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

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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Roelie Oosterveld
Emmo Lameijer, drulçwerk

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 '8 050 - 406 28 83

INFO ADVERTENTIES:
Anke Schaafsma,
anker@tijborq.nl æ 050 - 406 33 80

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

Klachten bezorqinq:
Ktaas¡aìõõõGñltd æ oso - 406 '13 81

De krant wotdt in Onnen bezorgd de zaterdag na het rapen en nieten (zie blz.4) vóór 18.0A uur,

Nieuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
lndien u de krant wilt blijven ontvangen, client 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

FINANC¡ËLE GEGEVENS:
Ons gironummer: Gironr. 7289183
T.n.v. stichting School-Dorpskrant "onner ons" p/a Tijborgsteeg 9, g75s 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 Kop

lnleveradres en vezorqinq lav-out:
Roelie Oosterveld-de Groot
Mottenbrink 18
9755 PR ONNEN

æ 050 - 406 2019

E-mailadres: Ofl hêrOnS@hOtmai l. COm

Uiterste inleverdatum koplj voor het aankomend
nummer is: Maandag 1 april 2013

..Jl

De inleverdata voor me¡ en juni schuiven 1 week op:
de nieuwe data: l3 mei en 10 juni

Te laat ingeleverde kop'tj kan zonder overleg helaas niet geplaatst worden

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

Rapen en Nieten
ò.

H nenet Ra en Nieten worden verzorod door:

Jeugdveren¡ging De Oude School & Tennisveren¡ging

Dit zal plaatsvinden op:

Vrijdag 12 april 2013 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

BiljaftZaal Van Dorpshuis De TiehOf (ingans zijdeur bij Jeusdhonk)
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Het Voorwoord....

Hallo allemaal,

Het is nu half februari en wij zitten al een

week na te denken over wat we nou toch in
het voorwoord moeten schrijven...

Sinds september zijn wij begonnen als jeugd-
redactie in de Onner Ons, waarbij we één
keer in de twee maand de kinderpagina's ver-
zorgen.
Hierbij zijn we er achter gekomen, dat er toch
best wel veel werk zit, in het bedenken en
uitvoeren van dingen van deze rubriek. Toch
vinden w'rj het wel heel leuk om te doen, voor-
al omdat de meeste kinderen zo enthousiast
zijn.

Deze winter hebben wij weer veel kunnen
schaatsen op de ijsbaan hier in Onnen. Wat
z'rjn wij bl'rj met zo'n ijsvereniging die ondanks
al die sneeuw toch de baan weer sneeuwvrij
kreeg!

Gelukkig zitten we alweer over de helft van
het schooljaar, en gaat het vanaf nu heel snel
tot de zomervakantie. ledereen zit volgens
ons wel te wachten op het mooie weer. Lekker
zonder jas op de fiets naar het Paterswoldse
of Zuidlaardermeer, zwemmen in een buiten-
zwembad en 's avonds weer lang buiten zit-
ten.

Woensdag 6 februari was de vergadering
van 'Jeugdvereniging de Oude School ' over
de toekomst van het jeugdhonk. Wij konden
hier helaas niet bij zijn, maar wij hebben ge-
hoord dat er sprake is om het jeugdhonk open
te doen op vr'rjdagavond voor de " jongere"
jeugd. Dit lijkt ons een heel leuk idee!
Ook zijn op deze avond de positieve- en ne-
gatieve dingen van het jeugdhonk besproken.

Eind van deze maand is het weer Pasen' Het
leuke aan Pasen is het eieren zoeken en
paaseitjes eten (vinden wij). We hebben al

heel wat paaseitjes geproefd, aangezien ze

begin februari al in de winkels lagen.

Veel plezier met het lezen van de Onner Ons!
Als u nog ideeën of opmerkingen heeft voor
de Onneronsjes laat het ons dan weten via
onneronsies@hotmail.com'

Met vriendelijke groeten van,

Kyra van Mossel en ReilY Elema

#. *øþ44¿ltthat.tt
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ro ramma radio Haren FM

Dilgtweg 5, Flat 20
9752 ND HAREN
T 050-5350220
W www.haren.fm E info@haren.fm
KvK Groningen 02099861
ABN AMRO 51.74.05.520

,{e"Haren FfiVI
;{äi Ëdffi *{ã*r,i}f üf Ï#f Ë

Wekel'rjks 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 Wilde Haren.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een
stelling en de keuzeplaat. Vanaf vrijdagmiddag op http://wilde-haren.h)¡ves.nl, Facebook (zoek
Wilde Haren - Haren FM') of www.twitter.com/WíldeHarenFM kan je Noud's Weetje raden..

20.00 - 23.00 JEM FM.
Muziekprogramma met de betere Nederlands- en Engelstalige popmuzieklll Verder de video-
rubriek i.s.m. Cinetheek Haren. Wat is er morgen in WRM?, concertagenda, Dubbel-D en livetrack
van de week, Ga ook naar http://iemfm.hvves.nl/ twitteren kan natuurlijk ook: @jem_. Presentatie
Evelijn Saaltink, Gerard Datema en Martin Kampen.

Zaterdag:
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine.

lnformatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten,
agendaberichten en veel muziek. Om half 10, 11 en '12 het Harens Nieuws Ovezicht. 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 Muziek op zondag.

Het ultieme zondag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
12.00 - 13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
13.00 - 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 ui2endingen Haren FM 050 - 53 50220.
Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm

Dieverdoatie Oud Papierinzameling 2013
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zaterdag 23 maart zaterdag 17 augustus
zalerdagZ7 april zaterdag 21 september
zaterdaq 1 iuni zaterdag 26 oktober
zaterdag 6 juli zaterdag 7 december



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 arheidsnummer:
0 9 0 0 -9 22 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!

Uitsluitend voor spoedqevallen en weekenddiensten:
Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln het weekend: vanaf vr¡dagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen 24 uur per dag.

Mediq Apotheek Oosterhaar (voortreen apottreex
De Oude Middelhorst:
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 74 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl
Openinqstiiden
Maandag Um vrijdag 8.00 -17.30 uur

Mediq Apotheek Haren:
Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 lFax'. (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)

Regelinq herhaalrecepten Haren / Glimmen:

" 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.

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 geboottedatum 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:

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) - 311 50 20
Fax: (050) -311 5021

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

Vergeet uw verzekeri ngsgegevens niet!

Bezorging
Wie een spoedrecept hier niet kan (laten)
halen, kan de aÉs vragen de medicíjnen 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 (bijv.
hoestdrankjes en neusdruppels) dienen wel
direct betaald te worden.
Er zijn betaalautomaten aanwezig.
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Apotheken

Welke recepten? Aanvragen
huisarts

Ophalen
Apotheek

Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur Volgende
werkdag
na 16.00
uur
Zelfde dag
na 16.00
uur

'Spoed' vóór 10.00 uur

Herhaalbriefjes,
overige recepten

in apotheek
inleveren in
receptenbus**

Volgende
werkdag
ophalen
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erkdiensten

Gereform eerde Kerk Vrii gem aakt, M otten bri n k

17-03

24-03

29-03
31-03

07-04

14-04

17-03
24-03
28-03
29-03
30-03
31-03

11.00 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
16.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
'19.30 uur
19.30 uur
21.30 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Gunnink
Ds. S.W. de Boer
Ds, S. Hey.
Leesdienst
Ds. H. Venema, Goede vrijdag
Ds, S.M. Alserda, Pasen
Ds. S.W. de Boer

Ds. H. Venema, dovendienst
Ds. T. Groenveld
Ds. S.W. de Boer
Ds. T. Dijkema

Ds. W.M. Schut, Lenteviering
Ds. W.M. Schut, Palmpasen
Ds. W.M. Schut, Witte donderdag, H.A. mmv de Cantorij
Mw.ds. M. de Jager, Goede vrijdag
gezamenlijke predikanten, Stille zaterdag
Mw.ds. M. de Jager, Pasen

chut
chut, Ochtend+dienst

WIJZI GI NGEN VOORBEH OU DEN

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

07-04
14-04

Ds. W.M. S
Ds. W.M. S

I
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maanda Umv
14.03 15.03 16.03 17.03 18.0310.03 11.03 12.03 13.036.05 7.00 8.03 9.03Groningen CS

15.16 16.16 17.16 1 8.1611.16 12.16 13.16 14.166.18 7.13 8.16 9.16 10.16Haren (Raadh.pl.)
18.2912.29 13.27 14.27 15.27 16.27 17.297.24 8.27 9.29 10.29 11.29Onnen (Dorpsw/Ubels) 6.31

14.39 15.39 16.3913.39Zuidlaren*(Brink) 7.38 8.41
16.02 17.0214.02 15.02Gieten*(OV-knpt)

Gieten*(OV-knpt) 6.55 7.55
15.19 16.1913.1 I 14.197.19 8.19Zuidlaren*(Brink)

16.30 17.30 18.3012.30 13.30 14.30 15.307.30 8.30 9.30 10.30 1 1.30Onnen (DorpsúUbels) 6.32
13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.439.43 10.43 11.43 12.43Haren (Raadh.pl) 6.45 7.43 8.43

15.58 '16.58 17.58 18.581'1.58 12.58 13.58 14.586.58 7.58 8.58 9.58 10.58CS
*rijdt niet in schoolvakanties

zaterd

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

15.03 16.03 17.03 18.0511.03 12.03 13.03 14.037.07 8.07 9.05 10.03Groninqen CS
15.'16 16.16 17.16 18.1613,16 14.167.18 8.18 9.16 10.16 11.16 12.16Haren (Raadh.pl)

17.29 18.2914.29 15.29 16.2910.29 11.29 12.29 13.297.31 8.31 9.29Onnen (Dorpsw/Ubels)

15.30 16.30 17.30 18.3013.30 14.309.30 '10.30 1 1.30 12.30Onnen (DorosWUbels) 7.32 8.32
17.43 18.4314.43 15.43 16.4311.43 12.43 13.437.45 8.45 9.43 10.43Haren (Raadh.pl)

18.5615.58 16.58 17.5612.58 13.58 14.588.58 9.58 10.58 11.58Groninqen CS 7.58

I l
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or shuis De Tiehof
4, 9755 PM Onnen, 050-406 26 48

Agenda

Veren activiteit

Vri ersd NL DOET tbv Tiehof

Schoonmaakactie Nederland Schoon

Bri lub "de Vroe ls"

9t!gh!!!g H umanltag vergaderi ng

V deri

Kaart- en lclub "Slim in Trek"

V deri ls*e_n_"gn B&W
Pilates E

Stichti Humanitas deri

Schuttersvereni

Bri eclub "de V e

dins 26 maaft20L3 Ouderensoos

Kaaft- en oelclub "slim in Trek"

ag 27 maart20! Le aderi ng Dorpsbelangen

G tick E ?????

Bri ub "Binea"
Schuttersveren !gine
Kaart- en lclub "slim in Trek"

Pilates E

Visvereni zEzv
Visvereni TEZV ei

Feestavond "Slim in Trek"

Bri eclub "de els "

Boe Veete tng

Ouderensoos

tick E

lub "Binea"

st¡chti Humanitas ve deri

Ra en nieten krant J,O.S. en Tennisclu

Bri eclub "de st'

ke Di ,ë*tj¡_t"g 1y_e-r-qrue i ! g 
.

Stichti Humanitas eri

Pilates Ene

Clubd Visvereni n zEzv

Clubd

W¡¡ de

Datum:

I 1o.oo L2.30 u

9.00 12.00 uu

L9.30 22.00

19.30 22.OO uu

19.30 23.00 uu

20.00

Aanvan Sluiti

9.00 17.00

20.30 ?1'?-0,--q-u-ll
22.00¡ uuri20,00

19.30 23.00 uurj

20.00

20.30

22.OOì uurì

2L uu

13.30 17.00 uur

20.00
19.30

23.0_0: uur
23.00' uuri

20.30 2 uur

7.00

I

16.00 18.00

19 30

900
0.00,

19,00

14.30

20.30

13.30

19.30

20.30 uur

12.oo uur

9.00
19.30

20.30 21-.30' uur

7.OO 08.3 uur

uur22

zaterdag 16 maart 2013

maandas 18 maart 2Ot3;

dinsda 19 maart 2013

woensdas 20 maart 2OL3"

donderdag 2tmaaft2OI3

maandag 25 maart 2OL3l

donderda 28 maart 2013

I 2013dinsda 2a
woensda 3a I 2013

zaterda 6a I 2073

maan 8a 12013i

dinsdag 9 april 21t3l
woensdag 10 april 2013

donderda g 11 april 2013

19.00vriidas 12 april 2OL3¡
9.00maandas 15 april 2013

woensdas L7 april2OL3
zaterdag 20 april 2013

08.30

o

koo

Visvereni

11

n zEzv 16.00 18.00:



oosterveldkunststoffen
tronsç>ctrcrnte c>plossingen in kunststof

Neutronslroot 7-9
9743 AM Groningen

tel 050-3ó00365
fox 0503ô00494

www. ooslerveld kurtstsloff en. nl
inf q@aosleryeld ku nsldoff enJrl

Voor: Plexiglos, polycorbonoqt (lexon), lrespo, serredok ploien en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeploten voor bijvoorbeeld lichtreclome.

nieuwbouw verbouw onderhoud

Felland 4, 9753 TA Haren
Tel. 050-4061 041 tax" 050-406 ß42

NIEBÜUttr
Ook uw adres voorl

Houtwormbestrijding
Zwambestrijding

f

g

JA

LANGR'JKSIE WE'NS BOVEN TAFEL
',owí zlJN lNNlÇ TEI/REÐFN."

OTANUs VAN QNTWERPBUREAU

O N Lfîl E ; WO N ENZ0ALS I KÐATlrVl L.
ËG 5 TË ONNËN / TELËFOÛN: O6.-



eren¡glng Dor sbelan en Onnen
Secretariaat: Felland 50, TC Onnen, 050-4061 990, benhntjn@arnazed.nl

l".lit het bestuur van Þorpsbelangen,
maart 2013

Zwerfuuilactie 16 maart
Zaterdagmorgen 16 nlaart hopen we weer met een flinke groep inwoners op pad te gaan om

samen ioveei mogelijk zvyerfvuil te verzamelen. De gemeente Haren zorgt weer voor de

benocligcle materialãn en biedt alle deelnerilers, ook de kleintjes, vooraf en nadien een drankje

en een hapje aan. tlet ais voorgaande jaren vertrekken we vanaf De Tiehof om 10 uur.

Meer informatie vindt u natr-rurlijk op www,QInen.nu !

Overleg rnct college
Op 20 maad komt het college van B&W naar Onnen voor het jaarlijkse overleg.
Op ons lijstje met bespreekpunten staan o.a. de verkeersveiligheid op de Dorpsweg, de

ontwikkelingen rond de Frr-litberg, de plannen van de werkgr-oep Open Onnervaaft en de

bezuinigingen.

Jaarvergadering in 201 3
Op woensdagavond 27 maart bent u van harte weikom op onze jaarriergadering. De uitnodiging
en agenda vindi u elders in deze Onner Ons. llet versiag van cie jaarvergaclering van 2C12, ons
jaarvèrslag en de stand van onze financièn ontvangt u van de bode, die zoals gebruikelijk, in de
loop van maart bij u langs komt voor de contril:utie.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Verenígíng Dorpsbelangen

De weddenschap

Drie cowboys scheppen tegen elkaar op dat ze het zuiverst kunnen
schieten. Ze bestuiten er orl te wedden voor hor¡derd dollar, De eerste
cowboy zegt: " Zie je daar dat flesje? Daar schiet ik zo de dop vãn af."
Hij pakt zijn revoiver en schiet de dop van het flesje. De tweede cowboy
zegl: "Zie je daar die oude man zitten met de sigaar in zijn mond? lk
schiet zo de as van zijn sigaar." Hij pakt zijn revolver en schiet
inderdaad de as van de sigaar af. De derde ccwboy zegt'. "Zie je daar
die vlieg in de hoek? Die raak ik met gemak.'' Hij pakt zijn revolver,
schiet, en de vlieg dwarrelt naar beneden. De andere twee vínden dat
de derde cowboy de honderd doiiar gewonnerì heeft , maar net als ze
hem het geld willen betalen, vliegt de vlieg weer omhoog. "He",zegt de
eerste cowboy, " dat gaat dus mooi niêt door," "Mooi wel", zegt de derde
cowboy, "Vliegen kan ie nog wel, rnaar niet meer voortplanten."

13
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aadhuisplein 10

Graag wil ik dit keer beginnen met iets te
vertellen over de plannen met de school "het

Vanaf 2014 kriigen alle gemeenten er wel een
aantal belangrijke nieuwe taken b¡j op het
gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en sociale
2aken. Voor deze onderdelen moet je

samenwerken en deze kun je als kleinere
gemeenten niet alleen uitvoeren. We houden u
op de hoogte van deze ontwikkelingen'

Tenslotte nog de stand van zaken rond de

bezuinigingen. De laatste jaren (2010 t/m
2013) heett Haren vooral door kortingen vanuit
het rijk ca. 2 miljoen moeten bezuinigen en we
ven¡rachten dat daar in 2014 nog een miljoen
bijkomt. Alle onderdelen waar op korte termijn
op bezuinigd kan worden, z'tjn op een rij gezet
en daarover heeft in januari discussie met
inwoners en (belangen)groepen plaatSgevon-
den. ln maart zal de raad een besluit nemen
over de keuzes.
Vanuit het college willen we liever geen keuzes
maken waardoor bepaalde voorzieningen
volledig verdwijnen. Een voorbeeld van een
dergelijke keuze is het afschaffen van de
dorpshuizen of de vakleerkrachten gymnastiek.
Daarom hebben we een voorstel gedaan aan
de gemeenteraad waarbij dit soort voor-
zieningen blijven bestaan. We zullen in de
eigen organisatie nog bezuinigingen door-
voeren en ook op het vlak van wegen en
plantsoenen zullen we nog kortingen door-
voeren.
Ook zal de OZB licht omhoog gaan. Voor
iemand met een woning van € 300.000 is die
verhoging € 14,-- per jaar. Wij vinden dat te
verdedigen, ook omdat sinds 2009 de OZB in
Haren nauwelijks verhoogd is. D¡t in

tegenstelling tot veel gemeenten om ons heen,

In april vertellen we over de besluiten van de
raad.

Theo Sieling

Hunnedal",
Het vorige jaar heb-
ben we via DorPs-
belangen gevraagd
om mee te denken
over het toekomstige
gebruik van de school. Daar ziin diverse
reacties op gekomen. Van omvormen tot
woning of meerdere wooneenheden, tot wonen
en werken en tot plek voor kunstenaars om hun
beroep uit te oefenen, Als college van
burgemeester en wethouders zijn we blij met
de reacties, die er gekomen zijn en misschien
nog zullen komen. Op voorhand zeggen we
niet dat iets niet zou kunnen en zijn we bereid
om in heel veel gevallen mee te werken aan de
wijziging van de bestemming. We willen ieder-
een die belangstelling heeft, de kans geven om
hun plan met de school verder te beschrijven.
Het is niet de bedoeling, dat we de school in
gemeentelijk eigendom willen houden.
Contactpersoon is John Voorma, mailadres
ib.voorma@haren.nl

Onlangs werd er een rapport gepresenteerd,
waarin stond beschreven dat Haren in de
toekomst het beste samengevoegd zou kunnen
worden bij de stad Groningen en Ten Boer.
Daarmee zou Haren als zelfstandige gemeente
ophouden te bestaan. De komende maanden
zullen de inwoners van Haren worden
gevraagd hoe ziitegen de toekomst van onze
gemeente aank'rjken. Daarna zal de gemeente-
raad daar een besluit over nemen. Het stand-
punt van burgemeester en wethouders is tot nu
toe geweest, dat w'rj een zelfstandige gemeen-
te Haren voorstaan. Wel een gemeente die
veel samenwerkt met één of meerdere andere
gemeenten en eventueel particuliere instanties
om de taken goed uit te voeren.
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e Schri vers en

Een paar weken geleden werd ons door 
-fineke

en Titus gevraagd of wij de pen wilden

overnemen. Wij: de Pen'/ Zii" Ja, de

schrijverspen vcor de Onner Ons! Oké,

hartstikke leukl Een mooie gelegenheid om orls

aan de Onnenaren voor te stellen' We hebben
inmiddels al met diverse mensen kennis-
gemaakt. Ìllog wat meer achtergrondinformatie
over ons is altijd goed.
Erna is geboren en getogen in Heerenveen en

is 32 lentes jong. Middelste uit eetr geein met

drie kinderen. De middelbare schc'ol heeft ze

eveneens in Heerenveen volbracht' Op haar

zestiende is ze tezamen met haar ouders,
broer en zus verhuisd naar de Knipe, een

dorpje net buiten Heerenveen. Uitzicht op de
weilatrden, wandelen met de hond in het groen,

fietsen naar cie stad... lets wat snel heerlijk
bleek te zijn. Paardriiden, schaatsen, hutten
bouwen, kikkervisjes vangen, prachtig. Na de

middelbare scl'tool is F-rna Conrmunicaiie gaan

studeren in Leeuwarclen. NaeJat ze deze studie
had voltosid, heeft ze een korte tijd blj ABN
Amro gewerkt maar ai gauw bleek dat het

de studie volbracht. Na haar stage is ze gaan

werken bij een Psychologenpraktijk en is ze

daar tot oP cle clag van vandaag als

Psychologe niet meer weg te eienken'

Steven is 35 jaar geleden geboren in het

ziekenhuis van Me¡rpel. tlij groeicle op in een

droom uit, hij kon als knechtje helpen oÐ een

de stallen waren veel voorkomende werkzaam-
heden.

Na zijn tniddelbare school in Meppel te hebben
volbracht, is Steven gaan stuCeren op de
HEA.O in Grotringen. Na een half jaar is hij op
kamers gegaan in de stacl. Een mooie studen-
tentijd brak aan. Toch ging hij vrijwel ieder
weekend terug om te gaan werken op de
boerderij. Na het voltooien van zijn studie is

Steven verhuisd naar Utrecht om te gaan
werken bij Ërnst & Young. Na 7 jaar in de
Ranclstac.l te lrebþen gewoond en gewerkt, wae
het tijd om terug te gaan naar het ncorden. Vier
jaar geleden is Steven verhuisd naar de stad
Groningen. lnmiddels is hij rnede-eigenaar van
een ICT-bedrijf ìn Groningen, dat zich richt op
het verbeteren van managementinformatie bij

met name zorginstellingen en ziekenhuizen.
lnmiddels wonen een Friezin en een Drent, die
elkaar hebben leren kennen in de kroeg in de
stad Gronìngen, sinris enkele maanderl heerlijk
aan de Mottenbrink 164. Het voortiralige huis
van Welidy en Danny. We houden beiden van
het buítenleven: wandelen door de natuur,
lel<ker (buiten) eten, zelf groenten verbouwen,
tuinieren, fietse¡r, hardlopen, mountainbiken,
etc. Het kan hier allenraal. Daarnaast hehben
we het getroffen met gezeìlige buren aan beide
kanten en vriendelijke rnensen in het dorp. Er
rijden weer trekkers door cìe straat en we
hebben uitzicht op cle landerijen... Het voelt als
ttruiskomen. De konrende tijd zullen we ons
actief inzetten om ook echt te integreren onder
de Cnnenaren. We hopen jttllie de komende
maanden beter te lere¡r kennen en kijken uit
naar een mooie tijd hier in Onnenl

Hartelijl<e groet,
Erna & $teven, Mottenbrink 16,4
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erenl rn Dorpsbelan en Onnen
50,9755 TC Onnen, 050-4061990,

Zwerfuuilactieda g Onnen

16 maart 2013

Dorpshuis De Tiehof in Onnen
staÉ: l0 uur
eindtijd: 12 uur
in groepjes worden er verschillende routes gelopen en wordt al het afval
verzameld.
alle inwoners van Onnen, van klein tot grootl

nl

Kom allemaal een handje meeprikken om Onnen helemaal
schoon te maken!

Vriendel'rjke groeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

e Onner Toneelvereni ¡ n

Vrijdag 1 en zaterdag 2 maart heeft D.O.T. weer hun jaarlijkse uitvoering gehad in de Tiehof.
Beide avonden waren zeer geslaagd. Er werd veel gelachen om de klucht "Gevaarlijk
snoepgoed".
Na afloop kregen de spelers dan ook een staande ovatie.

Net als ieder jaar was er ook weer een tombola met meerdere prijzen en als hoofdprijs een
stofzuiger.
Op zaterdagavond was er live muziek aanwezig van "SmildegerRoet", wat ook zeer in de
smaak viel.

Geed Honebecke
secretaris.D.O,T.
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ulUken in de keuken van

Met Pasen in het vooruitzicht, een heerlijk lekker Paasbrood.
Leuk en lekker om te maken voor de Paasdagen is een goed gevuld Paasbrood.
Traditioneel staai het Paasbrood voor cle herinnering aan de offermaaltijden van vroeger

Benodigdheden:

. 500 gr bloem

. 50 gr basterd suiker
n 2 eierdooiers
. 50 gr gist
. 1 dl melk
¡ 100 gr boterlmargarine
. 150 gr rozijnen
. 150 gr krenten
. 25 gr sukade
¡ 25 oranjesnippers
o geraspte schil van citroen
e 1 tl zout

Bereíden:

Meng de bloem met het zout, de basterdsuìker en de geraspte citroenschil. Voeg bii het ei en de
aangemaakte gist met de gesmolten bote/niargarine toe erì roer de massa door elkaar. Kneed het
tot een soepel deeg. Laat het op een \À/arme en tochtvrije plaats 45 min. rijzen.
Week de rozijnen en krenten en meng ze met de gesnipperde sLlkade en de oranjesrtippers door
het deeg. Rol cle lap cieeg uit, stevig oprollen en plaats het in een ingevet broodblik. Laat ca.30-45
min. rijzen. Zet het blik op een rooster in de oven (220 gr.C/oven 6) en bak in ca, 20min gaar.

Heerlijk bij het Paasontbijt/-brunch....,eet u smakelijk!

Hartelijke groet,
Alwine Schipper
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Voor verse grænto en fruit

bent U bij Befends voordelig lút

Hf$üun
ËftkeÍkamp

ta Ekkelkam¡t

R4kssfraaiweg 1 35 Haren

tei. 050-535 02 15
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9753 GA Ï{aren
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verhuizíngen

* Ircpiscne wssen, aquariums en benodigdheden

* Hengelspol en benodþdiiederr

* l/og,-elç, i/ssen gn knaagdleren

t' flcndenspoÍ, dttrbenodigdheden

* Dteruerzorgtng en -apalheek

* Pa¿lden- en i,eoroedet,s

x Klontpen eri laanen

Verhuizingen in binn@n* eil buitenland

Ernigratle,ierpakklngeo
Vênvarmcjo en br:veillgce inboedêl opslaq

Middelhr¡rsteru¡eg 9 - 9751 TA Haren Gn.
tel. 050-534 74 1:9 i b.Q g.0&537 388 69
íax 050-534 6437

Fellq:nd 2
9753 TA Hcrren

tel. 050-.534 3ó 39
fox050-53438 I I

w\^/w.outohus.nl
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trek I tilde I kennisnerning 'lt wezenrente
'11 Reinier 12 engerd 13 voet 14 overfeveren
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:'horizontàal
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vsrticaal

t kameraad 2 spÎl 3 van zek'er materiaal 4 gehuwd

(afk,} 5 familiatid ? nieuw {iniamerrÉt.l I op een

bepaalde plaats I sierheester 10 spÎjstafel

dek aan elk Van de pdlen f4 deel van Afrlka t6 Ìn-

zuiv.er weergevênd 22 mij 24 feest 25 warboel

2! goede eigenschap 29 plaats [n Engeland

31 windrichting 33 dameshalsbont 38 niet'recht-

strbékse verbinding 39 deelvan de hand 4ll ho.,

49 eigeel 50 zeker 5t drank 53 gere technische schoolltl doelrnan.42 herfst . 
.

43 sociale voorziening ¡l4.gang 4s vrouweÌiike sol-

daat lt8 met narne 5t vroegere Amerikaanse presi-

dent 52 oorlogsvloot 55 gemeenschappelijke an-

tenne-inrichting 5? plechtige verklaring 59 genoeg

6l bittere afgunst6ll paardenkracht (Eng' afk.l'

woo rd 55'h aarverste.vì g er 56 opp ervl a ktema at
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Dieverdoatie
STICHTI NG VOLKSVERMMK ON NEN

Storten Paasvuur

Storten van hout:
De volgende zaken mogen gestort worden.
- rooi- en snoeihout
- schoon hout; dus qeen geverfd of behandeld hout en vrij van spijkers e.d.
- er mogen qeen stronken gestort worden
- alleen op hieronder vermelde data en tijdstippen

Waar:
Zuiderhooidijk te Onnen.

Stortíngsdata 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.

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

M et v rÌ en d e I ij ke g ro et,

Wendy Berends
Gertjan Berends
Pete Silverstein
Bennie Vrieling

AIwine Schipper
Willem Swaving
Ellen Keller
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erenr tn Do belangen Onnen
Secretariaat Felland 50, 9755 050-4061990, benh

Aan de leden

Hierbij nodigen wij u van hafte uit voor de 68e ledenvergadering welke gehouden wordt
op woensdagavond 27 maart 2013 in het dorpshuis De Tiehof in Onnen.
Vanaf 19,45 staat de koffie of de thee klaar, aanvang vergadering 20.00 uur.

1. Opening

2. lngekomen stukken en mededelingen

3. Notulen ledenvergadering 28 maart2Q12

Jaarverslag 201212013: verschillende van de hierin genoemde onderwerpen zijn nog

steeds actueel, bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op de Dorpsweg, de opknapbeurt van
het haventje, de plannen voor een open Onnervaart, de situatie op de Fruitberg
(Onnenstaete). We horen graag uw mening of ideeën hierover'

5. De stand van zaken rond de kerkklok: hoe verder?

6. Verslag penningmeester Robert Schepers

7. Verslag kascommissie, door de heren D. Veenstra, K. Storm en H. Lambeck

8. Verkiezing kascommissiefid. Aftredend: de heer D. Veenstra (niet herkiesbaar)

Omdat de heren K. Storm en H. Lambeck vorig jaar voor twee jaar zijn benoemd, zullen

zij ook dit jaar als kascommisie optreden.

10. Rondvraag

11. Sluiting huishoudel'tjk deel vergadering

-Pauze-

11. Ons digitale dorpsplein: rrwvltr.Onnen.nu !

12. Afsluiting rond 22 uur.

Graag tot ziens op woensdagavond, 27 maa¡t in De Tiehof
en met hartel'tjke groeten,

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Onnen

n

4

L Bestuurverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Carina Nijland.
Het bestuur is nog in gesprek met een kandidaat voor deze vacature.
(Tegen)kandidatei kunnen uiterlijk tot en met 24 maart 2013 bii het secretariaat worden

aangemeld .
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Van der Veen
Service

Onnen
r 050-5034f ?8 M. 06-254270s5
www.va nd e rvee n se rvice. n J

Wij berekenen u gÈêtr voorriJltostoÊ !

A
Officiéle dealerffi ASTRA

SEIVI(E ÞGALÊE

Koelen - Vriezen - Wassen
Audio- Satelliet-TV

Gezondheidsklachten ?

Praktijk voor
Klaqsieke Hom'eopath ie

GHRIS SCHAAFSMA

Aangesloten bij & Nederløndse Vereniglngvan
Klass iek Homeopaten NVKIÐ

VERGOEDING door
ZORGVERZEKERAARS

Voor meer informatie;
www.pra ktii kc h risschaafsma. n I

Tel: 0G - 23 38 88 64

Praktijkadres:
Brinkhorst 3, HAREN (t ClocKtuys)
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Kaart- en S oelc lub "SlÍm in Trek"
Tussenstand Klaveriassen

2L

Naam
J,

Mich.
J.F.

K.

J.

H.

B.

Mar.
K.

W.
T.

G.

B.

R.

T.

J.

A.
G.

J.

J.

s.
L.

s.
W,
E.

J.

F.

G.

t
2

3

4
5

6

7
8

9
10
TL

t2
13
L4
15

L6
t7
18

19
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4t Progïamma
KonYndttttedag 201 3

OGHTEND:

9:00 uur

9:00 - 10:00 uur

10:00 - 11:00 uur:

- Alle belangstellenden

- Kinderen Um groep 8

- Jeugd

Het gehele programma vindt Plaats
in en rondom dorpshuis De Tiehof

. Vlag hijsen

. Zingen van het Wilhelmus

ONTBIJT (lopend buffet)a

. LIVE op GROOT SCHERM: Abdicatie en Balkonscène

. Knutselen in het Jeugdhonk

o Film in de kleine zaal

MIDDAG:

'12:00 - 13:30 uur

14:00 - 15:30 uur:

- AIle belangstellenden

- Kinderen Um groep 8

- Jeugd

16:30 uur

l5:30 - 20:30 uur

. Vossenjacht voor JONG en OUD
Onderwerp : Koníngshuis

o LIVE op GROOT SCHERM: lnhuldiging

. Activiteit Jeugdhonk

. Film in de kleine zaal

a DE KLAPPER VAN DE DAG !!I

o ORANJE-RECEPTIE m.m.v. DJ Jan Ubels

ffi
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N%uws van oranf".t"renYgYng onnen

Voorzitter:
ln de bestuursvergadering van 13 februari 2013 is Rieanne de Wit gekozen tot voorzitter van de
Oranjevereniging.

Het bestuur bestaat uit 7 leden. De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering, maar het
bestuur verdeelt onderling de functies. De stemming blijft vrij.

Website:
Alles over de Oranjevereniging is te vinden op de website van Onnen: www.onnen.nu. Heeft u tips,
suggesties of vragen, stuur dan een mailtje naar: oranjevereniging@onnen.nu

Kinderspelen / Vriiwilliqe biidraqe:
Afgelopen jaren hebben we moeten constateren, dat er weinig kinderen meedoen aan de kinderspelen.
Door deze speciale Koninginnedag en bovengenoemd feit, hebben we besloten ook dit jaar geen
kinderspelen te organiseren. Er zal dan ook geen vrijwillige bijdrage gevraagd worden.

Proqramma Koninqinnedaq 2013:
Dit jaar staat centraal de Troonswisseling, W'rj willen iedereen oproepen mee te werken aan het dorp zo
feestelijk mogelijk te maken. Veel oranje en rood-wit-blauwe vlaggetjes brengt de dag in goede sferen!

We willen de dag beginnen met een gezamenlijk ontbijt in de Tiehof. Meer details hierover volgen. Houdt
hier dus alvast rekening mee in je/uw agenda!

De gehele dag staat in het teken van de abdicatie en inhuldiging. ln de grote zaal van de Tiehof staat een
groot scherm opgesteld waar iedereen alles kan volgen. Voor de kinderen zal er kinderopvang zijn in het
jeugdhonk. Voor de jeugd zal er een film gedraaid worden in de kleine zaal.
Wû2ûn op zoek naar vrijwilligers die's ochtends en/of 's middags de kinderen in het Jeugdhonk willen bezighouden.

Wil je hieraan meehelpen, dan kun je je opgeven bü lneke Vlaar, 06-33593260 of via de mail:

oranjevereniging@onnen. n u

Heb je tips voor een leuke fllm? Laat ons dat even weten (oranjevereniging@onnen.nu)

Tussen de middag organiseren we een vossenjacht. Overal in het dorp zul je mensen aantreffen, die te
maken hebben met het koninklijk huis. Hieraan is een prijsvraag verbonden om het extra spannend te

maken. ledereen kan hieraan meedoen, jong en oud. Je kunt hieraan zowel in groepjes als individueel

deelnemen!
Voorde vossenjachtzoeken wij'vossen'. Wiewilals'vos'spelen tussen 12:00 - 13:30 uur? Leeftijd: van 13 - 100 jaar.

Geef je op bij lneke Vlaar, 0633593260 of via mail: oranjevereniging@onnen.nu

Na de inhuldiging houden we een 'receptie'. Natuurlijk moet er geproost worden op onze nieuwe koning en

koningin! Om 16:30 uur hebben een spectaculaire happening die u niet wilt missen! Vervolgens zetten we
het feestje nog even door in de Tiehof. Qnze plaatselijke bekende DJ Jan Ubels zal de muziek verzorgen.

We kunnen u alvast verklappen, dat er om 22:30 uur in het centrum van Haren (Raadhuisplein) een

vuunruerkshow gegeven wordt voor alle inwoners van de gemeente Haren. De verdere invulling van het
avondprogramma van Haren volgt.
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Landelijke nieuwtjes Onncn

Koninqsspelen
1,6 miljoen kinderen doen op vrijdag 26 april door het hele land mee aan de Koningsspelen ter gelegenheid van de

troonswisseling op 30 april.

Voor alle deelnemers die meedoen aan de Koningsspelen is 's ochtends een ontbijt georganiseerd. ln de middag

staan er sportieve activiteiten op het programma. Om motivatie op te wekken krijgen scholen die zich aangemeld

hebben een pakket opgestuurd om de dag feestelijk aan te kleden. Staatssecretaris Sander Dekker denkt dat deze

motivatie helemaal niet opgewekt hoeft te worden: "lk kan me niet voorstellen dat scholen zo'n leuk evenement aan

zich voorbij laten gaan", aldus Dekker.

Opening spelen
Het Nationale Comité lnhuldiging heeft alle gemeenten opgeroepen scholen mee te laten doen aan de spelen,

Het is de bedoeling dat uiteindelijk 7500 basisscholen aan de sportdag meedoen, waaronder ook scholen op de

Nederlandse Antillen. Op welke basisschool Willem-Alexander en Maximá de Koningsspelen zullen openen, is nog

niet bekend.

per provincie wordt één school geselecteerd die de leukste Koningsspelen heeft georganiseerd. Die school maakt

kans op een ontmoeting met het koninklijk paar tijdens de kennismakingstoer door de provincies'

Koninqslied
Naast de Koningsspelen heeft het Comité meerdere initiatieven bedacht ter gelegenheid van de troonwisseling. Zo

wordt er gewerkt aan een Koningslied en is er een thema bedacht voor 30 april: 'Mijn droom voor ons land - inspiratie

voor onze koning'.

"We nodigen iedereen uit om die ideale toekomst te verbeelden", aldus Hans Wijers, voozitter van het Comité. "Het

mag een wens zijn, een gedicht, een fìlm en muziekstuk, een tekening: de vorm is vrij."
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Jeste mensen.

Velen van jullie hebben de afgelopen weken een kalender aangeschaft van de 'tnner er:i.-

.. Er zijn er al L70 verkocht. En de opbrengst daarvan komt ten goede aan de Tiehof.

Wat gaat er met de opbrengst gebeuren?
Er zijn heel veel leuke en mooie ideeën voor de besteding van het geld geopperd.
Het opknappen van de 'blauwe zaal' is daar één van.
Daar willen we op 16 maart mee gaan beginnen. Echter zonder dat de Tiehof hoeft te sluiten.
Jullie zullen zien dat er steeds iets wordt aangepakt. De muren, het plafond, de vloer, de tafels, de
stoelen, de lampen, enz.
Uiteraard kunnen jullie daarbij helpen. Gráág zelfs! Meld je dan aan bij ínfo@detiehof.nl,
Je hulp wordt dan gevraagd op de momenten díe jou goed uitkomen.

De geschiedenis van Onnen
Maar niet iedereen heeft daar tüd of energie voor. Dat snappen w'rj ook.
Toch is er één belangrijk idee, waar met weinig moeite misschien wel iets heel mooÍs kan ontstaan.
We wíllen één van de wanden van de blauwe zaalvolhangen met beelden van Onnen.
Foto's, dus. Van vroeger of van nu. Van mooie momenten. Of van vergane glorie.

lloe pakken we dat aan?
Afle aangeleverde foto's worden gescand. Daarna gaan ze direct terug naar de eigenaar.
U kunt uw foto('s) in een enveloppe bij Anke Schaafsma,TiÍbo¡østeæ 9 in de brievenbus doen.
Schrijf op de achterkant van de foto 'wie, wat en waa/. En zet op de enveloppe uw eigen naam en
adres.
U krij$ uw foto dus terug, maar het plaatje kan in de Tiehof aan de muur komen te hangen. ln een
mooí lijstje, dat dan weer wel.
U mag ze ook mailen: anke@tiibors.nl. B'rj voorkeur in jpg formaat.

Veelte veelfoto's?
We hopen stiekenr dat we véélte veelfoto's krijgen. Dan komen niet alle foto's in h1-stjes. Maar dan
maken we ook een digitale'fotocarrousel'.
Die kunnen we dan regelmatig afdraaien op een beeldscherm in de Tiehof. Leuk om naar te kijken en
over te kletsen!

Kijk ook even op de achterkant
U kunt stemmen op de Tiehof als 'kroonappel activiteit' van het Oranjefonds. Hoe dat in zijn werk
gaat ziet u op de achterkant!



"Club van 100" wordt "Vrienden van de Tiehof'

Velen van u hebben misschien gelezen over de CIub van 1.00, Deze Club heeft zich
recent gevormd om het Dorpshuis de Tiehof te steunen, en al meteen werden 26
mensen lid. Op de eerste bijeenkomst die onlangs gehouden is werd duidelijk dat
er waarschijnlijk nog veel meer mensen in het dorp zijn die dit doel willen
steunen, maar zich nog niet hebben opgegeven om verschillende redenen. In de
eerste bijeenkomst hebben wij besloten dat het belangrijk is een zo'n breed
mogelijk draagvlak te hebben voor het dorpshuis, dus in plaats van een kleine
club een veel grotere groep die mee wil bijdragen en meedenken ten behoeve
van de Tiehof.

Daarom hebben wij allereerst de naam veranderd van "Club van L00" naar
"Vrienden van de Tiehof'. Net als andere "Vrienden van.." clubs, willen wij de
Tiehof ondersteunen, maar ook een klankbord zijn voor de Tiehof over wat er
beter ofanders kan om te zorgen dat de Tiehofhaar bindende rol binnen het
dorp kan blijven uitoefenen en wie weetvergroten.

Behalve raad en daad, kunnen de "Vrienden van de Tiehofl'besluiten hun
financiële middelen in te zetten voor specifieke en of algemene verbetering van
het functioneren van de Tiehof. Hoe -nieuw terras meubilair, een pooltafel,
wandelroutes enz.- zal natuurlijk gezamenlijk worden besloten en met de Tiehof
worden overlegd.

Kortom, als je de Tiehof een warm hart toedraagt en mee wil praten, denken of
misschien alleen financieel wil steunen, geef je dan op als lid. Als je het nog niet
zeker weet kun je je ook als geTnteresseerde opgeven en dan word je voor de
volgende bijeenkomst uitgenodigd. Opgeven als lid of geïnteresseerde kan - het
liefst per email - op family@frensgeurts.com

Namens de Vrienden van de Tiehof,
Ante Frens
0503643811



Rapen en Nieten"

Door inzet van vele dorpsbewoners, via de verenigingen, lukt het elke keer

weer om de dorpskrant, (voorheen school/dorpskrant) 10x per jaar in elkaar te

zetten. Na vele jaren gebruik hebben kunnen maken van de school, zijn we nu

al bijna een jaar aan het rapen en nieten in de biljartzaal, in het dorpshuis. Hier

onder een foto van een van de laatste keren in de school met hulp van de

Onnense vrouwen, de nieuwste, snelst groeiende en grote club in Onnen. Aan

alle helpers vele malen, bedankt, daar voor en ga zo door,

Vriendelijke groet Henk Oosterveld



van alle veren¡gingen en stichtingen die in Onnen actief zijn:

Telefoon/E-mailadresSecretariaatNaam

Biljartveren iging "Qets" On nen

Jeu de Boules-groep

Jeugdvereniging "De Oude School"

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"

Oranjevereniging O nnen

Ouderensoos Onnen

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Schuttersvereniging Onnen "S.V.O.'

Stichting "De Tijborg"

Stichting Dieverdoatie

Dhr. H.J. Oosterveld

Dhr. R. Venema

Dhr. J. v.d. Belt

Dhr. J. Vlaar

Mevr. L Vlaar

Mevr. E, van Wieren

Mevr. l. Elema

Dhr. H. Staal

Dhr. D. Penninga

Mevr. W. Berends

050-4061 381

hi.oosterveld@home. nl

050-4062523
riemervenema@hotmail.com
06-26953001

ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
0504062553

050-4061520
ewinavanwieren@home. n I

050-4062883
ir.elema@hetnet.nl
050-5341510
hans.staal@home.nl
050-5348687
dirk.oenninq mail.com

06-2841 9069
wendv. berends@hotmail.com

050-4062847
erikooste rveld@ home. n I

050-4062802
w i m be re n d s007(ô h otmai l. com

0598-3251 94
oerihon(ôhome.nl
050-5343714
berharen@home.nl
050-4061990
benhntin@amazed.nl
050-4063554
Reindert-erinoa@tele2. nl

Stichting Dorpshuis "De Tiehof' Dhr, E. Oosterveld

Tennisclub Dhr. W. Berends

ToneelverenigingOnnen'D,O.T.' Dhr.G.Honebecke

Visclub "De Onner Biks" Dhr. E. Berends

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. B. Hoentjen

I Jsverenig ing "Nooitgedacht" Dhr. R. Eringa



We staan uoor
u klaaf,rrrr

Waarorn zou u íets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien zelfs minstens zo goed en

waarschijnlijk voor een aantrekkeliike priis.

We staan dui altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installa-

ties, water, sanitair, elektr¡citeit, airconditioning, vloer-

verwarming, centrale verwarming, dakbedekking,

zonnecollectoren en ¿ink- of rioleringswerkzaamheden'

ln onze winkel leveron we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. AJles tegen ,.n ,.drli¡k

tarief natuurlijk...,....want het bliift gnneronsl

f
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Middelhoreterweg 30n - 9751 fG Haren . (050) 534 99 02
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