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

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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Roelie Oosterveld
Emmo Lameijer, drukwerk

Zie blz.4 van dit blad
Roelie Oosterveld, Mottenbrink 18, 9755 PR Onnen
onnerons@hotmail.com

lenneke Elema, Gieselgeer 1, 9755 TE Onnen
ir.elema@hetnet.nl I 050 - 406 28 83

INFO ADVERTENTIES:
Anke Schaafsma,
anke(ôtiiborq.nl æ 050 - 406 33 80

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

Klachten bezorqino:
KlaasJan Oosterveld I 050 - 406 13 81

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

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

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

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

æ 050 - 406 2019

E-mailadres: oh hêl'ons@hotmai l.com

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maand ag 2 september 2013

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

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

Ra en en Nieten

Het Raoen en Nieten zal worden verzorod door:

Visclub De Onner Biks

Dit zal plaatsvinden op:

Vrijdag 13 september 2013 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

Biljartzaal van DOrpShuis De Tiehof (ngans zijdeur bij Jeusdhonk)
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Het Voorwoord....

Beste mensen,

Landgraaf heeft dan wel Pinkpop maar Onnen
heeft Toeterpop! Dit las ik op de site van de
band Vangrail. De bandleden waardeerden de
ontvangst van de organisatie en de sfeer tij-
dens het optreden die avond.
En inderdaad, er is wederom genoten van de
sfeer, de organisatie en de opzet van dit eve-
nement. Op het moment dat deze krant uit-
komt, is het nog (maar)..........343 dagen
wachten tot Toeterpop 2O14ll

Juni is de maand van de examenuitsla-
gen/herkansen, proefwerkweken, schoolmu-
sicals, avondvierdaagse, kampweekenden
etc. Het zijn allemaal activiteiten die bij deze
maand horen en horen bij de afronding van
een schooljaar voordat de zomerperiode in-
gaat.
De eindexamenleerlingen van VWO-HAVO en
VMBO hebben deze maand helemaal met
grote onzekerheid te maken gehad door de
fraude op de Rotterdamse scholengemeen-
schap lbn Ghaldoun.
Wat een impact heeft deze fraude op de on-
denruijswereld.
Gelukkig blijft, zoals het op dit moment lijkt, de
"schade" beperkt tot de ISG lbn Ghaldoun.

De meeste verenigingen in het dorp zijn al
gestopt met hun activiteiten, maar een aantal
dingen gaat nog wel door.
- t Praethuys van het dorpshuis is elke vrijdag,
zaterdag en zondag open (vanaf 16.00 uufl.
- De mountainbikeclub Onnen vertrekt elke
dinsdag om 19.00 uur vanaf de oranjeboom.

Er wordt een tocht in de omgeving ge(st)reden
van ca. 2 uur.
Meedoen?? Neem een fiets en helm mee (zie

ook www.onnen.nu).
- Op 7 september gaan de Onnense vrouwen
(en Onnense mannen) naar de Helden van
Amstel bij de Euroborg in Groningen
- En natuurlijk kunt u de hele zomer genieten
van de prachtige omgeving van Onnen!

Ook de Onner Ons gaat de zomerperiode in.

ln de maanden juli en augustus verschijnt er
geen krant. We hopen u in september weer
van een nieuwe Onner Ons te voorzien.
Naast alle vaste rubrieken in de krant en de
ingekomen kopij is er deze maand weer een
bijlage van de Onneronsjes achter in het blad.
ln dit nummer treft u voor de laatste keer de
rubriek de Puzzelfabriek aan. Het ís ons he-
laas niet gelukt om iemand te vinden die het
puzzelgedeelte van de krant wil overnemen.

Als bestuur en redactie van de Onner Ons zijn
wij blij met drie nieuwe leden.
Dirk-Jan en Monique Schotanus hebben aan-
gegeven de redactie te komen versterken en
we zijn ook erg blij, dat Tineke Mars een be-
stuursfunctie wil gaan vervullen. Vanaf okto-
ber zal zij het secretariaat van de Onner Ons
op zich nemen.
Vanaf deze plaats, van harte welkom en veel
succes gewenst!

Voor u als lezer, veel leesplezier, een goede
zomer en tot in september.

Vriendelijke groet,
lenneke Elema
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ramma radio Haren FM

Wekelijks programmaschema (m.i.v. april 201 3)

Donderdag:
19.00 - 20.00 De Hollandse Mix.

Programma met Nederlandstalige muziek'
Preðentatie: Jan Kooistra en Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikked

Vrijdag:
19.00 - 20.00 Wilde Haren.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, MusicsHitlistcheck. Verder een stelling en

Oe kêuzeþtaai. Vanaf vrijdagmiddag op htto://wilde-haren.hvves.nl, Facebook (zoek 'Wilde Haren - Haren

FM) of www.twitter.comMildeHarenFM kan je Noud's Weetje raden'
Presentatie en samenstelling: Kevin van der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff

20.00 - 23.00 JEM FM.
Muzi erlands- en Enge Verder de videorubriek i.s'm'

Cine WRM?, concerta livetrack van de week. Ga ook

naar an natuurlijk ook: Gerard Datema en Martin

Kampen.

Zaterdag
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine.

lnformatief radioñragazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en

veel muziek. Om hai 10, 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://weekendiadiomaoazine.hvves.nl/ en http://www.facebook.com/paqes/weekendradiomaqazine-
h a renfm/2S 842637 7 542687 .

12.00- 13.00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60'
Presentatie en samenstelling: Dick Nienhuis

13.00 - 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.
14.00 - 15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

Zondag:
09.00 - 12.00 Muziek op zondag.

Het uliieme zo-ndag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.

Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
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

Eéñ keer iñ de maand èen 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 tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie(Ðharen.fm

Dieverdoatie Oud Papierinzameling 2013

irtr Haren FM
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zaterdag 21 september
zaterdaq 17 auqustus zaterdag 7 december
zaterdag 6 juli zaterdag 26 oktober



Huisartsen
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Groningen.
Alqemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -g 22I (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!

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

Mediq Apotheek Oosterhaar (voortreen apotneer
De Oude Míddelhorst:
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 53474 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 78lFax. (050) - 534 0l 06
email: haren@mediq.com
www. m ed iq. apothee k-h a ren. n I

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)

Reqelinq 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.

Apotheken

in apotheek
inleveren in
receptenbus**

Herhaalbriefjes,
overige recepten

Volgende
werkdag
ophalen

Zelfde dag
na 16.00
uur

vóór 10.00 uur'Spoed'

Volgende
werkdag
na 16.00
uur

vóór 10,00 uurHerhaalmedicatie*

Ophalen
Apotheek

Aanvragen
huisarts

Welke recepten?

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

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

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

Vergeet uw vezekeringsgegevens niet!

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

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

Gereformeerde Kerk Vrij ge m aakt, Motten b ri n k

09.30 uur
14,30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
16.30 uur
09.30 uur
16.30 uur
09.30 uur
16.30 uur
09.30 uur
16.30 uur
09.30 uur
16.30 uur
09.30 uur
16.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
16"30 uur

23-06

30-06

" 07-07

* 14-07

* 21-07

* 28-07

* 04-08

* 11-09

'lB-08

25-08

23-06
30-06
07-07
14-07
21-07
28-07
04-08
'1 1-08
1 8-08
25-08
01-09
08-09
1 5-09

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Ds. R. Ybema
Ds. J.W. Roosenbrand
Ds. T. Huttinga
Ds. G. Timmermans
Ds. J.A. Vos
Ds. S.W. de Boer
Ds. G. Meyer
Ds. L.G. v.d. Heide
Ds. H. Venema
Ds. Th.J. Having
Ds. S. de Vries
Ds. H.J. Gunnink
Ds. S. de Vries
Ds. P. Poortinga
Ds. S.W. de Boer
Ds. H,J.J. Pomp
Leesdienst
Ds. A. Driest
Ds. G. Timmermans
Ds. T. Drjl<ema

" de diensten van 07-07 Vm 11-B worden gecombineerd met Haren in de Ontmoetingskerk,
Sterremuurweg 4, Haren. De middagdiensten beginnen om 16.30 uur

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

Ds. W.M. Schut, Ochtend+dienst
Mw.ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut
Drs. K. Oosterhuis (Dorpskerk)
Ds. W.M. Schut (Gorechtkerk)
Mw.ds. F. Karelse (Kerkboerderij)
Mw.ds. M. de Jager (Gorechtkerk)
Ds. Jullens (Dorpskerk)
Ds. W.M. Schut (Gorechtkerk)
Mw.ds. M. de Jager, H.A.
Ds. W.M. Schut
Mw.ds. M. de Jager m.m.v. De Cantorij
Ds. W.M. Schut, Startzondag

L]

* van 07-07 Um 1 1-08 worden de diensten gecombineerd met de Hervormde gemeente en vinden in

verschillende kerkgebouwen plaats.

WJZI GI N G EN VOO RBEH OU DEN
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bc¡uwbedrijf

Haren Têlefoon 050 E 406 LZ 01

Al uw bouwwerken met garantie
van de Stlchtlng Bouwgarant, ilUOB

ffi
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prolesìonðls ¡næneko.inqen, hwfrslon

verzekeringen

HAREN
Rijksstraalweg 214

9750 AC Haren
050 534 70 66

PEIZE

Hoofdslraât 30a
9321 CE Peire
050 503 50 44

ffirw
www.f eenstraverze keringen,com

@
feenstra
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HAREN
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W¡lt u graag adverteren?

Deze ruimte is nog
beschikbaar.



Datum:

vrijdag 21juni 2013

zaterdag 22juni2O13
maandag 24juni20!3
dinsdag 25juni20t3
woensdag 26 juni 2013

donderdag 27 juni2OL3

zaterdag 29 juni 2013

woensdag 3 juli 2013

zaterdag 6 juli 2013

zaterdag 6 juli 2013

woensdag 10 juli 2013

zaterdag 13 juli 2013

zaterdag 13 juli 2013

woensdag !7 juli 2013

zaterdag 20 juli 2013

maandag 22ju|i2013
woensdag 24 juli2O73

woensdag 31juli 2013

zaterdag 3 augustus 2013

zaterdag 3 augustus 2013

zaterdag 10 augustus 2013

zaterdag 10 augustus 2013
zaterdag 17 augustus 2013

dinsdag 3 september 2013

woensdag 4 september 2013

donderdag 5 september 2013
zaterdag 7 september 2013

maandag 9 september 2013

maandag 9 september 2013

maandag 9 september 2013

dinsdag 10 september 2013
woensdag 11 september 20!3
donderdag 12 september 201-3

donderdag 12 september 2073
zaterdag 14 september 2Ot3

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

Agendaoverzicht

Verenlging / activiteit

Bezichtiging 't Preathuys v/h blauwe zaal

Pleisterplaats (fiets project)

Noordel íjke Diëtistenvereniging

Voorlichtingavond gemeente Haren (Lange Landweg)

Visclub "De Onner Biks" woensdagavond competitie

Visvereni gi n g ZEZY zomercompetitie

Hengelclub "Haren" hengelcompetitie

Visclub "De Onner Biks" woensdagavond competitie

Hengelcl ub "Haren" hengelcompetitie

Visverenigi n g ZEZY zaterda g competitie

Visclub "De Onner Biks" woensdagavond competitie

Visclub "De Onner Biks" zaterdag competitie

Boerengolf parcours van privé gezelschap

Visclub "De Onner Biks" woensdagavond competitie

Hengelcl ub "Haren" hengelcompetitie

Hengelcl ub "Haren" hengelcompetitie

Noordel ijke Di etistenve renigi ng

Visclub "De Onner Biks" woensdagavond competitie

Hengelcl ub "Haren" hengelcompetitie

Visverenigi n g ZEZY zaterdag competiti e

Works hop incl us ief lunch(optie)

Visclub "De Onner Biks" zaterdag competitie

Hengelclub "Haren" hengelcompetitie

Kaart- en sjoelverenigíng "SlÎm in Trek"

Bestu ursverga deri ng Vereni gi ng Dorps bel a ngen

Ledenve rga deri ng Schuttersve renigi ng

Visverenigi n g ZEZY zaterda g competiti e

Noordelijke Diëtistenvereniging

Bridgeclub "de Vroege Vogels"

Bestuursverga deri ng Vereníg i ng Dorps bel a ngen

Bijeenkomst "Ouderensoos Onnen"

Pilates/Gym-stick (Energy )

Bridgeclub "Binea"

Schuttersverenigi ng

Visclub "De Onner Biks" zaterdag competitie

Aanvang Sluiting

77.00

11.00

09.00
20.oo

18.00

17.30

06.30
18.00

06.30

07.00

18.00

13.00

14.00

18.00

06.30
L8.00

09,00
18.00

06.30

07,00

10.00

13.00

06.30

20.00

19.30

20.00
07,00

09.00

09.30

19,30

14.30

20.00

13.30

20,00

13,00

23.00

14.30

12.00

22.O0

23.30

23.30

77.30

23.30

t7.30
t7.30
23.30

16.00

16.00

23.30

17.30

23.00

12.00

23.30

77.30

17,30

17.00

16.00

77.30

23.30

22.00

22.00
17.30

12.00

12,00

22.00

17.00

21.00

!7.00
23.00

16.00

uur

uur

uur
uur
uur

uur
uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur
uur

uur

uur

uur

uur
uur

uur

uur

uur

uur

uur
uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur
uur

uur

Gedurende de zomer is de Tiehof volgens onderstaande tijden geopend

Vrijdag, zaterdag en zondag van L6.00-1-9.30 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 facebookl frttp ://www.facebook'com/d etiehof
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7.586.58Groninqen CS 12.5811.5810.589.588.58 16.5815.5814.5813.58 18.5817.58
10.439.438.437.436.45Haren (Raadh.ol) 15.4314.4313.4312.4311.43 18.4317.4316.43

8.307.306.32Onnen (DorpsWUbels) 13.3012.3011.3010.309.30 17.3016.3015.3014.30 18,30
8.197.19Zuid laren.lBrink) 16.1915.1914.1913.'19
7.556.55Gieten"(OV-knpt)

.r¡dt niet in schoolvakanties

zaterda

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

13.2912.2911,2910.299.298.317.31Onnen (Dorpsw/Ubels) 18.2917.2916.2915.2914.29
10.169.168.187.18Haren (Raadh.pl) '16.1615.1614.1613.1612.1611,16 18.1617.16

8.077.07Groninqen CS 13.0312.0311.0310.039.05 18.0517.0316.0315,0314.03

12.581 1.5810.589.588.587.58Groninqen CS 17.5616.5815.5814.5813.58 18.56
10.439,438.457.45Haren (Raadh.ol) 16.4315.4314.4313.4312.4311.43 18.4317.43

12.301 1.3010.309.308.327.32Onnen (Dorpsw/Ubels) 17.3016.3015.3014.30'13.30 '18.30
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De "blauwe" zaal van Dorpshuis de Tiehof heeft dankzij de

verjaardagskalender van de "Onner girls" een volledige metamorfose

ondergaan en is daarna omgedoopt tot "'t Praethuys "

Wij zouden het op prijs stellen als u op vrijdagZLiuni v.a. 17.00 uur

komt kijken wat het resultaat is geworden.

Deze avond zorgen wij voor hapjes en willen we de dames op gepaste

wijze bedanken.

De openingstijden van het "'t Praethuys " en terras zijn:

vrijdag t/m zondag van L2.00- l-9'30 uur.

Onze zaten zijn te huur voor activiteiten, workshops of

vergaderingen.

Voor informatie of reservering kunt u bellen met:

H é I è n e M o I ij n : 050-40 6 2648. B. g. g 06-L23L887 4

I
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eren¡ tn Dorpsbelan en Onnen

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
junl 2013

Over een aantal aandachtspunten uit de
jaarvergadering die we eind april weer bij de
gemeente onder de aandacht hebben gebracht,
kunnen we positieve ontwikkelingen melden.
Zo is het Boerlandspad voorzien van een
nieuwe deklaag van schelpen. Het kost wat t'tjd
om deze 'in te fietsen', maar het pad is nu
overal weer voldoende breed en begaanbaar.

Herinrichting kruispunt Dorpsweg-Lange
landweg
Half mei zijn Jan Dunning en Johan van Wees
door de gemeente uitgenodigd om Jan's
voorstel voor de herinrichting van de driesprong
Dorpsweg/Lange Landweg nog eens toe te
Iichten. Ook hebben de betrokken
medewerkers van de gemeente informatie
gegeven over de stand van zaken rond de
plannen voor de Lange Landweg .

De gemeente staat positief tegenover het
voorstel van Jan Dunning voor de herinrichting
van de driesprong Dorpsweg/ Lange Landweg.
Het plan zal met een kleine aanpassing in
tekeningen verder worden uitgewerkt. Met
behoud van het 'shared space' karakter zal de
nieuwe inrichting een verkeersremmend effect
hebben. Daarbij wordt ook rekening gehouden
met de toegankelijkheid van het terrein van de
firma Bartelds. Het ontwerp van de plannen
wordt zowel aan het bestuur van
Dorpsbelangen als aan Jan Ubels van Bartelds
Hoveniers voorgelegd.
Voor de herinrichting van de Lange Landweg
en de aansluiting op Gieselgeer en Mottenbrink
worden momenteel voorstellen en ideeën in
een tekening uitgewerkt. Vervolgens komt er
een informatieronde voor de bewoners van de
Lange Landweg. Zij kunnen daar hun mening
over de plannen geven en suggesties voor
aanpassing doen.
Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen zal
Johan van Wees voor de gemeente
aanspreekpunt zijn.

Feltand 50, 9755 TC nnen,050-40ô1990, ben

Project Open Onnervaart
Enkele leden van de werkgroep zijn op 6 juni

aanwezig geweest op de informatieavond van
het waterschap Hunze en Aa's in Meerzicht in
Midlaren over de huidige stand van zaken rond
de zogenaamde pandscheiding in het
Drentsche diep, Die pandscheiding is nodig om
te verhinderen, dat het Zuidlaardermeer als
gevolg van de doorgaande bodemdaling door
de aardgaswinning leeg loopt.
Na een uitgebreide toelichting over het hoe en
waarom, werden drie mogelijke locaties van het
te bouwen "kunstwerk" besproken. Dat
kunstwerk zal bestaan uit drie onderdelen: een
stuw, een sluis en een vispassage.
AIle drie locaties zijn beoordeeld op een groot
aantal aspecten. Daarbij kwam de meest
zuidelijk variant als beste uit de bus, aan het
begin van het Drentsche Diep, nabij palingboer
Vos,

De meest noordelijke variant, dicht bij de
spoorbrug, kwam bij deze gewogen
beoordeling op de tweede plaats. De derde
variant, ter hoogte van gemaal Onnerpolder,
scoorde het laagst.
Naar aanleiding van de uit deze en een eerdere
informatieavond naar voren gekomen
kritiekpunten zal de beoordeling met nog wat
meer aspecten worden uitgebreid. Het gaat
daarbij vooral om zorgen over het behoud van
voldoende vaardiepte en -oppervlak van het
meer na 2025. De venrvachting ìs echter dat
ook dan de variant van het gemaal de minst
goede locatie blijft. Dat zou betekenen dat de
bouw van de pandscheiding niet te combineren
valt met de aanleg of reconstructie van het
sluisje. De hoop toch te kunnen profiteren van
de pandscheiding is echter nog niet verloren,
omdat mogelijke compensatiemaatregelen wel
aan de plannen van de werkgroep ten goede
kunnen komen.
Na de zomet zal er meer duidelijkheid zijn over
de plaats en de procedure rond de uitvoering
van de pandscheiding.

n
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Oude ansichten en foto's van Onnen Yoor
vnilw.onnen.nu
Velen van u hebben in de vernieuwde blauwe
zaal, nu ' 't Praethuys" in De Tiehof vast al
eens de oude ansichten en foto's bekeken die
daar naast de ingang een plekje hebben
gekregen. Ook op ons digitale dorpsplein
www.onnen.nu willen we zo'n hoekje met
beelden van Onnen van vroeger inruimen. We
nodigen iedereen uit hiervoor foto's en kaarten
beschikbaar te stellen. Al gescand materiaal
kunt u direct naar de beheerder van de website,
Menko Swaving
(menko swavinq@hot ) sturen. Maar
u mag uw foto's of ansichten ook inleveren bij
Anke Schaafsma (Tijborgsteeg 9), dan
verzorgen wij het digitaliseren.

Vergeet u dan niet uw naarn daarop te
vermelden. Uiteraard krijgt u uw originele foto's
zo spoedig mogelijk weer terug.
Laten we samen Onnen's verleden (weer)
zichtbaar maken!

We wensen u een heel mooie zomer toe en

een fijne vakantie, waar dan ook.

Met vriendel'tjke groeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

e P uzze I ru briek - P tt7.;zelfa briek

De puzzelrubriek is vele jaren onderdeel geweest van de Onner Ons. De puzzelliefhebbers

in (innen pakten direct hun pen erbij wanneer de Dorpskrant weer op de mat viel: wat voor
puzzels zouden er deze keer in staan? Er was altijd een diversiteit ean pu?zels. Zo was er
voor ieder wat wils en kon je ook weer verslingerd raken aen een ander soort puzzel.

Voor zover ons bekend is Ebel Middel gestart met de puzzelrubriek. Hij maakte de puzzels,

keek ze na en hield de standen bij. Na jaren werd dit achtereenvolgend overgenomen door
Harma Swaving, Leni Abbring en Janny van Wieren. Toen Janny ermee stopte, konden wij

eerst niemand vinden om de puzelrubriek te verzorgen en is Leni eerst nog even

ingevallen. Albert zat al langere tijd in de redactie en nam toen het stokje over. Het

afgelopen seizoen ging de rubriek door onder de naam: De Puzzelfabriek en stonden er
alléen'nog puzzels ln ð¡e gemaakt konden worden, zonder dat ze nog beoordeeld werden.

Albert neéfi nu besloten ðat het welletjes is geweest en als redactie respecteren wij zijn

besluit.

Albert, ontzettend bedankt voor al die jaren waarin je, elke maand opnieuw, die hoeveelheid

een puzzels in de Onner Ons zette. Ook namens al die puzzelaars: heel erg bedanktl
ln deze krant vindt u de laatste puzzels van Albert. ln september zullen de antwoorden

worden geplaatst.

Mocht er nu een dorpsgenoot zijn die denkt: ik vind het wel leuk om die puzzelrubriek over te
nemen, dan bent u van harte uitgenodigd om de redactie dat te laten weten. Voel u vrij om er
ook uw eigen draai en inhoud aan te geven. U kunt mailen naar onnerons@hotmail.com'

Redactie Onner Ons
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f fevenseinde 2 afladen 3 zatfap 4 zoenoffer
5 kiekendief 6 koelcel 7 beweegredenen
S soft'rjs I hersenstam 1t Stadskanaal
f{ bloemrijk 12 alleman 13 lellebellen 14 hoe-
zee 15 intermezza16laklaag 17 alleenhandel
18 in en in 19 haard 2O mikniak 21 zeeziek
22 dorsen 23 inenten24zí1zak 25 maffia
26 klÍekje 27 Hattem 28 halfdek 29 keerzijde
Niemand kan hetzelfde zíin als'ik; íkzelf heb er
al last rnee.

Woady Allen
Woody Alle* maakt intelligente
komedies
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VAN TINKS NAAR RECI{TS: 7

I Schandalig, zoals men die Noordbrabantse plaats agn het zwartrdâken iS.

(t2)

7 E;racte letter. (4)

8 OnuiQesproken jawoord; dat tot een breuk kan leiden- (4)

10 Huil. om de kalk. (4)

11 El gaat in de bloeimaand terug naar het rustoord' (4)

12 Om dat krrekje te eten, is maa¡ een klein deel van de mond nodig. (O

13 lGukengerei,op het huis. (6)

14 Ptob eet de os een peen. (6)

17 Is ''t'boers dat ijs te mengen? (6)

19 Ðie jongen is geld waard. (4)

21 Wat gee,ft een Turkse heer voor een gißIang? (4)

22 Vruchtbare nrstplaaæ. (4)

23 Yan alle t<¿nten een verenigingsgebouw. (4)

24 Vfordt ægenwoordig Jet getroemd. (12)

VAII{ BO\IEN NAAR BENEDEN:

I rtrat hii verkoopt komt op 'n kraam terecht. 02)

2 Tn de mest roeren veroorzaakt een smerige plek. (4)

3 DcnF???(6)

4 Die denker wordt algemeeu geaceepteerd. (O

5 Wat meer is: aan de padrmerie zit geen luchtje! (4)

6 Betoging vaa verkopers. (12)

9 Gepraat over de ramp. (4)

15 Whær van een Spaanse boer. (4)

16 Haar dat niet oegeeft.,(6)

17 Iedere middag sast 'ie slapend, (6)

18 Is de chef een beetje ran de keart? (4)

20 K in samenstellingen. (4)

21 Ook geeR voegwoord? (a)

N

Dat insskt is nog niet d.ichtbii. (4)
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Var¡ [*m[<s r¡aar reehte: 32

1 betaalplaats; pl. in Drente ' 2 vleier - 3 vêr"
slaggever; lofdicht - 4 coupe; Europeaan; het"

S.
I

in
n-

rnassa; op de wijze van; dat is - f1 muziekin"
strument; zware hamer. 12 vervoer; reeks - 13

verstandig; voorspoed - 14 riv. in de Sovjetunie;
famitietid; generale staf ' 15 tweede gawas; ten-
toonstellingsgebouw in Amstêrdam; evenzo -
16 richting in de kunst; achter - 17 voerrnan;
ptaaggeest; Nederdults.

Va* hoven rtasr bËned€ft:

t harde buitenkant; groot aantal; pt. in Gelder-
land; op de rand - 2 notitiel¡oekje; mythol. we-
zen; plaat; lidwoord - 3 verfstof; deel v' Afrika;
wapen " 4 kippeziekte; projectiel; edelgas; zelf-
kant; gemalin woonPlaats; deel ç e.
jaar'; rivier in rsoort - 6 bedrukt ka"

ioen; trek in ; Ëng. titel '7 begin-
streep; zuÍver gewicht; pl. in Noorcl'Holland;
klour; sloomschip - I tÒêgengsweg voor voer"
tu¡gen; pl. in Gelderland; Zuiclamerik' struisvo-
gel; moeder - 9 noot; riv. in Duiteland; lndonesi-
sche munt; lredrijf v. e. toneelstuk; trots - 10 on-
middellijk; ootmoedig; zijriv. v. d' Donau - 11

roemi soldaat; pl. in Frieslencl; ten bedrage
van.War! IEffiF{s ¡ieaE reÕhts: 31

1 ministerìe - 2 eenstemmig; tijdvak - 3 door-
dringend; rnoeder - 4 bijwoord; inleggeld; diere-
geluid - 5 militair; bijb. figuur - 6 schrijftafet; Flé-

publique Française - 7 trestet; roofvogel - I spit'
se bergiop; holte onder de arm; vogel - I jaar-

lijks toegekende vrije tijd; vis - 10 van een of an-
dere soort; uitroep - 11 ordelijk; Eng, titel - ì2
deelv. e. verhaal; heìligenbeeld - 13 overblijfsel;
wervelstorrn - 14 vuil; van zeker materiaaf - 15

van zeker rnateriaal; lidwoord; middeieeuwen '
16 gòsteente; deel v. tndia - 17 onder andere;
geweven band; bouwland; stot.

Vam boven r¡aä¡' be¡tede¡'l:

1 bedrogene; s[ag; schoonmaakgereÌ; Europ.
hoofdstad - 2 een zekere; vreertde rnunt; kan'
nekenskruid; en anderen - 3 forum; onderhuid-
se vetlaag; bloem; spoorstaaf - 4 rivier op Su-
matra; pf. in Japan; lichamelijke constitutie; sili-
cium - 5 treksluiting; wreedaard; handel; ten na'
qe - 6 uitdrukking; b¡jþ, reus; schrede; slordig
- 7 brandverf; lokspijs: zijriv. v. d. Donau; drank
- B eetgelegenhsid voor stuclenten; orrheilsgo-
din; gelofte; onverwachts - I trek in rroedsel; ge'
lijde; pulverig, los; Eewaagd; germanium - 10

op dit ogenbtik; plant; een der Var Staten; boze
geest - 11 telwoorii; lriersoort; iniervatr; terl be-

drage van"
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aadhuis lein 10

Teruqblik
De nieuwe burgemeester, Janny Vlietstra is
begonnen. De B&W vergaderingen zijn vanaf nu op
de maandag. Ze heeft kennisgemaakt met de raad
en de organisatie en heeft in mei voor het eerst de
gemeenteraadsvergadering van Haren voorge-
zeten. Ook onze vorige burgemeester, Rob Bats,
heeft een tijdetijke baan: hü vervangt de
geblesseerde burgemeester van Terschelling,

Hieronder een aantal zaken uit de gemeenteraad
van de afgelopen tijd.

Samenwerkinqschool
ln de raad van april is gesproken over de
noodzakelijke uitbreiding van basisschool de Marke
in Glimmen. Dat is noodzakelijk omdat in Glimmen
na de zomervakantie wordt gestart met een zgn.
samenwerkingsschool, En die samenwerking
(tussen de openbare basisschool de Meent en de
christelijke basisschool de Marke) is mede
ingegeven omdat beide scholen in Glimmen te
maken hebben met terugloop van het aantal
leerlingen. Door op I locatie samen te werken, blijft
het mogelijk om voor langere tijd kwalitatief goed
basisonderurijs in Glimmen te behouden. Er is
gekozen voor de locatie van de Marke. Daar moet
enige ultbreiding plaatsvinden om het samengaan
mogelijk te maken. De raad heeft ingestemd met
het voorstel voor de uitbreiding.

Verkeersveiliqheid bii scholen
Nog meer over scholen. ln mei heeft de raad
ingestemd met het project veilige school-
omgevingen. Dit betekent dat bij de basisscholen in
Haren en de buitendorpen extra signaleringen
komen voor de verkeersveiligheid. B'lj alle scholen
wordt een zone ingericht waarin niet mag worden
geparkeerd. Deze zone wordt duidelijk gemarkeerd.
Hiervoor komen er aanduidingen op het wegvlak en
worden de bekende gekleurde palen overal
toegepast. Er worden afspraken gemaakt voor de
rijrichting, het parkeren en het brengen en halen. De
scholen, de leerlingen worden betrokken bij het
signaleringen van "overtredingen". De uitvoering
moet de komende maanden plaatsvinden en we
verwachten dat voor de start van het nieuwe
schooljaar te hebben afgerond.

Bestemminqsplan DHE 5/6
ln de raadscommissies van april en mei is

uitgebreid gesproken over het bestemmingsplan
DHE 5/6. Dit plan regelt de bestemmingen in het
gebied tussen de Oosterweg en de spoorlijn van de
Rummerinkhof (voormalige Gorechtvelden en

terrein Blauwe Ruiters) tot en met een stuk ten

noorden van de Grootslaan (de weg naar het
waterbedrijf). Dit gebied is een tientaljaren geleden,
samen met het voormalig asielzoekerscentrum, de

hockeyvelden en het vogrmalig verkeersoefen-
terrein ten noorden van de Dilgtweg door de
gemeenteraad aangewezen als (enig) gebied waar
in de gemeente Haren nog ruimte was voor
uitbreidingsplannen. lnmiddels is deelgebied 4 (de

hockeyvelden) afgevallen als woningbouwlocatie'
Het bestemmingsplan voor deelgebied 5/6 maakt
het mogelijk, dat daar woningbouw kan
plaatsvinden. De stedenbouwkundige opzet is
gedetailleerd overgenomen in het bestem-
mingsplan waardoor het vooraf duidelijk is waar het
rood (gebouwen), het groen (houtwallen en bomen),
het grijs (wegen, stoepen en parkeerplaatsen) en

het blauw (water) een plaats krijgt. Het gaat in dit
gebied om de realisatie van 369 woningen, die naar
verwachting in ongeveer 10 jaar ontwikkeld zullen
worden. ln de hal van het raadhuis staat een
maquette waarin dit allemaal helder is

weergegeven.

Er was door de direct omwonenden veel
commentaar op de plannen en er zln 136
zienswijzen ingediend. Ook is er goed gebruik
gemaakt van de mogetijkheid in te spreken bij de
raadscommissie. Er zun zorgen over de
verkeersafwikkeling, de bebouwingsdichtheid, de
economische haalbaarheid, de faseren van de
bouw, het opotferen van open gebied enz...
Tijdens de inspraakfase zijn de plannen nog wat
bijgesteld waarmee aan een deel van de bezwaren
tegemoet wordt gekomen.
De raad heeft ingestemd met het bestem-
mingsplan. Het ligt op dit moment ter inzage.
Naar het zich laat aanzien gaan bezwaarmakers in
beroep bij de Raad van State om het genomen
besluit aan te vechten. De RvS moet in het kader
van de crisis- en herstelwet binnen 6 maanden een
uitspraak doen. De venvachting is dat de rechter de
bezwaren ongegrond verklaart en dan is het
bestemmingsplan eind dit jaar onherroepelijk.

Jaarstukken 2012
Ook de jaarstukken van 2012 zijn door de raad
goedgekeurd. De gemeente Haren sluit het
financiële jaar 2012 af met een positief saldo van
€ 47.000. Daarnaast is de ombuigingsdoelstelling
van € 1,2 miljoen nagenoeg gerealiseerd. Een goed
resultaat, ondanks een aantal forse incidentele
tegenvallers, zoals Project X Haren (€ 249.000) en

de vorming van de voorziening voor de kosten van
de pensioenen van ex-wethouders (€ 364.000).
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ln 2012 zijn naast de financiële ook een aantal
inhoudelijke doelen gestart en gerealiseerd.
Hieronder vallen het project 'Meeniveg ontwikkelt
Meer', het Raadhuisplein, het Nesciopark, het
Stationsgebied, de woningbouw van de Harener
Holt en de ontwikkeling van het nieuwe Zernike
College,

Vooruitblik
Onderstaande punten ziin aan de orde in de
raadsvergadering van 24 juni.

. P &Gcyclus: deVoorjaarsnota
De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht
van het lopende begrotingsjaar. De Voorjaarsnota
dient ook als een uitgangspunt voor de begroting
van het volgende jaar.

. Vaststelling basistarieven huis-
houdelijke hulp/WMO

De gemeenteraad moet de tarieven voor de levering
van huishoudelijk hulp. Deze zijn nodig voor de
inkoop van huishoudelijke hulp per 2014.

. Vlootschouwgemeentelijkvastgoed
Er is een inventarisatie gemaakt van alle
gemeentelijke gebouwen. De raad wordt gevraagd
welke gebouwen noodzakelijk zun en welke
(eventueel) afgestoten kunnen worden.

. Vaststell!ng beheersverordeningen
Voor gebieden waar niet of nauwelijks ruimtelijke
ontwikkelingen zijn te venruachten, kan in plaats van

een bestemmingsplan een beheersverordening
worden vastgesteld, welke voldoende mate van
planologische regeling biedt.

De stukken zijn te vinden op de website van de
gemeente: www.ha.ren.nl via Politiek & Bestuur,
Gemeenteraad vindt u op de kalender ele agenda
met de bijbehorende stukken.

E,n daarna is het zomerreees.
ln de maanderr juli en augustus zijn geen reguliere
raadsvergaderingen gePland.
ln september begint het nieuwe vergaderseizoen.

Mede namens Theo Sieling wens ik u alfen een

mooie zomer en een prettige vakantie toe!

Theo Berends

ærgy
åo, Èr F¡filêss SfúrdíÖ

itness voor vrouwen in de Tiehof

Wegens succes geprolongeerd :

Fitness voor vrouwen in de Tiehof!

Vanaf medio september:
wekelijks op woensdag van 20.15 tot21.15 uur in de grote zaal
5 pilates en 5 gymstick lessen voor € 70,00
De lessen worden om en olr gegeven door Anja (pilates) en Marianne
(gymstick), beide instructrice bij Studio Energy in Haren.
Geschikt voor alle leeftijden en alle fitness levels.
Ook moeders met dochters zijn welkom.
Gemiste lessen kunnen bij Studio Energy worden ingehaald.
lnfo en opgave bij Janneke Frens-Geurls 36 43 811 of ianneke@frensoeud
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Springt eruit in
groenten en fruit !
Berends
Anjerlaan 23a- Haren
050-5350334
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Even voorstellen: MCO Motortourclub Onnen

De MC Onnen is een groep motorliefhebbers uit Onnen en omgeving.

We rijden maandelijks (meestal de 4e zondag) een door één van de

leden geplande GPS route van ca, 185 km.
We houden af en toe een (sanitaire) pauze en stoppen onderweg voor
een kop koffie (met gebak) en een lunch.
Soms sluiten we aan bij een door derden georganiseerde tourrit.
We hebben in oktober 2012 het eerste tourweekend gehad in het
mooie heuvel en bochtige l-larzgebied.
Het was een groot Succes en we zijn voornemens ieder jaar een

tourweekend te organiseren.

Ben je in het bezit van een motor en wil je meerijden? Kom dan

vrijblijvend op onderstaande data naar de Tiehof. We vertrekken
dnnrnaânç nâ een kon koffie om ca. 10.00 uur.

J"-' --"'--F

Agenda voor de komende ritten, op de 4e zondag v/d maand:

zondag 23-06-2013
zondag 28-07 -20L3
zondag 25-08-2013
zond ag 22-09-2013

I
I
t
¡

- .,. ..:

¡$ liruKijk op Facebook en

Ideeën? Stuur een bericht via facebook

ons: www,fa
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E 8ET-ANGßUKSTE WENS EOVEN TAFEL
"wE zuN rNNI6 TEVREDEN""

SCI-IOTANUS VAN Of{TWERPBUREAU

rtrf,ry,.s\

ONlttlE: wON ENZOALSlKDATwl L.NL
EG 5 TE ONNEN / T€LEF0ON: 06-2 9 69.

I
.t

b

Ook uw adres voor:

HoutwormbestrijdinE

Zwambestrijding

NIEB(}UUhI
nieuwbouw verbouw onderhoud

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

lüøraporiar Iøn , dier- uinþa
I fr

iervoe,àçrø, Hoofd 55,

www, wi ld e b oËrd iervo ëder#. n I

oostervelCkunststoffen
tronsporctnte oplossingen in kunstsfof

Neutronstrool T-9
9743 AM Groningen

lel 050-3600365
fox 0503é00494

www. oostervel d kunststoff en. nl
lof-o'9qos.þrve_ldMns!ålotr_er.¡t

Voor: Plexiglos, polycorbonqol (lexon), lrespo, serredok plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclcmeplolen voor bijvoorbeeld lichtreclqme.



ONNER ONS

Wij gaaneréven tussenuit!

o
.Þ)

c
rú
l¿
rú

* U kunt uw kopij inleveren tot maandag 2 september a.s.

voor de eerstvolgende krant.
* De eerstvolgende krant komt uit op vrijdag 13 september/

zaterdag 14 september.* Heeft u nog ideeën voor een nieuwe rubriek of iets wat u
graag zou willen lezen in de "Onner Ons", laat het ons
dan even weten!

* Vakantiebelevenissen/kiekjes zijn natuurlijk van harte welkoml

Wij wensen u een hele goede en
prettige zomer toe.

Tot september!!!

Bestuur, Redactie en alle medewerkers
De Onner Ons"
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Van der Veen
Service

Onnen
T, 050-5034128 M. 06-2Ë42YO95
www.vand erveen Eervice. n I

Wij benekene!ì u gsen voorijkostsn I
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SatellietAudio TV

Uw reparatiespecialist !
Gezondheidsktachten ?

Praktijk voor
Klassieke Horneopathie

CHRIS SC}IAAFSMA

Autgeslotan bli ¡k Nederkndse trlereni¡iifig vun
Kltt.ss iek l ! onea¡nten (NYKÍIJ

VERGOEDING dOor
ZORGVËRZËKERAARS

Voor meer informatie;
wwur"praktij kchrisschaafsma.¡r!

Tel: OG * 23 38 88 64

Praktijkadres:
Bdnklrcrst 3, I-IAREN (t Clockhuys)

*ol'o*''''aznq' íï1, -d
NVKH

',',:-ta; ,: i
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r¡:lken in de keuken van

Het seizoen is bijna weer ten einde. Reden om met een knalrecept deze rubriek af te sluiten!
En daarvoor is iolanda Abbring de aangewezen persoon. Zij bakt namelijk taarten die een lust

voor het oog zijn en een streling voor de tong! Gelukkig wilde zijhaar geheim met ons delen. Sinds

november frèeit ze het tijdschrift "Taarlen decoreren" ontdekt van De Agostini. Met de uitgebreide

beschrijvingen en de handige gereedschappen die bij de tijdschriften geleverd worden, bleek dat

ze taarten kon maken waarvan de één nog mooier was dan de ander.

Om het haar dorpsgenoten niet al te moeilijk te maken, heeft ze gekozen voor een stippentaart die,

ook voor mensen die niet zo handig zijn in de keuken, goed te bakken en te decoreren is.

Het recept gaat uit van een basiscake of {aart. Jolanda maakt de taarten zelf altijd van pakken

"mix voor biscuit" die je kunt kopen bij "De Koffiewinkel'' in de Brinken. Daar kun je ook allerlei

kleuren fondant kopen. Maar ook de verschillende supermarkten verkopen fondant. Je kunt ook de

witte variant kopen en die zelf gaan mengen met allerlei kleurstoffen.

ln onderstaand recept wordt uitgegaan van een chocoladetaad, maar je kunt natuurlijk ook
'normaal' biscuitgebak maken.

Voordat je de taart versiert, snijd je de taafi horizontaal door midden om er vervolgens een laagje
slagroom, jam, verse vruchten of botercrème tussen te smeren.

3'l
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ã- Kneed de rolfondanl en debloemenpastã tot een homogeen

mengsel en veideel het in zes gelijke delen. Kneed in elk deel een

andere'kleur'en'rol het ca' J rnm dik uit,

€" steek uît elk.van de gekleurde rolfondantplakken meerdere cirkels

in 3-4,verschillende groottes uit.

afwÍsselt en leg,
rnìet netjes in

over elkaar, maar een beetje

scheef; Dat ziet er veel.leuker u
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ma'ken, þli:er v0lgen

in het midden, Eu dlKKe

dit retropatroon volled ige

met ringen. Het motief ziet er

mooist uit'met maâr twee kleuren

tra. aæÉ;e**ir"g.sZ"{*ot'*+kæa*

Stippen van dezelfde gtootte ín

regenbcog kleuren op v;iüe fondant zien

er erg vrolíik en bijzonder uit. Dit patroon

is ideaal voor kindqrvèrlaardagen,

De cake moet dan immers bijjongeni

en meisjes in de smaak vallen. Ook op.

een kleine bruidstaan iien de gàkleurde

stippen eí erg leuk uit.
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Jolanda Abbring
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oor het voetlicht

Sinds 1938 staat het bedrijf Hettema Verhuur van
Folkert Abbring al op de kaad. Alleen was het toen
niet van Abbring en hield het zich ook niet bezig met
party- en evenementenverhuur. Meneer Hettema
had een petroleumhandel aan het Schuitendiep in

Groningen. Om zijn petroleum aan de man te
brengen had hij een mooie verkoopstunt bedacht.
Klanten kregen van hem een gratis petroleumkachel,
maar dan moesten ze wel de petroleumolie bij hem
kopen.
Dat ging heel lang goed, totdat er steeds minder op
petroleum verwarmd en gestookt werd. Maar
meneer Hettema zag andere mogelijkheden voor
handel. Hij begon kinderstoelen en -boxen te
verhuren. Het was meubilair dat je in kon klappen.
Dus ideaal voor mensen die klein behuisd waren.
Voor 10 gulden per jaar kreeg je de box via Van
Gent en Loos toegestuurd.
Vanaf de jaren '6An0 r¡rerden er ook tafels, stoelen,
kop en schotels ed. verhuurd. Het bedrijf richtte zich
daarmee nog steeds op de particulier die meer geld
kreeg om grotere (verjaardags)feesten te houden.

ln 1970 stierf meneer Hettema na in korte tijd twee
hartaanvallen te hebben gekregen. De vader van
Folkert was daar destijds bedrijfsleider. Hem werd
gevraagd of hij de zaak wilde overnemen, omdat de
familie Hettema daar zelf geen belangstelling voor
had. Het was aanleiding om de zaak te verhuizen
naar de Ulgersmaweg omdat het bedrijf langzamer-
hand uit z'n jasje was gegroeid. Het kinderspul ging

eruit. Er bleven nog een paar bedjes en boxjes over
voor opa's en oma's die voor een paar dagen hun
kleinkinderen te logeren kregen.

Vanaf de jaren '80 werd de focus steeds breder.
Hettema Verhuur verhuurde niet alleen spullen voor
feesten, maar ook imperials, ladders, spullen om te
revalideren zoals rolstoelen, bedden, krukken. Die
laatste werden met name door de studenten in

Groningen veel gebruikt, omdat die meestal geen lid
waren van het Groene Kruis. Met de krukken van
Hettema konden ze zicl't toch weer redden.

ln de jaren '90 en 2000 verschoof de blik van
Hettema Verhuur van de particulier naar het
bedrijfsleven. De bedrijfsfeestjes, de openingen ed.,
bleken een goede markt te zijn om weer verder te
groeien. ln 2007 werd daarom besloten om opnieuw
te verhuizen, ditmaal naar de Kielerbocht in de
Eemspoort. Daar werd een groot bedrijfspand
neergezet waarin ze alle te verhuren spullen
makkelijk onder konden brengen.

lnmiddels was Folkert directeur geworden. Begin
jaren nnen

als m werd

hij be delijk
wêrd werl<

vindt hij de ontmoeting met zoveel verschillende
mensen. Hij zit met leidinggevenden om tafel en met

at te vieren
. Onder zijn

studenten-
ngsfestivals,

Keiweek, allerlei soorten bedrijven, enz', enz.

Folkert vindt het belangrijk om op bedrijfsbezoek te
gaan wanneer er een vraag komt. Hij wil graag in
gesprek met de mensen horen wat nu de bedoeling
'ls, wat ze van plan zijn, wat ze echt nodig hebben,
welke sfeer er gecreëerd moet worden, etc.

Wanneer dat duidelijk is, dan begint de grote puzzel

v de Planning e

g oPPadte s

f uimd kan w k

d ontij dat er t'
in de drukste periode tussen mei en september.

Hettema Verhuur werkt met een kl ne ploeg vaste
mensen. Maar mochten er meerdere handen nodig
zijn, dan heeft Folkert een club mensen om zich
heen verzameld waar hrj altijd een beroep op kan

doen en die ook de kwaliteit leveren die Hettema wil

zien. Daarnaast werken ze ook samen met gespe-
cialiseerde bedrijven. Wanneer er bijvoorbeeld een
feesttent ingericht moet worden met tapijt en
gordijnen, dan hebben ze een aantal specialisten die
dat werk voor hen doen. Door op deze wijze cle klant
van dienst te zijn, onÞorgt Hettema de bedr'tjven en
hoeven ze ook nooit nee te verkopen. Hettema
Verhuur is inmiddels een graag gezien bedrijf in de
Noordelijke Provincies (incl. Toeterpopl) met een
uitrol in het hele land.

Naast zijn drukke baan heeft Folkert een grote
liefhebberij: het fokken van springpaarden. ZtSn

naam staat in de wereld van de springpaarden zeer
goed bekend!

Folkert, alle goeds met het bedrijf Hettema Verhuur
en veel plezier en succes met de paarden gewenst!

Gosina Glasbergen
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uderensoos Onnen oP staP!

Op 15 meijl. ging de Ouderensoos van Onnen samen met de sociëteiten van Glimmen en Noordlaren

en nog enXêti6ãmes uit Haren een middag bustour.houden..Vertrek uit Onnen om 13'20 uur'

Onze reisleider was dhr. H. Werners uit Haien, die de reis uitgestippeld had en ons onderweg vertelde

over de vele gebouwen, landschappen enz- enz'
Het was een prachtig reisverslag! Dank hiervoor!
De tocht ging door eén deel van Groningen en vervolgens door Drenthe'

tn westeiooik bij de Museumherberg "õe Ar" dronken we koffie of thee met koek en later kon je nog

een andere consumPtie bestellen.

ln het museum was van alles te bezichtigen o'a. :

* een oud klaslokaaltje
* een Drentse kamer met bedsteden
* een oud kruidenierswinkeltje
* een kapperszaakje
* allerlei museumstukken en schilderijen.

Voor de ouderen was het allemaal heel herkenbaar!
Deze fijne middag was helaas snel voorbij en om 18.00 uur waren we al

weer feruo in Onnen.-g _' -

Met een vriendelijke groet,
OUDERENSOOS ONNEN.

N.B. de Soos begint weer op 10 september 2013 - Welkoml

Dieverdoatie
STICHTI NG VOLKSVERMAAK ON NEN

Beste dorpsgenoten,

Op zaterdag 6 juli a.s. staat de papiercontainer weer van 09'00 uur tot

zùiderhooid'lt WU hopen dat u langskomt met uw oud papier, de koffie staat klaar!

Volgende papierinzamelingen zullen zijn op 17 augustus,

21 september,26 oktober, 7 december.
Avasthartelijk dank voor uw medewerking en graag tot ziens'

Met vriendelijke groet,

12.00 uur aan de

Gerijan Berends
Wendy Berends
Pete Silverstein

José Elsses
Bennie Vrieling
Willem Swaving
Ellen Keller

37

lua¡:ierr



Sfichling

"de Tffberg"

Geert Smid
Wia Niewold
Dirk Penninga
Wim Berends
Klaas Berends
Jannie v.d. Laan
Jan Siekmans

voozitter
penningmst.
secretariaat
best.lid
best.lid
best.lid
best.lid

Het multifunctionele activiteiten terrein "De Tijborg" aan de Tijborgsteeg biedt u
gelegenheid gebruik te maken van de volgende faciliteiten:

-een grasveld c.q. ijsbaan -een tennisbaan/basketbalveld
-een jeu de boules baan tafeltennistafel
-beach- volleybal veld -speeltoestellen
-kantine met keukengedeelte en toiletgelegenheid.

Het terrein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van stichting "De T'tjborg". Het
bestuur bestaat uit zeven personen welke allen op één of andere wijze affiniteit 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 middel van verhuur van de kantine en vrijwìllige bijdragen van
de gebruikers.

De kantine is bij uitstek geschikt voor het houden van bijeenkomsten (ca. 60 pers.) en
kan per dagdeel worden gehuurd.
Kosten huur kantine, per dagdeel € 55,-
Aanwezige middelen: tafels, stoelen, koffiezetapparaat, koelkast, waterkoker,
kookgelegenheid, oven, magnetron, muziekinstallatie, statafels, warm en koud water,
toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,-
meerprijs (gas)barbecue € 12,50

lnlichtingen verhuur: dhr. G. Smid 050-406221 4 qeertaukie@hetnet'nl

Het terrein en de buiten facillteiten zijn vrij toegankelijk met uitzondering van de
hieronder genoemde activiteiten.

-Dinsdagavond: (l april t/m 30 sept,) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de

tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 wimberends00T@hotmail.com )

-Maandagochtend en maandagavond: jeu de boules baan in gebruik door de jeu de boules
groep
(info: dhr. R. Venema 050-4062523 riemervenema@hotmail.com )
-15 november tot I maarT: ijsvereniging Nooitgedacht heeft het eerste recht op het gebruik
van het terrein en de kantine.
(info: dhr. R. Eringa 050-4063554 Reindert.erinsa@tele2.nl)

Gebruik van 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.

lnlichtin gen bijdragen : mw. W. Niewold 050-534071 8 wian iewgld@hotmail. com
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een twee persoons Japans bed
afmetingen 160 x 200 cm
strakke lijnen,
licht hout,
futon matras (best hard)

Janneke Frens-Geurts, tel. 050-36 43 811

Gratis af te halen:

Graag bellen tussen 17.00 en 19.00 uur

Alvast bedankt!
050-4061906

Wie kan en wil sokken breien?

Gevraagd:

Plaats hier uw gratis advertentie

als u refs fe koop of gratis wilt aanbieden,

iets zoekt of wilt ruilen
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9755 PS Onnen
telefoon:050 4o61'124

telefax:050 4061 1 l9
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Thema: zomer



et verhaalfi""
,'Wat doen jullie allemaal in de zomer?" vroeg juf Marieke. De lente was bijna afgelopen'

Eerst stak niemand z'n vinger op. "Kom op, dat weten jullie vast wel!" zei ze plagend.

De eerste die het wist wal Peter. "Zwemmen , juf" zei hij. "Dat klopt" zei juf Marieke, en wat

nog meer?.
Carolien zei'. "zonnebaden". "en skatebqarden" riep Joost door de klas.
Opeens wist iedereen wel iets. Juf hoorde de kinderen roepen over knikkeren, over

verstoppertje, op vakantle gaan en vliegeren. En over mama helpen in de tuin.

Jaap riep Oät trii in de zomér aftijd ging varen op de boot van zijn oom. Juf moest lachen.

"Haha, nu weten jullie allemáál wel wat, of niet soms?" zei ze'
Maar niet iedereen had iets oezeqd. Helemaal achterin de klas ging nog een vinger omhoog.

"Weet jij nog wat, Niek?" vroeg juf Marieke. "Wij gaan als het mooi weer is altijd

barbekieuwen" zei Niek. "Bedoelje dat jullie dan buiten gaan eten met allemaal lekkere

dingen op de barbecue? " vraagt juf aan hem, "Ja" zegt hij.

"Maar dan op de camping, want daar is het het gezelligstl"
ledereen krijgt zin in de zãmer, en juf Marieke nog het meest want zei gaat op vakantie naar

een warm land met grote palmbomen.

Blauwe luchten, warme stranden

Ook de camper weer uit de schuur
Want de zomer is in aantocht
je voelt de warmte al

De zomersproeten kunnen komen

Zonnebrandcrème bij de hand

Zittend kijken over het water
Spelend met de tenen in het zand

Verre reizen, koffers Pakken
Kleren die aan je lichaam Plakken
Een ijsje of een fris glas drinken hier

Naar de camping voor het Plezier

Liggend luierend in het gras

Genietend van de zonnestralen
Wensend dat het altijd zomer was

a
o
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a
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efr interview

Naam + leeftijd:

ChantalVlaar, 15 jaar

Hoe heten je dieren? :

Pippie en Sasja zijn de ouders, vorige

zomer hebben ze 2 jonge ezeltjes
gekregen: Luca en Davy

Wat voor dieren heb ie? :

Ezels

Hoe oud zijn je dieren? :

Pippie en sasja zijn beide 13 jaar en Luca en Davy zijn bijna 1 iaar.

Kunnen ze nog speciale kunsties? :

Je kan er onderdoor kruipen, meer kunnen ze niet.

Wat doe je er vaak mee? :

Vorig zomer gingen we wel eens met een sulky rijden, dat doen we ook niet meer omdat

ezels heel eigenw'rjs zÜn ;)

Kun je wat over de ezels vertellen? :

Tuurl'rjk, De ezel heeft een aalstreep op zijnlhaar rug à

Hoe ben je aan de ezels gekomen? :

We hebben samen met Else Swaving ezels opgekocht

daar heeft hij 3 van genomen en wij 2-

Waarom juist een ezel?:

Mijn vader vindt het leuke dieren, het is een beetje zijn hobby geworden'

Hoe oud wordt een ezel ongeveer? :

Ezels kunnen wel 40 jaar worden.



$aaÍ de brugklas.r¡
Deze keer hebben wij lris Smid gevraagd voor het brugklas interview!

Naam school: Aoc rerra Klas: 1A

Waar ligt de school? (plaats): Eelde

Hoeveel kilometer moet je fietsen en vind je dat te lang? : Ongeveer 7 km heen en 7 terug,

nee valt wel mee hoe lang, je went er vanzelf wel aan.

Hoe laat sta je s' ochtends op?: Om half 7, en om kwart voor 8 van huis weg'

Met wie fiets je naar school?: Elke dag een beetje anders, maar meestal met mijn broer

Nino, mijn nicht Daniek, en nog 2 anderen uit Glimmen'

Heb je een leuke klas en waarom vind je dat?: Ja, de meeste zijn wel leuk, maar natuurlijk

niet allemaal.

Waar heb jij je meeste schoolspulletjes gekocht?: Bij de Action kun je bijna alles krijgen. En

nog wat van de Bruna, dan is alles wel compleet. :)

Wat voor soort agenda heb je en waarom heb je die gekocht?: Gewoon een hele simpele,

omdat ik dat verder niet heel interessant vind, En zo'n dikke neemt alleen maar meer ruimte

in. ;)
Heb je leuke leraren en waarom vind je dat?: Ja leuke grappige leraren, maar ook iets

mindere...

Hoe vind je de school tot nu toe en wat zijn je ervaringen?: Super leuk, in het begin is het

best spannend en zo, maar dat heeft iedereen. En nu ben ik alles gewoon gewent.

Het rapport van de school

Vakken 8 vooral de praktijk vakken die we op school hebben

ziin heel leuk, die hebben we 4 uur in de week.

Lessen (wordt er goed les gegeven) Ja een 7,5

Mentor(en) 8 ze zijn super aardig en je kunt alles aan ze vertellen
of vragen.

Klas Ook een 7

Le ra ren 7 de meeste zijn gezellig.

Kantine Ook een 5 want de kantine zit in 1 van de 3 kassen

van school.

School gebouw Op dit moment een 5 omdat we nieuwbouw krijgen,
we zitten nu ook in noodgebouwen,

Onderwerp : Cijfer :

Eindcijfer: mijn school krijgt een: 7,5



Beide gemaakt door Menthe Oosterveld

Beide gemaakt door Diede Oosterveld
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Hallo allemaal,

Dit is alweet onze laatste Onneronsjes voor dit seizoen.

Wij hopen dat u dit elke keer met plezier heeft gelezen.

Voor vragen/ opmerkingeni tips kunt u altijd ma¡len naar

onneronsies@hotmail. com.

Alle kinderen die hebben meegewerkt met bijvoorbeeld het maken van een tekeníng, het

schr¡jven van een verhaaltje of het invullen van een interview, nogmaals: heel erg bedankt!

Veel leesplezier met de laatste Onneronsjes.

Groetjes Kyra van Mossel en Reily Elema.
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Biljartvereniging "Qets" Onnen

Jeu de Boules-groep

Jeugdvereniging "De Oude School"

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"

Oranjeveren iging O n nen

Ouderensoos Onnen

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Schuttersvereniging Onnen "S,V.O.'

Stichting "De Tijborg"

Stichtin g 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

h i, oosterveld @home. n I

050-4062523
riemervene ma@ h otmai l. com

06-26953001

ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553
oranjeveren ig inq @o n nen. n u

050-4061 520
ewinava nwiere n(ô h ome. n I

050-4062883
ir.elema@hetnet.nl

050-5341 51 0

hans.staal@home.nl

050-5348687
dirk.oenninqa@qmail.com

06-28419069
wendv.berends@hotmail.com
050-4062847
erikoosterveld(@home. nl

050-4062802
wimberends00T@hotmail.com
0598-3251 94
qeríhon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl

050-4061 990

ben hoentien@konmail. nl

050-4063554
Rei nde rt.erinq a(Ate le2. n I

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

lJsverenig ing "N ooitgedacht" Dhr. R. Erínga

Naam Telefoon/E-mailadresSecretariaat

Overzl cht
van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief z'ljn:



We staan uoor
u klaaf.rrrr

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

buurt ook kan, rnisschien zelfs rninsten$ zo goed en

waarschijnli,ik voor een aantrekkeliike prijs,

We staan dus alti¡d klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gûstechrlische installa-

ties, watet sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloer-

verwarrning, centraIe verwarming, dakbedekking,

zonnecollectoren en zink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen een redelijk

tarief natuurlijk.,,,....want het blijft onneronsl
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Middelhorsterweg 30s - 9751 T'G Haren ' (050) 534 99 02
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