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INLEVERGEGEVENS & SCHEMA RAPEN EN NIETEN:
Zie blz.4 van dit blad
Roelie Oosterveld, Mottenbrink 18, 9755 PR Onnen
onnerons@hotmail.com

ADRESWIJZIGINGEN EN VRAGEN OVER ABONNEMENTEN:
lenneke Elema, Gieselgeer 1, 9755 TE Onnen
ir.elema@hetnet.nl
050 - 406 28 83

I

INFO ADVERTENTIES:
Anke Schaafsma,
anke(@tijborg.nl
050 - 406 33 80

I

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

I

050

-

406 13 81

De krant wordt in Onnen bezorgd de zaterdag na het rapen en nieten (zie blz.4) vóôr 18.00 uur.

Nieuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
lndien u de krant wilt blijven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
lenneke Elema, Gieselgeer 1, Onnen.
De minimale bijdrage incl. bezorging is vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers).
Wilt u de krant per post ontvangen, dan is de minimale bijdrage € 26,50
(incl. € 20,- verzendkosten) per jaar

FINANCIËLE GEGEVENS:
Ons gironummer: Gironr. 7289183
T.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
Mocht u het geld contant willen betalen, dan is dit ook mogelijk bij:
Penningmeester, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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(insans zijdeur bij Jeusdhonk)

Het Voorwoord¡ r..
Het jaar 2012 is weer voorbij, het zou heel wat

Mobieltjell
Jaren geleden had ik een
koelkast want alle telefoontjes werden steeds,
kleiner tegenwoordig heb

bladzijden kosten om een terugblik van het
jaar te maken.
Het is elke keer weer een uitdaging om een
leuk voonruoord op een A4tje te krijgen, dat
ook no$ goed leesbaar is.

ik een klein mobieltje in
vergelijking met de (ta-

AIs de maand december begint, wordt het een
drukte van befang, Sint, verjaardagen, feestjes van verenigingen, kerst en oud en nieuw.
Bij ons aljaren, zo'n 22jaar alweer, een traditie om op oudejaarsdag oliebollen te bakken
van 11.00 uur tot 15,00 uur. 8 pakken oliebollenmix er door jassen met of zonder appel en
rozijnen. Lekker de hele dag door oliebollen
eten; ze zijn namelijk het lekkerste als ze nog
warm zijn. Daarna even het dorp in.

bletachtige) mobielen.
Dus vrijdag 28 december de hele avond in het
Tikibad dat tot 22.00 uur open was. Zaterdag
29 december zi¡n we 's middags naar het jaarlijkse kerstcircus in Den Haag geweest. De
circustent stond op het Malieveld. Spreekstalmeester was Edvard Niessing een vroeger
dj op de KRO radio en van die irritante reclame als nieuwslezer om frisia DSB aan te smeren. Het was een mooie afwisselende show
met artiesten uit de hele wereld.

Het oude jaar is weer met luide knallen weg
geschoten. Dit keer was de locatie Dorpweg
1. Weer en wind zaten dit jaar niet mee maar

ls de winter toch in aantocht? We zullen het
zien en ik wens u weer veel leesplezier dit

het was toch gezellig druk.

jaar.

Op het oranjeplein was het ook
Iekker druk en de oliebollen en
snert gingen er goed in en er

':

Groetjes Henk Oosterve d

was zelfs een troubadour.

Vanaf 1" kerstdag luister ik graag naar de Top
2000, 6Tz dag geen enkel dubbel nummer.
Geweldig!
W¡ zijn een paar dagen naar Duinrell geweest
en daar is het soms lastig luisteren in het Tikibad. En ook in de Duingalow, soort stacaravan, was geen radio. Gelukkig heeft onze
oudste een mobieltje waar je ook radio op
kunt ontvangen. Voor de kinderen was dit een
belevenis en ook voor ons. Supersnelle, duizelingwekkende glijbanen met op de achtergrond veel kerstmuziek wat door de joelende
en gillende mensen en watervallen haast niet
te horen was. Het is trouwens wel één van de
weinige plekken waar een mobieltje (bijna)
niet zichtbaar aanwezig is.
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ro ramma radio Haren FM

Dilgtweg 5, Flat 20
9752 ND HAREN
T 050-5350220
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info@haren.fm
wvvw.haren.fm
KvK Groningen 02099861

paren

F

giif irI ríigitT ü&;- ji*;' iii¡

ABN AMRO 51.74.05.520

Weketijks programmaschema Haren FM
(m.i.v. november 2012)

Donderdag:
19.00

-

20.00 De Hollandse Mix.
Programma met Nederlandstalige muziek.

Vrijdag:
19.00

-

20.00

-

20.00 Wilde Haren.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een
stelling en Oé keuzeplaat. Vanaf vrijdagmiddag op http://wilde-haren.hvves.nl, Facebook (zoek
'WildJHaren - Haren FM') of www.twittei.comAffildeHarenFM kan je Noud's Weetje raden..
23.00 JEM FM.
Muziekprogramma met de betere Nederlands- en Engelstalige popmuziek!!! Verder de videorubriek i.s.m. Cinetheek Haren, Wat is er morgen in WRM?, concertagenda, Dubbel-D en livetrack
van de week. Ga ook naar http://jemfm.hvves.nl/ twitteren kan natuurlijk ook: @jem-. Presentatie
Evelijn Saaltink, Gerard Datema en Martin Kampen.

Zaterdag:
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.

lnformatief radioriagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten,

agendaberichten en ùeel muziek. Om half 10, 11en 12 het Harens Nieuws Overzicht. Meer info

en playlist vanaf

vrijdagavond

ook op:

http://weekendradiomaqazine.hyves.nl/ en

12.00- 13.00 Oud en Grijs Genoeg.

Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.

Zondag:
09.00

-

12.00

-

13.00

12.00 Muziek oP zondag.
Het ultieme zonãag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
14.00 Hoorspel oP Haren FM.
Haren FM met een hoorsPel.

Maandag:
19.45

-

tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad
Eén ieer in de maand êen reðh[streekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen
Harener gemeenteraad.

Buiten de eigen uitzenduren hoort u op Haren FM de programma's van Radio Noord'
Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestrearn en uitzending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor de actuele muzieklijst en programma-informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 220'
Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm
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Huisartsen

@

Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Groningen.
Aloemeen berei kbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -9 22 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!
Uitsluitend voor s
llen en weekenddiensten:
Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende
'
In het weekend: vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen: 24 uur per dag.

ochtend

Apotheken
Mediq Aþotheek Oosterhaar
De Oude

Uw medicatie tigt de volgende werkdag voor u
klaar,
Het kan zijn, dat speciale bestellingen (een
dag) langer duren. Let er op dat uw naam,
adres en geboorledatum op het recept staan.
SPOEDRECEPT:
Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u
's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht bij:

(voorheen apot¡reet

Middelhorst:

Mellenssteeg4l D,9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 74 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl
Openinqstiiden
Maandag t/m vrijdag 8.00 -17.30 uur
Mediq Apotheek Haren:
Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 I Fax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq. com
www. mediq. apotheek-haren. n
Openinqstiiden
Maandag Vm donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag:12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) - 311 50 20
Fax: (050) -311 50 21

I

Deze apotheek ligt recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen en is
goed bereikbaar. Er is goede
parkeergelegenheid.

Reqelinq herhaalrecepten Haren / Glimmen:

Vergeet uw verzekeringsgegevens

Welke recepten? Aanvragen
Ophalen
huisarts
Apotheek
Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur Volgende

'Spoed'

Herhaalbriefjes,
overige recepten

n

iet!

Bezorging
Wie een spoedrecept hier niet kan (laten)
halen, kan de arts vragen de medicijnen met de
taxidienst te laten bezorgen.

werkdag
na 16.00
uur
vóór 10.00 uur Zelfde dag
na 16.00
uur
in apotheek
Volgende
inleveren in
werkdag
receptenbus*" ophalen

Betalen?
Bij het tonen van een geldige zorgpas kunnen
de apotheken rechtstreeks declareren, u hoeft
dan niet te betalen. Middelen die niet voor
vergoeding in aanmerking komen (bijv.
hoestdrankjes en neusdruppels) dienen wel
direct betaald te worden.
Er zijn betaalautomaten aanwezig,

* Let op: Recepten tussen vrijdag en maandag
10.00 uur aangevraagd, staan dinsdag
na 16.00 uur klaar.
*" Receptenbus in de apotheek:
Hierin kunt u uw recepten deponeren als u niet
in de apotheek op uw medicijnen wilt wachten.
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bouwbedrijf
Haren Telefoon O5O a 406 LZ 01

Al uw bouwwerken met garantle
van de Stlchtlng Bouwgarant.
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erkdiensten

G

erefo rm ee rde Kerk Vrij g e m aa kt, M otte n b ri n k

20-01
27-01

03-02
10-o2

17-02

9.30 uur
14.30 uur
11.00 uur
14.30 uur

Ds. S.W, de Boer
Ds, H. Venema
Ds. G. Gunnink
Ds. G. Timmermans

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

Kandidaat Zeilstra
Ds. S.S. Braaksma
Ds. S,W. de Boer
Ds. L.J. Joosse
Ds, S. Schaa'rj
Ds. S.W. de Boer

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat
20-01
27-01

03-02
10-02
17-02

10.00
17.00
10.00
19.00

uur
uur
uur
uur

Mw.ds. M. de Jager
Dhr. A. Voogd, Zingen op Zondag
Ds. W.M. Schut
Raamvertelling "Etty" met Choral

10.00
10.00
10.00
17.00

uur
uur
uur
uur

Mw.ds. M. de Jager, Ochtend+dienst
Ds. E. van Wieren
Ds. W.M. Schut
Dhr. A. Voogd, Zingen op Zondag

WIJ ZI GI NGEN VO O RBEH OU DEN
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or shuis De Tiehof
Bakkenrveg 4,9755 PM Onnen, 050-406 26 48

Nieuwe beheerder van de Tiehof is Rik van den Berg

Allereerst willen we u allen een gelukkig en voorspoedig 2013 wensen
Aan het eind van 2012 heeft Albert Oostebring afscheid genomen van De Tiehof,
zoals al werd gemeld in onze vorige Nieuwsbrief. Rik van
den Berg heeft reeds met vele bezoekers kennis gemaakt
tijdens de Wintermarkt. Het beviel hem en ons goed! Rik
werkt nu fulltime voor De Tiehof, komt niet direct uit de
horeca, maar is wel commercieel actief geweest. De website
en de organisatie rond De Tiehof wordt vanaf nu verder
uitgebreid. Hij gaat de nodige diploma's halen en werkt zich
zo snel mogelijk in. Dus, als het even niet helemaal lukt, dan weet u het vast!
Rik woont in Haren en groeide daar ook op.
We wensen hem veel succes met zijn nieuwe baanl

De Wintermarkt in Onnen
Het was een goed bezochte Wintermarkt en de stemming zat er in! Waar we als klein dorp groot in
kunnen zijn. De ezels van Paul Dijkstra stonden, ietwat verkleumd, buiten op het stro. We besloten
's morgens om de bestelde schapen er toch niet bij te zetten in verband met het veulen. Vooral de
kinderen vonden de ezels erg leuk. De kerstbomen stonden voor het dorpshuis en onder het genot
van kerstmuziek kwam de geur van warme ervrdensoep en glühwein je tegemoet. ln de grote zaal
hadden zich maar liefst 22 standhouders verzameld, krappe plaatsen, maar een behoorlijke variëteit in
aanbod. Midden in de zaal konden bezoekers aan biertafels genieten van warmte en gezelligheid
onder het genot van een steekijsje, warme kersen op wafels met slagroom. Nou ja, het was gezellig
en druk! We gaan het volgend jaar weer organiseren.

We willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om dit festijn tot een goed einde te
brengen! Er kwam vanuit het dorp veel praktische hulp en dat geeft een goed gevoel!

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in Tiehof gebeurt en een e-mail ontvangen

bij

dorpsactiviteiten? Stuur dan een e-mail naar info@dellghqt!!! dan voegen we u toe aan het
adressenbestand. Ook als u als vrijwilliger wil meehelpen.
Het Bestuur
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huis De Tiehof

Bakkerweg 4,9755 PM Onnen,050-406 2648

Agenda

Vereniging
NIEUWJAARSFEEST

Datum:

AanvangSluiting

17.00
zaterdag 19 januari 2013
TIEHOF, Dl EVER DOATI E, DORPSBELANGEN, VERENIGI NGEN en PARTICULIEREN
9'30
Bridgeclub Haren
maandag 2l januari 2013
13.30
dinsdag 22januari2OL3 Stichting Humanitas vergadering
Landbouwkundige Groep vergadering 19.45
19.30
Toneelvereniging DOT repetitie
woensdag 23 januari 2013
20.00
donderdag 24 januari 201.3 Schuttersvereniging
Ledenvergadering Visclub de Onner biks 20.00
vrijdag 25 januari 2013

0L.00

uur

12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

17'00
22'OO

23.00
23'OO
22.OO

10.00 22'OO
KAARTMARATHON "Slim in Trek"
zaterdag 26 januari 2013
9'00 LZ.OO
Bridgeclub Haren
maandag 28 januari 2013
Ledenvergadering Oranjevereniging 20.00 22'OO
13.30 77.00
Ouderensoos
dinsdag 29 januari 2013
L3.30 17'00
Bridgeclub Haren
donderdag 3l januari 2013
L9'30 23.00
Toneelvereniging DOT repetitie
20.00 23'00
Schuttersvereniging
Ledenvergadering VisverenigingZEZY 19.30 21.00
vrijdag L februari 20L3
7'OO 08.30
VisverenigingZEZV
zaterdag 2 februari 2013
16'00
VisverenigingZEZV
12.00
9.00
Bridgeclub Haren
maandag 4 februari 2013
19.00 22.00
Boeren/ Veeteeltvereniging
Kaart- en Sjoelvereniging "Slim in Trek" L9'30 23.00
dinsdag 5 februari 20L3
19.30 23'00
Toneelvereniging DOT repetitie
donderdag 7 februari 2013
9.00 12.00
Bridgeclub Haren
maandag ll februari 2013
L3.30 17'00
Ouderensoos
dinsdag 12 februari 2013
Landbouwkundige Groep vergadering !9'45 22'OO
BHV Training Bartelds Hoveniersbedrijf 9.00 16'00
woensdag 13 februari 2013
L9.30 23.00
Toneelvereniging DOT repetitie
13.30 17.00
donderdag 14 februari 2013 Bridgeclub Haren
L9.30 2Z'OO
Stichting Humanitas vergadering
20.00 23.00
Schuttersvereniging
9.00 12.00
Bridgeclub Haren
maandag 18 februari 2013
Kaart en Sjoelvereniging "Slim in Trek" 19.30 23.00
dinsdag 19 februari 2013
19.30 23.00
donderdag 2l februari 2013 Toneelvereniging DOT repetitie
20'00 23.Ot
Schuttersvereniging
Elke maandag en woensdag
Elke zaterdag

Biljartclub Quets
Jeugdvereniging "de oude school"

19.00

20.00

23.00
01.00

Wilje op de hoogte blijven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?
Stuur dan een e-mail naar info@detiehof'nl
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bartelds
Hovenierobedri

Í
ONTWERP

Dorpsweg 50 Onnen

r¡vww.bartelds.nl

050-4061991

Adfi;r:

Laat u niet Yerrassen,
kies een adviseur
die is aangesloten
bii de AdFiz.
Voor alle verzekeringen.

Adviseurç in Finaneiële Zckerheid

In Haren is dot

o.a.:

Assurantiekantoor

P.

Têune VOF

Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020127 Fax 050-5345440
LkC

van de AdFiz en Stichting Klachteninstituut Ver¿ekeringen

n54

ienstre elin

maand

Um

Groninoen CS
Haren (Raadh.pl.)
Onnen (Dorpsw/Ubels)
Zuidlaren*(Brink)
Gieten*(OV-knpt)

6.05
6.18
6.31

7.00
7.13
7.24
7.38

8.03
8.16
8.27

9.03
9.16
9.29

10,03
10.16
10.29

11.03
11.16
11.29

12.03
12.16

12.29

8.41

13.03
13.16
13.27

14.03

15.03

16,03

14.16
14.27

15.'16

16.16

15.27

16.27

13.39

14.39
15.02

15.39
16.02

16.39

16.19
16.30
16.43
16.58

14.02

Gieten.(OV-knot)
Zuidlaren.(Brink)
6.32
Onnen (Dorpsw/Ubels)
6.45
Haren (Raadh.pl)
6.58
Groninqen CS
*rijdt niet in schoolvakanties

6.55
7.19
7.30
7.43
7.58

7.55
8.19
8.30
8.43
8.58

10.03
10.16
10.29

11.03
11.16
11.29

10.30
10.43

10.58

Groninqen CS
Haren (Raadh.pl)

7.07
7.18

8.07
8.18

Onnen

(Dorpsw/Ubels)

7.31

8.31

9.05
9.16
9.29

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

7.32

8.32
8.45
8,58

9.30
9.43
9.58

7.45
7.58

9.30
9.43
9.58

10.30
10.43
10.58

11.30
11.43
11.58

12.30
12.43
12.58

13.19

14.19

13.30

14.30

15.19
15.30

13.43

14.43

15.43

13.58

14.58

'15.58

12.03
12.16
12.29

13.03

14.03

13.16

14.16
14.29

11.30

12.30

'11.43

12.43

11.58

12.58

13.30
13.43
13.58

13.29

Alle opstapplaatsen zijn te vinden op de website: http://www.qbuzz'nl
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14.30
14.43

14.58

15.03
15.16
15.29

16.03
16.16

15.30
15.43
15.58

16.30

16.29

16.43
16.58

17.03
17.16
17.29

18.03
't 8.16
18.29

17.30
17.43
17.58

18.30
18.43
18.58

17.02

17.03
17.16
17.29

18.05
18.16
18.29

17.30
17.43
17.56
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Kaart- en Sioelclub
rr
rr
Trek
in
Slim
arathon Ka art- en Sjoeldag
Beste clubleden en andere geinteresseerden,

Op zaterdag2íjanuari 2013 organiseert de Kaart- en Sjoelclub een marathondag. We gaarLop deze dag 72 bomen kaarten en de sjoelers gaan 20 keer sjoelen.
Deze dag begint om 10.00 uur en zal duren tot ongeveer 22.00 uut.
Inleg € 15,00 incl. lunch.

Met 's avonds een stamppotbuffet waaryoor u zichmoet opgeven voor slechts
€ 10,00. 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 mooie prijsuitreiking. Iedereen verdient een priis
en de hoofdprijs is een mooie goed gevulde boodschappenmand.

Witt u meedoen aan deze dag, geeft u zich dan vóór 23 januari 2013 op bij:
8 050 - 406 25s3
Jos Vlaar
Bert Tonnis
Mariska Swaving
o

æ 050 - 406 3773
æ 0s0 - 406 2656

f mail rtaar i slimintrek @gmail.com

Tot2'januari bij dorpshuis

de Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen!

Bestuur kaart- en sjoelclub
"Slim in Trek'
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Dor sbelan en Onnen

Secretariaat: Felland 50, 9755

TC Onnen, 050-4061990, benhntjn@amazed.nl

Al oekeken op wvv\ry.onnen.nu ?
Tegen de tijd dat deze Onner Ons ver-

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
januari 2013

schijnt, is er vast al weer meer te lezen en te
bekijken op ons digitale .dorpsplein. Menko
Swaving en ook wij horen graag wat u ervan
vindt en zijn benieuwd naar uw suggesties
om de site nog interessanter en leuker te
maken.
De bedoeling is de website op onze iaarvergadering officieel in gebruik te (laten)
nemen.
Nog niet gereageerd? Laat ons weten dat

Na het verschijnen van het dikke Onner
Ons decembernummer met alle goede
wensen, valt er nog niet zo bar veel
nieuws te melden over de ondenruerpen
waarover we u in het oude jaar op de
hoogte hebben gehouden.
T'tjdens onze eerste bestuursvergadering
in dit nieuwe jaar, op 7 januari, hebben
we wat langer stil gestaan bij het verloop
van de nieuwjaarsviering op hoek van de
Mottenbrink en de Lange landweg.
Ondanks het regenachtige weer was de
sfeer plezierig en zíjn er, voor zover ons
bekend, ook geen ongelukken gebeurd
met het vuur in de container. Toch roept
dit onderdeel van het hier samen het
begin van het nieuwe jaar beleven ook
een dubbel gevoel op.
We vinden het jammer, dat er tot in de
avond nog verschillende keren materiaal
is aangevoerd, waarvan bovendien niet
vaststaat of het wel schoon genoeg was
om in de open lucht te verbranden en
ook nog zo dicht bij de woningen.
Verschillende omwonenden ondervonden rookoverlast en de stevige wind
wervelde vuurdeeltjes omhoog die onder
iets andere omstandigheden een groot
risico voor onder andere de rieten daken
in de buurt zouden vormen. Naar onze
mening al met al voldoende redenen om
nog eens weer met alle betrokkenen
(omwonenden, jeugd en gemeente) te
kijken hoe we deze en andere risico's en
bezwaren van het oudjaarsvuur op deze
plek
beperkt mogelijk kunnen
houden.

uw vereniging haar activiteiten ook via

www.onnen.nu bekend wil maken. We
nemen dan zo gauw mogelijk contact met u
op.

Ho¡,e

l!
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Bestuursvergaderingen
gadering in 2013

en

jaarver-

ln het nieuwe jaar komen we als bestuur
in elk geval op 18 maad bij elkaar. De
andere, deels nog voorlopige, data zijn
11 februari, 6 mei, 17 juni, 9 september,
14 oktober en 25 november.

De datum voor de

jaarvergadering
hebben we ook al vastgesteld: woensdag 27 maart. De agenda en nadere
informatie komen in de Onner Ons van
maart en, zoals gebruikelijk, via de bode
b¡j het innen van de contributie, eind
februari, begin maart.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

zo

Gemeente Haren Klachtenlijn: 050 - 533 99 11
Wanneer u klachten of vragen heeft over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen.
'|,5

Loodgietersbe dryf
t

Borgweg 126 - 9616 TL Scharmer

Tel.0598-39 Bl

Oz

Amøzing Steafrfiouse
1r/ester6roefr
'ldttaf nu oofrspareríís øfhafenl
Oofrvoor feftfor en ßezeffin úneren 6mt u
rcg stee[s r)dn ñatte weftgm 6ij otu.

Øonler[an tot en m,et zonlag
wrj
"rjo
apen, vdnøf 17.00 uu,r
llef, 0504041616
AQjQçwegwest 61
9 60 8 cßB 1,1)e starûroe

fr

l

amazfugsaafrfrouse@gntitcom
eoø orc oofropfacefioofr

aadhuisplein l0
Dat is voor een bedrag van ruim

2,5
miljoen, terwijl er 1 miljoen nodig is' Dus er

Atlereerst de allerbeste wensen voor 2013.
En dan wens ik u allen vooral een gezond
jaar toe.
De jaanruisseling is rustig verlopen, er hebben zich geen bijzondere zaken voorgedaan. Daar kunnen we met zijn allen blij
om zijn.
Het komende jaar zal voor de gemeente
Haren een belangrijk jaar z'tjn.

kan nog echt gekozen worden. Daarb'tj

willen we de wettelijke taken (zoals bijv. de
brandweer en het verstrekken van uitkeringen) zoveel mogetijk ongemoeid laten'
De lijst is op de website van de gemeente

te zien en ook is daar te lezen hoe

Eén van de zaken die ons allen bezig zal

houden, is de vraag hoe Haren er bestuurlijk voor de toekomst zal uitzien, Er
liggen nu al veel taken bij de gemeente,

maar er komen nog steeds meer bÜ.
Kunnen we de taken die we doen
zelfstandig blijven uitvoeren of gaan we
meer dan nu samenwerken met andere
gemeenten of particuliere bedrijven? En
met wie gaan we die samenwerking aan,

op welke manier en zijn we dan goedkoper
of duurder uit dan nu? Allemaal vragen
waar in de loop van dit jaar een antwoord
op moet komen en waar de inwoners ook
bij betrokken zullen worden.
Het betrekken van de inwoners doen we
ook bij de keuzes, die we moeten maken
vanwege de bezuinigingen. De afgelopen
paar jaar is er al voor ongeveer 2 miljoen

bezuinigd, maar daar komt nog wel
miljoen

u

daarop kunt reageren via mail of de post.
Ook zijn er 2 avonden belegd waar inwoners mondeling hun reactie kunnen geven.
De gemeenteraad als het hoogste orgaan
binnen de gemeente zal uiteindelijk de
definitieve keuzes moeten maken. Daaraan
vooraf gaat dus dat we graag reactie willen
van de inwoners op de bezuinigingsmogetijkheden. Dat kan tot 28 januari.
Daarna zal het college van burgemeester
en wethouders een voorstel doen aan de
gemeenteraad. ln maart a.s. zal dat behandeld gaan worden.
Eén van de onderdelen op de bezuinigingslijst, en dat onderdeel raakt het dorp
Onnen het meest, is het afschaffen van de
subsidie aan de dorpshuizen. Jaarlijks
gaat er een bedrag van in totaal ongeveer
€ 60,000,-- naar alle 4 dorpshuizen in de
gemeente. We realiseren ons goed dat dit

geen fijne maatregel

is, maar dat is

eigenl'rjk geen enkele maatregel die op de
lijst staat.

1

bij. Dat alles als gevolg van het feit

dat het rijk heeft afgesproken 16 miljard te
bezuinigen en een deel daarvan moet door
de gemeenten worden opgebracht. Een
schrale troost dat die bezuiniging niet
alleen Haren treft.
Door het college is op een rij gezet waar
allemaal op bezuinigd kan worden.

Dit zijn 2 grote ondenruerpen die

van

invloed zullen zijn op de toekomst van onze
gemeente. Wil je meer weten en het
bestuur en de politiek volgen, dan verwijs ik
naar www.haren.nl

Theo Sieling
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Hierbij eten wij meestal een frisse lauwwarme kool-komkommer salade

Spitskool in reepjes gesneden en even * 1 minuut roerbakken zodat het zacht wordt. Dan in een
schaal overdoen. Een komkommer in de lengte doorsnijden en met een theelepeltje de zaadlijsten
eruit halen. Daarna in dunne plakjes snijden. Dit toevoegen aan de kool, die inmiddels lauwwarm
is. Mocht je het wat kleuriger willen maken doe er dan in kleine stukjes of reepjes gesneden
(punt)paprika door,
De dressing hiervoor maak je van 150 ml azt1n, 2 schepjes suiker, een theelepeltje dijonmosterd en
zout en peper. Goed door elkaar kloppen en over de salade gieten. Een paar keer omscheppen
om het goed te laten intrekken.

Erbij is Pandan rijst erg lekker, een witte aromatische rijst uit Thailand. Kook dit zachtjes 10
minuten met het deksel op de pan, laat het na het afgieten nog 10 minuten staan vooreen mooie
droge korrel.
Eet smakelijk.

Welmoed Nijdam
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Hel crfgelopen jcrcrr heeft Lcrrclschcrpsl:eheer Groningen in
cie ontgevìrrg v<.rn C)nrien meerdere lroutwollen en ltoç¡err
ocrngelegcl en herstelcl. Het resullcrcl hien,ctr-l is c,'eir proclttig
hcrstelclc oroerrstrucïr-rur die docr c/e bew,cners von Onrten
en ornslreken erg worcll ger,vctÕrdeercl l-lel leiClook noç;
sleecls f of nieuwe clclrìvroqen von pcrrf iculiere groncleigen<_rrerr
voor ctcrnleg en hersfel vcrn lcLrrcJscl-rclpselernenterr. Een '¡en
deze oqnvrogen beireff cie oonleg en de reslcrrltrtie von 3/O
rneler houl'.vol op het lond vcn c]e fomilie ô¡¡chel uit Onnen.
Ook kon hier eerr ¡:oel opgekrrcr¡:rl rvorcJen, clie wos geheef
overilroeid door opslcrç1 vcrn bornen en struikerr. Blcrclvol en

beschoduwing leiclcle lot r.,oecJselverìjking '.,cr¡ l-¡el rnrcrter r:rn
rlus tol veel kroosgroei. Zorrl¡chl kon nou'*relijks nog Ìol in hel
ivoler doorclringen De poel hcrcl hierdoor r-iog weìnig woorde
voor de vveterfeluno. Dor-¡r hel ver'r;ijderen vcln lrei grc)en en
het ofplcggen von cJe oeverzone zijn <Je n-rilieuonrstoncliglrecle¡r voor de wcrterdieren w,ee| verl¡elercl. Lloot cJîf ec.n
slirnrne rncrnier werk mei werk (herstel houlwol err herslel poel)
1e

cor¡bineren konclen de koslen von

heT

geheel worcien

beBerkt

2dLANDSCHAPSBEHEER

GRoNINGEN

e Schni verspen
ln het kader van een stedenbouwkundig ontwerp
stuitte ik op zeker moment op kaartmateriaal van
het gebied tussen Groningen en Assen. Deze
kaarten lieten de verschillende landschapstypen,
de rijke historie en de bebouwing zien. En ik was
meteen verliefd, ook al waren Monique en ik nog
nooit deze kant op geweest. Met name het stuk
onder Haren, Onnen en Glimmen, is fantastisch
gelegen. Het boek van Siekmans heeft er ook een

Enthousiast hebben we gereageerd op Jonathan &
Nolda's vraag of we de Schrijverspen wilden
overnemen: "Ja, natuurlijk willen we dat!" Maar
goed, daar zit je dan achter je toetsenbord en een
beeldscherm...
Over het algemeen heb ik geen moeite met

verhalen vertellen, maar vandaag wil het niet echt
vlotten. De eerste poging die ik deed, is liefdevol
afgeschoten door Monique, mijn vrouw, met wie ik
bijna tien jaar getrouwd ben.
Misschien moet ik maar beginnen met Sam die
zeven-en-een-half jaar oud is en Leah die op het
punt staat om vijf jaar te worden. Met z'n twee zijn

ze altijd weer een bron van avontuur en op

hoofdstuk aan gewijd.

Rond diezelfde

t[d was

Monique aan het

overschakelen op van die enorme zwangerschapsbroeken, omdat Sam er aan zat te komen.
lneens zagen we de puzzelstukken bij elkaar
komen: we wilden ons kind in Onnen laten opgroeien. Tussen de velden, het bos en in een

de

keper beschouwd zijn zij ook een belangrijk motief
geweest om in Onnen te komen wonen:

dorpsgemeenschap.

Volgens mij was het in het jaar 2000 dat Monique

Wat waren we blij dat we in 2005, het huis van
Swaving/Berends konden bemachtigen. Natuurlijk
hadden we woningen gezien waar veel minder aan
hoefde te gebeuren, maar die stonden stuk voor
stuk niet op zo'n Prachtige Plek.
Van een aantal bevriende Harenaars hadden we
begrepen, dat Onnen op zijn zachtst gezegd een
'typisch' dorp was, met zijn hele eigen cultuur,
waar je als buitenstaander niet zomaar binnenkomt. Maar niets is minder waar. We hebben het
echt getroffen met onze buren en dorpsgenoten'
En nu we het gezinnetje een beetje aan de loop
hebben, vinden we steeds vaker gelegenheid om
ergens in de buurt een kop kotfie te gaan drinken.
Gezellig hoorl Onnen is echt een mooi dorp!

en ik, vanuit Oost-Groningen, aan de Snelliusstraat in Groningen zijn gaan wonen. ln een
hartstikke leuk appartement met uitzicht over de
Leonard Springerlaan. En als je de deur naar het
balkon openzette, dan kon je meegenieten met de
concerten die in de Martinihal werden gehouden.
Een geweldige plek om te wonen; dichtbij het
centrum, maar er net ver genoeg van af om rustig
te kunnen studeren.

Jeetje, wat kon ik ook genieten van het stukje
fietsen van de Snelliusstraat naar de Hoge der Aa,
naar het architectenbureau waar ik destijds werkte.
Zeker 's ochtends vroeg als de studenten nog
slapen, maar de marktkooplui hun kraampjes al
aan het opzetten zijn en de schoonmaakdienst
haar best doet om de stad weer toonbaar te
maken. Op die momenten hoef je niet met de
mensenmassa mee te bewegen of naar de
schreeuwende etalages te kijken, want er zijn
nauwelijks mensen op straat en de winkels zijn
nog dicht. Pas dan zie je de prachtige gevels en
de rijke details van de oudere gebouwen. Of de
havens rond de oude binnenstad; ook geweldig
om te bekijken in de 'ochtendstond'.

Dirk-Jan Schotanus

t

/\_F
-l

Ondanks mijn liefde voor de Stad nam ik een baan
aan in Assen, ldeaal, want dan kon ik's ochtends
Monique afzetten bij Visio'De Brink' in Vries, waar
zij met visueel en verstandelijk beperkte kinderen

âa¡l

werkte.

recept, een gedÍcht,
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HORlzONTTAAL
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horizon

'

6 doorn
?2 onder invloèd van

dt'ugs
14 zure kers
15 tanker
18 ouderwets kledingstuk
20 soort televisie
?1 handvatsel
22 sni!gereedschap

24lichaamsdeel

26 voo¡g,eschreven

kteding
28 spijsverteringskanaal
l\)
(tl

29 enig
31 deel v.e. voetbalschoen
32 pl. in Drenthe
33 skelter
35 god v.d, oorlog
36 stroming vân zee-

water
38 troetelnaam
41 inhoudsmaat
42 opwekkend middel
(afk.)

44 er genoeg van hebben

45 Bijbefse figuur
46 op welke wijze
47 eikschiller
49 handelsnaam
5O

turfgrond

5f soort brandstof

52 luchtstroom
53 vogelbek
54 ingeving
56 Algemene Nederlandse Wielrijdersbond (afk.)
58 bezittelijk vnw.
59 dakbedekking
60 riv. ín Rusland

62 houding
Â? niet even
64 besparen

67 Erans lidwoord
68 deel v.e. koeien-

9
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Pock€,t

4.

12

25

17

28
-27

engsel

30

?2

19

18

",?

32

94
?7

77 Bijbelboek
78 fiasco
80 Voorval
81 boùwland
.82 bewonderaar

83 pl. in Flevoland
85 herkauwer
86 eigendunk

89 meestal
91 onderbroekje
93

39 afual
4A sensuele dans
4',1

opzet

43 rekenkundige

36

waterstof

2 in oprichting (afk.)

3 noordnoordoosten
(afk.)
4 computermerk

5 landsverordening
7 sojavlees

Arabische vorst
fl hoofddeksel
'10 daar
1'! sluw iemand
13 stoomschip (afk-)
1ô lustoord
t7 machtsovername
18 pluimbal
19 hoofdgroet
22zachl
23 branden zonder

50

49

48

47

46

44
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42

55 naaldboorn
57 afmeting

52
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56

54

sel

61 luizenei
64 Europese Voetbal-

VERTICAAL
I gasvormige koo[-

41

40

39

38

37

bewerking
46 kleurmiddel
48 gebogen been
50 langs
53 uitvlúcht
54 een beetie

appel

I

35

33

,i

59 bandvormig weef-

94

32

30

z9

persoon

28

27

25

35

65
66
68
70
72

bond
ongeluk

deêlv.e. blad
eenjarïg kalf
soort fruit
deel v.e. theater
73 huidaandoening
74 tijdruimte
76 hechtpennetje
TS,Amerikaanse goudmunt
79 ongeval met een

69
75

74

73

72

80

7B

77

8s

84
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88

87
89

67

66

68
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61

65

64

63

racewagen

82 autornerk
84 kunstmest
86 gebogen priem
87 Neclerl:¡nd {afk.)
88 teug
90 en anderen iafk.)
92 per jaar (afk.)
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90

94
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horlzontaaì

verticaal

'l socìale verzekeringen;

I

la gere detailhandelsschool; zoo g"
dier; ankerplaats; vogeltje; dat is; een goede truintiger
Z zangstuk; Amsterdams Peil; scheepszeil; niet van hetzelfde gevoelen 3 buis; Koninklijke Marine; u (ouderwets);
deel van eenfles; beet; pennetje nret kap 4wasbekken;
schif; watering; gerespte snuiftabak; biljartstokS voeg-

zonder sap; bijvoorbeeld; hoom; kantoorbediende 2 verlof; apennoot;tijdperk 3 deel van de mond; familielid; paard;

nlandse Strijd kra chten; G reenwic htijd; ge sla cht
4 hoofdstad van Senegal; vervoermiddel; gouverneur-generaal;ten laatste 5 piltige speceri.i; drietal; deelvan een jaar;
Koninklijke Landmacht 6 toss; slim; ouders (oneerbiedig)
7 uitgestrekte grasvlakte; amplitudemodulatie; lid van een
ïbetaanse volksstam; mager ü versieringsmotìef; stuurBinn

woord; pape gaai; oplawa ai; Bijbelboek 6 trommelvlies; ten
opzichte van; tak van sport 7 smal watertje; onstandvasiig;
open strook in eon bos; balustrade I pañij in rechtszaak;

e

boord; Turkse tarwe; controle van patiëinten na behandeling I ontharing; stuurs; bijzonder (in samenst ) trG schil-

huishoudelijk artiltel; in orde; dof; gehakt varkensvlees
I snuivend gebrul;loevluchtsoord; snraldeel '!{} honderd
gram; succesnummer; uitroep ter aansporing; sterl<, luid
lrnuziek);ter inzage'lt dík en zwaar; uitgebreid lager onderwijs; bo uwlànd; tussenwerpse l; pe r stuk; th ans; poc h erij 12 voorstel; aarden vaas; Japans dansmeisje; sterk hellend XB karaaü soortelijk gewicht; Nederlandse Dagbladpers (afk.); vale, grauwe kleur; hindernis 14 ongevulde
ruimte; hemelsblauw; zalf l5 eikenschors; betaalmiddel;
het nemen van een foto; gulzige eter 16 langdurige rust als
gene eswijze; eigenl'rjk (afk.l; tíidmaat; kleur f 7 pijniging;
la ndbouwwe rlituig; rea ctie.

dersgerei; hellende weg; omheíning; verbond'11 strijdge-

woel;vloeipapier; as; algemene bevlíeging 12 hoogst; categorie; opschik 13 slok;teken in de díerenriem; gemoedsstemming '!4 donkere kamer; vroegere naam van Thailand;
echopeilin g; eventueel; muzieknoot 1 5 inspecte ur; rokersgereì; stormloop; delfstof '!S speen;friet; bruto; stuk chocolade 1l zacht; beclerf in hout; rekenkundig getal; gedorste
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emene Ledenver adeHng
Onnen
Het bestuur van de Oranjevereniging Onnen nodigt u uit om onze Algemene
Ledenvergadering bij te wonen.
De iaarliikse ledenverqaderins vindt plaats op:

Maandag 28 januart 2013, aanvang 20.00 uur
Notee¡t

u

ln Dorpshuis "De Tiehof"'

alvast deze datum in uw agenda of op uw kalender om deze vergadering

bijte wonen!

1.

Opening door de voorzitter
Mededelingen van het bestuur
Notulen van de jaaruergadering2012
Jaarverslag 2012
Financieeljaarverslag 2012
Verslag van de kascontrole commissie
Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie
Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar: José van Wieren en lneke Vlaar
Aftredend en niet herkiesbaar: Jenny Eitens en Reinder Steenbergen
Nieuwe kandidaten: Warner Wierda en lrene Krediet
Vaststelling contributie: is ongewíjzigd
Gezin € 6,00 alleenstaand € 3,00
10. Koninginnedag dinsdag 30 april2013
'l 1. Rondvraag
12. Sluiting

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

We willen er 30 april weer een fantastische dag / avond van maken.

G

Heeft u ideeën of wilt u/wilje ons helpen mee te denken? Wij stellen het zeer
op prijs als u/je op onze vergadering aanwezig bent om uWje stem te laten
horen.

Wij horen graag wat onze leden willenl

Bestuur Oranjevereniging Onnen
Reinder Steenbergen, lneke Vlaar, Bert Niewold,
Rieanne Oosterveld, Bennie Smid, Jenny Eitens en José van \Meren

Emailadres: oranieveren¡q¡ngonnen@gmail.com
Secretariaat:lneke Vlaar
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ITSLAG KE RSTPUZZEL 20 1 2

Nuvere Kerstdoagen

en veul haail en zegen in't niiioar

Dit gezegde heb ik als niet Groninger natuurlijk niet zelf vetzonnen.

lk bén eãns gaan Googlen op de ðomputer en ben bij een Groningse site gekomen waarin ik
al het één en ander koñ "vertalen". Maar voor prettige kerstdagen daar stond niets van in.
Heb ik de man van de site eens gemaild, hij heeft rond gevraagd en hij adviseerde nuvere
Kerstdoagen. Vandaar.
MÍsschieñ is het niet zo gebruikelijk om dat te zeggen, maar wie weet een nieuwe hype!
Hetaas waren er niet zoveel oplossingen in onze bus gedaan.

Misschien was het te lastig of had men er geen zin in. Dat kan natuurlijk allemaal.
Maar goed, diegene die wel ingestuurd hebben en het goed hadden, hebben wij in een
bloempot gestopt. Nou ja de namen van diegene natuurlijk.
Lucas'heei er 2 nameñ uitgetrokken, 1 voor de inzendingen tot 13 jaar en 1 van 13 jaar en
ouder.
Tromgeroffel!!!!!

13iaar:

René Nijland
jaar
Nijland
Metje
en ouder:
en 13

De príjswinnaars zijn:tot

Beide van harte gefeliciteerd.

q

Raadsel: hoe heet dit hondje?
Kwam op n diekje
Kwam op n damke
Kwam 'n rood broen hondje tegen
'K heb zien noam al drij moalzegd
En toch bin 'k hom vergeten
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orpshuis De Tiehof
Bakkerweg 4, 9755 PM Onnen, 050-406 26 48

Nieuwjaarsreceptie en feest in de Tiehof

"Oud ontmoet Nieuw"
zaterdag 19 januari vanaf 17.00 uur
Op 19 januari is hetzover. Vanaf 17.00 uur bent u allen uitgenodigd in de Tiehof om samen met
dorpsgenoten het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.

Waarom "oud ontmoet nieuw" vraagt u zich misschien af? Allereerst is het gewoon afscheid van
het oude jaar en een begin van het nieuwe. Maar ook willen wij proberen dat u niet alleen oude
bekenden tegenkomt, maar misschien ook nieuwe mensen leert kennen. Het programma heeft
voor ieder wat wils, voor jong en oud, voor oude, autochtone Onnenaren en nieuwe dorpelingen.

Het programma wordt verzorgd door Dieverdoatie, Dorpsbelangen, de Tiehof, samen met
verenigingen die Onnen rijk is. Er wordt een gratis stamppot maaltijd aangeboden, men kan
kennis maken met een aantal verenigingen, er is een wijnproeverij, er is ruimte om rustig te zitten
en vanaf een uur of acht barst het knalfeest lost. Het wordt een feest van, voor en door Onnen.

Tijdens de avond zal er nog een aantal andere verrassingen zijn. Daarover leest u elders in de
Onner Ons.
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Gezondheidsklachten ?

Praktijk voor
Klassieke Homeopathie
CHRIS SCHAAFSMA

Uw reparatiespecialist

!

Van der Veen

Service
Onnen

T. 050-5034128 M. 06-25427095
www.va nd e rvee n se rvice. n I
Aangeslotan hii ¿le Nalerlatdse Vorcnigittg van
K la ss ie k IIon rc opøte u (N lrKtl)

Wij berekeRén u gêGrt voorriikoslÉrt

VERGOEDING door
ZORGVERZEKERAARS

Voor meer informatie;
rtwvw.praktilkch risschaafsma. nl
Tel: OG - 23 38 88 64
Praktijkadres:
Brinkhorst 3, HAREN ('t Clockhuys)

^

Koelen - Vriezen - Wassen

Audio= Satelliet-TV

!

ruiden Krabbels
GIFTIGE MONNIKSKAP EN MEER VERWARMENDE KEUKENKRUIDEN

Het is midwinter en koud. Hoe krijgen we het weer warm? Dit lijkt me het juiste moment om
de koning van alle kruiden eens onder de loep te nemen: de monnikskap....,...Alom gevreesd
vanwege zijn giftige eigenschappen........lnderdaad, ik zou deze plant liever niet door de
salade doen. De hele plant bevat giftige bestanddelen, welke het zenuwstelsel op tilt kunnen
doen slaan, zelfs tot de dood erop volgt. ln vroeger tijden werd het dan ook veelvuldig
gebruikt als pr¡lgif op het slagveld en bij de jacht op wilde dieren, in de gifbeker van ter dood
veroordeelden en door het eten als effectief middel om je te ontdoen van ongewenste
echtgenoten........er zijn meer dan genoeg gruwelverhalen te vinden. Maar zoals gezegd
wordt in de Chinese geneeskunde de plant al duizenden jaren - en nog steeds! - gezien als
de koning van alle kruiden. De geneeskrachtige werking vinden we in de knolvormige wortel
van de plant, en bestaat vooral uit het verwarmen van het hele lichaam, het verdrijven van
kou, het stillen van pijn en het drogen van vocht. Het heeft van alle kruiden de heftigste en
snelste werking en wordt wel vergeleken met het effect van de zon: de zon komt op, onmiddellijk verdwijnt de mist.,.. De wortel wordt ingezet bij een ernstig tekort aan energie met
extreme koude in het lichaam, maar vooral heeft zij haar plaats bt1 het behandelen van
pijnsyndromen welke gepaard gaan met ophoping van koude en vocht, zoals je soms ziet bij
intens pijnlijke gewrichten en spieren.
i?

Maar hoe zit dat nou? Zo giftig en tegelijk zo geneeskrachtig? Blijkbaar is de relatieve giftigheid/geneeskracht afhankelijk van een aantal factoren. Op de eerste plaats natuurlijk van de
juiste dosering, de juiste combinatie met andere kruiden en de juiste diagnose. Maar ook de
kwaliteit van de wortel is van belang. Een bepaalde streek in de provincie Sichuan in China
(ten oosten van Tibet) heeft een zodanig gunstige samens'telling van de bodem dat daar
grote wortels van uitstekende kwaliteit opgeleverd worden. Daarnaast is de juiste tijd van
planten en oogsten van belang. De plant moet groeien gedurende de tijd van toenemende
energie, dus vanaf midwinter tot aan de oogsttijd net voor midzomer. En dan moet de wortel
nog op de juiste wijze bereid worden: gekookt of gebakken samen met zout of gember.
Alleen ervaren kruidendeskundigen zouden mogen werken met dit middel en dan alleen met
preparaten afkomstig van firma's met een vergunning om monnikskapwortels te bereiden!
Durven we nu nog wel stekjes van deze prachtige plant met grote blauwe bloemtrossen in
onze achtertuin te laten groeien...,..,? Nou, dat kan best hoor. Wel even goed handen
wassen na het verplanten of snoeien om blaren te voorkomen, en laat kleine kinderen maar
niet te dicht in de buurt komen. Zolang we de plant niet door de salade of in de soep doen, is
er niets aan de hand..........
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Binea

Wat betekent Binea: Bridgen is nuttig en aangenaam
We zijn een Bridgevereniging met 37 leden
De club is op gericht in 1985.
We spelen al tien jaar in Onnen, in het
Dorpshuis de Tiehof. Ons laatste lustrum
hebben we daar gevierd in november 2010
We spelen 1x in de veertien dagen op
donderdagmiddag op de oneven weken.

¡ t8tÍBn¡EG[

r*++

Zijn er nog Bridgevrienden, die zich bij ons willen aansluiten?
Je bent van harte welkom.
Neem dan contact op met Willie Bonder: tel: 050-5344600.

Dieverdoatie
STICHTING VOLKSVERMAAK ONNEN

Winnaars kerstversiering in Onnen
Het was nog best een hele klus een winnaar aan te wijzen in de
wedstrijd wie de mooiste tuin-kerstversiering had In
Onnen.
Na verschillende rondes door het dorp gereden te
hebben, is er gekozen voor de prachtige tuinversiering van de fam. Blom, Zuidveld 29. Van harte
gefeliciteerd en we hopen dat u veel plezier heeft
gehad van de pnjs, namelijk een prachtig vuurwerkpakket overhandigd door Pete Silverstein.
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Hubo van der Werf
Kerkstraat 10 Haren
050-5346870
info@huboharen. nl

Qrrdat een luris ie dag en nacht bezighor¡dt
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Beste vríenden van de Tiehof,

Allereerst wil ik en ook namens mijn vrouw u een goed en gezond 2013 toe
wensen.
Zoals u al reeds heeft vernomen ben ik met ingang van I' januari 2013 geen
beheerder meer van de Tiehof, maar om iedereen persoonlijk te bedanken voor
de 1,5 jaar dat ik in de Tiehof heb gewerkt, is niet mogelijk, dus wil ik dit gaarne
doen langs deze weg. Graag wil ik toch even terugkijken op de mooie en soms
minder mooie momenten die ik heb meegemaakt in de Tiehof.

Toen ik in juli 2011 begon waren er 3 visclubs in de week en zaterdags kwam er
altijd een vaste stamclub, hierdoor leerde il< al gauw hoe het in Onnen ging.

ln augustus ging de gehele parkeerplaats en het terras op de kop en werd het
een grote zandbak voor en naast het gebouw, wat resulteerde in vele uren
stofzuigen en dweilen, maar goed het resultaat is aanwezig, een prachtig terras
en parkeerruimte.
Toe de R in de maand kwam begonnen alle verenigingen hun bijeenkomsten
weer te organiseren in de Tiehof en hierdoor leerde ik weer meer mensen
kennen. Ook werd mij al snel duidelijk dat de Tiehof in financieel zwaar weer
verkeerde, maar goed met hulp van vrijwilligers hebben wij de schouders
eronder gezet en het resultaat was na een halfjaar zichtbaar.
Ook heb ik meegemaakt dat er onverwachts weer een jonge stamgast aan de
zaterdagclub werd toegevoegd en dat je soms ook zeer onverwachts afscheid
moest nemen van een jong meisje, dan staat vreugde en verdriet zeer dicht bij
elkaar.
Zo kan ik natuurlijk nog wel uren doorgaan wat er allemaal is gebeurd en wat er

misschien nog gaat gebeuren. Voordat ik iemand vergeet om te bedanken wil
Braag nog iets naar Voren halen: wij werden zeer Verrast toen wij van de
zaterdagstamgastenclub met de kerstdagen een kerstgeschenk kregen' Verder
willen wij twee mensen bedanken die altijd voor mij (ons) gereed stonden, dat
zijn KARS & JENNY.

Vrienden van de Tiehof, bedankt.

Alben en Roelie Oostebring.

*'*[T,\
Twtror

¡

¡

EDITIE DUURT ACHI

oecrv!

HeRsNs WITTSRFESTIVAL IN TEKEN vAN Cmcus
In Haren gaat eind januari de tweede editie van het Winterfestival van start, Dit maal staat
het'Hooggeëerd Publiek' en daarmee het'Circus' centraal. Opnieuw is de Culturele Raad
Haren de initiatiefnemer en samen met de twee andere pijlers van de Flarense cultuur

Bibliotheek Haren en het Centrum voor Kunst en Cuituur

-

de

- is een zeer afwisselend

programma voorbereid.
Van zaterdag 26 januari tlrn zondae 3 februari

20'l-.3

vinden er in Haren op verschillende

locaties evenementen rond het thema'Circus' plaats. Alleen op maandag2Sjanuari zijn er

geen voorstellingen. Op alle andere dagen bestaat het programma
exposities, een kindermusical, een circusworkshop

uit

voor de schooljeugd,

concerten,

lezingen,

circusfilms, een circusdiner met de Nederlandse circusliterafuur als hoofdingrediënt
poppentheater, straattheater en

tot slot de jaarlijkse Dickenslezing. Het Centrum voor

Kunst en Cultuur maakt van de gelegenheid gebruik een open huis te houden.

't Clockhuys fungeert die week als circustheater. Voor de lezing van oud-hoofdredacteur
van De Piste, Dick Vrieling, zal de bibliotheek'tot circus worden omgebouwd', Leerlingen
van het Zernike College en van de OBS De Wissel verzorgen dit jaar de expositie met door

het circus geïnspireerd werk. Het Trio Carino, Clarinet Choir Capriccio, clown |oepie,
combo Harmony, het Theater van de Droom, jeugdcirctts Santelli en Kopje Theeater
vinden allen op hun eigen wijze de weg naar het circus.

Tal van evenementen zijn gratis toegankelijk. Voor een enkel concert, de lezingen/ een
film- en een poppenvoorstelhng za[. een geringe entreeprijs worden gevraagd. Voor het
circusdiner, dat in

't Hart van Flaren wordt opgediend, zal gereserveerd

moeten worden.

Er zíjn daar alleen logeplaatsen beschikbaar. Voor minder doen we het in Haren niet.
Alle informatie over het Harense Winterfestival is te vinden op www.cultuurinharen.nl
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Ioot voor een dor shuis in nood!
Onnen 25 jaar geleden: een boerendorp met een kruidenier, drie drukbezochte kerken, een
bloeiende lagere school en een dorpshuis.
Onnen anno 2013 heeft zijn kruidenier, school en ijsfabriek verloren. Twee kerken hebben
hun deuren moeten sluiten. Het aantal boerenbedrijven is geslonken en er wonen meer
mensen'van buiten',

We globaliseren, individualiseren en kunnen inmiddels vanachter de geraniums de hele
wereld bereiken met onze sociale media. ls het dan erg wanneer het dorpshuis, als volgende
in de rij, haar deuren moet sluiten? Wij denken van wel.

Wij zijn zomaat een toevallig ontstane groep van vrouwen uit Onnen. Tussen de 27 en 57
jaar. Wonen langer en korter in het dorp. WÍj denken dat de functie van het dorpshuis een
belangrijke is. Voor de vele verenigingen die Onnen rijk is. Voor het vieren van Sinterklaas
en Koninginnedag. Voor een biertje en een frietje aan het einde van de werkweek. Voor de
fietsers uit de streek, die vanaf het terras over de toekomstige Onnerhaven kunnen uitkijken.
En nog voor veel meer. ldeeën te over.
De Tiehof draagt bij aan je Onnenaar voelen. Aan gezelligheid, aan contact. Dat willen we
behouden.

ln deze tijd waarin het verenigingsleven overal terugloopt, moeten we creatief en inventief
zijn hoe we de Tiehof rendabel houden. Wij willen met onze versie van de 'Calendar girls'"
op een ludieke wijze onze dorpsband versterken en de Tiehof steunen. De opbrengst van de
kalender gaat dan ook naar het nog aantrekkelijker maken van ons opgeknapte dorpshuis.
Tijdens het nieuwjaarsfeest geven wij hiervoor de aftrap..... Komt dat zien!

* De eerste'Calendar'werd gemaakt in 1998 dooreen groep lokale vrouwen in een Engels
dorp. Middels hun kalenders met kuise naaktfoto's zamelden zij geld in voor onderzoek naar
Leukemie. Sindsdien zijn anderen in hun voetsporen getreden.
Janneke Geurts

A GOOD CAU'E

TADIE' wlLL
'OJVIE
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uro a K¡nderhul
Bezorg een "kwetsbaar" kind de vakantie van zijn leven.
Europa Kinderhulp zoekt vakantie-gastouders voor ruim 2 weken in de zomer-vakantie.
De feestdagen zijn achter de rug. We denken nog even terug aan de gezellige dagen aan
het einde van het jaar.
Voor veel "kwetsbare" kinderen is het helemaal geen feest geweest. Kinderen uit Europese
steden, in grauwe flatgebouwen, ln een haveloze omgeving proberen zij te overleven, iedere
dag weer geconfronteerd wordend met armoede en ellende.
al was het maar voor even een onbezorgde en
Wa1 zou het mooi zijn als ook zij eens
gezellige tijd meemaken.
Ú kunihen die tiid bezorqen, liefde en aandacht, 3 keer daags eten, een veilig bedje, buiten
spelen etc. etc.
Veel kinderen hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt, denk aan de onveilige
achterstandswijken in de grote steden. Maar ook aan al die kinderen die om welke reden dan
ook als "lo¡retsbaar" worden aangemerkt,
Voor deze kinderen zoekt Europa Kinderhulp gastouders die een kind een vakantie willen
bieden waar het alleen maar van heeft durven dromen. Ervaar zelf hoe intens gelukkig u een
kind kunt maken. ln de periode van 7 julitot 11 augustus 2013 hopen honderden kinderen uit
Nederland, België, Duitstand en Frankrijk op een zorgeloos verblijf van ruim 2 weken bij
vakantie gastouders.

-

-

Het gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar. Als het "klikt" kan het kind terug gevraagd worden tot
haarlztln 16" jaar. Omgangsnormen moet u niet meteen van deze kinderen venryachten, in de
meeste gevallen is hen dit niet bijgebracht. Aan het einde van de vakantie zullen z'tj ook niet
gauw zeggen "dank u voor deze fijne vakantie". Dit wil echter niet zeggen dat ze het niet
ontzettend naar hun zin hebben gehad.
Een zoen? Een dank u wel? Een hand bíj het vertrek? Weinig kans. Een hoop kinderen
kennen dit niet, ook daarom zt¡n ze "kwetsbaar". Maar dank zij de soms jarenlange inzet van
al die lieve gastouders, neemt hun kans op een beter leven ieder jaar een stukje toe.
Dat geeft hen hoop voor de toekomst. En u weet wie de toekomst heeft. Juist, de jeugd.
Bent u geÏnteresseerd en wilt u uw hart en huis open zetten voor een kind dat een steuntje in
de rug kan gebruiken, neem dan contact op met Marian of Frans Van Den Berghe, telefoon
0598-416369 of kijk op onze website www.europakinderhulp.nl

Data kinderreizen:
Nederland 22 juli tot 9 augustus
Frankrijk 6 juli tot 26 juli en 20 juli tot 9 augustus
Duitsland 8 juli tot 26 juli en 15 juli tot 2 augustus
I juli tot 26 juli

België
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van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn
Naam
Biljartvereniging "Qets"

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061381
hi. oosterveld@ home. nl
050-4062523
riemervenema@hotmail.com
06-26953001
ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553

Onnen

Dhr. R. Venema

Jeu de Boules-groep
Jeugdvereniging "De Oude

School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "slim in

Trek"

Dhr. J. Vlaar

Oranjevereniging Onnen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van Wieren

Schoot- & Dorpskrant "Onner

Ons"

Mevr. l. Elema

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

Dhr. D, Penninga

Stichting Dieverdoatie

Mevr. W. Berends

Stichting Dorpshuis "De

Tiehof'

Dhr. W. Berends

Tennisclub
Toneelvereniging Onnen

Dhr. E. Oosterveld

"D.O.T."

Visclub "De Onner Biks"

Dhr. G' Honebecke

Dhr, E. Berends

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. B. Hoentjen
I

Jsvereniging "Nooitgedacht"

Dhr. R. Eringa

050-4061 520
ewinavanwieren @home.

n
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050-4062883
ir.elema@hetnet.nl
050-5341 51 0
hans.staal@home.nl
050-5348687
dirk.penninqa@qmail.com
06-2841 9069
wendv. berends@hotmail.com
050-4062847
erikoosterveld@ home. nl
050-4062802
wimberends00T@hotmail. com
0598-3251 94
qerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl
050-4061 990
benhntin@amazed.nl
050-4063554
Reindert.erinoa@tele2.

n
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We staan uoor
u klaaf.rrrr
Waarom zou u iets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien zelfs rninstens zo goed

en

waarschijnlijk voor een aantrekkelijke prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

stor¡ngen en het installeren van gastechnische installaties, water, sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloer-

velwarming. centrale verwarming, dakbedekking,
zonnecollectoren en zi nk- of riolerin gswerkzaa mheden,

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen een redelijk
tarief natuurlijk.,....,.want het blijft
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