graot!
Stille, droeve banten in eindeloze rijen. Takken
die cloarbuigen onder çle sr¡eeuw. Wintermist

fussen de stamrnen. O, wat zijn vt^tuvl en
kinderen ver weg! bn B/es wardt zo moe met
zijn dubbele vrachi. Brutaler en brutaler worder¡
de vuolven. 't ls net of ze merken, dat het paard
not) v'tcrdt. j-lun bekken hangen apen... hun
ogen blikkere¡¡....hun keel sfooÍ hijgende
geluiclen uit.......!1et is of ze weten, dat ze het
gevecht zt¡Ìlen wir¡nen. Een dubbele vracht! De
mart rnaet er sfee,Cs aan denken. 't Hamert in
zijn glaeiende kop. Een dubbe[e vracht ... een
dubbele v,rach!.......Het is haar schuld..... haar
schttlC. Ais ik r¡iet haC hoeven terug fe

haar schuld.
Platseling komt er eerr vreend gedachte bij hem
op. Een gedachte om kc,ttd van te uvoTcler¡, maai'
toch.......de gedachte laat hem niei los. lk gooi
dat vtijf eraf! Laten de wolven haar opvreten! ln
de t'yd dat ze met haar oude botten bezig zijn
ben ik gered" Z| heeft niemand meer op de
wereld! lk heb vrauL4/ en kinderen! Ze wachte¡¡
ri¡den.........haar schuld.........

op ìTe. lk ntoet thuis kerstfeest v[eren!
.........Kerslfeesf vieren?! -!ij?! V/ou jij thuÌs
kersffeesf vieren?! Als je eerst een arm rtud

rnenr; itebt v,ermaard? "Nee, nee! schreeuwt de
rrtan platseling het bas in. "Nee, nee, nee!!"
Maar de ¡qtolven komen sfeeds dichterbij. En er

zijn er zoveel. Ën de fon ls /eeg, tot op

cie

badem. Ja, juist.-."... de ton is leeE. Sneller dan
r-le walven schieten cíe gedachten door ì"¡et hoafri
van de baer. Alle slechte gedachten zijn nu
verclv'tenen. H| denkt in zichzelf: "lk maet l¡et
daen, maar
het is zo moeilijk:}" Nu zitten
de woÍven vlak achter de siee. Eén van de
andieren waagt een sp!"ot1g, maar schrlkt nog
terug. Anderen wijken o¡:zij af....."...... Ze willen
ons ornsingelen, denkt de man vaag, dat is de
manier van ,Jie gluiperds. "Neem de teLigels, "
zegt h$ o/ofse/rng úegen tle oude vrouw, "Fíier,
hou stijf vasfi E/es weet de weg." "Baas. ,baag
.........-....wat ga je rlc,u begínnen? De nan
luister-t niet meer. llij staat recf)top in zijn slee.
Nu neemt hij de lege ton en sÍingeñ hem met
zijn ster4e arrnen ert¡it...... op de ,"tt/e7.... ......
Den springt ltij zelf u.,ú de slee, grijat de ton,
kruipt erin en zet de ion aver zich heen. 't Gaat
za sne!,...! De vtrsfven zijn even ieruggedeinsd,

voor een ogenblik. irlu echter ntlken ze de
warme n'¡ensenlucht binnen in cle tan. Ze
verdringen elkaar, ze krabÎselen en s¡tuiv'et¡ en
janken van de hanç¡er. Binnen in zijn clonkere

gevangen¡s itaorf de man de dieren hezig; h$
ruikt hun adem door de duigen heen. ln
doodsangst klemt hij de wanden va¡'t de tan
tegen de grond. Zijn handen bioeden eruan. Wat
hindeft het! Als hij maar het leven eraf mag
hrengen. Laai me veiiig tltuiskornen, denkt ltii.
Laat er een wonder gebeuren! Íloag isoven hem
ruisen de dennenbornen in tle avondwintl tlie

van de bergen komt. Zware klulten sneeLiw
vallen omlaag; op de ion, op de walven. Die
schrikken even, rennefi wÐ9, maar konen a!
gauw weer terug. tíet gekrahbel en gesnuif
begint apnieuw. .. sfeeds ongeCtildiger raast de
bende om rJe ton. "C, laat me toch veilig

thuiskomen!"

't

Paard

/s inntlddels cp

hr¡l

geslagen. 't Loopt zoals het nog noait gelapen
hee{t. fv|et víer benert tegeliik springt het ap t'an
de grand; de s/ee scltucit en bankt achter he¡n
aan, het paard nerkt het niet. Ë.en poos.ie nog
ktemi de aude vrouw in doadsangst haar
magere hartden am de feugels. Dan kan ze niet
ÍTleer. De teugels glippen haar uit de handen. Ze

zakt ineen op haar bank en vait flauw.

De
spanning rs feveei vocr haar geweesf. Ze r¡erkt
er niets van dat de siee het operr veiri bereikt.
7-e voelt niels van de wi¡'tterse wind, díe
scherper dan eerst om haar oren fluit. Ze vaelt
niet dat haar hoofd heen en weer bankt tegen de
harde bank. Ze weet niet meer va¡t de boer, rlie
voor háar van de s/ee sprong. De slee met zijtt
vreemde Ìast nadert het dorp............ het paard
rent maar door. !n het dcrp sfaaÍ de maeder rnet
haar vier k¡nderer¡ ¡nidCen ap de tveg. Bezorgd
kijkt ze rtaar de lucht, die sneeu'vlstorm
vaorspelt. Dan tuurt ze weer in de richting van
hei bos, Cat een donkere blattwzwarte n"ti.tur lijkÍ.
Een buunnan heeft haar gewaarschu¡ntd: er ziin
wolvensporen gevonden ...., een Ftaar dagen
geleden........\'er weg ..". zeker ...maar wohtert
zijn zo vlug en de strenge t¡vinter heeft ze
hongerig en wreeci gemaakt. "Kornt vatler ¡tog
niet, moeder?", vraagt het kieÌne mei.s;e. 'Nee
liefje, nag niet. Maar sfraks hoor! St¡'aks ko¡nf
vader thuis met de s/ee/" "En dan gaat.1 we
kersffeesf vieren," zegt Arndt. "F$tt ioh, alle
raarsTes aan ". en dan zingen en koek eten ...hè
rnoerler?" "Zingen'1" denkt Ce vrauw t'vanhapig,
"en kerstfeest vieren?" 't ls allemaal zo ver weg
.. ze is bezorgd om haar man .,..cn, de v,taiven
..om het rJonker en de sneeuwsforn-r. Ër ls
çlevaar! O, zeker er ts gevaar. Ze voelt het
duidetijk. Ze wringt haar handen. "Daai, daar!"
Daar komt de s/ee. "l/!oeder, kiik dan, daar kontt
vader! Zie die ovde Eies eens draven!" Het ilikt
de noeder een wortder. 't ls aisof de zon clactr
de wolken breekt. "VaCer, vâdêr!" iuichert de
kinderen. Ze steken hun handen op en dansen
vart plezier. Daar is B/es a/. Daar staat h;,i siil. 't
Sc¡luinr druipt hen vân ziin bek. Z'titt ogen
draaien wild en h$ beeft over ai ziirt lecien'

"Vader! Vader!" Maar ....in plaafs van e'¿rt grote
sterke vader zìt daar een aude, get:agen vrouw
¡n de s/ee ^ Een erftI, oud sfukþ /nens, dat nu
met grote moeite de açen op.s/aaf en venvard
rcnCkijkt. l¿laeder schuclt het auCe vrauv'rtie ruw
b;j de arrn. De buren korner¡ naar bt¡i"en en

dringen örn Ce slee, vragen wat er foch is.
"Vefte! op! flat rs er ¡nef miin rnan geheurd?
Me¡is zeg dart toch wat! ie ku¡'¡t toch zeker wel
praten?" Bevend en anverstaanbaar haast
kamen de woordeil: "Je man ..4itids ln hel bos
.. in cle tan ..... cie vtalven........".de woJven..-'..".'"
Dan zakt het oude vrouvvtie terug, bewusteloas.

De lnspann/ng IS tevee! vrror haar geweest' Een
paar buuwrauwen tillen haar uit de slee, nemen
haar, zoeijes pratend, mee i¡¡ huis' ltlaar de
moeder weet al genaeE. Ze stuurt de iangens
met kteine A.ntie naar hÌnnen. Ze ziet hoe de
buren weghollen om hun gcweÍen ie halen en
ook harken, schoffe/s en knuppels. Ze ziet hoe
flink Arnclt het verrsaeicie paard uitspant en het
naar de sfal brerrgí. Hii legt een dekert aver de
bezwete rL;g van 8/es en kam! dan weer naast
zijn rnoeder staan. Ze huit niet maar haar ogen
branden. f4lissct,-ien merkt ze niet eens dat haar
jangen vlak naast hear staat. Ze wringt in haar
handen. l-leel stil staat Arndi naasf z$n noeder.
H| begrijpt al zo veel- l-tii beçlriipt dat zi.in vader
iets hee! dappers f'teeft gedaan. lets, dai hent
nisschien v¿el het leven kast! De mannen
hebben éen v'an hurt uitgeruste paarden vcor de
-çiee ge-spannen en zijrt in vliegertde vaart
weggereden, het tionkere,bos tegemae{.. Kieiner
en kleiner v¡orden ze, nlt verciv,riinen ze in een
walh' ven sneeuvl. 't Wachten duurl lang als het
gaal am doad of leven. Medelijdencle btturvrôL¡r',/en komen rtaar buiten en praberen haar ie

troosten. Moec\er schudt haar hoofd. lViefs
zeggen,niets zeggen ntt! Alleen maar sti! zi.jn en

wachten...,. en hcpen op redding- En eindeiiik ..ja .. er geheuren nag 'ørel wonileren! Eindeliik
kamt de s/c.e weer aartgereden. ilanden
zwaaien. "11û, peerc\ stai" Dan -sfapf de boer uit:
'¿tankelenrl, gevtctnci en dc¡odvermaeid, rnaar hii
is er toch! Hti teeft! GelukkiE! "Vader! Vader!"
roepen de kincleren weer. Ën nt¡ is '¡ader er
glimlacht
u.rerkelijk. ilii
meer,
niet
dag
Díe
verrnaeid.

maar de voîgende zitten

z.e

allen¡aal orn de kerstbaam. Een
paar kaaisjes sfo',?eri er in:
averEebleveß van verleden iaar,
arrnzalige sfompjes, die naE geen half uur zullen
branden. De maoie nieuvte lÌggen ergens in het
sneeuwhos,cf in een walvenmaag. Maar..'.' aan
v,tctlven ward! nu niet meer Eedacht. i3arleaufjes
zíjn er nu oak nlet en het middagnaai was een
eenvoudige stantpnat. Maar, aak a! ontbreekt
aan dit feesf va¡i alies. een gelukkiger ke.rsÉfee-cf
dan dìl hebben ze nog nooii gev'ierd!
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26 48

laar voor ons Dorpshuis Þe Tiehof

Het afgelopen jaar was eÊn veelbevuogen jaar voor ons dorpshuis, lnmiddeis kunnen we vaststellen,
dat toekomst van de T'iehof er rooskleuriger iritziet. Dat ging niet vanzelf. Velen van jullie hebben zich
het afgelopen jaar ingespannen voor het voortbestaan van de Tiehof. Õrn die reden willen wij aNle
vrijwilligers enorm bedanken. Zonder hen was het níet mogelijk geweest om dít lastige jaar door te
komen. Kijken we terug naar het afgelopen jaai', dan is er een aantal zaken waar wij graag bij stil
willen staan.
Het jaar begon goed rnet een nieuwjaarsfeest, waarin ieciereen een gratis nraaltijd krijgt aangeboden.
Het feest loopt door tot in de vroege uurtjes en er ontstaat een initiatief om een club van 10C -later
omgedoopt tot "Vrienden van de Tiehof' - op te richten.
Kort daarvoor hebben de Onnergirls een spraakmakende kalender gemaakt, De kalendei'u¡ordt zo'n
sLrcces dat de Onnergirls genoeg gelci hebben om de Blauwe Zaa! te verbo,¡wen. De Tiehof kr'rjgt een
nieuw elan. Het is goed om te zien, dat b'rj grote evenementen zoafs Sinterklaas, de Kerstmarkt,
K(r)oningdag, Bevrijdingsdag en de toneelvoorstellingen, veel mensen de l-Íehof bezoeken.

ln mei start Helène Mclijn als nieuwe beheerster. Helène gaat de utitdaging aan om (nog) meer leven
in de broulverij tu= brengen. De nraaltijden in het weekend zijn al gauw een groot sucÇes. Het terras
krijgt een opknapbeurt. Met lruip van "de Vrìenden van de Tiehof" wnrcjt e¡- nieuw terrasmeubilair
aang*schaft. Er zijn zomeravonden waarop het hele terras vo! zit met eiende en cirinkende
dÛrpsgenoten Op advies van een aantal dorpsgencten scl¡aifen rr,rij Fox ïV aan en is de Tiehof clok
open om samen de uitweclstrijden van FC Grcrningen te bei.;ijken. Kortom, meer leven in de brouvrerij.
Na de zomer leenrt het verenigingsleven weer tce en zijn e¡' af en toe ook andere evenenìenten van
famiÌiefeesten tot bedrÌifsuitjes en/of trainingen (wil je iets organisei'en denk dan aan de Tiehof). Nu is
het zaak om onder bezielende leiding van Helène, maar nret inzet van de veie vrijwilligers deze
stijgende iijn voort te zetten. Het gaat niet vanzelf en het dorpshuls is er voor ons allernaal. Hope!ijk
kan het eer¡ rcl blijven spelen or,r Corpsgenoten eikaar te laien ontmoeten en met elkaar dingen te
doen.

Wij kljken uit naar een heie [euke decemberperíode en hopen velen r/an u in de Tiehof te ontmoeten.
ln2t14 gaan wij de lijn voortzetten en nodigen u vast uii om vaak uvr dorpshuis te bezoeken en als u
plannen of ideeën heeft, contact op te rremen met één van de bestuursleden of natuurlijk rnet l-Jelène.
Rest ons u hele fijne feestdagen toe te wensen.
Het bestuur van de ïiehof
Kees KarrerÌìans, Ërik Or>sterveld, Nelleke Pollee, Frans van der Ësch, t'flelchior Çldenburger,
Ante Frens
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Beste mensen,
Zoals elk jaar staat er weer een kerstpuzzel in de Onner Ons.
DIt jaar 2 woordzoekers, 1 voor de categorie Tlm 11 jaar en 1 voor de categorie vanaf 12 jaar
Als u/jij alle woorden weg hebt gestreept, kun je van de overgebleven letters een zin maken.
Los deze puzzel op en lever de oplossing vóór in bij
Marion Oosterveld, Dorpsweg 63, 9755 PB Onnen
Er wordt in beide categorieen een prijs verloot onder de juiste inzendingen.
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lazen kerstbal

We zagen het bij één van de kraamp.jes op de
kerstmarkt liggen en ik moest meteen aan jou
denken."
Uit de papieren zak die
hij van zijn zus heeft

gekregen, haalt

een

Bas

doorzichtiEe
kerstbal. Op de bodem

staat een

Bas schudt zijn hoofC als hij terugdenkt aan zijn
jeugdige onschuld van toen. De afwijzing van

ke¡-stboom

naasi een sneeuwprp.
"Als je hem schudt, dan

gaat het

sneeuwen,"
zegt lVlireìlle opgevrekt.

"Dank

je zus." Bas

geeft zijn zus een kus

op

haa¡'

"Bedankt dat

wang.

je op de meiden hebt gepast."

Bas glimlacht terwijl hij met zijn hand door de haren
van Sofie van acht r,voelt. "Geen prol".leem hoor" Wij
hebben oils prlma I'ermaakt, níetwaar?"

Sofie knikt. "We hebben filrns met de Muppeis

gekeken."

"En oorn Bas had kerstkransjes in de kerstbocrm
gehangen," vult de zesjarige Roos aarì.
"Nogmaals bedankt, Bas. .le bent nog steeds

welkom met de jaarwisseling""
Bas knikt. "lk weet het, zus. l!4aar

gelopen. Haar naam was Sabrina en ze llepen aliijd
samen naar huis. Op woensdagmiddag eei Bas
ineens vanuit l'ret niets dat hij verliel-d was op haar.
Ze haalde slechis haar schouders op en zei dai ze
niet verliefd vilas op hem. Daarna praaiten ze over
de koffievlek in de vorm van een olifant op het
overhemd var-r liun ieraar.

ik red me

wel.

Fi.ine kerctclagen."

"Jij ook een vrolijk kerstfeest. Kom meìden, we gaan
naar huis."

Als Mireíile en haar dochtens zijn vertrokken, zet
Bas de lampjes va¡r de kerstboom uit. Morgen gaat
die boom vreg, besluit hij, ook al is het dan eerste
kerstdag. De schijngezelligheid moet terug de doos
in, zodat het lrem niet kan raken. Spctiend bedenkt
hij dat hij die dozen in de tuin moet begraven en er
een houten i<ruís bovenop nroet zetten. Dat zou het
plaatje voor hem cornpleet rnaken.

Zijn oog valt op de kerstbal die zijn zus hern heeft
gegeven. l-lij laat zích op de bank zakken en kijkt
naar de glazen bol in zijn handen. Zijn gedachten
voeren hern terug naar 23 december 1989. Die
nacht had het flink gesneeuwd. Na het ontbijt
maakte hij samen met zijn anderhalf jaar oudere
zus een sneeuwpop in de duinen aan de overkant
van de straat waarin ze woonden. De sneeuwrnan
stond vlak naast een dennenboon¡. Ërgens zou hij
nog een foto moeten hebben die hun vader destijds
van [Vìirellle en henn had gemaakt, trots poserend
met de sneeuwman tusselt hen in. Geen moment
voelde Bas zich die dag eenzaam of afgewezen,
ook a[ was het maar een paar dagen nadai hi.i op
negenjarige leeftijC zijn eerste blauwtje haci

Sabrina kwam bi.j Bas nauwelijks aan. Hi.j ging dlrect
weer dorrr met zijn leven. Tot ziln spljt stelt lrij vast
dat de latere afivijzingen hem nlinder makkeli.jk af
gingen. l-{ij zucht diep en kijkt naar- de glazen
kerstbal in zijn hand. Hij schudt hem en kijkt hoe de
witie korrels die cle sneeuw moeten vcorstellen door
de bal drrjven.

"Kon

ik

rnaar teruggaan in de iijcl," fluistert hij

hoofoschudderrd.
Bas wil de ke¡'stbaI vregleggen, rnaar zijn aandachrt
v¿orCt getrokken door de sneeuwvlokjes in Ce
kerstbal. ln plaafs van naar beneden te zakken,
drìjven ze naar eikaar toe en klonteren samen tot
een witte bal die in het rnidden van de kersthal drijÍt.
l-Je r¿,,itte bol worcit þreder en bedekt de binnenkant
van het glas. \lan scliril< iaat Bas de kerstbaf uit zijn
handen valleri. De bal beiandt op de bank. De witte
nlaterie wordi doorzichtiger en zweeft als een soort
rook cjoor de giazen kerstbal. Vanuit zijn ooghoek
ziet Ba*e Ce lichtjes in de kerstboom weer aangaan.

"Dat is toch een stuk gezelliger, vinC je cok niet?"
Verschriki k'ljkt Ëas np. Voor hern staai een oude
ciarne. Ze,-lraagi een witte broek en een net zo witte
blouse. Op haar neus staat een bril met kleine
ronCe !r;-iilenglazen en haar haren zijn net zo wit als
de kleren die ze draagt.
"Hoe ko¡ni u hier binnen?" Bas staat op en loopt op
de vrouw aí.
"lk ben hier niei binnenqeKomen. Je hebt me juist
eruit gelaten." De vi'orlw wijst naar de glazen
kerstbal op de bank.
Bas rolt met zr.¡n ogen en schudt zijn hoofd"
"Mevrouw, u bent het verkeerde huis binnen
gegaan. \y'/eet u wâar u naartoe rnoet of moet !k de
politie belien?" Hij paki de hoorn ven de telefoon.
"lk v¡eet zeker dat ik hier aan het juiste adres ben,
jongeman. Jij bent ioch Bas van Steensei, die
zojuist wenste dat hrj ierug kon gaan in de tìjd'?"
"Hoe weet u dat? l-ìoe lang i'ieeft u mij staan

lk ge echt de politie bellen."
hem tegen als hü de twee v¡il indrukken.
begluren?

Bas toetst lvuee keer een één in, maar iets houdt

"lk ben

hie¡" voor

jou, Bas. Jíj hebt me opgeroepen.

Of was

jij

niet degene die de glazen kerstbal

schudde en een wens deed?"

Bas legt de hoorn \Meer op het toestel.
"Wie bent u? Ben rk in slaap gevallen op de bank en
bent

u één van die drie geesten uit A

F;luppet

Christmas Carol? Laat me ráden, dan bent u de
geest van mijn kerstverleden."
De or-¡de vrouw Elimlacht hoofdschuddend. "Nee,
jongen, je hebt het helemaai mis. lk ben de geest
van kerst zeif."

te vragen. Om haai" was het me te doen en aan het
moment waarop ik die kans heb verpest denk ik nog
te vaak terug. Daar Iigt voigens nrij cle oozaak van
mijn faien in de lieftje."

"Hbe weet

je dat zo

zeker? l-ieb

je

haar ooit

Twijfelend kijkt Bas hoe de oude vrouw naar de
bank loopt en de kerstbal oPPakt.

"lk denk echt dat het beter is ais u gaat, vocrdat ik
echt de poÌitie bel."
"Hier, kijk eens in de kerstbal," zegt Ce oude violiw,

terwijl ze haar hand rnei daarin de glazen bal nae:"
Bas reikt. De wítie i'ook trekt op en hlj ziet zichzelf

op de bank zitten met cie kerstlral. Hij hoort de
woorden clie hi.j sprak toen hij de bal schudde.
''Wat is dit?" Verlwijfeld t<ijkt hii de vrouw aan.
"Dat ben jij. tr,4ijn naam is Noëile, al noemen
sommigen mij de geest van kerstrnis. Docr die
glazen bat te schudden en eerr wens te doen, heb je
nrij opgeroepen. En dat is hard nodig ook. Waar is
je kerstgevoel gebleven? Vroeger was je dol op
kerst, nietwaar? En nu veracht je het. Wäårom?"
'Wacht even hoor. Dus u zegt dat u een geest bent.
Stel dat ik u Eeloof, v¡at doet u dan hier? Laat u dan
mijn wensen uitkornen? tf laat u me zien hoe
geweldig ik kersi vroeger vond?''

.Dat hangt helem.aal vatl jou

af."

"Dus," Bas denkt even na, "siel dat ik nu wens dat ik
terugga naar een bepaald momeni in het verleden

om mijn eigen leven te verancjeren, dan kan tjai?"

"Wai had je wiilen veranderen

dan?"

Bas zucht. "tr/lijn liefdesleven, om te beginnen. lk
heb altijd gedroomd van het hebben van een gezin
Maar ìk ben nu 32 en ik ben nog nooit in de buurt
gev,reest van het krijgen van een relatie'"
"En waar llgt dat dan aan?" vraagt de oude vrÕuw
rustig.

"Aan mijn onzekerheid, Weet u wat het met je
zelfuerlrouwen doet als je elke keer dat je verliefd
bent, vvordt afgewezen? En hoe het voelt orn ineens
te beseffen dat je zelf kansen hebt iaten liggen? En
wat... waarom bespreek ik dit met u? lk ken u nlet
eens en..."
De vrouw legt een hancl op Bas zijn schcuder, "Op
welk momerlt zou je dat kunnen verancieren, dan,
denk je?"

Bas staart voor zich uit. Hij denkt terug aan

cie

iaatste dag op de mlddelbare school. Teruvijl hij naar

iaat gezien en daardcor...."

De oude vrouv/ valt hem in de

rede.

"Als je iets graag wiit eien, dan zie je dal ook. f'llaar
niet alles is wat het lijkt te zÍjn. lk kan je niet
terugbrengen in de tijd, daarmee zeu ik te veel
levens veranderen. Maar ik kan je lvel lat+n zien
wat er zau zyrt gebeurd ais jij het andere nurnmer
hacj gebeld. Kljk rnaar In de kerstbai."
De ouCe vrouw legt de kerstbal in Bas' har¡d' Ze

sluit haar ogen en heweegt haar handen over de
bal.

Bas ziet de wltte

rcoF<

optrekken. ln het midden van

de kerstbal ziet hij zìchzeif, zoals je een film op
televisie zou zlen. ilij is zestien .iaar en houdt de
draarJloze teiefoon van zijn oude¡-s bij zijn oor.
"l-{allo?"

"Mei v¡ie spreek ik?' Stottert

Bas.

"Met Jolien."
"O, hoi, met Bas Van Steensel. ik zit bij je op school

en..."

"lk weet wie je beni."
"O, oké."

-Belde je nog met een speciaie i'eden' Bas?"
"Nou, ik vioeg me af of je misschien eens wilde
afspreken met me?"
"Waar?"
"lk weet niet. Bij de McDcnafds of zo?"
"lk hou niet van fastfood."
"Oh. l,lou, ergens anders dan."
"Dus jij vraagt een meisje rnee uit, zonder te wtten

waarhãen? Je zult toch wat beter je best moeten
doen, Bas. llaar verras me maâr."
"Aké. Zie ìk je dan morgenmiddag? Ðr'ie uur voor de
V&D?''
"L'rjkt me leuk. lk zie je dan. Dag Bas."

Bas wendt Eijrr blik af van de kerstbai en kijki de
oude vrouw aan.
"Dat is alles? lk had haar alleen maar moeten bellen
en ik had een afspraakje nret ..lolien gelrad?"

De ouCe vrouw glinrlacht. 'Misschien. Kijk maar

eens in de kerstbai."

om meer te weten te komen over het meisje dat
iwee klassen lager zat. 7ún aanpak had een
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Bas sluit zijn ogen en haalt diep adem. Ais hij zíjn
ogen opent, zucht hi.j teleurgesteld ais hij de oude
vrouw nog steeds ziet staan.
"Wat is er, Bas?"

"lk hoopte nu wakker te worden uit deze droom."
"[,lisschien is dit wel geen droom, jongen. Kijk maar
eens in de kerstbal. Toe maar."

Met tegenzin richt Bas zijn blik weer op de glazen
kerstbal in zijn hand.
De optrekkende rook in de kerstbal onthult Bas, die
hoopvol voor de V&D in Haariei.n staat te wachten.

Hij krjkt op zijn horloge. Het is half

vier.

"Waar is Jolien?" Vraagt de Bas buiten de kerstbal.
"Hier," antwoordt de oude vrouw, tenru'ljl ze naar de
kerstbalwijst.
Bas ziet zichzelf kleiner worden in de kerstbaf en
het perspectief verandert. Hij ziet zichzelf nu van
bovenaf van achter glas. De geluiden van de straat
zijn verdwenen. ln plaats daaryan hcort hij mensen
praten. Hij hoort kinderen lachen. Stoelen píepen en
kraken als de stoelpoten over de grond schuirren.
Maar bovenal hoort hij twee stemmen die hij al heeÍ
lang níet meer heeft gehoord.

"Moet

je hem daar zien staan," hoort Bas .Jolien

zeggen.

"Heb

je niet een beetje

medelijden met hem?"

Antwoordt Desiree.
"Een beetje zielig is het wei. Maar ik vind het r,vel
grappig. Alsof ik hem ooit leu¡k zou !<unnen vinden-"
"Hoe lang zou hij nog bkjven wachten? W'e kunnen

hier niet de hele dag blijven

zitten."
"lk denk dat het nog we! even kan duren. Wilje ook
nog eÉn rnilkshake, Dees?"

De oude vrouw knikt "Je hari was

dan gebroken ge\Meesi. Had je
dan noE wel anderen durven
vertrouv¡en? öf had je je nog

meer in jezelf gekeerd?"
"Wiit u z.eggen dat ik er dan nog
slechter aan toe was geweest?"
"Je moet mij geen vragen stellen, Bas. A,lleen jlj kan
ze beantwoorden namelÌjk. Hier, schrijf je vragen op
en de antwoorden konren vanzelf."
De oude vrouw reikt Bas een biocnote en een pefi
aan. Aarzelend pakt hij ze van haar aan. Hij kfkt
naar de glazen kersibal" De v¡itte sneeuwvlokjes
dalen op cie kerstboom en de sneèuvi/man neer.

Bas wordt lvakker van het daglicht dat

op

kerstochtend door het raarn op zijn gezichi vali. Hij
r¡oelt een pijnscheui in zijn onderrug ais hij rechtop
gaat zitten. De glazen kerstbai iigt naast hern op de

banK.

Hlj schudf henl een keer en ziet

de

sneeuwvlokjes cip de bot{em en het tafereel in de
bal valfetr. De lichtjes in de kerstboorn branden en
Bas staat tp offi ze uiit te doen. Zijn blik vait echter

op de biocnote op tafef. Hij herkent zijn

eigen
handschi'ift op het papiei'.
Het antwoord op aì n;ijn vragen.
Er is ¿o veei dat nre geiukkig maaki, maar ik laat me
leiden door dai ene waãn/an ik ongelrrl:kig word.

Zes dagen later zit Bas aan oe eetkamertafel. Roos

zit te schateriacnen aan de anciere kant van de
tafel, terwrji Soiie probeert zo serieus mogelijk te

op

kijken
"frlee, ik heb echt de kleíne zeemeerrnin niet, Sofie,"

Jolien iacht. "Hij zal wel moeten, toch? llij slaat zich

zegt hij hooftlschucldend. Hij knikt richting Roos,
"lvlaar ik. denk ciat ik 'wel weet wie die kaari rvel

Desiree kni[<t. "Nee, dank

je. Zou hij zich nog

school durven vertonen?"
er wel doorheen hocr.''

"En wat als hij boos wordt en verhaal gaat halen?"
"Die kneus? Geioof me, ciie durft me nooit meer aan

te kijken. Ik ga drinken halen." iolien staat op

en

heeft."
Roos lacht nog steeds.

"ik vind het zo leuk dat .!e toch gekcmen bent."
Mireille is naast Bas gaan staan, "en cje rneiden

loopt weg bij het raam. Desiree ziet hoe Bas buiten
wanhopîg onr zich heen kijt<t.
.\,¡\¿at?
Wat is dlt voor iets?" Bas kljkt de oude vrouw

"11o, ik kan maar een keer per jaar op or.:dejaarsdag
Disneykwartet rnet ze spelen."

Dan had ze je hari gebroken "

l\4ireille, "Dit is ingrid, ze is een collega van me die
nog niet zcr lanE in de stad r¡¡oont."
Bas krjkt naar de vrouw die naast zijn zus staat.

bcos aan. "Wat wilt u hiernree zeggen'1"
"lk wil niets zeggen. Jij wilde weten wat er zou
gebeuren als je een andere keuze had gemaaki.

0ok."

"lk wilcje je nog aan iernend voorstellen," verøolgt

Bas schudt zijn hoofd. "Nee, dit klopt gewoon niet"

Verlegen KÍjkt ze naar de grond.
"l-{oi. ik ben Bas." Hri is opgestaan en steekt zijn

"Niet alles is wat het lijkt. Sorns bedenken we c¡nze
eigen verklaringen voor de dinEen om ons heen.
Maar het gaat om de rvaai'held. En die heb je nu

"Als

Dat glimlachen als ze langsliep op school. Dat
verlegen wegkijken als ik naar haar keek, het..."

gezien." De oude vrouvr' kijkt Bas rustig aän
"Maar ik had toen wel het lef gehad om haar te
belien. Dat moet toch iets veranderd hebben in mijn
leven? lk bedoei..."

uit lngrid scl",udt zijn hand en knikt.
je mee wiit spelen, er is nog een stoeì vrij hoor.
ln mijn eentje win ik het nooit van die t'¡¿ee."
lngrid giimlacht en gaat op de vrije stoel naast Bas
hand

zitten.

tJ¡.j ki1kt

om en ziet de glimlacii op het gezicht

van Mireiile, ciie herr een veelzeggende knipoog
toewerpt.

Vari Kyra vari Mossel en Reily Elema
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Op oudejaarsdag organiseert Oranjevereniging Onnen weer
De opbrengst kontt fen goetle aan het
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oliebollactie!

jaarl$ks feest dat in 2015 wordt geltauden (versierde wagens)

We verkopen niet alleen olieboilen, maar je kunt r:ok bíj cns
terecht voor een kop koffie, thee, (warme) e;hcicoladernelk,
glühwein en heerlijke erwtensoep!

, ;.:,

fits*tr'
Wt:

De erv,¡tensoep wordt speciaal voor deze rJag 'gebrouwen' door een nran
die van alle markten thuis is; zakenrnan, DJ, voorzitte¡', vader en chefkok..
..lan Ubels. Jan, we zien er weer naar uitl
U kunt ook van tevoren oiiebollen bestellen d.m.v. onderstaande strook in te
r¡ullen" Bestellingen kunnen vanaf 10.30 uurcogehaald worden. Lukt het niet om
zezelf opte halen, dan kunt u dit aangeven. \A/ezuilen ze bij u thuis bezorgen!

Naast de oliebollenverkoop vinden er ook andere activiteiten in en om onze tent plaats!
LIVE Muziek;
ln de tent hebben we prachtÌge llve n'¡uziek verzorBd door dorpsgenoot ECzer Rcukenra en zijn medemuzikanten. Vorig .iaar hebben ze hun debuut gemaakt en ool< dit jaar belooft het weer een heei spektakel
te worden. Korn dus gezellig langs om rnet elkaar het jaar uit te zingen en geniet van de gezelligheic, sfeei'
en nnuziek!
De MTB-ers van Onnen organiseren net zoals vorÍg jaar een mountainbike-tocht. De starl is orn 9:00 uur
bij de teni en lve verwachten de fietsers tegen elven weer terug. l-ees meer hierover in deze ciorpskrant.

l"lardlooo-Oudeiaarsrun van'!CI:00 -. 1 {:00 uur:
De Zonnen uit Onnen organiseren ook dit jaar weÐr een sylversterToop. L)e start is om 10:00 u ur bìj de tent
en we verwachten de lopers tussen elf uur en half 12 weerteruç¡. Erzai een ronde van 10 km gelopen
wcrden. Bij vokJoende anirno kan er ook een parcours r;an 5 kni gelcpen rn"orden
We hopen op veel bezoekers in onze gezellige "Oranje"OiJdejaarstent,
dus kom gezellig lrij ons langs onl het jaar uit te luiden!
Het bestuur van de Onanjevei"eniging Ontten

Naam:

^t\øvere¿¿;.
(v-vtå

x

oliebol
x 1û oliebollen naturel
x oliebol met krenten
x 10 oliebollen met krenten à

à

à
à

€ CI,70
€ 6,50
€ 0,75

€ 7,00

per stuk
per tien
per stul,r
per tien

Totaal

€
Ë

€
E

€

inleveradres: Bert Niewold, Dorpsweg 23, Onnen. Mailen mag ook:
Emailadres ora nieveren i o i not@o n nen. fl u (ir ontvangt een onivangstbevestiging)

* Ik kan de oliebollen niet zelf ophalen. Graag afleveren op aCres:
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Hallo allemaal,
h/ijn naam is Reily Elema en ik zit op het Zerníke College
(Westersedrift) in Haren. Vocr het vak ZFM (dit is een maatschappij
vak) bij mU op school hebben we gekozen onn voor Stichting
Opkikker zoveel mogelijk OUDE MOBIËLTJËS in te zameien.
Stichting Opkikker is een stichting dle 'Opkikkerdagen' organiseerl
voor langdurig zieke kinderen en hun gez-insleden. Dit doen zij met
veel {gelegenheids-)vrijwilligers.
Deze'Opkikkerdagen' hebben als doeleen bijzondere en
onvergetelijke dag aan te bieden, nret bijvoorbeefd de'¿oigende
activiteiien:

- Een stoere helikoptervlucht
- Radiografische luchtbal!onnen besturen
- Als VIP in een limousine rijden
- Brand blussen bij de brandweer
- ln stoere voeÉuigen rijden
- Roofvogels van cÌichtbij bekijken
- Met sledehonden rijden
De stichting krijgt €

3,- per nrobieltje en de opbrengst van deze actie is volledig bestemd

voor Opkikkerdagen.
Vandaar dat ik u/jullie wil vragen om zoveel rnogelijk oude mobieltjes in te feveren. Dit kan bij
het dorpshuis de Tíehof (bijvoorbeelcl tijdens de winterrnarkt op zaterdag 14 december) of bÍj
mij thuis (Gieselgeer 1).

Voornreerínformatiekuntuooknogevenkijkenop@
Alvast bedankt!
Met vriendeÍijke groet,
Reily Elema
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Gontributie 2014;
ln de week van maandag 13 januari Vm vrijdag 17 januari 2014 komen we bíj u langs om de
contributie te innen voor 2014.
De contributÌe voor 2014 bedraagt ongewi.lzigd:
€ 6,00 voor gezinnen en
€ 3,00 voor alleenstaanden en thuiswonenden vanaf
FenJ u noq qeen Ld,

1B

jaar

maa

g lid worden?
Dan kunt u dit doargeven âan Bert Niewold, tel. 534 CT

o

'18

af

t-t

kunt een mail sturen naar.

ra nj ev e re n i g i n g @a n n e n. n u

Aloernene Ledenverqaderi nq :
Op maand ag 27 januari 2014 víndt onze algernene |edenvergadering plaats in het Fraethuys
van de Tiehof. Aanvang: 20:00 uur.
Elk jaar doe¡r we ons uiterste best om

*nu geheten- Koningsdag voor een ieder tot een groot succes te

laten z'rjn. Gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Deze vergaderinE draait het nlet alleen om
Koningsdag 2A14, maar ook het 5 jaarlryks feest zal besproken worden. Laat ons jouw ideeën en
suggesties horenl

Dus kom op onze ledenvergadering en denk met ons mee, zodat lve e r met elkaar een fantastische dag
van kunnen maken!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

Cpening door de voorzitter
Mededel!ngen van het bestuur
Notulen van de jaarvergadering 2013
Jaarverslag 20'13
Financieel jaarverslag 2013
Verslag van de kascontrolecornmìssie
Verkiezing nieuw lid kascontrolecor.rlmtssle
Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar: Beft Niewold
Vaststelling coniributie: is ongeurijzigd
Gezin € 6,00 alleenstaand € 3,00

{0. Koningsdag zaterdag 26 april2014
-5 jaarli.lks feest met versierde wagens
" Koningsdag maan dag 27 april 2015
12. Rondvraag
13. Sluiting

1't

Het bestuur van de Oranjevereniging Onnen

Rieanne de Wit, Ineke Vlaar, Bert Niewold, Bennie Smid, José vatr Wieren, lrene KreCiet, Warner Wierda
Secretariaat: æ 406 2553
Email: oranievereniginq@onnen.nq
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A[ eerder berichtten wij u, dat alle jaargangen van de Onner Ons naar het Groninger Archief worden
gebracht. Bij het controleren bleek, dat we in de loop van de jaren toch enige nummers waren
kwijtgeraakt. ln de afgelopen t'ljd is er hard gewerkt om de jaargangen compleet te krijgen met als
resultaat dat we de Onner Ons kunnen overdragen
Voordat we dit gaan doen, geven wij u de gelegenheid om alle kranten nog eenmaal in te zien en door
de bladeren.

Wíj nodigen u dan ook van harte uit voor een gezellige ontmoetingsmiddag in het dorpshuis "De
Tiehof'
Naast de kranten, hopen wij u foto's en beeldmateriaal te laten zien van het dorp Onnen. Ook zal de
website van Onnen gepresenteerd worden.

Voor de kinderen is er een vrijmarkt. Heb jij speelgoediboeken etc. die je wilt verkopen, dan kun je dit
doen door een kleed van ca. 2 bu 2 meter mee te nemen en hier je spullen op uit te stallen.
ln verband met het índelen van de ruimte, vragen wij wel om je hiervoor op te geven. Dit kan door te
bellen of een mailtje te sturen voor 15 januari naar

Henk en Marion Oosterveld
Tel:0504061381
hi.oosterveld@home. n I

Wijzien u en jullie graag in "De Tiehof'
Zaterdag 18ianuafi2O14
15.00 -17.30 uur
Koffie en thee is gratis, daarnaast ontvangt elke bezoeker 2 consumptiebonnen.
Tevens is er voor iedereen een leuke attentie.

'ffi

Bestuur en redactie,
De Onner Ons

Gover Onner Ons
Acht jaar lang zorgde René de Werker ervoor dat een prachtige foto de voorkant sierde van de Onner
Ons. Elke maand trok hij er met zijn fotocamera op uit om de schoonheid van Onnen te tonen, soms
tot in detail, wanneer hij een prachtige bloem of een mooi dier (denk aan het paard van de Onner Ons
van oktober) vastlegde. Met oog voor ons dorp en de ommelanden. Hij kon sorns zelfs mensen uit het
dorp verraséen meifoto's van pàden, bomen, weilanden, die zij niet herkenden, maar die hier toch in
de buurt te vinden waren.
René, hartelijk dank voor al de uren, die je gewijd hebt aan de Onner Ons en waarin je de pracht van
Onnen met ons gedeeld hebtll
Geheel in de geest van deze tijd, waarin parttimebanen een vanzelfsprekendheid zijn, zijn twee
mensen bereù gevonden om de voorkant van de Onner Ons te vezorgen. Henk Venema en Janny
van Wieren willèn graag hun zicht op Onnen met ons delen. Fijn dat jullie dit willen doenl Heel veel
succes en we zien uit naar jullie foto's!
Redactie
De Onner Ons
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"Vrienden van de Tiehof"
Beste dorpsgenoten,

Zoals u in het versiag over de activiteiten van de Tienof al hebt kur¡nen lezen is de rol, die de financiëie bijdrage
van de "Club van 10A"heeft betekend, hierbij van bijzonder belang geweest. tlet is dan ook uiterst plezierig om
te zien v¿aartoe een initíatief van een aantal betroliken dorpsgenoten, clntstsan tijdens de nieur,vjaarsi"eceptie, al

niet kan

leicien.

Juist om deze betrokkenheid met het dorp * en eigenlijk nret elkaar - nog i¡r+er inhoird te geven, gingen er irr
de loop van 2013 steeds meer siemmen op orrì de "Cf ub van 100" een meÊr permanent karakter te geven. Dit
heeft er toe geleid, cjat de "Club van 100'zal worden voortgezei Ìn een op te richterr stichting ".VrlenCen vanjlp
T!ehof'.

De doelstelling van de "Vrienden van de Tiehof' zai zin om door rnirjdel van gericrite financiëie brjrJragen,
mogelijkheden te creëren die þuiten het normaie begrotingsbudget varr de Tiehof valien. Deze zutlen er met
name op gericht zijn om de Tiehof blnr:en onze gerneenschap een meer bìncjende i-ol tussen de dorpsgenoten te
kunnen laten vervulien.

Jezau hierbij kulnnen denken aan: organiseren van filmavonden, iezingen, voorõraöhlen, natuurexcursies...,...??
Om één en ander te kunnen realiseren, lo¡illen we u uitnodigen or¡ vriend van de "Vrienden van de Tìehof" te
worden. Dat we u daarbij z'"¡ilen moeien vrâgen een financiële bijtlrage ie leveren zal duldelijk zijn. We wiilen u
daarbij uiteraard vrij laten in de onrvang van een bijdrage, lïtaâr vr'e zouden eren ríclitbedrag willen noemen van
€20,- per jaar.
Begin 2014 zal een bijeenkomsi in ¡le Tlehof worden gehcuden, waai'bij aile vrienden en 'belangstellenden
uitgenodigd zullen rrycrden orn nret elkaar eeil uantal \¡rensen en nrogeliikheden te bespreken en een bestuur
voor de sticirting "Vrienden var¡ de Tiehof' te kiezen.
Dat we daarbi.! rekenen op een grote opkonist, zal du¡idelijk zijn,

Met vriencieli.jke groet,
Johan van Wees, Hans Scholten, Eugène Jurgens

"ffii

Kort verslag van de tapcursus voor vrijwitligers in de Tiehof gehoudnn op 27 novembêr
Het gaat goed met de Tiehof, vooral dankzij Hélene Moiijn, een vernieuwde website, initiatieven 'øanuit h
en niet in de laatste plaats een groot aantal vrijwiiligers. Speciaai voor rjeze groep heeft de Tiehof een tapcursus
georganiseercl in samenwerking met de Grolsch brouwerij, wäar we medío februarí 2014 oot< nca een
rondleiding krìjgen,
Doel? Hoe kunnen we onze klanten het beste biertje serveien, hyEiönische aspecten, temperatuur, druk etc., er
komt behoorlijk wat bij kijken. Oefenen en proeven was het rneest âângenäme aspect met als grancie flnale een
lvedstrijd wie het beste piisje kon tappen rekening houdend met alle eerdergenoemde aspecten. Lucas Lambers
bleek alle eigenschappen het beste te beheersen al was het een close finìsh. De prijs vúas een 1.5 liter Groisch

megabeugel die Lucas op zijn beuÉ weer aan de Tiehof heeft Eeschonken orn op een gepasi mornent te

gebruiken.

Kortom: we hebben een mooie avond gehad, ervaringen uitgevøisseÍd en veei Eeleerd. ledereen kan in de
toekomst een (nog) lekkerder glas bier ven¡¡achten in de Tiehof, Eepresenteerd cioor onze enthoi¡siaste
vrry-wilfigers.

Bedankt namens het bestuur
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grafis odvertenfie

als u tet.Ë fa koup af grafis wrlf
senbieden, iets'zoekf of wilt t'uilen

Gratis af te halen
tafelbiljart met hallen en kËus
Sieger en Harnna $wmving

tr 050-406?75ffi

\

DORPSKHRKCONCffiR"INed. Hervorrnde Kerlq te Haren
zond ag 22 december ?01 3
äanväng 1S.30 uur
DIANA van Kaam, rnezzüsmpräffin
WIM Mook, ¡siana
fi tlN KA-BRAþlfvlS*QU l[Jr:R* Ë[-GAR

l(erstl iederen van CORNHI-lUS
Toegangspríjs: volwassenen €'lS,- schulieren/studenten € 5,Kaarten verkrijgbaar aan de kerk en vanaf {4 dagen véór het concert in de
vooruerkoop bij Boekhandel Boomker Boeken+ te Haren.
De concerten worCen gearganiseerd daor da Stichting Darpskerkcancørf.sn Haren, dee/s rn
samenwerking met de Culturele Raad l-'laren en zijn rnagelijk dankzij steun van de CR van de
ßemeente l-Íar#n, de Mijfert Nuf van 't Algørneen, het Labbprté^b{CIedenakørfmnds, het Roode- of
Burgerweeshuis te Groninçen en de Firma H.P. Sleenhuis te ölimmen.
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Hallo allemaal,

Wij zijn Maurits Schipper, Sam Schotanus en Steijn Oosterveld. We zitten *:p CBS de Bory. Daar dr:en
wijeen actíe. We verzamelen oude elektrísche apparaten. Dle worden dan gerecyclecl" \Jüe willen
graag dat u oucle apparaten hij ons inlevert . De bak staat hij de Tiehof. U kunt ons ook bellen , dan

halen we het bij u op 0646-14ü0L2 ot 050-4062847.

Deactie heet:

OP JE

KtP lN DË pRULLEBAK

van Recyclep:lan

'Jfll,r
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Reoyclen voor sohoien; 'fJp je lcop in de prullenbak'
öe ieugd is de toekornst en juist voor hen willen we graag dat deze'groen'blijft. Schclen zijn daarom erg
belangrijlc hinnen het Recycleplan. De "Op je kup in de prullenbak" actÌE* gereft lmerlingen op een leuke en
erjuc¿¡tieve wijze een inkijk. in rje wereld van het recyclen. Door rniddel vän een #dufr¡itie rnodule over recyclen,
het op¿etten v,ln Heil inzanreldag eÍì een beionirrgsdag neemt Recycleplan de klndelen mee in de wereld van
hergehrulk.

Ëducatic over reÇyçlefi
Einnen het'Op je kop in de prullenbak' prol'ect zal allereerst één van onze Recycleplan nredewerkers leerlingen
uitleggen waarom recyclen helangrljk is en hoe we een schonere toeköFn6t kunnel'l ¡'ealiseren. Þoor recyclen

le beantwoc¡rden maakt c¡nze medewerker cJe leerlingen
varì uw school op interactleve wijze bewust van het belarrg varr hergebruilç. Ien slrrtte legt hìj of zij het gehele
spelendenwi.js te introrjuce¡'en en vooral veel vragen

project uit en vooral wat dit vgör hen en uw schr¡ol kan betc"kenen.

Inzarnel<Jag
frladat ¿ie lnerlingen l.rebhen geleerd w;¡êt'r¡ry! het belan6rijk is elektronisch afval te recyclen, kunnen ¿e zelf
heipen met de "Op je kop in de prullerrbak" actie. Deze actie houdt ln dat cJe l<inrlererr (oud) elektronìsche afval
gaan lnzarnelen. leder kincl krijgt een begeleidencle flyer mee waarin '¡errneld staat r¡¡elke artikelen ggerecycied
kunnen worden en welke niÊt. Op de flyers zal teveng venrneleJ worden tot welke datum elektrorlisch afval kan
worcle¡.1

ingeleverd. Via de tclnderen kan ze een l'rele wijk rnet de "Op je kmp in de ¡rnullenbak" actie meedoen en

werken aan die groene toekomst!
üe leerlingen kunnen hel afval inleveren in verzamelbakken op school. Recycleplan haalt dit afval vervolgens
op en zorgt dat het gerecycleci wsrdt., l.Jw schoo! krijgt het merendeel van de opbrengst die via de inzarnelactie

wordt binnengehaakl. Zodoendp kan een school via een groene en verantwoorde weg bijvoorbeeld een
donatìe doen aan een goc*cl doel c¡f de leeromstandigheden van leerlingen verbetelen en eventueel nieulvc;
schoolspullert kopen,
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Lieve Darpsgenoten,
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Wij wensen jultie hele fijne feestclaqen,
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"Dat het nieuwe jaar rijk mog zijn aan een geweldige lfuningsdag en vol met øndere rnauie
dagen,
en vee! liefde, voarspoed en geluk mag drøEen

.ot.9verø6,'

*5 t tiJ,r & Wij wensen
töe!"
:í:ïï

iedereen fijne kerstdugen en een heel goed en gez.and 2A14
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Oro njevereni gi nç ü n n e n

De toneelvereniging is weer bezíg met een nieuw, komisch stuk genuumd

"Mister doe het zelf"
geschreven door Hsns vøn Wíingdflrden"

ttet is een blijspel in drie hedriiven.
üe datum die jultie vrîj maeten houden is: vrijdaE

1-4 en

zaterdag

1-S

februari 2t14'

Maar vaor we ¿over zijn, hehbnn we noq eerst de feestdagen.
Alle leden vsn de ünner toneelvereniging wansën iedereen hele p¡gffiíqe-keßIdggfi!en
heel goed en gezond ffi["fltae en hopen jullie te zien bij çnze uitvaerinE in februari.

d\*¿f

i\*if t..'if{'{,{'\*dfff{îð{'dflüf rrtiüdfd\'ç*trifiiflif *:üi.*d\*i.*d.',+?ï*f0{*' df üfd\'¿ffüi{"ü('d\*¿trôf f\-{"*'it;r-üf ifffr'\*ífíürl'f

d\"¿[-if J\*df iff('irir*dt*Ñd'i"

t\
fl
f\

{\
1\

a\

Í\
tl
tl
fl
t\
t\
tì
l\
tt
fr

f\
tl
t\

fT

t\
t\
t\
t\
t\
fl
t\
tl
t\
fl
fl
t\
t\
ll
f\
t\
t\
l\
tl
Í\
t\
t\
t\
(\
t\
t\
(\
t\
t\
t\
t\
(\
f\
t\
t\
{\

{\
{\

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst alle inwoners van Onnen vredige en gezellige
kerstdagen en een plezierige viering van het nieuwe jaar.

t\
t\
t\

Voor 2014 hopen we in elk geval op
- een wending in de discussie over de gemeentelijke herindeling, die beter aansluit bij de
wensen van de bevolking van Onnen;
- een in samenwerkíng met de Onner Ons levendig digitåal dorpsplein van Onnen,
waarop inwoners en verenigingen elkaar regelmatig tegen komen;
- een flinke stap op weg naar een vrijwilligersnetwerk OnnenHaÊVeilig
- positieve signalen voor het realiseren van de plannen voor een open Onnervaart
- vergroting van de verkeersveiligheid door de herinrichting van de kruising Lange
Landweg/Dorpsweg;
- een gerenoveerd fietspad langs Felland en Zuidveld;
- de terugkeer van de kerkklok
- voor iedereen een mooi en voorspoedig jaar, in goede gezondheid!
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W'rj wensen alle medewerkers, vr'rjwilligers,sponsoren,gebruikers en dorpsgenoten:

Prettige kerstdagen en een b'rjzonder goed sportief en vooral een gezond 20141
Namens het bestuur Stichting de
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Stuur het antwoord naar onneronsies@hotmail.com of lever het in bij Kyra van
Mossel, Lange Landweg I !
SNEEUWMAN
Beste sneeuwman, luister even
Beste sneeuwman, ben je daai?
Je mag bijons blijven wonen,
Als je wilt tot volgend jaar.
Met je hoedje en je bezem,
Met je wortel en je das,
Met je grote zwarte ogen,
En je oude winterjas.

Beste sneeuwman, zeg eens even,
Vind je dat geen goed idee?
En wanneer je niet alleen wilt,
Neem gerust een vriendje mee.
Als het strakjes dan te warm wordt,
ln april of pas in mei,
Kruip je lekker in de ijskast,
Daar is vast een plaatsje vrij.
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Wat vind ie van lezen?
Leuk.

Hoe vaak lees ie?
Heel vaak, elke dag.

Van wat voor soort boeken hou ie?
Paarden en spannende verhalen.

Vind ie schriiven zelf ook leuk?
Nee

Wat is ie top 5 van leukste boeken?

t.

De bende van de Korenwolf, omdat het een spannend verhaal is.

2.

4.

Vuurwerk, ook omdat het een spannend verhaaf is.
Paard ontvoert, omdat het over paarden gaat.
Penny, ook omdat het over paarden gaat.

5.

De rare sprookjes

3.

Wat is ie favoriete schriiver/-ster?
Jacques Vriens
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Het boeken interview van deze uiteave is ineevuld door: Evelien Scheoers

kerstwens

tro

Kerstwens van Max Maas, hij is bijna 3 jaar oud:
Mijn kerstwens is een mooie kerstboom met veel lichtjes in ons
nieuwe huis.
Kerstwens van Amy Oldenburg er, zr¡ is I jaar oud:
Mijn kerstwens is dat iedereen gelukkig is en dat er veel ijs komt
om te schaatsen.
Kerstwens van Rosanne Eitens, zij is 5 jaar oud:
Mijn kerstwens is dat ik een keer op de manage Onneres mag
paardrijden + borstelen en op-af zadelen.

$et

dece
m ber feesf,or
leukste

( De kinderen mochten kiezen tussen kerst

-

sinterklaas

-

oud & nieuw )

Het leukste december feest vindt Max:
Sinterklaas, want Klaas en Piet zijn heel lief!
Het leukste december feest vindt Amy:
Sinterklaas omdat we dan zo verwend worden.
Oud en nieuw vind ik ook leuk omdat er dan veelvuunruerk is en
ik bij Klaas en Tineke oliebollen mag bakken. De verjaardag van
Jens en Marijn is ook altijd leuk want dan krijg ik ook soms een
kadootje.
Het leukste december feest vindt Rosanne:
sinterklaas omdat we dan kado's krijgen en het is zo gezellig.
w
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WIJ WENSEN JULLIE ALLEMAAL PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR!
MET VRIENDELIJKE GROETEN VAN DE JEUGDREDACTIE,
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KYRA VAN MOSSEL EN REILY ELEMA
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van alle verenigingen en stichtingen die in onnen actief zijn

Naam
Biljartvereniging "Qets"

Onnen

Jeu de Boules-groep

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061 381
hi.oosterveld@home.

Dhr. R. Venema

n

I

050-4062523
rieme rvenema@ hotmail.com

Jeugdvereniging "De Oude
Kaart- en Sjoelclub'Slim in

School"

Trek"

Dhr. J. v.d. Belt

06-26953001

Dhr. J. Vlaar

Oranjevereniging On nen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van Wieren

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Mevr. T. Mars

Schuttersvereniging Onnen "S.V.O.' Dhr. H. Staal
Stichting "De Tijborg"

Dhr. G. Smít

Stichting Dieverdoatíe

Mevr.

Stichting Dorpshuis "De Tiehof'

Dhr. E. Oosterveld

W

6¡oer¡r<¡

Berends

Tennisclub

Dhr. W. Berends

Toneelvereniging Onnen'D.O.T."

Dhr. G. Honebecke

Visclub "De Onner Biks"

Dhr. E. Berends

.

Dhr. R. Eringa

I

06-2841 9069
wendv. be rends@ hotmail. com
050-4062847

erikoosterveld@ home. n I
050-4062802
wimberends00T@hotmail.com
0598-3251 94
qerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. B. Hoentjen
lJsveren iging "Nooitgedacht"

ieroen06@omail.com
050-4062553
slimintrektOo ma il. com
050-4062553
ora n ieveren iq ino @on nen. n u
050-4061 520
ewinavanwieren@home. nl
050-5255695
tineke ma rs @ h otma il. com
050-5341 s1 0
hans.staal@home.nl
0 50 -406221 4 I 06 -2256 467
qeertaukie@hetnet.nl

050-4061 990
ben hoentien@konmail nl

050-4063554
Reindert. erin ga@tele2.

n

I

n u00f
u klaartË¡Ir
e¡gen
ver halen als het in onze
Waarom zou u iets van
zo goed en
rnisschìen zelfs nrinstens

buurt ook kan,

waarschijnliikvooreenaantrekkelijkeprils'
van
voor u met het verhelpen
We staan dus altijd klaar
van gâstechnische installastoringen en het installeren
aìrconditìoning' vloer^
ties, water, sanitair, elektriciteit'

verwarming,

centrale verwarmlng,

dakbedekking,

mhe den'
rì olerin gswerkzaa
zonnecollectoren en ¿i nk- of

diverse materialen, voor
ln onze winkel leveren we ook
Alles tegen een redeliik
de doe'het'zelvers onder u'
bliift pnnerons!
tarief natuurlijk',.""'want het
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Middelhorsterwêg

3 0e

- 9751 f'G

Ha ren

- (050) 534 99 02

