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BESTUUR:
Marion Oosterveld:
lenneke Elema:
Anke Schaafsma:
Henk Oosterveld:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

REDACTIE:
Henk Oosterveld
Gosina Glasbergen
JEUGDREDAGTIE:
Reily Elema
Kyra van Mossel

Roelie Oosterveld
Emmo Lameijer, d ru lçtve rk

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@tijboro.nl
050 - 406 33 80

I

BEZORGING:
KlaasJan Oosterveld, Dorpsweg 63, Onnen
en Fam. Berends, Dorpsweg 60, Onnen
Klachten bezorqinq:
flaas¡ãn OostervelC
De

I

O5O

- 406 13 81

knnt wordt in Onnen bezorgd

de zaterdag na het rapen en nieten (zie blz.4) vöór 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 b'rj
lenneke Elema, Gieselgeer 1, Onnen.
De minimale bijdrage íncl. 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 g, 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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lnlevergegevens Ko
Inleveradres en verzorqing lav-out:
Roelie Oosterveld-de Groot
Mottenbrink 18
9755 PR ONNEN

æ 050 - 406 2019
E-mailadres:

ofì rìêrO nS@hOtmai l. Com

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Mâândag 4 maart 2013

Te laat ingeleverde kop'| kan

zonder overleg helaas niet geplaatst worden

De redactie behoudt zich het recht voor tot het weigeren en/of inkorten en taalkundig aanpassen van ingezonden stukken

Rapen en Nieten
Het Rapen en Nieten za lworden verzorod door:

Stichting Dieverdoatie & lJsveren¡g¡ng Nooitgedacht
Dit zal pfaatsvinden op:

Vrrjdag 15 maart2013 Aanvang: 19.00 uur
Plaats:

Biljartzaal van Dorpshuis De Tiehof
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(insang zijdeur bij Jeusdhonk)
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Het Voorwoord....
Je zult er maar wónen

Wat prachtig om met zoveel verschillende
vrouwen en een professíonele fotograaf zo

Als nieuwe, of niet meer zo nieuwe bewoners
hun verhaal vertellen met de Schrijverspen,
dan schrijven ze vaak: 'Toen wij naar Onnen
verhuisden, werden we gewaarschuwd voor
de gesloten gemeenschap'. Herkent u dat?

iets moois te kunnen en mogen maken.
En ook nog een vermelding in het Dagblad
van het Noorden, op zaterdag 2 februari. Dat
hebt u toch ook gezien? Mooi man, ik word
daar erg blij van! lk heb gehoord dat er mannen zijn die een beetje jaloers zijn op al dat
leuks. Geen nood, we bereiden graag een
kaartspel met Onnense mannen voor...

Dat gold ook voor ons. En ik dacht dat het
waar was. Dus ik zei tegen Hillebrand; Onnen? No wayl
Dat bruist niet. Daar gebeurt niks. Daar val ik
sociaal in slaap en word nóóit meer wakker.

De groep Onnense vrouwen breidt zich ook
langzaam maar zeker uit.
Er staan al weer wat activiteiten op de rol,
Sportieve activiteiten in het dorpshuis op een
aantal woensdagen van 20.30 en 21.30 uur.
En in april een echte vrouwenvoorstelling in
de Stadschouwburg,
Sta je nog niet op de lijst en wil je dat wel?
Eén mailtje naar anke@tiiborq.nl is voldoende.

Nu denk ik: hèhè, ik kom eindelijk een beetje
bijvan alle activiteiten de afgelopen periode,
Je kunt het er maar druk mee hebben, zo'n
dorp.
Het nieuwjaarsfeest was een groot succes.
Wat een geweldig stamppotbuffet had Dieverdoatie georganiseerd. En wat kwamen daar
een hoop mensen op af. Prachtig!
Toen ging het ook nog vriezen. Wat hebben
we kort, maar hevig genoten van die fantastische ijsbaan. Het ijs lag er strak bij.
Bovendien heel leuk dat Beatrix haar abdicatie aankondigde op de dag dat de Oranjevereniging haar jaarvergadering hield. lk vermoed dat onze koningin dat heel zorgvuldig
heeft gepland,

Er zijn ook geruchten, dat de mannen zich wat
buitengesloten voelen. ls dat waar? We kunnen natuurlijk een club van 'Onnense mensen'
beginnen. ls daar belangstelling voor? Ben
benieuwd, het e-mailadres kan ook daarvoor
gebruikt worden,

Veel leesplezier maar weerl
Anke Schaafsma

Maar 5 januari was voor mij de echte topdag.
Dat vond ik de mooiste Onnense activiteit tot
op heden. Waarom, zult u zich afvragen? Wat
was er die dag? Wat heb ik gemist?
Die dag werden de foto's gemaakt voor de
kalender van de Onnense Vrouwen.
Dat is die kalender die u al hebt besteld, of nu
direct gaat bestellen, omdat u er zo nieuwsgierig naar bent. Check verderop in de Onner
Ons, daar staat het hoe en wat,
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ro ramma radio Haren FM

Dilgtweg 5, Flat 20
9752 ND HAREN
T 050-5350220
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KvK Groningen 02099861
ABN AMRO 51.74.05.520

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

Donderdag:
19.00

-

20.00 De Hollandse Mix.
Programma met Nederlandstalige muziek.

Vr'rjdag:
19.00

20.00

-

-

20.00 Wilde Haren.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een
stelling en de keuzeplaat. Vanaf vrijdagmiddag op http://wilde-haren.hvves.nl, Facebook (zoek
'Wilde Haren - Haren FM') of www.twitter.com/WildeHarenFM 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: @em_. Presentatie
Evelijn Saaltink, Gerard Datema en Martin Kampen.

Zaterdagl.
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.

lnformatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren,

met nieuws,

studiogasten,

agendaberíchten en veel muziek. Om half 10, 11 en 12 het Harens Nieuws Ovezicht. Meer info

en playìist vanaf
12.00

-

vrijdagavond

ook op:

http://weekendradiomaqazine.hvves.nl/ en

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 zondag(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 keer in de maand een rechtstreekse 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., livestream 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.

Algemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -9 22I (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!
llen en weekenddiensten:
Uitsluitend voor s
Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln het weekend: vanaf vr'rjdagmiddag '17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen: 24 uur per dag.

Apotheken
Mediq Apotheek Oosterhaar
De Oude Middelhorst

Uw medicatie ligt de volgende werkdag voor u
klaar,
Het kan zijn, dat speciale bestellingen (een
dag) langer duren. Let er op dat uw naam,
adres en geboortedatum 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:

(voortreen apottreet<

:

Mellenssteeg 41 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. nl
Openinqstiiden
Maandag t/m 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 5021

Reqelinq herhaalrecepten Haren / Glimmen:

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

Welke recepten? Aanvragen

Vergeet uw verzekeri ngsgegevens niet!

Ophalen
huisarts
Apotheek
Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur Volgende
werkdag
na 16.00
uur
'Spoed'
vóór 10.00 uur Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
Herhaalbriefjes,
in apotheek
werkdag
overige recepten
inleveren in
receptenbus** ophalen

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

Gereform eerde Kerk Vrii g emaakt, Motten b ri n k
17-02

24-02

03-03
10-03
13-03

17-03

09.30
14.30
09.30
16.30

uur
uur
uur
uur

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
I1.00 uur
14.30 uur

Gereformeerde kerk
17-02

24-02

03-03
10-03
17-03

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

S. Schaaij
S.W. de Boer
H. Venema
L.S.K. Hoogedoorn

Ds. J.H, Kuiper
Ds. R. van Wijnen
Ds. H. Venema, H.A.
Ds. G. Timmermans
Ds. L.G, Boonstra, Bidstond
Ds. G. Gunnink
Ds. S,W. de Boer

H aren-O n n

en, Kerkstraat

10.00
17.00
10.00
19.00

uur
uur
uur
uur

Ds. W.M. Schut
Dhr. A. Voogd, Zingen op Zondag
Mw.ds. M. de Jager, H.A.
Ds. W.M. Schut, Taizéviering mmv Cantor'tj

10.00
10.00
10.00
17,00

uur
uur
uur
uur

Ds. W.M. Schut
Mw.ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut
Dhr. A. Voogd, Zingen op Zondag

WIJZI

GIN G

EN

VO O RB EH O U D EN

I

ienstre elin

maan

I
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Um

Groninqen CS
Haren (Raadh.pl.)
Onnen (DorosØUbels)

6.05
6.18
6.31

Zuidlaren.(Brink)

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

Gieten*(OV-knpt)

Gieten"(OV-knpt)

6.55

Zuidlaren.(Brink)

7.',tg

6.32 7.30
Onnen (Dorpsw/Ubels)
Haren (Raadh.pl)
6.45 7.43
Groninqen CS
6.58 7.58
*rijdt niet in schoolvakanties

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

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

7.55
8.19
8.30
8.43
8.58

9.30
9.43
9.58

10.03
10.16
10.29

11.03
11.16
11.29

12.03
12.16
12.29

13.03

10.30
10.43
10.58

11.30
11.43
11.58

12.30
12.43
12.58

13.30
13.43
13.58

7.07
7.18

8.07
8.18

7.31

8.31

9.05
9,16
9.29

7.32

8.32
8.45
8.58

9.30
9,43
9.58

7.45
7.58

10.30
10.43
10.58

11.30
11.43
11.58

12.30
12.43
12.58

13.16
13.29

Alle opstapplaatsen zijn te vinden op de website: http://www.qbuzz.nl
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13.03

14.03

13.16
13.27
13.39

'14.16

14.02

15.02

16.02

13.1 9

14.19

13.30
13.43
13.58

14.30

15.19
15.30
15.43
15.58

14.27
14.39

14.43

14.58

15.03
1 5.16
15.27

15.39

14.03
14.16
14.29

15.03
1 5.16
15.29

16.03

14.30
14.43

15.30
15.43
15.58

14.58

16.03
16.'16

16.27
16.39
17.02

16.1

18.03
1 8.16
18.29

17.30
17.43
17.58

18.30
18.43
18.58

I

16.30
16.43
1

17.03
17.16
17.29

6.58

16.29

17.03
17.16
17.29

18.05
18.16
18.29

16.30
16.43
16.58

17.30
17.43
17.56

18.30
18.43
18.56

16.16

huis De Tiehof

o

Bakkenrueg 4,

55 PM Onnen, 050-406 26 48

Agenda
Agendaoverzicht
Datum:

Vereniging

Aanvang Sluiting

maandag 18 februari 2013
dinsdag 19 februari 2013
woensdag 20 februari 2013
donderdag 21 februari 2013
zaterdag 23 februari 2013
maandag 25 februari 2013
maandag 25 februari 2013
dinsdag 26 februari 2013
vrijda g 22 I ebrua ri 2OI3
donderdag 28 februari 2013
vrijdag 1 maart 2013
zaterdag 2 maart 2013
zaterdag 2 maart 2013
zaterdag 2 maart 2013
maandag 4 maaft 2013
maandag 4 maart 2013
maandag 4 maart 2013
dinsdag 5 maart 2013
donderdag 7 maart 2013
donderdag 7 maart 2013
vrijdag 8 maart 2013
zaterdag 9 maaft 2013
maandag 11 maart 2013
dinsdag 12 maart 2013
dinsdag 12 maart 2013
dinsdag 12 maart 20L3
donderdag l-4 maart 2013
donderdag 14 maart 2013
vrijdag 15 maart 2013
zaterdag 16 maart 2013
maandag 18 maart 2013
maandag 18 maart 2013
dinsdag 12 maart 2013
donderdag 2L maart 2Ol3

Bridgeclub Haren
Kaaft- en Sjoelvereniging "Slim in Trek"
Toneelverenigi ng DOT rePetitie

Noord Nederla ndse Diëtistenvereniging
Boeren/ Veeteelwere ni gi ng
Kaaft- en Sjoelvereniging "Slim in Trek"

9.30
L9.30
19.30
20.00
15,00
9.30
20.00
14.30
19.30
20.00
20.00
7.00
16.00
20.00
9.00
09.15
19.00
L9.30

Toneelvereniging DOT

1.9.30

huttersvere niging

20.00
19.30
19.00
9.30
14.30
19.30
79.4s
19.30
20.00
19.00
9.00
9.00
19.30
19.30
20.00

Schuttersverenigi ng
Verjaardag
Bridgeclub Haren

Stichting Huma nitas vergaderi ng
Ouderensoos
Toneelverenigi ng DOT rePetitie
Schuttersve reniging
UITVOERING TONEELVERËNIGING DOT

VisverenigineZEZV
Visverenigin g TEZY
UITVOERING TONEELVERENIGING DOT

Bridgeclub Haren

Sc

Bijeenkomst club van 100
Visclub de Onner Biks
Bridgeclub Haren
Ouderensoos
Kaart- en Sjoelvereniging "Slim in Trek"
La ndbouwkundige G roep vergaderi ng
Stichti ng H uma nitas vergaderi ng
Sc

hutte rsvereniging

pen/nieten Dieverdoatie/Nooitgedacht
Vrijwilligersdag NL DOET tbv Tiehof
Ra

Bridgeclub Haren
H uma nitas vergaderi ng
Kaart- en Sjoelvereniging "Slim in Trek"

Stichti ng

Schutte rsvere n ig ing

12.00
23.00
23.00
23.00
19.00

uur

72.0O

uur
uur

22.0O

t7.30
23.00
23.00
01.00
08.30
L8.00
01.00
12.00
12.00
22.OO

23.00
23.00
23.00
0.00
22.OO
72.OO

11

uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

17.30
23.00

UUT

22.0O

uur
uur
uur

22.OO

23.00
20.30
77.OO

12.00
22.OO

23.00
23.00

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?
Stuur dan een e-mail naar info@detiehof.nl
Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/detiehof

uur
uur

uur

uur
uur
uur
uur

uur
uur

Sinds 1938

IETS

HUNEN?
VEBHIIUNT PRAKTISCH ALLES! EN...VOOBDEuG
O.â.1

STOETEN

GARDEROBES

(STAITAFELS

BESÎEK

TENTEN

SERVIESGOED/

PARTYTENTEN

GLASWERK

KANTOORMEUBITAIR

BARBECUES

KOEL. EN

BABY.ARTIKELEN

VRIESINSTALLATIES

REVALIDATIE.

OVERKAPPINGEN

ARTIKELEN

VLOEREN

PARASOTS

VERWARMING

SPRINGKUSSENS

PODIA

ATTRAGTIES

GEWOON TEVEEL OM OP TE NOEMEI{
Voor bedrijven en particulieren

w Bel voor meer informatie of øratî6 brochure
Tel. 050 - 541 01 91

Fax 050 - 542 33 99

KIELER BOCHT 55 - 9723

JA

GRONINGEN

(industrieterreitt Eetnspoort)

www. h ettem averh u u r. n I
info@hettemaverh uu r.nl

erenr

n

Dorpsbelan en Onnen

Secretariaat: Felland 50, 9755 TC Onnen, 050-4061990, benhntjn@amazed.nl

Eén van de aangedragen punten was het
opnemen van de plannen van de werkgroep
Open Onnervaart in de kadernota en hopelijk

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
januari 2013
Uw snelheid gemeten
Het zogenaamde Snelheidsinformatiedisplay,
welke vanaf 19 oktober
aan de Rijksstraatweg
in Glimmen aangaf of je
netjes 50 of minder
(groen) dan wel harder
(rood) reed, registreert
vanaf begin februari
ieders snelheid bij het
binnenkomen van ons ili
dorp vanaf Zuidvetd.
Maar ter hoogte van de
Bareldssteeg lichten de
cijfers uiteraard al rood
op bij harder rijden dan
30 km per uur. We rekenen er op dat in elk
geval alle inwoners van Onnen alleen maar
groene cijfers laten verschijnen en niet alleen
gedurende de drie maanden dat de
snelheidmeter hier staat, hun snelheid op de
Dorpsweg aanpassen, maar ook daarna en
komend vanuit Haren.

later in het bestemmingsplan.

Ons voorstel voor aanpassing van

de

kadernotatekst op dit punt is gehonoreerd.

Wie zelf wil bekijken hoe de gemeente is
omgegaan met de 13 inspraakreacties op de
Kadernota kan deze raadplegen via de
gemeentelijke website wu¡w. haren. nl

.

Noorderdrift
Regelmatige gebruikers van de Noorderdrift
hebben er al vanaf december over heen
moeten hobbelen: de halfverharding met zeer
grof puin ter hoogte van de enkele nieuwe
dammen. De gemeente heeft ons laten weten
dat zij een nieuwe laag van fijner materiaal
gaat aanbrengen, zodat fietsen en lopen hier
weer plezieriger worden,

Zwerfvuilactie 1 6 maart
Net als voorgaande jaren organiseren we op

zaterdagmorgen

16 maart weer een

zwerfvuilopruimactie in samenwerking met de
gemeente Haren. Net als voorgaande jaren
vertrekken we vanaf De Tiehof om 10 uur.
Meer informatie hierover komt via een flyer bij
het Harener weekblad en vindt u natuurlijk op

Ghemokar verkast
De chemokar stond tot nu toe altijd op het
parkeerterrein bij de kerk aan de Bakkenveg.
Omdat de directe omgeving van de kerk
privéterrein is geworden, krijgt de chemokar
voortaan een standplaats bij De Tiehof. De
eerstkomende inzameldag is 25 februari, van
9.45-10.15 uur. Voor de andere data verwijzen
we naar de Afvalwijzer 2013 van de Gemeente

vr MW.onnen.nu

!

www.onnen.nu
Onze website www.onnen.nu komt er door de
inspanningen van onze webmaster Menko
Swaving steeds mooier en overzichtelijker uit
te zien.
Nadat de site in december echt online is
gegaan, hebben we in januari een duidelijke
stijging in aantal bezoekers kunnen waarnemen. ln januari hebben 221 verschillende
bezoekers de site bezocht en is de site in totaal
423 geraadpleegd. Vooral de week waarin er
geschaatst kon worden, liet een flinke toename
zien van het aantal bezoekers, die ook vaak op
de pagina van de ijsvereniging hebben

Haren.

in Kadernota Bestemmingsplan buitengebied
Eind januari is de Kadernota Bestemmingsplan
Buitengebied door het gemeentebestuur naar
de raadscommissie gestuurd voor bespreking
op 12 februari. Ook door het bestuur van
Dorpsbelangen Onnen is op de eerdere versie
in de inspraakperiode midden vorig jaar een
Open Onnervaart

gekeken.

reactie gegeven.

Gemeente Haren Klachtenlijn: 050 - 533 99 l1
Wanneer u klachten of vragen heeft over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen.
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Zo lang de al aangemelde verenigingen

Op de dag van de wedstrijden en de dag
eryoor is de flyer, die hier te vinden was, vaak
geraadpleegd. Voor ons een bewijs dat
wvvw.onnen.nu in een behoefte voorziet en dat
het gaat leven om vanaf de site informatie over
activiteiten in het dorp te halen.
0agen van maand

Jaarvergadering in 2013
Zoals al aangekondigd in de Onner Ons van
januari is onze jaarvergadering op woensdag

,il . ,
-.r ,&

ü

en

stichtingen nog niet zelf hun informatie op de
site kunnen zetten, kunnen zij hun berichten
aan het secretariaat van Dorpsbelangen
sturen. Dan zorgen wij er voor dat ze worden
geplaatst. Als voorbeeld hiervoor kan de
aankondiging van onze jaarvergadering onder
"Activiteiten" dienen .
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Tot en met 4 februari (deadline voor inle veren
kopU Dorpskrant) ztln er alweer 18 unieke
bezoekers geweest die in totaal 25 keer de site
hebben geraadpleegd.

de
b.de ¡¡J het innen Van de COntfibUtig, eind
februari, begin maart.

Metvriendelijkegroeten,
Bestuur Vereníging Dorpsbelangen

4arrtal
be¿':eken

Mnand

jan.2ûr3

22L

febr.2013
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e Onner Toneelveren¡ in
Zoals u al in de vorige dorpskrant heeft kunnen lezen, is D.O.T. volop bezig met het stuk

"gevaarl ij k s noepgoed"
Dit is een klucht waarin veel gebeurt, Sinterklaas, Napoleon ,Snoepie, piraat en een boef die een
vrouw opeist?
Het is een lachwekkend stuk, dat je zeker niet mag missen!
De uitvoeringen zijn op:1 en 2 maart in de Tiehof.

Zaterdag 1 maart is er live muziek met het duo "kleintje SmildegeRoet"

Kaart voorverkoop op: 27 lebruari vanaf 19.00 uur in de Tiehof
Kaarten kosten € 7,50
Hopelijk tot ziens op 1 van deze datums.
Geert Honebecke
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Uw reparatiespecialist

Gezondheidsklachten ?

Praktijk voor
Klassieke Homeopathie

Van der Veen

Service
Onnen

CHRIS SCHAAFSMA

*d*
T. 050-5034f

28 M. 06-254270s5

www.va nd e rveen service.
Aangesloten bij & Nederlandse Vereniging van
Klats ie k Homeopaten (NYKÌ!)
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Wij berekenen u gËâti voorrijkosten

VERGOEDING door
ZORGVERZEKERAARS

Voor meer informatie:
www.pra ktij kch risschaafsma.
Tel: 0G - 23 38 88 64
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Praktijkadres:
Brinkhorst 3, HAREN
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aadhuisplein 10
Terusblik ianuari

Zwembad

We hadden een bijzondere raadsvergadering
in januari. Het was een lange vergadering
waarin uiteindelijk niet alle voorstellen z\n
behandeld. De voozitter, onze burgemeester
Rob Bats vond het na bijna 4 uur vergaderen

gebracht van de stand van zaken van het
initiatief voor de heropening van zwembad
Scharlakenhof. Ook zijn de flnanciële en uitvoeringsrisico's op een rijtje gezet, Omdat het
een raadsinitiatief was (door een aangenomen
motie in juni 2012) heeft het college de raad
geïnformeerd, De raad kreeg zo de kans om de
stand van zaken tot zich te nemen en een

Het college heeft de raad op de

welletjes en stelde voor om een aantal punten
door te schuiven naar de raadsvergadering van
25 februari.
De raad kon daar mee instemmen.

oordeel

te

vormen.

hoogte

De raad zag

geen
aanleiding om een andere ovenrveging te maken dan in juni. Voor het college het signaal om
Deze
door te gaan met de stichting
stichtÍng moest nog een aantal documenten
aanleveren om een overeenkomst aan te
kunnen gaan. Zoals het nu ltjkt is alles binnen
en kan de overeenkomst nog deze maand
worden getekend. De stichting streeft er naar
om het zwembad in juniweer te openen.

Verkeer

i.o.

ln deze raadsvergadering was het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2Q12-2017
(hierna GWP) aan de orde. Dit is een
beleidsdocument, waarin de visie op het
verkeer in de gehele gemeente Haren wordt
opgeschreven. Na vaststelling door de raad is
dit het leidende document voor alle ontwikkelingen die met verkeer te maken hebben.

Er was een stevige discussie over de
verkeersañruikkeling in m.n. Haren Noord waar
de komende -10 jaren ongeveer 370 nieuwe
woningen worden gebouwd. Deze woningen
brengen de nodige extra verkeersbewegingen
met zich mee. Daarvoor moet iets met de
aangrenzende wegen worden gedaan. Ook de
ontwikkeling van het Zernikecollege aan de
Kerklaan in datzelfde gebied zorgt voor extra
(fiets)verkeersdruk. ln het GWP wordt een
extra (auto)verbinding tussen Oosterweg en
Kerklaan en verder naar de R'tjksstraatweg
noodzakelijk geacht.
Ook de bereikbaarheid voor de hulpdiensten is
een punt van zorg. Een spoonruegstation is een
belangrijke, goede voorziening, Maar de
keerzijde is, dat de spoorwegovergangen
regelmatig dicht zitten. Als er nog meer treinen
tussen Groningen en Assen gaan rijden (en dat
is de bedoeling) zit "het spoor" nog langer
dicht. Voor brandweer, ambulance en politie
brengt dat langere opkomsttijden met zich mee.
Het advies in het GWP is duidelijk: een extra
tunnel is dan zeer gewenst.
Het GWP is aangenomen en zal de komende
vijf jaar als onderlegger dienen voor ontwikkelingen.

Sam e

nwe rki ngsschoo/

G Iim m e

n

ln Glimmen nog twee scholen: de christelijke
basisschool "de Marke" onder een eigen
bestuur en de openbare basisschool "de

I

Meent" die valt in de stichting Baasis (openbaar
ondenrvijs in de gemeenten Haren en
Tynaarlo). Beide scholen hebben te maken met
terugloop in leerlingenaantallen en dreigen
onder de opheffingsnorm te komen. Om basisondenru'rjs in Glimmen te behouden, z'tjn de
besturen met elkaar in gesprek gegaan om te
kijken hoe er kan worden samengewerkt. Dit
heeft als resultaat dat in Glimmen een zgn.
samenwerkingsschool ontstaat. Om dat goed
te kunnen doen, is er voor gekozen om dat
allemaal bij de stichting Baasis onder te
brengen. Omdat de christelijke identiteit ook
binnen Baasis een goede plek moet krijgen,
moesten de statuten van de stichting worden
gewijzigd. En dat heeft de raad in Haren
besloten. AIs dat ook in Tynaarlo gebeurt,
kunnen beide scholen in Glimmen worden
samengevoegd.
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Verder komen aan de orde:
Een burgerinitiatief over
van Vetten

Overige besluiten

.
.
.

Verder zijn er nog een paar stukken zonder
veel bespreking aangenomen:
' Het reglement van orde gemeenteraad
en de Verordening op de raads-

'

commissie
De 14" serie wijzigingen van de bouwverordening.

de

Recycling

Het benoemen van de ombudsvoorziening
De Kadernota bestemmingsplan Buitengebied

Op wat lanqere termiin

Er zijn ook nog een paar voorstellen

door-

geschoven naar februari.

We zijn natuurlijk in

Vooruitblik februari

ondezoek doet naar alles wat samenhangt
met wat er is gebeurd op 21 september 2012in

bevindingen van

het kader van wat de "Project-X rellen Haren" is
gaan heten.

De doorgeschoven stukken van januari die in
de raad van februari besproken worden, zijn:
. De inventarisatie van de sterke en

Ook zullen de uitkomsten van de inventarisatie
van de mogel'rjke bezuinigingen verder worden
uitgewerkt en aan de gemeenteraad worden
voorgelegd. Er zullen keuzes moeten worden
gemaakt, de vanzelfsprekendheid van voorzieningen komt onder druk te staan.

zwakke kanten van de gemeente
Haren, ter bespreking om te oordelen

over zelfstandigheid, samenwerking of
fusie van de gemeente Haren.

. Het plan van
cultuurnota.
. Een paar moties

aanpak voor

afwachting van de
de Cömmissie Cohen die

de

Theo B

tart col lecteweek

Reu

mafonds

Het Reumafonds start binnenkort met de jaarlijkse, landelijke collecte.
ln de week van
Um 16 maart gaan ruim 60.000 landelijke vrijwilligers langs de deuren om te
collecteren voor de bestrijding van reuma en artrose.
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te
genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar.
Daarom is uw bijdrage hard nodig.

ll

Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van
deze chronÍsche ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten,
gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms de organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met
reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is een
aandoening en kan jong en oud overkomen,
Steun van iedere Nederlander is nodig. Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma
nu en een leven zonder reuma in de toekomst. We geven voorlichting en financieren activiteiten
van reumapatiëntenverenigingen en ook voor wetenschappel'rjk onderzoek. We zijn blij met iedere
gift die hieraan bíjdraagt.
Rekeningnummer 12.30.40.000, Amsterdam

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding en hebt u daarvoor een paar uur per jaar
beschikbaar? We zoeken nog een (reserve)collectant.
F van der Es

- Ezinga

Dorpsweg 3, tel: 050-4063019
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Beste Onnenaren,

ln de zeven jaren dat we in Haren woonden hebben
we vaak het rondje over de spoorbrug gewandeld. Of
over de dijk en door de Onnerpolder. Zo hebben we
Onnen aleen beetje leren kennen.
Nu ca. drie jaar geleden hebben we ons huis naast
de kerk aan de Mottenbrink 22a te Onnen gekocht.
We zijn gevallen voor het gezellige dorp, de mooie
omgeving en het leuke plekje. Ook het wonen naast
onze kerk is toch wel erg makkelijk. We hebben wel
eens een race gehouden hoe snel we vanaf onze
voordeur in de kerk kunnen komen... slechts 11
seconden.(Joas in 9 sec... maar hij sprong over de
hes).

Aan dit huis moest wel veel gebeuren. Zoals velen
van jullie hebben kunnen volgen, zijn we in de eerste
zomer begonnen met een flinke uitbouw aan het huis
waarin de woonkamer is gekomen Sindsdien zijn we
kamer voor kamer aan het verbouwen. We doen veel
werkzaamheden zelf maar worden ook af en toe
geholpen. Na drie jaar is er een hoop gebeurd. Grote
delen van het huis zijn gereed, maar er moet ook nog
veel gebeuren.

Ons gezin bestaat uit Tineke en Titus, Joas, Ezra,

Titus:

Vanuit Onnen ga ik 4 dagen per week met de trein

naar Beilen. Daar werk ik als architect bij DAAD
Architecten. lk ontwerp gebouwen en op het gebied
van zorg, hergebruik van bestaande gebouwen, zo

nu en dan een particuliere woning of

een

landschappelijke opgave. lk vind het prachtig om
samen met opdrachtgevers op zoek te gaan naar de

is heerlijk
gevarieerd werk waarin ik veel creativiteit kwijt kan.
beste oplossing voor zijn vraag. Het

Tineke:
Naast de zorg voor onze kinderen en de huishouding

werk ik met veel plezier op vrijdag bij Lab Noord in
Groningen. Het contact met veel verschillende
patiënten en zorgverleners maakt het werk afuisselend.

Veel tijd om te sporten heb ik niet, dus ik houd mijn

conditie op pijl met fietsen en straks weer grasmaaren....

Joas en Ezra hebben zich in "De Onner Ons" van
december 2012 al voorgesteld.
Sara gaat met plezier naar groep 3 en kan al heel
goed lezen. Ook zit ze op zwemles en houdt ze van

Sara, Ruth. ln de vroege ochtend van 1 januari 2013
is ons gezin uitgebreid met de geboorte van Loïs.
Ook voor de 5" keer is de geboorte van een kind een
gebeurtenis waarover we ons blijven verwonderen.
Het is prachtig om te zien hoe de andere kinderen
genieten van de kleine Loïs!

knutselen.

We zijn hartelíjk ontvangen zowel door

Voor een nadere kennismaking is iedereen altijd van

de

kerkgemeenschap als het hele dorp. Het is fijn veel
mensen te kennen en te merken dat men naar elkaar

omziet. We ervaren veel betrokkenheid, hulp en

gezelligheid. Bijvoorbeeld bij het lenen van
gereedschap, hulp bij het tillen van een zware pui,
een advies of oliebollen eten op oudejaarsdag. Ook
rond de geboorte van Loïs worden we van alle
kanten geholpen met boodschappen, babyspullen,
vervoer van kinderen naar school, oppas enz. Daar
zijn we heel blij mee: dank daarvoor!

Ruth crost graag op haar fiets en houdt van verkleden. Met Loïs erbij kunnen de dames in de toekomst lekker K3 gaan spelen.

Loïs drinkt veel, slaapt veel en kan al een beetje
lachen...

harte welkom!
Hartelijke groeten,

Tineke en Titus Mars
Joas, Ezra, Sara, Ruth en

LoTs
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Voor verse groøte en fruit
voordelig uit

Rlksslrætweg lïSHaren
tel, 050-535 02 15

Ekkelkamp
* Iroplsche

urssen, aquarlum s

en benodigdheden

*

Hengelsport en benodigdheden

*

l/oge/s, rrrssen en knaagd'eren

.

* Hondensporl, dierbenodigdheden

*Diervenow
*

enapotheek

Paarden- en yeeyoeders

*Klonpen en laanen

Anjerlaan 23-A
9753 GA Haren
Tel.: 050-53 50334
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Vørhuizingen in binneh- Gn buitanland

Tj. v.d. Woude
verhuizingen
- Emigratlêverpakklngen
- Vérwarmdê en beveillgde lnbo6del op6lag

Mlddelhorsteruveg 9 - 975'l TA Har.en Gn.
tel, 050-534 74 1:9 / b.g.g.. 0e537 388 69
fax 050-534 64 37

Fellqnd 2
9753 TA Horen
te|.05G5343639
fox05G-534 38 I
www.outohus.nl
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ijken in de keuken van
lk heb gekozen voor een heerlijk recept, dat bij mij altijd aanslaat bijfeestjes en partijen!
En dat is de monchoutaart. Geen verjaardag gaat voorbij zonder monchoutaaft. Gebeuft dat toch
een keer omdat ik geen t'rjd of zin heb om monchoutaarten te maken, dan loopt bijna alle visite
teleurgesteld rechtsomkeert naar huis. Niet eerlijk toch? Ze komen toch voor jou en niet voor de
taart? lk vraag het me soms af. Dus ga ik een volgende keer toch maar weer aan de slag, want
een verjaardag in je eentje vieren is ook zo saai. Ja, ik zeg in mijn eentje. Zelfs mijn man en
kinderen lopen de deur uit als er geen monchoutaart is. Maar dan om de ingrediënten te halen!

Van kinds af aan weet ik nÍet anders dan dat er monchoutaart op een feestje gemaakt moest
worden. Nu moet ik denken aan de tijd dat er Noordlaren een bakkerij had, bakker'rj Hiddingh.
Deze had ook heerlijk gebak, vooral de slagroomsoes-toeters waren erg gewillig. Deze bakker
kwam nog aan de deur kan ik me herinneren. Maar zelfs dit gebak kon onze eigengemaakte
monchoutaart niet overtreffen. lk hielp mijn moeder vaak mee met het maken van deze taart. Niet
eens zozeer omdat het leuk werk was, maar meer omdat je dan de pan en de slagroommixers af
mocht likken. Die at je er haast bú op, zo lekker!
lk heb heel erg staan twijfelen of ik dit recept wel in het openbaat zou publiceren. Het voelt als een
beetje verraad van ons familiegeheimrecept. Aan de andere kant, als iedereen zo enthousiast is
over onze monchoutaart, waarom zou ik dan niet iedereen hiervan laten genietenl En dat laatste
gaf de doorslag. Dus mensen, geen verjaardag meer zonder de monchoutaart. Het is zo
gemakkelijk, een kind kan dewas doen. En iedereen heeftwel een koelkast in huis..,
Monchoutaart
Benodi

heden
Doorsnede 26 cm bak
30 biscuitjes
225 gram boter
0,5 ltr slagroom
175 gram basterdsuiker
1% pal<1e monchou
2 pakjes vanillesuiker
2 pakjes klopvast
1% blilge kerse nvIaaivulling
De bodem:
Verkruimel de biscuitjes. Smelt de boter licht en roer dit door de verkruimelde biscuitjes
Probeer ook eens volkorenkoekjes, bastognekoekjes of lange vingers als bodem.
De vullinq:

Klop de slagroom met vanillesuiker en klopvast.
Meng de monchou en de basterdsuiker door elkaar en meng dit door de slagroom
Doe dit mengsel over de koekjes,
De toplaaq:

Spreidt hierover de kersenvlaaivulling uit.
Houd je niet zo van kersen? Probeer eens aardbeien- of bosbessenvlaaivulling
Afwerkinq:
Zet dit alles 1 à 2 uur in de koelkast om goed op te laten stijven.
En dan... smullen maar!
Hartelijke groet, lneke Vlaar
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oor het voetlicht
het verhaal opperden de
Onnense vrouwen op de terugweg of ze zoÍets
ook zouden kunnen doen om geld in te
zamelen voor het dorpshuis. Bij de borrel later
op die avond in de Tiehof bleken ze meer
vrouwen enthousiast te krijgen. Uiteindelijk
waren er twaalf vrouwen díe het avontuur
wilden aangaan,
Met elkaar bekeken ze eerst de film van de
oorspronkelijke Calendar Girls. Ze raakten
geÏnspireerd en deden ideeën op hoe ze zelf
op de foto wilden. Eén vrouw begon tijdens de
film al met het breien van een grote omslagdoek,
Geraakt door

Het kan u niet ontgaan zijn; het is het gesprek
van de dag in ons dorp: 12 Onnense vrouwen
gingen bloot voor een dorpshuis in nood!
Hoe is het zover gekomen? Wat heeft ze
bewogen?

Op een avond begin februari heb ik een
gesprek met twee van de drie vrouwen die
alles georganiseerd en geregeld hebben, Voor
ons op tafel ligt de proefdruk van de kalender
van de Onner Girls. Ellen Keller en Ineke Vlaar
veftellen, mede namens Janneke Frens, met
veel plezier over het idee en hun ervaringen.

Het is allemaal begonnen met een aantal
Onnense vrouwen die in mei vorig jaar een

theatervoorstelling bezochten in Groningen.
Het toneelstuk "The Calendar Girls" stond op
het programma, Het gaat over een aantal
Engelse plattelandsvrouwen uit een klein
dorpje die gewoonlijk elk jaar een kalender
maakten voor de inzameling van geld voor hun
eigen plattelandsorganisatie. Tijdens de
dodelijke ziekte van de echtgenoot van één
van hen, stelde een vriendin voor om een
alternatieve kalender te maken: alle vrouwen

Begin januari was het zover. Door het dorp
bewogen zich die dag vrouwen met allerlei
attributen in de hand: een slee, melkbussen,
balen stro, ski's, een schildersezel, kippen etc.
Elke vrouw had haar eigen thema gekozen
waarmee ze op de foto wilde. In de boerderij
van Ellen was een kamer helemaal ingericht
als studio met enorme lappen achtergrond en
veel lampen, terwijl een andere kamer diende
als kleed- en visagiekamer. Niets was aan het
toeval overgelaten. Van 's ochtends negen tot
's avonds acht uur zijn ze bezig geweest,
Middels een strak schema van omkleden,
opmaken, op de foto, liep alles als een trein.
Tot slot werd er, net zoals in de film, een
groepsfoto gemaakt achter de piano. Het was
een feestelijke afsluiting van een geslaagde
dag!

in hun blooge. Ze vertelden de zieke

echtgenoot van hun plan en die vond het erg
grappig. Maar hij zei dat ze mooi konden
praten, maar het toch nooit zouden doen.
Na zijn dood in 1998 besloten de vriendinnen
toch de kalender te gaan maken en zo geld in
te zamelen voor een nieuwe zitbank in het
ziekenhuis waar de overleden man behandeld
was. Door de enorme mediabelangstelling die
er ontstond, hebben ze inmiddels meer dan
drie miljoen pond ingezameld voor leukemÍeen lymfeondezoek.

Naast het vinden van een fotograaf (Edwin
van de Graaf) zijn de drie vrouwen ook druk
bezÍg geweest om het maken en het drukken
van de kalender betaalbaar te houden. Ze
hebben veeftig sponsors gevonden, die deze

lff*'

stoere en ludieke actie konden waarderenl
En het is ook het Dagblad van het Noorden
niet ontgaan dat er in Onnen vrouwen met lef
rondlopenl Op 2 februari hebben ze zelfs de
krant gehaald!

f¡ÈÉ+
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Wanneer u ook zo'n kalender wilt aanschaffen,
dan kan dat!
kalender bestellen via
kopen bij de
kalenderonnen@qmail.com
Tiehof of bij één van de Onner Girls.
Zo'n kalender kost slechts € 12,50, En u heeft
er het hele jaar (en komende jaren) plezier
van!

En dat allemaal voor het grote doel: geld
inzamelen voor de Tiehof. Want de Onner Girls
dragen het dorpshuis een warm hart toe, Met
het geld van de verkoop van de kalenders
willen ze het gebouw verder verfraaien of de
aanschaf bekostigen van attributen waarmee
de aantrekkingskracht van het dorpshuis
verder wordt vergroot. Ze zijn van mening dat

U kunt de

het dorp gebaat is bij een eigen
horecagelegenheid

en een plek waar

Binnenkort kunt u ook zelf het verhaal van de
Engelse Calender Girls meemaken.

een

veelzijdig scala aan (verenigings)activiteiten
kan plaatsvinden, En daarin staan ze niet
alleenl

Daarom staat

,

De Onner Girls nodigen namelijk alle

Onnenaren uit om in de Tiehof de film "The
Calender Girls" te komen bekijken. Na afloop
kan iedereen onder het genot van een drankje
blijven napraten én is er natuurlijk gelegenheid
om de kalender van de Onner Girls te kopen.
En dat allemaal voor het goede doel: De
Tiehof, waar we elkaar als dorpsgenoten
kunnen ontmoeten en zo de dorpsband
kunnen versterken!

er ook in de Tiehof een

ideeënbord waarop u uw eÍgen ideeën kunt
schrijven, De Onner Girls zullen daarmee naar
het bestuur van de Tiehof gaan om te
overleggen hoe het geld het best besteed en
welk idee het best gerealiseerd kan worden.
Te zijner tijd hoort u daar natuurlijk meer van.
Tijdens het nieuwjaarsfeest in de Tiehof werd
de kalender gepresenteerd middels de groepsfoto. Diezelfde avond zijn er al zeventig
kalenders besteld! En wanneer u dit leest
heeft u misschien al zo'n prachtig en uniek
exemplaar ontvangen,

Gosina Glasbergen

Dieverdoatie
STICHTI NG VOLKSVERMAAK ONN EN

Beste dorpsgenoten,
Op zaterdag 16

februari staat de papiercontainer weer van 09,00 uur tot 12.00 uur aan de

Zuiderhooidijk, W¡j hopen dat u langskomt met uw oud papier, de koffie staat klaar!
Volgende papierinzamelingen zullen zijn op:
23 maart, 27 april,l juni, 6 juli, 17 augustus, 21 september, 26 oktober, T december.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens'
Met vriendel ij ke groet,

Gertjan Berends
Wendy Berends
Pete Silverstein

Alwine Schipper
Bennie Vrieling
Willem Swaving
Ellen Keller

PaPier
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aar aar eugdwerk

l6 februari 2013 viert het grootste technisch en creatief jeugdcentrum

van
Nederland haar vijflarig bestaan met een prachtige open dag.
Van 11:00 tot l6:00 uur geven vr'rjwilligers, kinderen en jongeren rondleidingen aan
geTnteresseerden,
Om 13:00 uur vezorgt bestuursvoozitter en coördinator Roeland Kok een toespraak waarin
teruggeblikt wordt op vijf bijzondere jaren en waarin de plannen voor de komende jaren uit
de doeken worden gedaan. Hierin wordt ook aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan en in 2013 tot iets moois gaan leiden.
Bestaande leden en geïnteresseerde kinderen en jongeren kunnen lol21:00 uur kosteloos
genieten van de activiteiten, inclusief door SCN verzorgd avondeten.
De open dag wordt georganiseerd op de SCN-locatie aan de Travert'tjnstraat 12 in
Groningen. De Big Brothers Band zal tijdens deze dag optreden. Daarnaast zal live muziek
op piano en mixapparatuur verzorgd worden door SCN-vr'tjwilligers en bezoekers.

Op zaterdag

Wat is Stichting SGN?
Stichting SCN is het technisch en creatief jeugdcentrum van Groningen, Kínderen en
jongeren in de leeftijd van acht tot twintig jaar kunnen drie keer per week deelnemen aan
activiteiten op het gebied van computers, elektronica, mechanica, robotica, muziek,
fotografie en kleincreatief.
Met meer dan vijftig vrijwilligers en bijna vijfhonderd leden werkt SCN aan het vormgeven
van de toekomst van Groningen. Ze stelt haar deelnemers in staat tot volledige bloei te
komen op zowel technisch als creatief gebied.
De activiteitenruimte is volledig ingericht door vrijwilligers en leden, waarbij sfeer en een
'thuisgevoel' erg belangrijk z'ljn. Naast veel ruimte voor de verschillende activiteiten, is ook
voozien in een sfeervolle kantine, ontspanningsmogelijkheden, een grote buitenruimte voor
huttenbouw, vlottenbouw en vuurkodjes en een huisbioscoop.
SCN is sinds haar oprichting ongesubsidieerd en is volledig afhankelijk van donaties (zowel
materieel als financieel) en goodwill van particulieren en andere organisaties. De stichting is
in staat gebleken door inventiviteit en een goed netwerk haar lopende kosten laag te houden
en opereert sinds het vierde kwartaal van 2012 kostendekkend.
Bewust is de toegang tot het jeugdcentrum laagdrempelig gehouden. Een jaarlidmaatschap
kost slechts €,25,- per persoon, waarmee de deelnemer welkom is op alle openingsuren en
kosteloos kan deelnemen aan alle extra evenementen die Stichting SCN organiseert.
ln november2Ql2 heeftStichting SGN de Stiel Jong GoudAward gewonnen in de categorie
'Organisaties'.
Meer informatie en contact
Meer ínformatie over het werk en de activiteiten van Stichting SCN is te vinden op de
website: http://www.stichtins-scn. nl/ en via Twitter: @ieuqdlverk
Of bel mij voor verder informatie, KlaasJan Oosterveld. Tel.nr.:06-1 1658091

¡

T

29

Dartelds

Hoveniersbedri
Dorpsweg 50 Onnen

ONTWERP

www.bartelds.nl

AANLEG

0504061991

ONDERHOUD

Laat u niet verrassent
kies een adviseur
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orpshuis De Tiehof
Bakkerweg 4, 9755 PM Onnen, 050-406 26 48

Hierbij een kort overzicht van recente gebeurtenissen in de Tiehof.

We zijn 2013 vol overgave begonnen met het nieuwjaarsfeest 2013 Samen met veel vri
zich hebben ingezet om er een geslaagde dag van te maken.
ledereen heeft kunnen genieten van de heerlijke stamppotten van
Wendy Berends, Esther Oldenburger en Paul Dijkstra die op het
menu stonden. Verder kon je een aantal heerlijke wijnen proeven en

een kijkje nemen in overige ruimtes in de Tiehof, zoals de
biljartzaal, het jeugdhonk of eens proefschieten op een baan die
door de schuttersvereniging was opgesteld.
's Avonds kon men genieten van de muziek van Jan Ubels in de
grote zaal en rustig praten in de blauwe zaal.

ln de wandelgangen waren de meningen verdeeld over het feest en de organisatie ervan, We hebben'
getracht voor ieder wat wils te bieden en nemen de adviezen uiteraard ter harte voor de toekomst.
Langs deze weg willen we iedereen die heeft meegeholpen nogmaals bedanken.

Een week later was de jaarlijkse kaartmarathon van "Slim in Trek" met een opkomst van ca. 65
kaarters en sjoelers. Ook dit was weer een gezellige dag van 10.00 tot 22.00 uur . 's Middags een
lunch en 's avonds wederom 2 stamppotten, maar er kon ook worden gegeten uit de keuken.

Op 1 en 2 maarl van dit jaar staan de acteurs en actrices van toneelvereniging "DOT' weer op de
planken. We wensen hen veel plezier en succes, We gaan ervan uit, dat het 2 gezellige avonden
worden. Elders in deze krant meer over de uitvoering.

Het bestuur is op zoek naar mensen die als vrijwilliger willen meewerken om de bezetting van de
Tiehof ruímer en dekkend te maken en tevens om kosten te besparen. Veel mensen hebben zich al
bereid verklaard om mee te helpen of andere werkzaamheden te verrichten. Je kan aangeven wat je
wilt en wordt dan ingeroosterd voor bepaalde dagen. Hoe meer mensen hoe kleiner de verplichting.
Belangstelling? Bel of mail: 050-4062648 of info@detiehof.nl .
Het bestuur van de Tiehof is onlangs versterkt met 3 personen en bestaat op dit moment uit: Nelleke
Pollee, Frans van der Esch, Kees Karremans, Ante Frens, Frida Pathuis en Erik Oosterveld. Wilt u ook
zitting nemen in het bestuur? Meld u dan aan via bestuur@,detiehof.nl . We willen er eigenlijk nog 2
mensen bij, schroom niet.
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(ôdetiehof.nl dan voegen we u toe aän het adressenbestand.
Kijk ook eens op www.facebook.com/detiehof.

Het bestuur
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van oranfeve.etffffig onnen
... wat een timing!

Jaarversadering 28 ianuari 2013
Uitgerekend maandag 28 januari jl. hadden we onze
jaarvergadering gepland. De onven¡¿achte aankondiging
van koningin Beatrix om 19:00 uur om af te treden maakte
deze vergadering wel heel speciaal. Alsof we het zo hadden
afgesproken. De vergadering werd ingeluid met een
toepasselijke oranjebittedje.

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Reinder Steenbergen en Jenny Eitens hebben hun
bestuursfunctie naast zich neergelegd. Reinder heeft 9 dienstjaren achter de rug, waarvan 6 jaar als

voorzitter. Jenny heeft van 1g92 tot 2OO7 envan2010 tot 2013 in het bestuur van de Oranjevereniging
gezeten, in totaal heeft ze 1B dienstjaren vol gemaakt. Wij danken Reinder en Jenny voor al hun jaren
trouwe inzet. Hun opvolgers zijn Warner Wierda en lrene Krediet. Wij heten ze van harle welkom. Wie de
nieuwe voozitter wordt, is zowel voor u als voor ons nog een verrassing. Deze zal door het nieuwe bestuur
gekozen worden.

Met de aanwezigen hebben we gesproken over het programma van Koninginnedag. Deze dag zal
natuurlijk in het teken staan van de aftreding van koningin Beatrix en de inhuldiging van Willem Alexander'
Het idee is er om een groot scherm neer te zetten voor rechtstreekse televisiebeelden.
Heeft u wensen en/of suggesties, dan horen we ze graag. U kunt ze mailen naar oranjeverenigingonnen@gmail.com
of doorgeven aan één van onze bestuursleden.

jaar
Koningin Beatrix heeft haar 75" verjaardag mogen vieren op 31 januari 2013 en aan het einde van dit
herdenken wij dat Nederland 200 jaar geleden een koninkrijk werd.
Troonsafstand en lnhuldiginq
¡nnulOiøg vinden op dinsdag 30 april plaats. De ondertekening van de Akte van
De troonsafstand
"nMajesteìt dê Koningin vindt plaats in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Vervolgens
Abdicatie door Hare
vindt de inhuldiging u"n 2i¡n" Majesteit de Koning plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Prinses Máxima
zal worden gekroond tot kôningin. Ze krijgt overigens niet meer rechten en bevoegdheden dan prins Claus,
alleen haar titel wordt anders. Prinses Amalia, 9 jaar, wordt "vermoedelijk erfgename van de troon", ofwel
Kroonprinses.

der le koninq nds 1890
Willem Al
gezagwaat. Dat is nu
Op 23 nove mber 1890 overleed koning Willem lll en nam zij n vrouw Emma koninklijk
122 jaar ge leden. Negen jaar later, in 1898, nam koningi n Wilhelmina de troon over, op haar 18e
en zit al
verJaa rdag, Ze wèrd opgevolgd d oor Juliana in 1948. Koningin Beatrix werd in 1980 onze koningin
geweest.
33 jaar op de troon waarbij Prins Claus haar vele jaren tot grote steun is
Koningin nedaq wordt Koninqsdaq
K"n'6gir.ed"g *"rOt O¡t:aar voor tlet laatst op 30 april gevierd. Vanaf 2014 wordt de feestdag omgedoopt
,'Koningsdù' en zal op 27 april gehouden worden, de verjaardag van Willem-Alexander' Omdat 27 april
tot
volgend jaar op een zondag valt, zal Koningsdag op zaterdag 26 april worden gevierd.
oor het vele werk dat Koningin Beatrix voor ons land heeft vezet. Door
momenten van blijheid en verdriet, zullen wij haar blijven herinneren als
aanstaande koniñg Willem Alexander met Máxima aan zijn zijde veel
geluk en alle goeds toe bij de invulling van hun nieuwe taak.
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Bestuur Oranjevereniging Onnen
Beft Niewotd, lneke Vlaar, Rieanne de Wit, Bennie Sm/d, José van Wieren, lrene Krediet en Wamer Wierda
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oosterveld
kunststoffen
irr kunststof
tronsporonte oplossingen www.oosterveldkunslstoffen.
Neutronstrool
7-9

9743 AM Groningen

lel 050-36003ó5
fax 05036004?4
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Voor: Flexiglcs, polycorbonoot (lexon), lrespc, serredqk ploten en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeploten voor bijvoorbeeld lichtreclsme.
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tseste dorpsbewoners,

Op de laatst gehouden nieuwjaarsbijeenkomst, vertegenwoordigde ik de schuttersvereniging met
cle aanwezigheid van een pistoolbaan om onze vereniging een beetje te promoten.
Daar vernam ik dat een groot deel van de nieuwe bewoners van Onnen (ook al wonen ze er al een
aantaljaren) niet echt op de hoogte zijn van wat er allemaal in ons dorpshulis te doen is,
De jeugdvereniging heeft er een eigen onderkomen, net als de biljartvereniging die ook een eigen
zaaltje heeft. Verder zt¡n er meerdere verenigìngen actief, zoals de visclub, toneelverenigíng, de
bejaardensoos, de kaart- en sjoelclub, de bridgeclub enz. enz.
Waar ik nu jullie aandacht op wil vestigen is de schuttersvereniging.
We zijn al sinds '!984 actief, maar zijn de laatste jaren een groot aantal leden kwijtgeraakt en
worstelen momenteel, net als het dorpshuis, om het hoofd boven water te houden.
Om te voorkomen dat aan het eind van dit seizoen de stekker er definitief uit gaat, hebben we een
aantal nieuwe leden nodig. Zo zou kunnen woiden voorkomen, dat er wéér een club uit Onnen
verdwijnt!!
Dus, zou ik zeggen, kom eens langs om vrijblijvend een avond te komen schieten!!
Je hoeft geen grote investering te doen, want de club stelt alles kosteloos ter beschikking.
De wapens, de kogels en de kaarten zijn aanwezig.

Ook hebben we regelmatig kleine verlotingen, en een "tussenbal" (tussen kerst en oud en nieuw),
waar we dan die keer op een íets andere manier schieten.
En natuurlijk het eindfeest in april, wanneer we het seizoen afsluiten en de gewonnen prijzen
uitreiken, onder het genot van een hapje en een drankje
Nieuwsgierig geworden ????

Loop dan eens bínnen op een donderdagavond. Vanaf
20:00 uur bent u welkont en kunt u het schieten onder
begeleiding eens uitproberen.

Graag tot ziens op een donderdagavond

Henk Staal.
(lid sinds de opríchtingsvergadering)
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SCHTIÐERWERKEN - BEGLAZINGEN .
IffA NTIAFWERKING - Z$NWERTNG
HCJLLUIKEN - }TOUT'- EN BEI"ONREPARATIES
Felland-Noord 6 - 9753 TB - Haren -Tel" 050-5349990 - www.hansjoling-nl
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itslag Marathondag 26-I-2013
Kaart- en S oelclub "Slim in Trek"
Sjoelen

Klaverjassen
Plaats Naam
1 Du¡sterwinkel, K. clhr
¿ Harmsen, A, dhr,

runfen

run[en

totaal

totaal

Plaats Naam

t Snuk, P, mevr.
Blom, G. mevr

ZUbJ9

3859

3

3747
3683

19¿5ð
L9100

Adema, M,A. mevr.
4 Kooistra, l. mevr,
5 Boer, H. mevr

6 Vlaar, J.

18559

6 Swavlng, G. dhr

3508
3369

I

t833¿

1 Dijk van, C. mevr.

ð Velthu¡s, E. mevr.

18L64

ö Abbring, L. mevr

3364
3332

9 Koops, J. clhr

Lta94
tt tu4

9 S¡ersema, mevr

3183

10 Tiesinga, J. mevr.

3013

].979L

¿

Luiken, mevr

t914t

4 Swav¡ng, M. dhr

3

5

Vrieling, B. dhr.
dhr
Leugs, A. mevr

uosterveld, H. dhr.
11. Huiz¡ng, T. mevr
L2 Leugs,5. dhr
1U

L761.t

rt544

fJ Bazu¡n, G Dhr

t7454

L4 Swaving, 5. mevr

]^7423

15

L.s

van der, l. mevr

17Ato

L6 Kru¡zinga, A. dhr

t7Z43

!l ottens,

ttL93

J. mevr.

18 Schneiders, M. mevr.
19 wolterS, H. mevr

17103
/U9ð

1

Hamberg, B. dhr.
Nljboer, A. mevr

L6979

z¿ Boersma, Ci, dnr

L6839

23 Swaving, J. dhr.

L676t
1b/ub

¿U

zt

24 Vrieling, T, dhr
¿5 lonnts, u, dhr

169t9

¿b Vr¡es de, m. mevr.

L6697
16684

27 Veltman, S. mevr

1,665t)

ZE Paize, J.

clhr

L6449

¿9 Vries de, D. dhr.

t6444

30 Volker, 5. mevr

1b3

31 wtersma, M, dnr

1.6362

32 Bazuin, F. mevr
33 Reinders, G. mevr

16344

34 Tilman, E. mevr

1630E

35 Sch¡evinl(, P. dhr

16143

3b Berends, W. dhr.
37 Harmsen, F. mevr
38 Dijk, J, van dhr

161.34

J9
40
4J.

4¿

43
44

-'45
li 4b

Swaving, M, mevr
Kruizlnga, J, mevr
Horst, G, mevr
Berends, G, mevr
Rutgers, G, dhr
ottens, T. dhr.
Schievink, J. mevr
Hemmen van, L. mevr

/5

1.6339

L6U9I
16034
15662

155/1
15394
15283
15009

t4942
L3243
>244

37

3622

h

0vcr+r*f¡erreJF

(Jstdæt een h¡¡is je d"ag err ¡r.acht bærighor¡dt

E oro*ophooslnç

Irustal|aúe &. I{ÍusseruÈtwyo

o ketelVervangen
a centralê verwarming
c loodgioterswerk
e dakb¡edekkingen
o timmerwerken
o keukens
e badkamers
c kozijnen en deuren

Dorpswcg i 5a
9755 PA (ì¡¡nc¡r
lè1. : 050 - 534'/7 t4
Fax : t¡50 - 406 :r¡ Bl
N4ob. :06 - 5l 11) 53 J!)

\¿AAT

ç*¡.vw" lcl ussqrrbr¡r<¡",r

ro

<lcr!:¡

¿

rr. lr I

Wij þuebben oog vt>or al ur,tr \ rerì.serì
ffifhryünuhËdrËif

utrn der lfifsrff

"*

1+!.rieri¿¡.¡¡*strft*l

¡I

tå/-1.¡ lF"

li- *r ¡ i L *11¡u ut¿,.t¡*dr

[irr"rrti¡rÊerl
ijrr,:,-*ru rtr+i

r,*

l*1" Û4*il1'l-q].il5l]

q:r [fÍr]"

h'rr riu,n

I

vrlat

Dieverdoatie
STICHTlNG VOLKSVERMAAK ON
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Storten Paasvuur
Storten van hout:
De volgende zaken mogen gestort worden.
rooi- en snoeihout
schoon hout; dus geen geverfd of behandeld hout en
er mogen geen stronken gestort worden
alleen op hieronder vermelde data en tijdstippen

-

vrij van spijkers e.d.

Waart
Zuiderhooidijk te Onnen.

Stortingsdata zijn:

-

23 maart
30 maart
Voor beide data gelden de tijden: tussen 09.00 uur en 16.00 uur.
Alleen storten onder begeleiding. Storten buiten deze data en tijden
is niet toegestaan,

Kostent

-

kofferbak € 3,50
aanhangwagen (een-asser) € 6,00
tandemasser € 8,00
boerenwagen, kipper en overige grote aanhangers in overleg € 15,00 - € 25,00

Met vriendel ijke g roet,
Wendy Berends
Gertjan Berends
Pete Silverstein
Bennie Vrieling

Alwine Schipper
Willem Swaving
Ellen Keller
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Thema: februari

huf,len
Begin de dag met een dansje,

begin de dag nret een lach.
Want wie vrolijl< kijkt in de morgen,

die lacht de hele

trenje

hroos ?

Ft¡-rk

een roos

Zet

nm je hnecl
hen je nmrgÉrr tvÈËr goed

claE.

Jaaa die lacht de hele dag.

Ë-lem

il*n

I

0

vî

lk ben vandaag zo vrolijk
Zo vrolijk zo vrolijk

\¡rlut een efferrde.
l+at eerr verririeË,

lk ben behoorlijk vrotijk

'kwott d*t ik grrot

Zo vrolijk was ik nooit!

t',ras.

määr ik heur het nÈeË.
lJui[, lruit, hui[, [ruiË, t-nuif .l-ruÊË, treur..
tk heb üeen ¿in meer i¡r dat gezeur

lk was wel vaker vrolijk

Heel vrolijk, heel vrolijk
Maar zo behoorlijk vrolijk

Was ik tot nog toe nooit
Soms ben ik ongelukkig
Ontzettend ongelukkig
Soms ben ik ongelukkig
Dan sterf ík van verdriet!
(

Alfred Jodocus Kwak

- ik t¡en vandaag z-o vrolijk )
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Deze keer hebben we Bart-Pieter Ten Berge geïnterviewd, hij zit in de eerste klas van het
Parcival College.

Veel leesplezier!

Naam school: Parcival

College

Klas: 7F

Waar ligt de school? (plaats) : ln Groningen
Hoeveel kilometer moet je fietsen en vind je dit lang? : Twee keer tien kilometer, dit is wel te
doen.
Hoe laat sta je s' ochtends op? : Om 6:50

Met wie fiets je naar school? : Alleen
Heb je een leuke klas? : Ja, leuke vrienden.
Waar heb jij je meeste schoolspulletjes gekocht? : Schoolcampus V&D
Wat voor soort agenda heb je? : Een normale

je leuke leraren en waarom vind je dat? : Ja en nee, sommige zijn te streng
Wat vind je van de school tot nu toe? : Een hele leuke school
Heb

tlet

rapport van de sclrool van Bart Pfete",

Onderwerp

:

School gebouw
Kantine
Leraren
Klas

Mentor(en)
Lessen (wordt er goed les gegeven)
Vakken

Eindciifer: 7,8

Cijfer :

I
7,5
7,5
9
7,8
8
7

Mijn naam is Jonne Scholte, ik ber¡ l"L jaar oud.
Wij hebben twee poezen, moeder en dochter. De nroeder heet Lola en haar dochter Bella.
Lola wordt dit jaar 6 jaar en Bella wordt dit jaar 4 jaar.
Lola is een lapjeskat, Bella is zwart met een witte vlek op haar kopje.
Lola is erg lief, Belia is wat eigenwijs :)
l-oia houdt van aaien ell op sehoot bijje zitten. Dan spint ze keihard. Toen ze klein was klom
ze vaak in de wasmachine.
Buiten kllmt ze hoog in de bomen. Ze is een keer aengereden en toen was haar achterpoot

gebroken. Maar gelukkig merk je daar niks meer van"
Bella slaapt de heeeeeele dag binnen
lk vind poezen lieve en zach*;e dieren, fijn om te knuffelen

Poezen kunnen wel 15 jaar oud worden. Groetjes van Jonnel

Mijn naam is Mick Scholte, ik ben

1"0

jaar.

lk wil iets vertellen over schaatsen. lk vind het leuk om te schaatsen. lk ben blij dat er in ons
dorp een ijsbaan is. Dat is fijn, dan hoef ik niet zo ver te fietsen/lopen.
Niet overalis een ijsbaan en dan is het ijs zeker niet zo goed als in Onnen.
Je weet zeker dat wanneer je erdoor zakt dat.ie niet verdrinkt,
Met mijn school, CBS de Borg, gingen we schaatsen op de ijsbaan in Onnen. Dat was leuk,

want nu hoefden we niet te werken :)
lk heb noren als schaatsen. Hiervoor had ik hockeyschaatsen maar die waren niet handig om
aan te trekken.
Wat ik nog wil leren is de overstap, pootje over. lk oefen al wel en ik ben dan blij dat ik mijn
sl<ibroek aan heb, dan val ik niet zo hard O
Groetjes van Mick (en bedankt ijsvereniging t\ooitgedacht

)

Gh
* Meisjes lachen meer
*

dan jongens

Degene die praat lacht vaak rneer dan de mensen om hem (haar) heen Cie aan lret

luisteren zijn,

*

Lachen is gemakkelijker dan fronzen. Om

te lachen heb je

1.5

spíeren noclig en am je

voorhoofd te fronzen wel 40 spieren.

* Tieners lachen dagelijks twee keer ¿oveel als mensen boven de 65 jaar.

*

De laatste zondag van September is het lach-dag

*

110 keer lachen staat gelijk aan

1"0

\"

minuten harcllopen of roeien'

* Kinderen lachen gerniddeld 400 keer op een

dag.

* Door te laehen heb je minder pijn. Dit is ook de reden van cliniclowns.
Dit zijn clowns die in het ziekenhuis kinderen opvrolijken"
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{erhaalt¡e
Hallo allemaal,

Mijn naam is Annemiek Berends en ik woon op Dorpsweg numnner 60.
Door Reily werd ik gevraagd om een stukje te schrijven voor cle dorpskrant.
lk zal even wat over mezelf vertel!en, il< ben I jaar en zit Ín groep 5 van de basisschool" lk
vind het erg leuk o¡l school en heb veel vriendjes en vriendinnetjes.
Ik vind heel veel vakken leul< maar mijn lievelingsvakken zijn: handvaardigheid en Gym. Bij
handvaardigheid gaan we altijd hele leuke dingen knutselen, de laatste keer hebben we met
een soort deeg beestjes gemaakt die je daarna l<on verven.
Gym vind ik ook heei erg leuk. Dan kan je lekker spelen en in de touwen slingeren.
Het leukst hii gyrn vincl ik touw verhuizen en trefbal spelen.
Buiten schc¡ol om sport ik ook heel graag, op woensdag heh ik streetdance en op donderdag
volleybal" Op zaterdag hebben we wedstrijden met volleykral,
Als het winter is ga ik ook graag schaatsen op de ijsbaan bij de Tijborg.
d¡t vind ik erg ler¡k om te doen, het lic'fst doe ik het elke dag lekker lang.
vooral 's avonds vind ik het ler"rk dan is het lelcker donker!

Mijn lievelingsdieren zijn: konijnen en poezen, ik heb een heel mooi, lief, wit konijn die heb
ik van rnijn zus gekregen. lk had eerst een zwart konijn maar die is door een hond
opgeBeten.
lk heb zeif twee pûezen ze heten: Roodje en Zwartje en zíjn heel erg lief.
Vorig jaar had cle zu¡arte poes jonkies clie waren heel erg schattig!

Dit was mijn verhaaltje,
Groetjes Annemiek O
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van alle verenig¡ngen en stichtingen die in Onnen actief zijn:
Naam
Biljartvereniging "Qets"

Onnen

Jeu de Boules-groep

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061 381

Dhr. R. Venema

Jeugdverenigíng "De Oude

School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaañ- en Sjoelclub "Slim in

Trek"

Dhr. J. Vlaar

Oranjevereniging On nen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van Wieren

School- & 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
lJsvereniging'Nooitgedacht"

Dhr. R. Eringa

hi.oosterveld@home. nl
o50-4062523
riemeruenema@hotmail.com
06-26953001
ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553
050-4061520
ewinavanwieren@home. n I
050-4062883
ir.elema(ôhetnet.nl
050-5341510
hans.staal@home.nl
050-5348687
dirk.penninqa@qmail.com
06-28419069
we ndv. beren ds@ hotmail. com
050-4062847
erikooste rveld @ home. n I
050-4062802
wimberends00T@h otmail.com
0598-3251 94
qerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl
050-4061 990
benhntin@amazed.nl
050-4063554
Rei n de rt.
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We staan uoor
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 dui alti¡d klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installaties, water, sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloer-

verwa¡ming, centrale vetwarming, dakbedekking,
zonnecollectoren en zink- of ríoleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materíalen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen een redeliik
tarief natuurlijk.,......want het blijft gnnerons!
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Middelhor¡terweg 30n - 9751 TG Haren. (050) 534 99 02

