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Nieuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
lndien u de krant wilt blijven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
lenneke Elema, Gieselgeer 1, Onnen.
De minimale bijdrage 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 9, 9755 PL Onnen
Mocht u het geld contant willen betalen, dan is dit ook mogelijk bii:
Penningmeester, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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Let op: laatste Onner Ons voor de vakantie

Te laat ingeleverde kopij 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.
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Rapen en Nieten
Hnf Ranen en N ieten

7A lworden \tèr7r\ra1 dd ôôr'

Biljartclub Qets
Dit zal plaatsvinden op:

Vrijdag 21 juni 2013 Aanvang: 19.00 uur
Plaats

Biljartzaal van Dorpshuis De Tiehof
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Het Voorwoord....
Maar van scheppen word je op den duur ook
moe. lets tot stand brengen vergt veel energie, doorzettingsvermogen, vasthoudendheid
én vertrouwen. En daarom is er ook tijd om te
recreëren. En dat betekent herscheppen.

Mei is een heerlijke maand, vindt u niet? Het
is een maand waarin de natuur mooi groen is
geworden, waarin de temperatuur heerlijk
zacht kan zijn, waarin jonge dieren worden
geboren, kortom het is een maand vol belofte
voor de zomer die komen gaat.

Dus na al het werken aan het geschapene
van het winterseizoen, is nu de tijd aangebroken om te gaan herscheppen, recreëren dus,
Lichaam en ziel tot rust brengen door te ontspannen op plekken waar je even niets meer
hoeft te doen of waar je je juist heerlijk kunt
inspannen zonder ergens aan te hoeven den-

Het is ook een maand waarin de mensen hun
tenten en caravans weer tevoorschijn halen of
huisjes en hotels boeken om er lekker een
weekend of langer tussenuit te gaan. Eindelijk naar buiten en genieten van het weer en
de natuur. Eindelijk kan het na zo'n lange winter! En met z'n allen pakken we een dag of
langer om te recreëren.

ken.

En mei is de maand bij uitstek om daar al
voorzichtig aan te proeven of plannen te maken voor de zomer. Mei is dus een heerlijk

Wist u dat het woord recreëren van het woord
creëren komt, dat scheppen betekent? Hier op
aarde is er veel gecreëerd: bomen, bossen,
bergen, meren, dieren, enz., enz. Maar ook
mensen zijn gecreëerd, geschapen. Want het
blijft elke keer weer een wonder wanneer er
nieuw leven bij mens en dier geboren wordt.

maand, vol belofte!
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier
en een prachtige lente!
Gosina Glasbergen

Nu wordt er natuurlijk veel meer gecreëerd
dan alleen mens en natuur. Op het werk zijn
mensen ook voortdurend bezig om te creëren,
om weer nieuwe dingen te scheppen. En dat
kan zijn van nieuwe machines tot methoden
van organ isatieverbetering.
Ook in levensgemeenschappen zoals in een
samenleving of in een stad of dorp wordt gecreëerd. Waar mensen samenleven ontstaan
er nieuwe behoeften, nieuwe ideeën, waardoor er weer plannen worden gemaakt, actie
wordt ondernomen en plannen tot uitvoer

-g *$"]
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worden gebracht.
En dat gebeurt ook hier in Onnen. ln de afgelopen tijd heeft het haventje al zijn eerste aanzicht gekregen, is de Tiehof onder handen
genomen, wordt er stevig voor en achter de
schermen gewerkt om de snelheid te beperken op de Dorpsweg. En ga zo maar door...

Mei
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ro ra!'nma radio Haren FM

i(t'Haren FM

Wekehjks programmaschema (m.i.v. april 2013)

;1Ðg

Donderdag:
'19.00

-*$

20.00 De Hollandse Mix.

-

'

fl'[, #ff i'#T

Programma met Nederlandstalige muziek.
Presentatie: Jan Kooistra en Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikkert

Vrijdag:
19.00

20.00

-

20.00 Wilde Haren.

-

23.00 JEM FM.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een stelling en
de keuzeplaat. Vanaf vrijdagmiddag op htttr//wilde-haren.hvves.nl, Facebook (zoek Wilde Haren - Haren
FM') of www.twitter.comÄy'/itdeHarenFM kan je Noud's Weetje raden.
Presentatie en samenstelling; Kevin van der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff
Muziekprogramma met de betere Nederlands- en Engelstalige popmuziek!l! 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.hyves.nl/ twitteren kan natuurlijk ook: @jem_. Presentatie Gerard Datema en Martin
Kampen.

Zaterdag

-

12.00 Weekend Radio Magazine.

12.00

-

13.00

-

14.00

-

13.00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.
Presentatie en samensteìling: Dick Nienhuis
14.00 Recept met muziek.
Een programma over gezondheid en zorg. Vaste gast Cor Uildriks, met belevenis als chauffeur
doktersdienst, in't Grönings. Presentatie en samenstelling: Bert Heikens.
'l 5.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

09.00

lnformatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en
veel muziek. Om half I 0, 1 1 en 12 het Harens Nieuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke van
Hal, Eva Krispijn en Willem Prins. Meer info vanaf vrijdagavond ook op
http:i/weekendradiomagazine.hvves.nl/ en http://www.facebook.com/paqes/weekendradiomaqazineh a

re nfm/2 5 84 2637 7

542687

.

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 gew'rjde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
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 irr 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 meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 220.
Op andere t'ljden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm

Dieverdoatie
zaterdag 1 juni
zaterdag 6 iuli
zaterdag 17 augustus

Oud Papierinzameling 2013
zaterdag 21 september
zaterdag 26 oktober
zateñag 7 december
b

Huisartsen
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Groningen.
Al gemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -922 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uwgegevens bij de hand!
Uitsluitend voor spoedgevallen en weekenddiensten:
Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln hetweekend: vanaf vrijdagmiddag 17.00 uurtot 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 geboorledatum op het recept staan.
SPOEDREGEPT:
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 apotneer

:

Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 74 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email : oosterhaar@mediq-apotheek. n
I

Openinqstiiden
Maandag Vm 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 Vm donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) -311 5020
Fax: (050) - 31 1 50 21

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 reeepten?

Vergeet uw verzekeringsgegevens

Ophalen
Aanvragen
Apotheek
huisarts
Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur Volgende

'Spoed'

Herhaalbriefles,
overige recepten

n

iet!

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

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

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

* Let op: Recepten tussen vrijdag en maandag
10.00 uur aangevraagd, staan dinsdag
na 16.00 uur klaar.
** Receptenbus in de apotheek:
Hierin kunt u uw recepten deponeren als u niet
in de apotheek op uw medicijnen wilt wachten.
7
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HUNEN?
VENHUUNT PNAKTISCH ALLES! EN...VOONDELIÊ
O.a.:

STOELEN

GARDEROBES

(STAITAFELS

BESTEK

TENTEN

SERVIESGOED/

PARTYTENTEN

GLASWERK

KANTOORMEUBILAIR

BAHBECUES

KOEL. EN
VRIESINSTALLATIES

BABY-ARTIKELEN

OVERKAPPINGEN

ART¡KELEN

VLOEREN

PARASOLS

VERWARMING

SPRINGKUSSENS

PODIA

ATTRACT¡ES
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GEWOON TEVEEL OM OP TE NOEMEN
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erkdiensten

Gereformeerde Kerk Vriigemaakt, Mottenbrink
26-05

09.30 uur
'14.30 uur
19.00 uur

02-06
09-06
16-06

23-06

09.30
14.30
09.30
14.30
09.30
14.30
09.30
14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Gereformeerde kerk
26-05

10.00 uur
19.00 uur

02-06
09-06
16-06
23-06

10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur

Leesdienst
Ds. S.W. de Boer
Samenzang i.s.m. Geref.kerk Haren-Onnen
Ds. S. Schaaij
Ds. S.W. de Boer
Ds. T. Groenveld, H.A.
Ds. H. Zeilstra
Ds. J.P.A. Groen
Ds. J.P.A. Groen
Ds. R. Ybema
Ds. J.W. Roosenbrand

H aren-Onnen,

Kerkstraat

Ds. J.C. Greive
Samenzang in de Geref. kerk Vrijgem. in Onnen
Ds. W.M. Schut
Ds. W.M. Schut, H.A.
Mw.ds. M. de Jager, m.m.v. De Cantorij
Ds, W.M. Schut, Ochtend+dienst

WJ ZI GI N G EN VOO RBEH O U D EN
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Perrsiorrstalling
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P ri rré I es serr
EB r¡ ite rr ritterr
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HATÚS JOLTTTÊ

SCHILDERWERKEN

SCHTLDERWERKEN - BEGLAZINGEN I,VANDAFWERKING - ZONWERT NG
ROLLUIKEh¡ . HOUT- EN BETONREPARATIES
Felland-Noord 6 - 9753 TB - Haren -Tel. 050-5349990 - www.hansjoling.nl

BETA^ÃL fÑ''ET TEVEEL!!
Stukadotrrsbedr¡¡f
(6% BTW voor partlculleren, vraag naar de vooruvaarden)

Jos

NOA,
m
ãdrrr

o50 5341730

/ 06 2248,8883

W¡lt u graag adverteren?
Deze ruimte is nog

beschikbaar.

Agendaoverzicht
Vereniging

Datum:
zaterdag 25 mei 2013
maandag 27 mei 20L3
donderdag 3O mei 2013
zaterdag L juni 2013
zaterdag 1 juni 2013
woensdag 5 juni 2013
donderdag 6juni 2013
zaterdag 8 juni 2013
zaterdag 8 juni 2013

woensdag L2 juni 2013
woensdag 12 juni 2013
donderdag 13 juni 2013
maandag 1.7 juni 2013
woensdag 19juni 20L3
donderdag 20juni 2013
maandag 24 juni 2Ot3
woensdag 26juni 2013
donderdag 27 juni 2O13

/ activiteit

Privé bijeenkomst (grote zaal)
Stichting H uma nitas vergaderi ng
Vi s ve re ni g i n g ZEZV zome rcompetitie
Visverenigi n g ZEZV zaterda gcompetitie

Aanvang Sluiting
16.00

L9.00

20.00

22.O0

17.30

23.30

07.00

17.30

Onner Hoeskoamer
Viscl ub "De Onner Biks" woensdagavondcompetitie

20.00

g ZEZV zome rcompeti ti e
Visclub "De Onner Biks" zaterdagcompetitie

17.30
18.00

0L.00
23.30
23.30

Toeterpop, kaarten verkrijgbaar in de Tiehof
Viscl ub "De O nner Bi ks " woensda gavondcompetitie
Gym-stick Energy
Vi sve re ni gi n g ZEZV zome rcompetitie
Stichti ng Dorps belangen vergadering
Viscl ub "De Onner Bi ks" woens da gavondcompetitie
Visve reni gi n g ZEZY zome rcompetiti e

Visvere

ni g

in

Noordelijke Diëtistenverenigi ng
Viscl ub " De Onner BÍks " woensda gavondcompetitie
Visvere ni gi n g ZEZV zomercompetitie

1_8.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

23.30

uur
uur

20.00

03.00

uur

18.00

23.30
2L.30

uur
uur

19.30

23.30
22.00

uur
uur

18.00

23.30

uur

17.30
09.00

23.30
12.00

18.00

23.30
23.30

uur
uur
uur
uur

20.30
L7.30

t7.30

Gedurende de zomer is de Tiehof volgens onderstaande tijden geopend

Vrijdag, zaterdag en zondag van 16.00-19.30 uur
Op deze dagen is bij moo¡ weer tevens het terras open v.a.12.00 uur.
De Tiehof is een officieel oplaadpunt voor fietsen, auto's en scooters, kijk op www.oplaadpunten.nl

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

6.05
6.'18

6.31

Gieten'(OV-knpt)
Zuidlaren*(Brink)
Onnen (DorpswUbels)
6.32
Haren (Raadh.pl)
6.45
Groninqen CS
6.58
*rijdt niet in schoolvakanties

7.OO

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

6.55
7.19
7.30
7.43
7.58

7.55
8.19
8.30
8.43
8.58

8.07
8.18

10.03
1 0.16

8.31

9.05
9.16
9.29

8.32
8.45
8.58

9.30
9.43
9.58

10.30

9.30
9.43
9.58

'10.30

11,30

10.43
10.58

11.43
1 1.58

12.30
12,43
12.58

13.03

14.03

15.03

16.03

'13.'16

14.16

15.'16

16,16

13.27

14.27

15.27

13,39

'15.39

14.02

14.39
15.02

16.27
16.39
17.02

13.19
13.30

14.19
14.30

15.19
15.30

13.43
13.58

14.43
14.58

15.43

16.02

15.58

16.1

17.03
17.16
17.29

18.03
18.16
18.29

17.30
17.43
17.58

18.30
18.43
18.58

I

16,30
16.43
16.58

zaterd
Groningen CS
Haren (Raadh.pl)
Onnen (Dorpsw/Ubels)

7.07

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

7.32
7.45
7.58

7.18
7.31

10.29

10.43

10,58

11.03

15.03
15.16

16.03
16.16

13.29

14.03
14.16
14.29

15.29

16.29

13.30

'14.30

'15.30

13.43

14.43
14.58

15.43
15.58

16.30
16.43

11.16
11.29

12.03
12.16
12.29

13.03
13.16

11.30
11.43
I 1.58

12.30
12.43
12.58

'13.58

Alle opstapplaatsen zijn te vinden op de website: http://www.qbuzz.nl
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16.58

17.03
17.16
17.29

18.05
18.16
18.29

17.30
17.43
17.56

18.30
18.43
18.56

erenigin Do sbelangen Onnen
el

50, 9755TC Onnen, 050-4061990,

Lopende aandachtspunten
Verschillende zaken die tijdens de iaarvergadering door de leden werden aangedragen, zijn nog eens weer bij de gemeente

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
mei 2013
Eerste vergadering nieuwe bestuur

Op 6 mei kwam het bestuur in

nieuwe

samenstelling voor het eerst bij elkaar,

Dat was voor lenneke Elema de

eerste

kennismaking met de ondenruerpen en
discussies, die op dit moment spelen. Omdat
Robert Schepers was verhinderd, ontbreekt hij

op de foto, waarop tevens te zien is dat de
opknapbeuft van het haventje nu bijna is
voltooid. Eind april is door de familie Van der
Es een aantal zwerfkeien als grensstenen

geplaatst. Deze markante stenen zin
brokstukken van rotsen, die in de voorlaatste
ijstijd (Saalien, zo'n 200.000 jaar geleden) door
het landijs vanuit Scandinavië naar hier zijn
vervoerd. Ze werden opgedolven bij de
graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw bij
Manege De Onneresch en de nieuwe stal van
de familie Van der Es aan de Dorpsweg.
Het wachten is nu nog op een simpel
fietsenrek en dan kunnen we dit punt van onze
agenda afuoeren.

onder de aandacht gebracht, zoals de (slechte)
onderhoudstoestand van het fietspad en van
de schelpenpaden (Boerlandspad, Onneresweg), de stand van zaken rond de herinrichting
van het kruispunt Lange Landweg en Dorpsweg en de nog steeds bestaande onduidelijkheid over de route van de buslijn.

Aanbod Aqua Zoo, Friesland.
Vanwege het 1O-jarig bestaan van Aqua Zoo
Friesland kan men tot en met 14 juni profiteren
van de geboden korting op de entreeprijs voor
deze vooral voor kinderen bijzondere dierentuin. Elders in deze Onner Ons kunt u hierover
meer informatie vinden.
Wie van dit aanbod gebruik wil maken, kan dit
laten weten aan het secretariaat
(benhntin@amazed. nl).
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Project Open Onnervaart

Van de zijde van de gemeente zÍjn enkele
adviezen ontvangen voor het laten uitvoeren
van een haalbaarheidstudie voor het plan. De
werkgroep gaat hier de komende tijd mee aan
de slag. Ook gaan enkele leden op 23 mei
naar het waterschap Hunze en Aa's om af te
tasten of de aanleg of reconstructie van het
sluisje te combineren is met de aan te brengen
zogenaamde pandscheiding in het Drentsche
diep. Die pandscheiding is nodig om te
verhinderen, dat het Zuidlaardermeer als
gevolg van de doorgaande boclemdaling door
de aardgaswinning leeg loopt. Wellícht valt hier
werk met werk te maken (en dus kosten te
besparen).

Het nieuwe bestuurvan Dorpsbelangen Onnen:
(van links naar rechts): Fenneke van der Es, Ben Hoentien
(secretariaât), lenneke Elema, Johan van Wees, Hillebrand
Meûer (vooz¡tter) en Ben Siekmans. Robert Schepers, al vele
jaren onze zeer gewaardeerde penningmeester, was helaas
verhinderd.

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

Gezondheidsklachten ?

Praktijk voor
Klassieke Homeopathie
CHRIS SCHAAFSI'IA
.rgr

Van der Veen

Service
Onnen

È'

;,gf

050-5034128 M. 06-25427095
www.vand ervee n se rv ice. n I

T.

NVKN
Åangesloten hij de Nerhrhtxlse Vererrig¡t g
Klassieh I loncoparen (NVKH)

v¿lrl

Wij berekënetì u geen voorrijkosten

VERGOEDING door
ZORGVERZEKERAARS

Voor meer informatie:
wvnr.praktij kchrisschaafsma. nl
Tel: 06 - 23 38 88 64
Praktijkadres:
(t Clockhuys)

tsrinkhorst 3, HAREN
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e Schri vers en
Vaak reden we door Onnen heen en
dachten wat een leuk dorp is dit toch! En
een schitterende omgeving! Dit gevoel werd
bevestigd toen ik 's zomers regelmatig met
mijn paard via de Mottenbrink zo de Es op
reed naar de Appelbergen. Wat heerlijk als
je hier woont, dacht ik steeds! En nu wonen
we in Onnen aan de Mottenbrink!
We zullen ons even voorstellen:

Charlie is geboren in Groningen en is dit
jaar 40 geworden. Hij is opgegroeid in
Groningen aan de Ossenmarkt. Hij heeft
Havo, VWO en rechten gestudeerd. Daarna

is hij verder gegaan met HEAO Economisch-Linguistisch en heeft deze opleiding
succesvol afgerond.
Na zijn opleiding is hij gestart als manager

bij een Technisch uitzendbureau

in

Groningen en sinds 2007 is hij eigenaar van
een aantal uitzendbureaus en een montagebedrijf.
Zijn grote hobby is sporten en het buitenleven.

lk (Annemarieke) ben geboren in Assen en
wordt dit jaar ook 40! Op mijn 5" ben ik

verhuisd naar Tolbert waar ik mijn jeugd heb
doorgebracht. Na de Mavo ben ik een 3jarige kappersopleiding gaan doen. lk kon
bij mijn stagebedrijf blijven werken op
zaterdag en ben toen nog een 3-jarige
opleiding als schoonheidspecialiste begonnen. Toen deze was afgerond heb ik in de
kapsalon een schoonheidssalon opgezet.
Maar na 8 jaar was het tijd voor wat anders.
lk voelde me niet echt thuis in de kapperswereld en wilde graag wat anders doen,
Alles behalve ín een kapsalon of schoon-

heidssalon,

lk g¡ng rne

inschrijven

bij

verschillende uitzendbureaus en toen kwam
er een vacature vrij b¡j een Technisch
uitzendbureau als administratief medewerkster. En nee, haha niet die waar Charlie
manager van was....

Van een vrouwenwereld kwam ik in een
mannenwereld terecht. Totaal wat anders,
maar erg leukl Het heeft allemaal zo moeten
zijn, want daar heb ik Charlie ontmoet. Die

kwam ook solliciteren en uiteindelijk zaten
we samen op kantoor te werken.
Mijn grote hobby is paardrijden. Vanaf mijn
6e heb ik dit dan ook gedaan met een aantal
tussenpozen erin. Na 10 jaar niet meer te

hebben gereden, ging het weer kriebelen....door een bezoek aan Ponypark
City. Onze dochters zijn zo gek van
paarden, dat ze mij er weer mee hebben
besmet haha! Mijn droom was altijd een
eigen paard hebben (wie niet die van
paarden houdt...) en die kwam 2 iaar
geleden uit. Een mooi Fries paard, genaamd
Robin, kwam op mijn pad. Een ontzettend
lief en betrouwbaar paard ook voor onze
kinderen.

ln 2005 werd Demi geboren en ze is nu 7
jaar. Dit was in het begin een heftige
periode, Demi is te vroeg geboren en ook
nog te klein. Na 2 weken in de couveuse te
hebben gelegen en 1 week in een wiegje
mocht ze naar huis! Wat waren we blij! Ze
doet het geweldig goed en ze zit nu in groep
3 op CBS de Borg in Haren. Ze gaat met
veel plezier naar school.
Haar hobby's zijn paardrijden (net als haar
moeder), knutselen, kleuren, lezen en
buitenspelen (net als haar vader).

2.5 jaar later is Kim geboren. Kim is nu 5
jaar. Zij zit ook op CBS de Borg in groep I
van de Vissen.

Ze geniet elke dag van school en haar
hobby's zijn identiek aan die van Demi.
Zusjes hè?

Van 20O2 tot en met 2004 hebben we met
z'n tweeën in Groningen gewoond, waarna
we verhuisd z'rjn naar Haren aan de Felland
Noord
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1.

We hebben nu 2 Friese paarden, Robin en
Hedwich, een shetlander die luistert naar de
naam Loena en in juni komt er nog een

Daar hebben we met veel plezier gewoond
totdat Mottenbrink 11 te koop kwam te
staan.

shetlander b¡j, zodat we een eigen
Ponyparkcity aan huis hebben. En niet te

Wat zou het geweldig zijn om je paard bij
huis te hebben staan, met alle facifiteiten
eromheen! Een droom die uiteindelijk ook uit

vergeten onze lieve hond Nikki, een Golden
Retriever van bijna 2 jaar. Zij heeft de tijd
van haar leven hier en ze is gek cp de
paarden.

kwam.

Er moet wel het één en ander aan
gebeuren, er is 30 jaar niets aan gedaan... .

Het is een geweldig plekje om te wonen. Als
je voor ons huis staat, sta je in de bewoonde
wereld met veel kinderen in de buurt en
achter ons huis waan je je in de vrije natuur.
Mooier kan een mens zich dat niet wensen!

De boerderij bestond uit een voorhuis met
achter inpandige stallen. Ons leek het mooi
om de hele boerderij als woonhuis te
gebruiken.

Sinds half februari zijn we verhuisd

en

wonen in het voorste gedeelte.

Omdat het zo'n groot project is om te
verbouwen, kan het niet in een keer. ln 3
maand tijd is het voorhuis omgetoverd tot
een mooi woonhuis. Alles is vervangen en
gemoderniseerd.
De contouren van het achterhuis zijn al
zichtbaar, het rietendak is gerenoveerd en
er zijn hele grote koz'rjnen en ramen
ingekomen.
Het achterhuis wordt uiteindelijk woonkamer
en woonkeuken met daarboven een
verdieping met badkamer en 2 slaapkamers.

We hopen dat we hier een mooie tijd
tegemoet gaan en de deur staat altijd open.
Hartelijke groeten,
Charlie & Annemarieke Rombolà
Demien Kim
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26-5-2013

25-5-2003

Samenzang
U/jij wordt van harte uitgenodigd om samen te komen zingen

Wanneer: zondag 26 mei 2013
Aanvang: 19.00 uur

Locatie:

Gereformeerde kerk, Mottenbrink 22, Onnen

We hebben een liturgie samengesteld uit liederen, die gezongen zijn tijdens de
samenzangbijkomsten in de afgelopen 10 iaar.
U/jij komt toch ook?

Vriendelijke groet,
de samenzangcommissie

Boeken- en vlooienmarkt
Plaats:
Datum

rijd:

Ons Centrum, Kerkstraal2b te Haren
zaterdag l juni 2013
10.00 tot 17.00 uur

Tijdens de braderie aan de Rijksstraatweg in Haren is Ons Centrum ook open en kan er
lekker even gesnuffeld worden in de diverse binnengekomen artikelen en snuisterijen en
verder is einog keuze genoeg voor het uitzoeken van boeken om mee te nemen op
vakantie. Deze markt wordt georganiseerd door de Goededoelengroep Haren.
De opbrengst van alle acties gaat naar "De Guusje Nederhorst Foundation" en "Opvang
van en onderwijs voor kinderen in Afrika.

Voor meer informatie over de markt of de doelen kunt u contact opnemen met Anda
Kooi, tel. 050-5342042
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ken in de keuken van

d¡

De geïmproviseerde keuken van Karl
Vanuit mijn 'grande' gelijkvloerse appartement in voormalig cbs Hunnedal kijk ¡k uit op het
plein voor de Tiehof en als er geen auto's staan of er een gegooid ei op mijn raam zit , dan
heb ik een weidse blik op die schitterende Onnerpolder. En ik zie dan 's ochtends de zon
opkomen en bedenk me dat er achter de horizon van die Onnerpolder nog een hele
wereld ligt. En die heet -geheel toepasselijk- en in overeenstemming met de richting én
de ruime afstand het verre Oosten. Deze variant van Oosten is zo ver weg, dat je bijna
van het in de rug gelegen nabije Westen kan spreken. En Onnen en dus ook mijn
geÏmproviseerde keuken ligt precies, maar dan ook precies tussen dat verre oosten en dat
nabije westen in! hoe is het toch mogelijk! Daar moet ik toch culinaire inspiratie uit kunnen
putten. Dus, lekkere Hollandse groenten met een oosters tintje.

voorgerecht Thaise pasteitjes:

lngrediënten (4 pers.) tijd: 20 min + 20 min oven
. 250 g waspeen, geraspt
. 150 g groene kool, geraspt

.
.
.

citroensap
2tl hot curry poeder (potje 38 g) / variant: milde kerrie
2 bolletjes stemgember (pot 450 g), fijngesneden

.2elsojasaus

. 6 vellen filodeeg (pakje 10 vellen, diepvries), ontdooid
. I bakje taugé (125 g)
. '1 bakje koriander (15 g), blaadjes grof gesneden
. 50 g cashewnoten ongezouten
. 1 ei, losgeklopt
. 2el sesamzaad (bakje 100 g)
. muffinplaat of kleine ronde bakvormpjes
Blancheer de kool een paar minuten in kokend water, laat goed uitlekken. Doe de wortel
en de kool in een kom. voeg kerriepoeder citroensap gember sambal en sojasaus naar
smaak toe, Hak de cashewnoten in tweeën. Verwarm de oven voor op 180 oC. Halveer
de vellen filodeeg in de breedte en bekleed de muffin- of bakvormpjes ermee. Voeg de
taugé, koriander en cashewnoten toe aan de groenten, schep om en verdeel over het
deeg. Pak de punten van het deeg op en pak bij elkaar als een zal<1e. Druk aan. Herhaal
met de rest van de pasteitjes. 4. Bestrijk het deeg met het ei en bestrooi met het
sesamzaad. Bak ca. 20 min, in de oven. Serveren met een zoete chilisaus met
ananasstukjes,
wijntip: droge witte wijn uít de Elzas
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Hoofdgerecht - Pangasiusfilet met babi pangangsaus op een bedje van
woftelen
lngrediënten (4 pers.) tijd : 30 min marineren - 10-15 min bereiden

.
.
.
.
.
.
.
.

250 g winterpeen of (grote) wortel
pangasiusfilet (diepvries ,4 x 150 gr.)
4 tenen knoflook
zoete sojasaus
limoensap
wokolie
zakje babi pangangsaus (of zelf maken, zie hieronder)
takje peterselie

Doe de tenen knoflook in de knoflookpers of snij ze heel fijn en smeer de ontdooide
pangasiusfilet aan elke zijde in met de knoflook. Pak een schaal waar de filets inpassen
en meng onderin de schaal een bodem sojasaus met de wokolie 3:1. Voor de frisheid nog
een paar druppels limoensap. Leg de filets erin, zodat het goed intrekt. Laat dit twintig
minuten staan. Snij de peen/wortel in de lengte in plakken. De pangasiusfilets daarna op
een mild vuur lekker gaar braden. Breng tegelijkertijd ruim water aan de kook. Leg de
wortelplakken in het water en kook ze beetgaar. Maak de inhoud van het zakje babi
pangangsaus met 200 ml kokend water en roer het totdat het bindt. leg de plakken wortel
naast elkaar op een bord. Leg de Pangasiusfilet op de wortel en drapeer daar de babi
pangangsaus over heen. Maak het geheel af met een takje peterselíe.
evt. serveren met een bolletje witte rijst en wat atjar tampuhr.
wijntip: moeselwijn'
Voor de pro-actieve keukenprins(es):

zelf babÍ pangangsaus maken
lngrediënten

,
.
.
.
.
.
.

kopje bouillon
2 theelepels djahe
2 eetlepels bruine basterdsuiker
1 blikje tomatenpuree
1 theelepel ve-tsin
2 stuks zeer'fijn gesneden ui
1 teentje geperste knoflook
112

Fruit in wat olie de ui en de knoflook. Voeg daarna de overige ingrediënten toe en laat dit
onder voortdurend roeren ongeveer 5 minuten sudderen.
groeten uit voormalig Hunnedal
fl/r/ist u dat Hunnen of Hunen een oude benaming is voor "reuzen", bedenkt u zelf maar
waar deze grote mensen volgens de overlevering op geslapen hebben)
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Openingstijden zome r 2013
Vrijdag, zalerdag en zondag van'16.00-19.30 uur.
Op deze dagen is bij mooi weer tevens het terras geopend v.a. 12.00 uur'
U bent op deze dagen van harte welkom in 't Praethuys.
Op de vaste openingstijden is de keuken geopend voor bijvoorbeeld:
een hapje bij uw drankje en tevens voor het afhalen van snacks.
Maandag Vm donderdag zijn wij geopend tijdens activiteiten en evenementen
Zie dorpskrant en/of facebook.

Onze zalen zijn te huur voor activiteiten, workshops of vergaderingen.
Voor reserveringen en prijzen kunt u bellen met Hélène Molijn
050-4062648. B.g.g. 06-1231887 4

It
zonnetie qezet!

ril¡

Een geweldige verrassing

I

Na het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus om 9.00 uur het ORANJE-ONTBIJT
Speciaal voor ons een gedekte tafel met vele lekkernijen. Ook een ei hood erbij!

Alles liet zich goed smaken.
Hierna om 10.00 uur op groot scherm abdicatie en balkonscène.
Het was prachtig en erg gezellig!
Samen met vele dorpsgenoten hebben we gekeken naar de Koninklijke familiel!!
Voor jong en oud was er de hele dag een fantastisch programma met vele verrassingen!

ORANJEVERENIGING ONNEN

Ouderensoos Onnen
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BEDANKT !!!

. Pre-press
. lay-out
. ontwerp
. advies

tre-press
Fotokopiëren / Printen
in kleur/zwart totA3

a

øuof%,,*

fo/ders

zwadwitA4
1-100

€ 0,06 per kopie

10r-r000

€ 0,05 per kopie

kleurA4

1
2-49
A3 = 2 x A4 - prüzen

€ 1,00 per kopie
€ 0,60 per kopie
ljn

lncl

Flyur,

bw

DeVennen 2
PS Onnen

9755

telefoon:050 4061'124
telefax050 40611 l9
e-mail: post @wolþre-press.nl
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2 En als hef irrpakken klaar is, weer uitpákken. (7)
voor een zuiper. (6)
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7 Aanleidinþ om niet siil te zitten" (13)
B Op die lekkernij ii lret moeilijk schaatsen. i6)
"9 Deqlvan de boom derkennis.(1:0)
10 Een gracltt in Gropingen. (1 1)
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18 ls bij herhaling bijzonder trendy. (2,2,2)
f 9 ,Die is goud waard voor koùwelijke eigqnäars. {5)
20 Gooi ¡let wild met de rommel. (6)
2l Door het schommelen.wordt het w¿ter niet lekker. (7)
22 ' Dalis het werk van vlegels. (6)
?3 Niet in spruiten, maar in spuiten. (7)
24 Darnest¿s dÍe in een broek p¿st. (5)
25 Gek pp het meisje van de mísdaadorganisatie. (6)
26 Eten voor een kìeine qroep- (7)
27 Hij had hem, de plaats. Jijook. (6)
28 Worden we daarove¡'op een schip doorgezaagd? (7)
29 Omdr¿aien bìj deze kant. (8)
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je
Onnen ontwaakt. Wat een mooie zonnige dag! Tijd voor een heerlijk ontbijtje met
dag.
heel
bijzondere
is
een
dag
goed.
Deze
mede-bewoners. Daarmee begint de dag
Een dag die in het teken staãt van het aftreden van Beatrix en de inhuldiging van
Willem Alexander.

Beatrix draagt het stokje over aan haar zoon. Dat is niet zomaar wat. Jarenlange toewijding en
betrokkenheid. Een koningin die op haar eigen wijze vorm heeft gegeven aan de.monarchie. Een
ion¡ng¡n met veel inzicht, ti¡sheid, zorg en liefde. Wat kunnen we van Willem Alexander ven¡vachten?
Om 9:00 uur werd deze dag geopend met het hijsen van de vlag onder het zingen van het Wilhelmus
Vervolgens kon het lopend o ntbijtbuffet beginnen. Maar liefst 150 mensen hadden zich voor het ontbijt
opgegeven. Geweldig om met zoveel mensen te mogen ontbijten! De zaal was stampvol. Speciaal
voor de leden van de ouderensoos van Onnen was een ged ekte tafel klaargezet. De TV was aan en
op groot scherm was alles te volgen vanuit Amsterdam. Wat was het gezellig in de Tiehofl Tussen
10:00 en 11:00 uur werd er aandachtig gekeken naar de abdicatie en balkonscène vanuit het
Koninklijk Paleis te Amsterdam. lntussen leefden de kinderen zich uit in en om het Jeugdhonk met
knutsel- en timmenruerkjes Prachtige vogelhokjes werden in elkaar getimmerd

Om 12:00 uur begon de vossenjacht. Onnen werd omgetoverd tot een koninklijk dorp! Doel was om
je een
alle negen vosseñ op te sporen ên hun vragen te beantwoorden. Bij goed antwoord verdiende
samen
maakten
letters
Deze
verstopt.
letter. Voor een extra mo"iti¡tfreiOsgraad wãren er twee letters
goed.
een woord. Het juiste antwoórd wasl lnhutdiging. Alle deelnemers hadden dit woord
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Daar onze ex-koningin Beatrix toch niet meer in functie was, heeft ze haar tijd goed besteed door een
bezoekje te brengen aan ons prachtige dorp Qnnen. Ook haar kleindochters had ze meegenomen en
die zaten in het dorp te spelen. Haar favoriete rijpaard Benito had ze zeker niet vergeten. Ook prinses

Laurentien en haar man Constantijn met hun nicht Marilène hadden het wel even gezien in
Amsterdam en zochten een rustig plekje op. Aan alles was gedacht. Verkeersbegeleider,
schoonmaaksters van Beatrix. Zelfs de koning had zich gesetteld op een bankje aan de Mottenbrink.
Die was nog snel even langsgekomen voor een on(d)eronsje met zijn moeder voordat hij ingehuldigd
zou worden als koning. Zelfs een fan is met haar ski's onder haar armen uit Lech naar Onnen
gekomen.

Om 14:00 uur was het weer rustig in Onnen. Willem Alexander is snel teruggevlogen naar Amsterdam
voor zijn inhuldiging. Wij hebben de beelden van de inhuldiging kunnen volgen in de Tiehof op groot
scherm. En toen was het moment daar. Om een antwoord te geven op de vraag wat we van Willem
Alexander kunnen verwachten, hierbij een gedeelte uit zijn eigen toespraak.

"Als Koning wil ik mensen aanmoedigen om actief gebruik te maken van de mogelijkheden die ze
hebben. Hoe groot de verscheidenheid ook is, hoe verschillend onze overtuigingen en dromen ook
mogen zijn, waar onze wieg ook stond, in het Koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem faten
horen en op voet van gelijkwaardigheid méébouwen. Met trots zal ik het Koninkrijk vertegenwoordigen

en helpen nieuwe kansen te ontdekken. lk wil verbindingen leggen, verbanden signaleren

en

uitdragen wat ons, Nederlanders, verenigt, ook in tijden van grote vreugde en bij diep verdriet. Zo kan
ik als Koning het wederkerig vertrouwen tussen burgers en hun overheid verstevigen, de democratie
onderhouden en het algemeen belang dienen. lk aanvaard dit ambt met dankbaarheid. Dankbaar voor
de opvoeding die mijn ouders mij hebben gegeven en voor de ruimte die ik heb gekregen om me op
dit ambt voor te bereiden. Velen hebben mij met raad en daad geholpen; hun allen zeg ik dank".

"Tegen mezelf en tegen de wereld te zeggen: ik aanvaard dit ambt met overtuiging. Daarbij besef ik

hoe intens gelukkig ik ben met de steun van mijn vrouw, Máxima. Zij is zich bewust van de

persoonlijke begrenzing die haar positie soms van haar vraagt. Zij heeft ons land omarmd en is
Nederlandse onder de Nederlanders geworden. Ten volle is zij bereid haar vele capaciteiten in dienst
te stellen van mijn Koningschap en ons aller Koninkrijk".
Koning Willem Alexander en koningin Máxima hebben we uitgenodigd om zijn koningschap te vieren.
Zoals verwacht hebben ze hier gehoor aan gegeven. Met onze hartelijke dank aan koetsier GeeÉ
Smid en zijn assistente lris Smid die bereid waren ze van vliegveld Eelde op te halen. Om 16:30 uur
arriveerden ze in Onnen. Wat een spektakel en wat een feest. Dit had echt niemand durven dromen!
Ballonnen werden opgelaten. De rode loper lag klaar. Wat zagen ze er schitterend uit. Ze kwamen niet
zomaat in Onnen bij de Tiehof.
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Ter gelegenheid van de troonswisseling hebben Willem Alexander en Máxima een eigen putdeksel
gekregen. Deze is voor de ingang van de Tiehof te vinden. Op de gietíjzeren plaat staan een gouden
kroontje en een afbeelding van het nieuwe koningspaar. Alle Nederlandse gemeenten hebben een
exemplaar gekregen. Deze deksels zijn te koop en een deel van de winst is bestemd voor de bouw
van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Als koningsgroet zijn er 21 saluutschoten gelost door middel van carbit-schoten bij de Onnervaart. De

groet met 21 saluutschoten is het hoogste saluut bü plechtigheden met leden van een
koningshuis. Officieel horen bij een inhuldiging 101 saluutschoten, echter dat was voor ons niet
haalbaar.
i

En toen was het tijd voor feest. Onze plaatselijke DJ Jan Ubels verzorgde de muziek. Het was een
gezellige boel wat een aantal uurtjes voortduurde. Ondertussen kon men op de foto met onze Koning
Willem Alexander en koningin Máxima,
Hierbij gaat onze hartelijke dank uit aan allen

die ervoor gezorgd hebben dat deze dag op
rolletjes liep en tot een succes hebben geleid:
Tiehof met speciale dank aan Klaas en Minke,
vrijwilligers Henriëtte, Janet en Chantal voor
begeleiding kinderen.. De yos.sen.', Yvonne,

Fennie, Wilma, Jolanda, Melissa,

Chantal,

Céline, Janneke, Reily, Kyra, lenneke, Wìm en
Tiny. De carbit-schieters Lammert, Arjen, Jan
en GeftJan. Koetsier Geeft en assrstenfe lris en
DJ Jan Ubels en Willem Alexander en Maxima:

Reinder

en

Tineke.

En

natuurlljk

alle

aanwezigen op deze dag. We kijken terug op
een geweldige dag!
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Vom verse groente en huit
l¡ent

tf bii BßfendS voordelig uit

Fa. Ekkelkamp

R4ksshaatweg l35Haren
tel. 050-535 02 15

Ekkelkamp
* Iroplsche

vissen, aquariums en benodigdheden

* Hengelspod en benodigdheden

BERENDS
GROENTEN-

*

Yoge/s, yrssen en knaagdieren

rr

Hondenspod die rben úig dhe den

*Diervenorgng en

*

Paarden- en yæuæders

*Klanpnenlaazen

Anjertaan 23-A
9753 üA F{a-r'en
T'el.: 050-5350:l14

i(

Uarhuizingen in binn€tt. en buitenland

Tj. v.d. Woude
verhuizingen
- ern¡gråtiev¿rpakkÍngÈn

- rúlerwarrÍde ¿n bèveitlgde ínboÉdàl opsfaS

futitldelhorstenveg 9 - 975 t TA llaren Gn.
tel. 050-534 74 I 9 / b.g.g. 06-537 368 69
fax 050-534 64 37

Fellond 2
97

TA Hcrren

fel.05G-h343639
fr;x 05S'534 3E I l
ufi¡^ry&-utr¿b-u-s-nl

Kaart- en Si oelclub "Slim in Trek"
DSTAN D Klaveriassen
Totaalstand minus laagste stand
El N

1
2
3
4
5
6

Totaal
minus laaqste

Naam

J,

Koops
Mich. Swaving

B.
K.
H.
J.

Hamberg
Berends
Wolters
Vlaar
J.F. Abbring jr.
88.
Tonnis
9K,
Eitens
w.
Berends
LL Mar. Swaving
t2 T. Ottens
13 T, Es van der
L4 W, Abbring
15 J.
Swaving
16 R. Nijboer
t7 G. Reinders
18 A. Nijboer
L9 G. Rutgers

10

20
2L
22
23
24
25
26
27
28

J.

Paize

S.

Zuidema
Hemmen
Swaving
Ottens
Lameijer
Bazuin
Wolters
Berends

L.

S.
J.
E.

F.
J.

G.

74995
74?2r
73258
72550
72524

L

J.

2

Mich

3

B.

4

K.

5

H.

6
7

J.

7L509

7L48t

8

B.

70654
70375
69999
69991
69637
69633
692s4
69186
6867L
68508
68386
68007
67850
67404
66787
66669
65815
65456
64434
63695

9

K.

10

W.

TL

T.

L2
13

T.

7L9t3

J.F.

Wit de

2

G.

Blom

T.

Paize

G.

Swaving

5

L.

6

J.

7

M

8

T,

Abbring
Kooistra
Zwiers
Zwiers
Hoogste stand:

G.

s.

2!

J.

Paize

22

L.

23

s.

24

J.

25

E.

26
27
28

J.

Hemmen
Swaving
Ottens
Lameijer
Bazuin
Wolters
Berends

W.

15

J.

t6
t7

R.

G.

18

A.

F.

G.

L7563
17282
16900
16877
T6824
16689
16s86
L6052
t2O7 door mevr. G. Blom
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Wolters
Vlaar
Abbring jr.

T9

t4

TOTAAT

A.

Koops
Swaving
Hamberg
Berends

20

Mar.

EINDSTAND Sjoelen

L

.

Tonnis
Eitens
Berends
Ottens
Swaving
Es van der
Abbring
Swaving
Nijboer
Reinders
Nijboer
Rutgers
Zuidema

Hoogste stand: 6t77 door B. Hamberg

Naam

Totaal
alle keren

Naam

78497
78375
77095
76739
76656
7s931
74990

7495t
74854
7447L
73823
73821
73562
73287
73L86
72863
72817
72400

7220t
7L753
7L529
71353
7048s
70016
695s0
69091
68634
669L8

oosterveld
kunststoffen
tronsporonte oplossingen in kunststof
www.ooslerveldkunststoffen.

Neutronslro ol7 -9

tel 050-3ó003ó5
fox 0503ó00494

9743 AM Groningen

i¡laM

nl

Voor: Plexiglos, polycorbonqql (lexon), trespo, serredqk plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclqmeplolen voor bijvoorbeeld lichtreclome.
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NIEBOUT,If
nieuwbouw verbouw onderhoud
Ook uw adres voor:

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

Houtwormbestrijding
Zwambestrijding

NGRUKSTE T.YENs BOVEN TAFEL
"wE zlJN r¡vNr6 TEVREDEN."
ANUS VAN ONTWERPBUREAU

ONLlfilE: WON ENZOALSI KDATWI L. N
EG 5 TE ONNEN / TELEFOON: 06-

Leeuwarden, 22 april 20 I 3

FRIESt&ND

Dorpsbelangen Onnen

De Voorzitter
Felland 50

9755

TC ONNEN
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Feestaanbieding: bestel nu entreekaarten voor slechts € 8100 en bespaar meer dan de helftt
Geachte mevrouw; heer,
Aqua Zoo Friesland bestaat tien iaar en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dieientuin van formaat!
Beieef spectaculâire ontmoetingen met bijzondere diersoorten van wel heel dichtbij. Reuzenkangoeroes,
ringstaartmaki's en pinguins sprìng"n en waggelen voor uw vceten lants; u wandelt namelijk dwars'door
huñ verblijven, Zeuhon-den uétç ü onder wñer en in het Amazona wordt u omringd door los klauterende
dwergapen. Niet voor niets is Ãqua Zoo Friesland dan ook dit iaar weer uitgeroePen tot een van de leukste
uitjes van F¡.iesland!

ln 20 13 wor"dt uitgebreld gevierd dat Aq
opende. Het hele laar zijnir extra festiv
dämonstraties en volop:kinderactiviteits

en voor het eerst haar PoorÈen
din.gen' spectaculaire vogel'
ren!

hqt iqb!lq!,¡mi?-?r y-viflen yy-ij de leden van-,e-en .?allç[-geseleçpger.-{e ygrgniginge-n F-e+ f"ge=lglnbieding
á"e iè¿en vail iw vêreniging kunnen nu iijaeti¡t entreekaar:ten bestellen voor slechts € 8'00 per
persoon. De reguliere entreeprijs ia€-l 7;OO per persoon; u bespaart dus meer dan de helfe De kaarten zijn te
hebben de kaarten een onbePerkte
iebruiken door-iedereen: k¡nåeien, volwassenen en 65-plussers, Bovendien
$p-e-çia3l-i¡

dãä;. u tn

geldigheidsduur.

De actie is heel makkeli
entreekaanen zii willen
en informeer of zi¡ ook

aanbieding
slandzoo'nl

oftelefonlsch uw 6estel
De entreekaarten met factuur worden binnen twee werkdag

bonden'

U kunt gebr.uik maken van deze speciale voordeelactie tot en met l4 iuni 20 1 3. Uiteraard is het mogeliik
meerdere bestellingen binnen de actieperiode te plaaæen.
Heeft u vr-agen over deze actie of onze dierentuin, dan kunt u contact.opnemen met ons

05 [ l-43 12,14 of via fr:ieslandzoo@zodiaczoos.nl. Meer informatie over Aqua

op www.frieslandzoo.nl.

Wij zien u graag in Aqua Zoo Friesland.
Met vriendeliike groet,

.,^

(^

Kim Dieperink
P.s.

ontdek op de achterzijde het nieuwste avontuur in Aqua Zoo

Aqua Zoo Frfesland

'

Dq Groone ster

Fr:ieslandl

2'8926 XE Leeuwarden

Tr 05 I ì.-43 I 21.4 + Et frleslandzoo@zodïaczoos.nl

'

k

o.p

telefoonnummer

Zoo Friesland kunt u ook vÎnden

www.friesftndzoo'nl

Aqua Zoo Friesland: l0 iaar dé dierentuin!
Aqua Zoo Friesland ligt net buiren Leeuwarden. Deavontr-rurliiksce dierentltin van Noord-Nederland is goed
bereikbaar vanaf de snelwegen A7 en A32. Vanaf de Afstuitdljk bent u binnen 30 minuten in de diérencuin.
Echt tussen de dieren staan; dar kan in Aqua Zoo Friesland. U kunt door de biizondere verblijven van de
dierencuin dichter bij de dieren komen dan waar dan ook! Bij diererr als wallabies en roodbuil<lemuren staat
u zelfs in het verblijf, En slechts gescheiden door een glaswand staat u neus aan neus me;t ocelotten ell rode
panda's. Dit zorgt voor unieke rnomenten die u niet snel zuit vergeten.

ln de vernieuwde Griezelgrot zijn vanaf dir vooriaar de rrieuwste bewoners van Aqua Zoo Friesland te
ontdekken, Als u durfr renminste. ln het schemerlicl.rt ziet u bruine ratten boven u over de richels rennen,
hoort u Ma.dataskar sissénde kakkerlakken en bespeurt u kronkelende rattenslangen en hariSe vogelspinnen
die uitkilken naar een prooi.
20 l3 is hêt iaar om een bezoel< te brengen aan Aqua Zoo Friesland. Het hele jaar staac in het teken van
hec tieniarig jubileum. U kunt genieten van feestelijke aanbiedingen en er worden extra veel activteiten

geo.ganir"ãrd. Voederpresenraties waarbii u de sterren van het park leert kennen, zoals Loulou de zeebeer
ãn de zeehondenfamilie en spectaculaire vogeltJenronstratìes. Hierbij pronken are's met hun prachtige kleuren
en vliegen hoornraven mer een spanwijdte van bijna cwee meter vlak ovei ú heen. Kinderen Saan oP pad met
één van de tien feestspeurtochren en beleven een geweldig veriaardagsfeÊst met de dieren in de poppenkast

De actie in het

kort

U betaalt tiidelijk slechcs € 8,00 per entreekaart en kriigt dus een kortìng van meer dan 50%.
De geldigheidsduur van de entreeka4rten is onbeperl<t. Ze mogen in 2013 of de komende iaren
ingeleverd worden.
Entreekaarren kunnen gebruikt worden door kinderen, volwassenen en 65-plussers.
K¡nder:en van 0 tot en met 2 jaart hebben gratis entree'
Er is geen minimum of maximum afname van entreel<aarlen'
geplaamt worden' Wel verzoeken
.Er kunnen meerdere bestellingen binnen de actieperiode

wij u om de bestellingen zoveel mogeliik [e verzamelen'
De entreekaarren mer fàctuur worden binnen twee werlcdagêtì toetezonden r¡aar het adres
waar u de brief op heeft ontvanten'
De entreekaarten kunnen niet aan de kassa van het park worden betaald ofafgehaald.
Wi¡ u de via deze actie aangeboden encreekaarten gebr'uiken in combinatie met één van onze
arrangementen, dan kunt u dit aangeven bii het reserveren van uw arrangement.
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Graag willen wij iedereen hartelijk'bedanken voor
de felicitaties ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

Met vríendel ijke groet,
H. Hoving en J. Hoving - Kielman

r\' Reurn

afonds

.Çrsrk in ì;*,+r.igir.=-ç

Opbrengst collecte Peumafonds 2013
Voor het Reumafonds is in Onnen, tiidens de collecteweek
€ 316,93 opgehaald.
Namens het Reumafonds wil ik iedereen, die hieraan heeft
bijgedragen haftel ijk bedanken.

Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u alsnog uw
bijdrage storten op banknr. 12.30.40.000 ten name van het
Re u m afonds te Am ste rd am

F. van de Es-Ezinga
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Loodgietersbed nJf

Borgweg 126 - 9616 TL Scharmer

Tel.0598-39 Bl 02

nmazrng SteaQñouse
lrlesterfiroefr
'l/anaf nu ooïspareriís øfñafen!
oofrvoor øRRçr en gezetfrn [i¡rcrm 6ent u
nog steels ean ñarte wetftçm 6íj oru.

Ðonlerlan tot m met zonlag zijo
opea vønaf 17,00 uur

wi

te[, osu4o4l6r6
QiiQçwegwest 61
))

ô

(Ir

û

9608 rEB l,lester&roefr

anazing*a"Qñouse@gnaitcon
oob orc oofropfaceñoofr

DE LEUKSTE KORTSTE NACHT

I

f
WWW.TOETËRPOP.NL

ZATERDAG 8 JUNI

ENTREE

AAN DE KASSA
TOEGANG
CONSUMPTIES
TIJDEN
INFORMATIE
MUZIEK
LOCATIE

VOORVERKOOP

€,7.50
€ r 0.00
VANAF 1ó JAAR

€ r.50
VAN 20:00- 0l

'00

UUR

WWW.TOETERPOP.NL
TOP COVER BAND VANGRAIL + DJ JAN
OUDE RENBAAN ONNEN, HOEK ZUIDVELD-LEEMWEG
TIEHOF ONNEN . LANTEERN NOORDLAREN
PAVILJOEN APPELBERGEN - PUB HAREN
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. DafteldS
Ilovenierobedri
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Dorpsweg 50 Onnen

ONTWERP

www.bartelds.nl

AANLEG

RHOUD

Laat u niet verrassent
kies een adviseur
die is aangesloten
b¡i de AdËiz.
Voor alle verzekeringen.

ìd

Y
I t¡r':rì.r-ûs\ôF

Adfi';#:
Adviseurs in FinanciÊle Zekerheid

ln Haren is dot o.o.:

Assurantiekantoor

P.

Têune VOF

Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020127 Fax 05G5345440
Lid van de AdFiz en Stichti ng

Kl achte

ninstituut Verzekeringen

Dieverdoatie
STICHTI NG VOLKSVERMAAK ON

N

EN

Beste dorpsgenoten,
Op zaterdag 1 juni a.s" staat de papiercontaíner weer van 09.00 uur
tot 12.00 uur aan de Zuiderlrooidijk. Wij hopen dat u langskomt met
uw oud papier, de koffie staat klaarl
Volgende papier inzamelinEen zulllen zîjn op 6 juli, '17 auEustus,
21 september, 26 oktober, 7 decenrber.
Alvast hartelijke dank voor u\M medewerking en graag tot ziens.
t^sl+¡:*Ìcr l-

Met vriendelijke groet,

José E¡sses
Bennie Vrieling
Willem Swaving
Ellen Keller

Gertjan Berends
Wendy Berends
Pete Silverstein

sTTCHTTNG FËSÏIVITEITEN NCORDL,AREN PRËSENTEËRT:
gE

6ROIE DORP5FEE5T NOORDLAREN

Vrijdog 21juni 2Ot3
V ersierde straten en bogen
Keuring vcnqf 17.30 uur
Prijsuitreiking von straol- enlbøogversiering rond 22.t0 uur
ergens ín høt dorp, door ock muziek en horeco,
ZÁTËRDAG 22 JUNI ?OL3
Optocht versierde wogens: stort Voqelzangsteeg t 13.00 uur onder
begeleiding von diverse muziekkorpsen route: in en om Noordlsren
Pouze in fuliddenstraqt:

t 14'00 uur

Hier tevens bek¿ndmoking príjzen proalwagens
R,etour feesttenT øn opstølling praalwagens t.o, (of ochter) school
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bouwbedrijf

Haren Têlefoon O5O - 406 12 Ol
Al uw bouwwerken met gärantle
van de Stlchtlng Bouwgarant.
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grafís advertentie
als u iets fe koop of gratis wilf
aanbieden, iets zoekf of wíh ruilen
Ploats hier uw

Gursussen Spaans & Frans voor beginnet's en gevorcierden
(privé of in een groep van maximaaí I personen):
- Iessen
- conversaties
- bijlessen (ook voor scholieren)
Spaans --> maandag 19:30 - 21:00
Frans --> woensdag 19:30 - 21 :00
Prijzen:

Lessen (beginners), conversaties, bijlessen € 96,- per 3 maanden of € 32,- per maand
€ 1 15,- per 3 maarrden of € 38,- per maand
Lessen (gevorderden)

Voor meer ínformatie kunt u contact opnemen nret Nieves Albuena, 06-30262570

NIEUW! Open in Onnen vanaf dinsclag 21 mei, 'DEVIATION'.
Vanwege mogelijke verhuizing, rnoet veel weg.
Leuke spullen, tweedehands kleding, schoenen, planten en meer.,.
Openingstìjden:
Dinsdag 09.00 - 13:00 uur
Donderdag 13:00 - 17:00 uur
Neem voor meer informatie contact op met
Nieves Albuena, 050-5347 1 96
Tot gauw aan de Koelandsdrift 1!

Gevonden:
een moo¡e strandbal op de hoek van de
Lange Landweg en de DorPsweg.
Wie o wie is zijnlhaar strandbal kwijt'2
lnfo bij Lucas l)osterveld,
Dorpsweg 63
û50-4.061381
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Qlutdat eert hr¡Ës je dag err naclrt beziglrorrdt
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centrale verwarming
e loodgíete¡¡swerk
b dakbeciekkingen
o tåmrnc¡rwerken
c keukens
qr badkamers
* lrozljnen en deuren
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Vooraankondiging Nazomerfair in Onnen

Dieverdoatie
STICHTING VOLKSVËRMAAK ON N EN

gaat een fair organiseren op

zaterdag

1z[

september 2013

Wij willen graag, dat er op de fair een grote verscheidenheid aan mooie
spullen te koop wordt aangeboden. Het wordt clus geen romrnelmarkt.
Verder is het ook leuk als er demonstraties, proeverijen etc. gegeven worden.
Er zal zoveel mogeli.ik ruchtbaa¡,heid aan dlt evenement gegeven worden,
zodat het een druk bezochte fair za! worden. We willen er een leuke en
gezellíge dag van maken voor het hele gezin.

Mede door middel van d¡t bericht willen w¡j inventariseren hoeveel
belangstelling er is" Heeft u belangstelling, rneldt u dan aan (u zit dan nog
nergens aan vast).

Voor informatie en aanrnelden kunt u terecht bij onderstaande Dieverdoatiebestuursleden of via email: el!en@kelleroni.nl

We zien er naar uit orn deze dag voor ons dorp te organiseren.

Hartelijke groet narneRs het bestuur van Dieverdoatie,
Gertjan Berends
Wendy Berends
Pete Silverstein

Willent Swaving
José Fisses
Benníe Vrieling Ellen Keller
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"de Tijborg"

Geert Smid
Wia Niewold
Dirk Penninga

Wim Berends
Klaas Berends
Jannie v.d. Laarr

t3l

Jan Siekrnans

voor¿itter
penningmst.
secretariaat
best.lid
hest.lid
best.lid
best.lìd

Het multifunct¡onele activiteiten terrein "De Tijbong" aan de Ti¡'borgsteeg biedt u
gelegenheid gebruik te maken vail de volgendè faciliteiten:
-een tennisbaan/basketbalvelcJ
-een grasveld c.q. ijsbaan
-tafeltennistafel
-een jeu de boules baan
-speeltoestellen
-beach- volleybal veld
-kantine met keukengedeelte en toiletgeiegenheid.
Het terrein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van st¡chting "De Tijborg". Het

bestuur bestaat uit zeven personen welke allen op één of andere wijze affinitelt hebben met
het dorp en het terrein.
De stichting wordt gesponsord door middel van bedrijven, welke in ruil een reclamebord
plaatsen op het terrein.
Tevens zijn er inkomsten door micidel van verlruur van de kantine en vrijwillìge bijdragen van
de gebruikers.
De kantine is bij uitstek geschikt voor het houden vån krijeenÍiomrsten (ca. 6t pers.) en
kan per dagdeelworrlen gehuurd.
Kosten huur kantíne, per dagdeel € 55,*
Aanwezige middelen: tafels, stoelen, koffiezetapparaat, kcelkast, waterkoker,
kookgelegenheid, oveR, magnetron, muziekinstallatie, statafels, warm en koud water,
toiletgelegenheicl.
rneerprijs pot koffie € 5,meerprijs (gas)barbecue € 12,50
I

n

lichtingen verhu ur: dhr. G. Sm id 050-406221

4

qeEltqqkie@betlnql'E-l

Het terrein en de buíten facilitelten zijn vrij toegankelijk rnet uitzondering van de

hieronder genoemde activiteiten.
-Dlnsdagavoncl : (1 april t/m 30 sept.) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de
tennisclub
(i nfo d hr. W. Be rends 050-4062802 wimþere ndg0qz(Ð-hotnr a i L cqm )
-Maandagochtenel en maandagavond: jeu de boules baan in gebruik door de jeu de boules
groep
(info: dhr. R. Venema 050-40625231@::)
-15 november tot 1 maarf: ijsvereniging Nooitgedacht heeft het eerste recht op het gebruik
van het terrein en de kantine.
(i nfo : d h r. R. E ri n g a 0 50-406 35 54 &e-i ncle É.et'r¡qa (ðte l-q-2- n l)
:

Gebruik var¡ het terrein en faciliteiten is op eigen risico, informatie ten aanzien van het
gebruik kunt u lezen in het infokastje te vinden op de zijkant van de kantine.
lndien u gebruik maakt van één van de faciliteiten kunt u een vrijwillige bijdrage geven
op het rekening nr. P8730409 van de stichting.

lnlichtingen bijdragen; mw. W. Niewold 050-5340718
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van alle verenig¡ngen en stichtingen die in Onnen actief zijn:
Naam

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Biljartvereniging "Qets" Onnen

Dhr. H.J. Oosterveld

Jeu de Boules-groep

Dhr. R. Venema

Jeugdvereniging "De Oude School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"

Dhr. J. Vlaar

Oranjevereniging Onnen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van Wieren

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Mevr. L Elema

050-4061381
hi. oosterveld@ home. n I
050-4062523
riemerven ema@hotmail. com
06-26953001
ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553
oranievereniginq@onnen.nu
050-4061 520
ewinavanwie ren @ home. n I
050-4062883
ir.elema@hetnet.nl
050-5341 51 0
hans.staal@home.nl
050-5348687
dirk. penninqa@qmail.com

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

Dhr. D. Penninga

Stichting Dieverdoatie

Mevr. W. Berends

Stichting Dorpshuis'De Tiehof'

Dhr. E. Oosterveld

Tennisclub

Dhr. W. Berends

Toneelvereniging Onnen "D.O.T.'

Dhr. G. Honebecke

Visclub "De Onner Biks"

Dhr. E. Berends

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. B. Hoentjen
lJsverenig ing "Nooitgedacht"

Dhr. R. Eringa

06-2841 9069
wendv. berends(Ohotmail. com
o50-4062847
erikoosterveld@ home. n l

050-4062802
wi
0598-325194
qerihon(Ohome.nl

050-5343714
berharen@home.nl
050-4061990
benhntin(ôamazed.nl
050-4063554
Rei ndert. erinoa@tele2.
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We staan uoor
u klaaf.rrrr
Waarorn zou u iets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien zelfs rninstens zo goed en
waarschijnlijk voor een aantrekkelíike prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

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

vetwarming, centrale verwarming, dakbedekking,
zonnecollectoren en zink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onre winkel leveren we ook diver¡e materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen

,rn ,.d"|¡k

tarief natuurlijk........want het blijft onnerons
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Middelhorsterweg 30n - 9751 TG H¿ren . (050) 534 gq 02

