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

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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Roelie Oosterveld
Emmo Lameijer, drulcwerk

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

lenneke Elema, Gieselgeer 1,9755 TE Onnen
ir.elema(Ohetnet.nl æ 050 - 406 28 83

INFO ADVERTENTIES:
Anke Schaafsma,
anke@tiiborq.nl I 050 - 406 33 80

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

Klachten bezoroing:
KtaasJañõõsteÑõtd I oso - 406 13 81

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

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

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

lnleveradres en verzorqinq lav-out:
Roelie Oosterveld-de Groot
Mottenbrink lB
9755 PR ONNEN

8 050 -4062019

E-mailad res: oh fìêro nS@hotmai LCOm

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maand ag 7 oktober 2013

-'

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

Rapen en Nieten

Het Ra en n zal worden ve d door:

Vereniging Dorpsbelangen

Dit zal plaatsvinden op:

Vrijdag 18 oktober 2013 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

Biljartzaal van Dorpshuis De Tiehof (insans zijdeur bij Jeusdhonk)
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De zomervakanties zrjn
weer achter de rug. De
laatste week van augus-
tus was ook best mooi.
Sinds jaren weer een
perfecte zomer voor bijna
iedereen.

Tijdens onze vakantie
lieten wij ons ook af en toe via internet infor-
meren over de toestand in de wereld. Storm-
achtige valwind waarbij een meisje om kwam
in een camper, je zal die opa en oma maar
z'rjn wat moet dat vreselijk zijn. Een dodelijk
ongeval vlak bij Total in Glimmen wat veel
verdríet brengt bij veel mensen.
Met die telefoons van tegenwoordig (als je
tenminste één hebt waarmee je kan whatsap-
pen), ontgaat je ook weínig.
Maandag 12 augustus liepen wij in Vaals bij
het drielandenpunt en íneens was daar een
geroezemoes en binnen een paar tellen wis-
ten wijwaarom; Prins Friso was overleden.
Mooi die telefoons maar als je ondenrueg in de
auto of de jeugd ( en ook de iets oudere) op
de fiets ziet slingeren tijdens het appen dan
zijn het toch rotdingen.

Vorige week tijdens een mooie dag op ons
terras keek ik een tijdje naar onze kat, die
lang uitgestrekt in de zon lag, en dacht ie zal
maar kat zijn. Wat heerl¡k!
Maar ja een kat wordt gemiddeld tussen de 14
en 18 jaar oud en een mensen leven om en
nab'rj de 75 dus hopelijk heb ik nog ongeveer
30 jaar.
Onze kat zorgt er in ieder geval wel voor dat
de populatie van diverse vogelsoorten niet te
snel vermeerderd. Merels, roodborstjes,
koolmeesjes, veel spreeuwen en net voor de
vakantie een jonge bonte specht worden heel
handig gevangen en opgegeten.

Ja, dat is dan weer jammer want het spech-
tenpaar vertoeft al heel wat jaren in onze om-
geving. Ook op de camping in Echt in Limburg
waren de spechten regelmatig te horen.
Onze vakantie was prima maar het alledaagse
slokt je weer op, weer aan het werk, de boys
weer naar school en het is weer september.

Alle verenigingen beginnen weer
Maar ach, na een maand of
vier is het ook wel weer
leuk om (in mijn geval) de
keu ter hand te nemen en
met "wiskundige" bereke-
ningen mooie (soms lucky)
caramboles te maken.

De eerste krant weer na de vakantie, de batte-
rij is weer opgeladen. En wij hopen weer op
veel hulp voor het rapen en nieten en aanle-
veren van kopij. Buiten diegene die aan de
beurt z'rjn om te rapen, ben je natuurlijk altijd
welkom om te helpen. Datum en tijd staan
voorin de krant vermeld.

Vriendelijke groet,
Henk Oosterveld

.; \.t;e!
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ro ramma radio Haren FM

Wekelijks programmaschema (m.i.v. april 2013)
r¡. Haren FM

u1î jiil,',iI;,,ii }' .*' i äj};Donderdag:
19.00 - 20.00 De Hollandse Mix.

Programma met Nederlandstalige muziek.
Presentatie: Jan Kooistra en Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini R¡kkert

Vrijdag:
19.00 - 20.00 Wilde Haren.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een stelling en

Oe kèuzeplaãt. Vanaf vr'rjdagmiddag op htto:Í\¡rilde-haren.hwes.nl, Facebook (zoek Wilde Haren - Haren

FM') of wnrw.twitter.comÄ/r/ildeHarenFM kan je Noud's Weetje raden.
Presentatie en samenstelling: Kevin van der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff

20.00 - 23.00 JEM FM.
erlands- en Enge Verder de videorubriek i.s.m'
WRM?, concerta livetrack van de week. Ga ook

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, 11 en '12 het Haiens Nieuws Ovezicht. Presentatie en samenstelling: Auke van

Hal, Eva Krispijn en Willem Prins. Meer info vanaf vrijdagavond ook op
htto://weekendradiomaoazine.hvves.nl/ en http://r¡vww.facebook.com/paqes/weekendradiomaoazine-
h ar e nf m I 2 5 I 42637 7 5 42687 .

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.

1 4.00 - 15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

Zondag:
09.00 - 12.00 Muziek op zondag.

Het ultieme zondag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.

Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
12.OO - 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 een rechtstreekse uilzending 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 uiÞendingen Haren FM 050 - 53 50 22O.

Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm

Dieverdoatie Oud Papierinzameling 2013
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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 -922 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!

Uitsluitend voor spoedgevallen en weekenddiensten:
Op werkdagen: na 17.OO uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
In het weekend: vanaf vr'rjdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen: 24 uur per dag.

Mediq Apotheek Oosterhaar (voorneen apotneer
De Oude Middelhorst :

Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 74 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl
Openinsstiiden
Maandag t/m vrijdag 8.00 -17.30 uur

Mediq Apotheek Haren:
Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 t Fax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
www. mediq. apothee k-h aren. n I

Ooeninostiiden
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag:12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Reoelino herhaalreceoten Haren / Glimmen:

" Let op: Recepten tussen vrijdag en maandag
10.00 uur aangevraagd, staan dinsdag
na 16.00 uur klaar.

** Receptenbus in de aPotheek:
Hierin kunt u uw recepten deponeren als u niet
in de apotheek op uw medicijnen wilt wachten.

Uw medicatie ligt de volgende werkdag voor u
klaar.
Het kan zijn, dat speciale bestellingen (een
dag) langer duren. Let er op dat uw naam,
adres en geboortedatum op het recept staan.
SPOEDRECEPT:
Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u

's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht bij :

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) -311 5020
Fax: (050) -311 5021

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

Vergeet uw verzekeringsgegevens niet!

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

Betalen?
Bij het tonen van een geldige zorgpas kunnen
de apotheken rechtstreeks declareren, u hoeft
dan niet te betalen. Middelen die niet voor
vergoeding in aanmerking komen (bijv.

hoestdrankjes en neusdruppels) dienen wel
direct betaald te worden.
Er z¡n betaalautomaten aanwezig.
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Apotheken

Ophalen
Apotheek
Volgende
werkdag
na 16.00
uur
Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
werkdag
ophalen

vóór 10.00 uur

in apotheek
inleveren in
receptenbus"*

Aanvragen
huisarts
vóór 10.00 uur

Welke recepten?

Herhaalmedicatie*

'Spoed'

Herhaalbriefjes,
overige recepten
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W It BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw * onderhoudswerken

050-5347509

www. Bruiniers.nl

Felland 7c, Haren

info@bruiniers. nl

-¿lr ,

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
bouwmaterialen

t,ttil'r
,7'

w æEØæw@@ ffi@ffiú@Wwe ryWd¡æw

GRONDVERZET
J. de Groot ir.

Felland 6a - 9755 TB - Onnen - Tel 050 - 535 03 59 - Mobiel 06-558 062 11

Tevens leveren wii teelaarde en vulzand
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erkdiensten

G erefo rm eerde Kerk Vríj g emaakt, Motten b ri n k

15-09

22-09

29-09

06-10

13-10

20-10

1 5-09
22-09
29-09

06-1 0
13-10
20-10

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

09.30 uur
14.30 uur
10.45 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. T. Huttinga
Ds. T. Groenveld
Ds. C. v.d. Leest
Ds. A. Driest
Ds. S.M. Alserda
Ds. L.J. Joosse

Ds. S.W. de Boer
Ds. H. Zeilstra
Ds. G.O. Sander
Ds. J.W. Roosenbrand
Ds. H. Zeilstra
Ds. C. v.d. Leest

Gereformeerde kerk H aren-O n n en, Kerkstraat

Ds. W.M. Schut, Ochtend+dienst, Startzondag
Ds. M. de Jager, afscheidibevestiging ambtsdragers
Ds. W.M. Schut

Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut
Ds. M. de Jager, H.A.

WJZI GIN G EN VOORBEH O U D EN

o
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Datum:

zaterdag 14 september 2O!3

maandag 16 september 2Ot3
dinsdag 17 september 20!3
woensdag L8 september 2Ot3
donderdag 19 september 2O13
zaterdag 21 september 2073

maandag 23 september 2013
dinsdag 24 september 2013
woensdag 25 september 2013
donderdag 26 september 2OI3

maandag 30 september 2073
dinsdag 1 oktober 2013
woensdag 2 oktober 2013
donderdag 3 oktober 2013

zaterdag 5 oktober 2013

maandag 7 oktober 2013

dinsdag 8 oktober 2013

woensdag 9 oktober 2013
donderdag 10 oktober 2013

zaterdag 12 oktober 2013

maandag 14 oktober 2013

dinsdag 15 oktober 2013
woensdag 16 oktober 2013
donderdag 17 oktober 2013
vrijdag 18 oktober 2013

o huis De Tiehof
4,9755 PM Onnen, 050-406 26 48

Agenda

Vereniging / activiteit

Visclub "De Onner Biks" zaterdag competitie
Onner 'HOESKOAMER"
Vergadering stichting Humanitas
Kaartvereniging "Slim in Trek" kaarten en sjoelen
Pilates (Energy )
Schuttersvereniging
Hengelclu b "Ha ren" hengelcompetitie
Visverenigin g TEZY zaterd a g com petitie
Bedrijfspersoneelsfeest en klootschieten
Bridgeclub "de vroege vogels"
Ouderensoos Onnen
Bodytotaal (Energy )

Bridgeclub 'Binea"
Brainstormsessie "sociaal Domein"
Bridgeclub "de vroege vogels"
Kaartvereniging "Slim in Trek" kaarten en sjoelen
Pilates (Energy )
Regiodag Quiltergilde
Sch uttersvereniging
Hengelclub "Haren" hengelcompetitie
Visve renigin g ZEZV zaterd ag com petitie
Bridgeclub "de vroege vogels"
Studieclub Veeteelt
Ouderensoos Onnen
Landbouwkundige kring gronlngen
Bodytotaal (Energy )

Regiodag Quiltergilde (optie)
Sch uttersvereniging
Visclub "De Onner Biks" zaterdag competitie
Fa mîliebijeen komst (optie)
Bridgeclub "de vroege vogels"
D iëtistenve reniging
Vergadering Dorpsbela ngen
Vergadering stichting Hu manitas
Kaartvereniging "Slim in Trek" kaarten en sjoelen
Pilates (Energy )
Sch utte rsve ren iging
Rapen en nieten (ver. Dorpsbelangen)

Aanvang Sluiting

13.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
06.30
07.00
L3.00
09.30
14.30
20.00
13.30
20.00
09.30
20.00
20.00
08.00
20.00
06.30
07.00
09.30
20.00
14,30
20.00
20.00
08.00
20.00
13.00
13.30
09.30
09.15
19.30
20.00
20.00
20.00
20.00
19.00

16.00
23.00
22.30
23.30
21,.00

23.00
17.30
17.30
15.30
12.o0
!7.00
21.00
!7.00
22.00
12.00
23.30
2t.oo
16.00
23.00
t7.30
t7.30
72.00
27.00
17.00
22.00
21.00
16.00
23.00
16.00
17.30
72.OO

12.00
22.00
22.30
23.30
27.O0
23.00
20.00

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
uur
uur
uur

Gedurende de na-zomer is de Tiehof volgens onderstaande tijden geopend

Vrijdag, zaterdag en zondag van 16.00-19.30 uur

De Tiehof is een officieel oplaadpunt voor fietsen, auto's en scooters, kijk op www.oplaadpunten.nl

Wilje op de hoogte blijven van act¡v¡teiten 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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Ç

maanda Umv

Gieten*(OV-knpt)
Zuidlaren"(Brink)
Onnen
Haren h

Groni CS 6.05

ô.3'1
6.18

7.38
7.24
/. tJ
7.00 8.03

8.41
8.27
8.16

9.03

9.29
9.16

10_29
10.16
10.03

11.16
11.03

11.29 12.29
12.16
12.03

14.02
13.39
13.27
13.16
13.03 14.03

15.02
14.39
14.27
14.16

16.02
15.39
15.27
15.16
15.03

16.39
16.27

'16.16
16.03

17.02

17.29
17.16
17.03

18.29
18.16
18.03

Zuidlaren"(Brink)
Gieten"(OV-knpt)

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

6.45
6.32

6.58

7.30
7.19
6.55

7.58
7.43

7.55

8.58
8.43
8.30
8.19

9.58
9.43
9.30

10.58
10.43
10.30 11.30

11.58
11.43

12.58
12.43
12.30

'13.58
13.43
13.30
13.'1 I

14.58
14.43
14.30
14.19

15.58
15.43
15.30
15.19

'16.30
16.19

16.58
16.43

17.30

17.58
17.43

18.58
18.43
18.30

.rijdt niet in schoolvakanties

zaterda

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

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

7.31
7.18
7.07 8.07

8.31
8.18

9.29
9.16
9.05

10.29
10.16
10.03

11.29
1 1.16
11.03

12.29
12.16
12.03

13.16
13.03

13.29 14.29
14.16
14.03

15.29
15.16
15.03

16.29
16.16
16.03

17.29
17.16
17.03

18.29
1 8.16
18.05

Groninqen CS
Haren
Onnen 7.32

7.58
7.45

8.58
8.45
8.32

9.58
9.43
9.30

10.58
10.43

'10.30 1 '1.30

11.58
11.43

12.58
12.43
12.30

13.58
13.43
13.30

14.58
14.43
14.30

15.43
15.30

15.58 16.58
16.43
16.30

17.56
17.43
17.30

18.56
18.43
18.30
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eren¡ in Dor sbelan en Onnen
Secretari aat: Felland 50, 9755 TC Onnen, 050-4061990, benhoentjen@kpnmail.nl
www.onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
september 20'13

Begin september en de zomer weet nog niet
van wijken. Het is even wennen de draad
weer op te pakken. Heel veel ontwikkelingen
zijn er de afgelopen vakantieweken ook níet
geweest, al is er inrniddels de nodige
'reuring' rond de gemeentelijke herindeling.
Net als hopelijk veel inwoners van Onnen
zullen verschillende bestuursleden op 4
september bij de informatiebijeenkomst in
De Tiehof aanwezig zijn. De uiteindelijke
keuze, al dan niet na de verkiezingen, zal
ook voor Onnen de nodige veranderingen
met zich meebrengen,

Ontwi kkelingen NOVO-vestiging Onnen
Ook was Onnen de afgelopen weken
regelmatig in het nieuws vanwege de
gebeurtenissen bij de NOVO-vestíging aan
de Mottenbrink. Zoals algemeen bekend,
staan de gebouwen sinds het begin van de
zomer leeg. Eind augustus hebben de direct
omwonenden van de Stichting De Zijlen,
eigenaar van de gebouwen en het terrein
van voorheen De Alekamp, een brief
gekregen over de toekomst en het beheer
en onderhoud in de komende tijd. Ook het
bestuur van Dorpsbelangen heeft deze brief
ontvangen, evenals de gemeente Haren.
Op ons verzoek deze brief ook in de Onner
Ons te mogen publiceren, is door De Zijlen
positief gereageerd. Elders in deze Onner
Ons kunt u hiervan kennis nemen.

Herinrichting kruispunt Dorpsweg-Lange
Landweg
Eind juni zijn de plannen van de gemeente
voor de herinrichting van de Lange Landweg
en de beide kruisingen (met de Dorpsweg
en het Gieselgeer/Mottenbrink) met de
aanwonenden besproken.

De voorstellen voor de inrichting van de
Lange Landweg na de vervanging van de
riolering zijn door de bewoners positief
onfuangen. Over de oplossingen voor de
beÍde kruispunten waren de meningen nog
verdeeld. Afgesproken is dat de gemeente
op basis van de discussie met een nieuw
voorstel komt. Omdat dit er begin september
nog niet was, is hierover vanuit het bestuur
van Dorpsbelangen contact met de gemeen-
te opgenomen.
De bedoeling is de werkzaamheden binnen-
kort te staften en, ijs en weder dienende,
voor het eind van het jaar af te ronden.

Bestuu rsvergaderingen najaar 201 3
Dit najaar komen we op 9 september, 14
oktober en 25 november bij elkaar om de
lopende projecten en vast ook weer nieuwe
ontwikkelingen en ondenruerpen bij de kop te
pakken. ln de komende edities van de
Onner Ons houden we u daar graag van op
de hoogte.

Met vriendelij ke groeten,
Bestu ur Verenig ing Dorpsbelangen

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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Aan de omwonenden van de Mottenbrink

Ons kenmerk

Onderwerp

Rvb13061/HW/lE/HG/nk HWNK Tolbert,9 augustus 2013

toekomst gebouwen/terrein Mottenbrink De Zijlen

Beste heer, mevrouw!

Met deze brlef wil ik u graag informeren over de toekomst van de gebouwen aan de Mottenbrink 1c en

1d. De Zijlen is eigenaar van de panden en het terrein. De afgelopen twee jaren heeft De Zijlen de
gebouwen verhuurd aan NOVO. De huurovereenkomst is op vrijdag 2 augustus 2013 beëindigd.

Wat gaat er met de panden en het terrein gebeuren?
Het is de bedoeling de panden te verkopen. ln de gezondheidszorg is het echter een complex traject om

onroerend goed le verkopen, onder meer vanwege de zorgbestemming. We zijn in overleg met een

makelaar om de mogelijkheden te bekijken en belangstellende (zorg)partijen gericht te benaderen.
Zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, informeren we u daarover-

Wat gebeurt er intussen?
We laten de gebouwen en het terrein niet verloederen. De panden en het omliggende terrein blijven we

onderhouden. We zorgen ervoor dat de tuin regelmatig onkruidvrij wordt gemaakt, het gras wordt
gemaaid en snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Bovendien houden we toezicht op de gebouwen

ðn zorgen we voor het nodÍge reguliere onderhoud. Signaleert u desondanks rornmel of achterstallig
onderhoud, dan kunt u contact opnemen met hoofd Bureau Vaslgoed, de heer Harm de Groot, teìefoon
(05s4) 850 427.

Met deze brief hoop ik u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft kunt u met

Harm de Groot contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Hetty de With
Voorzitter raad van bestuur

c.c.

Raad van bestuur

Postbus 25
9356 ZG TolberÌ

Cotlege B&W Haren, verzonden via e-mail secretariaat@haren.nl
Vereniging Dorpsbelangen Onnen, p/a secretariaat, via e-mail benhntin@amazed.nl

Posladres
Fax
Telefoon 0594-850409

0594-85041 3
E-mail
Website

hetty.dewith@dezijlen.nl
www.deziilen.nl

Bezoekadres : 't Zjlhuis, Oldebertweg 65, 9356 AA Tolbert
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De vakanties z'rjn achter de rug en het leven krijgt weer
zijn normale loop.

Voordat ik vooruit kijk naar de komende maand, wil ik
ook nog even de belangrijke raadsvergadering van juni
in herinnering roepen. Een grote meerderheid van de
gemeenteraad is tot de conclusie gekomen dat, om de
gemeentelijke taken in de toekomst goed te kunnen
uitvoeren, er gekeken zou moeten worden naar één of
meerdere gemeenten om mee te fuseren. Bij
gemeenten heet dat herindeling.
Er is een aantal redenen waarom hiervoor gekozen is.

Allereerst is het nodig dat de gemeenten op een goede
manier diensten leveren aan hun inwoners. Uit een
onderzoek van februari jt. blukt dat op een aantal
gebieden het voor de relatief kleine gemeente Haren
erg moeilijk is om de taken goed uit te voeren tegen
een acceptabele prijs. Daar komt bij dat er rn.i.v. 2015
nieuwe taken op de gemeente afkomen. De jeugdzorg
en een aantal AWBZ en WMO taken, die voor kleine
gemeenten zelfstandig niet uit te voeren zijn. Aan de
om Haren liggende gemeenten is gevraagd of z¡" met
Haren zouden willen samenwerken om dan samen
deze en ook al bestaande taken uit te voeren. Veel
gemeenten voelden daar niets voor, omdat zij van plan
z'rjn om te gaan fuseren met andere gemeenten en
zich daarop willen gaan richten. Samenwerken met
Haren past niet in deze plannen.

Een andere reden is dat de provincie Groningen - aan
de hand van een opgestetd rapport over de
bestuurlijke toekomst van de gemeenten - van mening
is dat het aantal gemeenten in de provincie moet
worden teruggebracht naar 6. Dat is een kwart van
het huidige aantal gemeenten. De reden waarom de
provincie dat wil is, dat zij ook zien dat de kleine
gemeenten hun taken in de toekomst niet langer goed
kunnen uitvoeren en dat via samenwerking tussen
gemeenten er een oerwoud van afspraken en
regelingen gaat ontstaan. Dit oerwoud is dan
onovezichtelijk en ook niet altijd goed controleerbaar.

Een jaar geleden ging de gemeenteraad nog uit van
een zelfstandig Haren, de wereld ziet er nu anders uit.
ln de ogen van de raad z¡n er 3 fusiemogelijkheden:
- met Groningen en ten Boer
- met Hoogezand/Sappemeer, Slochteren en
eventueel Menterwolde
- met Tynaarlo
Zoals zo vaak kleven aan elk van deze keuzes voor-
en nadelen. Deze worden nu op een rij gezet en zijn
belangrijk om een keuze te maken.

ln de maand september komt de gemeenteraad in alle
4 dorpen langs om met de inwoners in gesprek te
gaan. Dan wordt uitgelegd waarom er gekozen is voor
een fusie en niet voor een zelfstandig Haren. Aan de
inwoners wordt gevraagd wat zij voor de gemeente
Haren belangrijk vinden.
Naast dat u uw stem kunt laten horen op de avonden,
is het ook mogelijk dat u een vragenlijst invult. Deze
lijst staan in het Harener weekblad (29-08) en hierop
kunt u aangeven wat u belangrijk vindt als Haren
samengaat met één of meerdere andere gemeenten.
De resultaten van deze tijsten zullen in het Harener
weekblad worden bekend gemaakt en z¡"n voor de
gemeenteraad erg belangrìjk bij het bepalen van een
standpunt.

Op 14 oktober is er een gemeenteraadsvergadering
over de toekomst van Haren. De gemeenleraad zal
dan aangeven hoe verder? ls er dan voldoende
informatie om een besluit te nemen of moet er nog
meer informatie komen en welke voordat er een besluit
valt.

Dit ondenverp is natuurlijk erg belangrijk, maar er zijn
meer belangrijke onderwerpen de komende maanden.
De begroting 2014 wordt voorbereid en in november
behandeld. Lukt het om, net als in andere jaren,
ondanks de voortdurende bezuinigingen van het rijk
weer een sluitende begroting te krijgen? En moet er in
2014 exlra bezuinigd worden en gaan de inwoners
daar dan ook wat van merken?

Een ander belangrijk ondenrverp is de sporthal
Scharlakenhof. De laatste 10 jaar heeft daaraan erg
weinig onderhoud plaatsgevonden en dat is steeds
meer te zien en te merken. Zo moet de vloer worden
vervangen en de kleedkamers, het sanitair en het dak
worden aangepakt. Ook de kantine is niet meer van
deze tijd. Daarom stelt het college aan de raad voor
om ruim € 700.000 beschikbaar te stellen om het weer
voor jaren op orde te kr'ljgen. Voor de leerlingen van
de scholen die er gymmen en de binnen-
sportverenigingen is dit een belangrijk besluit.
Er wordt hard gewerkt om het zwembad weer open te
krijgen. Het asbest is er de afgelopen maanden uit
gehaald en nu wordt ook de rest door vrijwillígers
aangepakt. lk hoop dat er snel weer gezwommen kan
worden en dat ook de inwoners uit Onnen het bad
weer zul[en vinden.

Met vriendelijke groet,
Theo Sieling
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Ouderensoos Onnen

De soos Ís weer begonnen op L0 september jl. nn

De eerstvolgende soosmiddag is op dinsdas 24 september 2013
van 14:30 - 16:30 uur in dorpshuis "De Tiehof".

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Wanneer en Waar:
- dinsdagmiddag van 14:30 - 16:30 uur Lx per t4 dagen
- in dorpshuis De Tiehof
- vervoersmogelijkheden: voor vervoer kan worden gezorgd

We bieden een afwisselend programma met o.a.
spel, zang, voordracht, dia's, spel, uitstapje,
sinterklaas, kerst, nieuwjaarsvisite en notenschieten.

Ons motto is: "Gezelligheid kent geen leeft¡jd !"

U kunt altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen op één van onze gezellige

middagen.

Vriendelijke groet,
Bestuu r ouderensoos Onnen

(¡

Ewína van Wieren
Fennie Kooí

æ 406 Ls20
8 +oo 1673
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e Schri vers en

Na er meer dan tien jaar aan ontkomen te zijn,
hebben wij dan uiteindelijk ook de
Schrijverspen ontvangen en wel van onze
goede vrienden, de familie Rombola...

Laten we beginnen met onszelf voor te stellen.
Wij wonen met zijn vieren en twee dieren aan
de Mottenbrink 26. Wij, dat zijn Jans en Carina
Nijland met onze kinderen Yasmijn en Sylven.
Voor Jans is dit een vertrouwd plekje, hij is
namelijk zelfs geboren in ons huidige huis!
Voor mij was het hier meer wennen. lk ben in
het westen geboren, in Tolbert opgegroeid en
heb daarna in Groningen de Pabo gedaan.
Vervolgens heb ik nabij Utrecht een baan als
leerkracht gevonden en een jaartje in Utrecht
gewoond. Jans en ik hebben overwogen ons
in Utrecht te settelen, maar gezien onze
hobby's leek het noorden toch een betere
keuze. Jans is behoorlijk sportverslaafd... Hij
gaat graag racefìetsen (in de zomer) en met
de atb het bos in (in de winter). 's Winters
schaatst hij fanatiek in Kardinge. Zelf deed ik
in die tíjd veel aan paardrijden, lekker naar
buiten het Noordlaarderbos in!

Jans'werk is heerlijk dichtbij, hij werkt al meer
dan 25 jaar bij Nedtrain. lk ben vervolgens in
Groningen orthopedagogiek gaan studeren en
bleef in die t¡jd als invalleerkracht in het
ondenirrijs werken. Na mijn studie heb ik een
tijdje gewerkt als orthopedagoog en leerkracht,
maar dat kwam op een lager pitje te staan
toen ik zwanger raakte van onze Yasmijn. Zij
werd in 2004 geboren en al snel volgde er
voor haar een broertje in 2006. De kinderen
zitten op de
Borg op school,
dus er wordt
veel heen en
weer gefietst (ik
moet eerlijk
bekennen,
alleen bij droog
weer....).
Behalve van het fietsen, zullen jullie ons
misschien kennen van het wandelen. Vooral
Yasmijn wandelt vaak mee met Stip, onze
kleine (maar dappere!) ruwhaar Jack Russell.
Misschien heeft hijje de balwel eens gebracht
tijdens één van onze wandelingen?

Hij maakt graag nieuwe vrienden, het is hem
zelfs al eens gelukt om een bestuurder z'n
tractor uit te krijgen om even de bal voor hem
te gooien. Deze stoere man kon het vragende
kopje schijnbaar niet weerstaan...

Ook komt Yasmijn wel eens voorbij op een
pony, een eigenwijze grijze shetlander. Voor
de familie Rombola mag ze voor hem zorgen,
dus we zijn vaak een paar huizen verderop te
vinden om te borstelen, knuffelen, weilandjes
leeg te scheppen en ga zo maar door.... ln de
winter volgt Yasmijn schaatstraining in
Kardinge.
Sylven staat bekend om z\n luide en
gevaarlijke stunts op de schommel in de
voortuin. Samen met zijn achterbuurjongen
heeft hij hierop een hoop lol. Ook skeltert en
fietst hij graag. Maar als hij echt ergens snel
wil komen, rent hij liever met de fiets aan de
hand... Sinds kort is hij ook in Haren op de
tennisbaan te vinden, hij vindt de lessen daar
erg leukl

Laten we vervolgens vooral niet vergeten ons
bijzondere konijn Lisa te introduceren. Het is
een grote hangoor, die momenteel niet te
spreken is over het feit dat hij niet meer los
mag lopen in de tuin... Je denkt: hij? Ja, de
dierenarts was ook verbaasd toen hij hoorde
hoe het konijn waar we een 'je weet wel konijn'
van wilden laten maken Lisa heette.... Foutje
van de dierenzaak (in uw nadeel). ln de winter
zit hij weer in de achtertuin en mag hij af en
toe los, maar zodra de plantjes weer beginnen
te groeien, moet hij weer in zijn hokje blijven.
Hij mist het rennen, graven en de sporadische
ontsnappingen naar de tuin van mevrouw
Siekmans...

Omdat Jans zijn hele leven al in Onnen woont,
kent hij bijna iedereen. lk heb er erg lang over
gedaan, om alle vriendelijke gezichten uit
elkaar te houden en te achterhalen wie wie is.

En dan heb je naast de gewone namen ook
nog eens de bijnamen....
ln het begin moest ik ook erg wennen aan de
Onnense gewoonte: gebruik je voordeur alleen
voor collecten en nood-gevallen... lnmiddels
ben ik helemaal ingeburgerd en probeer ik de
Harense ouders van de vriendjes van de
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kinderen steeds maar weer uit te leggen om
maar alsjeblieft achterom te komen. Niet
alleen omdat ik het een gezellige gewoonte
vindt, rnaar ook omdat mtjn voordeur
inmiddels, net als bij vele dorpsgenoten,
behoorlijk 'ingebouwd' is geraakt met
spulletjes die nodig naar de rommelmarkt
moeten of op marktplaats staan en nog op
zoek zijn naar een koper...

lnmiddels ken ik een heleboel gezichten en ga
ík ook al groetend en met de hand omhoog het
dorp door. lk vind het erg leuk dat er ook
steeds meer nieuwe gezichten bij komen en
maak graag kennis met de mij nog onbekende
Onnenaren. Een kannetje heet water voor thee
staat altijd klaar en als je geluk hebt is er ook
een lekkere taart, want bakken doe ik graag
als ontspanning (en in dit geval is niet alleen
het proces belangrijk maar ook het
resultaat...). Voor de lekkerbekken onder jullie
volgt hier nog één van de lievelingsrecepten
van de kinderen. Veel bakplezier gewenst en
tot ziens in Onnen.

Groeten van Jans, Sylven, Carina en Yasmijn
Nijland
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oor het voetlicht

Het Bouwbedrijf W. Bruiniers is bepaald geen
onbekende in Onnen en omgeving! ln de vorige eeuw
begonnen als bouwbedrijf Wekema en Bruiniers, werd
het in 1991 Bouwbedrijf W. Bruiniers toen Willem
Bruiniers het bedrijf van zìjn vader en oom vooftzette.
Waar in de eerste jaren er voornamelijk voor de NS
werd gewerkt, kwam er vanaf 1968, toen Willem in het
bedrijf kwam, ook werk vanuit de woningbouw. Door
de jaren heen breidde zich dat verder uit.

ln 1993 meldde een jongen zich bij Willem met de
vraag of hij vakantiewerk kon doen. Willem stuurde
hem naar huis, maar een tijdje later had hij de jongen
toch nodig bij een klusje. Tweeëneenhalve dag heeft
die jongen stenen gesjouwd en toen mocht hij blijven.
Kasper Eitens had laten zien, dat hij doorzet-
tingsvermogen en enthousiasme ln zich had om het
werk in de bouwte doen. ln 1997 kwam hij er in vaste
dienst. Hij hield en houdt van het buiten zijn, het
werken met hout en daarvan mooie dingen maken. ln
2001 haalde hij zijn aannemersdiploma, waarmee híj
verder groeide in zijn vak en ook andere taken als
werkvoorbereiding etc. op zich kon nemen. De
ervaringen die hij in die jaren op heeft gedaan, komen
hem nu goed van pas.

Sinds 12 augustus 2013 zijn
Kasper Eitens, René Muis en
Evelyne Hansma namelijk de
trotse eigenaren van
Bouwbedrijf W. Bruiniers.
Waar Kasper direct in de bouw
begonnen is, daar werkte René, na zijn opleidingen
onder andere aan de LTS en de MTS, de laatste jaren
als verkoper voor KPN.
Samen met Evelyne ging hij op zoek naar
mogelrjkheden om te ondernemen, maar hij had nog
niets gevonden. Tot vorig jaar. Ze kochten een huis in
Zuidlaren, dat verbouwd moest worden. Ze lieten het
aannemen door Willem Bruiniers en al pratende hoor-
den ze dat Willem z-ijn bedrijf wilde verkopen. Nu
hadden Evelyne en hij allebei affiniteit met de bouw.
Evelyne is de dochter van een timmerman en René
houdt ervan om met zijn handen te werken. ln gesprek
met Kasper ontdekten ze, dat ze alle drie op één lijn
zalen. Het vertrouwen, het enthousiasme en de
mogelijkheden groeiden, waardoor ze op een goede
dag de stap durfden te zetten om gedrieën bouwbedrijf
W. Bruiniers over te nemen.

Ze ziln nu een maand bezig en hebben inmiddels al
vier man en een stagiair aan het werk. Elke morgen
om 7.15 uur beginnen ze met een kop koffie om de
dag die voor hen ligt, door te spreken en ze sluiten om
16.15 uur die werkdag ook weer met het elkaar af door

te vertellen hoe het gegaan ls. Saamhorigheid, alles
vóór elkaar willen doen en mét elkaar doen, staat hoog
in het vaandel. Er wordt hard gewerkt met hart voor de
zaak.

Evelyne beheert de administratie en zorgt ervoor, dat
het bedrijf altijd telefonisch bereikbaar is. René geniet
van het harde werken, het contact met de mensen, het
werken met zijn handen, het zorg dragen voor de
algemene zaken in het bedrijf en het dragen van de
verantwoordelijkheid om zijn mensen aan het werk te
houden. Zelf verwoordt hij het als volgt: "lk heb mijn
zekerheid opgegeven om andere mensen zekerheid
van werken te geven."
Kasper is het bekende gezicht van het bouwbedrijf. Hij
vertegenwoordigt de kwaliteit die het bedrijf van
oudsher al had. Mensen herkennen in hem de
vooftzetting van de betrouwbaarheid en de aflevering
van goed werk.

Ook in deze tijd blijft het driemanschap het
enthousiasme houden om vol aan het werk te z4n. Ze
hebben geen tijd om zich door de crisis te laten
beïnvloeden. Ze hebben hun handen vol aan de grote
en kleine klussen die ze aannemen.
Voor de toekomst hebben ze dan ook de ambitie om te
groeien naar 6 à 8 man personeel, zodat ze 3 à 4
klussen tegetijkertijd kunnen doen. Daarnaast zijn ze
zich ook gaan richten op die hele kleine onder-
houdswerkzaamheden zoals het verhelpen van de
voordeur die klemt, het rechthangen van scheef-
hangende keukendeurtjes etc. Zo ziin ze een allround
bedrijf, dat de klant volledig ontzorgt, in en rondom het
huis.

De drie nieuwe eigenaren hebben vanzelfsprekend de

naam van het bedrijf hetzelfde gelaten, maar het logo

hebben ze vernieuwd. U kunt dat met eigen ogen gaan
zien op zaterdagmiddag 14 september van 14'00 uur
tot 17.00 uur. Dan houden ze Open Huis aan Felland
7c. U bent van harle welkom! Er is die middag ook
gelegenheid om de hand van Willem Bruiniers te

schudden

Kasper, René en Evelyne, heel veel succes met jullie

bedrijf!

Gosina Glasbergen

BOUWBEDRIJ F

W BRUINIERSI
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Fa. Ekkelkamp

Rlkstrælweg l35Haren
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verhuizingen

Springt eruit in
groenten en fruit !
Berends
Anjerlaan 23a- Haren
050-53s0334

* Iroprsche vissen, aquariums en henodigdheden

* Hengelport en benodigdheden

* Yogels, vrssen en knaagdteren

* Hmden s4rt, dierbe n odig dheden

* Diervenorgng en -apthæk

* Paarden- en yeeyæders
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itness in de Tiehof

Het kan nog (net)! Wie doet er mee?

Vanaf 11 september:
Wekelijks op woensdagen van 2O.15 tot 21.15 uur in de grote zaal
5 Pilates en 5 Body Totaal lessen voor € 70,00 (één van beiden doen
is ook mogelijk)
De lessen worden om en om gegeven door Anja (pilates) en Marianne
(gymstick), beide instructrice bij Studio Energy in Haren.

erçly
Aott En ttitnoss SrudiÐ

Voor alle leeftijden en voor alle fitness levels. Vaders en zoons, Moeders met dochters ook
welkom.
Gemiste lessen mogen bij Studio Energy worden ingehaald.
lnfo en opgave bij Janneke Frens-Geurts 36 43 811 of

Hallo,

Mijn naam is lnge Postma. lk stem en repareer
piano's en vleugels en geef advies over aanschaf en
onderhoud.
Na m¡jn opleiding in Amsterdam en stages bij

diverse pianozaken, ben ik in 2006 begonnen als
zelfstandige.

Zelf woon ik in de stad Groningen en mijn klanten-
kring bevindt zich in de provincies Groningen,
Drenthe en Friesland.

Het laten stemmen van je piano kost € 58,00 per
keer.
Reparaties € 45,00 per uur.
Wilje meer weten? Kijk dan 's op m'n website:
www. pianostem merq ron ingen. n I

06-50806896
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âKaart- €rt.t Sjoelclr¡t>tt Slirn in Trek'

Heeft u/heb je zin om af en toe te klaverjassen of te sjoelen? Kom dan
naar de kaart- en sjoelclub "Slim in Trek" ! Op dinsdagavond Lx per 1-4

dagen zijn wij te vinden in dorpshuis "De Tiehof" in Onnen. Wij starten
om 19.45 uur.

Wij nodigen u/je hierbij van harte uit om een keer vrijblijvend mee te
doen ! Lijkt het je leuk, twijfel dan niet en kom gewoon langs !

De data voor het seizoen 2013-2OI4 ziin:

t7 -o9
01-L0

15-1_0

29-LO
12-t'1,

26-L7
LO-L2
17-12

07-01
2r-01,
04-o2

18-02
04-03
t 8-03

01-04

25 oktober 20L3:
25 janua ri 2OL4:

14 maart 2OL4;
5 april 2OI4:

Koppelkaa rten en sjoelen
Kaart en sjoelmarathon
Vrije kaart- en sjoelavond
Feestavond

e, o

Voor meer informatie kunt u bellen met Jos Vlaar, tel: 050-4062553

Met vriendelijke groet, het bestuur Slim in Trek
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erhalenavond oude zwembaden

Op donderdagavond 10 oktober wordt er in het Scharlakenhof een verhalenavond
georganiseerd over oude zwembaden in de gemeente Haren. ledereen die
herinneringen en foto's heeft aan het bad in de Appelbergen, zwemmen in het
Paterswoldsemeer (zie foto) of het oude (buiten)bad van het Scharlakenhof is
uitgenodigd om langs te komen. De avond begint met een schemenruandeling over
het terrein van het voornralige buitenbad van Scharlakenhof. Daarna kunnen onder
leiding van Hein Bekenkamp de verhalen los komen. Naast Hein Bekenkamp, zijn
Henk Bazutn van de Harense Historische Kring Old GO en Eppo van Koldam van de
gemeente Haren bij de voorbereiding van de avond betrokken.

De bijeenkomst is een initiatief van de Harense historicus en film/theatermaker Anne
van Slageren. Met zijn bedrijf Andere Vertoningen is hij actief in het verbeelden van,
zoals hij zelf zegt "de eigen geschiedenis van mensen". Vorig jaar maakte hij een
korte historische film over het Paterswoldsemeer. Tijdens de Kunst- en Cultuurmarkt
dit jaar is de première van "Voorjaar in de bol" over de oude trein en tram tussen
Groningen en Haren geweest. En nu dus al dit derde initiatief; ditmaal over oude
zwembaden. Van Slageren: "lk wil kijken of ik met de verhalen van vroeger over
oude zwembaden een nieuwe productie kan maken, zodaT het een stuk wordt over
de geschiedenis van de mensen hier. Ook vind ik het fascinerend dat het oude
Scharlakenbuitenbad er nog ligt. Deze locatie vraagt eigenlijk om het herbeleven van
het verleden." Net als bij vorige producties zoekt Van Slageren de samenwerking met
bewoners, bekenden, instellingen en stichtingen in de gemeente. Van Slageren: "Als
het gaat over de eigen geschiedenis, moet je de 'eigenaars' van die geschiedenis
erbij betrekken. Dan gaat het pas leven. Dan kan het hun verhaal worden. En
helemaal mooi is het als jongeren, luisterend naar de ouderen en hun verhalen, gaan
meehelpen verbeelden. "

De avond in de Scharlakenhof op donderdag 10 oktober begint onn '19:00 uur en
duurt þf.22:00 uur. De toegang is gratis. Tijdens de avond zullen de ingebrachte
verhalen worden vastgelegd op film en kunnen meegebrachte foto's worden
vertoond. Voor vragen of steu nbetuigi ngen : info@anderevedon ingen. n L
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Neem meer tijd voor besluit over toekomst gemeente Haren !

Aan het bestaan van Ha¡en als zelfstandige gemeente komt na tweehonderd jaar een eind. In een gesprek met het
Ha¡ener V/eekblad (a juH 2013) is de waarnemend burgemeester van Haren, mevrouw Janny Vlietstr4 duidelijk:
autn een fusie valt niet te ontkomen. De bevolking mag in september aan de gemeenteraad vertellen wat zij
belangrijke punten vindt om op te leften bí1j een fusie- "We hebben nog geen vonn bepaald hoé, maar we gaan in
september zeker het gesprek aan." W'at de bwgemeester er niet bij zegt, is dat de meeste fracties in de
gemeenteraad op 24 juni hebben gezegd dat er uitsluitend kan worden gekozen tussen een fusie met 6¡s¡ingen
of Hoogezand-Sappemeer. Alleen de fracties van CDA en Gezond Verstand Haren spraken zich hier duidelijk
tegen uit. Zij vonden dat de bestuurskracht van Haren beter op een andere manier kan worden versterlct. En dat
daarbij ook over de grens met Drenthe moet worden gekeken: versterkte samenwerking met Tynaarlo, op den
duur mogelijk uitlopend op een fusie. Maa¡ hiervan wilde de rest van de raad en het college niets weten. Het lijkt
wel of zij niet beseffen dat onder de burgers en ondernemers van de gemeente Haren wel eens (veel) meer steun
zou kunnen zijn voor een samenwerking of sarnengaan met Eelde-Paterswolde en de andere dorpen van Tynaarlo
dan voor een fusie met Groningen of Hoogezand-Sappemeer. Vóór I november a.s. wil de raad een definitief
besluit nemen.
Inmiddels heeft het provinciaal bestuur duidelijk gemaakt dat het weinig ziet in een fi¡sie va¡ Haren met
Hoogezand-Sappemeer. Met andere woorden: als het aan de provincie ligt worden Haren, Onnen, Glimmen en

Noordlaren een buitenwijk van Groningen.

Er staat nog iets opvallends in het interview met mevrouw Vlietstra: "Haren is door allerlei oorzaken wd laat
met het denken over de herindeling." Was er in zo'n situatie dan juist niet alle reden voor het college en de raad

om eerst met de bevolking te gaan praten over de toekomst van de gemeente Haren, voordat zij zelf hun
(voorlopig) standpuat bepalen? Dat is de afgelopen maanden in vrijwel alle gemeenten in de provincie wel
gebeurd ma¿r niet in Haren (en Stadskanaal). Waarom heeft mevrouw Vlietsta niet bij haar benoeming tot
waanremend burgemeester bedongen dat Haren meer tijd hijgt voor een discussie over haar toekomst? Dat zou
toch wel logisch zljn geweest, omdat ze vindt dat de afstand tussen inwoners en het gemeentebestuur klein moet
worden gehouden. Dit temeer nu z4 zelf aangeeft Haren nog niet goed te kennen.

Het provinciaal bestuur van Groningen heeft haast met de herindeling. Op 1 november as. moeten de

standpulten van alle gemeenteraden in de provincie bekend zijn. Waarom die haast? Het lijkt er sterk op dat het
provinciaal bestuw een besluit wil ku¡nen nem€n over de gemeentelijke herindeling vóór de
gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Deze gangvan zaken zal door velen in de gemeente Haren
worden beschouwd als kiezersbedrog. De raad heeft immers geen mandaat van de eigen bevolking tot een zo
verregaand besluit over de toekomst van de gemeente. Juist nu de nieuwe verkiezingen voor de deur staan, is er
alle reden om het moment waarop de gemeentelijke standpunten bekend moeten zijr¡ uit te stellen tot het najaar
van20l4. Alleen zo wordt het democratisch recht van de burgers en ondernçmers vatr Haren, Onnen, Glimmen
en Noordla¡en zich uit te spreken over de toekomst van hun gemeente ten volle gerespecteerd. Voor een overheid
die hecht Írrìn een goede verhouding met en betrollcenheid van haar burgers en ondernemers, is dit toch een

eerste vereiste?

Voor alle duidelljlifreid: het kabinet heeft de provincies en gemeenten niet verplicht tot haastige spoed. Sterker
nog, minister Plasterk @innenlandse Zaken) heeft ontkend dat er enig plan zou liggen om va¡ bovenaf
gemeenten te gaan herindelen of daar een blauwdruk van te maken. Dat het provinciaal bestuur wel een

blauwd¡uk aan Haren en de andere gemeenten in Groningen oplegt, is slecht verenigbaar met deze boodschap
van het Rijk. Een blauwd¡uk bovendien die ten onrechte geen enkele ruimte biedt voor een oplossing over de

grens met Drenthe. Er is immers wel eerder in ons land een provinciegrens gewijzigd voor de vorming van een

nieuwe gemeente.
Het provinciaal bestuw van Groningen loopt nu (te) ver voor de foepen uit. Daarom zou het goed zljn dat door
de inwoners en ondernemers van de gemeente Haren en de buitendorpen een klemmend beroep wordt gedaan op

het college en de raad om af te zienvanhet plan om vóór 1 november a.s. een besluit te nemen over de toekomst
van de gemeente Haren. Dit moet een opdracht worden van het nieuwe college en de nieuwe raad. Hoe eerder en

hoe serieuzer het gesprek met de bevolking, zonder voorwaarden vooraf, hierover wordt gestart hoe beter het is.

Gustaaf Biezeveld, Haren (veldbies@casema.nl)

Paul Dijkstra. Onnen.
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bouwbedrijf

Haren Telefc¡on O5O & 406 LZ 01

Al uw bouwwerken met gärantle
van de Stlchtlng Bouwgarant" HTTOB
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feenstra
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prcf¿si@ah in wEelêringr^, hyporhekên

verze.keringen

HAREN
R¡jksstrâatweg 214

9750 AC H¿ren
050 534 70 66

PFIZE
Hôôfdsrâål 30¿

9321 CE PBize

050 503 50 {.4
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Wilt u graag adverteren?

Deze ruimte is nog
beschikbaar,
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Plaafs hier uw gratk advertenfie
als u iets fe koop of gratis wilt
aanbieden, iefs zoekt of wilf rui/en

Te koop
Skeelers/Skates

maat 33
Wie komt ze halen?

Janneke Frens
050-364381 1

Te koop
Wegens een overcompleet wagenpark moet ik helaas afscheid nemen van mijn

Heeft wat krasjes aan de buitenkant, maar rijdt als een zonnetje
Wie neemt hem over? ANWB adviesprijs € 7000. TEAB

Zllvergrt¡ze Renault Ctio 1 .2TCE 10
sportieve uitgave: Rip Cur[, 5 deurs

Bouwjaar 2008
52.000 km
Benzine, 1:16
Trekhaak
4 winterbanden + velgen
Evt. Tom Tom

Janneke Frens
050-364381 1
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06-471573f5

- riü01rnfstopp¡ng
- aanleg/rensvatie rinol
- drainagesystemen
- grondwerk t.b.v. tuin
- sioopvrerklrecycl ing
- g[cdhei'dbestrijding
- IeverinE straat¿andltuin grond/cornpost
- fevering halfverharding (grind. mijnsteen/sptfrt)
- beschoeiing
- graafmachineverhuur
- tranepott
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WANDAFWEBKING - ZONWERTI{Ë
ROLLUIKEIII - HOUî- EN BETÛNREPARATIËS

Felland-Noord 6 - 9753 TB - Haren -Tel. ü5CI-534999t - r¡nvw-hansjoling.nl
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van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn:

Secretariaat Telefoon/E-mailadresNaam

Biljartvereniging "Qets" Onnen

Jeu de Boules-groep

Jeugdvereniging "De Oude School"

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"

Oranjevereniging Onnen

Ouderensoos Onnen

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Schuttersvereniging Onnen "S.V.O."

Stichting "De Tijborg"

Stichting Dieverdoatie

Stichting Dorpshuis "De Tiehof'

Tennisclub

Toneelvereniging Onnen "D.O.T."

Visclub "De Onner Biks"

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen'

IJsvereniging "Nooitgedacht"

Dhr. H.J. Oosterveld

Dhr. R. Venema

Dhr. J. v.d. Belt

Dhr. J. Vlaar

Mevr. L Vlaar

Mevr. E. van \Meren

Mevr. l. Elema

Dhr. H. Staal

Dhr. D. Penninga

Mevr. W. Berends

Dhr. E. Oosterveld

Dhr. W. Berends

Dhr. G. Honebecke

Dhr. E. Berends

Dhr. B. Hoentjen

Dhr. R. Eringa

050-4061 381

hi,oosterueld@home.nl
050-4062523
riemervenema@ hotmail. com

06-26953001

ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553
ora n ievereniq inq@on nen. n u

050-4061520
ewinavanwieren @home.nl
050-4062883
ir.elema(Ohetnet.nl
050-5341 51 0

hans.staaf @home.nl
050-5348687
dirk.penn inqa@qmail.com
06-28419069
wendv. berends@ hotmail. com

050-4062847
erikoosterveld@home. n I

050-4062802
wimberends00T@hotmail. com

0598-3251 94
oerihon@home.nl
050-5343714
berharen@home.nl
050-4061990
ben h oentien(@kpn mail. n I

050-4063554
Reindert.erinqa@tele2. n I



We s aan uoor
u k aar,rrrr

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

buurt ook kan. misschien zelfs rninstens zo goed en

waarschijnlijk voor een aantrekkeliike prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installa-

t¡ês, water. sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloer-

verwarming, centrale verwarming, dakbedekking,

zonneccllectoren en eink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u, Alles tegen 
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tarief natuurlijk.,......want het bliift onneronsl
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Middelhorsterweg 30n - 9751 Tb Haren - (050) 534 99 0


