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- victor veilig - vereniging dorpsbelangen onnen - ons kinder - de 4 jaargetijden van carina - je suis onnerons -

vr¡jdag 6 november
zaterdag 7 november
zatedag 7 november
maandag 9 november
donderdag 12 november
donderdag 12 november
maandag 16 november
dinsdag 17 november
donderdag 19 november
donderdag 19 november
zaterdag 21 november
maandag 23 november
maandag 23 november
maandag 23 november
woensdag 25 november
donderdag 26 november
vrijdag 27 november
zaterdag 28 november
maandag 30 november
dinsdag 1 december
dinsdag 1 december
woensdag 2 december
donderdag 3 december
donderdag 3 december
zaterdag 5 december
zatedag 5 december
maandag 7 december
maandag 7 december
maandag 7 december
n

vrije kaart en sjoelavond

20.00 00.00
15.30 L7.30
20.00 ?
9.30 12.00
19.30 00.00
19.30 21.00
9.30 12.00
14.30 16.30
13.30 L7.3O
19.30 00.00
15.30 16.30
9.00 12.00
9.30 12.00
20.00 22.OO
19.00 22.00
19.30 00.00
17.00 19.00

visclub
Hoeskoamer
vogels
toneel vereniging
hollandse spelen grote zaal
bridge club de vroege vogels
ouderensoos
bridgeclub BINEA
toneelvercniginE
hengelclub haren
dietisten
bridgeclub de vroege vogels
dorpsbelang vergadering
AED herhalingscursus
toneel vereniging
Onner avond
? ?
Sinterklaas
12,00
9.30
vogels
bridgeclub vroege
14.30 16.30
ouderensoos
19.30 00.00
toneelvereniging
you
20.30
22.30
dance
so
13.30 t7.30
bridgeclub BINEA
NNT Marcel Hensema toneel barbecue20.00 23.00
15.30 17.30
ZÊZV visclub
20.00 ?
Onner Hoeskoamer
9.30 12.00
bridgeclub vroege vogels
20.00 23.00
veeteelt stud¡e club
20.00 22.00
Humanitas vergadering
ZEZV
Onner
bridge club de vroege

le suis Onnerons...
Alles kent een eerste keer en zo ook voor mij
het schrijven van een stukje voor de Onnerons.
Ik heb geen ervaring in het schrijven van
dergelijke stukjes, maar wel vind ik het leuk
om in mijn weekendkrant de stukjes te lezen
van de verschillende columnisten. Sommigen
schrijven over hun dagelijkse belevenissen,
anderen schrijven een beschouwing op iets dat
hen persoonlijk bezighoudt of iets dat op dat
moment speelt in de wereld. Maar ja, waar
schrijf ik dan over in de Onnerons en vooral
hoe zal ik dat schrijven. le kunt het hebben
over de tijd van het jaar, over wat er speelt op
straat of over je persoonlijk dagelijks leven,
maar daarover een andere keer, Deze eerste
keer beperk ik mij tot de Onnerons zelf. Ik
moet u zeggen dat ik tot nu toe veel plezier
heb ik het werken aan de Onnerons; ik houd
mij samen met mijn vriend Jan Dunning bezig
met de Lay out van de Dorpskrant en daarbij
ga je niet over een nacht ijs. Sinds we daarmee
bezig zijn kijken we met nog meer aandacht
naar de diverse kranten en tijdschriften en hoe
zij hun a¡tikelen aan de man brengen. Zijn we
een krant of een tijdschrift, hoe moeten we
onze reclames over de pagina's verdelen; zou

het niet mooier zijn om de krant in kleur uit te
brengen en wat voor stukjes zouden we graag
in de Onnerons zien? Afgelopen maand hebben
we hier met het bestuur en de redactie over
gesproken. Wij willen een dorpskrant maken,
ter ontspanning en vermaak en wat dat precies
betekend mag u zelf invullen. Wel weet ik dat
wij ondanks onze geringe grootte een veelzijdig
dorp zijn, met een grote diversiteit aan mensen
en deze mensen hebben verschillende ideeën
over ontspanning en vermaak, maar dat maakt
het dorp juist zo leuk en daarmee ook het
werken aan de dorpskrant. Wij zijn druk bezig
met de ontwikkeling van onze redactie en de
invulling van onze dorpskrant. Hopelijk mag en
kan ik nog vele kranten in elkaar zetten en
krijgen we input van een ieder, zodat we de
krant waar mogelijk kunnen verbeteren, En
ach, dat schrijven van een stukje, ik denk dat
naar mate je het vaker doet, het steeds beter
gaat, dus schroom niet en stuur eens een
stukje in, wat kan er misgaan wij zijn immers
onnerons.
Lourens

Collecte Nederlandse Brandwonden
Sticnting groot succes
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In de week van 11 tot en met 17 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000

;

vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. ,Ook in Onnen gingen de,collectanten
langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 382,94 opgehaald. De
opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor
mensen met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met
tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de venn¡erkingsproblemen van het
vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van
brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard',
gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden
Stichting helpt hen daarbij.

Al meer dan 40 jaar voert de Neder:landse tsrandwonden Stichting haar strijd tegen

deze

littekens. Dit doet zij op drie fronten: l-ret voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de
behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de psychosociale nazorg en
begeleiding.Dankzij de collecte kan de Nederlandse Brandwonden"stichting haar activiteiten
voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle
collectanten en gulle gevers in Onnen voor hun',bijdr:age aan 'de strijd tegen de littekens'.
Met vriendelijke
Jacolien
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www.brandwondenstichting.nl
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W. BRUINIERS

nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

www.Bruiniers.nl

info@bruiniers.nl

Natuurl'rjk leveren wrj ook graag uw
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bouwmaterialen

w@&w æ$Be !rcOrnffisffi@mde

gffie$wsrkãæmhggee¡

GRONDVERZET
J, de Groot ir.

Felland 6a

- 9755 TB -

Onnen - Tel 050

- 535 03 59 - Mobiel 06-558 A6211

Tevç¡g leveren wii teelaAfde en vulzand
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De intocht van Sinterklaas begint zaterdag 28 november om 14:00 uur bij de Oranjeboom,
Sinterklaas komt Onnen binnen vanuit de richting Haren en maakt een optocht door Onnen, De
optocht start bij de Oranjeboom en gaat vervolgens door de Mottenbrink, Langelandweg,
Dorpsweg, Hooiveldsteeg, Koelandsdrift, Tijborgsteeg, Dorpsweg, Bakkerweg en eindigt bij het
dorpshuis "de Tiehof", waar wij verwachten dat de Sint daar om circa t4:2Au aankomt,

Eenmaal aangekomen bij het dorpshuis, zal het Sinterklaasfeest in de grote zaal plaats vinden.
Kinderen worden aangemoedigd om stukjes te doen voor de Sint net zoals vorig jaar. Zingen,
een dansje of een leuk verhaaltje kan allemaal! Wij verwachten dat het Sinterklaasfeest zo rond
75:45/ t6: 00 afgelopen is.

Schoen zetten
Kinderen kunnen weer hun schoen zetten in
het dorpshuis op vrijdag 27 november vanaf
16:30 tot 19:00u . Een tekening voor de Sint
of een woftel voor Americo zou Sinterklaas
heel erg leuk vindenl
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ST¡CHTING VOLKSVERMAAK ONNEN
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Plaats: ærechtKerK / Çgrecfrthu¡s, KerKsrrôôt t+ I Harîu$ôôn 1, Hôren
Dotumt vr¡jdôg en zaterd ag 20 en 2J november 2015
TÜd: fl.oo tot 17.oo uur
verKoop vôn o.ô. ôm¡eK en curiosô, s¡eraden, handueìîK u¡t Peru en AfriKa, houtsnÜuterK,
KerômieK, beelden, hôndgemôôKte côdeôu ôft¡Kelen voor S:interKlôôs en Kerst,
vogeileKKernijen en eigen geþôKKen caKe en ôppercôôrc.
ooK is er tueer een þoeKenmôrKt.
Toegông is gratis

foor meer informatie:
Kloos BaKKer, Horcuslaôn 1, l{¿rêf},

tel. oso-s3zog5s

[4ferrgroep æededoelen Haren
Zie oox siæ vôn de l^Ierrgroêp: http://goed-doel.pKn-hôren.nl/
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Tussensta nd Klaverjassen

Hoogste stand
Naam

I
2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
LZ
13
L4
15
16
17
18
19
20
2L
22
23

B, Tonnis
J. Vlaar
J
Eitens
LF. Abbring jr.
K. Berends
J. Paize
S. Zuidema
G. Rutgers
J. Swaving
J. Ottens
W. Berends
T. Es van der
T. Ottens
Mar, Swaving
W, Abbring
F, Bazuin
J, Koops
L. Hemmen
I
Groenbroek
K. Eitens
G. Reinders
L, Nijland
H. Wolters

24943
24284

2

2449t

3

23811
23772
23581
23420

4

1

5

6
7

I

23r57
22936
229t7
22878
22863
22844

9

10
11

L2
13

22764
22614

t4

2257r
22378
22295

16

15

22282
22088
2 1635
2L634
20886

5601

Hoogste stand:

G,
L.

4

T,

5

l.

6

M

7

G

Blom
Abbring
Paize
Kooistra
Zwiers
Swaving

Hoogste stand:

Paize

Ottens
Berends
Swaving
Nijland
Reinders
Abbring
Wolters

W.
Mar.

t7

L.

18
19

G.

20
2L
22
23

H.
J.

1

5576

2
3

5501
5497
5458

4
5

5326
5315

6
7

1155

L
T.

w.

Koops

T.

Es van der

K.

Berends

5601

5426
5234
5012
4976
4944
4808
4805
4754
4640
4630
4603
4601
4347
4275
4225
4240
42AQ

4134
3990
3932
3930
3830

Bert Tonnis

Tussenstand Sjoelen
Naam
"Hoogste stand"
I
A.
Wit de
5628
2
3

Stand van 27-okt
Naam
B.
Tonnis
Zuidema
S,
Vlaar
J.
Eitens
J
Swaving
J.
Rutgers
G.
J.
Ottens
L.
Hemmen
F.
Bazuin
Abbring jr.
J.F.
K.
Eitens
I
Groenbroek

T.Paize

Naam
Stand van 27-70-24L5
Kooistra
tt4t
J,
A. Wit de
tL47
G, Blom
I7L2
L, Abbring 1103
G. Swaving 10BB
T. Paize
1081
M. Zwiers 1034
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De man zweeg en dokter Vermeulen dacht na.
Hij schudde langzaam zijn hoofd en zei: "Ik
heb niemand gekend die Els heette en
Vandenberg klinkt me evenmin bekend in de
oren. Misschien had ze wel een schuilnaam
aangenomen, zodat ik haar echte naam niet
ken. Maar veftelt u verder, Misschien kan ik
iets opmaken uit uw verhaal."
"Graag. Toen ik een maand geleden in
Nederland kwam, ben ik begonnen te
informeren in Arnhem en wel in de oude straat
waar mijn ouders voor de oorlog woonden en
waar mijn zus en ik opgegroeid zijn. Ik moet u
zeggen, dat ik de straat nauwelijks herkende.
Nog slechts twee vooroorlogse huizen stonden
er. Die waren in de oorlog gespaard gebleven.
De rest was nieuwbouw. Het eerste oude huis,
waar ik aanbelde, leverde niets op. Het werd
bewoond door een jong gezin, dat de oorlog
nauwelijks bewust meegemaakt had, Maar in
het andere huis trof ik een inmiddels oud
geworden vrouw, die ik goed kende van voor
de oorlog. Ze veftelde mij over de slag om
Arnhem en over de geweldige verwoestingen
die dit in hun straat aangericht had. Op het
huis van mijn ouders was een bom
terechtgekomen, die er een ruïne van gemaakt
had. Ze hadden het geen van beiden
overleefd, want ze waren thuis toen het
gebeurde. Gelukkig wist ze het een en ander
te vertellen over mijn zusje Els. Els was voor
de oorlog in de verpleging gegaan en wel in
het Academisch Ziekenhuis van Utrecht. Ze
had daar een jonge arts leren kennen, waar ze
mee trouwde. Een veelbelovende vent met een
goede carrière voor zich. Hij heette Daniël
Herzberg." Chris Vandenberg keek op en zag
de dokter aan toen hij vroeg: "Zegt deze naam
u iets?" Lourens Vermeulen knikte
bedachtzaam en zei: "Jazeker. Ik veronderstel,
dat hij van Joodse afkomst is."
"Juist. Dat was hij. Hij was een volbloed Jood
om het zo maar eens uit te drukken. En u, die
de oorlog meegemaakt heeft, weet veel beter
dan ik, wat dat in die bezettingstijd betekend
moet hebben."
"Jê, als je niet onderdook, was je ten dode
opgeschreven. De Joden werden als opgejaagd
vee voortgedreven, nooit rust en zelden een
schuilplaats,"
De vreemdeling knikte en veruolgde: "Meer
kon die oude vrouw me ook niet vertellen. Ik
vroeg haar of ze misschien het adres van mijn
zusje had. Ze herinnerde zich, dat ze mijn
zusje op de hoogte had gesteld van de dood
van onze ouders. Ze zocht in een oud

adresboek, dat nog op zolder lag en
waarachtig het adres had ze, Ik ging naar
Utrecht en zocht de straat op. Ik deed in de
straat navraag en weer had ik geluk. Er
woonde nog een bejaard echtpaar, dat mijn
zusje gekend had. Ze wisten niet, dat mijn
onbekende zwager een Jood was, maar dat
verklaarde veel voor hen, zeiden ze.7e
herinnerden zich, dat hij thuis ondergedoken
zat en dat mijn zusje de kost verdiende als
verpleegster in het ziekenhuis. Nu zaten er in
die tijd veel meer mannen ondergedoken in
verband met de tewerkstelling in Duitsland,
zodat men daar weinig bijzonders in zag. Els
raakte echter zwanger en in de strenge winter
van 1945 beviel ze van een gezondezaon. Ze
lag echter nog in het kraambed toen een
overvalwagen de straat inreed. De straat werd
afgezet en de huizen doorzocht. Danië|, die
waarschijnlijk een hazenslaap had, was wakker
voordat de overvalwagen stilstond. Hij wekte
Els en zei, dat ze zich moest aankleden, het
kind meenemen en als de bliksem over de
tuinschutting moest klimmen. Hij zou zich in
huis verstoppen in de gemaakte schuilplaats,
maar een baby kon je niet verstoppen en een
gevonden baby zou vragen uitlokken over de
vader. Koftom, Els kwam bij het bejaarde
echtpaar terecht, dat naast hen woonde. Het
moet verschrikkelijk geweest zijn, want de
oude lui waren er nog diep van onder de
indruk toen ze het veftelden, De Duitsers
vonden Daniël en sleepten hem voor de ogen
van Els het huis uit, de straat over en ze
hebben nooit meer iets van hem gehoord.
Later vernamen ze dat hij in een
concentratiekamp omgekomen was." Chris
Vandenberg haalde mismoedig zijn schouders
op. Hij pauzeerde even en vervolgde toen:
t'Die
oude mensen waren niet bij machte mijn
zusje en de baby in huis te houden. Naar haar
eigen huis kon ze evenmin terug en naar het
ziekenhuis dufde ze ook niet meer te gaan,
trouwens waar zou ze de baby moeten
onderbrengen. Het kind was per slot van
rekening een halve Jood en daar hadden de
Duitsers evenmin consideratie mee. Ze bleef
een nacht bij de oude mensen slapen. Langer
konden ze haar niet hebben. Al het eten was
op de bon en er begon al een nijpend
voedseltekort te komen in het Westen. Els
besloot toen om naar het Noorden van het
land te gaan. Onze ouders waren inmiddels
dood, dus naaste familie had ze niet, maar in
de buuft van Appingedam woonde een tante
van onsr die met een Groninger boer getrouwd

was. Ze hoopte, dat ze daar eten en een bed
voor haar en het kind zou vinden. Treinen en
bussen reden er niet. Ze pakte het kind zo
goed mogelijk in en begon een week na de
bevalling de lange voettocht van Utrecht naar
het Noorden. Ze sliep in hooischuren. Ik ben
haar spoor nagegaan voor zover dat nog
mogelijk was na zoveel jaren. Van mijn tante
weet ik, dat ze nooit aangekomen is en ik
vermoed, dat ze in deze buurt gestrand moet
zijn." De vreemdeling zweeg en keek afwezig
door het raam naar buiten. Het was een
droevig relaas, dat hij afgestoken had. Het
veftellen van het verhaal had hem meer
aangegrepen dan hij zelf vermoedde. Hij zag
daardoor niet, dat het gezicht van de afts
tegenover hem een verandering had
ondergaan. Dokter Vermeulen boog naar
voren en vroeg op zachte, doch gespannen
toon: "Hebt u de indruk, dat ze nog leeft?" De
man schudde zijn hoofd. "Ach nee. Dat zou
toch een wonder moeten zijn. Ze was
verzwakt van de bevalling en ze was
ondervoed door te weinig eten. Met veel te
dunne kleren en in een ijzige kou moest ze
een afstand afleggen van enkele honderden
kilometers. Ze had weinig kans dat te halen.
Maar het zou voor mij een rust betekenen als
ik wist waar en hoe ze gestorven is."
"Dat kan ik me indenken, Dacht u, dat de
baby nog leefde?" vroeg de dokter voorzichtig.
"Tjar" zuchtte de man. "Ik kan het me
nauwelijks voorstellen, maar het is mogelijk.
Ze zal het kind zelf gevoed hebben en als ik
me mijn biologielessen van de middelbare
school nog goed herinner, gaat in de natuur
het nageslacht vooÇ al is het ten koste van de
moeder." De dokter knikte bevestigend en
vroeg: "Weet u de naam van het kind?" De
vreemdeling keek verrast op bij deze
onverwachte vraag en met grote ogen en een
doordringende blik keek hij de dorpsarts aan.
"3a," zei hij toen, "ik weet de naam van het
kind. De jongen heette Michiel..."
Er ontsnapte een sissend geluid uit de mond
van de dokter toen hij achterover leunde in
zijn stoel en hij dacht: "Eindelijk na al die
jaren toch een teken van leven!" In de kleine
huisapotheek liet Jantje zich duizelig op haar
stoel glijden, Dit kon niet. Dit was al te
fantastisch. Ze kon het niet bevatten. De
potten met pillen en poeders stonden allang
onaangeroerd naast haar handen op tafel. Ze
had het gevoel alsof de wereld op zijn kop
stond. Michiel. Het moest over haar broer
Michiel gaan, Het was onvoorstelbaar, maar
een andere Michiel woonde er in de wijde
omgeving niet.
Ze werd er duizelig van. Vooral toen ze zich

voorstelde wat de consequenties hiervan
zouden zijn, als dat waar was. De tweeling, die
geen tweeling was en Fenna en Michiel... Zij
zouden kunnen trouwen en zij en Jannus. Oh,
het zou heel goed kunnen en het zou zelfs een
heleboel dingen verklaren maar... Het duizelde
Jantje, toen ze de stem van de dokter hoorde
die vroeg: "Weet u heel zeker dat het kind
Michiel heet?"
"Ja, absoluut," antwoordde de man. "Dat weet
ik heel zeker. De oude mensen, waar ze die
dag na de overval bij in huis is geweest,
hebben het me velteld."
"Als dat zo is, kan ik u inderdaad iets veftellen
over uw zuster. Als u met me meegaat, zal ik
u haar graf wijzen en haar verdere
geschiedenis veftellen voor zover ik daarvan
op de hoogte ben." Chris Vandenberg zuchtte,
slikte ontroerd zijn tranen weg en stond op om
de dokter te volgen. Jantje zag de twee
mannen druk prctend langs het huis lopen. Ze
gingen het bruggetje over dat ,dokters
pastorie' van het kerkhof scheidde. Ze liepen
langs de zerken die de laatste rustplaatsen
markeerden van de voorouders en andere
familieleden van de bewonens van Ferwerd en
Gardum. Tenslotte bleven ze staan ter hoogte
van de steen waarop de naam van Jikke
Dallinga stond. Achter haar graf lag een ander
graf, dat ouder was. Jantje kende de tekst op
de steen uit haar hoofd. 7e had er vaak naar
gekeken en geprobeerd zich een voorstelling
van de vrouw te maken, want het graf van die
onbekende had erg tot haar verbeelding
gesproken, Ze herhaalde het opschrift zacht
voor zichzelf, toen ze de hand van de dokter
naar de steen zag wijzen: "Hier rust een
onbekende vrouw. Ze kwam om in de barre
Oorlogswinter van L945. Gardum, Ferwerd.
27-2-1945." Toen ze de datum zacht voor zich
heen uitsprak, stokte haar adem in haar keel.
Haar ogen werden groot van diepe verbazing
en piepend zoog ze de lucht naar binnen. Ze
greep zich aan de stoelleuning vast en
probeerde haar gedachten te ordenen, toen ze
traag ging zitten,

Het "fijne" van in een
klein dorp wonen is,
dat wanneer je zelf echt
geen idee hebt, wat je aan
het doen bent, een ander
dat wél weet !

sbe,l
Straatverl ichti ng Dorpsweg
Dat de straatverlichting aan het begin van de
Dorpsweg de bewoners niet beviel weet
iedereen wel. Contact met de gemeente
daarover leidde tot het uittesten van nieuwe
armaturen. En die bevielen eigenlijk nog
minder. De bewoners hebben nu het initiatief
overgenomen en hebben in een gesprek met
veftegenwoordigers van de gemeente de
toezegging gekregen dat er andere
straatlantaarns zullen komen. Op dit moment
wordt door de gemeente uitgezocht wat er
mogelijk is.
De Alekamp

Fven was er een gerucht dat'De Alekamp'
verkocht zou zijn. Navraag leerde dat daar
(nog) geen sprake van is.

Aud & Nieuw
De jaarwisseling 2OI4-20I5 was anders dan
voorheen en dus ook nog wat onwennig. Voor
de komende jaarwisseling organiseren we
overleg tussen De Tiehof, de jeugdvereniging
en Dorpsbelangen. Natuurlijk met als doel er
weer een mooie jaarwisseling van te maken.
Gemeentewerken
Van de gemeente hebben we na lang

aandringen de toezegging gekregen dat er een
nieuwe deklaag aangebracht zal worden op de
Noordlandsdrift. Het gemalen puin dat al
geruime tijd op sommige stukken van de drift
ligt is, zeker voor fietsers, geen vreugde.
Ook zal voor de winter door de gemeente de
voormalige locatie van de paasbult opgeruimd
worden.
Onnenstaete
Tot ons genoegen werden we deze keer via de
Overlegcommissie vooraf geïnformeerd (en
niet achteraf zoals eerder) over veranderingen
in de bewonersgroep van het AZC, Inmiddels
heeft iedereen de informatie via de
nieuwsbrief van het AZC kunnen lezen.

Verenigingen
We zijn voorzichtig bezig een oud idee verder
uit te werken. Een aantal verenigingen in het
dorp zou samen willen werken om energie te
bundelen en niet alles steeds op dezelfde
schouders terecht te laten komen. Sommige
activiteiten en tradities dreigen verloren te
gaan als we niet samenwerken en wachten tot
iemand anders het doet. Wat het nieuwe
overleg gaat opleveren weten we nog niet.
OnnenHartVeilig
Geïnspireerd door Jan Ubels probeerden we in
20L4 te komen tot een organisatie van
HartVeilig in Onnen. In een vergadering met
geTnteresseerden werd een werkgroep
gevormd en na een paar activiteiten werd het
stil. De laatste jaarwergadering vroeg weer
aandacht voor dit onderwerp. Ondertussen is
de werkgroep weer actief geworden, De eerste
resultaten waren koftgeleden leesbaar op een
inlegvel in het Harener Weekblad, Over
volgende acties worden wij en u binnenkort op
de hoogte gesteld.
Dorpsbelangen
Heeft u een onderwerp dat de (dorps)aandacht
verdient dan kunt u daarvoor in onze
vergadering tijd vragen, Kort overleg vooraf is
dan nuttig.
U kunt ook een mail sturen aan ons
secretariaat : dorpsbelange@onnen. n u
U kunt natuurlijk ook een van de
bestuursleden aanspreken : Hillebrand Meijer,
Fenneke van der Es, Ienneke Elema, Ben
Siekmans, Patricia Smid, Robeft Schepers,
Johan van Wees
Johan van Wees

Vereniging
Dorpsbelangen
Onnen:

Secretariaat: dorpsbelangen@onnen,nu Website: wl nv.onnen.nu

o os te rve ld
kunststoffen
trcrnspctronfe oplossingen in kunststof
tel 050-3ó003ó5
fox 0503600494

Neutronslroo¡l 7-9
9743 AM Groningen

www.oosf erveld ku nslstoff e n. nl
i nfo@oosterveld kunslsloffen. nl

Voor: Plexiglos, polycqrbonool (lexon), lrespo, senedqk plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclqmeplolen voor bijvoorbeeld lichlreclqme.
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Weten wat te doen
Kan levens redden
Begin 2016 organiseert de EHBO
vereniging Haren bij voldoende interesse
een beginnerscursus EHBO.

In deze uitgebreide cursus wordt u
opgeleid tot gediplomeerd eerste hulp
verlener. De cursus bestaat uit ongeveer
twaalf lessen en kost € 195,-. Ook
organiseren wij cursussen reanimatie en
AED.

In deze cursus van twee avonden wordt
geleerd hoe te handelen bij een
haftstilstand. Kosten zijn € 40,-.
De kosten voor een cursus EHBO of
reanimatie worden door een
ziektekostenverzekeraar vaak vergoed,
uiteraard graag.
En als iemand wil meedoen om e.e.a. te
organiseren: nog beterl

Voor informatie of aanmelding:
EHBO Vereniging Haren
secreta ris@eh boha ren.

In de Onner Ons van december zulJen we meer
over het programma veftellen.

n

I

050-3642318

Reacties graag naar:
Theo Berends, Felland 23
theo. berends@gmail. com
,:

06-4626L763
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gÊreÊd$chap
vloeren
Hubo van der Werf
Kerkstraat 10 Haren

binnend t I rgn
deurbeslag
raarndecoratie
bouwmateriaal
opmeten
monteren

elektra

050-534687û
info@huboharen" nl
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Elk

jaar vieren

we het
Sinterklaasfeest.
Maar wat vieren
we dan eigenlijk?
Over de oorspong
van de
kindvriendelijke
bisschop.
Hij is dood. Ðat is
zo een beetje het
enige feit
waar historici en andere deskundigen het over
eens zijn. In het archeologisch museum in het
Turkse Antalya liggen enkele stoffelijke resten
van de bisschop van Myra tentoongesteld.
Baba Noel, zo noemen de Turken onze sint.
Sinterklaas werd rond het Jaar 270 geboren in
Patras, in Klein-Azië. Zij ouders noemden hem
Nikolaos. Rond 300 na Christus werd hij
bisschop in Myra. Volgens de legende redde hij
zijn dorp van de hongersnood. Het verhaal
gaat ook dat hij in de nacht bij een arm gezin
zakjes goud door het raam naar binnen wierp.
Het edelmateriaal was bedoeld als een soort
bruidsschat. De dochters des huize werden er
door gered: een leven in de prostitutie bleef
hen bespaard, Het was niet zijn enige
hedendaad, er volgenden er velen. Sint
Nicolaas werd dan ook de beschermheilige van
kinderen, zeelieden, kooplieden en Russen.
Sommige bronnen vermelden dat hij in 343 is
overleden, op 6 december. Zijn legendarische
vrijgevigheid heeft geleid tot de traditie van
het geven van cadeautjes op de vooravond
van zijn steddag, 5 december.

zijn overlijden werd hij bijgezet in zijn
eigen basiliek in Myra. In 1087 werd deze door
de Turken verwoest. Fans van de
goedheiligman reisden naar Myra om de
stoffelijke resten van Nicolaas in veiligheid te
brengen, De resten werden herbegraven in
een graf in een speciaal voor dat doel
gebouwde kerk in het ltaliaanse Bari, destijds
een Spaanse kolonie. Hoogstwaarschijnlijk
laten we onze kinderen daarom nu nog
geloven dat Nicolaas met zijn boot uit Spanje
Na

komt.
Twee eeuwen na zijn dood begon de

legendevorming en verering van Sint Nicolaas.
Hij nam een plaats in op de heiligenkalender
en werd officieel beschermheer van de jeugd,

n en zee ui. Er zijn ta
van naar hem vernoemde parochies
met gelijknamige kerken in
Nederlandse havenplaatsjes als
Kampen en Monnickendam.
Symboliek
Het Sinterklaasfeest staat bol van
symboliek. Zo verplaatst hij zich
geheimzinnig over de daken. Dat
heeft te maken met het feit dat hij als gulle
gever nooit gezien wilden worden. Ook de god
Wodan hield op deze manier contact met het
aardse volk. Wellicht ligt daarin de oorcprong
van het gebruik.
Dan schenken we elkaar mierzoete marsepein.
Ook daar is ondezoek naar gedaan.
Marsepein stamt uit de zeventiende eeuw. Sint
Nicolaas stond destijds niet alleen bekend als
kinderuriend, maar ook als huwelijksmakelaar.
Rond vijf december verklaarden jongens hun
liefde aan de meisjes met een stuk marsepein.
Bij gebrek aan, gebruikte sommigen
speculaas, Dat viel niet in goede aarde: het
geven van een taaitaai popje werd als een
belediging beschouwd,
En dan de schoen. Waarom zetten wij onze
schoenen? Al in de zestiende eeuw zetten
kinderen rond sinterklaastijd hun schoen bij
de schoorsteen. De schoorsteen was vroeger
het symbool van de verbinding tussen mensen
en goden. De mensen geloofden dat de goden
hen via de schoorsteen toespraken en dat ook
Sinterklaas de kinderen via de schoorsteen
beloonde met cadeaus. Het zingen van
sinterklaasliedjes was bedoeld om Sinterklaas
te behagen, zoals men ooit via de schoorsteen
de goden probeerde te behagen. Het strooien
van pepernoten verwijst naar vroegere
vruchtbaarheidsrituelen die in de
sinterklaastijd werden opgevoerd. Het is te
vergelijken met het gooien van rijst bij een

bruiloft.
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Misschien zitten jullie deze maand ook wat ruim in de wortels, omdat Amerigo wat moeite heeft
zich overal doorheen te eten? Dan is dit een ideaal receptje!

Bak de spekblokjes in een kleine koekenpan
(hoeft geen boter of olie bij).

Ik maak het gerecht
vaak klaar in een grote
wok, die ik afdek met
,,
een anti-spat deksel. Je
kunt ook een grote
braadpan gebruiken, Pãs
'i,iv¿,,,.,...
dan goed op voor
- :: ' '',-, aanbranden.
Het recept is genoeg voor
personen.
drie tot vier
Het is lekker om er
eventueel een frisse salade bij te eten.

''

Smelt de boter in een wok. Bak de
gehaktballetjes rondom bruin en (bijna) gaar.
Voeg daarna de aardappels, wortel en
uitgelekte zilveruitjes toe. Laat het gerecht
afgedekt zachtjes verder garen en bakken,
ongeveer 20 minuten. Roer af en toe.
Roer op het laatst de slagroom en mosterd er
door en voeg naar smaak nog zout toe. Warm
nog even goed door. Strooi de spekjes er over,

Recept voor boerenpannetje
Nodig:

-

350 g gehakt
100 g geraspte kaas
2 el (koffie)melk
50 g boter
klein bakje spekreepjes
754 g geschrapte (kleine) krieltjes
754 g woftel/winterpeen in plakjes
Ongeveer 20 zilveruitjes
L/8 I slagroom
1 el mosterd

I ET S I"IA KE LIJ Kl
l-q

.¡$¡.
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Doe zout (ruim een halve theelepel), pepeÇ
kaas en melk bij het gehakt. Kneed het en
draai er balletjes van ter grootte van een

walnoot.
Kook de wortel (met zout) voor tot het gaar is.
Doe de krieltjes een paar keer een minuutje in
de magnetron, tussendoor even husselen. Op
die manier worden ze wat gaarder. Je kunt ze
eventueel ook een paar minuutjes voorkoken.
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NIE
nieuwbouw verbouw onderhoud
Ook uw adres voor:

Houtwormbestrijding
Haren
Tel. 050-4061041 Fax. 050-4061042 Zwambestrijding
TEVEEL
BETAAL
Felland 4, 9753 TA

'i''ET
Stukadoorsbedriif
naar da voolvaarden|

(69á BTW voor partlcullEren,

- Haren t lroA
o50 5341 73¡A / 06 22488883

t

Felland 7
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Felland 2a,,HaÍen
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- rioolontstopping,
- aanleglrenovalie riosl
- drainagesysternen
- grondwerk t.b.v., tuln
-. s oopwerk/recycl ing
- gladheidbestrijding
-,leverin g straaÞandlluin grond/compost
-. |èïe r¡n g tr aftuerh ardlng (g rind.,mijnstee n/spl it)
'.besêhoeiing
- graafmachineverhuur
- transport
f
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PRODUCTENMARKT
MUZIEKUITVOERTNGEN
ALZHEIMERCOLLECTE
DIABETESCOLLECTE
CHOCOLADELETTER
CHOCOLADEMUNTEN
H ERFSTWAN DELING
MSFONDSCOLLECTE
PROSTAATKANKER
LOOTJESTREKKEN
BOLCHRYSANTEN
ALLERHEILIGEN
VLUCHTELINGEN
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BEUKENOOTJES
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HANDSCHOENEN
SINTMARTINUS
SINTERKLAAS
SINTMAARTEN
MAN DARIJ NEN
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SPOOKTOCHT
BLOEDMAAND
BLADBLAZER
KASTAN]ES
STOOMBOOT
MARSEPEIN

WITÏEWIEM
BLADEREN
MOVEMBER
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Dat ze dat nooit eerder opgemerkt had! Want
op 2L februari t945 werd de tweeling
geboren. Het moest waar zijn. Het was hun
Michiel. Jantje werd een beetje bleek. Toen
stond ze plotseling op, schudde haar krullen
en begon als een bezetene de pillen en
poeders uit te tellen. Dat kon niet waar zijn.
Ze leek wel gek om zich zulke muizenissen in
het hoofd te halen. Het ging vast over een
andere Michiel die de dokter in de oorlog had
leren kennen. Ze moest maar eens hard aan
het werk gaan. Dat was beter dan al dat
gepieker.
Op het kleine kerkhof van Gardum stonden de
twee mannen bij het graf van de onbekende
vrouw. Er blonken tranen van ontroering in de
ogen van de vreemdeling, toen hij als gelovig
katholiek een kruis sloeg en in stilte bad voor
het zielenheil van zijn zuster. Toen hij zijn
ontroering meester was, keek hij dokter
Vermeulen aan en vroegr "Zou u mij willen
vertellen hoe ze overleden is en waar haar
zoon begraven ligt?" Het was warm
zomerweer en de dokter wees naar een bank
op het kerkhof in de schaduw van een grote
linde. Ze gingen zitten en de dokter keek
vanaf de hoge terp uit over het vlakke en
weidse Groninger land. De terp lag zeker een
meter of vijf boven het maaiveld, zodat het
uitzicht zeker het bewonderen waard was. Het
zonovergoten eeuwenoude kerkje met haar
rode stenen en oranje dakpannen en het
eeuwenoude kerkhof rondom straalden zo'n
rust en vrede uit, dat het verdriet van
de vreemdeling vergleed naar een
zachte berusting. Toen begon de
dokter te vertellen. "Ziet u daar
die grote boerderij?" Hij wees
naar de kleine terp van
Ferwerd, met daarop de
monumentale boerderij van
de familie Kloosterboer. De
vreemdeling knikte. "Daar woont
Reinier Kloosterboer. Hij is
getrouwd met een zuster van
mijn vrouw. Ze heet Isabel.
Reinier en Isabel hebben elkaar
in de oorlog leren kennen. Zij is
ook in de hongerwinter naar het
Noorden gekomen." De vinger
van de dokter gleed langs de
met populieren omzoomde
oprijlaan naar het huisje van
de familie Smid. "Ziet u dat
kleine huisje aan het eind van
de oprijlaan? Daar woont de
arbeider van Reinier
Kloosterboer met zijn

I':*l¿offiitie

verderop staat de Dallinga Heerd. Het bezit
van Hendrik Dallinga en zijn zoon Jannus. Zijn
vrouw ligt hier begraven." De vinger van
dokter Vermeulen wees naar het enkele jaren
oude graf van Jikke Dallinga. De vreemdeling
knikte. "Isabel en Reinier Kloosterboer, Grietje
en Onno Smid, Jikke en Hendrik Dallinga en
mijn vrouw Margreet en ik waren in die
oorlogstijd goede twintigers. We wilden geen
van allen meewerken aan de bezetting van de
Duitsers. Door nood gedwongen, moesten
enkelen van ons onderduiken. Zo groeide het
vezet en voordat we er erg in hadden zaten
we er allemaal tot onze nek toe in. Alleen
Jikke en Hendrik Dallinga en Margreet en ik
waren getrouwd. De anderen waren vrijgezel.
In de herfst bleek Grietje in verwachting te
zijn. Het was toen een rc¡re tijd en je leefde bij
de dag. Het fijne weet ik er ook niet van. Ze
was toen dienstmeisje bij de oude mevrouw
Kloosterboer en boze tongen beweerden, dat
ze een verhouding had met Reinier
Kloosterboer, die later mijn zwager werd. Nou
ja, het doet er ook niet toe. Ik wil u alleen
maar een duidelijke situatieschets ÇêVêrì," Dê
vreemdeling knikte. "Om koft te gaan, Grietje
trouwde met Onno Smid, de stalknecht van de
familie Kloosterboer en ze kwamen te wonen
in het kleine huisje, dat ik u zonet aanwees.
Daar wonen ze nu nog. De strenge winter van
L944-'45 brak aan. In het Westen leden de
mensen honger en met een stroom
vluchtelingen mee kwam mijn schoonzusje
Isabel naar het Noorden. Hier hadden we
betrekkelijk gesproken eten in overuloed.
Reinier zat bij ons ondergedoken en werd
verliefd op Isabel. De winter hield aan en de
stroom vluchtelingen werd groter. Op een
avond tegen een uur of zes kwam Onno Smid
bij ons binnen. Hij zag bleek en hijgde erg van
het harde lopen. Zonder uitleg vroeg hij me
onmiddellijk mee te gaan, Ik kende Onno goed
genoeg om te weten, dat het dan ernst was.
Zonder iets te vragen ging ik direct mee, want
ik veronderstelde dat Grietjes kind geboren
zou worden. Groot was mijn verbazing toen ik
merkte dat het niet om Grietje ging, maar om
heel iemand anders, die ik niet kende. In de
kamer van het kleine huisje lag dicht bij de
kachel onder een deken een vrouw op de
vloer. Ik ondezocht haar en constateerde, dat
ze niet meer leefde. Ze was gestoruen als
gevolg van honger, kou en uitputting. Ik vroeg
aan Onno Smid, in verband met de
overlijdensakte, wie ze was en hoe ze hier
kwam. Hij wees zwijgend naar zijn vrouw
Grietje. Grietje was een nuchtere Groningse,
die niet zo gauw van de kaaft is, maar deze
plotselinge confrontatie met de dood had haar
nerveus gemaakt.

Ze keek bezorgd naar het gezicht van de
onbekende vrouw en veftelde, dat ze die
middag voor het raam naar buiten had staan
kijken over het besneeuwde landschap. De
storm gierde door de schoorsteen en de
kachel snorde gezellig op de houtblokken.
Toen ze zo naar buiten keek, zag ze een
vrouw met een dik ingepakte baby op de arm
naar de deur van het huisje lopen, Grietje
deed open en de vrouw rolde haast naar
binnen. Ze vroeg aan Grietje of ze bij haar
even mocht uitrusten. Grietje is een erg
goedhaftige vrouw. Ze haalde haar naar
binnen en bood haar iets warms te drinken
aan, De onbekende vrouw zag, dat Grietje
zwanger was en vroeg wanneer de baby
komen zou, Grietje vertelde dat het elk
moment gebeuren kon. Ze bewonderde de
baby van de onbekende vrouw. Het was een
schattig donker kindje. Grietje vroeg waar ze
naar toeging en waar ze vandaan kwam. Het
gezicht van de vrouw betrok. Ze veÉelde, dat
ze uit Utrecht gevlucht was en dat haar man
opgepakt was door de Duitsers. Ze was op
weg naar familie in de buuft van Appingedam.
Grietje vroeg stomverbaasd of ze dat hele
eind vanaf Utrecht was komen lopen. Dat
bleek het geval te zijn. Grietje is een
praktische vrouw. Ze bekeek de baby nog
eens goed, en toen de blonde moeder, dacht
even na en vroeg toen of de vader van het
kind loods was. De vrouw keek haar onthutst
aan en vroeg of ze dat duidelijk kon zien. Dat
viel wel mee, zei Grietje. Gezien de
omstandigheden had ze het geraden. Grietje
bood de vrouw iets te eten en te drinken aan.
Toen ze opstond om naar de keuken te gaan,
vroeg ze naar de naam van de baby en de
vrouw antwoordde, dat het kind Michiel
heette. Toen Grietje in de keuken een paar
boterhammen stond te smeren, hoorde ze een
harde bons in de kamer en meteen daarop
begon de baby te krijsen. Grietje liep
geschrokken naar de kamer. 7e zag dat de
vrouw van de stoel gegleden was en op de
grond lag. Het kind hield ze in haar armen
geklemd. Grietje schrok erg. Ze nam de baby
op en legde hem zolang in het wiegje, dat al
klaar stond voor haar ongeboren kind. Ze
legde een deken over de vrouw heen en rende
voor zover dat nog mogelijk was in haar
positie naar de boerderij om Onno te vragen
de dokter te halen. Halverwege de oprijlaan
kwam ze haar man tegen, die mij onmiddell¡jk
haalde. Toen ik geconstateerd had dat de
vrouw overleden was, stonden we voor een
geweldig probleem. Wat moest er met de baby
gebeuren en wat met het lichaam van de
gestoruen vrouw. Als we de Duitsers
waarschuwden, zouden ze achter het bestaan

van de baby komen. Als ze de baby zagen,
zouden ze weleens dezelfde conclusies kunnen
trekken als Grietje gedaan had. Dan waren de
gevolgen niet te ovezÍen. Hulp aan Joden
werd zwaar gestraft en dat niet alleen; de
baby zou het waarschijnlijk evenmin
overleven, want de Duitsers kenden wat Joden
betrof weinig scrupules. Daarbij kwam nog dat
op de zolder van het kleine huisje, door
Engelsen gedropte wapens verborgen lagen.
Kortom, we kwamen al gauw tot de conclusie,
dat de Duitsers er absoluut niet in gemengd
mochten worden, Maar wat dan. Waar
moesten we met de baby naar toe. Zo'n
pasgeboren baby zou een hoop vragen
oproepen. Familieleden van de vrouw kenden
ze niet, want de vrouw had geen namen
genoemd. Ik keek Grietje zo eens aan en
opeens viel me op, dat ze bleek zag en ik
vroeg haar: "Voel jij je wel goed?" Ze schudde
haar hoofd, keek me hulpeloos aan en zei: "Ik
geloof dat de weeën begonnen zijn." Daar
zaten we dan met een dode moeder, een
onbekende half Joodse baby en een vrouw die
op het punt stond te bevallen. Er moest snel
gehandeld worden. Onno Smid en ik
timmerden in de schuur van wat oud hout een
kist. Onderwijl ging ik telkens even bij Grietje
kijken. Achterin de tuin groeven we met veel
moeite een gat in de half bevroren grond en
daar bestelden we de vrouw ter aarde. We
veegden de sneeuw terug, zodat er weinig
meer van te zien was, Maar toen de baby. Wat
moest er met de baby gebeuren? Veel tijd om
daarover na te denken hadden we niet, want
de bevalling verliep vlot en even na
middernacht waren Grietje en Onno Smid de
ouders van een gezonde zoon. Toen kreeg ik
opeens een ingeving. We konden het leven
van de onbekende baby redden, als we bij de
burgerlijke stand, die onder controle stond
van de Duitsers, niet één kind opgaven, maar
twee. Dat ene kind was dan wel wat donker
uitgevallen, maar als ik mijn handtekening op
het brietje zette, dat er bij de familie Smid op
21 februari een tweeling geboren was, zouden
de Duitsers echt niet komen kijken of het ene
kind nou wat donkerder was dan het andere.
Het enige probleem was of er mensen geweest
waren, die gezien hadden, dat de onbekende
vrouw met haar kind bij Grietje naar binnen
gegaan was, Ik vroeg Grietje ernaar, maar ze
schudde tot mijn grote opluchting vermoeid,
doch ontkennend het hoofd.
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Zowel Onno als Grietje vonden het beiden een
uitstekende oplossing.Ze zouden het kind
verzorgen als hun eigen kind en mocht er na
de oorlog navraag gedaan worden, dan
konden ze Michiels ware identiteit bekend
maken. Onno en ik legden de blonde baby
naast de donkere in de wieg. Er was weinig
verschil in grootte tussen de twee kinderen,
En zo gaf Onno de volgende dag de geboofte
van Willem en Michiel Smid aan, bij de
ambtenaar van de burgerlijke stand, In het
dorp vonden ze de naam Michiel wel wat
vreemd. in beide families heette niemand zo
en in Groningen was de naam vrij ongewoon.
De vindingrijke Grietje bedacht er een zeer
aannemelijke oplossing voor. Ze vertelde, dat
ze vlak voor de bevalling een boek had
gelezen, waarin de held Michiel heette. Bij de
onverwachte komst van de tweeling had ze zo
gauw geen andere naam kunnen bedenken,
zodat het toen rnaar Michiel geworden was.
Iemand vond dat het ene kind wel wat donker
uitgevallen was en Onno zei, dat dat kwam
van zijn sombere buien. Binnen niet al te
lange tijd was iedereen er aan gewend en
niemand vroeg er meer naar of vond het nog
gek," De dokter zweeg. De bladeren van de
linde ruisten zacht, De mussen in de zon
tsjilpten op de dakgoot van de kerk. Ze vlogen
af en aan om hun uitgehongerd en
onverzadigbaar kroost te voeden. Verder was
het doodstil op het kerkhotje, want de
bewoners van de huizen rondom zaten binnen
te eten. "Die jongen moet mijn neef zijn. Dat
kan niet anders," riep Chris Vandenberg
opgewonden uit. De dokter knikte.
'tlnderdaad, ik ben er ook van oveftuigd."
"Wat is er van hem geworden? Hij moet
inmiddels een jaar of vijfentwintig zijn."
"Nou, u kunt trots zijn op hem. Hij heeft het
gymnasium doorlopen en is als de beste
geslaagd. In mei van dit jaar is hij
afgestudeerd als arts aan de Rijks Universiteit
van Groningen. Hij had zelfs een
assistentenplaats veroverd om zich te
specialiseren als radioloog. Die heeft hij op het
laatste moment afgezegd, want veeftien
dagen voor zijn afstuderen is zijn verloving
met mijn nichtje Fenna Kloosterboer op
onverklaarbare wijze verbroken."
"ls zij van die grote boerderij?" Hij wees met
zijn hand naar Ferwerd, "Ja, ze is de enigste
dochter van mijn zwager en schoonzusje.
Waarom die verloving verbroken is, weet ik
niet, maar ik weet wel dat ze er beiden kapot
van waren. Fenna is er een week ziek van
geweest en Michiel is halsoverkop naar
Zambia vertrokken om daar zijn diensttijd vol
te maken."

"Dus ik kan mijn onbekende neef niet
ontmoeten. Dat spijt me enorm." De stem
klonk teleurgesteld. "Nee, dat is niet mogelijk,
Ik wil u echter dringend verzoeken met
niemand te praten over hetgeen ik u vefteld
heb, want ik zou voor geen goud willen, dat
Michiel het verhaal over zijn afkomst uit de
vierde of vijfde hand te horen zou krijgen."
"Nee, dat zal ik zeker niet doen. ik zal u mijn
adres geven en zoudt u dan zo vriendelijk
willen zijn mij te schrijven wanneer Michiel
weer in Nederland terug is, zodat ik met hem,
tijdens een volgend bezoek aan Nederland,
zou kunnen kennis maken."
"Dat zal ik graag doen." De beide mannen
schudden elkaar lang de hand en namen
afscheid, Enkele dagen later werd er een
nieuwe steen geplaatst op het graf van de
voorheen onbekende vrouw. Het opschrift
luidde: "Hier rust Else Vandenberg,
Echtgenote van Daniël Herzberg. Gestorven op
21 februari L945." De dorpsbewoners vroegen
de dokter het hemd van het gat, maar de
dokter veftelde niet meer dan hij kwijt wilde.

Toneelbericht D.O.T.
D,O.I

De zomer ligt al weer achter ons en dat
betekend voor de toneelvereniging dat we

weer begonnen zijn met een nieuw toneelstuk.
Vanaf half september zijn we weer volop aan
het repeteren, met een groep enthousiaste
spelers.
De opvoering is op 19 en 20 februari 2016 en
dit'lijkt nog ver weg maar het duurt nog maar
16 weken en dan is het al weer zover,dus hou
deze data alvast vrij.
We spelen dit jaar in het Nederlands,zodat
iedereen kan komen om te kijken,en dat is
zeker de moeite waard want we spelen een
geweldige klucht.
óe titel is *HOLDER DE BOLDER OP DE
HOOIZOLDER' geschreven door Piet Kuyper.
Het stuk speeft zich af in de jaren 30 van de
vorige eeuw,dus jullie zullen begrijpen dat
wel wat antieke dingen worden gebruikt die
voor de jongeren onder ons nieuw zijn. Zoals
de-was,hoe werd dit vroeger gedaan en
wecken,wie doet dit tegenwoordig nog en zo
zijn er nog wel meer dingen,we willen niet
alles vertellen maar als jullie komen dan zie je
hoe het in die jaren toeging.
In het numrner van december zullen we.iets
meer vertellen over het stuk,dus hou ook
Onner Ons van december in de gaten.

er

met vriendelijke groet,Geeft Honebecke
( secretaris D.O.T. )
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Hallo dorpsgenoten,
Sinds een aantal jaren woon ik in Onnen en
hopelijk hebben velen van jullie mij wel eens op
straat gezien.
Mijn naam is Victor Veilig en ik sta vaak op de hoek van de
Hooiveldsteeg en de Dorpsweg.
Eerder woonde ook mijn broer hier in Onnen aan de dorpsweg,
maar spijtig genoeg is hij op een zekere dag verdwenen en wij
hebben nooit meer iets van hem gehoord.

Ik ben een mannetje van geel plastic met een oranje vlaggetje en
sta langs de weg wanneer er kinderen in het dorp aan het spelen zijn,
Als ik buiten sta kom ik wel eens dorpsgenoten tegen en dan blijkt dat
men niet precies weet waarom ik daarbuiten sta. Ik weet het, ik heb een
aantal stickers op mijn lichaam staan met daarop de engelse tekst SLOW
dit is niet voor iedereen even duidelijk, maar dat betekend langzaam en
heeft betrekking op de snelheid van de auto's die voorbij komen. Liever
had ik de tekst in het nederlands gehad, maar dat woord was te lang en
paste niet op mijn lichaam.

.:.:,::

Door langs te weg te gaan staan en te zwaaien met mijn oranje vlaggetje probeer ik de
automobilisten duidelijk te maken dat er op straat gespeeld wordt en
dat men op de snelheid moet letten; iets wat eigenlijk altijd zou
moeten, maar goed die discussie wil ik hier niet met u aangaan,
U moet begrijpen dat ik niet voor mijn lol buiten sta of om de
buurt op te sieren, maar dat ik een duidelijke boodschap heb,
namelijk dat er kinderen spelen en die kunnen onverwachte
dingen doen.

Ik denk niet dat u graag zou willen dat een van de onnense
kinderen een ongeluk krijgt en vraag u daarom extra voorzichtig
te zijn wanneer ik buiten sta.
Zelf probeer ik wel eens 30 km per uur op mijn fiets te rijden,
maar dat is hard, dat lukt mij niet, terwijl ik met de auto nog wel
eens denk dat ik dan praktisch stilsta.
Ik hoop dat u mijn verhaal ter ziele neemt en voortaan extra alert
bent op uw snelheid. En mocht u voor mij nog wat familie willen
regelen om de buurt nog veiliger te maken dan kunt u mijn
broertjes en zusjes op verschillende websites bestellen, wanneer u
zoekt op Victor Veilig.
Hopelijk zien we elkaar binnenkort in een rustig tempo.

VI(TOß VEILI6
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Wij berekenen u geên voorrijkosten
Telefoon:

Praktijkadres:

o5o -2802272

Brinkhorst 3 ('t Clockhuys)

06 233 888 64 {mobiel)

HAREN (Gn)

-

E-mail:

Postadres:

info@ praktijkchrisschaafsma.nl
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Voor het uitvoeren van: Reparatie, Onderhoud en APK van
alle Automerken
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Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Mottenbrink

15
22
29
06
13

november

J.T.Oldenhuis
Helpman
C.van Dusseldorp Schildwolde
A.Minnema
Baflo
L.Boonstra
Slochteren
Zwolle
Jt. Janssen
Appin
J.van der Wal
Haren
S.de Boer
H.Venema
Onnen
A. Driest
Groningen
Leesdienst

09.30
14.30
09.30
14.30
09.30
16.30
09.30
L4.30
09.30
14.30

november
november
december
december
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Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat
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15
22
29
29
06
13

november
november
november
november
december
december

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

10.00
10.00
10.00
19.00
10.00
10.00

Laatste zond

Kerkelijk
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Dienstregeling lijn 54
MAANDAG

t/m VRI]DAG

HS

6.59
6.L2

8.02

LO2

10,02

11.O2

12.o?.

13.03

14.03

15.03

16.03

77.42

18,02

7.L2

8.16

9.16

10.16

11.16

12,16

13.t7

L4.16

15.16

16.16

17.16

6.23

7.23

8,28 9.28 10.28 11.28 t2.28

13.28

14.28

15.28

16,28

L7.28

18.26

Zuidlaren (Brink) 6.36

7,36

Groningen

5.59

Haren (Raadh.pl.)
18.14
Onnen

(Ubels)

t4.41

Gieten (ov.knpt)

(ov.knpt)
Zuidlaren (Brink)
Onnen (Ubels) 6.29
Haren (Raadh.pl) 6.41
Groningen HS 6.54
Gieten

6.51 7.53
7.!7 8.19
7.29 8,31
7.42 8.43
7.57 8.57

9.30
9.42
9,56

xtijdens schoolvakanties geldt een aangepaste d¡en

ZATERDAG
Groningen

HS

9.33

10.03

10.33

11.03

11

Haren (Raadh.pl) 9.45

10.15

10.45

11.15

11

onnen

(ubels)

9.58

10.28

10.58

11.28

Onnen

(Ubels)

10.00

10.30

11.00

11,30

12.

Haren (Raadh,pl) 10.13

10,43

11.13

LL.43

t2.

74.57

tI.27

Lt.57

L2.27 t2

Groningen

HS

LO.27

_L6.41
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Haren Telefoon 050 - 406 12 A1
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Al uw bouwwerken met garantie
van de Stichting Bouwgarant
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Gediplomeerd pedicure Nienke Jonker bij u aan huis!

PEDICURE

Een nieuwe stap
Mijn naam is Nienke Jonker en ik woon L2 jaar in Haren.
Vanuit de achterhoek ben ik voor de liefde deze kant op
gekomen, met veel plezier. Na mijn opleiding HBO bedrijfseconomie heb ik bij verschillende
banken gewerkt. Maar in 2013 heb ik mijn haft gevolgd en mijn pedicure diploma gehaald.
Voeten verzorgen en behandelen, geeft mij energie. Daarnaast werk ik graag met mensen. Sinds
twee jaar heb ik naast mijn baan, werkervaring opgedaan als pedicure.

NIENKE JONKER

De stoute schoenen aan
Omdat banken geen mensen in vaste dienst nemen, raakte ik helaas
mijn baan bij ING kwijt. Daarom heb ik besloten om voor mezelf te
beginnen, en mijn pedicurepraktijk op te starten. Ik ben ambulant
pedicure en kom bij u aan huis in Onnen. Wilt u graag verzorgde voeten
en pijnvrij lopen, neem dan contact met mij op. Ik kom graag bij u, om
uw voeten te behandelen.
Met aandacht voor uw voeten en voor u!

Ik verzorg uw nagels, verwijder eelt, kloven en likdoorns en leg
pijnplekken drukvrij. Naast goede voetverzorging vind ik een prettig
contact heel belangrijk.

Behandeling, prijs en afspraak
Knippen en dun maken nagels
Verwijderen eelt, kloven en likdoorns
Uitgebreid incrèmen van de voeten
Nagellak indien gewenst (€5 extra)
Knippen nagels van handen indien gewenst
(€5 extra)
Prijs €25 per behandeling (incl. voorrijkosten ook
's avonds)
TEL: 050- 5347 5L6/ 06-532t2202
n ien kejon ker@outlook. com
http ://www. ped icu renienkejon ker. n I
Burchtweg 19,975tTM Haren gn
Aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet 3L2979
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Programma radio Haren
Wekelijks programmaschema Haren FM (m.i.v. januari 2015)

Donderdag:
20.00

- 22.00

Flexwerk.

Zaterdag
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine
12.00 - 13.00 Oud en Grijs Genoeg.
13.00 - 14.00 Recept met muziek.
14.00 - 15.00 Country Time.
15.00 - 17.00 Haren Doet.
Zondag:
09.00 - 12.00
10.00 - 11.15
09.30 - 10.45

Muziek op zondag.
Kerkdienst vanuit de Gorechtkerk op Haren FM.
Kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk op Haren

FM.
12.00
13.00

-

13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
14.00 Hoorspel op Haren FM.

Maandagl

(fén 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
Persbe
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-

53 50 220.
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Springt eruit in
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Berends
Anjerlaan 23a- Haren
050-5350334
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Apotheken
Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D Tel: (050) - 534 74 95
emai I : oosterhaar@mediq-apotheek. nl

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:

www.deoudem iddelhorst. mediq-a potheek. nl
Openingstijden
Ma Vm vr: 8.00 -17.30 uur

Apotheek Hanzeplein (recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen)
Hanzeplei n L22, Groningen
Tel: (050) - 311 50 20

Mediq Apotheek Haren
R¡jksstraatweg 194 Tel: (050)

Huisartsen

www. mediq. apotheek- haren.

- 534 47 78

nI

Heeft u buiten kantooruren spoedeisende
medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktercdienst Groningen, Damsterdiep 191-c,
9713 EC Groningen.
Al gemeen berei kbaa rheidsn ummer :
0 9 0 0 - 9 229 (€ 0,10 per minuut)
Houd uw gegevens bij de handl

Openingstijden
¡,ta Vm do: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag: t23A - 13.00 uur

Verenigingen en stichtingen
Naam

Secretariaat

Telefioon

E-mailadres

BIfiartverenigl ng "Qetso

Dhr. H.J. Oosterveld
Dhr. R. Venema
Dhr. J. v.d. Belt
Dhn l. Maar
Mevr. I. Vlaar
Mevr. E. van Wieren
Mevr. T. Mars
Mevr. M. Oosterveld
Dhr. P. Sllverstein
Mevr. J. Elsses
Dhr. E. Oosterueld
Dhr. W. Berends
Dhr. G. Honebecke
Dhr. E. Berends
Dhr. J. van Wees
Dhr. R. Erlnga

050-4061381
050-4062523
06-26953001
050-4062553
050-4062553
050-4061520
050-5255695
050-4061381
06-54657911

hj.oosterveld@home.nl
riemervenema@hotmail.com
jeroen06@gmall.com
sl¡mintrek@gmall.com

leu de Boules-groep

Jeugdverenlglng *De Oude School"
Kaaft- en Sjoelclub "Slim in Trek'
OranJeverenlging Onnen
Ouderensoos Onnen
Dorpskrant oOnner Ons"
Stichtlng "De TiJborg"

Stichting Dleverdoatie
Stichting Dorpshuis "De Tiehof'
Tennisdub
Toneelvereniging Onnen "D. O.T."
Visclub "De Onner Blks"

Vereniging'Dorpsbelangen"
IJsverenigi ng "Nooitgedacht"

06-43023r75
o50-4062847
050-4062802
0598-325194
050-5343714

oranJeverenlging@onnen. nu
ewlnavanwieren@home. nl
tlnekemars@hotmail. com

marlonvandijkhuizen@home.nl
psilverstein@ziggo. nl
plaseisses@zlggo.nl
erikoosterveld@home. nl
wi mberendso0T@

hotmail.com

gerihon@home.nl
berharen@home.nl
dorpsbelangen@onnen, nu

Relndert.erlnga@tele2.nl

We staan voor
u klaaf.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, vloerveruarming, centrale verwarm ing, 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!

rvOo
Unno-Uxr

$

I

rornnL-rxgrAl.L¡tTEr¡ns

I

Middelhorstenrueg 308 - 9751 TG Haren- 050) 534 99 o

BESTUUR:

REDACTI E:

Marion Oosterveld
Tìneke Mars
Steven van der Zrel
Henk Oosterveld

Jan Dunning
Dirk-Jan Schotanus
Henk Oosterveld
Monique Schotanus
Lourens Nijland

ADRESWI JZIGTNGEN,
ABONNEMENTEN EN
ADVERTENTIES

Steven van der- Zrel,
sfvanderziel@gmai I . com
050 - 28 09 301

