
De kinderen gaan weer naar
school, velen gaan weer aan
het werk. Kortom: het
nieuwe seizoen is weer
begonnen.
Wij, als bestuur en redactie
van de Onner Ons, gaan er
weer met frisse moed tegen
aan. Het komende seizoen
zal de Onner Ons een make-
over ondergaan en in
verband daarmee zijn we ook
op zoek naar mensen die van
schrijven houden. Dus als je
graag mee wil werken aan de
invulling of vormgeving van: de Onner Ons, laat het ons
weten!
In deze Onner Ons kunt uI weer inspirctie opdoen om
het komende seizoen er eens
op uit te gaan. Zo zijn de
data voor de ouderensoos in
de Tiehof weer bekend en
kunt u het jaarprogramma
van de dorpskerkconceften in
Haren bekiJken. Ook kunt u
lezen over de activiteiten van
het Centrum Jeugd en Gezin
in dit najaar.

We maken in deze Onner Ons
kennis met de familie van
l-aar. Ze wonen nu een jaar in
Onnen. Hun huis stond laatst
al in Haren de Krant, in dit
nummer kunt u lezen wie er
wonen.
In de kinderrubriek zult u de
komende tfid weer vaker
verhalen en tekeningen
kunnen lezen en bekijken van
de Onnense kinderen. Deze
keer een verhaal van Ezra
Mars en een tekening van
Ruth Marc.
Zit j¡j op de basisschool?
Dan mag jij ¡ets over jezelf
veftellen of een mooie
tekening maken,
Je mag dit mailen naar
onneronspgmail.com of
inleveren bij Monique
Schotanus, Lange Landweg 5.

Let op: vanaf nu is de
uitercte inleverdatum altijd
de eerste van de maandl

Onnê- ons
vernieuwt
zoals u direct kunt zien i

e onnerons bezig met ee
amorfose. Dit hee

heel wat voeten in aard
gehad en tijd nodig.
Sommige zaken zrjn
aangepast, anderen
verplaatst en er zijn zelfs

krant voor u te maken di
ons dorp weerspiegelt e
uitnodigd tot lezen. W¡j
hopen u de komende tij
te kunnen verrassen m
de nieuwe vormgeving en
layout en zien uit naar uw

onnerons een

verwijderd.

krant wordt
voor onnen.

door onnen,

input.
zodat de

blijft ee
zaken
Uitga ngspu nt

Veel leesplezier gewenst!
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Waarde dorpsgenoten!

Wat kunnen we fijn genieten op dit bijzondere" plekje 'tussen' de Dorpsweg en Bareldssteegl We
zijn erg dankbaar dat we nu sinds een jaar in een
fijn huis in het mooie Onnen wonen, met rondom' haftelijke buren en buurtgenoten.
Zo'n drie jaar geleden zijn we vanuit Utrecht in
het noorden neergestreken, Peter Jan kreeg een
baan in het UMCG als neuro-radioloog en dus
togen we met z'n zessen in de eerste plaats naar
Haren. Alle vooroordelen van Randstedelingen ten spijt, hebben we ook in Haren twee hele mooie
jaren gehad: de eerste -stugge Groninger'moeten wij nog tegenkomenl
Het platteland bleef toch aan ons trekken. Zowel Peter Jan als Tirza komen van het Veluwse

platteland en hebben als kind ook kikkers gevangen in de
sloten, in hooibergen gespeeld en dagelijks door de
modder gebanjerd. Dat gunden wij onze kinderen ook!
Toen de kavels aan de Dorpsweg opnieuw aangeboden
werden hebben wij niet getwijfeld en een jaar later zaten
we al in ons huis op een van die kavels!
Onze kinderen - Salomé (8 jaar), Naomi (8 jaar), Fébe
(bijna 6 jaar) en David (bijna 4 jaar) genieten van het
buitenleven. Ze leven zich uit op de zandbergen, in de
regenplassen, de trampoline en in de moestuin of bij de
kippetjes die we sinds kort hebben. Zij gaan met plezier
naar basisschool Het Mozaïek in Haren, het
liefst op de fiets (dat

laatste vindt vooral hun moeder ;-). Tirza werkt op dit moment
als onderzoeker aan de Theologische Universiteit in Kampen. Ze
doet onderzoek in hoeverre de formele identiteit van een' (christelijke) school doon¡¡erkt in de beleefde identiteit van het
personeel van een school. Een dag in de week zitze in Kampen,
de andere dag werkt ze op de studeerkamer met uitzicht op de

' wijdse Onnerpolder. Als dat geen vergezichten brengil
Langzamerhand leren we steeds meer mensen kennen. Het
sinterklaasfeest en het prachtige praalwagen feest waren daar
geweldige mogelijkheden voort Mocht je een keer langslopen,
wees welkom aan te wippen; we leren je graag kennen!

Haftelijke groet!

Peter Jan en Tirza van Laar
Salomé - Naomi - Fébe - David



lub "Slim in Trek"
Tussensta nd Klaverjassen

Naam Hoogste stand
1 K, Berends 5444
2 J. Vlaar 5203
3 Mar. Swaving 5072
4 T. Es van der 499I
5 W. Abbring 4831
6 G. Rutgers 4801
7 J. Ottens 4732
8 T. Ottens 47t7
9 I Groenbroek 4678
10 B, Tonnis 4657
11 F. Bazuin 4655
L2 l.F. Abbring jr, 4651
13 J. Swaving 4635
t4 J. Koops 4540
15 W. Berends 4522
16 L. Nijland 4473
L7 S. Zuidema 4443
18 J. Paize 4268
20 L. Hemmen 4262
2t I Eitens 42A0
22 K. Eitens 4200
24 G. Reinders 4L24
25 H, Wolters 4059

1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
L2
13
t4
15
16
T7
18
19
22
23
24
25

1

2
3
4
5
6
7

Naam
K.
J.
Mar.
T.

w.
G.
J.
T.
I
B.
F.

J.F.
J.
J.
W.
L.
S.
J.
L.
J

K.
(].
H.

Stand
Berends
Vlaar
Swaving
Es van der
Abbring
Rutgers
Ottens
Ottens
Groenbroek
Tonnis
Bazuin
Abbring jr.
Swaving
Koops
Berends
Nijland
Zuidema
Paize
Hemmen
Eitens
E¡tens
Reinders
Wolters

van 01-09-2015
5444
5203
5072
499r
4831
4801
4732
47t7
4678
4657
4655
4651
4635
4540
4522
4473
4443
4268
4262
4204
4200
4124
4059

Hoogste stand:

Tussenstand Sjoelen
Naam

Hoogste stand

5444 Klaas Berends

A,
T
G.
G,
L.

J.
M.

1

2
3
4
5
6
7

"Hoogste stand"
Wit de 1101
Paize 1090
Blom 1087
Swaving 1084
Abbring tO72
Kooistra 1064
Zwiers 7049

Naam Stand van 01-09-2015
A, Wit de 1101
T. Paize 1090
G. Blom 1087
G. Swaving 1084
L, Abbring LA72
J. Kooistra 1064
M. Zwiers 1049

1101 Albeüe de Wit
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Beste dorpsgenoten,

Misschien heeft u al iets meegekregen van mijn
autowasactie op 15 augustus op het terrein van
Eitens. Ik heb toen auto's gewassen voor het goede
doel. Via deze weg wil ik u graag vertellen wat ik
van plan ben het komende jaar.

Ik ben Henri,ätte Ritsema, ik ben 19 jaar en woon in Onnen. Dit jaar doe
ik het Horizonjaar op het ROC Menso Alting in Groningen. Dit houdt in
dat ik de komende 6 maanden naar school ga. Ik krijg onder andere
vakken zoals Engels, cultuuç drama, Ook ga ¡k stages lopen met
stichting Present. Elke week gaan wij als groep mensen helpen in de
provincie Groningen zoals ouderen, eenzamen, dak en thuislozen.
Daarna in maart, april, mei ga ik naar Zuid-Afrika om ontwikkelingshulp
te doen. Daar werken we samen met stichting C-A-N.

Corelsa,Ald-s Netwark
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Stichting C-A-N doet het volgende:
- Helpen bij armoede.
- Gemeenschappen opbouwen
- Voorlichting geven over gezondheid zoals: aids, andere ziektes,

hygiëne, gezonde leefomgeving, schoon drinkwater.
- Voorlichting geven over materiaal zoals: houden van een

groentetuin, omgang met geld.
- Helpen bij emotionele schade en morele waarden.
Wij gaan stichting C-A-N helpen met onder andere kinderhulp, samenleving helpen en
voorlichtingen geven.

it project kost veel geld en daarom wil ik veel acties doen om geld op
halen. Het geld dat ik ophaal word in drieën verdeeld en gaat naar

tichting Present, Stichting C-A-N en naar mijn reis.

ij deze zou ik u willen vragen of u lege flessen of bierkratten voor mij

úPr
willen bewaren. Zou u met mij contact op willen nemen als ik de

essen of kratten op kan halen?

De verdere acties die ik wil gaan doen laat ik weten via:
Dorpskrant, briefjes in de brievenbus, mededelingen bord in Onnen.

Heeft u verder nog vragen/opmerkingen laat het mij weten via:
ritsema. henriette@g mai l. com of 050-40 627 87

Met vriendelijke groet,
Henriëtte Ritsema
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- Vertrrrizingen i¡ trinnen
eD truitenlmd

o Verpakkingen owerzee

o Werwarmde en beveiligde
inb<iedelôl)sla!f

o Vertruizingen voor
particulier en bedrijf
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Springt eruit in
groenten en fruit!

Berends
Anjerlaan 23a - Haren
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Fa. Ekkelkamp

R¡kssfræfweg l3ïHaren

tel,05ù5350215

Ekkelkamp

* Irop¡scÍe yrsen , ¿¡quanuns en benr¡digdheden

* Hengelsport en funadþdheden

* Yogels, vissen en knaagdieren

* Hondensp( d terbenodigdhe den

* Dienenorging en -apotheek

* Paarden- en yeeyoeders

*Klampen en laanen

j(



Die zondagmiddag ging Fenna naar Ferwerd.
Isabel ontving haar bij de deuç ze sloeg haar
handen in elkaar van vreugdevolle verbazing bij
het onven¡rachte bezoek en zei: "Fenna wat
leuk dat je er bent. Kom gauw binnen."
In de kamer zat Reinier Kloosterboer aan zijn
bureau. Hij stond op toen Fenna binnenkwam
en gromde niet onvriendelijk tegen zijn
dochter: t'Waaraan hebben we deze
onverwachte eer te danken?" Hij gaf Fenna een" hand. "Om maar met de deur in huis te vallen,
nu u er toch naar vraagt: Michiel en ik staan in
ondertrouw. Donderdag over een week studeeft. Michiel af, de vrijdag daarop trouwen we en per
ingang van 1 juni wordt hij assistent op
radiologie bij professor Foltuyn."
Als de koeien op staande voet waren gaan
zingen, zou de verbijsterde verbazing niet
groter geweest zijn. Op Isabels gezicht stond
vreugdevolle verrassing te lezen, maar Reinier
keek onthutst rond. Langzaam trok al het bloed
weg uit zijn gezicht. Hij steunde met zijn
handen op het bureaublad. Isabel schoot op
hem af en zei bezorgd: "Ga toch zitten,
Reinier." Hij liet zich op de stoel voor zijn
bureaÚ drukken en staarde Fenna nog steeds
verbijsterd aan. Zijn stem was onherkenbaar
toen hij toonloos zei: "Trouwen Fenna? Wat zei
je, trouwen met Michiel? Ik dacht, dat er niets
was tussen jullie beiden."
"We hebben het geheim gehouden. We wilden
geen geruzie en geharrewar over onze
verhouding. U bent er immerc op tegen, dat
een boerendochter met een arbeiderszoon
trouwt?" Reinier knikte vaag en keek langs
Fenna heen het raam uit, over het weidse
Groninger land. Er viel een drukkende stilte die
Fenna benauwde. Een doffe angst steeg in haar
op en ze wenste dat ze Michiels raad opgevolgd
had om niet te gaan. Ze sloot even haar ogen

" en hoopte onredelijk heftig, dat ze bij het
openen ervan, in het kleine huisje bij Michiel
aan tafel zou zitten. Fenna voorvoelde, dat er

" iets verschrikkelijks gebeuren g¡ng. Iets
onherstelbaars. Reinier was een lastige vent,
maar dat de mededeling zo'n emotionele schok
teweeg kon brengen, had Fenna niet voorzien.
Tegen ruzies was ze opgewassen, maar tegen
immense pijn en verdriet had ze geen verweer.
Daar stond je machteloos tegenover. Ze keek
sprakeloos naar haar vader. Toen zag Reinier
zijn vrouw aan en vroeg met zachte stem:
"Wist jij hier van, Isabel?,,
Isabel schudde haar hoofd: "Fenna kennende,
had ik enkel het vermoeden, dat het niet uit
was tussen haar en Michiel.,,

"Waarom heb je mij hier nooit iets van
gezegd?"
Isabel haalde haar schouders op en zei; "Ik
vond het niet nodig en je vroeg er niet naar."
"Je weet niet hoeveel ellende je me bespaard
zou hebben als je me iets van je vermoedens
vefteld had."
"Ja, maar, maaç" stotterde Isabel, "wat is er in
's hemelsnaam op tegen, dat die jongelui van
elkaar houden en met elkaar willen trouwen.
Het is voor mij geen keus. Ik zie Fenna
honderd keer liever gelukkig getrouwd met
Michiel, dan ongelukkig getrouwd met een
boer. Hoe moeilijk het me ook zou vallen, maar
daar offer ik met liefde de boerderij voor op!"
"Daar gaat het niet offi, Isabel. Het gaat
helemaal niet om de boerderij. Fenna, trek je
jas aan. Ik moet met je praten." Hij stond
moeizaam op en richtte zich opnieuw tot
Isabel: "Ik neem je niets kwalijk Isabel, denk
dat beslist niet, maar als je werkelijk nog van
mij houdt, zou je dan, wanneer we terug zijn,
hier alsjeblieft niet meer over willen praten?"
Isabel knikte, want tranen snoerden haar keel
dicht. Zonder een woord van protest te uiten,
deed Fenna wat haar vader haar gezegd had en
even later liepen ze samen door het veld.
Reinier schraapte zijn keel, alsof het hem
moeilijk viel te beginnen: "Zo je weet, Fenna,
heb ik aan het eind van de oorlog je moeder
leren kennen. Ze vluchtte immers in de
hongerwinter uit het Westen en kwam bij
Lourens en Margreet op de pastorie. Vanaf dat
moment is er nooit iemand geweest, waar ik
zoveel van gehouden heb als van haar en dat is
altijd zo gebleven. Alleen de oorlog was een
vreemde tijd. Je moest je als een opgejaagd
dier verbergen en als het nodig was,
verdedigde je jezelf tot het uiterste, al moest je
daarvoor een medemens doden. Je was je
leven geen dag zeker en je deed dingen, die je
in het normale leven misschien nooit gedaan
zou hebben. Ik g¡ng in het vezet, net als
Hendrik Dallinga, Grietje Jonkers en Onno
Smid. Grietje was toen dienstmeisje bij jouw
grootmoedeç oftewel mijn moeder en Onno
was stalknecht. Hendrik was, net als ik, bij zijn
vader op de boerderij. We waren in die tijd
allemaal jong en ongetrouwd. Alleen Hendrik
Dallinga was verloofd met Jikke. Van een
huwelijk tussen Grietje en Onno was geen
sprake en ik kende Isabel nog niet. We hadden
onderling een hechte band gekregen door het
vezetswerk, en we veftrouwden elkaar
volkomen. Eén verkeerd woord tegen een
Ðuitser of het lot van ons allen en vele anderen
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Bridgeclub "de vroege vogels"
Kaart en sjoelclub
toneelclub praethuys
Faunabeheer vergadering
personeelsfeest barbecue
hengelclub haren
Familiefeest buffet
Bridgeclub "de vroege vogels"
ouderensoos
bridgeclub BINEA
groninger landschap
toneelclub
Onner borreluurtje
concert in drie deelen start en eind
Bridgeclub "de vroege vogels"
Kaart en sjoelclub
toneelclub
Toneelu itvoeri ng Drenthe Flat
hengelclub haren n enZEZY
Bridgeclub "de vroege vogels"
veeteeltstudieclub
humanitas
ouderensoos
so you dance
Quiltdag
toneelclub
hollandse spelen grote zaal
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maandag '14 september
dinsdag 15 september
donderdag 17 september
vrijdag 1B september
zaterdag 19 september
zaterdag 19 september
zaterdag '19 september
maandag 21 september
dinsdag 22 september
donderdag 24 september
donderdag 24 september
donderdag 24 september
vrijdag 25 september
zaterdag 26 september
maandag 28 september
dinsdag 29 september
donderdag 1 oktober
vrijdag 2 oktober
zaterdag 3 oktober
maandag 5 oktober
maandag 5 oktober
maandag 5 oktober
dinsdag 6 oktober
woensdag 7 oktober
donderdag I oktober
donderdag I oktober
donderdag I oktober

09.30
19.30
19.30
19.30
13,00
15.3r
17.04
09.30
14.30
13.30
19.00
19.30
17.00
19.00
09.30
19.30
19.30
2û.00
14.t0
09.30
20.00
20.00
14.30
20.30
08.00
19.30
19.30

12.00
00.00
00.00
22.30
00.00
17.30
'19.30

12.00
16.30
17.AO

23.00
00.00
19.00
00.00
12.00
00.û0
00.00
00.00
17.00
12.A0
23.00
22.4O
16.30
22.30
16.00
00.00
2'1.00
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met ons was bezegeld, Koftom het kwam erop
neeç dat ik verliefd werd op Grietje. Ze was
een knappe, frisse, jonge meid met een
opgewekt humeur en een praktische kijk op het
leven. Ze beurde me altijd op met een
vriendelijk woord als ik in angst zat over een
bepaalde onderneming. Omdat ik mij
verborgen moest houden om niet in Duitsland
te werk gesteld te worden, sliep ik in de schuur
op de hooizolder. Er was een soort kamertje
midden in de hooiberg gemaakt. Je kon er
alleen komen via een luik in het plafond van de
koestal. Grietje vezorgde mij en sloot altijd het
luik. Ik was verliefd op haar. We waren veel

" samen en eer we er erg in hadden was Grietje
zwanger. Van een huwelijk was geen sprake.
Dat kon ten eerste niet legaal, omdat ik door

- de Duitsers gezocht werd. Ze zouden mij, in
plaats van te trouwen, op transport naar
Duitsland gezet hebben. En in de tweede plaats
kon ik niet met haar trouwen, omdat het in die
tijd niet ging, dat een voormalige dienstmeid
de toekomstige mevrouw van de boerderij
werd. In onderling overleg is er een huwelijk
gearrangeerd tussen Grietje en Onno. Toen de
tweeling geboren werd, wist niemand beter dan
dat het de zonen van Onno Smid waren. De
hele affaire was in de doofpot gesmoord en ik
dacht, dat dit ook altijd zo blijven zou, totdat jij
verliefd werd op Michiel," Fenna had met een
ongelovige uitdrukking op haar gezicht naar
haar vader geluisterd, ,,Als ik het goed begrijp,
wil je mij dus veftellen dat Michiel en Willem
halfbroers van mij zijn?"
"Ja, inderdaad. Jij staat in ondertrouw met je
halfbroer." Het begon Fenna te draaien en te
tollen voor haar ogen van blinde woede. Ze
greep haar vader vast aan zijn jas en fluisterde
heftig: 'tJij smeerlapt Jij huichelaar en dat heb
je altijd verborgen weten te houden! Je hebt
mijn leven volkomen geruïneerd! Hoe is het in
godsnaam mogelijk! Weet moeder hiervan?"
"Nee. Ik heb het haar nimmer verteld. Ik vond
het niet nodig. We hadden de best mogelijke

" oplossing gevonden. Er zou nooit iets aan de
hand geweest zijn als jij niet verliefd was op
Michiel. Snap je nu waarom ik dat niet wilde?"

, "Ik heb het haar nooit vefteld," siste Fenna
razend van drift. "Je hebt mijn moeder willens
en wetens bedrogen, je zadelt mij met je
verleden op en meneer zelf, de stichter van alle
ellende komt er zonder kleerscheuren af. De
anderen zitten met de brokken,"
"Het was voor haar tijd," zuchtte Reinier
vermoeid. "Wat zou het geholpen hebben als ze
het geweten had? De zaak was er totaal niet
door veranderd."
"Het had voor mij wel heel wat veranderd als ik
dit allemaal van kind af aan geweten had.',

Tranen van woede, wanhoop en onmacht
stonden in Fenna's ogen en plotseling barstte
ze in snikken uit. "Ik ga het aan moeder
veftellen," huilde ze woest. "Dat doe je niet,"
zei Reinier hard. "Het kan jou niet schelen hoe
het met mijn geluk gesteld is, en dat kan ik me
goed voorstellen, maar ik denk dat je er later
spijt van zult krijgen als je het geluk van je
moeder ruïneeft. Ze heeft uiteindelijk niets met
de hele zaak te maken gehad. Wat heeft het
voor zin een onschuldige pijn te doen. Zij is
niet de oorzaak van deze ellende." Fenna
bedaarde iets. Ze zag de waarheid van de
woorden van haar vader in. Het was inderdaad
zinloos om nog meer kapot te maken, ,Laten
we terug gaan naar de boerderij. Isabel zal niet
weten waar we blijven," Als twee ontredderde
en bedroefde mensen keerden ze terug. Toen
Isabel hen zag, vroeg ze niets meer. Ze stopte
de oververmoeide Fenna in bed.
De volgende ochtend belde ze professor
Foftuyn dat Fenna ziek was en niet kon komen.
Maar diezelfde avond nog schreef Fenna een
lange brief aan Michiel, waarin ze uitlegde hoe
de situatie lag. Ze voelde zich niet in staat om
naar hem toe te gaan en het hem zelf te
veftellen.

Toen Michiel Fenna's brief las, stortte zijn
wereld in. Hij voelde zich bedrogen en daarbij
kon hij het niet ven¡rerken, dat hij en Willem de
zonen waren van Kloosterboer. En Fenna, zijn
Fenna, de vrouw waar hij zielsveel van hield,
was voor hem door deze bloedverwantschap
onbereikbaar geworden. Hij dacht dat hij gek
werd van verdriet en in opperste wanhoop en
stomme verbijstering schudde hij zijn hoofd.
Hij voelde zich niet in staat om er met zijn
familie over te praten, immers zijn eigen
moeder was mede de oorzaak van deze
ellende. Waarom had zij het hem nooit vefteld
en het overgelaten aan Kloosterboer...? Hij
sto¡tte zich op zijn studie in de hoop zijn
problemen te vergeten.

Het verhaal gaat verderop verder
rì
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Verlepte rozett
kun je oppeppen door een aspiriençje in

het water op te lossen.

Omaweetraad.nl
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BOUWBEDRIJF

W. BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken

050-5347509

www.Bruiniers.nl

Felland 7c, Haren

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wtj ook graag uw
bouwmaterialen

-¡ir-B(DltrñtGAR'IIIIT\ltz

w@@w æââøv@or&6gmemde græfuæglkøemhedem

GRONDVERZET
J. de Groot ir.

Felland 6a - 9755 TB - Onnen - Tel 050 - 535 03 59 - Mobiel 06-558 062 11

Tevens lqyeren wllteelaarde 9n vulzand
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De soos begint weer op B september a.s.!

De eerstvolgende soosmiddag is op dinsdag 22 september 2015 van 14:30 - 16:30 uur in
dorpshuis "De Tiehof".

Nieuwe leden zijn van harte welkoml

Wanneer en Waar:
clinsdagmiddag van 14:30 - 16:30 uur Lx per 14 dagen
in dorpshuis De Tiehof
vervoersmogelijkheden: voor vervoer kan evt. worden gezorgd

We bieden een afwisselend programma meto.a. spel, zangr voordracht, dia's, spel, uitstapje,
sinterklaas, kerst en nieuwjaarsvisite

Ons motto is:

"Gezellighe¡d kent geen leeftij dt"
U kunt altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen op één van onze gezellige middagen

Bestuur ouderensoos Onnen - Ewina van Wieren (406 15 20) Fennie Kooi (406 76 73)
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oosterveldkunststoffen
tronspc:ronte oplossingen in kunststof

Neulronslrqg¡l T-9
9743 AM Groningen

tel 050-3ó00365
fox 0503600494

www.ooslerveld kunslsloff en. nl
inf o@ooslerveld ku nstsloffen. nl

Voor: Plexiglos, polycorbonoot (lexon), lrespo, serredok plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeplolen voor bijvoorbeeld lichtreclome.

uw díewoeàerø groot en kleîn

lørvoeders

I e d e
ItarsParüar len , dier- ulnbanodlg

iervoederø,

Voor het ontwerpen. tek€nen, het verzorgen van de bouwaanvraag en bouwbegeleiding vân uw woonwens-
Stôrt ulv prcject met een mail naar info@wonenzoelsikdatwil,nl. Of bel 06 269 69 .l07.

Archisof¡e - architectuurstudio
Lange Landweg S - 9755PT Clnnen

www.wÕnenzoal sikdâtw il. n I - rvww. arch isofi e. n I

a

I

www, wi I deb o erdierv o e d er6, n I



Rijksoverheid

Interpunct¡ealarm ! ! ! !

Stop de persenlllll Het kan zo niet langerlllt Er
dreigt door overmatig gebruik een nijpend tekort
aan uitroeptekenslll!

Vooral in de aan de Onner Ons aangeboden
stukken en advertenties wordt zeer kwistig met dit
leesteken omgesprongen, waardoor de voorraden
zienderogen slinken! | M | !

Op het ministerie van Spelling en Grammatica
wordt een quotum sterk overwogen, maar ook
extra accijnzen zijn nog een mogelijkheidllil Via
deze weg doet de redactie dan ook een oproep CIm
deze pijnlijke maatregelen te voorkomen en
uitroeptekens met rnate te gebruiken.

GEãÐff{T

$¡sH[¡wH mûãH$

fftuT rfüffi
T}E VLT¡GHTËL¡HGEN
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GORECHT Gl succesvol tijdens het
Internationaal Freddie Pranger
Memorial,

ZaterdaE negenentwintig augustus deed
VV GORECHT Gl voor het eerst in haar
bestaan mee aan het Internationaal
Freddie Pranger Memorial G-toernooi in
Stadskanaal.
Negenentwintig G-teams schreven zich in
voor het door de SJS (met medewerking
van onder andere Henk de Haan) perfect
georgan iseerd toernooi.
De Gl van VV GORECHT wist ongeslagen
en zonder tegendoelpunten een
verdienstelijke tweede plek in haar poule
te veroveren. Met slechts twee
doelpunten verschil veroverde BARGERES
GI de eerste plek en ja dat was zeer
verdiend !



fLirn o àrchitecten
Bakkerureg 3 . 9755 PM Onnen . T O50 211 01 80 . wmÃ¡.flimarchitecten.nl

ALUSSA professionele ondersteun[ng AIUSSA
Voor ondernemenr I ZZP-ers €n particulieren

. Advies en inrlchting administratle{s} inct. begeteiding. Beheerlulwoeren var'¡ uw volledlge administratie

. ICT advies, optelding en beheer

. Aurryifte inkonrstentrelastirrg

. Executeur testarnentair (2 sterren)

Theo Berends Fettand 23 06-46251763 lnfa@atussa.nl

AtUSSA



Na 'taart&zo' bleef het stil in de Onner Ons op het gebied van de recepten... Bij deze zal ik
proberen steeds wat seizoensgebonden recepten te beschrijven, die niet al te ingewikkeld zijn en" bij ons thuis in elk geval in de smaak vallen (hoewel ik eerlijkheidshalve moet toegeven dat zè niet
altijd door alle gezinsleden in gelijke mate gewaardeerd worden...).
Ik wens jullie heel veel plezier toe in de keuken en hoop dat de gerechten in de smaak zullen

" vallen!

Salade met rode bietjes en
Mensen met een moestuin hebben vast al wat
rode bieten geoogst, gekookt en in de vriezer
gelegd. Die zijn voor deze salade prima te
gebruiken! Mocht je hierin niet voorzien zijn,
dan zou ik gekookte rode bieten uit het koelvak
nemen. In één verpakking zitten vaak meer dan
je nodig hebt, maar het restant vries je dus
gewoon in voor de volgende keer:...
Je kunt dit gerecht als bijgerecht eten of als
maaltijdsalade waar je wat stokbrood
bij geeft.
Nodig:
- 1 zakje gemengde sla- la2rode bieten
- ltot2sinaasappels
- stukje feta
- handje walnoten
Voor de dressing:
- 6 el olijfolie
- 2 el azijn

Kleine of halve tl mosterd
2 tl suiker
1 el mayonaise of yogonaise

- Peper en zout ofwel snuf knorr aromat
(geel busje)

Leg de sla onderin een schaal.
Snij de bieten in plakjes en bestrooi met peper
en zout. Leg dit op de sla.
Snij de schil van de sinaasappel. Je kunt daarna
de parujes van de sinaasappel tussen de vliezen
uit snijden. Dit is best een klus en je houdt dan
niet enorm veel sinaasappel over.. Je kunt de
geschilde sinaasappel ook in schijven snijden
die je vervolgens in kleinere stukjes snijdt (snij
het harde wltte stuk er even u¡[). vei¿eei o¡i
over de salade.
Maak dan de dressing door alle ingrediënten
door elkaar te mengen. Giet dit over de salade.

feta
Verkruimel de feta er over en strooi er als
laatste de walnoten over.

Geroosterde aa rda p pe ltjes
Wanneer patat eten geen optie is, worden de
kinderen bij ons thuis ook blij van aardappeltjes
uit de oven.

Je neemt zoveel aardappels als je normaliter
zou eten en schilt dan nog een paar
extra....
Snijd de geschilde aardappels in

paftjes. Je kunt dit goed van te
voren klaar zetten. Zorg er dan

wel voor dat je de geschilde
partjes onder water bewaaft!
Giet de aardappels in een
vergiet en droog ze goed af
met een schone theedoek.
Leg ze op een met

bakpap ier beklede bakplaat (in een
hetelucht oven kun je gerust meerdere
bakplaten tegelijk bakken). Zorg dat de partjes
in een enkele laag op de bakplaat liggen, dus
niet over elkaar heen!
Giet wat olijfolie over de aardappeltjes (voor
vier personen ongeveer 2 el, ter indicatie) en
wrijf de aardappeltjes er mee in. Strooi nu of na
het bakken zout over de aardappeltjes.
Bak de aardappels in een voorverwarmde oven
op 200 graden of 180 graden als je hetelucht
gebruikt. Ze zijn na ongeveer 45 minuten gaar
en zouden dan lekker bruin en krokant moeten
zijn. Als de oven niet gelijkmatig verhit, zul je
misschien ook de bakplaat nog een keer moeten
draaien. Bij twijfel gewoon wat langer bakken!
Lekker met mayonaise....

Eet smakelijk!!l
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i(,O Haren FM
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Programma radio Haren

Wekelijks programmaschema Haren FM {m.i.v. januari 2015)

Donderdag:
20.00 - 22.00 Flexwerk

Zaterdag
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine

12.00 - 13.00 Oud en Grijs Genoeg.

13.00 - L4.00 Recept met muziek.

14.00 - 15.00 Country Time.

15.00- l-7.00 Haren Doet.

Zondag:
09.00 - 12.00 Muziek op zondag.

10.00 - 11.15 Kerkdienst vanuit de Gorechtkerk op Haren FM.

09.30 - 10.45 Kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk op Haren

FM.

12.00 - 13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)

13.00 - 14.00 Hoorspel op Haren FM.

Maa ndag: (rén keer in de maand een rechrsrreekse

uitzending)

19.45 - tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad

Haren FM non-stop.
Buiten de live gepresenteerde programma's hoort u 24 uur per

dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod, heel veel plaatjes

uit de 40's, 50's en 60's en elk uur een NOS-Journaal.

Haren FM, ether FM 7O7.AMHz., kabel L05.5 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 SA 220.

Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op:

redactie@ haren.fm
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Uw partner in:

E5
- rioolontstopping
- aanleg/renovatie rlool
- drainagesystemen
- grondwerk t.b.v. tuin
- sloopwerklrecycling
- gladheidbestrijding
- levering straatzand/tuingrondlcompost
- levering halfverharding (grind, mijnsteenisplit)
- beschoeiing
- graafmachineverhuur
- transporl

www.vanderes.info

Loon en aa Ingsbedrflf

GROND-. WEG- EN WATERWERKEN

1_J/-%
Felland 2a - Haren

) 06 - 53315015 / 050 - 4061950
l: info@vanderes.info

Fe||arrdi,¡¡æact6.e?âg-|.E¡Ha|H-(|}5(t]53499€Xt-M-fÐs¡oling-rú-¡nto@lEnstolangr-nl

V(}OFË, ñIET DA'T CSEETJE E'<TFÈA'

Stukadoorsbedriif
Joe S*l¡¡rno

t# Felland 7 - Haren E iloA
ffiqffi[rir*th¡s
ffitr

o50 5341730 / 06 22488883

]a
(6% BTW voor partlcullEren, naâr de vooluaarden)

NTEB
nieuwbouw verbouw onderhoud

Ook uw adres voor:

Felland 4, 9753 TA Haren Houtwormbestr¡ding

Tel. 050-4061041 Fax. 050-4061042 Zwambestrijding



Æ,
. d9 ..'* s4

#-Ê

.*":, i' 4¡i

Hotto ôllernôal

IK ben Ezra Mars en ¡K þen Íiaar'
IK Z¡t op de basisschool Hæ Mozaiër in groep I fnet een

leuKe meester en een geaellige l(lôs. Mtin hobþy's Z¡in

ZuJemmen en Vissen. JK train 2 Keer in de ureeK bÚ Zulemcluþ

Haren en iK heþ af en toe een ujedstrÜd'

IK ben met vôKôntie noar vlieland geujeest'

lnle haOOen heel rnoo¡ u¡eer en ule Z¡in VôôK naar het sgand
geureest.

IK hôd ooK nog een slee geKocht'

En nu denr je vast : h€t is zomer dus wat rnoet je met een

slee. IK urôs rr)ôKKer toen ¡K de Slee Kocht, echt rdôar.

üIeetie u.loarom iK hem geKocht hade

Nou iK zôl het je Vêrcêlleo:

!üe g'ngen vôn de duinen ôf sleeënll

Het ujas lêuKêr dan ir dacht.

¡1st ging heel snel en het ulas heel hoþþel¡g'

Er Zit nu helaas urel een gat in de slee maôr het was heel

leuK'
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EDNUKRUUTAN RSNAAPSE

zDRAoBETHWEFRANSLPL

oSTAALR PNEEVEDNUKSW
AARSPAHcSNEIJLfEzEDEM Ð

AARE RLUBASsScHooLER

KUNDE oREzNJAARDRJKS

ANTESFKNEK BEENEEVAK
DENHAMNEKERUEWER

NJoENE GEL7WEDREcTEUR

MPNEDNUKEHcSW NoEKA
ETAS DNLREKAMNooHSoL'

DERWJS VooRTLlEzEToN

EBREcoMPUïEREBURNPU

DSDEAH FWBKNUTSELENNJ

L:¡EScHEDENSzNoNSE

EJSERLooHcSLE(:NEESL

HHc\:KEù ToDEBRANEDNA
SuYMAATScHAPPIJLEERE

REN EREDUoNESSALKoPE

SEEMTNEcoD NEKEoBDRET

MEDEZEGGENSCHAP
SRAAD
AARÐRIJKSKUNDE
HANDENARBEID
NATUURKUNDE
SCHOONMAKER
WHITEBOARD
WISKUNDE
HUISWERK
DIGIBORD
TEKENEN
BOEKEN
ENGELS
DUITS
TAAL
TAS
JUF

VOORTGEZETONDER
WIJS
GESCHIEDENIS
KLASSENOUDER
BASISSCHOOL
NEDERLANDS
DIRECTEUR
BIOLOGIE
VAKANTIE
REKENEN
MEESTER
LERAAR
SPAANS
FRANS
KAMP

GYM

MAATSCHAPPIJLEER

REKENMAGHINE
SCHOOLREISJE
GEODRIEHOEK
SCHEIKUNDE
KNUTSELEN
KOPIEREN
COMPUTER
FIETSEN
SCHOOL
DOCENT
PASSER
PAUZE
TSO
BSO



De wetenschappelijke naam Brachiosaurus betekent "hagedis met armen".
In een museum in Berlijn staat een bijna complet skelet van dit reuzenreptiel, afkomstig
uit Tanzania ( Oost-Afrika). Het is 23 meter lang! De neusgaten liggen boven op de kop,
die 13 meter boven de grond zweefde. Die gekke plaats voor de neusgaten zou erop
wijzen dat het dier in meren leefde, waar het geheel onder water kon verdwijnen. Het
dier kwam niet in Onnen voor.
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Dartelds

llovenierobedri

Adfrz

Laat u niet verrassen,
kies een adviseur
die is aangesloten
bi¡ de AdFiz.
Voor alle verzekeringen.

ln Haren is dot o.o.;
Adviseurs ln Financiêle Zekerheid
i i.!.r' ,'.r't .-',:., , ¡ ., J i,!.ri ,r.
r...,.1) \. -. -.,-,,rtr,..r, ì.{...,j'.-,

Assurantiekantoor P. Teune VOF
Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020127 Fax 050-5343440

Lid van de AdFíz en Stichti ng Kf achteni nstituut Verrekeringen



Vervolg "de toekomst heeft een verleden"

Daarnaast probeerde hij zich te concentreren
op zijn toekomst zonder Fenna, want het leven
ging verder. Hij begreep, dat hij in het
ziekenhuis niet blijven kon. Zijn assistentschap
op radiologie zou hij op moeten geven. Als hij
dat niet deed, zou hij dagelijks met Fenna om
moeten gaan. Hij zou het niet op kunnen
brengen om een zakelijk gesprek met haar te
voeren, terwijl hij zo naar haar verlangde. Nee,
h¡j moest weg uit Groningen en het liefst zo
snel mogelijk. Als hij toch nooit met haar zou
kunnen trouwen, was het maar beter om
ergens anders een nieuw leven te beginnen. Hij
zou een paar jaar weg moeten gaan, zodat de
ergste pijn voorbij zou zijn als hij terugkwam.
Opeens herinnerde hij zich dat hij nog in dienst
moest. Hij had indeftijd uitstel van dienst
gevraagd, vanwege het assistentschap, maar
als hij toch niet in Groningen wilde blijven, zou
hij ook best eerst in dienst kunnen gaan.
Misschien had hij wel kans om voor de
ontwikkelingslanden in aanmerking te komen.
Ze zaten daar toch te springen om aÌtsen!
Keihard werken zou hem goed doen, dan had
hij geen tijd om te piekeren. Hij ging naar
professor Fortuyn en legde hem de zaak uit. Hij
veftelde hem, dat zijn verloving met Fenna
verbroken was, maar de reden waarom,
vezweeg hij. Professor Fortuyn had er begrip
vooç alhoewel hij niet begreep hoe een
verloving verbroken kon worden, als mensen
zoveel van elkaar hielden, Hij zag Michiel node
veftrekken, want hij was bang dat die jongen
zijn kansen zou laten liggen. Hij liet Michiel
echter beloven, dat hij na zijn diensttijd in de
ontwikkelingslanden, contact met hem op zou
nemen. Misschien was er dan wel weer een
assistentenplaats vrij. Michiel pakte zijn spullen
in en zo gebeurde het, dat hij de dag na zijn
afstuderen niet met Fenna trouwde, maar naar
de binnenlanden van Afrika veftrok. De familie
Smid had kort daaruoor met stijgende
verbazing Michiel aangehoord, toen hij hen
veftelde dat het nooit meer iets zou worden
tussen Fenna en hem. Hij had er zo somber bij
gekeken, dat niemand de moed had om naar
de reden te vragen. Tenslotte had Jantje vaag
geprobeerd Michiel uit zijn tent te lokken, maar
hij had haar afgesnauwd en gezegd, dat ze zich
met haar eigen zaken bemoeien moest. Zijn
zwarte ogen hadden zo gefonkeld, dat Jantje,
uit het veld geslagen, gezwegen had. Het
afstuderen geschiedde zonder Fenna's
aanwezigheid. Zijn bul overhandigde hij aan
zijn moeder met de woorden, dat ze er goed op
moest passen tijdens zijn afwezigheid. En
voordat iedereen er eigenlijk goed en wel erg in
had, was Michiel veftrokken naar Zambia.

Nadat Fenna opgeknapt was, had ze nog
veeftien dagen vakantie genomen. Jantje zocht
haar vaak op, maar over het precaire
onderwerp van de verbroken verloving werd
met geen woord gerept, Het luchtige gebabbel
van Jantje over haar werk, vrolijkte Fenna wat
op. N¡et alleen Jantje bezocht Fenna iedere
dag, maar ook Jannus. Hij had gehoord, dat
het uit was tussen Fenna en Michiel. Hij zag
zijn kans schoon. Of liever gezegd Hendrik
Dallinga, zijn vadeí zag zijn kans schoon, H¡j
jutte Jannus op, want de financiële nood was
hen tot de lippen gestegen, zodat ook Jannus
geen andere mogelijkheid meer zag, dan om zo
snel mogelijk Fenna voor zich te winnen. Ze
konden daarbij op volledige steun en
medewerking rekenen van Reinier Kloosterboer.
Reinier had een schuldig geweten en hij wilde
niets liever dan dat zijn dochter gelukkig zou
worden en hij dacht, dat een huwelijk het enige
was, wat Fenna van haar desillusie zou kunnen
bevrijden. Hij vergat daarbij dat een huwelijk,
gesloten uit berekening, zelden leidt tot een
gelukkig huwelijk. Zijn huwelijk met Isabel had
veel geluk gebracht en hij dacht, dat elk
willekeurig huwelijk Fenna over haar
moeilijkheden heen zou helpen. Jantje zag
Jannus met lede ogen iedere dag de oprijlaan
naar Kloosterboer op en af fietsen. Ze wilde
Fenna wel waarschuwen voor Jannus en zijn
vader. Ze zag heel scherp, dat dit niet uit liefde
ging, maar uit geldzucht en zeer terecht
verdacht ze daar de oude Dallinga van. Ze wist
niet hoe ze het aan moest pakken om Fenna de
situatie uit te leggen. Ze had immers van
dichtbij meegemaakt, hoe het leven van de
Dallinga's veranderd was na de dood van
mevrouw Dallinga. Ze had na die jaren de
boerderij langzaam achteruit zien gaan. Fenna
had in die tijd in Amsterdam gewoond en zij
had het allemaal niet zo van dichtbij
meegemaakt als ziJ. Jantje stond voor een
dilemma waar ze geen oplossing voor wist. En
Fenna, ach, het kon Fenna allemaal niet zoveel
schelen. Als ze niet met Michiel trouwde,
maakte het haar verder niet uit. Als haar vader
zo graag een opvolger op de boerderij wilde,
dan Jannus maan Ze wilde er eigenlijk niet over
nadenken. Het enige positieve, dat ze in een
eventueel huwelijk met Jannus zag, was het
behoud van de boerderij in de familie. Een
week na Michiels ve¡trek naar Afrika, ging
Fenna weer gewoon aan het werk in het
ziekenhuis. Alleen een onoverbrugbare leegte
vervulde haar; het was alsof ze van binnen
verkild was. Ze had een muur van
onverschilligheid rond zich opgetrokken.
Kloosterboer en Dallinga, de beide vaders,
lieten er elk om hun eigen redenen, weinig gras
over groeien. Dallinga prees Fenna aan bij



Jannus en Kloosterboer prees Jannus aan bij
Fenna. Ze waren beiden een eind op weg naar
een huwelijk, zonder dat ze het zelf zozeer in
de gaten hadden.

Jannus vond het een wanhopige situatie,
maar met zijn zwakke karakter had hij zich
neergelegd bij het feit, dat hij niet Jantje, maar
Fenna als echtgenote zou krijgen. in de
weekenden stapte hij onwennig over het erf bij
t(loosterboer en door de week zat hij meer in
het café dan ooit tevoren. Op een
zaterdagavond in augustus zaten Reinier en
Fenna in de boomgaard. Het was een warme,
zonnige dag geweest en de avond was
verrukkelijk. Er hing een vredige rust over het
schemerige land. Fenna genoot ervan en
luisterde naar de vogels die al kwetterend een
plekje voor de nacht probeerden te veroveren,
Reinier schraapte zijn keel en zei: "Wat dacht
je ervan, Fenna, als Jannus en j¡j binnenkort
zouden verloven?" Fenna haalde
ongeïnteresseerd haar schouders op. "Hè toe
nou, Fenna, wees eens wat positiever." Maar
Fenna's gedachten dwaalden af naar Michiel. Ze
zou dolgraag willen weten hoe het met hem
was, daar in dat verre Zambia. Van Jantje had
ze Eehoord, dat hij slechts één brief naar huis
had geschreven, Daarin stond alleen, dat hij
goed aangekomen was en dat hij het razend
druk had, Naar haar had hij niet gevraagd,
Evenmin had ze ooit antwoord op haar brief
gekregen. Misschien was het maar beter zo.
Het zou toch nimmer kunnen tussen hen, Een
steek van pijn schoot door Fenna heen, ze
zuchtte diep en probeerde haar gedachten te
bepalen bij hetgeen haar vader zei: "Jannus is
toch zo'n alleraardigste jongen. Ik ben ervan
overtuigd, dat je erg gelukkig met hem zult
worden."
"Vader, onthoud nu één ding: Gelukkig worden,
zit er voor mij niet meer in. Als ik met Jannus
trouw, trouw ik met hem om het behoud van
de boerderij en nergens anders om. Dus laat
alsjeblieft die romantische onzin rusten."
"Goed, gaed," suste Reinier zijn weerspannige
dochter. "Vanmorgen na het melken, sprak ik
Hendrik Dallinga even. Hij vond ook dat jullie
deze maand maar moesten verloven, zodat
jullie in oktober kunnen trouwen." De schrik
sloeg Fenna om het hart toen ze deze plannen
op zo korte termijn van haar vader hoorde, Ze
dacht na en probeerde zich een huwelijk met
Jannus voor te stellen. Ze huiverde even, Ze
moest er niet aan denken... Jannus hier op
Ferwerd...? Als heer en meester van het
bedrijf? 's Avonds zou hij wel naar de kroeg
gaan, dat was rustig, maar 's nachts zou ze bij
hem moeten slapen en dan nog in een
dranklurcht. Fenna rilde opnieuw, Wat stond
haar dat tegen, Hoe anders zou het zijn nret

Michiel. Een pijnlijke warmte drong omhoog en
een niet te stuiten verlangen naar Michiel
vervulde haar. Er sprongen tranen in haar
ogen. Tegelijkertijd probeerde ze haar
gedachten en verlangens te onderdrukken. Zo
mocht ze niet aan haar halfbroer denken. En
het hamerde in haar hoofd: halfbroer, halfbroer.
Vergeet het niet, hij is je halfbroer. Ze sloot
even haar ogen. Toen sprong ze op van haar
stoel. Ze moest wat gaan doen. Ze zei: "Ik ga
moeder even helpen met de koffie."
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Beste M uziekl iefhebbers,

Het bestuur van de Stichting Dorpskerkconcerten Haren
brengt u graag op de hoogte van de vier zondag-
middagconcerten die in het Harener Muziekseizoen 2015-2016
in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Rijksstraatweg te
Haren gegeven zullen worden. Tijdens deze deels in samenwerking met de Culturele Raad Haren te
geven conceften zult u opnieuw kunnen genieten van het spel van zeer getalenteerde musici!
Voor het Openingsconcert op 25 oktober vragen w¡j uw speciale aandacht. De internationaal
gelauwerde violiste Emmy Verhey, die jarenlang het boegbeeld was van de klassieke muziek in
Nederland, neemt dit najaar afscheid van het muziekpodium. Zij is bereid gevonden om tijdens
haar afscheidstournee samen met toppianist Paul Komen op te treden in de Harener Dorpskerk. Dit
is des te meer bijzonder omdat Haren, naast Leeuwarden en Valthermond, de enige plaats in het
Noorden is die zij in het kader hiervan aandoet.

Kaartverkoop Openingsconcert vanaf 1 oktober bij Boekhandel Boomker, Rijksstraatweg.
Aanvangstijd conceften 15.30 u .

Toegangsprijs € L7,5O volwassenen,€ 7,5O studenten/scholieren, Kaarten en abonnementen à €
60,- in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekh. Boomker en op de dag zelf aan de kerk.
Namens het bestuuç Roline Berkhoff-Ormel, secretaris. Hemsterhuislaan 38, Haren.
Tel.050 - 534 9L 64, Secretariaat: dorpskerkconce¡tenharen@kpnmail. nl.

25 oktober 2A75, OpenÍngsconcert viool / piano
Emmy Verhey is een van de grote violisten van onze tijd. Met inter-nationale
allure trad zij op met wereldberoemde dirigenten en concer-teerde zij o.m. met
Yehudi Menuhin, Igor Oistrach en Maria loão Pires. Tevens speelt zij
kamermuziek in diverse bezettingen. Emmy Verhey bespeelt een Guarneri uit
1676. Paul Komen maakte in 1989 zijn debuut in de Carnegie Hall te New York.
Sindsdien concerteert hij veelvuldig op internationale muziekpodia. Naast solo-

optredens geeft hij ook kamermuziekonceften en vormt hij een succesvol pianoduo met de
Georgische pianiste Nata Tsvereli. Hij is hoofdvak-docent piano en artistiek leider van het Peter de
Grote Festival.

29 november 2O75, viool / harp
Violiste Lyanne van Westen en harpiste Sterre Koopman zijn twee zeer
getalenteerde leerlingen van het Prins Claus Conservatorium die sinds enige t'ljd
een muzikaal duo vormen en daarnaast ook solo op-treden in orkesten en
ensembles. Beiden volgden masterclasses en behaalden príjzen op concoursen.
Sterre won in 2AL3 het Rosa Spier harp concours. Lyanne bespeelt een in t73O
gebouwde viool die zij in bruikleen heeft van het Nationaal
M uzieki nstru mentenfonds.

24 januarì 2O16, 
^t 

lO hoorn / orgel
rganist Erwin Wiersinga concerteerde veelvuldig in binnen- en bui-tenland en
s solist in de Berliner Staatsoper. Thans is hij organist op het Hinsz-orgel in de

N.H. Kerk te Roden.Hij is tevens orgeldocent aan de Universität der Künste te
Berlijn en aan het Pr.Claus Conserv. Frank Brouns is als 1e hoornist verbonden
aan het NNO. Daarnaast is hij docent aan het Pr. Cl. Conserv. Hij is actief als

masterclass docent, kamermusicus en solist. Hij trad op in nagenoeg alle Europese landen en
soleerde in werken van Mozaft, Strauss en Britten.

3 aprÍl 2O7q pÍano
De conceftreeks wordt besloten met het optreden van de Friese'co-ming man'
Hessel bij de Leij die, als leerling van Paul Komen en Nata Tsvereli, vorig jaar
cum laude slaagde voor zijn opleiding tot klassiek pianist. Hij volgde
Masterclasses bij o.m. Daniël wayenberg, Rian de waal, Vladimir Trop en lgor
Roma. Momenteel volgt hij in Groningen de Masteropleiding. Hessel geeft
conceften, is vaste pianist bij een aantal koren en trad op tijdens het Peter de
Grote Festival in 20L4 en 2015.
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Jonathan en ¡k wonen aan
de Dorpsweg 18 in Onnen.
Als we in de keuken zitten
zien we regelmatig groepjes
Syriërs en Eritrees langs ons
huis lopen of fietsen. Laatst
fietste ik van het station
naar huis en fietste langs
een vader en zoon. Ik zei
"hallo" en glimlachte. De

vader deed een poging om te glimlachen, maar
het lukte duidelijk niet. Het jongetje keek me
met verdrietige ogen aan. Met elke vluchteling
die langs ons huis loopt, loopt ook een verhaal
voorbij van leed en verdriet, van oorlog of
armoede, van familie en vrienden die ze hebben
verloren, van boottochten waar niet iedereen de
overkant heeft gehaald.

Ik werd er bij bepaald dat het
enige onderscheid tussen deze
twee mensen en ik is dat ik niet
in Syrië ben geboren. Als dat
wel zo was geweest had ik daar
kunnen lopen. Het is niet hun

I{âFTEL'Jr lnC3l.ori

rrotÜrvH

in Onnen voor volwassenen en kinderen, waar
omwonenden en andere vrijwilligers samen met
asielzoekers kunnen eten, zingen en praten.
Iedereen kan iets te eten meenemen uit
zijn/haar cultuur en hopelijk krijgen we ook wat
Syrische en Eritrese smartlappen te horen. We
hopen dat hieruit connecties ontstaan om verder
te gaan op het gebied van begeleiding wanneer
asielzoekers een huis krijgen, moeder en kind's morgens, zaalvoetbalclubjes, huiswerk-
begeleiding etc.

Dit netwerk voor vluchtelingen heet Vlechtwerk.
Het netwerk is open voor christenen, maar ook
niet christenen die graag iets willen doen voor
hun medemens. Het doel is vluchtelingen helpen
door contacten, praktische hulp of wat dan ook.

Je hoeft je niet vast te leggen op
een bepaald aantal uren. Alle
tijd die je hebt, al is het maar
een paar uur per maand, kan
voor deze mensen een
lichtpunt geven.

il je hier meer over weten? Doe
je al iets wat hier misschien mooi binnen past,
maar zoek je meer mensen die je mee kunnen
helpen, mail ons dan op
vlechtwerk.onnen@gmail.com. Mail ons ook als
je 10 oktober graag mee wilt helpen, of gewoon
mee wilt eten.

We zien uit naar een Onnen waar de Onnenaren
van het dorp en Onneraren van het AZC nog
meer genieten van elkaars diversiteit in cultuur,
achtergrond, cuísine en taal. We zien uit naar
een toekomst waar de vader
en zoon wel kunnen
glimlachen en zelfs kunnen
staften aan een nieuwe
toekomst.

Groeten

Jonathan en
Nolda Tipping.

schuld, evenmin als dat het niet mijn schuld zou
zijn geweest wanneer Nederland opeens in een
burgeroorlog zou zijn verwikkeld.

Jonathan en ik waren overtuigd dat we meer
wilden doen voor deze mensen dan alleen naar
buiten kijken vanuit het keukenraam. Na enige
gesprekken met vluchtelingen en omwonenden
kwamen we tot de ontdekking dat waar deze
mensen behoefte aan hebben is vriendschappen.
Iemand die ze een beetje wegwijs kan maken
als ze bijvoorbeeld voor het eerst in hun leven
laminaat moeten leggen. Iemand die kan
vertellen dat je ook je spullen bij de Mamma
Minni kan kopen ipv de MediaMarkt. Iemand die
gewoon interesse heeft en waar je een keer
grappen mee kunt maken. Iemand om mee te
voetballen of een keer samen eten.

- Om deze reden was er 28 augustus een
informatieavond. Vanuit allerlei kerken uit de
omgeving, vriendenkringen en studenten
verenigingen zijn ongeveer 60 mensen op de
avond af gekomen en 35 stellen en individuen
hebben aangegeven iets te willen doen en liefst
zo snel mogelíjk!

We hebben nu samen met een kleine
stuurgroep een netwerk opgericht
waardoor omwonenden en andere
geinteresseerden vriendschappen
kunnen sluiten met vluchtelíngen.
Bijvoorbeeld is er 10 oktober vanaf
12:00 een feest aan de Dorpsweg 18

Ceef asietzoekers een
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Praktijkadres:
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HAREN (cn)

Postadres:

T¡jborgsteeg L
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Telefoon:

050 -2802272

06 - 233 888 54 (mobiel)
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Voor het uitvoeren van: Reparatie, Onderhoud en APK van
alle Automerken

Felland 4a
9753 TA Haren
Tel. 050 - 534 51 25

06 - t20 86 7s2

Van der Veen
Service

Onnen
T. 050-5034128 M. 06-25427095
www.va nd e rveen service. n I
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Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D Tel: (050) - 534 74 95
email : oosterhaar@ mediq-apotheek, nl
www.deoudemiddel horst. mediq-apotheek. nl
Openingstijden
Ma t/m vr: 8,00 -17.30 uur

Mediq Apotheek Haren
Rijksstraatweg 194 Tel: (050) - 534 47 78, www.mediq.apotheek-haren,nl

Openingstijden
Ma tlm do: 8.00 - t7.30 uur
Vrijdag: 8,00 - 20.00 uur
Zaterdag: 12.3CI - 13.00 uur

Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek in
Haren open is (spoedrecept), dan kunt u
's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht bij:

Apotheek Hanzeplein (recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen)
Hanzeplei n t22, Groningen
Tel: (050) - 311 50 20

H
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende
medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c,
97t3 EC Groningen.
Algemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 CI - 9 229 (€ 0,10 perminuut)
Houd uw gegevens bij de hand!

Apotheken

sartsenU

D¡enstregeling n54lij
MAAN DAG
Groningen HS

tlm VRIJDAG
5.59

Haren (Raadh.pl.)

TB.L4

Onnen (Ubels) 6.23

Zuidlaren (Brink) 6.36

G¡eten (OV.knpt)

ZATERDAG
Groningen HS 9.33

Haren (Raadh.pl) 9.45

Onnen (Ubels) 9.58

Onnen (Ubels) 10.00

Haren (Raadh.pl) 10.13

Gron¡ngen HS L0.27

8.28 9.28 10.28 11.28

6.59

6.12

aa)

7.36

10.03

10,1 5

10.28

8.02

7.12

10.33

10,45

10,58

11,00

11.13

TL.27

9.O2

8.16

11 .03

11.15

11.28

10.02

9,16

11 ,02

10.16

12.03

12.L5

72.28

12.30

12.43

12.57

12.02

11.16

12.30

12.42

12.56

12.33

t2.45

12.58

13.00

13.1 3

13.27

13.03

t2.76

13.30

73.43

13.58

14.03

L3.17

15.03

14.16

16.03

15.16

16,28

16.4L

77.44

16.19

16.30

16.43

16.57

t7.03

t7.L5

17.24

17.30

t7.43

L7.57

t7.42

16.16

t7.t9
t7.30

t7.43

17.57

t7.33

L7.45

17.58

18.00

18.13

18.27

18.02

17.16

18.30

L4.42

18.54

18.03

18.15

18.28

18.30

18.43

18.55

12.28 13.28

t3.4t
14.44

14.28

14.41

15.04

14.19

14,30

14.43

14.58

16.03

16.15

16.28

16.30

L6.43

76.57

15.28

15.41

16.04

t7.28 18.26

Gieten (Ov.knpt) 6.51 7.53

Zuidlaren (Brink) 7 .I7 8.19

onnen (ubels) 6.29 7.29 8.31 9.30 10.30 11.30

Haren (Raadh.pl) 6.41 7.42 8.43 9.42 L0.42 Lt.4Z

Groningen HS 6,54 7.57 8.57 9,56 10.56 11.56
xtijdens schoolvakanties geldt een aangepaste dienstregel¡ng

15.19

15.30

75.43

15,58

11.33

11 .45

11.58

Enz

Enz

Enz

Enz,

Enz,

Enz.

16.33

16.45

16.58

t7.oo

L7.t3

t7.27

12.00

L2.t3

72.27

10,30

10,43

70.57

11.30

lt.43
1r.57
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Veren¡gingen en stichtingen
Naam

BiljarWerenig ing "Qets"
Jeu de Boules-groep
Jeugdvereniging "De Oude School"
Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"
Oranjevereniging Onnen
Ouderensoos Onnen
Dorpskrant "Onner Ons"
Stichting "De Tijborg"
Stichting Dieverdoatie

Stichting Dorpshuis "Ðe Tiehof"
Tennisclub
Toneelvereniging Onnen *D.O.T."

Visclub "De Onner Biks"
Vereniging "Dorpsbelangen"
IJsveren ig ing " Nooitgedacht"

Secretariaat Telefoon

Dhr. H.J. Oosterueld 050-4061381
Dhr. R. Venema 050-4062523
Dhr. J. v.d. Belt 06-26953001
Dhr. J. Vlaar 050-4062553
Mevr. I. Vlaar 050-4062553
Mevr. E. van Wieren 050-4061520
Mevr. T. Mars 050-5255695
Mevr. M. Oosterveld 050-4061381
Dhr. P. Silvercteín 06-54657911
Mevr. J. Eisses 06-43023L75
Dhr. E. Oosterveld 050-4062847
Dhr. W. Berends 050-4062802
Dhr. G. Honebecke 0598-325194
Dhr. E. Berends 050-5343714
Dhr. J. van Wees
Dhr. R. Eringa 050-4063554

E-mailadres

hj.oosterveld@home. nl
riemervenema @hotma i l.com
jeroen06@gmail.com
slimintrek@gmail.com
ora njeverenigi ng @on nen. n u
ewinavanwieren @home. nl
tinekemars@hotmail.com
ma rionva ndij khuizen @home. nl
psilverstein@ziggo. nl
plaseisses@ziggo.nl
erikoosterveld@home. nl
wi mberends00T@hotma i l.com
gerihon@home.nl
berharen@home.nl
dorpsbela ngen @on nen. nu
Reindert.eri nga @tele2. nl

Het multifunctionele activiteiten terreln "De Tijborg" aan de Tijborgsteeg biedt u gelegenheid
gebruik te maken van de volgende faciliteiten:

-een grasveld c.q. ijsbaan -een tennisbaan/basketbalveld
-tafeltennistafel -beach- volleybal veld
-kantine met keukengedeelte en toiletgelegenheid.

Indien u gebruik maakt van één van de faciliteiten, kunt u
een vriJwillige bijdrage geven op het rekening nr.
NLTO INGB OOO873O4O9 van de stichtlng "de TiJborg".

Het terrein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van stichting "De Tijborg". Het bestuur bestaat uit
zeven personen welke allen op één of andere wijze affiniteit hebben met het dorp en het terrein.
De stichting wordt gesponsord door middel van bedrijven, welke in ruil een reclamebord plaatsen op het
terrein. Tevens zijn er inkomsten d.m.v. verhuur van de kantine en vrijwillige bijdragen van de gebruikers.

De kantine is bij uitstek geschikt voor het houden van bijeenkomsten (ca. 6O pers.) en kan per
dagdeel worden gehuurd.
Kosten huur kantine, per dagdeel € 55,-
Aanwezige middelen: tafels, stoelen, koffiezetapparaat, koelkast, waterkoker, kookgelegenheid, oven,
magnetron, muziekinstallatie, statafels, warm en koud water, toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,- en thee € 2,50 meerprijs (gas)barbecue € 15,00

Inlichtingen verhuur: dhr. G. Smid 050-4062214 geeÉaukje@hetnet.nl

Het terrein en de buiten faciliteiten zijn vrij toegankeliJk met uitzondering van de hieronder
genoemde activiteiten.

-Dinsdagavond : (1 april t/m 30 sept.) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 wimberends00T@hotmail.com )

-Maandagochtend en maandagavond : jeu de boules baan in gebruik door de jeu de boules groep
(info: dhr. R. Venema 050-4062523 riemervenema@hotmail.com )
-15 november tot 1 maart: ijsvereniging Nooitgedacht heeft het eerste recht op het gebruik van het terrein
en de kantine.
(info: dhr. R. Eringa 050-4063554 Reindert.eringa@tele2.nl)

Gebruik van het terrein en facllitelten is op elgen risico,
informatle ten aanzien van het gebrulk kunt u lezen in het
infokastie te vinden op de zijkant van de kantine.

$cfffirg

-een jeu de boules baan
-speeltoestellen

' oÏlþorg'



We staan voor
u klaa,r .rrr

waarom zou u iets van ver halen als het in onze eigen
buurt ook kan, misschien zelfs minstens zo goed en

waarschijnlijk voor een aantrekkelijke prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van
storingen en het installeren van gastechnische installa-
ties, water, sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloer-

verwarming; centrale verwarmi ng, dakbedekking,
zonnecollectoren en zink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor
de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen een redelijk

tarief natuurlijk......want het blûft onnerons!

Urero-Unr g I tomnL-rNgrALLåTEURE I

Middelhorste 308 - 9751 TG Haren- 050 534 99 02
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BFSTUUR:
Marion Oosterveld
Tineke Mars
Steven van cler Ziel
Henk Oosterveld

REDACTI E:

Jan Dunning
Dirk-Jan Schotanus
Henk Oosterveld
lilonique Schotanus
Lourens Ni¡land

Steven van der Ziel,
sfva niJer"ziel@g rna iI . corn
050 - ,]ll 09 301

ADRESWI JZTGIN GEN,
ABONNEMENTEN EN

ADVERTENTIES


