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mäandag 18
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2016
donderdag 21 Januari 2016
DOT

zondag 24 januari 2016
maandag 25 januar¡ 2016
dinsdag 26 Januari 2016
donderdag 28 januari 2016

vrijdag 29 januari 2016
zaterdag 30 januari 2016
maandag 1 fiebruari 2016
dinsdag 2 februari 2016
woensdag 3 februari 2016
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Boetseerclub
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ouderbijeenkomst m¡ddelbare school
Bridgeclub "BINEA"
Toneelveren¡g¡ng DOT repetitie
Visclub Onnerbiks ledenvergadering
Kaart en sjoel MARATHON "slim in trek'
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub
Stud¡eclub Veeteelt
Alfa College
Kaart en sjoelvereniging "slim in trek"
Alfa College
So You Dance..........

donderdag 4 februari 2016

Alfa College
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Wat is dat toch snel gegaan hè, 2015!
Voor velen vast een goed jaar geweest maar vast voor
anderen een rot jaar met moeite en verdriet.
, Agenda,.Tiehof ,:.,
We hebben dit meestal niet zelf in de hand maar kunnen er
wel iets mee doen.
r Veul haail en zegen
Ik zelf heb in april mijn moeder begraven nadat wij als
broers en zussen haar 3 weken intensief hadden verzorgd
Hetmysterie,.. '' 5,'
goed
kunnen
met
dat
te
samen
om
buurtzorg. Wat is dat
doen.
Jaarwisseling Onnen 7
Mijn moeder moet u weten wilde nooit naar een
Kaartmarathon 7
verzorgingstehuis, dat was voor oude mensen!
Ze mocht zelf 91 worden, tja en dan ben je blijkbaar nog
Bedankt
9
,'. Holde¡. de,boldàr. ,9
niet oud genoeg voor een verzorgingstehuis.
Maar daarom hebben we ervoor gekozen haar ook de laatste ; ,.ut, '
weken van haar leven thuis te verzorgen.
4 jaargetijden van Car.ina 11
Natuurlijk mis ik haar bij de afgelopen dagen erger.dan de
doorsnee dagen maar dat mag vind ik en ik heb vanaf haar
Eindejaarsplantenjacht 13
verjaardag, 5 december, tot vandaag aan toe eigenlijk altijd
een kaarsje bij haar foto branden zo voelt het of ze er toch
t7
Onskinder
een beetje bij is en maakt het dat ik er beter mee om kan
gaan en maakt dat we af en toe weer over moeders of omi
Met de bus naar de kerk 2A
praten en dat is ook goed.
Nu is het 2016 en ook dit jaar zal wel weer snel voorbij gaan
Natuur in en om Onnen 2t
denk ik. Onze zoon had 't er zelfs over dat hij vorige jaar
nog zo verdrietig was dat oud en nieuw alweer voorbij was
Theater en recept
23
(eigenlijk het vuurwerk afsteken) en dat het dan nog zo lang
,Feuilleton
duurde voor het weer oud en nieuw was maar dat dit heel
erg meegevallen was want het was zomaar weer het einde
van een jaar. Blijkbaar heeft hij het erg naar zijn zin gehad
het afgelopen jaar en nu hoeft hlj dit jaar niet te wanhopen
want oud en nieuw is het toch zo weer!
t
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Voor een ieder van u wens ik u veul haail en zegen toe, en
dat in de breedste zin van dit gezegde.
Er kunnen moeilijke tijden komen dan hoop ik dat u mensen
om u heen heeft die met u door deze tijden heen gaan.
Helaas gaan de dingen in het leven niet altijd zoals wij ze
plannen maar dan moeten we er ook mee omgaan en ons
erbij neerleggen hoe het dan wel verloopt.
Voor mij is het jaar al goed begonnen, geen letsel met
vuurwerk, een prachtige zonsopkomst op 1 januari en fijne
mensen om mij heen.
Een hartelijke groet,

Marion Oosterveld

inleveren kopij vóór L februari
onnerons@gmail.corn

Voorpagina:
foto: Henk Venema
Ook een keer de voorpagina van
de Onnerons verzorgen;
stuur een mail naar
onnerons@gmail.com
Rect¡ficat¡e
Bij het añikel'Ver-dedigingswerken
en de Onnerpolder'
ís per abuis de naam van de auteur.
, dhr, C; G.Storm niet vermeld,
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Anjerlaan 23a- Haren
050-5350334

Ik weet niet of het u is opgevallen en eigenlijk
hoop ik wel dat dit het geval is, maar een
aantal weken geleden is mij iets bijzonders
opgevallen. Iets waar ik tot nu toe nog aldoor
vol van ben en alleen al daarom is dat het
schrijven van dit stukje waard.
Eerst maar even terug naar dat eerste,,,' ::
moment een aantal weken geleden; ik stond
zoals wel vaker gebeuft, te wachten OFl,,dê
trein bij de overweg bij de treinremise en
opeens zag ik het: de waarschuwingslichten
die anders altijd zo saai knipperen met h,un
ronde met zwaft omrande, rode lampen waren
opeens getransformeerd in hartjes,,..ja
werkelijk allemaal warme rode hartjes, aan en
uit. Het kostte me enige tijd om het te
beseffen en eigenlijk geloofde ik het nog
steeds niet. Je kunt het ook bijna alleen maar
zien als er een trein aankomt. Want als de
lampen niet branden is slechts een vage
zwafte rand te zien, die eigenlijk niet verklapt
wat je te zien krijgt wanneer er een trein
aankomt. Maar goed aangezien ik het nu wist,
lette ik erop en zag ik toch duidelijk de
contouren van de hartjes in die pupil van
zwart omrande waarschuwingslam pen.
Mijn eerste gedachte, wie heeft dit gedaan,
zou het bij meerdere overwegen zijn gedaan,
waarom heeft hij of zij dit gedaan, waarom is
dit nooit eerder gedaan en, ook heel
Nederlands, mag dit wel?
Nu een aantal weken later ben ik er nog
steeds mee bezig, ik wil er zelfs een stukje
over schrijven, of nee ik doe het al. Naast het
feit dat ik mij nog steeds afvraag wie
verantwoordelijk is voor deze,,actie, heeft het
mij ook een beetje veranderd en verbaast hët
mij dat ik er nog niet meer mensen over

weer een haft dat klopt. Weg
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mogen genieten van deze harten en dat de
warmte die ze uitstralen mag overslaan in de
harten van mensen, dat ze er blij van mogen
worden en dat ze deze liefde veruolgens weer
doorgeven, dat het een kettingreactie tot
gevolg heeft die de hele wereld over gaat;
overal haften bij de overwegen.
Ik wens u voor het nieuwe jaar dat u maar
vaak bij de spoon,egovergang mag staan te
wachten en dat de haften u dan mogen
toeknipperen en u aan het denken zetten, dat
u hierbij uw eigen warme haftelijke gevoelens
mag creëren over dit mysterie en de gevolgen
daaruan en dat u daarmee uw dag, uw week,
uw jaar kan ingaan en zo een liefdevol 2016
mag ervaren.

gehoord heb.
Was ik in het verleden altijd geïrriteerd
wanneer ik"de1'ampen zag branden.en dus
moest wachten op de trein,'nu verheug ik,mij
er juist op en baal,ik wan:neer er geen trein
aankomt. Sterker ñog , ik zou er bijna op
wachten. Of laatst toen ik teleurgesteld over
de overweg fietste, maar even later de bellen
hoorde rinkelen, twijfelde ik of ik n'iet nog
even terug zou fietsen.
Wat zo'n kleine aanpassing aan die verlichting
al niet te weeg kan brengen. Nu is het niet
meer een veryelend moment, maar een gevoel
van rust, met haften die kloppen en het
wachten op de trein niet lang genoeg kunnen
laten duren. Ze branden ook om de beurt dus
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W. BRUINIERS

nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

wtrvw.Bruiniers.nl

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wrj ook graag uw
bouwmaterialen
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GRONDVERZET
J, de Groot ir.

Felland ôa

- 9755 TB -

Onnen - Tel 050

- 535 03 59 - Mobiel 06-558 062 11

Tevçns leveren wii tFelqarde en vulzand

wffigwqähffihtmd prfll@Wffie,
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Oudejaarsdag in Onnen staat in het teken van
allerlei tradities.
Rolletjes, oliebollen, stamppot, of gourmetten.
Fietsen of hardlopen op oudejaarsdag.
Oliebollen bakken op het Oranjeplein,
Carbid schieten met oude en jonge jeugd,
Zelf heb ik eerst oliebollen gebakken in de
friteuse.
Rond 15:00u stapte ik op de fiets om (even)
bij het carbidschieten te gaan kijken.
Een gezellig samenzijn aan de Mottenbrink
met de veftrouwde gekleurde caravan vain de
jeugd en veel mensen die daar omheen
stonden. Er was weer bier en ander vocht te
koop.
Het verkeer werd netjes geregeld door een
onbekende regelaar.
Een hele rij melkbussen waarvan sommigen er
vreemd uit zagen.
Midden in het weiland stond een jumbo

melkbus oftewel een oude Giertank.
De jeugd had na lang testen het voor elkaar
om dit gecontroleerd te laten knallen als een
melkbus, maar dan met een dreun als of er
een Leopard tank stond te schieten.

Bij elke dreun

trilden de ramen in
een wijde omgeving
de broekspijpen
wapperden en
mensen rnet haar
voorzien van een
scheÌdi.ng moesten
',,'dit €Vêtr weer
fatsoeneren.
: Kees Kuiken van de
rnolen uit de polder
kwam zelfs even
kijken om te zien en
terhoren waarom
zijn ramen trilden.
'Het was weer een. hele happeni:ng en gezellig.
Ik hoop wel dat de omwonenden het hebben
kunnen vol houden en dat er geen aardbeving,
s schade is ontstaan.
Het oude jaar is weer verleden tijd en we
zullen zien wat 2016 ons zal brengen.
Ik wens u allen veel geluk in dit nieuwe jaar.
Henk Oosterveld

Beste clubleden en andere geïnteresseerden,
Op zaterdag 3O januari 2016 organiseert de Kaart- en Sjoelclub een marathon-dag. We gaan
op deze dag 12 bomen kaarten en de sjoelers gaan 20 keer sjoelen. Deze dag begint om 10,00
uur en zal duren tot ongeveer 22.00 uur.

Inleg € 15,00 incl. lunch,(Soep, kroket)

Met's avonds een stamppot./ boerenkool/ hutspot met worst en spekjes + dessert waar u zich
voor moet op geven voor slechts € 6,50.
Mocht u hier geen gebruik van maken dan kunt u voor uw eigen rekening iets van de frituur
bestellen.
We sluiten deze dag

af met een rnooie prijsuitreiking. Iedereen verdient een prijs en de

hoofdprijs is een mooie goed gevulde,boodschappenmand.
Wilt u meedoen aan deze dag, geeft u zich dan vóór 28 januari 2016 op bij:
Jos Vlaar
050 - 406 2553
Bert Tonnis
050 - 406 37t3
Mariska swaving
06 - 11770005
of mail naar: slimintrek@gmail.com
Tot 30 januari bij dorpshuis de TiehoÇ Bakkerweg 4, Onnen!
lÙ
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oostervel
kunststoffen
trcrnsporc:nte oplossingen in kunststof
Neulronslrool T-9
9743 AM Groningen

tel 050-3é00365

www.ooslerveld kunslsloff e n. nl
inf o@oosterveld kunslsloffen, nl

fo< 0503ó0O494

Voor: Plexiglos, polycorbonool (lexon), lrespo, senedqk plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclqmeplolen voor bijvoorbeeld lichlreclqme.
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Gelukkig en gezond 2016 gewenst namens Jeugdvereniging De Oude School.
Met vriendelijke groeten,

Daniel Bieze, Pim van der Ploeg, Jeroen van der Ploeg en René Nijland

Hallo toneelvrienden,
In december hebben jullie kunnen lezen,
wat voor komisch stuk we voor jullie gaan

IANUARI

spelen,
Ik weet dat het nog een paar weken duurt
maar toch wil ik graag het volgende nog

even kwijt:

DE I VAN

We spelen op

vrijdag 19 en op zaterdag 20 februari
in de Tiehof.
(houdt deze avonden vrij')
Aanvang: 20,00 uur
Zaal open: 19.00 u,ur

¡AAG IE DROMEN 1{A

AT WEER

Voorverkoopkaaften op dinsdag 16 februari
van 19.O0 tot 20.00 uur in de Tiehof
Entree is zowel vrijdag als zaterdag € 7,5O

IN DE MAAND

Hopelijk zien we jullie op vrijdag/zaterdag
bij

o

HOLDER DE BOLDER
OP DE HOOIZOLDER.
De leden van de toneelvereniging wensen
iedereen een goed en gezond 2016 toe.

Postbus 1045
6801 BA

Arnhem wwwloesje.nl
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vloeren

elektra

Hubo van der Werf
Kerkstraat 10 Haren

050-534687t
info@huboharen" nl

flim. architecten
Bakkenneg

3 .

ALUSSA

9755 PM

.
'.

O5O

211 01

80 .

un¡np.flimarchitÊcten.nl

I EP-erÉ en partlcutleren

Advies en Lnrichttng adminisÏratie{s} incl, hegeteiding
Beheer/ultvoeren van uw vottedige administratle
ICT adviss, opteldlng en beheer
Aangifte r¡rkunrstentielasting
Executeur testamentair (2 sterren)

TheO

to

T

professionete ondersteuning ALUSSA
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ü6-46361763

*LUãå*
lnfo@atussa.nt
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Het
gaat
ga voor

Je kunt het gerecht goed (een dag) van te

voren maken, dat komt de smaak alleen maar
ten goede. Ik zou dan pas vlak voor het
afbakken het paneermeel en de boter er
overheen doen.

Jachtschotel
Nodig:

-

500 g gehakt
Hacheekruiden (bijv. Verstegen)
2 uien, (grof) gesn.ipperd
aardappels,.genoeQ,.yso¡ ruim vier
personen
jus (eventueel met nog wat extra
hacheekruiden er door)
1 pot appelmoes
paar el paneermeel
beetje boter

Vet een ovenschaal in. Doe het gehaktmengsel
op de bodem. Verdeel er de hele (!) pot
appelmoes over,
Verdeel daarover de aardappels. Strooi het
paneermeel over de schotel. Leg her en der wat
klontjes boter op de bovenkant.
Bak de ovenschotel ongeveer 50 minuten 190
graden- 170 graden hetelucht. Als je het
gerecht warm in de oven zet, hoef je het wat
minder lang te bakken. Check voor de
zekerheid of het midden goed heet is,
Lekker met stoofpeeftjes of een salade met
appeltjes.

Eet smakelijk!

Kook de aardappels goed gaar. Stamp ze dan
grof. Meng de jus er door.
Bak het gehakt rul. Voeg na,een paar minuten
de uien toe. Als alles gaar is, voeg je de
hacheekruiden toe en meng je het goed, Bij
sommige soorten hacheekruiden moet je nog
water toevoegen, lees dus goed de verpakking
Als je water moet toevoegen, moet je dit even
goed laten inkoken, zodat het water
grotendeels verdampt.
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Op de middag van 30 december zijn we met
ons vijven vanaf De Tiehof op stap gegaan,voor de door Stichting Floron (www.floron.n,l)
georganiseerde Eindejaarsplantenjacht: een
uurtje speuren naar bloeiende planten in
rond Onnen. Tussen de klinkers van het
voor ons dorpshuis en rond de
konden we meteen al enkele bloeiers n
t
zoals Klein kruiskruid en Vogelmuur. In d heg
bij het haventje prijkten de gele bloemen van
Gewone melkdistel. Via de Tijborgsteeg,
Boerlandspad en een stukje Bakkerweg
kwamen we op de Dorpsweg.

FotoT:

Zoeken naar
bloeiende wilde
planten langs de

Ondeftussen
Schijfkamille, Tij

ond

a

langs de
''

nel
in het land
ââ,rS diê
ware
in de houtwal
staan nog ni zo ver.
en die tijd was het
maar een kleine
uur ook wel
tijdsoverschrijding was toegestaan en die
benutten we door nog een klein stukje van het
pad langs de puttenstraat af te struinen. Met
Scherpe boterbloem, Gladde witbol (een gras),
Witte en Gevlekte dovenetel kwam onze score
daarmee op 26 soorten bloeiende planten. Dat
is ruim boven het landelijk gemiddelde voor
dit keer (16, tegen 10 in 20L4). Omdat het
weer inmiddels ook wat guurder was
geworden, was het geen straf met de wind in
de rug met stevige pas terug te lopen naar het
dorp.
Omdat het op l januari 's middags heel
vriendelijk wandelweer was, heb ik via een
andere route nog een tweede plantenjacht
uitgevoerd.

aan
P,

gtng de teller wee
ô
blon k het gel.e,stê
pla
vroeg Speen

::

n

orpsweg
Gewone

heel

in de
meidoornhaag verri
nzi wat ze
Dagkoekoeksbloemen. We
en
speuftocht langs de Koelandsdrift,
meteen in de berm op de bloeiaren van Grote
vossenstaaft stuitten, een grassoort die
eigenlijk pas in de loop april behoort te
bloeien.
Tot aan de van Swinderenlaan vonden we o.a.
nog Akkerkool, Paardenbloem en Kropaar (een
gras) in bloei.
en

Foto3:
Bloeiende
Dagkoekoeksbloem
langs de puttenstraat

in de Onnerpolder
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NIE
nieuwbouw verbouw onderhoud
Ook uw adres voor:

Houtwormbestrijding
Zwambestrijding

Felland 4, 9753 TA Haren
Tel. 050-4061041 Fax. 050-4061042

TEVEEL!
BETAAL
'Ñ'TET
Stukadoorsbedriif

a

(6%i BTW voor partlcullsrÊn, vñ¡Êg naår ds voorwaarden)

Jor Silf¡cnra

tr#

FeltandT-Haren

o50 5341730
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Uw'partner in:
- riool'ontstopping
- aanleg/renovalle riool
- drainagesystemen
- grondwerk {.b:.v. tuin

Loon.en
GROND-. WEG-

,f'
Feltrand 2a -'Haren

I 06 - 533,1501'5 tO50 . 4961950
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info@vanderes.info

:.

www.vanderes.info

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik zeker wist
in elk geval de lijst voor Onnen met Rode
klaver te kunnen aanvullen, dat voor ons huis
in de berm van het fietspad bloeide.
Op mijn rondje Dorpsweg, Mottenbrink,
Onneresweg, Van Swinderenlaan en het pad
langs de winputten de polder in (het stukje
dat dubbelde met 30 december heb ik
uiteraard overgeslagen) kon ik in totaal nog
zeven andere bloeiers noteren, waaronder
Duizendblad en Fluitenkruid.
Op de beide routes vonden we in totaal dus 33
bloeide plantensooften (z¡e tabel). Dat is nog
geen 5 o/o Vên het aantal in heel Nederland
waargenomen bloeiers (735). Het zal niet
verbazen dat in zuid Nederland tijdens zo'n
uuftje wandelen tot meer dan 70 bloeiende
sooften zijn gevonden. Veel van die lange
lijsten zijn verzameld in echt stedelijk gebied,
dat een milder klimaat heeft en daardoor een
heel eigen flora kent met inmiddels flink wat
soorten die in het landelijk gebied rond Onnen
ontbreken.

'

In de overzichtstabel zijn de sooften
gerangschikt volgens de lijst van de 25
landelijk meest gemelde soorten (kolom
Top25NL). Daaruit blijkt dat we ook in Onnen
a.ll.e eerste 14 topscoorders hebben gevonden.
Inmiddels is een uitgebreid verslag over de
Ei ndejaa rspla ntenjacht verschenen op
www. pla,ntenjacht. nì, dat.,iedereen kan
down{oaden. ;Daar vindt u ,nog veel meer
boeiende resu:ltaten van deze leu:ke
'ei'ndejaarsactie.
Tenslotte'wil jk Amanda,,Anke, Roos en Jan
harteli}k bedanken voor hun bijdrage aan deze
inventar,isatie' van bloeiende planten in hartje
winter en daarbij nog vermel'den dat we ook
nog,.vier sooften vonden die,nog nooi eerder
voor het betreffende. zogenaamde
kilorneterhok (gebied van 1 bij 1 km) waren
opgegeven. 'Dus nieuw voor de wetenschapl
'ben hoentjen (ben'hoentjen@kp:nmail.nl)

Resultaten Eindejaarsplantenjacht in en rond Onnen
30 december

datum

2015 {jacht 1} en 1 januari 2016 (jacht 2)
Nederlandse naam

30-12-2015 llgd_e-ligtiq
-

Wetenschappelijke naam

iacht Top25NI opmerkingr

Bellis

1en2
1en2
1en2
1en2
1en2
1en2
1en2
1en2
1en2
7 en2
1en2
1en2
1en2
1en2
Len2

30-12-2015 Paardenbloem

Taraxacum officinale

30-12-2015 ,sJry?-tglr-_*" _
30-12-2015 Klein kruiskruid

Poa annua

Senecio vulgaris
Lamium purpureurn

1-t-2016 Paarse dovenetel
30-12-2015 HerderstasÌe
30-12-2015 Vogelmuur

Capsella bursa-pastoris
Stellaria media

30-12-2015 Kropaar

Dactylis glomerata

30-72-2t15 Witte dovenetel

Lamium album

30-12-2015 Gewone melkdistel

Sonchus oleraceus
Ranunculus acris

30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
30-12-2015
1-1-2016
7-7-2016
7-7-2076

Scherpe boterbloem
Kleine veldkers

Tuinwolfsmelk
Gewone hoornbloem
Dagkoekoeksbloem
Robertskruid
Akkerkool
Schijfkamille
Grote vossenstaart
Dalmatiëklokje
Çew9,o1 1_!¡9"q o :99ç.n,lir_qr9_
Roze ooievaarsbek

Gladde witbol
Gestreepte dovenetel
Paarse dovenetel

Duizendblad
Rode klaver
Fluitenkruid
t-1-20L6 Canadese fijnstraal
7-7-24ß Kluwenhoornbloem
1-1-2016 Beklierde duizendknoop

t-t-20L6

Cardamine hirsuta

W

Eu

um fontanum

vulgare

dioica
m robeitianum
Lapsana,communis

Mâtricaria discoidea
Alopecurus pratens¡s

-_

1en

5
6
7

8
9
10

LI
t2
L4
20
22

2

1
7

Ficaria verna

1

Veronica serpyllifolia
Achillea millefolium
Trifolium pratense

3

4

1en2
1en2

Campanula portenschlagiana

Geranium endressii
Holcus mollis
Lamiurn,maculatum'Variegatum'
Lamium purpureum

7

2

nieuw voor km-hok 239-575
nieuw voor km-hok 239-574

t
L

nieuw voor km-hok 239-573

1

1
1

2

13

2

15

Anthriscus sylvestris
Conyza canadensis

2

t7

2

18

Cerastìum glomeratum

2

Persicaria lapathifolia

2

Salix

2

nieuw voor km-hok 240-573
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Groningen HS 6.42 7.32 8,02 8.32
Haren Station 7.OI 7.5L B.2L 8.51
Onnen (Ubels) 7.09 7.59 8.29 8.59
xElk hele uur direct aansluiting richting Zuidlaren en
Reistijd Onnen-Assen ca. 45 min.
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Assen ( sorms me! overstap in Onnen;.in kleine bus),
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...............

10.02
10.09
10.27

10.32 11.02
10.39 11.09
10.57 tt.27
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en2
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xRichting Zuidiaren en Assen alleen met LijnBelBus op elk hele uur. (Tel, 0900 400 2000)
xSchoolvakanties: als maandag t/m vrijdag. Onnen-Groningen vanaf 8.32. GroningeR'Onnen vanaf 7.32
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Lezi ngenavond

over natuu

r

om Onnen
, ,Na,

Door de heel
vorig
Loone
ssterns

de pauze zal André Eijkenaar, werkzaam

bij Landschapsbeheer Groningen en voorzitter

avo

van de Kerkuilenwerkgroep Groningen, maar
"'bovenal begenadigd natuurfotograaf, ons aan
de ha¡d van zijn prachtige foto's inwijden in
het mysterieuze leven van de Kerkuil. Deze
. uilensooft broedt ook in verschillende

n
te organisere
van De Tieh
zijn verborgen leefwijze merken maar
ook dit jaa
Deze keer I deze
weinigen zijn aanwezigheid op (behalve
vinden
De Tie
natuurlijk de gastvrije onderdakbieders aan
20
aanvang
uur. Er
deze nachtbraker).
twee lezingen geh
André zal zeker ook
worden van elk
ingaan op hoe het met
half
uur, met erna gelegenheid
de Kerkuil in Groningen
gesteld is en
voor het stellen van
vragen en onderbroken
vermoedelijk ook wel
door een pauze.
wat praktische adviezen
Voor de pauze zal Marnix
hebben hoe de soms
Deterd, net afgestudeerd
toch onvermijdelijke
'rommel' beheersbaar te
bij het Kenniscentrum
Landschap van de RU
houden. In deze
presentatie zullen vast
Groningen, u nog een
keer meenemen op zijn
ook andere mooie
excursie door de
beelden van de flora en
Onnerpolder, die hij begin
fauna in onze omgeving
november van het vorig
langs komen.
jaar leidde. Voor
menigeen verwaaiden en
verregenden toen zijn
verhalen over de
Kerkuilen (foto: André Eijkenaar)

ontstaansgesch ieden is
van het Gorechter
Hunzedal in de gure zuidwestenwind. In de
beschutting van de warme grote zaal van De
Tiehof zal hij in zijn presentatie nog eens de
geo(modo)logische, bodemkundige en
hydrologische ontstaanswijze van het gehele
stroomdal schetsen, de basis van het
cultuurlandschap rond Onnen. Dat daarbij,de
cultuurhistorie van onze polder ook aan bod
komt spreekt voor zich.

2l

Wie alvast een voorproetje wil hebben kan
terecht'op zijn prachtige website
wwtÀ,. natu u rkijker. n I .

Gr"aag tot ziens op woensdagavond 24 februari
in De Tiehof!

ben hoentien lbenhoe ntjen@kpnmail. nl)
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Theater te Water in de Tiehof
op zondag2A februari 2016 om 15.OO uur
De laatste bus!
Een verlaten bushalte, liefdesperikelen, tram,melant in het dorp en
misschien wel asielzoekers
Als juf Winnie haar vriendje afzet bij een bushalte stapelen.de vragen
zich op.
Waarom doet ze dat?
Er rijdt immers geen bus.
Houdt ze niet meer van hem?
Wat is dat eigenlijk voor jongen en wat wil ,hij toch?
En hoe zit het met die asielzoekers?
Boer Koekamp ziet zijn kans schoon, maar zijn vrouw steekt er een
stokje voor.
Petra probeert een breuk te lijmen, maar wordt er zelf heel verdrietig van.
Dorpsbelangen aarzelt en raakt het spoor volledig bijster,
En de muzikant moet zijn bushokje opgeven en heeft geen dak meer boven zijn hoofd,
Het komt allemaal uit "De Laatste Bus" van Theater te Water,
En na een happy end verdwijnt alles weer in de laatste bus van Theater te Wateç
want na deze winter wordt de lijn opgeheven.
:

Recepten

uit de oude doos
I{of li*¡rutlrtíng.

'l
l:

r

{lirrlrln, } r11,. room, j- dL. stcrke koffie, rval sacclvrrittr of
irl ellrisc.

ili irct vr:r'igc rcccpt be;clrrcvrrr is,
ilr ¡rl:rtrls vírn l'oorn gedecllclijh kaf{ie. Jrreseltlccf hct
litrrlrlìulii,: \farrn uf koucì, dcsvcriliczcncle nrct ccrì roorrrsalls \"itr
{ tll .. r(x}rrì lrì{lL I cii:rdooicl cn ei'Ìn pirar tlnt¡r¡rtls t,r1.r¡gL,[ùs¡c

fl¡,tlid

r:[r:n prtci<liug gchc:cl als

llliir:rr' ntr:r¡r

r;iir:r'lttritril, siixi¡rû of kristallost:.

Kolfioprrrkling mot toûms&us.
{ rll.. t<r{iii:, ll (;, gclatine (ongevcrir,f.biart), I ril.. i:ooin, 1ui,
rt¡rt saccl¡lrri¡rc.
l"rr:; r.1<. ¡¡r'ìiriirrc ap i'n x(.ér rveirrig liokcnd watcl:, vocg er eeuigu
,¡1r¡1r¡r¡:['i ol,gckrsie saccharinc, sa-xinc of kristallosc bij en rocr cr
rl;rìt (l: kuifie door. Giet Jret mengsel in een met rvater omge:'ll(xil(l l:lt,in thcckopje of in ecn paar ciei'dopjes cn laat het daaiin
l:t¡uti r;lr stijl rvordcn. Vocg bij dcn room ccn paar drrrplrcls opgt,li¡.1[c sitccharinr: eit het gcklopte ei, loer hct mengscl dan o¡r-een
¿t,'lrl, vrn¡L (licvcr notí,,au bairr-nrarie") tot hct gebonden is, ¡rraal^
..',¡,f, (l;ì{ lrcf ¡riet ga.ai koken, omilat dc kans voor schilten dan
-[rcL
l'.r.(u)lrr¡' tr¡rr wordc,rt, l-¡utt ucli,l <Ie saus koud ï,orden, stort
l,rrr,l,illtliir, q:rr prcscirtocr ircl met tic ììaus er onthccr¡.

Bovenstaand recept vond ik in een stokoud kookboekje (1926)
De oudere lezers, geboren in het begin van de vorige eeuw, zullen zich dit recept nog wel
herinneren. Het werd als nagerecht gegeten bij de aardappelpuree met ham uit de oven.
Net als nu stonden in alle kranten recepten. Niet als aparte rubriek, maar in het Vrouwenhoekje
van de krant.
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In Afrika scheen de zon brandend op de brede
rivier en deed de lucht boven de golfjes
sidderen, De palmen knikten over het water.
Het leek wel alsof ze hun hoofden deemoedig
bogen voor zo veel zonneschijn. Op de brede
rivier voer een prauw. Een vriendelijke neger
met glimmende wangen en glinsterende ogen
bediende vol trots zijn knetterende
buitenboordmotor. l-tet platte vaaftuig was
volgeladen met kisten en dozen. Aan
bakboordzijde zaten een paar negervrouwen in
hun bonte kleren. Ze lachten en praatten
luidruchtig en overstemden met gemak het
kabaal van de buitenboordmotor. Eén vande
vrouwen had een mand bij zich met daarin
twee kippen en een haan. Telkens als het
vaaftuig stampte op een golf van de rivieç
schoof het deksel van de mand iets opzij. Dan
stak de haan snel zijn kop door de opening,
haalde met veel bravoure adem om een luid
kukeleku over het water te doen schallen.
Maar zover kwam het meestal niet.
Halverwege zijn kukeleku plantte de
eigenares, zonder haar gesprek daarvoor te
onderbreken, het deksel stevig op de mand,
zodat de lange uithaal van de haan in de mand
gesmoord werd. Concurrentie werd kennelijk
niet geduldl Op de voorplecht van de boot zat
een knap, blond meisje, Ze droeg een grote
strohoed om haar blanke huid te beschermen
tegen de ongewone hoeveelheid zonnestralen.
Ze was erg moe van de reis, van de
verandering in klimaat, maar bovenal van de
veranderingen in haar persoonlijke leven. Ze
leunde met haar rug tegen de kisten en keek
geamuseerd naar de negervrouw met,:haar
haan en even dacht,ze aan, de,haan in hun
eigen kippenhok, daar in dat verre, noordelijke
Groningen. De lange reis zat er bijna op. Ze
was blij dat alles naar wens verlopen was en
dat er geen krat met kostbaar
instrumentarium verloren was gegaan. De
man aan het roer probeerde haar aandacht op
iets te vestigen. Hlj zwaaide,.met zijn hand
naar de oever. Fenna keek opzij en zag'een
houten vlonder op palen boven het water, Een
groot, wit bord, waarop'Hospital'stond, zat
aan de steiger vastgespijkerd. De neger deed
de motor uit en de prauw minderde langzaam
vaaft. Hlj deed zijn beide handen als een koker
voor zijn mond en maakte een geluid, dat
verdacht veel leek op een hoornstoeter van
een onvervalste Hollandse zeesleper. Fenna
schoot in de lach om zoveel improvisatietalent.

IIIIN,ITD
Daarbij was succes verzekerd, want in een
ommezien stond de steiger vol mensen. In een
flits zag Fenna een heleboel donkere
gezichten,¡ rnäãF sok en'kele blanken eftussen"
De boot legde aan:.en Fenna pakte haar
spullen bij el.kaar. .De,man van de boot
ondersteunde,,haar.toen ze uit wilde stappen
en een,blanke,.hand, werd,,uitgestoken om haar
opl.de steiger te,6elpêrì. .Fenna's adem stokte
in haar. keel; Die hand kende ze. Dat was een
overbekende,'hand" die ze uit d:uizenden
herkennen,zoa. Fenna voelde zich heet en
koud worden tegelijk. Ze keek op en zag in de
stralende ogen van Michiel. t'Fenna lieveling,
wat voel i,k me gelukkig, dat je er bent."
"Michiel," bracht Fenna:met moeite uit.
"Mmaaaarr,.." l-let werd zwart voor Fenna's
ogen. De doorgestane spanningen en emoties
hadden haar weerstandsvermogen niet
versterkt. Het weerzien met Michiel werd
teveel voor haar, Ze zuchtte en Michiel ving
haar op in zijn armen. Een gemompel van
misnoegen steeg op uit de monden der
zwaften. Ze hadden zo graag gezien hoe die
witte dokter zijn vrouw begroette en nou viel
ze flauw... Michiel glimlachte over Fenna's
hoofd heen, dat tegen zijn borst rustte, Hij
tilde haar tengere lichaam in zijn armen en
bracht haar naar zijn kamer. De negers keken
hen teleurgesteld na en begonnen toen met
het uitladen van de boot. Michiel legde haar op
zijn bed en daar kwam ze bij, "Oh Michiel,"
zuchtte Fenna met een snik, "Wat ben ik blij,
dat ik je weer zie en dat ik weer bij je ben. Ik
heb zo naar je verlangd." Toen sloeg ze een
hand voor haar mond en een pijnlijke trek
gleed over haar gezichtje. "Maar het kan niet,
Michiel. We zijn immers familie van elkaar."
Michiel keek haar in de ogen. ,,Je bent niet
veranderd. Je bent mijn Fenna." Hij bukte zich
dieper, groef zijn armen onder haar door en
kuste haar onstuimig op de lippen. Fenna zette
haar handen af tegen zijn schouders om hem
weg te drukken, maar Michiel liet zich niet
meer wegdrukken. Hij had haar nu eindelijk bij
zich en dat zou zijn hele leven zo blijven, vond
hij, Maar Fenna dacht daar anders over. Ze
worstelde om los te komen, Opeens liet h¡j
haar abrupt los en zei haastig met glimmende
ogen: "Fenna, als ik je nu verzeker dat we
geen enkele familierelatie met elkaar hebben
en helemaal geen broer of zus zijn, zou ik je
dan in vredesnaam weer in mijn armen mogen
nemen en kussen, want ik barst zowat."
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"Oh Michiel, is dat werkelijk waar?"
"Wil je het bewijs zien?" Michiel haalde het
telegram van Jantje en professor Fortuyn voor
de dag. Fenna las het. Toen,keek ze Michiel
stralend aan. Het was.alsof al'le
verdriet in een
en
Michiel, Miclriel." Met
strekte ze haar a
liet zich naast Fen
dolgel
f'ì, hele
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Michiel zich op. Hij
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r de wet,
zodat het voor iedereen duidelijk is. We
hebben nu genoeg misverstanden gehad. Wat
vind jij daaryan?" Fenna knikte enthousiast.
"Ik wil niets liever."
"Fijn lieveling," antwoordde Michiel.
'tDan ga ik meteen op zoek naar iemand, die
dat zal kunnen regelen." Hij stond op, haalde
zijn vingers door zijn donkere krullen en
lachte,

"Ik ga met je mee," antwoordde Fenna
stralend van geluk.
"Dat zul je wel moeten, anders kan,,."
"Maar," viel Fenna hem lachend in de rede,
"wanneer wil je dan trouwen?"
"Nu," grijnsde hij. "Als dat kan tenminste."
Epiloog

In het dorpje vonden Fenna en Michiel iemand
van het burgerlijk gezag, die hen volgens de
regels der kunst de volgende dag trouwde.
Een Engelse priester van de Anglicaanse kerk
vonden ze bereid om het huwelijk in te
zegenen. Toen de korte plechtigheid afgelopen
was en Michiel zijn jonge vrouw in de armen
sloot, fluisterde hij plagend aan haar oor:
"Dag Fenna Smid. Hoe klinkt dat?"
"De mooiste naam die ik ken," lachte Fen,na,'
terwijl ze haar kersverse echtgenoot aankeek.
"Maar heet ik eigenlijk wel Fenna Smid?"
Michiel grabbelde in zijn broekzak, haalde een
gesloten envelop te voorschijn en zwaaide die
voor Fenna's neus. Het was Jantjes brief.
"Daar zal vast in staan hoe we in het vervolg
zullen heten. Misschien is het wel een heel
lelijke naam en geef je de voorkeur aan Smid."
Ze scheurden de brief open en razendsnel
vlogen hun ogen over de regels.
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"Ik heb het," juichte

Fenna. "Hezberg. Michiel
en Fenna Hezberg zullen we heten."

Willem kwam bij Reinier Kloosterboer op de
boerderij. Van het begin af aan konden ze het
samen goed vinden. Eigenlijk was dat niets
nieuws, want voorheen was dat ook al het
geval. Willem nam een groot deel van het
werk over, zodat Reinier Kloosterboer en Onno
Smid het wat makkelijker kregen. Per slot van
rekening,waren ze geen deftigers mee. Willem
genoot met volle teugen van het werk en
ver.heugde zich erop, dat hij eens boer van
Fenryerd zou zijn. Kloosterboer erkende Willem
als zijn wettige zoon en zo gebeurde het dat
.een jonge Kloosterboer het familiebedrijf zou
vsoftzetten.
In eerste instantie was het wel een koude
douche voor de oude Dallinga, dat zijn zoon
Jannus niet met Fenna, maar met Jantje zou
trouwen, Jantje was een arbeidersdochter en
stalraampjes om te tellen, bezat de familie
Smid niet. Hij zag het financieel niet meer
zitten. Hij legde zich er tenslotte bij neer,
omdat hij wel zag, dat er toch niets aan te
veranderen viel, In haar spaarzame vrije tijd
maakte de ijverige Jantje het huis schoon en
richtte het opnieuw in. Koftom, er was bij de
Dallinga's weer een flinke vrouw in huis, die de
boel onderhield, het huis gezellig maakte en
de financiële leiding van het bedrijf op zich
nam. Met enige weemoed dacht Hendrik
Dallinga aan Jikke, zijn vrouw, terug, die
eigenlijk te jong gestoruen was. Hij begon zich
steeds meer aan Jantje te hechten en
accepteerde haar tenslotte als de aanstaande
boerin van de Dallinga Heerd. De huiselijke
gezelligheid die hij bij Grietje en Jantje
ondervond , zorgde ervoor, dat hij steeds
minder naar het café ging. Jannus was als een
bezetene.aan het werk gegaan om het sterk
verwaarloosde bedrijf weer op gang te krijgen,
zodat hij Jantje een weliswaar eenvoudig,
maar toch redelijk bestaan zou kunnen
aanbieden. Onno Smid, Willem en Reinier
Kloosterboer steunden Jannus waar ze maar
konden en besteedden een groot deel van hun
vrije ti¡d aan de Dallinga Heerd.
Een jaar later trouwden Jannus en Jantje,
Michiel:en Fenna kwamen voor het huwelijk
:oV€F uit Gabon. De Amerikaanse oom van
Michiel vloog'naar Nederland. Hij maakte van
de gelegenheid gebruik om kennis te maken

met zijn neef en aangetrouwde nicht.
Professor Foftuyn en zijn vrouw waren ook
uitgenodigd op het feest samen met Lieneke,
de secretaresse. Willem, die bepaald geen

vrouwenhater was, vond Lieneke wel aardig.
Zo aardig zelfs, dat hij niet bij haar weg te
slaan was. Professor Foftuyn bood Jantje een
prachtig boeket bloemen aan met de woorden:
"Die heb je wel verdiend, meisje." Fenna kreeg
net zo'n boeket bloemen. Ze kleurde ervan en
zei: "Maar professor, ik trouw toch niet."
"Nee kind, maar ik kon ze toch slecht naar
Afrika opsturen toen jullie trouwden."
streek nadenkend over zijn kin toen h
aankeek. "Hezberg is je echte naam,
Michiel? Was je vader soms medicus?" Michiel
knikte. 'tDat dacht ik al. Daniël Hezberg was
mijn studievriend. Ik kan je veel over je vader
veftellen en ook je dappere moeder heb ik
goed gekend, Ik heb zijn proefschrift nog,in dê
kast staan . Zodra je uit Gabon terugkomt en
je opleiding voor radioloog bij mij komt doen,
zal ik het je geven. Dan weet ik tenminste
zeker, dat je terug zult komen." Ze lachten alle
drie. "Dat beloof ik u," zei Michiel, "want dan
gaat Fenna naar het conseryatorium."
Het korte verblijf van Fenna en Michiel in
Nederland was in een zucht voorbij. En eer

men er erg in had, stonden ze al weer op het
vliegveld van Eelde . Ze waren er allemaal:
Reinier en Isabel Kloosterboer, Onno en
Grietje Smid, Jantje en Jannus Dallinga,
Willem en
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Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u
's avonds, 3 nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht bij:
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Jeugdvereniging "De Oude School"
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Dhr. R. Venema
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Dhr. J. Maar
Mevr. I. Vlaar
Mevr. E. van Wieren
Mevr, T. Mars
Mevr. M. Oosterveld
Dhr. P. Silverstein
Mevr. J. Eisses
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o6-43023175
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0598-325194
050-5343714

hJ.oosterveld@ home. nl
riemervenema@ hotmal Lcom

Stichting "De Tìjborg"
Stichting D¡everdoatie
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tinekemars@hotmail. com
marionvandijkhuizen@home. nl
psilverstein@ziggo.nl
plaseisses@ziggo.nl

bestuur@detiehof.nl
wi mberends00T@hotmail.com

gerihon@home.nl
berharen@home.nl
dorpsbelangen@onnen. nu
Reindert.eringa@tele2. nl

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 installaties, water, sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloervenrarming, centrale venrarming, 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 blijft onnerons!
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Marion Oosterveld
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Steven van der Ziel
Henk Oosterveld

Jan Dunning
Dirk-Jan Schotanus
Henk Oosterveld
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Lourens N i¡land
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