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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

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

Roelie Oosterveld
Emmo Lameijer, drul<werk
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Zie blz.A van dit blad
Roelie Oosterveld, Mottenbrink 18,9755 PR Onnen
onnerons@hotmail.com
ADRESWIJZIGINGEN EN VRAGEN OVER ABONNEMENTEN:
lenneke Elema, Gieselgeer 1, 9755 TE Onnen
ir.elema(@hetnet.nl I 050 - 406 28 83
INFO ADVERTENTIES:
Anke Schaafsma,
anke@tiiboro.nl æ 050 - 406 33 80

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

æ

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 kr'rjgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
f ndien u de krant wilt blijven ontvangen, dient u zich aan te nrelden 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 rnogelijk bij:
Penningmeester, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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lnleveradres en verzorgi ng lav:aut:
Roelíe Oosterveld-de Groot
Mottenbrink 18
9755 PR ONNEN

æ 050 -4062019
E-mailadres: o

l1

rìêl'OnS@hOtmai l.Com

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maandag 4 november 2013

Te taat ingeleverde kopij kan zonder overleg helaas nlet geplaatst worden
De redactie behoudt zich het recht voor tot het weigeren en/of inkorten en taalkundig aanpassen van ingezonden stukken

Rapen en Nieten
Het Rapen en Nieten zal worden verzorgd door:

Oranjevereniging
Dit zal plaatsvinden op:

Vrijdag 15 november 2013 Aanvang: 19.00 uur
Plaats:

Biljaftzaal van Dofpshuis De Tiehof
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(ingans zijdeur bij Jeusdhonk)

Het Voorwoord....
Vorig jaar had-

Joepie, herfst!

den we geen
walnoten, althans we kon-

Wat hebben we een paar prachtige herfstdagen gehad, hè!

den ze niet rapen, de eksters

lk vind het iedere keer weer verrassend hoe
de zinderende zomer zomaar opeens over-

waren ons voor.

Ook dit

gaat in het najaar. De bomen verkleuren naar
rood, geel en bruin. En ieder jaar opnieuw zit
er opeens een hele zwerm spreeuwen (denk
ik) in de vlier. 't Duurt nooit langer dan 5 minuten en daarna zijn alle bessen weg.

jaar
hebben ze er een paar weten te 'stelen'. En
wat doen ze dat vernuftig! De vogel pakt de
walnoot, gaat boven op ons dak of op de
schuur zitten, laat de noot los, die rolt van het
dak en spat open op de harde ondergrond.
Als ik thuis ben, en ik hoor weer een noot van
't dak afrollen, probeer ik 'm wel eens voor te
zijn. Maar dat is me nog nooit gelukt.

Het is ze gegund hoor, die bessen. lk doe er
zelf niks mee. Waarschijnlijk is dat jammer,
want van vlierbloesem schijn je lekkere thee
te kunnen maken. En van vlierbessen wijn. En
ik houd van thee, en van wijn. Dus wat houdt

't blijft leuk, zo'n erf. Zeker met dat
prachtige stille najaarsweer, als er wat te oogsten valt... En gelukkig voor de eksters,
spreeuwen, eekhoorn en andere beestjes ben
ik te druk om de strijd met ze aan te gaan.

Ach,

me tegen?

Drukte houdt me tegen. Ooit, als mijn dagen
niet meer gevuld worden met betaald werk, ga
ik alles wat ons erf te bieden heeft daadwerkelijk venruerken tot sappen en jams. Dan ga
ik wekken, oppotten en invriezen. lk wil dan
een goed onderhouden, voortdurend beplante
(en niet ovenvoekerde) moestuin. Zo'n tuin
waardoor je nooit meer naar de groenteboer
hoeft... Nou, b'rjna nooit meer.

Anke Schaafsma

Waarschijnlijk ga ik dan ook een persoonlijk
gevecht aan met die andere levende wezens
die wèl weten wat ons ed te bieden heeft. En
er op het juiste moment aan toe komen om
het te oogsten.

ln een eerdere Onner Ons schreef ik over de
rijke oogst hazelnoten. Ook dit jaar is 't weer
raak. De bomen hangen er vol mee. We k'tjken
al reikhalzend uit naar de eekhoorn die ze
ieder jaar komt halen. Dat vinden we leuk,
want er blijven nog héél veel hazelnoten over,
voor ons.
Maar dat voelt bij de walnoten anders. Want
hoera, we hebben walnoten! Nog niet veel,
een stuk of vijftig, maar toch. Ze liggen sinds
zondag te drogen op de warme vloer.
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ro ramma radio Haren FM
Wekel'tjks programmaschema

',(. Haren

(m. i.v. apri I 20 1 3)

g**Hï âi

Donderdag:
19.00

-

FM

ilF::itrtîi*

20.00 De Hollandse Mix.
Programma met Nederlandstalige muziek.
Presentatie: Jan Kooistra en Geert Snuk. Muzieksamenstelling. Meíni Rikkert

Vrijdag:
19.00

-

20.00

-

20.00 Wìlde Haren.
Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een stelling en
de keuzeplaat. Vanaf vrijdagmiddag op http://wilde-haren.hwes-nl, Facebook (zoek Wilde Haren - Haren
FM') of www.twitter.comMildeHarenFM kan je Noud's Weetje raden.
Presentatie en samenstelling: Kevìn van der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff
23.00 JEM FM.
Muziekprogramma met de betere Nederlands- en Engelstalige popmuziek!!! Verder de videorubriek i.s.m.
CinetheekÊaren. Wat is er morgen in WRM?, concertagenda, Dubbel-D en livetrack van de week. Ga ook
naar http://iemfm.hwes.nl/ twitteren kan natuurlijk ook: @jem-. Presentatie Gerard Datema en Martin
Kampen.

Zaterdag
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.

lnformatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en
veel muziek. Om half 10, '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://weekendradìomaqazine.hvves.nl/ en http://www.facebook.com/paqes/weekendradiomagazine-

har enf m I 25842637 7 542687 .
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.OO- 15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

12.00

-

Zondag:
09.00

-

'12.00

-

13.00

12.00 Muziek op zondag.
Hel ultieme zoidag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek'
Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
14.00 Hoorspel op Haren FM.
Haren FM met een hoorsPel.

Maandag:
19.45

-

tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad
Eén keer iñ de maand een rechtstreekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener
gemeenteraad.

Buiten de eigen uitzenduren hoort u op Haren FM de programma's van Radio Noord.
Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uiÞendingen Haren FM 050 - 53 50 22O.
Op andere t'rjden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm

Dieverdoatie
zaterdag 26 oKober

Oud Papierinzameling 2013
zaterdag 7 december

b

Huisartsen
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bijde
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Groningen.

Alqemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -9 2 29 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!
Uitsluitend voor sooedoevallen en weekenddiensten
Op werkdagen: na 17.OO uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln het weekend: vanaf vr'ljdagmiddag 17 .OO uur tot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen: 24 ruur per dag.

Apotheken
M ed i q
De Oude

Apothee k Oosterh

aa

r (voortreen

Uw medicatie ligt de volgende werkdag voor u
klaar.
Het kan zijn, dat speciale bestellingen (een
dag) langer duren. Let er op dat uw naam,
adres en geboottedatum op het recept staan.
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 b'tj:

apottreet<

Middelhorst:

Mellenssteeg 41 D, 9753 HL F{aren
Tel: (050) - 534 74 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl
Openinsstiiden
Maandag tim vr'rjdag 8.00 -17.30 uur

Mediq Apotheek Haren:
Rijksstraatweg 194, 9752BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 I Fax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
www. mediq. a p otheek-haren. n I
Openinsstiiden
Maandag Um donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 1 22, Groningen
Tel: (050) -31150 20
Fax: (050) -311 5021
Deze apotheek ligt recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen en is
goed bereikbaar. Er is goede
parkeergelegenheid.

Regelinq herhaalrecepten Haren / Glimmen:

Vergeet uw verzekerin gsgegevens n iet!

Ophafen
Apotheek
huisarts
Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur Volgende
werkdag
na 16.00
uur
'Spoed'
vóór 10.00 uur Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
in apotheek
Herhaalbrief,es,
inleveren in
werkdag
overige recepten
receptenbu¡s"* ophalen

Welke recepten? Aanvragent

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.
Ér zijn betaalautomaten aanwezig.

* Let op: Recepten tussen vrijdag en maandag
10.00 uur aangevraagd, staan dinsdag
na 16.00 uur klaar.
** Receptenbus in de apotheek:
Hierin kunt u uw recepten deponeren als u niet
in de apotheek op uw medicijnen wilt wachten.
7
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HATÚS JOLTTTE

SCHILDERWERKEN

cnl(El¡D tÖ{lür€nsEfr¡

AFWER(Ii¡GÊBEDRUF

SCHILDERWERKEN . BEGI.J_qZINGEN WANDAFWËRKING - ZONII¡ERTNG
ROLLUIKEN - HOUT- EN BETONREPARATIES
Felland-Noord 6 - 9753 TB - Haren -Tel. 050-5349990 - www.hansjoling.nl

BETAAL fi'TET TEVEEL!!
Stukadotrrsbedriif
(6% BTW voor partlculleren. vraag naar de voorwaardEn)

NO/t
m
affiE!s
ffi¡lF

o50 5341730 / 06 2248,8883
Urrr partner Iñ

Loon en aa

ingsbedrijf

- nisolontstopping
- aanleg/renovatie rlool
- drainagesystemen
- grondor.rerk t.þ"v. tuin
- slooP',verkirecYcl ing
- glad l'reidbestrijdinE
- [e ve rin g sllraatza nd.,,'tu n E ron dlco rnpost
- teverlng haltuerhanding {grind" nnijnsteenJspltilt!
- besclloeiinE
i

GROHD-, WEG- EN I¡VATERI,I'ERKEñI
\-/

I

cs"'ri""\-j'\"=if\-i"*''

FelÌa¡ld 2a - l-,tare¡r
06 - 533'T5015 / 05ü - 4ü619$g
E info@vanderes"info

- graafmachinerrerlru.¡ur
- transport

wwt¡rf

.vrnderes.info

erkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Mottenbri nk
20-10
27-10
03-1

1

06-1

1

10-11
17-11

09.30 uur
'14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

Ds. H. Zeilstra
Ds. C. v.d. Leest
Ds. H. Venema
Ds. L.G. Boonstra

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

Ds. H.W. van Egmond
Ds. G. Meyer
Ds. S. de Vries, dankdag
Ds. S.W. de Boer, Haren
Leesdienst
Ds. H. Zeilstra
Ds. G. Timmermans

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

20-10
27-10

'10.00 uur

03-1 1
10-11

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

17-11

10.00 uur

Ds. M. de Jager, H.A. m.m.v de Cantorij
Ds. W.M. Schut
Ds. W.M. Schut
Ds. W.M. Schut

Ds. M. de Jager

WJZIGI
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RBEHOU D EN
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QNQMq
bouwbedrijf
Haren Telefoon O5O - 406 LZ 01
Al uw bouwwerken met garanUe
van de Stlchtlng Bouwgarant.
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@

ffi
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verzekeringen
HAREN
ßijksstraatweg 214
9750 AC Haren
050 534 70 66

tr mke ltturtlij
Fì,
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Deze ruimte is nog

Hootdstraat 30a
9321 CE Psize
050 503 50 44

ffil

m
www.f eenstf averzekerin gen,com

W¡lt u graag adverteren?

HAAEIJ
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4,9755 M Onnen, 050-4062648

Agenda
/ activiteit

Datum:

Vereniging

maandag 21 oktober 201 3

Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Ouderensoos Onnen (spel)

dinsdag 22 oktober 2013
donderdag 24 oktober 2013

vrijdag 25 oktober 2013

Aanvang Sluiting
09.30

12.00

uur

14.30

17.00

uur

Bridgeclub 'Binea"
Schuttersvereniging

13.30

17.00

uur

20.00

0.00

uur

Toneelvereniging DOT repetitie
KOPPELKAARTAVOND "Slim in Trek"

19.30

0.00

uur

20.00

0.00

uur

Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Kaartvereniging "Slim in Trek" kaarten en sjoelen
Pilates/Body totaal (Energy )

09.30

12.00

uur

dinsdag 29 oktober 201 3
woensdag 30 oktober 201 3

20.00

23,30

uur

20.15

21.15

uur

donderdag 31 oktober 2013

Schuttersvereniging

20.00

0.00

uur

Toneelvereniging DOT repetitie

19.30

0.00

uur

HAPPY HOUR bier/frìs € '1,00 en Vl/rjn €.2,0O
Visve reni ging ZEZY zaterdag com petitie

17.O0

18 00

uur

07.00

17.30

uLlr

09.30

12.OO

uur

20.00

21.00

uur

14.30

17.00

uur

Pilates/Body totaal (Energy )
Bridgeclub 'Binea"
Schuttersvereniging

20.15

21.15

uur

13.30

17.00

uur

20.00

0.00

uur

Toneelvereniging DOT repetitie

19.30

000

uur

Work.shop "Dromen" van de Wegwijzer
Bridgeclub "de Vroege Vogels"

10.00

17.00

uur

09.30

12.00

uur

Vergadering stichting Humanitas

20.00

22.30

uur

Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen
Pilates/Body totaal (Energy )

20.00

23.30

uur

20.15

21.15

uur

Schuttersvereniging

20.00

0.00

uur

Toneelvereniging DOT repetitie

19.30

0.00

UUT

maandag 28 oktober 201 3

vrijdag'l november

201 3

zaterdag 2 november 2013
maandag 4 november 201 3
dinsdag 5 november 2013
woensdag 6 november 201 3
donderdag 7 november 2013

I

zaterdag
maandag

1

november

20'1 3

1 november 2013

dinsdag 12 november 2013
woensdag 13 november

20'1 3

donderdag 14 november 201 3

Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Studieclub Veeteelt
Ouderensoos Onnen (spel)

maandag 18 november 2013

Bridgeclub "de Vroege Vogels"

09.30

12.00

uur

20.00

22.30

uur

dinsdag 19 november 2013

Vergadering stichting Humanitas
Ouderensoos Onnen (dhr May, zang en muziek)

14.30

17.00

uur

PilatesiBody totaal (Energy )
Bridge club'Binea"

20.15

21.15

uur

13.30

17.00

uur

Schuttersvereniging

20.00

0.00

uur

19.30

0,00

uur

20.00

22.00

uur

woensdag 20 november 201 3
donderdag 21 november 2013

Toneelvereniging DOT repetitie
Landbouwkundige kring Groningen

De Tiehof is overigens volgens onderstaande tijden geopend
Vrijdag, zaterdag en zondag van 16.00-19.30 uur

Tevens alle uitwedstrijden van FC Groningen live in
De Tiehof is een

't Praethuys

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

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?
Stuur dan een e-mail naar info@detiehof.nl

Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/detiehof en
11
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maan

Umv

Groninqen CS
Haren (Raadh.pl.)
Onnen (DorpsdUbels)
Zuidlaren*(Brink)
Gieten*(OV-knpt)

l¡

n54

a
6.05
6.1B
6.31

7.00
7.13
7.24
7.38

6.55
Gieten*(OV-knot
Zuidlaren"(Brink)
7.19
Onnen (DorpsdUbels)
6.32 7.30
Haren (Raadh.pl)
6.45 7.43
6.58 7.58
Groninqen CS
*rijdt niet ín schoolvakanties

8.03
8.16
8.27

9.03

10.03

9.1ô
9.29

1

0.16

10.29

11.03
11.16
11.29

12.16

13.03
13.16

12.29

13.27

14.03
14.16
14.27

13.39

14.39

14.02

15.02

12.03

8.41

7.55
8.19
8.30
8.43
8.58

9.43
9.58

10.30
10.43
10.58

11.30
11.43
I 1.58

12.30
12.43
12.58

15.1 6

15.27
15.39
16.02

I

14.19

15.'1

13.30

14.30

15.30

13.43
13.58

14.43

15.43

14.58

15.58

13.1

9.30

15.03

I

16.03
16.16
16.27
16.39
17.02

16.19
16.30
16.43
16.58

17.03
17.16
17.29

18.03

17.30
17.43
17.58

18.30
18.43

za
Groninqen CS
Haren (Raadh.pl)
Onnen (DorpsúUbels)

7.07
7.18

8.07
8.18

7.31

8.31

Onnen (DoroswiUbels)
Haren lRaadh.ol)
Groninqen CS

7.32
7.45
7.58

8.32
8.45
8.58

9.05
9.16
9.29

10.03

9.30
9.43
9.58

15.03

'16.03

5.16

13.29

14.03
14.16
14.29

15.29

16.16
16.29

13.30
13.43

14.30
14.43

15.30

16.30

15.43

13.58

14.58

15.58

16.43
16.58

12.03
12.16

13.03
13.16

10.29

11.03
11.16
11.29

12.29

10.30

1

10.43

1.30
11.43

10.58

11.58

12.30
12.43
12.58

'10.16

Alle opstapplaatsen zijn te vinden op de website: http://www.qbuzz.nl
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17.03
17.16
17.29

18.05
18.16
18.29

17.30
17.43
17.56

18.30
18.43
18.56

18.16
18.29

'18.58

eren¡

n

belan en Onnen

Do

Secretariaat: Felland 50,9755 TC Onnen, 050-4061990, benhoentjen@kpnmail.nl
www.onnen.nu

We hebben gemeend dat het voor de raad en
het college goed is van deze overwegingen bij
de al dan niet opgegeven voorkeur kennis te

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
oktober 2013

Het zal niemand verbazen dat we ons de
afgelopen maand voornamelijk hebben bezig
gehouden met het ui2etten van de enquête over

nemen.

Uiteraard hebben we deze opmerkingen uit
privacy overwegingen niet op naam in die bijlage
opgenomen.

de herinrichting en het verwerken en
reacties.
de
samenvatten van

Herinrichting Lange landweg

Omdat we na 22 september van verschillende

Van de gemeente kregen we het

kanten signalen kregen dat men tot dan toe
vezuimd had te reageren, hebben we besloten
daarvoor nog een keer de gelegenheid te bieden
en de brief opnieuw met het Harener Weekblad

volgende

bericht over de stand van zaken:

"De voorbereidingen voor de werkzaamheden
aan de Lange Landweg e.o. ziin in volle gang.

laten verspreiden.

Op zondag 6 oktober hebben we balans
opgemaakt en tot onze tevredenheid mogen
constateren dat er in totaal 103 reacties zijn
binnengekomen. Zoals in de enquêtebrief

Waar

we

tegenaan geloPen

ziin, is

vertegd.

Dit dient te

gebeuren door

de

betreffende nutsbedriiven. Pas als alle relevante
kabels en leidingen ziin omgelegd, kunnen we
verder. Zoals het er nu naar uitziet, levert dit een
paar maanden vertraging op. Mede gelet op de

aangegeven, hebben wij het resultaat per brief

aan het college en de raad van de gemeente
Haren gemeld. Deze brief met de uitkomst van
de enquête vindt u hieronder.
ln elk gevalwillen we u hier nu al laten weten dat
85 reacties een voorkeur voor een eventuele
aansluiting bij de gemeente Tynaarlo aangeven.
ln de brief aan de raad en het college wordt ook
verwezen naar een bijlage met daarin de
toetichting die sommigen van u, per e-mail of op
het strookje, hebben gegeven.

nadere winter venuachten we het komende
voorjaar met de daadwerkeliik uitvoering te
kunnen beginnen."
Mooier kunnen we het helaas niet maken.
Met vriendelijke g roeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Onnen, 9 ohober 2013

Betreft: uitkomst enquête inwonets Onnen over herincleling gemeente Haren
Aan de raad en het college van burgemeester en wethoudets gemeente Ha¡en
Postbus 2l
9750 AA Haren
Geachte leden van de raad, geacht college,

Mede naa¡ aanreiding van de op 3 en 4

de

hoeveelheid kabels en leÌdingen die daar in de
grond zitten. Daarvan moet een gedeelte worden

september;îåîî1ilä:,T.îïtriï:itf,:f;åh..
en, ilet als in Noordlaren, een voorkeur is voor

ng komen.
op dat moment onvoldoende informatie
maken. Blijkens het besluit van het college
en het laten uitvoeren
de beslissing over de herindeling tot uiterlijk 25 november uit te stellerr
aanwezige dnik
van een veriolgonderzoek is dainu ook nog het geval. Maar gezien de toen
via een
ttO proces, leek het ons goed het in Onnen levende gevoel over de herindelíng

of

simpele vraag boven water te krijgert'
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Laat u niet verrassent
kies een adviseur
die is aangesloten
b¡i de AdFiz.
Voor al I e verzekeringen.

Adfrîtï
Advisours in Financièle Zekerheid

In Haren is dat

o.o.:

Assurantiekantoor

P.

Teune VOF

Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020127 Fax 050-5345440
Lid

va

n de AdFiz en Stichti ng KlachteninstituutVer¿ekeri ngen

Daa¡voor is op 12 s€ptember een brief als bijlage bij het Harener Weekblad verspreid (280
exernplaren). Hierin werd gevraagd via een invulstrookje of pe,r e-mail te laten weten of men
al dan niet een voorkeur heeft voor aansluiting bij Tynaarlo, ook als andere delen van Ha¡en
bij een andere gemeente zouden komen (zie bijlage 1). De aanvankelijke inzendtermijn (tot 22
september, 86 reacties) is in een herhaalde oproep een week verlengd (16 reacties). Op
zondag ó oktober hebben wij de eìndstand opgemaakt.

Uitkomst enquête
Via het Ha¡ener S/eekblad zijn twee keer 280 brievcn verspreid. Hierop zijn
102 terugmeldingen gekomen, \ilazrvan 70 ingevulde antwoordstrookjes en3}viae-mail. Uit
87 reacties komt een voorkeur voor aansluiting bij de gemeente Tynaarlo naar voren (85%).
Tien inwoners (10 o/o ytnde reacties) geven aan juist geen voorkeur hiervoor tç hebben' In de
vijf (57o) resterende reacties wordt daa¡ovsr geen uitspraak gedaar¡ meestal met een
toelichting. Hoewel we daar niet om hebben gewaagd,hebben l6 deel¡emers aan deze
enquête u* ¿" gelegenheid gebruikt gemaakt hun mening te geven over ftet proces van) de
heinrichting enonzs vraag hierover. De grote lijnen daa¡in zijn toch steeds het gebrek aan
voldoende informatie over het waarom van deze ingrdpende bestuurlijke verandering,
onbegrip over de haast waarme€ een beslissing geforceerd lijkt te worden en het ontbreken
van tãegankelijke gegevens waannee men zelf een goede vergetijking van voorgestelde
alternatievert kan maken.
Hoewel \ile ons reaüsersn dat we daarmee alleen deze uitgebreidere reacties voo¡ het voetlicht
brengen, willen we zeu niet onthouden Ze illustreren o.i. hoe over de gang van zaken
gedacht wordt en wat men van u als bestuurders verwacht. Daarom hebben we deze
ianvullende reacties, voor zover inhoudelijk, in bijlage 2 toegevoegd. De namen van de
inwoners die hun mening hiçrin geven zijn bij ons bekend, maar hebben we uit privacy
overwegingen weggebtðn- Omdãt één reactie (de laatste in bi.ilage 2j een nogal uitgebreide
brief betreft, bqterken we ons tot de afsluitende regel daarin, die wij het van harte

onderschrijven:
.Voor het buitendorp Onnen (716 inwoners) zou het een goede zaakz¡n om hierover
vroeg dan l¿at - een Of meer speciale diSC¡ssieavonden te organiseren. ".
Tevens zullen

wij

-

beter

de afzender van de brief vragen deze ook aari u te sturen.

de verdere disoussies en uitwerking van de plannen deze
(en
uit andere delen en geledingen van de gemeente) serieus zult
uiteraard
geluiden uit Onnen
laten meewegen en wensen u daarbij alle wijsheid toe-

Wij vertrouwen erop dat u bij

Met
Vereniging Dorpsbelangen Onner¡
Hillebrand Meijer,

Õ
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Herindelinq
De afgelopen tijd stond voor een groot deel in
het teken van de gemeentelijke herindeling in
de provincie Groningen. Er zijn bijeenkomsten
in de vier dorpen geweest, enquêtes ingevuld,
handtekeningen voor uitstel van de besluitvorming verzameld, en Noordlaren en Onnen
hebben informatie in het eigen dorp verzameld
om de politiek daarmee te dienen. Op het
moment dat ik dit schrijf komen er nog een
politieke bijeenkomst in de Gorechtkerk op 10
oktober en een speciale raadsvergadering op
14 oktober. Dan wordt ook het burgerinitiatief
voor uitstel behandeld (besluit van de raad op
30i09). Als u dit leest zijn die al weer achter de
rug. Maar wordt waarschijnlijk vervolgd in
november. Het college stelt de raad voor:

Sporthal Scharlakenhof
De raad heeft een investeringskrediet van
€ 715.000 beschikbaar gesteld voor de
renovatie van sporthal Scharlakenhof. Theo

Sieling heeft de vorige keer al over de
noodzaak geschreven. De zaal wordt ook

"splitsbaad' gemaakt zodat meerdere groepen
tegelijkertijd kunnen sporten. Dat is o.a. nodig
voor het Zernikecollege.

Woonplan 2013-2023
Het Woonplan is een richtinggevend document
voor de komende 10 jaar met als doel de
bewoners van de gemeente Haren zo goed
mogelijk te huisvesten. Er zijn op dit moment
meer plannen dan ruimte om te bouwen. De
belangrijkste opgave is deze plannen zo goed
mogelijk af te stemmen op de woningbehoefte;
m.n. wonen met zorg en de vraag naar vrije
huurwoningen. De gemeente wil haar (geringe)
mogelijkheden daar op te sturen hiervoor
inzetten. De raad stemde unaniem in met het
Woonplan 2013-2023.

. Op 14 oktober 2013 geen besluit

nemen over de gewenste herindelingspartner, en meer tijd nemen voor het

proces van

het maken van

een

zorgvuldige keuze;

¡ De periode tot 15
.

november a.s.
gebruiken om de drie herindelingsopties
nader uit te diepen;
Uiterlijk in de raadsvergadering van 25
november a.s. een definitief besluit
nemen over de gewenste herindelingspartner(s).

Verordeningen
De landelijke wet- en regelgeving inzake
sociale uitkeringen is aangescherpt. Dat maakt
dat de gemeente de plaatselijke verordeningen
die daarop betrekking hebben ook moet aanpassen.

Deze keer ging het om de "Verordening
Fraudewet en bestuurliike boete bii recidive" en
de "Toeslagenverordening l lWB 2013'. De
eerste is unaniem vastgesteld en de tweede
doorgeschoven om het (nogal technische)
amendement van GroenLinks en D66 te
beoordelen. Daarmee wordt bekeken of er

Teruqblik
Hieronder een aantal zaken uit de gemeenteraad van 30 september.

Fokke Fennema uit de raad en Gerben Pek
in de raad
Raadslid Fokke Fennema (D66) is gestopt
wegens verhuizing naar Winschoten. Hij was
één van de voorzitters van de raadscommissie
en lid van de commissie raadsondezoek in
2011. De burgemeester heeft bij zijn afscheid
'lovende worden gesproken over zijn inzet en

flexibeler kan worden omgegaan met

de

woontoeslag voor 21- en 22-iarigen.

Vooruitblik
Onderstaande punten staan geagendeerd voor
de raadscommissie van 8 oktober en komen
daarmee naar velwachting ook aan de orde in
de raadsvergadering van 28 oktober.

betrokkenheid.
Omdat een raadslid woonachtig moet zijn in de
eigen gemeente ontstaat er een lege plek in de
raad. Deze plek mag alleen worden ingevuld
door iemand die bij de verkiezingen (in 2010)
ook op de kandidatenlijst stond. Ex-wethouder
Gerben Pek is geïnstalleerd als raadslid voor
D66.
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w 6el voor meer ínformatie
Tel. 050 - 541 01 91
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Speerpuntennotitie

lokaal

en Vroegschoolse
Educatie (WE)
De raad wordt gevraagd deze verordening vast
te stellen met terugwerkende kracht per I
januari 2013.
Verordening Voor-

cultuurbeleid

Haren 20'13-2016
Aanleiding is de wens van de gemeenteraad
om de beleidsvoornemens voor de komende
jaren vast te leggen en een kader te scheppen

voor de noodzakelijke ombuigingen. Het
gemeentelijke vastgoed dat voor de cultuur

Begrotingsvergadering donderdag

7

november
Traditioneel vindt op de eerste donderdag in
november de jaarlijkse begrotingsvergadering

wordt gebruikt komt nadrukkelijk in beeld.
Bestu ursrapportage 201 3
Hiermee wordt inzicht gegeven in de huidige
(lees na het 1e halfjaar 2013) financiële stand
van zaken van de gemeente. Er worden
begrotingswijzigingen voorgesteld, er wordt
gerapporteerd over de ombuigingen en over de
stand van zaken van de uitgevoerde, lopende
en nog uit te voeren zaken.

plaats. De politieke partijen houden hun
algemene beschouwingen en beoordelen de
plannen (en daarmee ook de begroting) voor

het komende jaar. Deze vergadering begint om
4 uur 's middags en wordt om 6 uur onderbroken om wat te eten en te overleggen voor
de tweede termijn.

Uiteraard bent u van harte welkom op de
pubtieke tribune bij de openbare raadsvergaderingen. De vergaderingen ziin ook te
volgen via internet en via Haren FM (107 FM in
de ether of 105.5 op de kabel).

Rapport Rekenkamercommissie Stichting
Baasis, verzelfstandiging openbaar onderwrjs
De rekenkamercommissie heeft onderzoek
gedaan naar de samenvoeging en verzelf'
standiging van het Openbaar Ondenivijs in de
gemeenten Haren en Tynaarlo en de resultaten
daarvan in de eerste jaren. Dit rapport wordt

De stukken voor de raad zijn te vinden op de
website van de gemeente: www.haren'nl (via
Politiek & Bestuur - Gemeenteraad vindt u de
agenda met de bijbehorende stukken.

besproken in de raad(scommissie).

Beheersverordening Oosterhaar
Binnen 10 jaar moet een bestemmingsplan
worden geactualiseerd. Dat mag ook d.m.v.
een beheersverordening. Dat is procedurevrij
en kan goed worden gebruikt voor gebieden
waar geen (nieuwe) ontwikkelingen zijn te

Met vriendelijke groet,
Theo Berends

verwachten.

ln het gemeentehuis aan de balie van Burgerzaken zegt een man tegen een
knappe ambtenares : "Hallo, ik zou graag willen trouwen."
Zegt die dame : "Dat kan en aan welke datum had u gedacht?"
Antwoordt de man : "Doet er niet toe. lk ben al lang blij dat je wilt."

Een voorbijganger passeert's avonds ruim een uur na sluitingstijd het

gemeentehúis. lneen" ziet hij een zijdeur open gaan en een ambtenaar schichtig
naar buiten sluipen.
"2o", vfaagt de voorbijganger verbaasd, "hebt u overgewerkt?"
"Hoe komt u daarbij", antwoordt de ambtenaa r, "mag ik me ook eens een keer verslapen!"
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9743 AM Groningen
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Voor: Plexiglos, polycorbonqol (lexon), lrespo, serredok ploten en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeploten voor bijvoorbeeld lichlreclqme.

,uql;iì

lfraraporfrar

lÊn

, dîer-

uinbanod

&

iø,woødarø, Hoofd

www, tví ldsb a wdie rvs #d#r#,

ffi

I

NIEBTUTtr
nieuwbouw verbouw onderhoud
Ook uw adres voor:

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

-Ja

Houtwormbestrijding
Zwambestrijding

NGRIJKSTE WENS BOVEN TAFEL
"wE ztJN TNNIG TEVREDEN."
SCHOTANUS VAN ONTWERPBUREAU
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oor het voetlicht
en oxytocine vrij. Een flinke
hoeveelheid van dergelijke hormonen in je
lichaam bevordert bovendien het
ontspannen van de spieren en brengt de
bloeddruk omlaag. Ook kunnen
opgekropte emoties door een massage
loskomen, waardoor je ook die spanning
kwijt raakt. Zo werkt massage gunstig in
op lichaam en geest. En juist door de
ontspannende werking van de massage,
wordt er positieve energie opgewekt. Waar
spanningen en stress alleen maar energie
kosten, voel je je na een ontspannende
massage vitaler.

Wanneer je de bebouwde kom van Onnen
verlaat om richting Noordlaren te rijden,
dan zie je al snel aan je rechterhand een
groot wit bord staan: Massagepraktijk. Hier
woont Hennie van Steenwijk-Hessels.
Samen met haar man en kinderen is ze 27
jaar geleden in Onnen komen wonen. ln
die tijd begon ze te werken in de
particuliere thuiszorg. Met veel liefde deed
en doet ze nog steeds dat werk. Maar het
is niet meer het enige.

endorfine

Ongeveer negen jaar geleden kwam ze in
aanraking met massage. Ze merkte dat
het haar erg aansprak om heel gericht
zorg en aandacht te geven aan een mens.
Ze had eryaren hoe fijn het kan zijn om
gemasseerd te worden en ze wilde
diezelfde beleving ook aan anderen
geven.
Hennie is van mening dat, zeker nu we in
een tijd leven van prestatiedruk en het
verdwijnen van vanzelfsprekendheden, de
stress op de loer ligt, omdat we veel meer
met ons verstand alles proberen goed te
doen, in plaats dat we luisteren naar ons
gevoel. Zodoende vergen we heel veel
van ons lichaam. Pijnlijke spieren,
hoofdpijn, nek- en schouderklachten,
rugpijn kunnen dan het gevolg zijn. Door
ontspanning te zoeken en aandacht aan
onszelf te geven kunnen we lichaam en
geest stimuleren en activeren.

Sinds maart 2008 werkt Hennie met veel
plezier in haar massagepraktijk. Ze geniet
van het contact en de gesprekken met
haar klanten. De ontmoeting met allerlei
mensen ervaart ze als een verr'tjking. De
ander ontzorgen door verlichting en/of
ontspanning te brengen door de massage
doet ze heel graag. Het geeft haar het
gevoel iets te kunnen betekenen voor de
ander.

Ze heeft een sfeervolle ruimte in haar tuin
gecreëerd, waat ze haar klanten ontvangt.
ln een omgeving van warme kleuren, het
licht van kaarsen en rustgevende muziek

kunnen klanten

de weldaad van

een

massage ondergaan.

Hennie, alle goeds gewenst met het
werken in je praktijk!

ln de praktijk van Hennie komen mensen
van klein tot groot. Of je nu 12 of 89 bent,
een massage zorgt ervoor dat er een

Gosina Glasbergen

betere balans komt tussen lichaam en

geest, waardoor je beter kunt
functioneren, voelen en denken.

Zodoende kun je lichamelijke problemen
voorkomen of kunnen ze al in een
beginstadium worden opgelost.
Hennie is overtuigd van het effect van een
massage. Afualstoffen worden afgevoerd
en de bloedsomloop wordt gestimuleerd
waardoor je huid mooier wordt. Massage,
vertelt Hennie, doet je beter slapen en het
activeert je organen. Daarnaast maakt

massage ook de

Mw. vørn Steenwiik - Hessels
Mdssaqepraktift
KhEl.k mu¡o

l. g[chlKYu;

SÞanningJdachten

V¡s@¡fld. sploGn

Dolpffig61
9756Pe

Ofis

"

søqplii*¡n
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Springt eruit in
groenten en fruit !

Berends

*

Iroprsche vissen, aquariuns en benodigdheden

*
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*

Vogels, vissen en knaagdteren

*
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*

Dierve norying e n -apotheek

*
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n en om de Onnerpolder,

natuurnotlties rond CInnen
Terug van (heelver) weg geweest
Op 25 september, een dag eerder dan vorig
jaar, kondigden onmiskenbare hoge ganzenklanken hun terugkomst aan. ln V-vorm, heel
hoog afgetekend als
een stippellijn op een
vel blauw papier,
trokken twee groepen voortdurend met
elkaar kletsende kolganzen over. Op
dezelfde manier had
ik ze eind februari naar het oosten zien
vertrekken, hun broedgebieden tegemoet. En
om broedende kolganzen tegen te komen, een
enkele overzomeraar daargelaten, moet je heel
ver weg: naar de toendragebieden van NoordRusland, voorbij de poolcirkel. Die overvliegende groepen waren de voorboden van de
duizenden kolganzen die, met de stevige
oostenwind in de rug, in de dagen daarop naar
hun Nederlandse winterpleisterplaatsen terugkeerden. De Onnerpolder is er daar al jaren
één van en vanaf begin oktober laten een paar
duizend kollen zich het gras hier weer goed
smaken. Hoewel zezich als gasten bijna ieder
jaar wat vroeger aandienen, er is op hen
gerekend: de Onnerpolder is één van de
speciaal voor deze en andere soorten aangewezen ganzenfourageergebieden. Hier kunnen
ze in alle rust bijkomen van de inspanningen
die de verre vliegtocht vergde en bijtanken voor
de naderende winter, wanneer het gras niet
meer aangroeit en de schamele restsprietjes
mogelijk voor weken onder een dikke laag
sneeuw onbereikbaar zi)n. Maar voorlopig
vinden ze hier een rijk gedekte tafel. Op allerlei

plaatsen

borststrepen. De paarband tussen ganzen is
sterk en blijft ook buiten het broedseizoen in
stand. Paren die succesvol waren hebben een
of meer jongen meegebracht, die ze tot in het
voorjaar verdedigen tegen al te opdringerige

buren. Die jonge ganzen zun ook goed te
herkennen: ze hebben nog geen witte bles en
ook geen zwarte strepen. Of het een goed
broedseizoen was kan je een beetje aflezen
aan het aantal paren dat jongen bij zich heeft
en hoeveel. Omdat de kolganzen nog wel
even in de polder blijven, is er alle tijd om
daarvan de komende weken een indruk te
krijgen. Maar ook zonder zulke vragen valt er
volop te genieten van die indrukwekkende
ganzenslíerten die luidruchtig boven de polder
trekken. Lang niet altijd is duidelijk waarom ze
massaal op de wieken zijn gegaan.

Als je met de kijker een groep kolganzen door
kijkt, ontdekt je al gauw dat er ook andere
soorten tussen zitten. Soms zlin ze gemengd
met de door hun donkere oogvlek altijd wat
onvriendelijk uitkijkende nijlganzen. Vaak ook
torenen veel forsere, zwart-witte Canadese
ganzen boven de grazende meute uit. Hoewel
al vele jaren ingeburgerd staan beide soorten,
die hier broeden en standvogel zijn, te boek als
exoten. En dat is meestal geen koosnaam.
Maar wel eens een vlucht Canadezen in de
schemer van verre horen aankomen? Prachtig!
Tussen de kleinere kolganzen vallen meestal
ook wel een paar grauwe ganzen te ontdekken.
Hoewel een enkele daarvan alleen bij ons komt
overwinteren, zullen de meeste hier geboren
en getogen zijn.

in de polder kunnen we van vr|

Pas in de loop van de herfst voegt zich nog

een soort uit het hoge noorden bij

dichtbij getuige zijn van hoe het er in zo'n uit
honderden tot wel enkele duizenden ganzen
bestaande eetgroep aan toe gaat. Daarbinnen
zln de volwassen vogels
die gebroed
hebben duidelijk
herkenbaar aan

hun witte

ring

(bles) boven de

snavel

en

dit

ganzengezelschap. Hoewel, de eerste groep
brandganzen kwam op 6 oktober al hoog over,
nauwelijks een kik gevend. Mogelijk duurt het
dus niet meer zo lang voor het zo herkenþare
blaffende geluid van honderden brandganzen
je uit de polder tegemoet waait. Sinds enkele
jaren kun je ze overigens ín mei en juni ook
met hun prachtige kuíkens op verschillende
plaatsen in de Onner- en Oostpolder zien
rondscharrelen. Deze vogels besparen zich

hun

zwarte
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inmiddels

de

het zijn

moeite van een risicovolle

niet
vogels
die hier dit voorjaar
zongen
en
nestelden. Die zijn
een stukje naar het
zuíden getrokken.
Hun plekken zi¡n

dezelfde

expeditie naar Nova-Zembla.
Maken die duizenden ganzen een tocht richting
De Biks of het gemaal al tot een bijzondere
belevenis, de
overal
oplichtende
zilverreigers geven er
een extra exotisch tintje aan.
Grote kans een
flink aantal van
deze inwitte vogels bij elkaar te zien heb je in
de polder tussen de Waterleidingweg en de
Osd'rjk, waar ze zich tegen de avond
verzamelen.
Hoewel het mooie weer van de afgelopen
weken ons nog in de zomer deed wanen, de
vogels laten ons duidelijk weten dat de winter
op komst is. En niet alleen de ganzen. lneens
hoor je ook weer overal roodborsten zingen.
Vanuit houtwallen en struikenrijke tuinen klinkt
dat parelende liedje, waarmee ze hun
wínterterritorium afpalen, mannetjes zowel als
vrouwtjes. Al kun-nen we dat niet aan ze zien,

weer
grote

nu ingenomen door soortgenoten uit

NoordEuropa. Zy maken het gemis van merelzang in
de ochtendschemer in de komende donkere
maanden draaglijk.

Ben Hoentjen
Meer weten? ln het boek 'Ganzen en zwanen,
arctische trekvogels bij boeren te gast' komen
alle genoemde soorten (en diverse andere) in
prachtige foto's van Hans Dekkers en heldere
teksten van 'ganzen'Bart Ebbinge een voor een
langs (Fontaine Uitgevers,'s-Graveland 2004,
maar vast ook in de bibliotheek)
lnformatie over de Onnerpolder als ganzenfoerageergebied vindt u op
rwww. stadenom meland. com

Even voorstellen:
Mijn naam is Hélène Molijn. Met veel enthousiasme ben ik een paar maanden
geleden begonnen als beheerder van De Tiehof. lk voel me erg thuis in Onnen en
ben zeer gelukkig met alle reacties, dle ik tot nu toe heb gekregen. Veel mensen
vinden het goed om te zien dat De Tiehof weer op vaste tijden geopend is. lk merk
dat er steeds meer mensen de weg naar De Tiehof terugvinden.

lk vind De Tiehof zelf ook een mooie plek. Zeker na de opknapbeurt van de
Blauwe Zaal, die inmiddels de naam 't Praethuys heeft gekregen. Een paar weken
geleden is het terras voorzien van nieuw meubilair. Nu ziet alles er picobello uit.
Wat opvalt, is dat de voorzieningen zeer professioneel zï¡n. Zo biedt bijvoorbeeld
de keuken veel meer mogel'rjkheden dan alleen het frituren van snacks. Het leek
mij dan ook leuk om iedere week een andere schotel op de menukaart te zetten.
ln het begin vond ik dat best spannend. lk werk al heel lang in de horeca, maar in de keuken heb ik tot
nog toe weinig ervaring. De weekschotel is gelukkig een groot succes.
Ook het Happy Hour op vr'rjdagmiddag slaat aan. Steeds meer Onnenaren komen na het werk even
langs en veel blijven daarna nog zitten om een hapje te eten. Op zaterdag is het altijd druk. Vaak
schakel ik vrijwilligers in om bij te springen. ln je eentje kun je die drukte niet belopen. Het is fijn om te
merken, dat veel mensen graag een handje willen helpen. Op zondagavond is het mij nog iets te
rustig. Vanaf half september kun je echter live voetbal (FOX) kijken in 't Praethuys. lk hoop dat het
hierdoor ook op zondag drukker wordt.
Groetjes en hopelijk sneltot ziens,
Hé1ène
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am in

De Fruitbe

- stand van zaken

tot een overeenkomst geleid waarin is

Tien jaar geleden ging camping de Fruitberg
over in handen van een projectontwikkelaar.
Die wilde er een luxueus park met zomerhuisjes van maken. Daarvan is niet veel

vastgelegd dat:
- dit nalaar een houtwal aan de noordkant
(dorpskant) wordt aangeplant en dat de
houtwal langs de Onneresweg wordt
aangevuld. Voor beide wallen is een
l'ljst van aan te planten, groenblijvende
soorten opgesteld. Voorafgaand aan de
aanplant zal onderhoudsmatig worden
gesnoeid;
- de houtwallen (in afmetingen omschreven) in het bestemmingsplan worden opgenomen en daaronder beschermd zijn;
- de bestemming voor de binnenkant van
het terrein 'verblijfsrecreatie' blUft. Dit
betekent dat er niet gewoond mag
worden.

er oude
gekapt,
houtwallen
is er illegale bewoning, is er
gedoe over de vergunning en werden afspraken over de aanplant van houtwallen niet
nagekomen.
Omwonenden hebben er keer op keer bij de
gemeente op aangedrongen, dat de voorwaarden van de vergunning en het bestemmingsplan worden nageleefd. We deden dat in
vele gesprekken en brieven en als dat niet
hielp in bezwaarschriften. Het eerste bezwaarschrift tegen de vergunning van 23 juli 2OO3
werd ondertekend door 30 omwonenden.
Sindsdien heeft een drietal omwonenden (Jan
Wittenberg, Flip van Hasselt en Sara van
Epenhuysen) de zaken behartigd en geprobeerd om op een constructieve manier afspraken te maken met de gemeente en de
exploitant. Met tussenkomst van de rechtbank
werd een overeenkomst gesloten die de basis
vormde voor een kampeerexploitatievergunning. ln deze vergunning van mei 2005 werd
onder meer geregeld dat er rondom het terrein
houtwallen zouden zijn. Daarbij was bepaald
dat de houtwallen ook in de winter zichtdicht
moeten zijn en het terrein inpasbaar maken in
het b'rjzondere landschap van de Onner Es.
Ook het aantal, de afmetingen en het recreatief
gebruik van de 'chalets' was geregeld. Omdat
de wet (Wet Openlucht Recreatie) waaronder
de vergunning werd verleend verviel, was de
vergunnÍng volgens de gemeente in zijn geheel
ook vervallen. Omwonenden bestreden de
opvatting dat met het vervallen van deze wet en
de daaronder verleende vergunning ook
meteen de afspraken uit 2005 zouden zijn
vervallen.
ln 2011 werden er huisjes aan de noordwesÞijde bijgeplaatst. Omdat de groene
omwallíng nog steeds niet was aangelegd, hebben omwonenden opnieuw de gemeente verzocht de afspraken na te komen en het bestemmingsplan te handhaven. Na tussenkomst van
de 'Commissie voor de bezwaarschriften' is er
een mediator aangesteld om de gesprekken
tussen de gemeente, de exploitant (RON bv) en
de omwonenden te leiden. Dit heeft in juli 2013
terecht gekomen. Wel werden

lntussen is de het weiland tussen de camping
en de Esweg in andere handen overgegaan en
het verbindingspad afgesloten. Ook is aan de
houtwal langs het weiland aanzienlijk gesnoeid.
Dit staat geheel buiten de overeenkomst tussen
RON bv, gemeente en omwonenden. Conform
de afspraken mag worden verwacht dat in de
komende maanden in opdracht van RON bv
aanplant en onderhoud gaat plaatsvinden.

Het bl|ft belangrijk dat omwonenden en
Dorpsbelangen bü de gemeente aandacht
vragen voor een goed beheer van het terrein in
verband met de (sociale) veiligheid en het
tegengaan van verloedering (zoals vuilnisdumping). Ook moet illegale bewoning worden
tegengegaan omdat het terrein anders een
(illegaal) woonwijkje wordt. De 'huisjes' worden
nu door uitzendbureaus verhuurd aan migrantenwerknemers. Pas als deze 'bewoners' zích
zouden inschrijven bij de gemeente kan er
volgens de gemeente worden opgetreden.
Omwonenden en gemeente zijn het er over
eens, dat deze situatie op den duur niet

houdbaar

is. Er is

gesproken over

een

permanente oplossing zoals bijvoorbeeld het
ombouwen van het terrein tot een landgoed.
Hiervoor lijkt voorlopig nog weinig belangstelling.
Namens omwonenden
Jan Wittenberg

25

ldee voor je leefomgeving?
Schrijf je in voor Kern met Pitl
Koninklijke Nederlandsche H eidemaatschappij (KN HM) organiseert. elk jaar
de wedötrijd Kern met Pit. Wiljij graag zelf iets aan jouw leefomgeving
verbeteren, schrijf je dan nu inl

Wat is Kern met P¡l
Via de wedstrijd Kern met Pit kunnen
bewonersgroepen aan de slag om hun idee
voor de leefomgeving binnen een jaar te rea-

liseren. Krijg je dit voor elkaar dan ontvang je
het predicaat Kern met Pil en duizend euro.
De beste ideeën mogen deetnemen aan de
wedstrijd, Ben je eenmaal binnen, dan opent
dat deuren, Gedurende het uitvoeringsjaar
staan we voor je klaar met tips en met contacten uit ons netwerk. De inschrijvingstermrjn
voor editie 2014 is van 1 september tot en
met 30 november 2O1 3.

Wie is KNHM
KNHM weet heel goed wat er bij komt kijken
als je als burger een idee wil realíseren. We
hebben niet alleen jarenlange ervaring met de
begeleíding van burgerinítiatieven, we hebben
zelf maar liefst 170 adviseurs in huis die op
vrijwillige basis burgers begeleiden, Zo wordt
Kern met Pit georganiseerd door ruim 70
mensen op vrijwillige basis. Al sinds 1978
organiseren we de wedstr'rjd Kern met Pit.
De begeleiding, de kennis en het netwerk van
KNHM helpen de Kern met Pit-deelnemers bii

het realiseren van hun project' Lees meer
over wat we voor actieve burgers kunnen
betekenen op wwwknhm.nl.
Het succes van Kern met Pit
Meer dan tweeduizend bewonersgroepen
hebben de afgelopen edities met succes aan
Kern met Pit deelgenomen. Samen met de
ervaring van andere deelnemers en KNHM
kun je je project realiseren. Dat is wat Kern
met Pit-deelnemers steeds opnieuw laten
zien. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren
van een skatebaan, het bouwen van een
dorpshuis of het organiseren van een groot
theater waar het hele dorp aan mee doet.
Kern met Pit brengt burgers dichter bij elkaar.
Prijzen

Wie binnen een jaar zijn idee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft, ontvangt het
predicaat Kern met Pit en duizend euro'
Daarnaast wint in elke provincie het beste
project de trofee en een extra prijs van
vijftienhonderd euro, Daarbovenop dingen
de trofeewinnaars mee naar de nationale titel
'Gouden Pit van Nederland!'.

W¡l je meedoen?
Ga naar www.kernmetpit.nl
en schrijf je in !

,åo

#'

Hoe werkt Kern met P¡t?

lnschrijven
lnschrijven kan van 1 september tot en met
3O november 2013. Elke groep die graag zelf
iets in haar leefomgeving wil verbeteren, kan zich
inschrijven. Heb jij een idee voor jouw leefomgeving?
Ga naar www.kernmetpit.nl en schrijf je inl
l;:'lï'

;*;

Selectie per provincie
ln elke provincie wordt op 18 januari 2014 een startbijeenkomst georganiseerd. De bewonersgroepen met
de beste ideeën kunnen hier hun project presenteren.
Uit deze groepen kiezen de juryleden van KNHM welke

projecten worden toegelaten tot de wedstrijd.
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Uitvoering projecten
Tijdens de uitvoeringstermijn, van januari tot €n met
december 2O14 gaan de deelnemers aan de slag
om hun doel te bereíken. KNHM staat klaar als coach
met de benodigde deskundigheid en contacten.
Daarnaast verwachten wij dat de deelnemers via
www.kernmetpit.nl elkaar vragen stellen en adviseren.
lmmers, veel projecten doorlopen dezelfde stappen.
Het is zonde om elkaars ervarìngen onbenut te latenl
Feestelijke prijsuitreiking in de provincies
Wordt jouw groep toegelalen tot de wedstrijd en lukt
het jullie het prolect te realiseren binnen een jaar?
Dan beloont KNHM jullie tijdens de feestelijke prijsuitreiking met het predicaat Kern met Pit en duizend
euro. Tijdens de prijsuitreiking wint in elke provincie het
beste project de provinciale trofee en vijftienhonderd
euro extra.
Nationale prijsuitreiking
Als klap op de vuurpijl dingen de twaalf provinciale
trofeewinnaars in maart 2O15 mee na¡r de nationale
titel 'Gouden Pit van Nederlandl'.
De drie beste projecten krijgen een extra geldbedrag.
1e prijs: drieduizend euro
2e prijs: tweeduizend euro
3e prijs: duizend euro
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Gezondheidsklachten ?

Praktijk voor
Klassieke Homeopathie
CHRIS SCHATAFSMI
odu*

Van der Veen

Servlce
Onnen

www.vanderveen service.

Aangesloten hä ¿Ie Nederlail.se Vereniging van
K løss iek l{ameo¡nten (N I¡KIÐ

VERGOEDING door
ZORGVERZEKERAARS

Voor meer informatie:
wuru,praktii kchrisschaafsma. n I
Tel: O6 - 23 38 88 64
Praktijkadres:
(t Cloc*huys)
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Kaart- en Sioelclub "Slim in Trek"
Tussenstand Klaverjassen

Naam

1G.
2J.
3K.
4T.
5J.
6W.
7 Mar.
8K.
98.
10 w.
IL G.

t2

Rutgers
Koops
Eitens
Es van der
Ottens
Abbring

Swavíng
Berends

Hamberg
Berends
Berends
s.
Swaving
H.
Wolters
S.
Zuidema
J.
Swaving
Reinders
G.
A.
Nijboer
Mich. Swaving
B.
Tonnis
Vlaar
J.
Nijboer
R.
T.
Ottens
Abbring jr.
J.F.

13
1.4
15
L6
77
18
19
20
2t
22
23
24 J.
25 L.
26 F.

Paize

Hemmen
Bazuin

Hoogste stand:

Hoogste
stand
15r.01
15100
15064
L4599

4

1_4565

5

L4422
14330
14066

6
7

1.4041,

9

1391_3

10

13858

u.

1_381_3

1.2

13705

1_3

L3697
13666

L4

1360r_

16
L7

Naam
1

J.

2

K.

3

G.

Koops
Eitens
Rutgers

1348t
1332t

18

Hamberg
Es van der
Abbríng
W.
Mich. Swaving
Berends
K.
Mar. Swaving
Swaving
S.
Wolters
H.
Ottens
J.
Ottens
T.
Tonnis
B.
Vlaar
J.
Swaving
J.
Berends
W.
Nijboer
R.

19

J.

Paize

L3257
I32LO
12940
126L6
12477

20
2L
22
23
24
25
26

G.

Reinders

S.

Zuidema
Hemmen
Berends
Nijboer
Abbring jr
Bazuin

8

1_5

13s82

t1972
10850

5739

Tussenstancl

B.

T.

L.

G.

A.
J. F.

F,

Stand van
01-10-2013
s698
559L
5572
5460
5316
5230
5129
5101-

5070
5039
4947
4875
4683
4636
4438
4355
43L2
4223
4200
4200
4200
4L3T
3926
3643
3497
303s

door Anneke Nijboer

Sjoelen
.¡t'.:

Naam

Hoosste
stand
3298
3L47

01-10-2013

Naam

Lr-03

L.

Wit de
Abbring

3

J.

Kooistra

1_050

3L29

4

G.

Blom

900

Paize

3Lt4

5

T.

Paize

900

M

Zwiers

6

G.

Swaving

900

T.

Zwiers

7

M

Zwiers

900

G.

Swaving

2700
2700
2700

8

T.

Zwiers

900

1

A.

2

3L34

Blom

T.

L

L.

2

t.

Abbring
Kooistra

3

A.

Wit de

G.

Hoogste stand:

1131

door Albertje de Wit
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BOUWBEDRIJF

BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

www.Bruiniers.nl

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wtj ook graag uw
bouwrnaterialen
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Felland 6a

- 9755 TB - Onnen - Tel 050 - 535 03 59 - Mobiel 06-558 062 11
Tevens leveren wii teelaarde en vulzand

weeg

en
Bloemschikken
jl. aan het bloemschikken

nne

geweest.
De ouderensociëteit is dinsdag 8 oktober
Onder de bezielende leiding van Jacolien Schepers zijn er prachtige
bloemstukjes gemaakt. Zie hieronder de foto's.

Mocht u ook een keer mee willen doen, wordt dan lid van de soos. Er wordt
vaak een leuke middag georganiseerd waar sprekers komen of er wordt een
mooie diaserie vertoond.

U bent van harte welkom!
Vriendelijke groeten,
Secr. A. van der Es.
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VIMO
De WMO adviesraad van de gemeente Haren zoekt:

enthousiaste en (maatschappeliik) betrokken leden
die een brug slaan tussen de inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeenlebestuur
En die:

. woonachtig zijn in de gemeente Haren;
. affiniteit hebben met het gemeentelijk Wmo-beleid;
. actief zijn in de (lokale)samenleving;
. brede belangstelling hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen;
. bereid zijn zich voor een periode van vier jaar vrijwillig in te zetten voor de adviesraad;
e geên vertegenwoordigers zijn van bepaalde groepen of belangenorganisaties die met de
Wmo te maken hebben.

Wat houdt de Wmo en de Wmo-adviesraad in?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de
voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De Wmo zorgt ervoor dat
iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven
wonen. De Wmo is zeer actueel. Er is veel aan het veranderen op het gebied van de Wmo
vanwege verschuiving van beleid van de overheid naar de gemeente en vanwege de
bezuin igingen.
De Wmo-adviesraad heeft een aantal belangrijke taken en bevoegdheden:

o de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren;
r alert zijn op ontwikkelingen en knelpunten en deze signalen doorgeven aan de
¡

gemeente;
ideeën en voorstellen voor nieuw beleid aandragen.

Sollicitaties
Deze voor 1 november, bij voorkeur per e-mail sturen naar Klaas Venekamp, secretaris
Wmo-adviesraad, e-mail: wmosecretariaatharen@omail.com. De sollicitatiegesprekken zijn
gepland in de tweede en derde week van november.

Nadere lnlichtingen
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Tjardo Louwe, voorzitter Wmoadviesraad, telefoonnummer 050 53 40 530, bij voorkeur's avonds.
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Kaart- êh Sjoelclub "Slim in Trek"
Vriie koppelKaart- en Sioelavond
U/Je bent van harte uitgenodigd op onze kaart- en sjoelavond op

Datum: Vrijdag 25 oktober

Plaats: Tiehof
lnleg:

€ 5,00 p.p.

Aanvang: 20.00 uur

Altijd prijs!!!

Het Bestuur van "Slim in Trek"
Contactpersoon: Jos Ylaar, 406 2553

33

1

r

trc.=prcss

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

Fotokopiëren / Printen

ñ,M

inkleur/uart totA3
zwart/witA4

l-100
l0l-1000

€ 0,06 per kopie
€ 0,05 per kopie

hr*loouu

kleurA4

I
249

€ 1,00 per kopie
€ 0,60 per kopie

A3 = 2 x A4 - ptljzen

dþ

a

ilyur,

lnd. btw

De Vennen 2

9755

vüïü\iïffölfpre- Sress,fì
,.

PS

Onnen

telefoon:050 4061124
telefax050 4061119
e-mail: post @wolfpre-press.nl

Acquicitb nie{ gowenst

Mw. van Steen
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Hessels
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Klassiiks massage is gerchikt voor:
Spanningsklachten
spieren

4{tü 27
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Hoofd
gewoon - . -
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Plaats hier uw grafis odvertentie
als u iefs fe koop of gratis wilt
aanbieden, iets zoekt of wilt ruilen

Gratis af te halen
Compostvat
mevr. A. Oosterveld
Dorpsweg
050-4061231

8

I

Gratis af te halen
Konijnenbuitenhok met een beschutte verdieping,
zodat de konijnen in de winter ook buiten kunnen blijven.
lnclusief een uitloopren, zodat ze meer buitenruimte hebben
Liever mailen dan bellen
Corry Schoemaker
Felland 26
050-3128630
corrv.schoemaker@qmail.com

I
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W¡lt u graag adverteren?

Deze ruimte is nog vnj.
zie colofon voor informatie

l,', frfboüwþsflrilf-ucn del Werff
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Veleriaens,tr¿at

4 gfll Ët Ëroningm tel.06-äIß9ff59
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Hallo allemaal,
Na een lange zomerstop is hier weer de eerste aflevering van Onneronsjes van dÍt jaar,
we hopen dat jullie allemaal een leuke vakantie hebben gehad!
Ons doel is om ook dit jaar weer 5 Onneronsjes in elkaar te zetten, maar dat kunnen wij

natuurlijk niet alleen. Wij hebben daarom een facebook pagina aan gemaakt
https:/fwww.facebook.com/onneronies zodat jullie daar al jullie tips, ideeën en verhaaltjes
kunnen plaatsen. Natuurlijk kunnen jullie ons bereiken via onneronsies@hotmail.com.
We hebben voor dit jaar een nieuwe rubriek die "het boeken interview" heet, en verder
proberen we er elke keer een recept/horoscoop of iets anders leuks in te zetten.
Ook hebben we voor dit jaar 5 prijsvragen in de vorm van een rebus, vul jij alle 5 keer de
rebus goed in, dan maak je kans op 2 BIOSCOOPBONNEN!! Aan het einde van het seizoen
wordt door loting bepaald wie de winnaar is.
lnleveren kan:
- via de maif
- via facebook
- bij Kyra, Langelandweg 1

Veel leesplezierl
Groetjes Kyra van Mossel en Reily Elema

kaneel
cept
çe
Wat heb je nodig?

,.t

" 200 gram zelfrtlzend bakmeel
" 100 gram zachte boter
" 100 gram (riet)suiker
* 2 eieren
* Theelepel kaneel
* 2 eetlepels (riet)suiker
Wat moet je doen?
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2. Klop de eieren los, samen met de 100 gram (riet)suiker. Doe er de boter en het zelfrt¡zend
bakmeel bij.
3. Roer he[ goed door elkaar en kneed het deeg daarna nog even, met schone handen'
4. Maak er ongeveer 30 balletjes van, leg ze op een ingevette bakplaat en druk ze een
beetje plat met een vork.
S. Mêng een theelepel kaneel met twee eetlepels rietsuiker en bestrooi de koekjes hiermee.
6. Zel =ê ongeveer 15 minuten in de voorverwarmde oven op 180 graden tot dat ze
goudbruin zijn.
7. Laalze even afkoelen op de bakplaat en smullen maar!
Veel bakplezier en eet smakelijk!
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intervie
Wat vind ie van lezen?
Leuk.

Hoe vaak lees ie?
1 à 2 keer per dag.

Van wat voor soort boeken hou ie?

Avontuur, actie en spanning.
Vind ie schriiven zelf ook leuk?
Een beetje.

Wat is ie ton 5 van leukste boeken?

L

Grijze Jager 6

2.

Dummie de Mummie
Ouders te koop

3.

4.
5.

Grijze Jager 7
Grijze jager 2

Wat is ie favoriete schriiver/-ster?
John Flanagan
Het

ema van de kinderboeken wee k is

dit iaar: Soort en snel. Wat vind iii van dit thema?

Leuk en sportief.
Ken ie een boek dat soed bii dit thema past?

-Het geheim van het geheim van

-Het 100" doelpunt

Van Mick Scholte
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O'verzl c)hl t
van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn

Naam
Biljartvereniging "Qets"

Onnen

Jeu de Boules-groep

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061 381
h i. oosterveld @ home.

Dhr. R. Venema

Jeugdvereniging "De Oude

School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in

Trek"

Dhr. J. Vlaar

Mevr. l. Vlaar

Oranjevereniging Onnen

nI

050-4062523
riemervenema@hotmail, com
06-26953001
ieroen06@qmail.com
050-4062553
sf imintrektOo mail. com
050-4062553
ora nieve re n ig i nq @on nen.

Mevr. E. van Wieren

Ouderensoos Onnen
School- & Dorpskrant "Onner

Ons"

Mevr. l. Ëlema

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

Dhr. D. Penninga

Stichting Dieverdoatie

Mevr. W. Berends

Stichting Dorpshuis'De

Tiehofl

Dhr. W. Berends

Tennisclub
Toneelvereniging Onnen

Dhr. E. Oosterveld

"D.O.T.'

Visclub'De Onner Biks"

Dhr. G. Honebecke
Dhr. E. Berends

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. B. Hoentjen
I

Jsvereniging "Nooitgedacht"

Dhr. R. Eringa

n

u

050-4061 520
ewinavanwieren@home. nl
050-4062883
ir.elema@hetnet.nl
050-5341 51 0

hans.staal@home.nl
050-5348687
dirk. pen ninqa@gmaíl.com
06-28419069
wendv. berends@hotmail.com
050-4062847
erikooste rveld@home. n I
050-4062802
wimberends00T@hotmail.com
0598-3251 94
oerihon(Ohome.nl
050-5343714
berharen(ôhome.nl
050-4061 990
benhoentien@konmail. nl
050-4063554
Reindert.erinqa@tele2. nl

u k aaf,trrrr
Waarorn zou u iets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschìen zelfs minstens zo goed

en

waarschijnlijk voor een aantrekkelijke prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installa-

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

velwarming, centrale vetwarming, dakbedekking,
zonnecollectoren en

zi

nk- of riolerin gswerkzaa

m

hede n.

ln onze winkel loveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen

rY

tarief natuurlijk.,......want het blijft on nerons
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