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zaterdag 12 december Winterfair 15.00 20.00
maandag 14 december bridge club vroege vogels 09.30 12.00
dinsdag 15 december ouderensoos 14.30 16.30
dinsdag lSdecember bestuursvergadering
woensdag 16 december Rotary club zuidlaren
donderdag 17 deæmber bridge binea incl lunch
donderdag 17 december toneelvercniging '::'""
zatedag 19 december Hengelclub harcn Z,
maandag 21 december bridge club vroege vogels
dinsdag 22 december
dinsdag 22 december
vrljdag 25 december
zaterdag 26 december

kaaVsjoelclub
toneel
le Kerstdag gesloten
2e Kerstdag gesloten

20.oo 22.
t5.30 22
10.00 17
19 00,
15

t2.

15. t7.
00.00

2.00
23.00

19.30 00.00
20.30 22.30
19.30 00.00

maandag 28 december bridge club vroege
dinsdag 29 december ouderensoos
donderdag 31 december Gesloten
vrijdag l januari Gesloten
zaterdag 2 Januari ZEZII visclub
zaterdag 2 januari Onner Hoeskoamer
maandag 4 januari bridge club vroege vogels
maandag 4 januari veeteeltstudie club
dinsdag 5 januari kaart/sjoelcluþ
woensdag 6januari so you dance
donderdag 7 Januari toneel
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Het einde van het jaar is in zicht, de donkere i
dagen van november liggen achter ons en de
gezellige dagen staan voor de deur. Een tijd van bezinning en
weer plannen maken voor het jaar dat komen gaat. De vorst
is nog niet ingetreden, dat gaat hopelijk snel .komen, Sneeuw
en ijs maken de winter compleetl
De Sint is ondertussen het land weer uit. Ook in Onnen in het
dorpshuis is de Sint geweest! Zelf heb ik het helaas niet
kunnen bijwonen maar ik heb vernomen dat het weer een
groot succes is geweest. Verderop in dit nummer treft u een
kort verslag aan. Daarnaast wakkeren we met dit nummer
het kerstgevoel verder aan met diverse kerstukjes en een
aangepaste layout.
Terugkijkend op het jaar 2015 van de OnnerOns is er binnen
onze Stichting veel veranderd, Binnen de redactie zijn grote
wijzigingen geweest, de layout van de OnnerOns is veranderd
en het afdrukken van de OnnerOns gaat anders dan
voorheen.
Binnen de redactie is veel veranderd. Roelie Oosterveld is na
vele jaren gestopt. Daar staat tegenover dat Lourens Nijland
en Jan Dunning nu zorgdragen voor de opmaak en
samenstelling van de OnnerOns. Ook Gosina Glasbergen is
met haar bijdragen gestopt. Van Corry Schoenmaker en Laura
van Hemmen treft u verderop in dit nummer nu aftikelen aan.
We zijn erg blij dat er weer nieuwe vrijwilligers zijn die met
enthousiasme mee willen werken aan het uitbrengen van de
OnnerOns.
De opmaak van de OnnerOns is veranderd. Hier hebben we
diverse reacties over ontvangen. Diverse mensen geven aan
dat het vedrissend is en er goed uitziet. Ook hebben we
diverse kritische geluiden ontvangen welke door ons worden
opgepakt. Mocht u niet tevreden zijn of opmerkingen hebben
dan vernemen wij deze natuurlijk graag, Dat kan door leden
van het bestuur of redactie aan te spreken, te bellen of te
mailen naar OnnerOns@gmail,com.
Begin 2015 hebben we ons kopieerapparaat vervangen. We
hebben nu een apparaat geleased welke scherper en sneller
pagina's kan drukken. Ook kan dit apparaat de pagina's
bundelen wat het rapen overbodig heeft gemaakt. Onze
drukkers moet alleen zelf nog wel nieten. Het'rapen en
nieten', dat vele jaren met veel toewijding door diverse
verenigingen is gedaan, is dus niet meer nodig. Namens het
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bestuur willen we alle verenigingen en vrijwilligers dan ook inleveren kopij voor 1 januari
haftelijk danken voor hun inspanningen de afgelopen tijd.
Terugkijkend op het financiële jaar 2015 blijft het lastig om de onnerons@gmail.com
begroting van de OnnerOns kostendekkend te houden. De
lezersbijdrage is vrijwillig. Veel lezers betalen dan ook keurig Voorpagina:
op tijd. Er zijn echter lezers die nog steeds geen bijdrage voor een linoleum snede van
2015 hebben voldaan. Wanneer u deze keer alleen een Jitske Rinsma - zie ook:
voorkant van de OnnerOns heeft ontvangen dan verzoeken www.jitskerinsma.nl
wij u uw bijdrage alsnog te voldoen.
Rest mij, namens bestuur en redactie, een ieder een zalig Ook een keer op de voorpagina
kerstfeest en een gezond 2076 te wensenl van de Onnerons, stuur een mail

naar onnerons@grnail.com
Steven van der Ziel 
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Springt eruit in
groenten en fruit!

Berends
Anjerlaan 23a- Haren
050-5350334
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woonden spraken ze af,.,dat ze, zadra de ster
aan de hemel verscheen, alle vier op reis
zouden gaan. Op een avond zaghij een grote
heldere ster aan de hemel. *Dit is het teken"
riep hij uit," De Koning is geborenl Ik ga Hem
begroeten!"
De volgende dag verkocht hij al zijn
bezittingen en voor het geld dat hij ontving
kocht hij drie prachtige edelstenen: een
saffier, een robijn en een witte parel.
Toen ging hij op reis naar de plaats die hij met
zijn vrienden had afgesproken. Na tien dagen
zouden ze elkaar kunnen ontmoeten en met
de grote tocht beginnen. Artaban moest een
grote afstand afleggen en haastte zich dus.
Eindelijk was hij vlakbij de afgesproken
ontmoetingsplaats. Hij reed nu door een
donker bos. Zijn paard liep stapvoets.
Plotseling bleef het dier staan voor een
donkere gestalte die
midden op de weg lag.
Was die man dood? Het
leek wel een Jood, Hij
steeg af om zijn paard
langs de dode man te
voeren. Maar toen hoorde
hij ineens die man
zuchten. Hi3'leefde dus l

nogl Hij moest hem
helpen, ook al zou hij nu
te laat op zijn afspraak
komen. Hij haalde water
uit de beek en gaf de man
van de nredicijnen, die,hii
altijd bij zich had.
Langzaam kreeg de,man .

zijn krachten terug. "Wie
ben je? " vroeg hij,
"waarom ben je hier
gekomen orn mij te
redden?"

"Ik ben Aftaban en ik ben op weg naar
Jeruzalem om de nieuwe koning van de Joden
te begroeten, die licht en vrede zal brengen.
Hier heb je nog wat brood om verder aan te
sterken. Ik moet snel verder". De Jood wilde
nog wat zeggen:"Ik heb niets om u te
bedanken, maar ik kan u wel zeggen, waar u
de Messias kunt vinden. Onze profeten hebben
gezegd dat hij in Bethlehem geboren zal
worden".
Toen Artaban na dit oponthoud bij de plek van
de afspraak kwam, waren zijn vrienden al
veftrokken. Wel vond hij onder een steen een
brietje: we hebben tot middernacht gewacht,
volg ons door de woestijn.
Moedeloos ging hij op de grond zitten. Hij was
doodmoe. Door de woestijn trekken? Hoe dan?
Hij zou zijn paard en de saffier moeten
verkopen voor een kameel en voor voedsel.
Maar zou hij zijn vrienden ooit inhalen?
Een paar weken later trok Aftaban door de
woestijn, hoog gezeten op zijn kameel. Het
was een lange reis, langs Damascus, het meer
van Galilea en de Jordaanvallei. Tenslotte
kwam hij in Bethlehem aan, drie dagen nadat
zijn vrienden Maria en het kind hadden
gevonden en hun gescheñken van wierook,

ban

hij
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W. BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken

050-5347509

www.Bruiniers.nl

Felland 7c, Haren

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren w¡j ook graag uw
bouwmaterialen

-¡l¡-B(CDI t ttGARATIIT\tr

w@&{ æp[e vgorftOamemde gfred6wærkaeem[sg6es?

GRONDVERZET
J. de Groot ir.

Felland 6a - 9755 TB - Onnen - Tel 050 - 535 03 59 - Mobiel 06-558 06211

Teve leveren wii teelaarde en vulzand

wffigyfËåbl¡fim¡sd ñWWffi
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staan. Daar zat een vrouw met een kindje op
schoot.
Hij vroeg of ze ook drie vreemdelingen gezien
had die op zoek waren naar een, pasgeboren
kind.
Ja, die had'ze gezien, H'et waren rijke mannen
en ze hadden de duurste'geschenken
meegenomen voor dat kindje van toch heel
eenvoudige ouders, die uit Nazare-th kwamen,
Maar ze waren,'ook weer heel onverwachts '

weggegaan. Enr die'mensen uit: Nazareth
waren met hun d'rieën ook ineens midden in
de nacht vertrokken...
Plotseli ng hoorden'ze vrouwen,schreeuwen :

"De soldaten van.Flerodesl',Ze willen onze
kinderen doden!" De vrouw schrok hevig. Ze
verstopte zich met haar kindje in de donkerste
hoek van haar huisje. A¡.taban ging wijdbeens
in de deuropening staan, zodat niemand
binnen kon. De soldaten kwamen dichterbij.
De aanvoerder wilde Aftaban opzij duwen,
maar die bleef onbeweeglijk staan.
"Als je mij met rust laat, geef ik je deze
kostbare robijn." Begerig greep de aanvoerder
de kostbare steen en riep toen: "Doorlopen,
er is hier geen kind".
De vrouw bedankte Artaban met tranen in
haar ogen: "U hebt mijn kind gered.. moge de
Heer u vrede geven..".
"Nu heb ik enkel nog maar de parel voor de
koning die ik zoek" dacht Aftaban en weer
ging hij op reis, nu naar Egypte. Maar waar
moest hij zoeken? In Alexandrië trof hij een
rabbijn en vroeg hem om raad. Die zei: " De
koning die je zoekt kun je niet vinden in een
paleis of bij rijke mensen. Zoek hem bij
armen, zieken en gevangenen".
Weer ging Aftaban op weg. Hij bezocht veel
zieke en arme mensen en velen kon hij helpen
met zijn kennis van geneeskrachtige kruiden.
Ook kwam hij in gevangenissen. Hij troostte
en bemoedigde zoveel hij kon. Soms keek hij
in zijn gordel naar de parel en zuchtte,..
Zo gingen drie en dertig jaren voorbij, maar
de koning vond hij niet. Artaban was moe
geworden, gr-ijs en'oud. Met een groep Joodse
pelgrims trok hij naar Jeruzalem waar ze het
Paasfeest wilden vieren bU detempel. Daar
liep Artaban door de nauwe straten, steeds
zoekend eR om,zich heen ,kijkend. Er hing een
dreigende sfêer in de stad. Ëen grote groep
mensen drornde samen,op,weg .naar de
Westelijke stadspoort. "Wat is er aan de
hand?" vroeg Aftaban aan iemand. "Waar
gaan al die mensen heen?" "2e gaan naar
Golgotha, antwoordde hij. Daar worden twee
boeven gekruisigd en ook één, die ze de
koning van de loden noemen". Artaban schrok

- was dat de koning van de Joden, die hij al
meer dan 30 jaar aan het zoeken was? En die
zou worden gekruisigd? Hoe kan dat, dacht
hij, Misschien kan ik hem vrijkopen met mijn
parel?
Toen kwam uit een zijstraat plotseling een
troep soldaten, die een meisje met zich
meevoerden. Haar jurk was gescheurd en ze
huilde van angst. Aftaban had medelijden met
haar. Het meisje zag dat hij Perzische kleren
aan had en zei: 'tmijn vader kwam ook uit
Perzië, maar nu is hij gestorven en verkopen
ze mij als slavin. Red mij van wat erger is als
de dood.."
A¡taban had nog maar één geschenk voor de
koning die hij zocht. Maar nu tastte hij in zijn
gordel en pakte de witte parel. De soldaten
grepen de parel en lieten het meisje gaan.
Op hetzelfde moment werd het aardedonker
en deed een aardbeving de grond trillen.
Muren en huizen stonden te trillen. De mensen
vluchtten weg. Maar Aftaban bleef staan. Hij
was niet bang, Hij had zijn laatste geschenk
voor de koning weggegeven. Hij had een leven
lang gezocht, maar hij wist dat hij zijn koning
niet zou vinden.
Opnieuw rommelde de aardbeving. Er viel een
grote steen uit een muur en trof Aftaban aan
zijn hoofd. Hij viel neer. Het meisje, dat hij
zojuist had vrijgekocht knielde geschrokken
bij hem neer,
Het was alsof hij, met iemand sprak die zij niet
kon zien. Zezag"'zijn l'ippen bewegen en
hoorde hem fluisteren:,;rtMãar Heer, wanneer
zag ik u dan honger:Íg en heþ ik u te eten
gegeven? Of dorstigi'êñ.hêb u te drinken
gegeven? Of naakt:en,heb'u .gekleed of ziek of
in de gevangenis en hêb u bezocht?
Drie en deftig jaar heb ik u gezocht, maar
nooit heb ik u gevonden." Hij zweeg, maar
toch hoorde het meisje een stem die zei: "wat
je voor mijn broeders hebt gedaan heb je voor
mij gedaan!"

Op het bleke gezicht van Artaban verscheen
een glimlach en een lange zucht van
bevrijding kwam over zijn lippen. Zijn reis was
ten einde . Tijn geschenken waren
aangenomen,
De vierde wijze had de koning gevonden.

Dit is in het koru de novelle die Henry van
Dyke in 1905 schreef.

Gezegend Kerstfeest allemaal !

E.Gramsbergen
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oostervel,Ckunststoffen
tronsparonte oplossingen in kunststof

Neulronslrqq¡l T-9
9743 AM Groningen

tel 050-3ó00365
fox 0503ó00494

www.ooslerveldkunsfsloffen. nl
inf o@oosterveld kunslsloffen. nl

Voor: Plexiglos, polycorbonoot (lexon), trespo, serredqk plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclqmeplolen voor bijvoorbeeld lichlreclome.
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TIID: 24 december om 21.00 uur
PLAATS: in de kerk aan de Mottenbrink22

Samen bekende kerstliederen zingen, luisteren naar het kerstverhaal,
genieten van muziek en zang en na afloop warme chocolademelk en
glühwein.
úoor het samen zingen zijn bekende kerstliederen en -liedjes gekozen zodat
iedereen ze gemakkelijk herkent en mee kan zingen. Een feest van

e

maken en mee te zingen.

h

Wilt u, wil jij iets bij te dragen (muzikaal of anderszins) of heb
je nog andere ideeën over de invulling van deze avond dan

horen we dat uiteraard graag.

Reacties naar: Theo Berends, Felland 23 - theo.berends@gmail.com - 06-4626t763

LET OP ! ! gewiizigde aanvangstíid ! !
Er waren opmerkingen õver het late t¡jdétip, daarom is het een uur eerder dan was

Diabetes
Fonds
Op De collecte "Geef 's voor diabetes", in
de week van 2 tot 7 november 20LS heeft

€ 362,56 opgebracht in Onnen
€ 6L4,99 ,r in Glimmen
€ 95,98 tr in Noordlaren
€ 555,98 tt in Oosterhaar,

Totaalbedrag € 1.629,5t

Alle gevers haftelijk dank!

: Met de opbrengst kunnen we het
wetenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken en behandeling van diabetes
verder uitbreiden, zodat een toekomst
zonder diabetes werkelijkheid kan worden

, Wij hopen dat wij volgend jaar weer een
beroep op u mogen doen.

Namens het Diabetes Fonds
H..J. ter Maat

KERSTAVOtìID

OP PERNOil 38 IffiEEG

DE SCHOOI{MAIGR

EEN STAANDE OVATIE

n
U

il

u

nnr;¡ I

t"i t-l

9



II

verf
binnendeuren

deurbeslag

Hubo van der Werf
Kerkstraat 10 Haren

050-5346870

info@huboharen,nl

bouwmateriaal
elektra opmeten
m0nteren

gereedschap

vloeren
ratieraarnd

flim o architecten
BaLkenrreg 3 . 9755 PM Onnen . T O5O 211 01 80 . ünilwJlirnarchitecten.nl

ALUSSA professionele ondersteuning
Voor ondernemers I frP-eils en part[culieren

. Advtes en inrichting adminisJratie{s} incl. @eleiding. Beheerlultvoeren van uw votledige adminlstratle. ICT advies, opteiding en beheer

' Aangifte lnkun¡stentielasting
. Execurteur testamentair {2 sterren)

TheO Befends Feltand 23 t6-46161763 [nfo@alussa.nt

ALU55A

Àt u33å
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Beste jeugd van Onnen,

ldige evenementen. Ook deze keer is
aal je mooiste galakleding uit de kast

aat zien, krijgt een kleinigheidje!

Waar:
Wanneer:
Hoelaat:
Wie:

Jeugdhonk Onnen
zaterdag 19 december
21:00 - 01.00 uur
Iederee,n tussen .. en 19
is van hafte welkom op deze avond

Feestelijke groeten,
Jeugdvereniging De Oude School

Ga ook (mee) op Eindejaars Plantenjacht!
Na het succesvolle experiment eind 20L4 heeft
Floron (de landelijke vrijwilligersorganisatie
voor ondezoek en bescherming van onze
inheemse flora) ook voor eind 2015 weer een
Eindejaars Plantenjacht georganiseerd, Het
doel is in de periode vanaf de Eerste kerstdag
tot en met zondag 3 januari in je directe
omgeving of waar je dan'toevallig ook bent,
een wandeling van een uur te maken en dan
alle nog bloeiende plantensoorten te noteren,
Dat l¡jstje geef je door op
www.plantenjacht.nl. Direct na afloop van
deze periode worden de resultaten van deze
laag drempelige activiteit, waaraan iedereen
kan meedoen, bekend gernaakt via de Floron-
website, een Natuurbericht en bij Vroege
vogels.
0p verschillende plaatsen zijn hiervoor al
excursies georganiseerd, zoals door IVN
Zuidlaren, Op www.plantenjacht.nl kun je zien
waar nog meer. Daar vind je ook meer
achtergrondinformatie over de Eindejaars

Plantenjacht.
Voor deze Eind
zoekkaart gemaakt met daarop 15 van de
vorige jaar meest gevonden bloeiende
soorten. Tijdens een eigen rondje
plantenjacht vorig jaar in en om Onnen
hebben we die ook vrijwel allemaal gevonden
en nog zeker zoveel meer. Deze zoekkaart kun
je ook van www.plantenjacht.nl downloaden.
Je kunt in de genoemde periode zelf zo'n
ommetje maken, maar misschien is het leuk
om met elkaar tijdens een wandeling te kijken
wat er nu nog bloeit. Laat maar weten of je
daarvoor voelt en wanneer (wat mij betreft in
elk geval na de Kerst), dan kijken welke dag
het best uitkomt. En als dan er een dik pak
sneeuw ligt? Dan genieten we gewoon van een
inmiddels zeldzame ervaring.

ben hoentjen
benhoentjen@kpnmail. nl

11
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Bij onsthuis werden vraeger nooit spruitjes gegeten. Mijn ouders vonden
ze zelf ,niet lekker. Nou denk ik dat dit meer met de bereidingswijze dan

met de spruitjes zelf te maken heeft... Ik geef allereerst een
,recept voor spruitjes met kaas. Dit zal als bijgerecht op de
kersttafel niet m isstaa n.

{p*ï"n M /rna¿en øgiúØryúø"
Nodig:

1 zak spruitjes
(iets minder dan) een zakje geraspte Old
Amsterdam kaas
handje pijnboompitten

Maak de spruitjes schoon. Kook ze met wat
zout voor, tot ze net gaar zijn. Je moet een
vork er zonder al te veel weerstand in kunnen
prikken.
Dit duurt ongeveer 6 minuten. Giet af in een
vergiet en spoel goed om met koud water, om
het doorgaren te stoppen.
Rooster in een droge koekenpan de
pijnboompitten. Let goed op: eerst lijkt er niets
te gebeuren, maar als het bruinen eenmaal
begint, kan het heel snel gaan. Schud de pitjes
daarom steeds goed om (of gebruik hiervoor
een spatel). Als de pitjes lichtbruin zijn, leg je
ze op een bord om af te koelen. Niet in de pan
laten zitten, dan worden ze zwart...
Verwarm wat olie in een wok of grote
koekenpan, Bak hierin de spruitjes even op
hoog vuur (bestrooi eventueel nog met wat
extra zout). Strooi dan de kaas er oveÇ doe het
vuur wat zachter. Ik leg vaak ook even een
deksel op de pan, zodat de kaas wat
makkelijker smelt.
Strooi er van het vuur af (of op het bord) de
pijnboompitjes over.

Dan nog een makkelijk recept met spruitjes en
kip. Je hoeft er alleen nog wat aardappeltjes bij
te maken en je bent klaar. Zelf vind ik het
makkelijk en lekker om wat aardappelpartjes
(zelf gesneden dan wel kant en klaar uit de
diepvries) in de oven te roosteren...

úrrnlø,M þenØa/nalø?,
Nodig:

t zak spruiten
1 grote kipfilet
handje walnoten

- tijm '

Kook de spruitjes weer voor, zoals hierboven
beschreven.
Snij de kipfilet in stukjes. Bestrooi met wat
zout.
Doe olie in een wok. Bak de kipfilet tot deze
gaar is. Voeg daarna de walnoten toe, zodat
deze ook even in de olie kunnen bakken.
Doe daarna de spruitjes er bij (en eventueel
een beetje extra zout)en warm goed door.
Strooi wat tijm (kleine theelepel?) over het
gerecht en roer goed door.

€rf
/rr?a/teh;/t
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,,Loon en aannemingsbedrljf

I Uw partner in:

I

| - riootontstopping
| - aanlegirenovatie rlool
| - arainagesystemen
| - grondwerk t.b.v. tuin

| - sloopwerklrecycling
| - gladheidbestrijding
| - levering slraatzand/tuingrond/compost

| - tevering halfverharding (grind, mijnsteen/splít)

| - beschoeiing

| - graafmachineverhuur
| - transpotl
I

I www;venderes.info

GRoND-. WEG- EN WATËRWERKEN

Felland 2â -'Haren
t 06 - 53315015 I oso - 4061950

= info@vanderes,info

a/Õ*se *¡Ë-r Ë¡.AT ËBËËT'-tE E}{TGa^å.

Stukadoorsbedrijf
Jor Strl¡crru

,.# Felland 7 - Haren E" NOA
ffih

o50 5341 73A / 06 22488883

BETAAL ,Ñ'TET TEVEEL!
(6% BTW vosr paftlcullaren, vraag nâÊr d€ voolwaarden)

J

NIE Urry
nieuwbouw verbouw onderhoud

Ook uw adres voor:
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e/ø"*t tlfuir* øeen þlþaru I

Tegen het einde van het jaar: spelen meestal
de volgende kwesties: Wat als de oven uitvalt
net als vorig jaar, en mijn schoonzus het, net
als vorig jaaç nod,ig,vindt daar onderhuidse
sneren over uit te delen ('Het helpt vaak al
heel erg als je je oven af en toe
schoonmaakt')? Of: Is het verstandig dat ik nu
al heb gezegd dat ik Oud en Nieuw vier bij
mijn B-vrienden, terwijl mijn A-vrienden nog
over de brug zouden kunnen komen met een
leuker feest, maar misschien doen ze dat ook
wel niet en dan heb ik niets?
'De feestdagen' vormen een
periode van geïntensiveerde
sociale contacten, Omdat die
contacten veel energie en veel
emoties kosten, worden de
zorgen over de toekomst
van een uiterst concrete
aard. Weg zijn de twijfels over
'ben ik eigenlijk wel op de goede
weg'en 'hoe zie ik mezelf over vijf
jaar'. De dilemma's zijn meer van
het niveau :'kerstlingerie. Eigenlijk-
wel-opwi ndend of juist-hel-
treurigmakend?'
Daar is natuurlijk niets mis
mee. Toekomstdenken leveft
sowieso altijd weinig op. Ja,
zogenaamde conclusies
van het type: als ik mijn
baan op een gegeven
moment écht niet meer
leuk vind, dan ga ik naar
iets anders op zoek.
Prima dus om het een
tijdje heel concreet en
dichtbij te houden. 'Hoe
krijg ik een tiramisu in de
Albert Heyn-tas?'is
eigenlijk een hele zen-
achtige, hier-en-nu
kwestie. Geniet ervan, zou je zeggen.
Daarom is het zo mysterieus dat juist díé
periode van het jaar is verkozen tot de
periode dat je zou moeten bezighouden met
goede voornemens.
Net als alle aandacht naar prangende kwesties
rondom de bereiding van een zeewolf zou
moeten gaan, wordt er van je verwacht dat je
eens lekker met jezelf om de tafel gaat zitten
voor een evaluatiemiddag.
Er zijn mensen die het doen hooç het
evalueren. Ik ken iemand die een soort
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jaarverslag over zichzelf schrijft, en dan eens
lekker gaat zitten te bepalen wat het komende
jaar moet brengen, Hoe ongelooflijk
levenslustig ben je dan, als mens? Dat je dat
aan kunt? Ik stel me voor dat hij dat doet met
een glas góéde wijn erbij, en dat hij dan gaat
zitten genieten van alles wat hij het afgelopen
jaar heft mogen meemaken. En hoe hij alle
ervaringen kan'meenemen' naar het nieuwe
jaar, zodat dat nóg geslaagder wordtl
Om doodmoe van te worden.

Na zo'n manisch succesverhaal van weer
iemand anders zei ik een keer,

jaloers: 'Wow, Je hebt, zeg
maar, wel echt een topjaar
gehad dus?'Waarop hij
,mij aankeek en zei: 'Ja!
Maar élk jaar is een
topjaarl'Ho, vriend,
denk ik dan, tot hier
toe en niet verder, Je
hebt nu de grens
overschreden tussen
'normaal'en
'manische stoorn¡s'.

Als elk jaar een
topjaar is, dan kun je

dus net zo goed zeggen
dat elk jaar een

klotejaar is, want de
pieken worden natuurlijk

afgemeten aan de dalen.
Als altijd alles hetzelfde is,

ì.

{hh *ü

kun je er eigenlijk geen
waardeoordeel meer aan

geven, Dat hij dat toch
deed, bewees dat hem er

alles aan gelegen was toch
vooral de indruk achter te laten

dat hij zijn eigen wil kon opleggen
aan het lot.

Gewone mensen, zoals u en ik, weten dat
het leven toch meestal maar aanmodderen is,
Dat je pas ziet wat er op je pad komt als je je
hoofd er al aan hebt gestoten, Voor ons zijn
spreekwoorden bedacht als deze: Op hoop van
zegen, Als de hemel naar beneden valt hebben
we allemaal een blauw hoedje. Go zegene de
greep.
Hou tegen het einde van het jaar maar op met
denken over de toekomst. Douw die tiramisu
in die tas, trek desnoods een kerst-bh aan, en
zie verder maar.



Na IJ e ginds
komt de stoom boot in

rote
dig

ontvangst.
Na overleg met dieverdoat¡e Piet en trekker Piet
ging de boot met Sint en zijn Pieten door het
dorp en konden de kinderen mee lopen.
Wie niet mee liep kon alvast naar het Dorpshuis
om de Sint en zijn zwarte Pieten daar te
verwelkomen.
Nadat de boot bij het Dorpshuis was aangekomen
werd Sinterklaas welkom geheten door mij,
daarna gingen wij rustig het Dorpshuis in.
De kinderen kregen allemaal wat te drinken en
een koekje.
De ouderen zaten achterin de zaal en konden een
kopje koffie of thee nuttigen.
Al die kindergezichtje vol verwachting, daar doe
je het toch maar weer vooÇ een geweldig feest.
En toen werd er op de schuifwand geklopt en
tijdens het openen van de wand zongen de
kinderen ,Sinterklaasje kom maar binnen met je
knecht,
Daar zat Sinterklaas al klaar op het podium en
kon het feest beginnen.
Liedjes zingen, verhaaltjes veftellen en
tussendoor waren de zwafte Pieten allerlei gekke
dingen aan het doen.

Dieverdoatie, bedan'kt voor het organiseren en
het dorpshuis bedankt voor de gast vrijheid.

Henk Oosterveld
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Dar{eldo

Adfiz

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

In Haren is dot o.o.:
Ádviseurs in Financiêle Tekerheid
v¡-ìiri.,". r.f , tr ,*iriF. ,ë:r,r r*r 3¡., ir ar;:5gJi
rr i¡r;qr.rqlili, åiía{6h¡, À¡irr[i:,¿ ti¿]ú¡iì

Assurantiekantoor P. Teune VOF
Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020177 Fax 05G5349440

Lid van de Ad Fiz en Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

18



Grootvader staat voor de lage deur van zijn
huisje. Hij rookt zijn ,pijp en kijkt naar
beneden. Diep in de vallei ziet'hij de huisjes
van het dorp liggen. "Ik geloof ,dat we bezoek
krijgen, Hans', zegt hij tegen de jongen, die
voor het huisje speelt, Hans springt overeind.

"'t Is de,r¡eester va,n ,het dorp:!" r'oept hij
verschrikt en"loopt snel het huisje binnen
Grootvader ziet ook dat het de'
meester is. Hijgend gaat de man
even later op het bankje voor het
huisje zitten. "Goedemiddag.
Hè, hè. Dat is een klim
naar boven", zegt hij.
Grootvade r bea ntwoordt
de groet kort, Hij vraagt
zich af wat de meester
komt doen, maar
grootvader laat zijn
nieuwsgierigheid niet
merken.

hij: "lk heb Hans allang leren rekenen en
lezen. Misschien niet zo goed als u het doet,
maar Hans groeit hier niet op voor galg en
rad."
Even later daalt de meester de berghelling
weer af. "Mislukt", verwijt hij zich, "Ik had
beter op mijn woorden moeten letten."
Grootvader kijkt hem na. Hij schudt zijn

hoofd, klopt zijn pijp uit en gaat naar
binnen. Hans kijkt hem met grote
donkere ogen aan en vraagt: "Wat
zei de meester? Dat ik in een stal

geboren ben?" Grootvader gaat
zitten. "Heb je voor

I uistervink gespeeld?" Hans
knikt. Hij weet dat
grootvader dat niet goed
vindt, maar toch kijkt hij
niet boos naar hem.
"Kom eens hier aan tafel
zitten, Hans.... Ik had het
al veel eerder moeten
veftellen, maar ik heb het

steeds uitgesteld. Nu kwam
de meester bij ons met zijn

domme praat. Daarom kan ik het
niet langer voor je verzwijgen en ik

wìl het ook niet.;'1"
Het is stil in het kleine huisje. Grootvader kijkt
peinzend voor zich uit alsof hi¡ h.", O'.0
nadenkt. Hans kijkt hem verbaasd aan. Wat
doet grootvader vreemd. Dan begint de oude
man: "Het gebeurde ruim zeven jaar geleden,
Midden in de winter. "t Was guur weer. De
wind gierde over de bergwei. Plotseling werd
er bij me aangeklopt. Ik deed open en zag een
man en een vrouw staan, "Mogen we hier
slapen?", vroeg de man in een taaltje waar ik
weinig van verstond. Door de gebaren die hij
maakte, begreep ik wat hij bedoelde. Ze
kwamen van de andere kant van de bergen,
uit ltalië. Ik voelde er weinig voor, want mijn
huis is geen hotel. Je weet zelf Hans, dat er
soms vreemd volk voorbijtrekt: zwervers en
vluchtelingen, Ik wilde al zeggen dat ze maar
naar het dorp moesten gaan, toen ik die
vrouw zag. Ze zag heel bleek, Ze leunde
vermoeid tegen de hutwand. ik kreeg
medelijden met haar. Met die man niet. Die
had zijn verstand moeten gebruiken en niet
met dit weer de bergen in moeten trekken.
Maar het vrouwtje kon gewoon niet meer.
Bovendien zagik dat ze gauw een kindje
krijgen zou. Nee, ik kon haar niet wegsturen.
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De bezoeker aarzelt even,
maar dan zegt hij: "Is de
jongen er niet? Hij heet toch
Hans?" Grootvader geeft geen
antwoord, "Hij is toch al ruim
zeven jaar? Het is tijd dat hij naar school
komt." Grootvader kijkt de meester aan. Die
gaat verder: "Hij moet toch leren lezen en
schrijven?" De oude man zegt nog steeds
niets, maar trekt aan zijn pijp. Eindelijk zegt
hij: "Ik woon al 44 jaar hier. Je wilt toch zeker
niet dat ik in het dorp kom wonen?" De
meester schudt zijn hoofd: "Nee, nee, Maar
Hans moet toch naar school? Hier verwildeft
hij een beetje. Hij moet met andere jongens
om leren gaan. Ik weet dat je goed voor hem
zorgt. Je bent altijd als een vader voor hem
geweest, nadat hij in die stal werd geboren,
maar..."
Grootvader kijkt bezorgd naar de deur die
open staat. Zal Hans alles horen? Zijn ogen
kijken donker en zijn stem klinkt boos als hij
antwoordt: "Dit.is niet aar:dig van u. De
jongen verwildert hier helemaal ,niet. Als u
alleen bent gekomen naar de alpenweide om
me dat te vertellen, had u beter in het dal
kunnen blijven." De meester veegt het zweet
van zijn voorhoofd. "Het is niet kwaad
bedoeldi zegt hij sussend. De mensen in het
dorp hebben bewondering voor wat u doet.
Maar wees verstandig en stuur hem naar
school." Grootvader denkt na. Tenslotte zegt

.; '!



In mijn huisje wilde ik ze ook niet hebben.
Maar de stal was leeg. Ik had de schapen en
geiten al twee weken eerder in het dal
gebracht. Nou; dan moesten ze daar de nacht
maar doorbrengen,
De stal was schoon en er lag voldoende stro.
Het vrouwtje keek rne dankbaar aan. Ik heb
hen nog wat'rnelk.'.en kaas,:gebracht en ben
toen zelf naar bed'gegãên. , ,

's Nachts begon het te sneeuwen. Dat had ik
ven¡vacht. Alleen niet dat er zo'n geweldig pak
zou vallen. De volgende morgen kon ik de
deur van ons huis maar met grote moeite
open krijgen. De twee mensen konden
onmogelijk hun reis voortzetten, We zaten
ingesneeuwd.
De derde morgen kwam de man heel
opgewonden naar me toe. Hij maakte allerlei
gebaren en praatte heel vlug. Ik begreep er
niets van. Alleen één ltaliaans woord:
"Bambino." Dat betekent "kind". Ik ging met
hem mee naar de stal. Daar zag ik wat er die
nacht gebeurd was: er was een jongetje
geboren, met net zulke oogjes en zwafte
haren als zi¡n vader en moeder. Dat jochie, dat
was jij, Hans....
Die jonge vrouw was heel ziek, dat zag ik
gelijk. Ze moest zo snel mogelijk naar het dal
gebracht worden. Maar hoe? Het was
levensgevaarlijk. Toch heb ik het gedaan. De
vrouw hebben we stevig ingepakt op mijn slee
gezet, Het kind moest zo lang maar in mijn
huis blijven. Dat zou ik later wel ophalen. De
man ging mee en na een zware tocht kwamen
we in het dorp. Zelf ben ik gelijk weer naar
boven gegaan: naar het kind. "t Was een
vreemde gedachte: nooit getrouwd geweest
en nu opeens een kind! Wat moest ik doen? Ik
heb het kleintje eerst maar bij de kachel
gezet en lekker toegedekt.
Misschien lustte het wat
geitenmelk."
Grootvader glimlacht bij die
herinnering. Hans kijkt hem aan.
"Hoe ging het verder, grootvader?n'
Dan kijkt grootvader weer
verdrietig. Het arme vrouwtj
meer beter geworden . Ze is in de
herberg van het dorp gestoryen. En:
haar man? Die hebben we nooit meer
gezien, Toen ik met jou in het dorp
kwam, was hij al verdwenen. Daarom
ben je altijd bij mij gebleven, Hans."

Er wordt niet meer over het bezoek van de
meester gepraat. Maar grootvader moet er
vaak aan terugdenken. Het wordt hem
duidelijk: voor Hans is het beter als hij naar
school gaat. Op een morgen zegt hij: "Kom
Hans, we gaan naar het dorp." Ze gaan
inkopen doen, Deze keer niet alleen eten,
maar ook schoolspullen.
Een paar dagen later gaat Hans naar school.
Grootvader heeft die dag weinig rust. Steeds
moet hij denken aan de jongen beneden in het
dal. Al lang van tevoren staat hij op de uitkijk.
Hans heeft véél te veftellen, Hij vond het
prettig op school. De meester was heel aardig
en vroeg hem van alles. Maar... hij vertelt niet

*****
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kijken Hans nieuwsgierig aan, Eén van de
jongens begint te mekkeren, De anderen
moeten erom lachen. "Geiten,bo,k", roept

school. Vandaag worden de rapporten
uitgedeeld en daar wil hij bij zijn. "Zou je niet
liever thuis blijven?" vraagt grootvader. "Nee,
ik wil echt. Ik kan toch mijn sneeuwschoenen
aandoen?" Op de berghelling is het bitter
koud. Hans komt te laat, maar de meester
begrijpt het. "Ik had niet gedacht dat je er
vandaag doorheen zou komen', prijst hij. "Het
is vast geen prettige tocht geweest." Nee, dat
was het zéker niet. Maar in de klas is het
lekker warm. "Ga maar dicht bij de kachel
zitten, Hans", zegt de meester.
Die laatste morgen voor de vakantie vertelt de
meester het Kerstevangelie. Vertellen, daar
houdt Hans van. Het lijkt net of je er zelf bij
bent. De meester brengt de kinderen in het
verre land, waar Jozef en Maria naar
Bethlehem gingen. Hij vertelt hoe ze in het
stadje aankomen. Ze zoeken een plekje en
lopen van de ene herberg naar de andere.
Nergens is er plaats.
De meester veftelt verder. En dan.... Hans'
haft begint sneller te kloppen. Wat zegt de
meester daar? "In die nacht gebeurt het
grootste wonder van alle tijden." De stem van
de meester klinkt warm. "Daar in die stal
wordt de Zoon, van God geboren. Als een arm
Kind komt Hij oB de,aarde en.,Zijn moeder legt
Hem in de kribbe,'de voerbak voor,de dieren.
Vol liefde windt ze Hem in doeken. De herders
uit het veld kom'en om het pasgeboren Kindje
te aanbiddêñ....' ', ....,' ' '

Opeens hooft'de'rneèster een zacht snikken.
Hij kijkt naar Hans. ,p¡e heeft zijn hoofd op zijn
armen gelegd. "Maar jongen toch!" zegt de
meester. "Wat is er.? Word je niet goed?" Hans
tilt zijn hoofd op. Hij vergeet waar hij is. Hij
vergeet de kinderen in de klas. Door zijn
tranen heen zegt hij: "Nee, dat is..,, dat kan
niet waar zijn."

Het wordt stil in de klas. De meester begrijpt
er niets van. "Wat kan er niet waar zijn,
Hans?" "Dat Hij,... dat Hij.... in een stal is
geboren.... die grote schande.,.." Alle narigheid
van de laatste weken, al het onderdrukte
verdriet komt nu opeens tevoorschijn. "Kom
maar mee naar mijn kamer. Dan kun je even
bijkomen, Hans." Even later veftelt Hans alles:
van het plagen, het spotten en het uitlachen.
"Nu vertelt u dat Gods eigen Toon óók in een
stal geboren is."
Meester schudt zijn hoofd. Wat hebben zijn
leerlingen het Hans moeilijk gemaakt, t*Ja, Hij
is in een stal geboren. Dat staat in de Bijbel.
Er zijn veel kinderen in de wereld die het erg
arm hebben. Er zijn ook veel oudere mensen
die een zwaar kruis te dragen hebben, Hans.
Maar niemand heeft zo zwaar geleden als Hij,
de Zoon van God. Als een Kind kwam Hij in
een stal ter wereld, juist om aan arme en
zondige mensen te laten zien hoeveel Hij van
de mensen houdt. Het is niet belangrijk, Hans,
of we in een stal of in een paleis geboren zijn.
Er is maar één ding belangrijk: of we weten
dat Hij ook voor onze zonden op de wereld
kwam. Of we echt een kind van Hem mogen
zijn;'
De tranen van Hans zijn nu verdwenen. Zijn
verdriet is weg. "Blijf maar even hier", zegt de
meester. "Ik ga eerst met de klas praten." Wat
hij gezegd heeft? Han nooit te
weten. Hij is tJ, gezegd
heeft.
Het wordt een Samen

heilige nacht...." Grootvader hoort het. Hij
wrijft met zijn verweerde hand langs zijn
ogen. Zingen kan hij niet goed, maar toch valt
hij met een zware stem in: "Werd geboren in
Bethlehems stal...."
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Wat?
Voor wie?
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Waarom?

Een ontmoet¡ng van mensen, autochtoon en allochtoon in Onnen
Voor ALLE inwoners, jong en oud van Onnen en van Onnenstaete
Zaterdag 9 januar, 2CIt6
Van 15:OO tot 19:OO uur vrije inloop
In de kerk aan de Mottenbrink 22, Onnen
,Het doel van deze ontmoeting is orn elkaar (vaste én tijdelijke inwoners) op een
informele manier beter te leren kennen door samen te eten, samen een spelletje
spelen, muziek te maken of er naar te luisteren, iets te drinken en vooral om met

. Nee,:::i:;'J":':,::ï".(Ha,a) iiJ, c? t ,,iÅË,'tu þrl. Als je een muziekinstrument bespeelt neem die dan vooral - -V ( U 
- - U\/- .

mee en kijk of je (alleen of samen met anderen) muziek f" Þ
kunt maken. Muziek overstijgt (taal)grenzen

e We zoeken vrijwilligers voor de op- en afbouw. Opgave: vlechtwerk.onnen@gmail.com
r Meer informatie via : Willy Fokkelman willyfokkelman@hotmail.com 06-40946830

Vlechtwerk is een netwerk van betrokken inwoners met als doel om
relaties tussen vluchtelingen en omwonenden te bevorderen. Het
hoopt door informele contacten asielzoekers te helpen om een

nieuwe staft te maken vlechtwerk.onnen@gmail.com

Op 3l december orgoniseerl Jeugdvereniging de Oude School een ioorliiks progrommo.

:' 'i M¡ddog vonof fil:00 uur het trodifioneel corbid schiefen, mel een hopje en een

's Avonds is het Jeugdhonk von 20:00 tof 23:00 uur geopend.
01:00 uur niet¡wioorsgnoef rref een gezellig vuurtie op
hel plein von Dorpshuis de Tiehof.
Om 0l:15 storf de vuurwerkshow bii de Onnervoort.
No de''vuurwerkshow is het Jeugdhonk ook çopend en

nduurhik het vuur op het plein is- er ook.

dronkie.

'Dit is een voorlopiç plonning voor evenluele wiþigingen kunt u
kiiken op onze Focebook-pogino. fieugdhonk Onnen)

Wii hopen een ieder von iullie le zien op Oudioorsdog.
We moken er mef z'n ollen wof leuks vonl

Fiine feestdagen nsmens Jeugdvereniging de Oude Schocl! r i: l
¡.!j

,ffi,fiwEnwßfrfiB
aE wÛE fBitrltil,

23



. Telefoon:

. oso - zso zz zl
06 - 233 888 64 (mobiel)

E-mail:

info@ praktijkchrisschaafsma.nl

ËñttE.

horaeopathíe !

Praktijkadres:

Brinkhorst 3 {'t Clockhuys}

HAREN (Gn)

Postadres:

Tijborgsteeg 1

9755 PL ONNEN

U bent altijd van harte welkom bij:

l¡ells'/'#-[;g !fi¡¿,/uiutt¿c
Voor het uitvoeren van: Reparatie, Onderhoud en APK van

alle Automerken

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

06 - r20 86 752

Van der Veen
Service

Onnen
ï 050-5û34128 M. 0s-25427t95
www.vanderveenservice. n I

Wij berekenen u g6ôn voorrijkoslen !

5[f{V¡CË DË,ÀLÊft

ASTRA
./^\
Å

Uw reparatiespecialist !

WWW,PRAKTIJKCH RISSCHAAFSMA.NL

\\-
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Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Mottenbrink
¡

13 december

20 decern'ber

25
27

december
december

09,,30
. 14,30
'9,30
14.30
10.00
9.30
14.30
19.30december.

januari
januari

A. Driest
Leesdienst
Leesdienst
L. Boonstra
H.Venema
Leesdienst
J.T.Oldenhuis
S.de Vries Helpma

Leesdienst
S de boer
L. Boonstra
M.de Vries

Groningen

31
1

3 9.30
14.30
9.30
14,30

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

10 januari

13 december
20 december
24 december
25 december
27 december
31 december
3 januari
10 januari

10.00 afscheid Cantorij
10.00
22.3A Kerstnachtdi enst
10.00 1e Kerstdag
10,00 Gezamenlijke dienst
19.30 Oudejaarsavond HA
10.00
10.00

LET OP ! LIJN 54 wordt LIJN 51
Lijn 51 Assen / Gieten - Zuidlaren - Onnen - Haren - Groningen v.v. rnet,ingang van t3-72-20t5

zie voor meer informatie www,Qbuzz.nl

MAANDAG t/m VRIJDAG
Onnen (Ubels) 7.01 7.29
Haren Station 7.08 7.37
Groningen HS 7.27 7.57

ZATERDAG
Onnen (Ubels)
Haren Station
Groningen HS

Groningen HS
Haren Station
Onnen (Ubels)

9.51 10.21 10.51 11.21
10.01 n0.31 11.01 11.31

18.02
18.21
18.29

18.02 18.32
18.09 18.39
18.26 18,56

L7.27 L7.51 18
L7.31 18.01 18

7.59
8.07
8.2.7

8.32
8.39
8.57

9,02 9.37
9.09 9.39
9.27 9.57

10.02 enz
10.09
L0.27

L7.32 18,02
,77:39 ,18.09
17.57 18.26

L7.02 t7.32
L7.2L t7.5t
77,.29 t7.59

L8.32:.,, L9.A2
18.39.,19.09
18.56 18,26',

Groningen HS 6.42 7.32 .8.02 8,32 9.02 9.32 10
Haren Station 7.0L 7.51 8.21 8.51 9.2I 9.51 10
Onnen (Ubels) 7.09 7,59 8.29 8.59 9.29 9.59 10
xElk hele uur direct aansluiting richting Zuidlaren en Assen (soms

Reistijd Onnen-Assen ca. 45 min,

.02 enz

.21

.29

...10.02

...10,09

...L0.27

10.32:
10.39
10.57

1L.02
11.09
LL.27

9.32 10.02 10.32 11.02 enz L7.02 L7,32 18

xRichting Zuidlaren en Assen alleen met LijnBelBus op elk hele uur. (Tel. 0900 400 2000)
xSchoolvakanties: als maandag t/m vrijdag. Onnen-Groningen vanaf 8.32. Groningen-Onnen vanaf 7.32

02
21
31
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programma staán-"De iten
aangeboden worden, be WE
mogelijk te houden an er in de

centraal, maartoekomst spoftact
willen we ook muzi aken, tekenen en nog
veel meer op creatief gebied gaan
organiseren. Inmiddels hebben er al diverse
activiteiten plaats-gevonden. Daarover kun je
hieronder meer lezen.

Kickboksen
Woensdag oktober stond kickboksen op het
programma. Dit werd buiten gegeven op de
sportplaats. De les werd gegeven door Jan
Lomuldeç een kickbokser met ruime ervaring
en met een vijftal kampioenstitels op zijn
naam.
De opkomst was groot. De meeste jongeren
namen in eerste instantie een afwachtende
houding aan. Maar het enthousiasme van de
trainer werkte zo aanstekelijk, dat bijna
iedereen de bokshandschoenen aantrok en op
aanwijzingen van Jan flink tegen de
stootkussens tekeer ging. Gezien de
enthousiaste reacties, hopen we deze activiteit
in snel weer eens te kunnen organiseren.
UITWISSELIN G BASSISSCHOLEN
Op donderdag 29 oktober heeft er een
ontmoetingsdag plaatsgevonden tussen de azc
school 'de Borg'in Onnen en de reguliere
Borgmanschool in Groningen. Dit naar
aanleiding van een spontaan initiatief uit groep
6 van de Borgmanschool om'iets voor
vluchtelingen te doen'.

5
nne

';. 
" "'"

ACTIVITEITEN
JARIGE VRE
Voor -J

een aantal leu

Fietsactiviteit
Op vrijdagmiddag
op het programma
Moves. Ni
echte mou
Deze werden
konden
even u
paste,
mee wil
Het bleek at4
mee wilden doen
fietsen....Ondanks
de anderen prima
vooral veel gelach
(en wij ook ).

er fietsen
oor MV

, maar met
verplichte
,m

helm.
men en
WAS

beste
en die

meiden, wel
n nden

STAAN

ne,

n

wtJ

heb ze net als
aakt, en hebben ze

en tijdens het leren fietsen
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dagdeel worden gehuurd.
Kosten huur kantine, per dagdeel Q 60r
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

Inf ichtingen verhuur: dhr. G. Smid 050-4062 214 geertaukje@hetnet.nl

Het terrein en de buiten faciliteiten zijn vrij toegankelijk behalve als het pand verhuurd is en
tijdens de hieronder genoemde activiteiten.

-Ðinsdagavond : (t april Vm 30 sept.) tenn n en keukengedeelte in gebruik door de tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 7@hotmail.com )

-Maandagochtend en maandagavond : baan in gebruik door de jeu de boules groep
(info: dhr. R. Venema 050-4062523 l.com )
-75 november tot 7 maart: ij heeft het eerste recht op het gebruik van het terrein
en de kantine. (info: dhr. R. Eringa:0 ndert. eringa @tele2. n l)

Gebruik van
kunt u lezen
de kantine.

Indien u gebruik maakt van één van de faciliteiten, kunt u
een vrijwillige bijdrage geven op het rekening nr.
NLTO INGB OOO873O4O9 van de stichting "de Tijborg".

gen risico, informatie ten aanzien van het gebruik
zijkant van

f Stichling

î,

¡t \
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In samenwerking met het AZC Onnen zijn de
kinderen en de leerkrachten

hoop voor de toekomst. Als ik vraag naar hun
vooropleiding in Syrie, kunnen ze me exact
veftellen wat ze gedaan hebben en kan ik de
veftaalslag maken naar ons
onderwijssysteem. Ik vraag of ze diploma's
hebben zodat we ze kunnen laten waarderen.
Het antwoord is: we hebben niets mee kunnen
nemen, alles waar wij vandaan komen en
waarom we gevlucht zijn, is kapot gemaakt.
Geen huizen, geen scholen, er is niets. Kunnen
we nu niet verder studeren? Ik lees de
wanhoop en het verdriet in hun ogen en stel
ze gerust. We hebben een gesprek met een
lach en met een traan als mensen onder
elkaar en ik proef geen enkel verschil in hoe
we denken, in onze dromen, in onze hoop en
hoe we omgaan met wat ons overkomt in het
leven. Ik spreek met twee medemensen die
gevlucht voor oorlog en geweld gedwongen
een nieuwe staft moeten maken, hun leven op
zijn kop, hun geschiedenis en vaderland, en
alles wat hun dierbaar was, achter zich
hebben moeten laten. Ik heb gezegd jullie
kunnen altijd van ons als school op aan om
ons best te doen jullie te helpen zo snel
mogelijk je plek te vinden in deze samenleving
en kom naar ons toe als je je zorgen maakt,
want misschien kunnen we je erbij helpen.
Meld ook aan ons als je geconfronteerd wordt
met racisme of haat. Wat een eeruolle baan
heb ik om dit te mogen en deze
gesprekken te
ontmoeting tu

n, als een

me zorgen over

CBS'de Borg'
ingen gegaan,met de bus een dagje naar

waar ze een dagje aansloten roep 6, De
ke¡t van sselen en

'd eren

over
ntatie

en het'geweest
leren op
vriendscha
en de dag is
voetball ni
Om1 0
ut d
vriendjes. Het
kinderen elkaars taal

.:1

sseld
met s

andse
d

r
samen te spelen en preek
immers dezelfde

en te
taal?!

GESPREKKEN MET VLUCHTELINGEN
Een aantal maanden geleden word ik door een
docent geroepen dat een Iraanse cursist
helemaal in de war is en of ik met hem kan
praten (ik spreek Pezisch), ik ga er heen en
vind een man in de war, angstig voor zich uit
kijkend en als ik in het Perzisch met hem
begin te praten, zie ik deels verbazing maar
ook wantrouwen (hoe kan dit?, wie is dit?). Ik
stel hem gerust dat ik de manager ben van de
afdeling volwasseneneducatie en dat ik
toevallig Perzisch spreek. Ik weet deels tot
hem door te dringen, maar af en toe staaft hij
alleen voor zich uit en is hij ver weg. Hij
begint te huilen als ik vraag naar zijn huis,
waar hij woont en hoe het met hem gaat, ik
ben zo eenzaam veftelt hij, ik ken niemand, ik
ben hier helemaal alleen. Uiteindelijk na een
lang gesprek en telefonisch contact met de
huisafts en andere instanties komen we er
achter dat hij psychotisch en zorg ik er
persoonlijk voor dat hij thuiskomt want de
instanties die we om hulp vragen willen ons
niet helpen en ik durf he
huis te laten gaan. Daa
opgenomen, weer o pt, Een paar
maanden e hu ztch weer bij ons

haatdragende en itingen
het bijzondertegenover vluc

de vluchtelingen d op school
lessen volgen, onze ingen.'Mensen die
gevlucht zijn voor terreur, oorlog en dictatuur,
mensen die zijn gevlucht voor datgene wat
laatst in Parijs gebeurde. Deze mensen zijn
net als wij slachtoffer, laten we ze
verwelkomen als ze in Nederland zijn
aangekomen en onze handen naar ze
uitsteken. Ik doe dat wel in ieder geval.

R.A.Knol, Opleidingsmanager Educatie en
Entree NT2 Alfa-college regio Groningen
en Hoogeveen

rEn wat maak ik
I

niet alleen naar
is deze meneer

om zijn lessen en nkt me
dat ik toen We zijn
blij want hij er zo ,en stukken beter

over dromen over de toekomst en over angst
en zorgen, In hun ogen lees ik het leed wat ze
overkomen is, de zorgen en desondanks ook

hij
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Prograrnma rad.io H,a,ren

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 - 14.00 Recept met muziek.
14.00 - 15.00 Country Time.
15.00 - 17.00 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.

Maandagl (eén keer in de maand een rechtstreekse
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 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

Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op:
redactie@ haren.fm
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,Haren beter beluisterd dan Radio'Noord;,

Haren- Een verrassende uitslag 'van hêt luisteronderzoek onder de ners van degemeente'
Haren: de lokale radiozender wordt beluisterd dan'Radio Noor,d. Vandaag bood voorz itter '

Theo Sieling de resultaten van het onderzo ek aan de wethou voor cultuur Paula Lambeck aan,

Zo'n 3500 Harense luisteraars stemmen regelmatig'af de lokale radiozender- Het merendeel ,

daarvan is man {640/o) en bijna 4 van d luisteraars is 50 jaar of ouder. De waa rderine5
tweederde van de luisteraars waardeert de.programma's m een 7 of hoger. Muziek is
populairst, daarna volgen nieuws- en praatprogra mma's

Het bestu ur van de omroep is blij met de resultaten: "Een aansporing omdeo mroep verder
ontwikkelen,' aldus Theo Sieling,, "We zijn vol ambitie om Haren FM bekender te màken." Om dat
te bereiken wil het bestuur de muziekprogrammering nog meêr afstemmen op de wensen van
de luisteraars. Ook wil de omroep een leerschool zijn voor {jongè} mensen. Bij Haren FM kunnen
zij kennis maken met verschillende facetten van het,radio maken zoals presenteren, techniek en
programmeren.

Haren FM zendt dagelijks uit, met live-programmering op donderdag, zaterdag en zondag. Op de
website www.haren.fm is meer informatie te vinden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Sieling, telefoon 06-571 23 505
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De werkgroep
uítgevoerde

Een van de

heeft, naar aanleiding van adviezen voortkomend uit het
een oproep gedaan om informatie over de
erpolder in de periode van de 2 e wereldoorlog

e.n'aaring. Jan K. Berends en het daarop volgende

DE ON NERPOLDER IN DE 2 e WERELDOORLOG

T¡rlF

Dorpsweg 8 & 10 (Google streetview)

ry-

ingekwaftierd.
Deze verdedigingswerken bestonden uit hand
gegraven tankgrachten, loopgraven en
pri kke ld raadversperringen.
Op luchtfoto's uit die tijd is te zien dat de
tankgrachten in Oost-West richting door het Huize westkamp (Google streetview)

landschap liepen. De loopgraven en
prikkeldraadversperringen lagen kriskras door
het land. Het dorp Onnen kende 2 tank-
grachten, één aan de noordkant en één aan de
zuidkant van het dorp. De tankgrachten liepen
van de spoorbaan Groningen-Assen
(emplacement Onnen) dwars door het dorp de
Onnerpolder in. In de Dorpsweg werden 2
houten noodbruggen aangelegd over de
tankgrachten, die waren ondermijnd met
dynamiet. De 3e noodbrug in de Gieselgeer,
onderdeel van de zuidelijk gelegen tank-
gracht, was niet ondermijnd. De noordelijke
tankgracht kruiste de Dorpsweg ten zuiden
van huize Westkamp (no,3) en tussen no. I en
10.
De zuidelijke tankgracht kruiste de Dorpsweg
zuidelijk van de op de hoêk gelegen villa (no.
53) en de boerderij iets'ten zuiden daarvan
(no.55), ter hoogte'van de Barteldssteeg .

Loopgraven en p-r.ikkeldraadversperrlngen
waren er ter. hoogte van'de Noorderhooidijk
en Koelandsdrift, lopend in westelijke richting
naar de Dorpsweg en een, klein stukje langs de
Noorderhooidijk,. Ook langs het Drentse Diep
en rond de sluis in de Onnervaaft naar het
Drentse Diep waren loopgraven aangelegd.
Ze liepen door het land van Jan Berends Jzn
en E. Berends Jzn gelegen langs het Drentse
Diep en vlak bij de sluis in de Onneruaart.

Barteldssteeg (Google streetv¡ew)

c) c)
t)t)



tot aan de

Luchtfoto van de Onnerpolder met de Onnervaart met sluis en loopgraven en
prikkeldraadversperri ngen.
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FLAK locatie achter de Mottenbrink in Onnen met 3 stuks luchtdoelgeschut

Er liep ook nog een loopgraaf dwars door het
dorp ter hoogte van de Korte Landweg.
Het hout, nodig voor de prikkeldraad-
versperring bij de Drift (Noorderhooidijk), werd
onder dwang door plaatselijke boeren
aangevoerd. Het hout bestond uit kleine
vierkante paaltjes met een lengte van 75 cm,
aan de voet scheef afgezaagd. De paaltjes
werden in de grond geslagen volgens een
zigzagpatroon, hart op hart ca 50 cm. Op de
koppen werd prikkeldraad aangebracht.
De bovenkant stak ca 25 cm boven de grond
uit.
De beide tankgrachten eindigden in de
Onnerpolder op de waterlijn, toen deze door de

Luchtfoto va met de
Onnervaaft n
prikkeldra nge
Aan de kop VA nne s een

halen, die de locomotieven aanvielen. Ook
voor de bouw van deze installaties moesten de
lokale boeren hout aanvoeren t.b.v. de bouw
van een verdedigingswal het FLAK heen

loo
eeremplacement.

De soldaten we school
Daarom m n voor hun
onderwijs u istorie van de
Ge rink. Toen
het FLAK gereed ik, stopten de
aanvallen door de S res van de RAF op de
treinen en het emplacement, Nadat dit geschut
weer werd ontmanteld, kwamen de Engelse
vliegtuigen terug.

Boven de Onnerpolder vonden vele
luchtgevechten plaats tussen Duitse
Messerschmitts en RAF Spitfires. Er vielen ook
3 bommen in de polder. Nog niet gebruikte
bommen van aangeschoten Britse vliegtuigen,
die op weg waren naar Duitsland (Emden),
werden boven de polder afgeworpen, om het
vliegtuig lichter te maken om terug te kunnen
vliegen naar Engeland . Zo ontstonden grote
kraterc in het landschap.

Een Engelse jachtvlieger moest zijn toestel
verlaten na een luchtgevecht en kwam neer in
de buuft van het waterleidinggebouw, en zou
onderduiken op de boerderij van Jan Berends
in het dorp (Dorpsweg 50). Door verraad van
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Dit hout werd
passagierstrei

gra itsers. Daar
werd gras, ond d stig van
vliegveld Eelde,"' en
voor de legerpaa
weegbrug.
In L944 werden

Er
'. :'

3 stuks luchtafweergeschut
(FLAK) geïnstalleerd in het gebied tussen de
Mottenbrink en het spooremplacement. Dit
gebeurde orn de Spitfires van de RAF neer te

ruikt als voer
een



Supermarine Spitfire

een bewoner van het Waterleidingbedrijf ging
dat niet door en werd de piloot als
krijgsgevangene afgevoerd naar Duitsland.
Volgens latere berichten heeft hij de oorlog
overleefd. Er kwam ook een door een RAF
Spitfire aangeschoten Messerschmidtt terecht
in een sloot langs de weg naar de waterleiding.
De piloot kwam met een parachute neer in de
polder en is later gezien door Jan Berends bij
het wrak van zijn toestel. Het vliegtuig is per
vrachtwagen afgevoerd. Er zijn veel .i.:

beschietingen uitgevoerd op locomotieven door
de RAF. Meestal vliegend vanuit het oosten
Een Spitfire werd aangeschoten en kwam
brandend neer in de buuft van Harkstede.

Woning van Opa Jan Berends Ezn en boerderij
waar Jan K Berends heeft gewoond stonden
naast elkaar (Onnen 57b en Onnen 58)

Ook is er een keer een goederentrein
ondenrveg naar Duitsland op de kruising met
het Drentse Diep in brand geschoten, wat in
Onnen duidelijk was te zien. Er zijn zeker 4
keer grote luchteskaders met bommen over de
polder gevlogen richting Duitsland, om de
steden Emden en Bremen te bombarderen. De
volgende ochtend lag het land achter de
boerderij bezaaid met strookjes zilverpapier
van 1cm breed, en 20 cm lang, die door de
dorpsjeugd werden verzameld. Het zilverpapier
werd uitgegooid door vliegtuigen, die aan de
bomeskaders voorafgingen, om het Duitse
Radar te storen. Het geluid van de eskaders
zal lan Berends nooit vergeten.

In het najaar va kwam een Duitse
officier op bezoe Jan Berends Ezn (vz

urO ) met de mededeling, dat
ge er nnen waren om de

zetten. Hierbij was
Ja ds

it
ook

e
n dat Du tse legerleiding
niet gebeurerS.en h ij er maatregelen

dan ook een grote ijsvlakte. Men kon zelfs tot
aan het Zuidlaardermeer schaatsen.

LOGEES EN ONDERDUIKERS
Gedurende deze periode werden ook kinderen
uit het hongerende westen in Onnen
ondergebracht,
Kinderen werden ondermeer opgenomen door
familie Koops , bij broer en zus Jan en Grietje
Berends (2 Jongens Den Haag) , E. Berends
Jzn (2 meisjes uit Rotterdam) en H.
Oosterveld.(1 Jongen uit Hilversum)

. 'Ook vonden 4 onderduikers een plek in Onnen
bij het gezin van Jan Berends (lid van de

' Ondergrondse) en zijn vrouw Sietje. De
schuilplaats was heel vernuftig verborgen. onder het hooi
in de schuur. Met landhekken was een holte
gebouwd, en daarover heen kwam het hooi.
De toegang was helemaal verborgen. Via
voederbakken van de paarden kon men die
ruimte bereiken. Ook werd dagelijks daar naar
Radio Oranje geluisterd. Blijkbaar was
opgevallen dat de boer een flink aantal
arbeiders voor zich had werken, waardoor de
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Duitse Grüne Polizei kwam met een vrachtauto
vol soldaten om te gaan zoeken. De ouders
van Jan werden vlak van te voren
gewaarschuwd en de kinderen moesten naar
Opa en Oma,Berends gaan in de naast de
boerderij gelegen woning, o¡1'niets te kunnen
zeggen. Jan zag'de vrachtauto.vol soldaten het
e¡f van zijn ouders êpÇâan, Dê Onderduikers,.
zijn niet gevonden,, mede.,door optredeR"van
Jan's moedern die'de.soldaten afleidde met
haar dochteftje'Dieneke (x 1943) op"haar arm,

DE BEVRIJDING
Op vrijdaE 13 aprri,l,'794:5 arr,iveerde,tegen de
avond de eerste,Canadese'verkenningseenheid
vanuit Noord-Laren in Onnen, E'nkele carriers
en een jeep voorzien van een witte ster,
hielden stil voor de zuidelijke houten brug in
de Dorpsweg. Dhr. Buiter, woonachtig op die
plek, sprak Engels en kon de bevrijders
aanwijzingen geven. De brug werd
geÏnspecteerd en toen men geen ondermijning
(dynamiet) aantrof, ging de stoet snel verder
richting Haren. In het dorp zwaaiden mensen
met een Mongools uiterlijk met de Nederlandse
vlag. Blijkbaar ondergedoken Russen,die aan
het spoor moesten werken, maar waren
gedrost. Nog dezelfde avond kwamen ze
terug, omdat er weerstand van Duitse soldaten
in Haren werd verwacht. De volgende dag zijn
er gevechten geweest in Haren.
Daags daarna werden NSBer's uit hun huis aan
de Mottenbrink gehaald, kaalgeschoren en op
een kar door het dorp gevoerd. Het hele dorp
Onnen wist dat zij "fout"waren, Dat moet
vreselijk geweest zijn voor die mensen.
Het bevrijdingsfeest in Onnen werd gevierd op
de boerderij van Ebels aan de Dorpsweg schuin
tegen over Jan en Grietje Berends, Er werd zak
gelopen en hardgelopen met een ongekookt ei
op een lepel.
Vlak voor de bevrijding is er mogelijk nog
iemand doodgeschoten bij Appelbergen. Vanaf
de Onneres liep een zandpad Appelbergen in.
Lopend in de AppelbergeR en links van het
pad in een rnoerasachtig gebied met
berkenboompjes' zag Jan een langwerpige
witachtige plek,',aan,de opperulakte afgedekt
met een hoeveelheid ongeblustè kalk. Jan
heeft z'n vader erbij geroepen, dìe in de
nabijheid op'het land aan het"werk was. Die
veronderstelde dat het om een liquidatie
ging. Hij heeft aangifte gedaan, bij. de
gemeentelijke instanties. Tot op dit moment is
niet bekend wat hier precies heeft
plaatsgevonden.
De kinderen uit het westen, Aad en Jan
Steenhuisen, werden in juli 1945 weer

teruggebracht naar huis, maar kwamen na die
tijd nog in de vakantie naar Onnen. Ze
verbleven toen op de boerderij van Eveft
Berends en zijn kinderen Anton, Jan, Hillie en
Heiltje.
Mocht er naar aanleiding van dit verhaal nog
meer informatie beschikbaar zijn, dan houden
wij ons van hafte aanbevolen,

Dit verhaal is tot stand gekomen door de
welwillende medewerking van Dhr. Ing lan K.
Berends, zoon van Jan en Sietje Berends-
Mulder, woonacht¡g te Groningen, maar
geboren en getogen te Onnen 58, (1936 -
L957), op de boerderij waar nu
hoveniersbedrijf Baftelds is gevestigd, die zijn
persoonlijke ervaringen met mij heeft willen
delen.

Verkla rende woorden I ijst
Organisation Todt (OT) was een Duitse
bouwmaatschappij tijdens het bestaan van
nazi-Duitsland,
genoemd naar de oprichter Fritz Todt. De
organisatie werd in 1938 opgericht. In 1945,
toen het Derde Rijk was gevallen, werd de
organ isatie opgeheven,
FIAK, afkofting van Flugabwehrkanone, ook
Fliegerabwehrkanone, was de benaming voor
het Duitse luchtafweergeschut tijdens de
Tweede Wereldoorlog. ì

MF, afkorting van Royal Air Force, de Britse
luchtmacht, vergelij,kÞaAr-met de Koninklijke
Luchtmacht in Nederland',
(Su perma rine) Spitftre was een Brits
jachtvliegtuig.,'Het"toes-tel'werd in 1938 in
productie genomen door'supermarine Division,
Vickers Armstrong Ltd'... Het toestel werd
gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog
ingezet door de geallieerden, voornamelijk
door de RAF. Er werden in totaal 2A.340 stuks
gebouwd. Daarnaast bestond ook nog de
variant Seafire, waarvan er 2.594 werden
gebouwd.
Messerschmitts waren de belangrijkste Duitse
jachtvliegtuigen van de Tweede Wereldoorlog:
de eenmotorige Bf 109; de tweemotorige Bf
110, Me 210 en Me 410; het raketvliegtuig Me
163, en 's werelds eerste operationele
straaljager de Me 262.

Bronnen
Ing. Jan K. Berends (Groningen)
Aad (4.C.) Steenhuisen (Almere)
Wikipedia
Google Streetview
Waterschap Hunze en Aa's: Leven met water, ISBN 978
90 5294 409 I
Wageningen UR Geoportal
NCAP RCAHMS National Collection of Aerial Photography
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De nacht van dinsdag,op woensdag was voor
Jantje in gepieker voorb'ijgegaan. Ze kon zich
de volgende morgen niet herinneren, dat ze
ook maar één oog dichtgedaan had. Als ze het
allemaal goed begrepen had, kwam het er dus
op neeÇ dat van de tweeling, die ze altijd als
volbloed broers beschouwd had, slechts één
een halfbroer was. Met de ander had ze',geen
enkele familierelatie, Woensdags verscheen ze
nog bleker op haar werk dan de voorgaande
dagen. Dokter Vermeulen voelde zich niet
helemaal gerust. Hij vroeg zich af of Jantje
misschien iets gehoord had van hetgeen hij
met de Amerikaan besproken had, Hij
observeerde haar zwijgend en besloot af te
wachten, totdat ze er zelf eventueel mee voor
de dag zou komen. Ze was er te zeer bij
betrokken om er met anderen over te praten,
dus daar hoefde hij niet bang voor te zijn.
Diep in gedachten ver¿onken, liep Jantje tegen
zessen naar haar huis terug. Ze was
halverwege toen ze snelle voetstappen achter
zich hoorde. ,,Jantje, wat loop je toch te
dromen. Ik heb je al drie keer geroepen."
Het was Fenna. ,,Hallo Fenna," glimlachte
Jantje. ,,Wat kom jij opeens onverwacht
midden in de week thuis."
"Och ja," antwoordde Fenna. Ze was even uit
het veld geslagen en wist niet zo gauw wat ze
antwoorden moest. Ze kon Jantje toch moeilijk
veftellen, dat ze thuis kwam in de hoop dat
het haar een aanwijzing zou geven in haar
moeilijke keus om naar Gabon te gaan of met
Jannus te trouwen. Fenna wist drommels
goed, dat je met een huwelijk niet moest
sjoemelen. Je trouwde van hafte of helemaal
niet. Maar...Fenna kleurde zowaa", maar Jantje
was te diep in haar eigen gedachten verzonken
om het op te merken. ,,Heb je nog veel te
regelen voor je huwelijk met Jannus?" vroeg
Jantje. Fenna schrok op. Haar huwelijk met
Jannus? Ze kr.eeg het gevoel alsof er iemand
over haar graf liep. ,,Ja, ach nee. Gaat nogal,"
hakkelde ze. Jantje keek haar bevreemd aan.
Ze waren bij de o.prijlaan gekomen, ,,Tot ziens,
Jantje."
"Daag Fenna." Het merkwaardige gesprek met
Jantje liet Fenna niet los. Ze vond dat haar
vriendin er slecht uitzag en ze vroeg zich af
wat er aan de hand was. Fenna's ouders waren
blij met haar onverwachte bezoekje. Reinier
maakte van de gelegenheid gebruik om Fenna
te vragen hoe ze de huwelijksplechtigheid
geregeld wilde zien. Fenna kreeg het er

benauwd van. Ze begreep, dat ze het veel te
ver had laten komen. Ze kon er nu vrijwel niet
meer onderuit. Fenna voelde zich opgelucht
toen ze om halftien vertrekken kon naar de
bus. Isabel bood haar aan om haar even met
de auto naar het dorp te brengen, maar Fenna
gaf de voorkeur aan lopen. Ze wilde rustig
nadenken. Ze besloot om niet langs de
slingerende asfaltweg te gaan, maar om het
stille fietspaadje te nemen dat dwars door het
land, regelrecht naar Gardum liep. In huize
Smid vroeg de familie zich af, waarom de
anders zo vrolijke Jantje nu zo zat te piekeren.
Maar hoe ze ook vroegen, ze kregen enkel
ontwijkende antwoorden te horen. Jantje
kreeg het er, van al dat gevraag, benauwd
van. Ze besloot om een eindje te gaan
wandelen. Het was kwaft over negen. Ze kon
nog best het ommetje maken over het fietspad
naar Gardum en over de asfaltweg terug. Ze
deed haar jas aan en veftrok, luist toen ze
halverwege Gardum was en de enige bocht in
het weggetje nam, zag ze in de verte een
fietser naderen, Het hart klopte haar in de
keel, want deze fietser herkende ze uit
duizenden: het was Jannus. De fiets slingerde
over het smalle paadje en Jantje kreeg het
vermoeden, dat Jannus er niet helemaal
nuchter op zat. Ze keken elkaar aan toen hij
haar wilde passeren. Er lag een grote steen op
de weg, maar Jannus zag het niet. Hij had
alleen maar oog voor Jantje. Juist toen hij
haar voorbijging, stootte hij met zijn voorwiel
op de steen. Het stuur glipte hem uit zijn
vingers en hij verdween met een elegante
boog in het water van de stinkende
moddersloot naast het pad, Het was een flinke
plons en Jantje zat tot aan haar haren toe
onder de spetters. Dit voorval deed bij lantje
de deur dicht en de emmer overlopen. Het was
meer dan ze verdragen kon. Het koude
modderbad had Jannus aardig ontnuchterd en
de woedende Jantje deed de rest. Ze was
witheet en riep hem toe: ,,Jij dronken lorl
Meneer hangt in de kroeg, terwijl hij bij zijn
verloofde hoort te zitten. Fenna was notabene
thuisgekomen. Je wilt toch niet beweren dat je
dat niet weet?" Jannus werd ook boos. Hij rees
op uit de moddersloot, zoals een phoenix uit
de as en beet haar toe: "Waar bemoei jij je
meel Als ik met Fenna trouw, is dat de wens
van mijn vader en dan nog alleen om
financiële redenen, Je weet dat er maar één is,
waar ik werkelijk van hou en dat ben jij. Maar
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jij hebt me aan de dijk gezet. Ik was niet goed
genoeg voor jou. Gelukkig denkt die trotse
Kloosterboer daar anders'over, Je kunt toch
niet van mij verwachten, dat ¡t eeuwig
vrijgezel blijf." Op,dat fiìorfl€nt kwam Fenna de
bocht om. Ze had Oe ruziie woord voor woord
verstaan en trok,zich schielijk ongezien terug.
Jantje kromp ineen'en tfanen welden op uit
haar ogen, ,,Hou je dan niet van Fenna?"
snikte ze.

moeilijkheden. Het was nimmer haar
bedoeling geweest om Jannus van Jantje af te
pikken. En ze hoopte, dat Jantje dat begrijpen
zou. Het stond voor haar als een paal boven
water, dat ze niet met Jannus trouwen zou. Ze
etvoer het als een opluchting. Ze besloot om
morgen onmiddellijk naar professor Foftuyn te
gaan om te zeggen, dat ze naar Gabon
veftrekken zou. Ze stelde opgelucht vast dat
niets haar nu meer tegenhield. Ze zou geen
tijd meer hebben om nog naar Ferwerd te
gaan en haar ouders op de hoogte te stellen.
Ze zou immers over twee dagen moeten
vertrekken als alles volgens plan verliep.Ze
gunde Jantje haar geluk van hafte. Er was
geen spoor van jaloezie in haar. Ze hield
immers van Michief en met Michiel kon ze
nimmer trouwenl.Inderdaad, de reis naar
'Gabon Zoü,€€n welkome afleiding zijn in al
l,raarprobêmen,,Daar zou ze de tijd hebben
om' tot.,ziehzelf te komen rzonder telkens
geconfr"onteerdte wordén met de plannen van
haar vader en met duizenden herinneringen
aan 'Michiel. ',.'.'.. '.'."
Michiê|,...de gedachte,,,aan,''Michiel deed haar
,haÉ"'ineenkrimpen en een tiaan gleed over
haar wa'ng, Zerb,esefte, dat ze nog lang niet
over haar verdriet'heen'was. Ze besloot om
aan haar ouders, Jantje en Jannus elk een
lange brief te schrijven om daarin haar
meningen,,,en besluiten uiteen te zetten, haar
excuses aan te bieden aan Jannus en Jantje en
hen een gelu'kkige toekomst toe te wensen. Ze
zag helemaal voor zich hoe ze de komende
dagen alles regelen zou. Zodra ze in haar
kleine huisje was, liep ze even bij Corrie aan
om haar besluit mede te delen. Ze vroeg
Corrie of zij zolang in haar huisje wilde wonen.
Daar had Corrie wel oren naar. Het gezellige
huisje van Fenna was heel wat plezieriger om
te bewonen dan haar kamer met
bijbehorende, lastige hospita. Diezelfde avond
begon Fenna te pakken, want ze zou de
resterende twee dagen dubbel en dwars nodig
hebben.

Jannus en Jantje waren aan de slootkant gaan
zitten in het gras, Ze hadden eerst een hele
tijd voor zichzelf nodig, zoals dat bij geliefden
gaat. Tenslotte begon de ernst van de zaak tot
hen door te dringen, want per slot van
rekening was Jannus nog half verloofd met
Fenna. "Wat nu," zuchtte Jantje angstig en
gelukkig tegelijk. "Ja, wat nu," herhaalde
Jannus peinzend. "Zo kan het niet doorgaan.
Ik kan niet van de één houden en met de
ander trouwen."
'tNee," beaamde Jantje. "Ik zal morgen een

"Nee. Ik vind Fenna een aardige meid, maar ik
hou alleen van jou en van niemand anders."
Jannus stapte op de kant. Hij kon de tranen
van Jantje niet aanzien en sloeg een arm om
haar heen. Fenna stond in verbijsterde
paniekerigheid achter de rietpluimen. Ze wist
niet wat ze doen moest. Ze wilde niet te
voorschijn komen, maar ze kon evenmin
terug, want dan zou ze de bus missen. Ze
keek zoekend om zich heen. Door het land,
dat was de enige oplossing. Jantje legde haar
hoofd tegen Jannus schouder en snikte: "Maar
waarom trouw je dan met Fenna?" Opeens
ging er bij Jannus een lichtje op. Hij legde zijn
vinger onder Jantjes kin, tilde haar gezichtje
op en vroeg, terwijl hij haar diep in de ogen
keek: "Jantje, je wilt toch niet beweren, dat je '

nog van mij houdt? Van zo'n slampamper als
ik?" Jantje knikte en zei met trillende stem:
"Ja Jannus, ik houd van je. Nog altijd en
daarom vind ik het zo vreselijk, dat je met
Fenna trouwt, Jullie zullen niet gelukkig
worden, want Fenna houdt alleen van Michiel.
Straks zijn er vier mensen ongelukkig." Jannus
luisterde aandachtig naar Jantje. Zijn gezicht
veranderde van verbazing in geluk. Hij sloeg
zijn beide armen stijf om haar heen, terwijl hij
vergat, dat hij zo vies was als een varken dat
een hele hedst in de modder gelegen had. Hij
boog zich over Jantjes opgeheven gezichtje en
kuste hartstochtelijk de modderspetters van
haar neus, van haar wangen en van overal
waar hij maar dacht dat er nog een zat.

Fenna rende dwars door het bouwland alsof de
duivel in eigen persoon haar op de hielen.zat.
Eerst was ze volkomen de kluts kwijt þij het' .

zien van deze onverwachte confrontatie,. maar. '

geleidelijk begon ze langzamer te lopen en
overdacht de situatie. Toen ze in de bus,zat,
was ze zover dat ze met een glimlach op de
lippen inzag, dat het bezoek aan haar ouders
zeker duidelijkheid in haar keuze verschaft
had. Ze snapte echter niet dat ze niet eerder
begrepen had, dat Jantje nog altijd van Jannus
hield. Ze verweet zichzelf een beetje, dat ze
teveel opgegaan was in haar eigen verdriet,
zonder oog te hebben voor andermans
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brief naar Fenna schrijven, dan kunnen we in

opluchting haa van haar de
indruk, dat l: ê huwelijk
gearrangeerd h rÌ.

dratje door de hal achter professor Fortuyn
aan. Hij draaide zich om toen hij haar stem
hoorde en vroeg: "Fenna kind, wat zie je er
opgewonden uit. Je bedoelt, je gaat me toch
niet veftellen, dat je werkelijk naar Gabon
gaat?"
"Ja, inderdaad. Ik heb er zin in en toen ik
eenmaal besloten had, ben ik meteen gaan
pakken."
"Geweldig, meisje. Gefeliciteerd. Ik ga direct
naar Lieneke toe om haar te vragen alles in
orde te maken, want het is koft dag. Kom je
nog wel klaar met je voorbereidingen?"
"Dat zal wel moeten, ik wilde het liever niet
uitstellen."
"Goed zo, goed zo. Loop even mee naar
Lieneke, dan kunnen we met haar het een en
ander bespreken. Heb je trouwens al ve¡voer
naar Eelde? Nee? Dan zullen we dat ook
meteen regelen."

Toen Jantje donderdagmorgen op haar werk
kwam, zagze er heel wat beter uit dan de
voorgaande dagen. Ze liep meteen naar
dokter Vermeulen en vroeg: "U moet het me
maar niet kwalijk nemen, maar ik heb gisteren
een deel van het gesprek tussen u en die
Amerikaan opgevangen. Het was echt per
ongeluk, maar het is van ontzettend veel
belang, dat ik precies weet hoe het zit met
Michiels afkomst."
"Ik had al gehoord moest
hebben. Het is li lot
ben jij zijn zusje
Michiels zuster e aar waarom rs
het van 'drit weet?" Jantje
veftelde aan dat de

el stukgelopenverloving tussen fennã M

was omdat Kloosterboer dacht, dat de
tweeling zonen van hem waren. Fenna en
Michiel zouden dan halfbroer en halfzus van
elkaar zijn. Ze veftelde dat ze al die tijd van
Jannus gehouden had en hij van haar en dat
een huwelijk tussen Fenna en Jannus niet uit
liefde zou zijn, maar uit berekening. Ze zei
tenslotte, dat als er niet gauw duidelijkheid in
de zaak zou komen, de verkeerden met elkaar
zouden trouwen. Dokter Vermeulen schrok
eryan. Hij had er nooit bij stilgestaan, dat er
zoveel misverstanden zouden kunnen ontstaan
door het verzwijgen van Michiels afkomst. De
dokter vertelde aan Jantje hetzelfde verhaal,
dat hij ook aan de Amerikaan vefteld had.
Toen Jantje alles gehoord had riep ze uit: "Dan
staat Michiel inderdaad niets in de weg om,
met Fenna te trouwen. Wat ben ik blij, dat die
oom net op tijd gekomen is. Stel je voor dat
Fenna en Jannus al getrouwd waren! Ik moet

"Ja, dat klo
voor zrJn
faillissement
zeker, J

vent
"Ach,

zo

gelukkig aan
al lerbelang rij kste."

kunnen . Weet je
tro een

et zij u Sn.

keêk Jannus:: :.. :,..

':: ..1

a:.

je dan het"Nee?" vroeg Jann at vi ncl
belangrijkst?"
"Ik vind het belang dat wij gelukkig zijn
en dat je niet meer naar de kroeg in Gardum
gaan zult."
"Dat beloof ik je, Jantje. Van nu af aan zal je
me daar niet meer zien. En ik zal keihard gaan
werken om te redden wat er nog te redden
valt. Met jou samen zie ik weer een toekomst."
Hij greep haar hand. "Ik geloof jei'zei Jantje
en ze kuste hem opnieuw. Tenslotte keerden
ze elk apart terug. Ze wilden niet, dat iemand
van hun geluk zou weten, eer Fenna op de
hoogte was.

Toen Jantje thuiskwam, sloeg Willem haar op
de schouder. "Zo meid, je kunt niet zeggen,

dat die wandeling je geen goed gedaan
heeft. Het lijkt wel alsof je
persoonlijk een blik in het walhalla
hebt mogen slaan." Jantje gaf hem
een klap terug, stak het puntje
van haar tong uit en zei:
"Naarling."'s Avonds in bed
dacht ze terug aan het gesprek

tussen de dokter en de

ichiel niet
.Ze

g aan
waarheid
mst te

alles dan
n tussen hen
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" Professor, professor," riep
Fenna en ze liep op een
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êven Jantje
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er niet aan denken, want dat zou een
complete ramp geworden zijn...Nu hoef ik me
niet meer schuldig te voelenl" Dokter
Vermeulen schudde zijn hoofd. Hij snapte er
geen fluit meer vanl !'Hoe zit dat nou: jij wilt
Jannus hebben, maar hij is verloofd met
Fenna,,,?"
"Zo is het. Maar als Fenna moet kiezen tussen
Michiel en Jannus, maakt Jannus geen schijn
van kans." Dokter Vêrmeulen lachte en
schudde nogmaals zijn hoofd. Hij klopte de
zielsgelukkige Jantje op haar schouder en zei:
,Dan zal je nog wel het een en ander te
regelen hebben, want als ik mijn zwager goed
ken, kon Fenna nog wel eens vlot in het
huwelijksbootje zitten met Jannus."
"Daar zullen we dan een stokje voor steken!"
grapte Jantje overmoedig. "Maar wie is nu de
vader van Willem en wie is mijn vader?"
"Maak je over dat laatste maar geen zorgen.
Jij bent een echte dochter van Onno Smid. En
Willem? Tja, dat dud ik niet met zekerheid te
zeggen. Dat kun je beter aan je moeder
vragen. Weet je wat! Jij hebt de laatste dagen
genoeg in spanning gezeten, ga vanmiddag
maar wat eerder naar huis, zodat jij je moeder
alleen treft. Dan kun je eens rustig met haar
praten over de hele geschiedenis."

Vrijdags om half vijf, direct na haar werk, nam
Jantje de bus naar Groningen en om vijf uur
stapte ze het radiologisch instituut binnen. Op
de bank in de hal wachtte ze op Fenna, maar
haar wachten was tevergeefs, Tenslotte ging
ze naar de kamer van Lieneke, de
secretaresse. "Is Fenna misschien ziek?"
Vroeg ze, nadat ze aangeklopt had. Lieneke
staarde Jantje stomverbaasd aan. 'tU bent
toch de zuster van dokter Smid en de vriendin
van Fenna? Bent u niet op de hoogte van de
gang van zaken?"
"Neel Wat is er gebeurd?" Jantje sloeg van
schrik haar hand voor de mond. "U hoeft er
niet van te schrikken, maar ik heb Fenna .

zonet naar vliegveld Eelde gebracht,"
"Naar Eelde? Naar het vliegveld?"
"Ja. Ze is op weg naar Gabon. Ze zaf,:helpen
bij het installeren van het röntgenapparaat,
dat de universiteit aan het rimboeziekenhuis
geschonken heeft. Ze blijft daar een jaar om
een zwafte laborante op te leiden." "Nee,"
zuchtte Jantje sidderend. "Dit is ontzettend.
Dit is een ramp."
"Oh ja," zei de secretaresse. Ze gaf me op het
laatste moment nog een aantal brieven en ik
meen dat er ook een voor u bij was." Jantjes
ogen lichtten even op. Lieneke zocht in haar
tasje en haalde de brief te voorschijn. Op dat

moment ging de deur open en professor
Foftuyn vroeg: "Is er nog iets bijzonders, dat
voor het weekend afgehandeld moet worden?"

"Nee, professor. Of ja, toch wel." Lieneke keek
naar Jantje. "Het zusje van dokter Smid en de
vriendin van Fenna weet niet, dat Fenna naar
Gabon veftrokken is, Ik denk dat ze het van
dokter Smid dan ook niet weet. U kunt het
haar misschien beter uitleggen dan ik."
"Ah juist." Hij dacht even na, keek Jantje
observerend aan en zei toen: "Ga zitten,
meisje. Ik denk dat we elkaar wel het een en
ander veftellen kunnen. Begin jij maar." En
Jantje begon. Ze veftelde hem over

"Ik heb overplaatsing voor Michiel
aangevraagd, omdat hij hier met het apparaat
gewerkt heeft en het goed kent." "Ohr" riep
Jantje opgelucht uit, ,maar dan is er niets aan
de hand." Professor Fortuyn knikte. "Er is
alleen nog één probleem. Ze weten geen van
beiden, dat ze geen familie van elkaar zijn.
Maar dat is gauw opgelost. Weet je wat we
doen, we sturen Michiel een telegram. We
leggen hem in het koft de situatie uit en
melden hem Fenna's komst. Maar voordat we
dit doen, moet je eerst Fenna's brief maar
eens lezen." Zenuwachtig scheurde Jantje de
envelop open:

Lieve Jantje,
Per ongeluk was ik woensdagavond getuige
van het voorval tussen jou en Jannus op het
fietspad naar Gardum. Het spijt me erg, dat ik
me nooit gerealiseerd heb, dat jij nog zoveel
van Jannus hield. Ik begrijp nu hoeveel
verdriet je gehad moet hebben. Van professor
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Foftuyn kreeg ik het aanbod om een jaar naar
Afrika te gaan. Het leek me een geschikte
mogelijkheid om met het verleden te breken

Michiel, Fenna is met het apparaat op weg
naar Gabon. Weet niet dat jij daar bent. Ze
verkeeÊ in de veronderstelling dat jullie broer
en zus zijn. Dit is absoluut niet waar. Jullie
hebben geen enkele familierelatie. Brief met
uitleg volgt. Jantje en Fortuyn. "Dat is wel
duidelijk genoeg, dacht ik," zei Fortuyn.
"Ik ga onmiddellijk weg," antwoordde Jantje,
Dan kan ik nog voor zes uur op het
postkantoor terecht. Heel haftelijk dank voor
alles. Tot ziens, professor Foftuyn."
"Tot ziens, Jantje, Ik ben blij, dat alles nog zo
goed afgelopen is."

Toen Jantje 's avonds thuis kwam, zaten de
heer en mevrouw Kloosterboer in de kamer.
Zij moesten immers ook op de hoogte gesteld
worden. Willem raakte hoe langer hoe meer
van slag. Hij zag eerst rood, daarna bleek en
toen keek hij Kloosterboer aan en vroeg
verbijsterd: t'Dus u bent mijn natuurlijke

vader!" Hij schudde perplex zijn hoofd, keek
zijn moeder aan en vroeg: "En Michiel is in
feite helemaal geen tweelingbroer van mij?"
Reinier Kloosterboer en Grietje Smid knikten.
Reinier dudde niet opzij te kijken naar Isabel,
zijn vrouw. Wat moest zij er wel niet van
denken. Dit waren redenen genoeg om
echtscheiding aan te vragen. Reinier kreeg het
er benauwd van. Stel je voor, dat Isabel bij
hem weg zou gaan! Wat zou hij zonder haar
moeten beginnen? Maar Isabel zei peinzendr
"Dankzij Jantje, de Amerikaan en professor
Fortuyn is het vrijwel zeker dat Fenna en
Michiel zullen trouwen. En ik moet je zeggen
dat ik daar erg blij om ben. Maar Michiel is
afts en zal nimmer boer worden." Ze wendde
zich tot haar man en vervolgde: 'tWij hebben
geen zoon. Waarom zou Willem, die zo van
boeren houdt niet jouw opvolger worden,
Reinier. Hij is je zoon en hij heeft zeker jouw
liefde voor het boerenbedrijf geëfd."
"Wwwwil je dan niet bij me weg?" stamelde
Reinier onthutst. "Nu je eindelijk de waarheid
gehoord hebt?" "Wel nee, jongenr" zei Isabel
en ze legde haar smalle hand op zijn mouw.
"Het was misschien wel wat praktischer
geweest, als je er eerder mee voor de dag
gekomen was, maar hetgeen gebeurd is, was
voor mijn t¡jd. Ik kan je toch niet kwalijk
nemen, dat je toen verliefd werd op Grietje?
Ik kan me dat voorctellen,: Grietje is een
bijzondere vrouw." Grietje pakte wat glazen uit
de kast en doorbrak rnet haar Groningse
nuchterheid de ontr.oering Van het ogenblik
door voor te stellen om een borrel te drinken
op de toekomst van:hLJn'kinderen en op de
onderlinge banden, die de families van
Ferwerd zo nauw aanêenQesmeed hadden.

zie voor antwoord pagina 45.
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