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BESTUUR:
Marion Oosterveld
Tíneke Mars:
Anke Schaafsma:
Henk Oosterveld:

REDAGTIE:
Gosina Glasbergen
Henk Oosterveld
Roelie Oosterveld
JEUGDREDACTIE:
Reily Elema
Kyra van Mossel

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Dirk-Jan Schotanus
Monique Schotanus
Emmo Lameijer, drukwerk

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

ADRESWIJZIGINGEN. VRAGEN OVER ABONNEMENTEN
EN ADVERTENTIES:
Aan plaatsing van een advertentie zijn kosten verbonden.
Anke Schaafsma,
anke@tiiboro.nl I 050 - 406 33 80

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

Klachten bezorqing:
Fam. 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.
lndien u de krant wilt bl'rjven ontvangen, dient u zich aan te melden bij

Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 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 T'ljborgsteeg 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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lnleve e evens Kopi

lnl res en verzorql nq lav-out:
Roelie Oosterveld-de Groot
Mottenbrink 18
9755 PR ONNEN

æ 050 - 406 2019

E-mailadres: oh hêl'ons@hotmai l.com

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend

nummer is: Maandag 3 februari 2014

Te taat 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.

Ra n en Nieten

Het Rapen en Nieten zalworden verzorgd door:

Onnense Vrouwen

Dit zal plaatsvinden op:

vrijdag 14februari2014 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

BiljartZaal Van DOrpShUiS De TiehOf (ingans zijdeur bij Jeusdhonk)
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Het Voor1ruoord.,,,

20L4 I
Allereerst wens ik u
allen "veul heil en zeg'n
in het nije joar."

Het nieuwe jaar alweer.
Er is weer heel wat gebeurd in het afgelopen
jaar. Mooie dingen, verdrietige zaken, blijd-
schap en verdriet. Het hoort er zo bij in ons
leven maar soms... teveel blijdschap zal je m¡
niet over horen maar waar het verdriet over-
heerst dat voelt voor mij niet eerlijk. Bij som-
mige mensen l'ljkt het altijd voor de wind te
gaan en bij anderen is er altijd wat. Je zou die
mensen willen beschermen voor het verdere
verdriet in hun leven, maar dat is onmogelijk.

Naast mensen staan en met mensen mee-
gaan, dat is wat wij hier in dit leven voor de
ander kunnen doen.

Dus kijk ik vooruit naar zaken die zullen gaan
komen.

Allereerst de bijeenkomst van de Onner Ons
op l8 januari vanaf 15.00 uur waar u onder
het genot van een kopje koffie of thee nog
eens de oude Onner Onsen kunt doorblade-
ren. Ook is Dorpsbelangen aanwezig om de
website aan u uit te teggen. Wtj hopen dat u

met grote getale zult komen.
's Avonds is er dan een Nieuwjaarsreceptie
van het dorpshuis voor u allen. Hopelijk komt
u ook op deze avond, zodaL het een gezellige
avond wordt.

Dan is er op 14 en 15 februari een uitvoering
van De Onner Toneelvereniging van het stuk
"Mister doe het zelf'. Het is een prachtig hila-
risch stuk waar een ieder van zal kunnen ge-
nieten. De toneelspelers zijn hard aan het
oefenen om iets moois op de planken te zet-
ten.

Zo dat is eerst wat er gaat gebeuren totdat de
volgende Onner Ons uitkomt. U kunt dan in de
volgende krant misschien welweer lezen over
andere activiteiten, die gaan plaatsvinden.

Er is altijd de mogelijkheid om iets in de Onner
Ons te melden. Ook als u iets te koop heeft of
wilt ruilen, noem het maar op. Wie weet heeft
u een idee voor iets nieuws in de krant. Meld
het ons dan gerust, wij staan open voor afle
tips.

lk hoop op een
mooijaar voor ons
allen. Dat we toch
nog kunnen genie-
ten ondanks ge-
mis en verdriet.
Dat er mensen om
ons heen z'tjn, die
weten wat er no-
dig is.
Laten we ervoor
gaan.....

Hartel'rjke groet,
Marion Oosterveld
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ro ramma radio Haren FM

,i.Haren FM
ä$ f tr wgfl ffiþ r$þr tr

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

Donderdag:
19.00 - 20.00 De Hollandse Mix.

Programma met Nederlandstalige muziek'
presentatie: Jan Kooistra en Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikkeft

Vrijdag:
19.00 - 20.00 Wilde Haren.

Jongerânprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck' Verder een stelling en

de keuzeplaa"t. Vanaf vrijdagmiddag op http://wilde-laren.hwes,nl, Facebook (zoek Witde Haren - Haren

fU) of w¡rw.twitter.com¡lruiiOeHarenFH¡ kan je Noud's Weetje raden._
presentffian der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff

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

an natuurlijk ook: Gerard Datema en Martin

Kampen.
Zaferdag
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine.

lnformatief radioñragazine voor inwoners gemeente Haren, met nìeuws, studiogasten, agendabericlten en

veel muziek. Om hai 10, 1 1 en 12 het Haiens Nieuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke van

Hal, Eva Krispijn en Willem Prins. Meer info vanaf vrijdagavond ook op
http://weekendiadiomaoazine.hwes.nl/ en http://www.facebook.com/paqes/weekendradiomasazine-
har e nf m I 258 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.

14,00 - 15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

Zondag:
09.00 - 12.00 Muziek op zondag.

Het ultieme zondag(ochtend)gevoet kn'jg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooístra

12.00- 13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
13.00 - 14.00 Hoorspel op Haren FM.

Haren FM met een hoorsPel.
Maandag:
19.45 - tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad

Eéñ keer iñ de maand 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., Iivestream en uitzending gemist op www.haren.fm
K'rjk ook op de site voor meer inforrnatie over Haren FM.

Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 220-
Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm
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ffi Huisartsen ffi
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep'191-c, 9713 EC Groningen.
Aloemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -g 22 9 (€ 0,10 per minuut) Houd u\il gegevens bij de hand!

Uitsluitend voor spoedqevallen en weekenddiensten:
Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln hetweekend: vanaf vr'rjdagmiddag 17.00 uurtot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen:24 uur per dag.

Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg4l D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 74 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl
OÉeninsstiiden
Maandag Vm vrijdag 8.00 -17.30 uur

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

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

Regeling herhaalrecepten Haren / Glimmen:

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

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

Uw medicatie ligt de volgende werkdag voor u
klaar.
Het kan zijn, dat speciale bestellingen (een
dag) Ianger 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 verzekerin gsgegevens 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 ziln betaalautomaten aanwezlg.
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Apotheken

Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
werkdag
ophalen

Ophalen
Apotheek
Volgende
werkdag
na 16.00
uur

Aanvragen
huisarts
vóór 10.00 uur

vóór 10.00 uur

in apotheek
inleveren in
receptenbus"*

'Spoed'

Herhaalbriefjes,
overige recepten

Welke recepten?

Herhaalmedicatie*
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erkdiensten

G e refo r¡n eerd e Ke rk Vrij g e m a a kt, Matte n b ri n k

19-01

26-01

02-02

09-02

1ö-02

19-01
26-01

02-02
09-02
16-02

09,3û uur
14.30 uur
09.3ü uur
14.3t uur

09"30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
tr4.30 uur

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

Ds. H. Venema
Ds. S.W. de Boer
Ds. S.W. de Boer
Ds. H. Venema

Ds. S.Þ.¡.l. Alserda
Ds. S.W. de Boer
Ds. S, de Vries
Ds, A. Driest
Ds. H. Venema
Ds. G. Timmermans

Ds. W.M. Schut
Cabaretduo Tohoewabohoe
Vesper m.m.v. de Cantorij

Ds. M. de Jager, H.A.
Ds. J.G. Anensman
Ds. W.M. Schut, Ochtend+dienst

WJZI G I N GEN VOO RBËH O U D EN

'tr0.00 uur
'10.00 uur
17.00 uur

10.CI0 uur
10.00 uur
10"00 uur
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ienstre e l¡ n fi n54

M.i.v. 05-01-2014

MAANDAG UM VRIJDAG

-r¡jdt

ZATERDAG

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

Gieten"(OV.knot)
Zuidlaren"(Brink)
Onnen (Ubels)
Haren (Raadh.pl.)
Groninqen CS

6.35
6.22
6.11
5.59

1.3õ
7.23
7.12
6.59

8.29
8.16
8.02

9.29
9.16
9.04

10.29
10.16
10.04

11.29
11.16
11.04

12.29
12.16
12.04

'14.03
13.40
13.27
13.16
13.03

'15.03
14.40
14.27
14.16
14.03

'15.16
15.03

16.03
15.40
15.27

17.03
16.40
16.27
16.16
16.03

17.28
17.15
17.03

18.28
18.15
18.04

Groninqen CS
Haren (Raadh.pl)
Onnen (Ubels)
Zuidlaren.(Brink)
Gieten"(OV.knpt)

6.54
6.41
6.29

7.57
7.42
7.29
7.17
6.51

8.57
8.43
8.31
8.19
7.53

9.56
9.42
9.30

10.56
10.42
10.30

1 1.56
11.42
11.30

12.56
12.42
12.30

13.57
13.42
13.29

14.58
14.43
14.30
14.19

15.58
15.43
15.30
15.19

16.57
16.43
16.30
16.1 I

17.58
17.44
17.31
17.19

18.53
18.41
18.29

Onnen (Ubels)
HarenlRaadh.ol)
Groninqen CS

7.30
7.17
7.05

8.30
8.17
8.05

9.28
9.15
9.03

1A.28
10.15
10.03

11.28
11.15
11.03

12.28
12.15
12.03

13.28
13.15
13.03 14.03

14.28
14.15

15.28
15.1 5
15.03

16.28

'16.15
16.03

17.28
17.15
17.03

18.28
18.1 5

18.03

Groninqen CS
Haren(Raadh.pl)
Onnen lUbels)

7.57
7.43
7.30

8.57
8.43
8.30

9.57
9.43
9.30

10.43
10.30

10.57 11.57
11.43
11.30

12.57
12.43
12.30

13.57
13.43
13.30

14.57
14.43
14.30

15.57
15.43
15.30

16.57
16.43

'16.30

17.57
17.43
17.30

18.53
18.41
18.28
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or shuis De Tiehof
Bakkerweg 4, 9755 PM Onnen, 050-406 26 48

Agenda

Vereniging / activiteit Aanvang SluitingDatum:

zaterdag 18 januari 2014

maandag 20 januari 2014
dinsdag 2tjanuari2OI4
woe nsd ag 22 januari 2Ot4
donderdag 23 januari 2O14

zaterdag 25 januari 2O1-4

maandag 27 januari2OT4

dinsdag 28januari2OL4
donderdag 30 januari 201-4

vrijdag 31 januari 201-4

zaterdag 1 februari 2014

maandag 3 februari 2014

dinsdag 4februari2Ot4
donderdag 6 februari 2014
vrijdag 7 februari2OI4
maandag 10 februari 2014

d i nsda g IL I ebruari 2Ot4

woe nsdag L2 f ebr uari 2O!4

donderdag L3 februari 2014

vrijdag L4februari2Ot4
zaterdag 15 februari 2014

maandag L7 februari 2OL4

dinsdag 18 februari 2014

donderd ag 2O I ebruari 2074

N I EUWJAARSFEEST DE TI EH OF

Hengelclub Haren
H istorische b'rjeenko mst On ner Ons/Do rps be la ngen

Bridgeclub "de vroege vogels"

Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen
Vergadering Dorpsbelangen/On ne rvaa rt
Schuttersvereniging
Toneelveren igi ng DOT repetitie
Marathon Kaart- en SjoeldagSlim in Trek
Bridgectub "de vroege vogeis"

J aa rvergadering Ora njevereniging
Ouderensoos Onnen film dhr Wemers
Bridgeclub'Binea"
Schuttersvereniging
Toneelvereniging DOT repetitie
Vergadering Visclub "Onner Biks"

Visve ren igi n g ZEZV zaterdag com petitie
Bridgeclub "de vroege vogels"

Studieclub Veeteelt
Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen
Sch uttersvereniging
Happy Hour in 't Praethuys

Bridgeclub "de vroege vogels"

Ouderensoos Onnen

Landbouwku ndige kring groningen

Toneelverenigi n g DOT Kaa rtve rkoop u itvoe rin g

Toneelvereniging DOT rePetitie

Bridge club'Binea"
Schuttersvereniging
Uitvoering Toneelvereniging DOT

Hengelclub Haren

Uitvoering Toneelvereniging DOT

Bridgeclub "de vroege vogels"

Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen

Sch uttersvere n iging

20.00
07.30
L5.00
09.30
20.00
L9.30
20.00
19.30
10.00
09.30
20.00
L4.30
L3.30

20.00
19.30
20.00

07.00
09.30
20.00
20.00
20.00
!7.O0
09.30
L4.30
20.00
1_9.30

19.30

13.30
20.00
1_9.30

07.30
19.30

09,30
20.00
20.00

01.00
t7.30
L7.30
12.00
23.30
22.OO

0.00
0.00

22.OO

12.OO

22.0O

L6.30

t7.oo
0.00
0.00
23.00
17.30

12.o0
21.00
23.30
0.00
L8.00
12.o0
17.00
22.O0

20.30
0.00
17.00

0.00
0r_.00

17.30
01.00
12.00

23.30
0.00

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

De Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend

Vrijdag en zaterdag van 16'00-L9.30 uur

Tevens alle uitwedstrijden van FC Groningen live in 't Praethuys

Neem ook eens een kijkje op ons geheelvern¡euwde website www.detiehof.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.comy'detiehof en
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tt Voor tronspctrc)nte oplossingen in kunststof"

Wenst iedereen een voorspoedig 2014

WWW.OOSTERVELDKU NSTSTO FFEN. N L

dorpstrutis
f)e Tiel-raf

EåkJr/rrq.ç?# + - 97tjEí E>i\4 (>¡¡rlarì - t+t r)l:ù:)'lG$:?{>'ldl

Het bestuur van stichting "De Tiehof" wil langs deze
weg Hélène Molijn en alle (vrijwillige) medewerkers

bedanken voor hun enorme inzet in het afgelopen jaar.
Da n kzij hen en a lle gebru ike rs/bezoekers is het
dorpshuis weer een bruisende ontmoet¡ngsplek.

We Wensen u een gezofld, Voorspoedig maar Vooral
liefdevoJ 2OL4.
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It BRUINIERS
nleuwbouw - verbouw * onderhoudswerken

050-5347509

www.Bruiniers.nl

Felland 7c, Haren

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
bouwmaterialen

-¿t¡-B(Dr,r l¡tGARAIII'Í\ltz
. trd1Íñ
Eoú*¡Ill l{cdçrþnd
*j,:¡re-ÌqÞ4rq¡!4,1¡n
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w@@w æ8âæ ffi@ffiú@Wwe æryWMæw

GRONDVERZ,ET
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

weegwøEbg pvfâ*øi@ew



ereniging Dorpsbelan en Onnen
riaat: Felland 50, 9755 TC Onnen, 050-4061990, benhoentjen@kpnmail.nl

www.onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
januari 2014

OnnenHartVeilig: al aangemeld voor het op te
zetten netwerk?

Aan onze oproep in de Onner Ons van
december aan de aanwezigen op de
informatieavond op l9 november jl. om mee te
denken over de opzet van netwerk
OnnenHartVeilig, is via
onnenhartveiliq@onnen.nu tot nu toe door vier
personen gehoor gegeven. Omdat we ons
kunnen voorstellen, dat dat er door het einde
jaars'reces' bü menigeen even bij in is
geschoten, brengen we nog een keer het plan
onder de aandacht om op termijn een stichting
op te richten die

1. AED's bereikbaar maakt en in goede
staat houdt,

2. een groep vrijwìlligers (eventueel met
instructeurs) bij elkaar brengt,

3. trainingen organiseert en
4. fondsen werft om dit mogelijk te maken.

Aanmelden op onnenhartveilig@onnen.nu kan
uiteraard nog steeds. Daarnaast zullen alle
aanwezigen op de infoavond ook nog een keer
persoonlijk per e-mail worden uitgenodigd om
mee te helpen het netwerk van de grond te
krijgen.

ww\ry.8n-nelulrr: hoe plaats ik daarop een
bericht?
ledereen uit Onnen kan een bericht op
www.onnen.nu plaatsen, het is immers ons
digitale dorpsplein. Of het nu gaat om een
bericht over de ouderensoos, vertellen dat er
een ledenvergadering is of je wilt bijvoorbeefd
foto's plaatsen van een gebeurtenis in het dorp,
het kan en mag allemaal. Maar hoe doe je dat
dan?

Op de website vind je op de staftpagina
bovenaan rechts een knop met daarop contact
( zie afbeelding).

Als je hierop klikt, zie je een formulier
verschijnen. Hierop vul je je naam en e-
maíladres in en uiteraard de úeksf van het
bericht dat je wilt plaatsen. Bij ondentterp geeî
je aan wat de kop (titel) boven het bericht moet
worden. Daarna klik je op verstuur . Als het
bericht bij onze webmaster Menko Swaving
binnen is, zet hij het op de website. Vaak is dat
binnen een paar dagen geregeld. Ook als je
andere vragen hebt, kun je het contact-
formuIier gebruiken.

Als je foto's wilt plaatsen, kun je deze mailen
aan onnen@onnen.nu en daarbij vertellen wat er
met de foto's moet gebeuren. Ook geef je aan
wat het onderwerp van de fotoserie is. Nadat
Menko ze op de website heeft gezet, zijn ze
terug te vinden op de startpagina van
\lr /ú\rv.onnen.nu onder het knopje Fofo's .

Jaarvergadering 2014
Onze jaarvergadering zal gehouden worden op 2
april2O14. Alle leden ontvangen de agenda, de
notulen en het jaarverslag 2013-2014 weer via
de bode bij het ophalen van de contributie. ln de
Onner Ons van februari en maaÉ komen we
hierop terug.

lnformatieavond Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap organiseert op 26
maart een informatieavond in De Tiehof
(aanvang 19.30). ln de Onner Ons van maartzal
hierover meer informatie gegeven worden.

Bestuursvergaderingen in 2014 met inloop
halfuurtje
Vanaf de eerstvolgende bestuursvergadering,
op 10 februari bieden we iedereen de gelegen-
heid aan het begin even aan te schuiven om
bijvoorbeeld een plan op tafel te leggen dat
Dorpsbelangen zou kunnen oppakken of
aandacht te vragen voor een onderwerp of
probleem dat voor het hele dorp van belang is.

Van te voren melden bij het secretariaat kan
uiteraard ook. We vergaderen in De Tiehof en
beginnen altijd om 20.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
bestuur Vereniging Dorpsbelangen

i;esch¡ cderì¡s Vârentq¡rìqên Fo?o's !.f irlÊo's Voor¿ienjrìqûû {: àntâct
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Ekkelkamp

Fa. Ekkelkamp

R4ïsstraatweg I 35 Haren

tel. 050-535 02 15

Springt eruit in
groenten en fruit !
Berends
Anjerlaan 23a- Haren
050-5350334

,t Iroprsche vlssen, aquarams en henúigdheden

*Henge/spod en benúgdheden

*Voge/s, vrssen en knaagdieren

* flondensport, die rfu núigdheden

* Die rv e no rging en -apotheeh

* P aarde n- en yeeyoeders

*K/onrpen enlaatzen

@

ir

Vørhuizfingen in binn€n- en buiúenlamd

Tj. v.d. Woude
verhuizingen

- Ëmif¡ri¡thvêrpfl kh¡ngen
- \Áenrrarmdq en bèv8il¡lrli: irrboe.lel opslag

Middelhorsterweg 9 - 9751 fA l'lart¡n Gn"
tel. 050-53"0 74 l9 / b.g.g. 06-537 3üS 6s
fax 050'534 6.1 37

Fellsnd 2
/53 TA Horen

tel, ü5&-å34,3ó 39
frux ü50-534 38 I r

www"nulchus.nl
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aadhuisplein 10

Allereerst de beste wensen voor 2014, ook
namens Theo Berends.

Een nieuw jaar, waarbij er 2 verkiezingen op
het programma staan. Eerst op 19 maart a.s.
de verkiezingen voor de gemeenteraad en in
juni nog voor het Europees parlement.
ln december heeft de raad o.a. nog weer
gesproken over de gemeentelijke herindeling,
Nogmaals is vastgesteld, dat het besluit om te
fuseren met Groningen en Ten Boer een
voorlopig besluit is. Later dit jaar zal de raad
een definitief besluit nemen en eerst volgt er
nog een peiling onder de inwoners.

ln januari staan er weer belangr'tjke besluiten
op de agenda. Eén daarvan is het voorstel van
het college van burgemeester en wethouders
om ca. 3 miljoen beschikbaar te gaan stellen
voor de huisvesting van de St. Nicolaasschool.
De situatie van nu kan niet meer. Veel
noodlokalen en ook de oude school is aan
vervanging toe. Het is dit jaar 50 jaar geleden,
dat ik zelf op deze school zat en ben bl'tj dat ik
als wethouder van ondenruijs dit voorstel mag
doen.

De Provincie heeft uiteindelijk besloten, dat
een gebied tegen de vuilverwerking aan, aan
het Winschoterdiep de beste plek is. Dit ligt
echter net nog op het grondgebied van Haren.
Het college is niet blij met deze keuze, maar
ziet ook dat er geen betere mogelijkheden zijn.
Aan de raad wordt voorgelegd om de provincie
alle werkzaamheden die hieruit voorkomen
voor haar rekening te nemen en ook de door
Haren nog te maken kosten te vergoeden. Ook
willen we als Haren een landschappelijke
inpassing en compensatie voor het te leiden
verlies aan natuur.

Zoals u wellicht al heeft gelezen, zullen er met
ingang van 2015 nieuwe taken oP de
gemeente afkomen op het vlak van de WMO,
AWBZ, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Het
gaat om een omvangrijke overheveling van
taken aan de gemeenten en veel geld. Aan de
raad wordt een nota voorgelegd, waarin het
beleid om dit uit te voeren, wordt beschreven.

Kortom pittige ondenruerpen aan het begin van
het nieuwe jaar.

Theo Sieling
Een ander ondenrverp is het opstelterrein aan
de Rouaanstraat. Het treinverkeer zal in de
toekomst intensiever gaan worden en de niet
r'rjdende treinen zullen op een plek
"geparkeerd" moeten worden.

Opbrengst collecte voedselbank

T'rjdens de "Grunneger soamenkomst" op kerstavond in de kerk aan de Mottenbrink is er
geld ingezameld voor de voedselbank.

Deze collecte heeft € 180,85 opgebracht.

Alle gevers hartelijk dank !
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Nieuwj aarsfeest
Zalerdag 18 ja n ua ri

Aanvang 20.00 uur

G ratis e ntree

Wijn proeve n, gezelligheid en genieten van goede

muziek... En natuurl¡jk de Tombola ! (4 trekkingen)

ledereen die vóór 2t 0O uur binnen is, ontvangt een gratis lot en

maakt kans op een Asus-tO " tablet.
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e Schri vers en

Ja, daar zit ik dan. Sinds het bestaan van de
dorpskrant ben ik altijd de dans ontsprongen
aan de Schrijverspen. lk ben Lammert
Vrieling, 58 jaar oud, wonende op
Mottenbrink 10.
Allereerst wil ik iedereen een gelukkig en
gezond 2014loe wensen.
lk woon al mijn hele leven in Onnen, eerst
aan de Dorpsweg 13 en sinds 1995 aan de
Mottenbrink. Een geweldige straat en zeer
gezellige buren. Tijdens de ziekte en het
overlijden van mijn moeder, in mei 2013,
hebben Jan en Janet Koops en mijn tante
mij aan alle kanten gesteund. Niks was hun
te veel en zo zijn alle inwoners van Onnen
geweldig.
lk heb 19 jaar gewerkt bij bouwbedrijf
Hagenouw in Paterswolde en toen 2 jaar bij
bouwbedrijf Venema te Glimmen. Nu werk ik
alweer 22 jaar bij personenvervoer Vrieswijk
(taxi). 50.000 km per jaar is heel gewoon en
het is een zeer variërend beroep. Je komt
door heel Nederland.
Mijn hobby is voetbal, vv Gorecht en w
Glimmen en topclub Ajax, dus zaterdags en
zondags is het voetbal.

Nog even terugkomen over het verhaal aan
de Mottenbrink. Naast mij is een hele
woning geòtript door Willem en Birgit en het
resultaat mag er zijn. Tegenover mij is de
Fam. Rombola komen wonen en díe hebben
de hele boerderij van Fam. Síeling zeer
mooi gemaakt. De hele Mottenbrink wordt
dus verjongt en we gaan gezellig met elkaar
om. Oudejaarsdag hebben wij met elkaar
oliebollen gebakken bij Jan en Janet, een
zeer geslaagde dag, Dit onder leiding van
Robert en Jacolien Schepers. ledereen
kwam even langs voor een haPje en
drankje, dat kan ook aan de Mottenbrink.

De laatste 2 maanden loop ik wat te
sukkelen met mijn rechter schouder/arm. lk
mag geen auto rÍjden en dan ben je
aangewezen op ander vervoer. Zo gaat
Henk Schepers (directie chauffeur) overal
met mij naar toe. Geweldig, niets is hem
teveel. Henk klassel lk hoop dat ik gauw
weer aan het werk kan, want thuis zitten is
niks voor mij. Er gaat niets boven gezond-
heid. Als het weer wat warmer wordt, kan ik
weer even naar het mooie eiland
Schiermonnikoog waar ik regelmatig bij een
kennis vertoef. Even weer bijtanken.
lk hoop dat ik gauw weer aan het werk kan
en dat ik nog veel inwoners van Onnen mag
vervoeren

lk geef de Schrijverspen door aan mijn
nieuwe buren; Willem Swaving en Birgit
Takens.

peni heeft ontvangen, zoèkt zelf de volgende schrijver.
op prijs gesteld als u een persoonlijke foto (evt. pasfoto)

mag ook),

hobby,

tsfoto

gedícht,

re

een

(meerde

recept,een

leverttn

mening,eigeneenweik,dezoalsschríjvèn,
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STOETEN GAHDEROEES

ISTAITAFETS BESTEK

TENTEN SENVIESGOED/

PARTYTËNTEN GLASIÍTTERK

KANTOORMEUBILAIR BARBECUES

KOEL. EN BABY"ART¡KEIEN

VRIESINSTATLATIES RËVAIIDATIE.

OVERKAPPINGEN ARTIKËIEH

VLOEREN PARASOLS

VERWAHIIING SPRINGKUSSEIIS

PODIA ATTRACTIES

GEWOON TEVËEL OM OP TE NOEMEN

uæ þel voor meår ínfarmatie of øffiüíö braahure

lnfo@hettemaverhuur.nl



oor het voetlicht

De Koepelkerk, een markant gebouw Onnen.
Het werd gebouwd in 1953 naar een ontwerp
van de bekende architect Egbert Reitsma, die
in dezelfde tijd ook in zijn eigen woonplaats
Glimmen een soortgelijke kerk neerzette.

Het diende jarenlang als vierings- en
ontmoetingsplaats voor de Ge¡'eformeerde
Kerk Onnen. Maar sinds 2011 kerken de
gemeenteleden in de PKN Gereformeerde Kerk
Haren.
Het gebouw werd te koop gezet. En er bleek
heel veel belangstelling te zijn. Na een
spannende periode waarin er biedingen
konden worden gedaan, bleek in maart 2011
dat de familie Maas de gelukkige eigenaren
konden worden van de Koepelkerk. En
gelukkig waren ze er zeker mee! Wonend in de
binnenstad van Groningen, hadden ze een
droom om in een bestaand project hun eigen
huis en kantoor te bouwen. En Onnen én de
Koepelkerk hadden alle aspecten in zich om
die droom werkelijkheid te laten worden.

Net twee maanden ouders van Max g¡ng
Dianne in de weekenden druk aan het tekenen
en Jeroen aan het rekenen. Het was de ideale
rolverdeling: Dianne is architect (Flim
Architecten) en Jeroen is econoom.
Dianne wist direct dat de achterkant van de
kerk ideaal was om het kantoor te vestigen. En
dat een volume midden in de kerk de grote
ruimte zou verdelen, zodat een echt woon-
gevoel gecreëlerd kon worden. Ze wilden de
grote glas-in-lood ramen bewaren, waardoor er
veel en ook mooi gekleurd licht naar binnen
valt.

Ook hebben ze ervoor gekozen om de oude,
koperen lampen in de hoge vides te herge-

bruiken en wordt de kapstok in de hal nog
steeds gebruikt.
Na een intensieve en toch plezierige
verbouwperiode wonen en werken ze nu met
veel plezier in de Koepelkerk.
Dianne werkt met twee werknemers vanuit een
prachtíg gerealiseerd kantoor als architect in
haar eigen bedrijf, Flim Architecten. Geboren
en getogen in Dalen met ouders die een eigen
architectenbureau hadden en van beide kanten
twee families die óf creatief óf technisch waren,
was de studie bouwkunde voor Dianne op het
lijf geschreven. ln Eindhoven vond ze de com-
binatie van creativiteit en techniek inspirerend
en uitdagend. ln haar werk bij de Zwarte Hond
in Groningen verbond ze haar vakkennis met
de behoeften en eisen van opdrachtgevers én
omgeving. Ze vond het prachtig werk om te
doen, maar er ontbrak toch één ding: een
eigen bedrijf. Vljf jaar geleden nam ze de stap
en richtte haar eigen architectenbureau op.
Vanaf dag één vonden opdrachtgevers haar en
kon ze gelijk aan het werk. Ze werkt voor
overheden, bedrijven in de commerciële wereld
en in de zorg. Ze werkt graag vanuit één
gedachte, één idee waardoor het hele
consistente ontwerpen worden. Daarnaast
heeft ze zich ook toegelegd op duurzaam
bouwen. Dat komt al tot uiting in haar liefde orn

niet meer in gebruik zijnde fabrieken, scholen,
kerken, etc. een tweede leven te geven. De
gebouwen zijn vaak beeldbepalend, mensen
hebben er allerlei herinneringen aan, waardoor
zo'n gebouw van waarde is voor de omgeving
en de mensen díe daar wonen. Wanneer je
met zo'n gebouw aan de slag gaat, krijg je er
ook veel voor terug: verrassende hoogtes,
glas-in-lood, unieke deuren, etc. Voor Dianne
in het bijzonder was het daarom een feest om

met de Koepelkerk aan de slag te gaan: het
karakter bewaren, duurzaam bouwen ten
aanzien van de energíevoorziening, leefbaar¿

heid en comfort creëren.

Jeroen kon, zoals gezegd, vanuit zijn expertise
aanschuiven bij het project. Als econoom was
hij in staat om alle financiën die b¡j zo'n
verbouw komen kijken, in goede banen te
leiden. ln het dagelijks leven houdt h'tj zich
minder met geldstromen dan met jongeren
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bezlg. Hi.l is sinds uepteruber äü"1CI direutr'lur
van GCIA Publielç. üat is een organiçatic c{ie
jongererr op detach*ringsbasiç b¡j lredrrjven
plaatst, Het G0/\ organiseerl '¡oor cli*
jongeren, die door allerle[ ootzaken buitenup,*l
staan, leren en werken vanuiï éÉn centraal
punt" lnmiddels hehben c¡nrier Jeroens leicJing

130 jongeren in Gronirtç1en emn leerhamn in de
publieke sector gevonden, zoals bij het RffilV,
het I.JWV, de ROC'ri, etc. De jongeren kornen
onzeker binnen, ze hebk¡ert in het ieven de
nmdige c{euken clpgelopen, rïäHr na een half
jaar zijn het zelft¡ewuste rnensen geworden die
gegroeictr zi,!n rloor hun functie van bijvoorbeelc$
secretaresse of facllitair rnedewerker.
De jonEeren worden door een leenling-
begeleider van het GOA op de werkvloer
begeleid- De werkgever worrlt op die nranier
ontznrgcf. De jongeren hlijven minirnaal 1 jaar
en maNimaal twee jaar in zo'n leerbaan.
Vervolgens vindt 60% van hen eern duurzame
baan. I'lormaal gesproken zijn dat er meetr,
mäar vänwege de crisis ligt het percentage iets
lager. Jeroen is nu druk bezig ürn te
onderzoeken of hij het connept \rËn GOA
Publiek kan neerzetten in Ëriesland ün
Dnenthe.

Naast het harde wmrken vindetui Jeroen en
Þianne ook tijd orn te çenieten van het leven in
Onnen. Ze vinden de sfeer gernoedelijk en
vriendelijk. Ze genieteil vän het dichthi.j de
natuur zijn, van de nuin'lte orn hen hee¡.i, het
kleinschalige en de rust waardoor Max oqrk
veilig buiten kan spelen.

Zo is de Koepelkerk, welke eerst een thuis was
'voor gerneenteledert, na zestig inar opnieuw
een thuis ger.nrorden, dere keer voor Jerc¡en,
ilianrre en N¡Tax.

Mocl"¡t u een irnpressie willen van het intelieur
vanr de Koepelkenl<, dan kunt u naar de wehsite
va n Dia n ne g ¿ra n : W¡t¿W",,1lj11:[Hfffi!-t.ltgË-t6$'tt!. Daar
vindt u¡ veel fr:to's van de verhouw ón het
resultaat of naar:WWW,H,l"d#"ç..n1, onder het kupje
nieuws / nieuws uit 201$.

Jeroen, Dianne eln [vla]x, wß wensenljullie hee!
veelrvoon- en werkplezier in Onnen tÒ*!

Gosina GlasherS¡en

,,: t
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n en om de Onnerpolder,
natuurnotities rond Onnen

Als half januari deze Onner Ons uitkomt is
de zon alweer bijna drie kwartier langer
boven de horizon dan op de kortste dag.
's Ochtends merken we daar nog
nauwelijks iets van, maar 's middags
krijgen we al meer dan een half uur licht
erbij. Dat de dagen lengen, Iieten de
Koolmezen ons al volop weten op de
mooie, zonníge dagen rond kerst en
nieuwjaar. Overal klonk het 'fietspomp'
liedje van de mannetjes en ze sloegen
daarmee de eerste piketpaaltjes voor hun
toekomstige territorium: ik ben er ook!
Een enkele Pimpelmees deed hetzelfde
met zijn zilverige riedeltje.

Op zo'n milde januaridag zou ook de
eerste Grote lijster vanuit een hoge
boomtop langs de Koelandsdrift ziin
vérdragende, melancholíeke lied over de
polder kunnen laten klinken. Maar jammer
genoeg heb ik dat sinds ik hier woon maar
een enkele keer mogen beleven. Ook dit
jaar nog niet, al zt¡n ze er zeker wel.
Wie dit geluid voor het eerst hoort, zal
even denken dat er een Merel zingt. De
korte en heldere strofen van de Grote
lijster zijn echter lang niet zo gevarieerd
als de zang van zijn kleinere familielid,
maar zeker zo mooi. Hoewel een enkel
Merelmannetje hier en daar, verscholen in

een struik, al heel zachtjes aan het
oefenen is, duurt het nog wel even voor hij
voluit het vocale gevecht om de beste
plekjes zal aangaan. Meestal gaat een
andere lijstervenruant dan allang volop uit
z.rjn dak. Vanaf half februari kun je de
jubelende zang van de Zanglijster al ver
voor zonsopgang vanuit verschillende
kanten in Onnen horen. Zo gauw het licht
is, stopt hij overigens vaak alweer met
zingen.
Zanglijsters houden er een nogal
verborgen levenswijze op na, zeker in dit
jaargetijde. Af en toe zie je er een
scharrelen tussen de Merels onder een
appelboom, waar de rottende vruchten
goede winterkost bieden. Ze verraden
hun aanwezigheid vooral door hun
smidse: een bergje kapotgeslagen slak-

kenhuisjes rond een zwerfkei, tegel of
ander stuk steen. Net als de Grote lijster
z[n ze herkenbaar aan een lichte,
gespikkelde borst, maar ze zijn een stuk
kleiner, ongeveer even groot als een Merel
of een Kopenruiek.

Ook Koperurieken zijn lijsterachtigen. ln de
herfst zt¡n ze's nachts vanuit Scandinavië
en Noord-Rusland naar onze contreien
afgezakt om hier de winter door te
brengen. Ook rond Onnen kun je ze nu
tegenkomen, soms in grote groepen,
voedsel zoekend in de weilanden in de
polder, vaak samen met SPreeuwen.
Zolang er bessen aan de klimop, Gelderse
roos of meidoorns zitten, pikken ze hier
ook graag hun graantje van mee, zodat ze
zich ook buiten de polder aan hun witte
oogstreep en de warm-roestrode flanken
laten identificeren. Bij het opvliegen vallen
ook de bijna oranje vleugeloksels goed op.
Net als Zanglijsters zijn ze momenteel niet
bijster spraakzaam.
Behalve Koperwieken hebben ook
Kramsvogels vanuit het hoge noorden b'tj

ons een goed heenkomen gezocht voor de
winter. Qua grootte is deze lijstersooÍ te
vergelijken met de Grote lijster. Behalve
door hun griize nek, donkere staart en wat
'strenge' kop z\n ze makkelijk te
herkennen aan hun geluid: niet voor niets
heet de soort in vogelaarskringen 'tjakker'!
De luidruchtige tjakkers trekken ook graag
op met Spreeuwen en KoPerwieken en
houden het ook bij vorst lang uit in de
polder. Een sneeuwdek doet al deze
wintergasten echter naar de beschutting
van houtsÍngels, bosranden en struiken-
rijke tuinen verkassen, of, als het al te bar
wordt, verder naar het zuiden.

Tijdens een rondje door de tuin klonk
opeens een stukje Grote lijster-zang. Toen
ik verrast omhoog keek, bleek ik weer
eens in de luren gelegd door een spreeuw,
hoog in de kale takken van de populier.
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9WRTAART erZo

Tijdens de kerstmorkï bij deTíehof werd mij gevraagdof ikaÍ entoeeenrecept voor een toort in de

Onner Ons wilde beschrijven. Tsjo, vroegiknøaf , zou door behoefte oon zijn? Dat blijfl notuurlijk de

vtaag, maor ík weet wel dat er in elk geval twee dorpsgenolen zijn die graaghel recept von de speciale

Rocky Rood zouden hebben, die we in onze k¿rstkraom verkochten... Loot ik dus moor met de Rocky

Rood beginnen.

Telf maak ik vook, maor volgens mijn kinder¿n beslíst nieT voak genoeg, de Rocky Rood uit hel kookbo¿k

von Nígello Lawson. Dit is eigenlijk de eenvoudíge versie, woor je nog noor hartenlust m ee kunt

variëren', voeg et een handje noten acn toe, of rice crispies, rozijnen. gebruik speculoasjes.... Mocht je

míjn recepten gaan nazaekøn ín de oorspronkelijke bronnen, don zul je merken dat ik het nooit kon

lalen her en der wot aonpossingen te doen. Je hebt voor d¿ volgende r"ce1Ien alleen een koekenpan

nodíg en eengoede vorm, de koelkost doet de rest von hel werk.

Hef basisrecept voor Pocky road

Je hebt nodig:

- 125 g (zachte) boter
- 200 g pure chocolade
- 100 g melk chocolade
- 2 eetlepelstroop (of iefs minder)
- 200 g biscuitjes
- 10O g marshmallows of spekies in sfukies
- 2 tl poedersuiker

Snij de boter in sfukken. Breek ook de chocolade in sfukjes. Laat de bofer, chocola en strooP smelten

¡n ien pan met dikke boden. Haal de pan van hef vuur ols alles gesmolfen is. Schep ongeveer 125 nl van

dif mengsel uif de Pan en houd hef aparf.
Doe de biscuits ín een plasfic zak of in een fheedoek die je goed drchfvouwf. 5/a er eens flink op mef

een deegroller. tofdat je zowel kleine krutmels als wat grotere brokken hebt.

SpatetÚe biscuit door het gesmolfen chocolademengsel Ìn de pan en roer ook de marshmallows er door.

Sfort het mengse! in een vierkanfe vorm van 24 cn (en zoek als ie daf ntef hebf een leuke vorm met

ongeveer hefielfde grondoppervtak). Strrjk het aan de bovenkant glad mef een spafel of lepel, druk

hef goed aan.

êief de aparf gehouden chocola er over en sfrtik ook dit weer glad.

Zet de vorn minsfens 2 uur in de koelkast.

Snij de koek in rePen en besfrooi ze mef poedersuiker.

Ap de kerstmorkt verkochten we Rocky Road di¿ von Sníckers woren gemookt (de iets 'rijkere'vorionf,

zàg moor). Dit is het t¿cept er voott op internet te vinden onder detitel 'not quite nigello':

Rocky road van Snickers:

Benodigdheden:

375 gram melk chocolode
200 gran ongezoufen Pindas
ó grofe Snickers repen
200-225 gran mini marshnallows (of grote die ie in sfukies sn(dt)
I schaal/bakvorm van cd. 20 x 20 cn.
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Werkwijze

* Bekleed de vorm nef bakpopier. Sn(d de nelkchocolade in kleine stukjes en doe deze in een

vuurvaste kom. Snijd ook 2 Snickers in kleine stukjes en doe deze bii de me/kchocoldde in de kon. Laaf

hef au bain marie smelten (boven een pan heet wafer). De kom mag hef water niet raken. Hef zal door

de Snickers nief helemaal smelten, er bliiven waf sfukies in zitten.
* Snijd de overþe Snickers in sfukjes en doe ze in een kom samen mef de marshmallows en de pinda's.

* l4/anneer de chocolade gesmolten is, meng dan het grootsfe gedeelfe (3/4) net de Snickers.

marshnallows en de pindas en zorg daf alles onder de chocolade zif" Nief fe lang roeren, anders

smelten de marshmallows. êief deze nassa in de beklede bakvorn/schaal en druk het waf aan. êiet dan

hef overþe chocolademengsel eroverheen en sfr(k het glad.
* Nu kan de schaal in de koelkasf fofdaf de chocolade hard geworden is (ca. half uurfje, maar kan ook

een hele nacht). Haal de rocky road uif de vorn en snijd net een scherp mes in sfukies.

En dan is ¿r ook nog een heertijke ftolioans¿ voriont. Door de toegevoegdekaneel, høeft hij eenhele

bijzondere smoak. ùeze rocky roqd is veel zachter,het zijn dus niet echt brokken. fk mook hem voqk

gewoonineencokevorm en snij hem in dunne plokken, die ik eventueelhalveer, mcor dct olleen wanneer

ikbezoek heb (ik vind dat je niet kinderochtig moøt zijn bij het eten van chocolo)....

ffaliaanse arefjescoke
Nodig:

- 1O0 g pure chocolade in stukken
- 75 g boter in stukken
- 2 fl kaneel
- 210 g gecondenseerde melk uit blik (dit vind je tussen de Oosterse producfen in de

supermarkt, dus grofweg bti de nasikruíden in de buurt-..)
- 75 g omandelen, in grove stukken gehakf
- 75 g bitterkoekies in sfukies
- 50 g gedroogde en gewelde abrìkozen, grof gehakt

Bekleed een cakevorm net plasficfolie (of anders aluminiunfo/ie).

Doe de chocolade, bofer. gecondenseerde melk en de kaneel in een sfeelpan mef een dtkke bodem-

Verwarm het ongeveer 3-4 ninuten op laag vuur. Poer met een houfen lepel totdaf de chocolade is

gesmolfen. rl4eng alles goed door elkaar.
-A/s 

de chocolade is jesmolfen, haal je de pan van hef vuur. Roer er de amandelen, koekies en de

abrikozen door. fuleng goed.

Schenk hef nengsel in de vorm en laat hef minimaal 2 uur oPsf|ven (maar hef nag ook gerusf een

nachf, als je er zo lang af kunl bliiven).

Veel succes met hat kloormoken von de lekkernijen, volgende ks¿r komt er ook ¿cht bokwerk oon te

pos!

Corino Nijlond
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itsla kerstpuzzel 2013

Beste mensen,

Zoals elk jaar was er ook nu weer een kerstpuzzel in de Onner Ons.
Dit jaar was het een woordzoeker met aan kerst gerelateerde woorden.
Van de overgebleven letters moest een zin gemaakt worden.

Heel erg leuk dat ik van 5 kinderen en I van 13 jaar en ouder een oplossing heb gekregen

Voor de categorie tlm 12jaar was de oplossing:

Maak er gezellige kerstdagen van en een fijn Nieuwiaar.
Bijna alle 5 hadden de oplossing goed. Heel erg goed hoor!

Voor 13 jaar en ouder was de oplossing:

Hele fijne en gezellige kerstdagen en een mooi en gezond
Nieuwjaar toegewenst door bestuur & redactie van de dorpskrant
de Onner Ons.
Ook hiervan heb ik een aantal goede oplossingen mogen ontvangen.
Ook prima gedaan,

Van de juiste oplossingen heb ik de briefjes in apafte enveloppen gedaan en Henk is

hiermee naar de kaart- en sjoelclub Slim in Trek gegaan. Daar heeft hij, door twee personen,
2 winnaars laten trekken.
Van elke leeftijdsgroep '1.

Dit zijn geworden:

Evelien Schepers, 9 jaar
René Nijland, 13 jaar

Deze winnaars van harte gefeliciteerd en de prijs, een irischeque, is reeds uitgereikt.

Heelfijn dat deze mensen hebben meegedaan, daarvoor hartelijk dank.

Vriendel'rjke groet,

Mede namens bestuur en redactie van de Onner Ons,

Marion Oosterveld
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TB-tocht Oudejaarsdag

Voor de tweede keer had de MTB club Onnen voor de Oudejaarsdag een MTB-tocht uitgezet
in de omgeving van ons mooie dorp. Maar liefst 28 deelnemers deden er deze keer mee aan
de tocht.
Om 9.00 uur was de start vanaf het Oranjeplein. De vele vr'rjwilligers van de Oranje-
vereniging waren op dat moment al hard aan het werk om de oliebollenverkoop voor die dag
in goede banen te leiden.
Vanaf de Mottenbrink vertrokken we richting het Gieselgeer/viaduct naar het Geertsemabos
waar we onze eerste terreinervaringen konden opdoen door een grote omgevallen boom, die
als opstakel moest worden genomen, De keus was óf met de fiets in de hand over de
boom/om de boom óf een stukje terug en dan via een klein omweg de tocht voortzetten.

Nadat deze hindernis was genomen, ging de tocht vÍa de Lutsborgweg naar het Quintusbos
in Glimmen en van daaruit naar de Vosbergen in Eelde.
Tijdens een pauze werden we voorzien van eten en drinken in de vorm van koffie,
chocolademelk, frísdrank en een koek, zodat we in topconditie de tocht konden voortzetten.
Vanuit Eelde ging de tocht terug naar Glimmen, alwaar we opnieuw na een stukje
Quintusbos de Rijksstraatweg overstaken en via de Glimmeres uiteindelijk in de
Appèlbergen kwamen.
Híer kwam het er nog even op aan; via de heuvels en bospaden in het bos ging de route
uiteindelijk naar de driesprong op de Onneres,
Na een korte stop reden we in een stralende zon, vanaf de driesprong richting het dorp om
uiteindelijk gezamenlijk op het Oranjeplein te eindigen.
De geschonken glühwein, koffie, chocomelk en de oliebollen vielen er hier goed in. Bijna
tegelijkertijd kwamen de hardlopers binnen, wat een gezellig samenzijn teweegbracht.

We kijken terug op een zeer geslaagde tocht. Hartelijk dank voor al het enthousiasme van de
deelnemers, vrijwilligers en organisatoren, die op welke w'rjze dan ook, hebben gezorgd dat
deze tocht een succes is geworden.
De tocht was 25 km, via de link op de site van Onnen \¡ fyw.onnen.nu kunt u een kleine
impressie van deze tocht krijgen.
Of kijk op:. http://www.voutube.com/watch?v=E9 .

Tevens is er aan het eind van het filmpje een routekaart van deze tocht opgenomen.

MTB-club Onnen
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Haren halsoverkop in de Herindeling:
namens en voor ons, maar (nog) grotendeels zonder ons

Wie zich er een beetje in verdiept kan zijn ogen
b'rjna niet geloven. Onder druk van Rijk en

Províncie neemt de 2021arige gemeente Haren
binnen vier maanden een voorlopig besluit tot
fusie met Groningen en Ten Boer. Dit gebeurt in
grote onzekerheid, zonder diepgaand onder-
zoek, zonder grondig debat en zonder veel
inspraak van de bevolking. Pas op 19 maart
komt er een 'burgerraadpleging'over de bestuur-
lijke toekomst van Haren.

Ons gemeentebestuur vindt dat het zijn
taken niet langer aan kan. Dit bestuurlijke tekort
zou vanaf 2015 alleen maar groter worden. Want
dan komen ook de jeugdzorg, maatschappelíjke
ondersteuning en 'arbeidsparticipatie' erbij.
Samenwerking met buurgemeenten leek dus
noodzakelijk. Maar in febr. 2013 adviseerde de
commissie-Jansen dat grotere gemeenten
'toekomstbestendiger' zin dan regionale
samenwerkin gsverbanden.

Sindsdien wil de Provincie de 23 Groningse
gemeenten verminderen tot 6 grotere fusie-
gemeenten. Eén daarvan, Groningen/Ten
Boer/Haren zou met 216.000 inwoners een
bestuurlijk waterhoofd worden, met daarin 37%
van de provinciale bevolking.

Op de achtergrond speelt dat het kabinet-
Rutte niet alleen aanstuurt op grotere
gemeenten. Het wil op den duur ook de 12

provincies indikken tot 5 grote'landsdelen'.

Gemeentebestuur laat zich meeslepen
ln dit overhaaste en ongewisse avontuur laat

Haren zich wat al te gemakkelijk meeslepen.
Tijdens de raadsvergadering van 24 juni vindt

een meerderheid gemeentelijke herindeling
onontkoombaar. Want men vindt Haren zwak, de

Provincie wil het, en Groningse buurgemeenten

hebben al gekozen voor herindeling in plaats

van samenwerking. En Drenthe is niét aan het

herindelen, dus Tynaarlo staat alleen open voor

samenwerking. Dat Haren (plm. 19.000

inwoners) ook zelfstandig kan blijven wordt niet

meer serieus overwogen, ook al zei de coalitie in

sept. 2012 nog: "De zelfstandigheid van Haren

staat niet ter discussie."

Op 24 juni krijgen B&W de opdracht om de

Harense bevolking nader te informeren én te
horen. Eind augustus verspreidt het college een

simpele enquête over belangrijke kenmerken en

voorzieningen van Haren, met de vraag wat
burgers ven¡v'achten van fusie met

GroningenÆen Boer of Tynaarlo. Begin

september zijn er informatiebijeenkomsten in

Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Daar

blijkt dat ook B&W zelf belangrijke vragen nÍet
kunnen beantwoorden.

De gemeentelijke enquête wordt door minder
dan 3% van de kiezers ingevuld. Uit de infor-

matiebijeenkomsten en diverse enquêtes blijkt

dat de meerderheid van de bevolking wel voelt
voor aansluiting bij Tynaarlo. Drie vragen komen

steeds weer naar voren: (1) Waarom

herindeting? (2) Waarom zo'n haast? (3) Waar
blijft de noodzakelijke informatie?

Onderzoek en vervol gond erzoek
ln september komt adviesbureau Zuiderlicht met

een 'quick scan' over gemeentelijke herin-

delingen ín Nederland. Helaas kan Zuiderlicht
weinig zeggen over de optimale grootte en de

bestuurskracht van fusiegemeenten. Ook blijft

onduidetijk in hoeverre gemeentelij ke herindelin g

kostenbesparend uitpakt. Zou dus gemeenteliike

samenwerking niet toch beter z|n dan

herindeling?
ln oktober-november laten B&W vervolg-

onderzoek uitvoeren. De resultaten hiervan

worden op 14 november bekend gemaakt,

tezamen met het B&W-voorstel om te fuseren

met Groningen/Ten Boer. Dit zou de snelste,

krachtigste, duurzaamste en best-aansluitende
oplossing zijn. B&W beseffen dat veel inwoners,

vooral in de buitendorpen, aan Tynaarlo de

vqorkeur geven. Maar, zeggen ze, over het

landelijke karakter van Haren "kunnen goede

afspraken worden gemaakt."
Kortom, volgens B&W is Groningen/Ten

Boer de beste, ja zelfs de enige fusiepartner.

Want samengaan met Tynaarlo overschr'tjdt niet

alleen de provinciegrens maar ook het zeer

krappe t'ljdschema van het provinciebestuur: op

1 december moet er een principebesluit liggen.

31



Chaotische, ond uidetijke besl uitvorming
En dus wordt op 25, nee: 26 november om 1'30

uur 's nachts, na 6Tz uur vergaderen door 10

tegen 7 doodvermoeide raadsleden een ondui-

delijk 'voorlopig besluit' genomen tot fusie met

Groningenffen Boer. ln de raadsvergadering

van 16 dec. wordt dit besluit nader omschreven:

het is een zeet voorlopig principebesluit

waarover alle burgers zich vóór of tegen mogen

uitspreken bij de gemeenteraadsverkiezingen op

19 maart.
Maar het nachtelijke principebesluit van 26

november was ook weer niet zó voorlopig dat

B&W even wachtten met het doorgeven ervan

aan de besturen van stad en provincie

Groningen. Bovendien greep de burgemeester

direct de gelegenheid om het besluit aan alle

inwoners mee te delen via haar Voorwoord in de

Gemeentegids Haren 201 4:

"Dat we gaan fuseren is een feit. (-..'.) Wat

gaat de fusie met Groningen/Ten Boer ons

brengen aan goede dingen..?"
Loopt onze tijdel'rjk-waarnemend burger-

moeder niet iets te hard voor de troep uit, in
plaats van bedaard op de winkel te passen?

Hoe gaat het nu verder?
Eind januari zal een 'lnitiatiefvoorstel-

Referendumverordening' van het CDA in de

gemeenteraad worden behandeld.
Tegelijkert'rjd zullen B&W samen met de

fractievoozitters bepalen hoe de Harense

bevotking verder wordt geïnformeerd (b'v. via

een 'Herindelingskrant'). Ook zullen zt¡ de

burgerraadpleging van 19 maart organiseren.
Het gaat feitelijk om drie verschillende

toekomstbeelden: (1) Haren bl'rjf zelfstandig, (2)

Haren fuseert met Tynaarlo, en (3) Haren fuseert

met GroningenÆen Boer. Alle drie scenario's
hebben onzekere voordelen én nadelen. Alle
drie moeten goed worden doordacht en

uitgewerkt. Dat vereist een beschrijving van

aanpak en gevolgen voor de kortere en de

langere termijn. Want anders kan niemand een

goede vergelijking maken, laat staan een

overtuigende keuze bePalen.
Daarbij ligt er altiid nog de vraag waarom de

Provincie Groningen met haar (slechts) 580.000

inwoners niet zélf die lastige boven-
gemeentelijke taken op zich kan nemen. Ðan
kunnen de meeste Groningse gemeenten, met

goede afspraken, gewoon blijven bestaan' Zou

dat niet beter zijn voor de lokale democratie en

de gemeenschapszin van de burgers?

Herindeling: eèn vr'rje keuze

B&W zullen zeggen: "Ja, hoor eens, onze raad

heeft 'voorlopig' gekozen voor Groningen/Ten

Boer. Dáárvoor gaan wij nu proberen om

draagvlak te krijgen." Maar sinds febr. 2013

heeft de Provincie grote druk uitgeoefend. B&W

zelf hebben overhaast gehandeld, onvoldoende

informatie verstrekt, de raad te weinig bedenktijd

gegund en de burgers nauwelijks laten mee-

praten.
Kortom, de krakkemikkige besluitvorming

van 25126 november kan niet écht serieus

worden genomen. Daardoor ligt de kwestie-

herindeling eigenlijk weer helemaal open' De

Harense bevolking heeft dus alsnog het recht op

een eigen vr'lje en weloverwogen keuze.

Hierover zal ook het Burgercomité

Herindeling Haren zich wel weer gaan roeren.

Dit comité heeft geen eigen voorkeur. Maar het

wil wél dat eerst het 'waarom, wat en hoe' van

een herindeling glashelder wordt uitgelegd,

tezamen met de voor- en nadelen van de

verschillende toekomstscenario's.
Het zou goed zijn als er in Haren, Glimmen,

Onnen en Noordlaren nieuwe informatie- en

discussieavonden worden georganiseerd' Dan

kan iedereen zich een helder beeld vormen en

een'toekomst-bestendige' voorkeur bepalen met

het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van

19 maart.
lets voor het Burgercomité Herindeling

Haren samen met de dorpsverenigingen en

buu rtvereni g in g Oosterhaar?

Onnen, jan. 2014 Charles VIek
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Kaart- en Sjoelclub
rr Slim in Trek rr

arathon Kaart- en Sjoeldag

Beste clubleden en andere geinteresseerden,

Op zaterdag21januari 2014 organiseert de Kaart- en Sjoelclub een marathon-

dag. We gaan op deze dag 12 bomen kaarten en de sjoelers gaan20 keer sjoelen.

Deze dag begint om 10.00 uur en zal duren tot ongeveet 22.00 uur.

Inleg€ 15,00 incl. lunch.

Met 's avonds een nasi of bami schotel met sate waar u zich voor moet op geven

voor slechts € 10,00.
Mocht u hier geen gebruik van maken dan kunt u voor uw eigen

rekening iets van de frituur bestellen.

We sluiten deze dagaf met een mooie prijsuitreiking. Iedereen verdient een prijs

en de hoofdprijs is een mooie goed gevulde boodschappenmand.

Wilt u meedoen aan deze dag, geeft u zích dan vóór 22 januati2014 op blj
Jos Vlaar I 050 - 406 2553

Bert Tonnis I 050 - 406 3713

Mariska Swaving æ 050 - 406 2656

of mail naar: slimintrek@gmail'com

Tot ?5 januari bij dorpshuis de Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen!

Bestuur kaart- en sjoelclub
"Slim in Trek"
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Een impressie van oudejaarsdag 2013 Onnen
"Onnen, een dorp om trots op te zijn!"

ffi"
Wat hebben we een geweldige oudejaarsdag gehad in Onnen. Alle omstandigheden die nodig waren om er

een fantastische dag van te maken, waren aanwezig. Het weer, de sfeer en nog veel meer!

Een gezellige plek midden in het dorp op het, zoals ik het noem, Oranjeplein zorgde voor veei vertier. De

Oranjevereniging Onnen hield daar een oliebollenverkoop. De opbrengst komt ten goede aan het vijflaarlijks

feest (2015), dat georganiseerd wordt door deze vereniging. Maar er werden niet alleen Oliebollen verkocht,

ook kon je er terecht voor koffie, thee, chocomel, glühwein en een bakkie snert. Geen gewone snert. Nee,

snert met liefde gemaakt door Jan en Anita Ubels voor de Oranjevereniging. Net even anders en net even

lekkerder dan Unox. Maar dat was niet alles. ln de tent hadden we live muziek met prachtige Groníngse en

Nederlandstalige nummers. Verzorgd door onze dorpsgenoten Edzer en Bernadette, samen met hun mede-

muzikanten.

6:30 uur... wat is hettoch donker's ocñfends vroeg
6:30 uur. De wekker gaat. Tijd om op te staan. Deze dag begon voor ons persoonlijk als een' zwarte' dag.

Letterlijk gelukkigl Bij het ontwaken, 's ochtends 6:30 uur, bleek de verlichting het niet te doen. Wat nu?! ls dit

alleen bij ons of heeft heel Onnen hier last van? Wat betekent dit voor onze oliebollenactie? Er schoten allerlei

vragen door me heen.

Op de tast naar beneden op zoek naar licht. Gelukkig dat we tegenwoordig mobieltjes hebben met een zak-

lantaarnfunctiel En wat een geluk dat mijn mobiel nog niet geheel leeg was... Zo,wat een verlichting letterlijk

en figuurlijk. lk besloot op ondeaoek uit te gaan. Eerst maar snel medebestuurslid wonende aan de Dorpsweg

bellen om te horen of zij stroom hadden. Gelukkig kon ik mobiel bellen, want de huistelefoon doet het niet

zonder stroom, Wat een opluchting te horen datzijwel 'gewoon' stroom hadden. Wat iedereen vanzelfspre-

kend vindt, blijkt dat op dat moment helemaal niet zo 'gewoon' te zijn en besef je maar al te goed hoe verwend

w'rj eigenl'rjk zijn met elektriciteit.

Dan de meterkast induiken. Daar was niets vreemds te zien. lk besloot manlief wakker te maken. Maar ook hij

kon niets raars ontdekken. lnmiddels had ik een paar grote kaarsen opgetrommeld en het lukt me ook nog om

een vuuraansteker te vinden. Want de vuuraanstekers die we in huis hebben, zijn in deze tijd meestal in het

bezit van onze vuurwerkliefhebbers. Maar goed, zo 'ochtends met kaarslicht heeft ook weer zijn charme. Ont-

bijten met kaarslicht, hoe romantisch! Zo wilde ik op de computer even zoeken naar het telefoonnummer van

de storingsdienslijn Gas en Licht. Maar dat feest ging niet door want ja... geen stroom. Maar een mobiel met

datagebruik internet biedt op dat moment wel uitkomst. Even googlen en ja hoor! Het nummer gevonden. Wat

een uitvinding toch, die dingen. Achteraf bleek het nummer in de meterkast te hangen, tja... Er bleek inder-

daad stroomstoring te z'rjn aan de Bakkenrueg, Boerlandspad en dus ook aan de Tijborgsteeg (gedeeltelijk)'
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Die avond ervoor bleken ze al aan de Bakkerweg aan het werk te zijn geweest. Er was nog geen melding

geweest vanuit de Tijborgsteeg, Er zal weer een auto naar de plek des onheils gestuurd worden.

ln de tussentijd had ik mij klaargemaakt voor de dag. lk zit in het bestuur van de Oranjevereniging en we had-

den om 7:30 uur afgesproken op het Oranjeplein om de boel klaar te zetten voor de oliebollenverkoop. Zelf

ging ik die ochtend tussen alle bedrijven door meefietsen met de mountainbiketocht van 9:00 en 1 1:00 uur' Na

veel gedoe had ik mijn fietskleding bij kaarslicht gevonden en alvast aangetrokken. Dat had ik achteraf beter

de avond ervoor klaar kunnen leggen, maar ja, dat zit niet echt in mijn systeem. Mijn plan was om met fiets en

al naar het Oranjeplein te gaan zodat ik om 9:00 uur startklaar was, maar de stroomstoring gooide roet in het

eten. Het was me om Z:30 uur te donker orn alle spullen bij elkaar te zoeken. Samen met manlief ben ik naar

het Oranjeplein gegaan om Onnen klaar te maken voor een gezellige en sportieve dag, de laatste dag van

2013.

7:30 uur... de opbouw en voorhereiding
De familie Abbring op de hoek van het Oranjeplein was om 7:00 uur al opgestaan om ons te kunnen voozien

van stroom. Ja, gelukkig kon Enexis daar wel stroom leveren! Om 7:30 uur stond het voltallige bestuur goed

en wel klaar op het Oranjeplein. Zelfs een aantal vrijwilligers was bereid ons zo vroeg te helpen! De keet die

we konden gebruiken van Ubels werd heetgestookt. Maar liefst 12 emmers met mix werden klaargemaakt

zodat het mix goed en op tijd kon r'rjzen. lk kan je vertellen, het was een sauna daarbinnen! De tenten werden

opgezet en versierd. De gemeente bracht ons hekken en containers. De olie werd op temperatuur gebracht.

Ondertussen heeft het bestuur nog tijd kunnen maken om met elkaar te ontbijten. Daar ik zelf meedeed aan

de mountainbiketocht heb ik helaas het gezamenlijke ontbijt moeten missen, maar ik mocht deze dag wel star-

ten met een ontbijtje bij kaarslicht. Niets te klagen dusl En zo ware het dat er om 10:00 uur gestart kon worden

met het bakken van oliebollen!

9:00 uur... de mountainbíkers gaan íos
Wat een sportieve inwoners heeft Onnen (en omstreken) toch. Een aantal gedreven mountainbikers uit Onnen

heeft voor de 2" keer op oudejaarsdag voor alle belangstellenden een Silvesterl-mountainbiketocht uitgezet.

Maar liefst 28 fietsers deden hieraan mee, van alle leefrijden. En dan te bedenken dat via whatsappz zeer

ongeruste berichten de revue passeerden of er wel voldoende deelname was. De weersgoden waren ons die

dag goedgezind. De start was om 9:00 uur en tegen elven waren we weer terug in Onnen. Het was een prach-

tige tocht van ca 25 km lang. Via Glimmen naar Eelde door de prachtige bossen en omgeving. Het mooie is

dat je steeds weer nieuwe plekken/routes ontdekt. Meer over de tocht is te lezen elders in dit blad.

1 Oude¡aarsdag wordt ook wel Silvesterdag genoemd, vernoemd naar de paus Silvester l, overleden 31 december

t Whatsapp is een functionaliteit, een app, die je gebruiken kan op een mobiel. Hiermee kun je berichten uitwisselen

Zonder dat je hoeft te betalen voor sms-berichten
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De hardlopers gaan los
Ook de zogeheten groep hardlopers " Zonnen van Onnen" hadden hun

tradltionele Onnense Silvester-run georganiseerd. Deze startte om

10:00 uur. Een groep van 15 hardlopers deed hieraan mee. Erwas
zelfs een personal mentalcoach aanwezig.

Iussen 10:00 - 15:00 uur... de oliebollenverkoop
De otiebollenverkoop liep als een trein. De gehele dag door kwamen

mensen van heinde en ver om oliebollen te halen. Eenmaal goed op

gang rolden de lekkerste oliebollen over de 'toonbank'. Sommige bol-

len deden niet altijd wat ze moesten doen ( rollebollen), maar we ho-

pen dat dit ons wordt vergeven en we iedereen weer kunnen verwelkomen op 31-12-2014!

Het was een gezellige boel in de tent mede dankzij onze muzikanten die vrijwillig hebben aangeboden om bij

ons in de tent de prachtigste liederen uit onze streek en land ten gehore te brengen.

11:00 uur... alle spoñers terug bij de tent... tíjd voor een welverdiende oliebol!
Tegen elven kwamen alle sporters bijeen in de tent op het Oranjeplein. Het was een gezellige boel met al die

sportievelingen lekker aq¡ de welverdiende oliebollen!

De hardlopers

De mountainbikers
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Je kunt je voorstellen dat je niet schoon en fris terugkomt van zo'n tocht. Voordat ik weer paraat stond in de

tent om te helpen met de oliebollen, eerst even een warme douche. Maar hé, we hadden nog steeds geen

stroom en dus geen warm water en één ding waar ik een vreselijke hekel aan heb is koud water' lk besloot

gauw naar huis te gaan om schone kteding op te halen en me te douchen op de' beauty'farm van mijn ouders

tegenover de Onnenstaete. Daar mocht ik heerl'rjk genieten van een o zo lekkere warme douche- En zo stond

ik een tijdje later heerlijk fris in de tent op het Oranjeplein oliebollen te bakken. Maar ja, je kunt je afvragen of

opfrissen dan eigenlijk wel zin heeft... Al met al, wat een hectische ochtend en dat op de laatste dag van

2013. Maar o zo leuk... !

14:00 uur... weer stroom!
yesl We blijken weer stroom te hebben! Wat waren onze diepvries en koelkast blij.... en ook wij natuurlijk'

Toch bleek de stroomstoring nog niet overal te zijn genezen. Aan de Bakkerweg werd een aggregaat gelnstal-

leerd om de bewoners daar te kunnen voorzien van stroom voor de rest van het jaar en het begin van het

volgend jaar. Op nieuwjaarsd ag z¡n de mannen van Enexis nog druk in de weer geweest om deze storing ook

te verhelpen zodat de luidruchtige aggregaat weer weggehaald kon worden.

15:00 uur... het is mooi west!
En zo vloog deze gezelligheid voorbij. Tegen '15:00 uurwerden met man en macht de tenten afgebroken en

de boel opgeruimd. Een uurtje later zou je niet zeggen dat er iets in Onnen te doen was! De laatste oliebollen

zijn naar de jeugd gegaan. Zij stonden op de Mottenbrink carbid te schieten en een oliebol lustten ze well Ook

de buschauffeur die voorbijlovam mocht genieten van een heerlijke olieboll Er was nog genoeg voor een bus

vol passagiers, maar een rondje bus had niet zoveel zin...

1 :00 uur... nieuwjaarsdag 01 -01 -201 4
Klokslag 0:00 uur barstte het vuurwerk los. Wat troffen we het met het weer Je kon tot in de verte genieten

van al het mooie vuurwerk dat de lucht werd ingeschoten. Hoezo crisis vraag je je dan af? Om 1:00 uur heeft

de jeugd ervoor gezorgd dat er een schitterend vuurwerkspektakel plaatsvond aan de Lange Landweg' Dat

was weer genieten, wat een prachtige vuurwerkshowl

Bedanktl
ledereen hartelijk dank voor het mogelijk maken van zo'n geslaagde dag'

Allereerst iedereen die meegeholpen heeft met de oliebollenactie van de Oranjevereniging:

- onze Ínmiddels vaste oliebollenbakker Kars Eltens
- onze oliebollenbaksters en cateringmedewerksters Laura Bekkering en Anke Schaafsma
- onze chefkoks Jan en Anita Ubels voor de heerlijke zelfgebrouwen enrytensoep en de stookkeet

- onze talentvolle muzikanten Edzer Roukema en Bernadette Evers en hun medemuzikanten

- onze 'buren' aan het Oranjeplein, de familie Abbring voor de stroomvooziening
- de vrijwilligers die geholpen hebben met het opbouwen en afbreken van de hele rompslomp

- Oe leúerancier vanle tenten en alle toebehoren, J.F. Abbring, Hettema Verhuur

- en een ieder die een bezoekje heeft gebracht, een bestelling heeft gedaan en hiermee onze vereniging een

warm hart heeft toegedragen op welke wijze dan ook!

En natuurlijk alle mensen die op hun manier een bijdrage hebben geleverd:

- organisatôren, cateringmedewerkers tussenstop en deelnemers mountaìnbiketocht

- organisatoren en deelnemers hardlooprun
- carbidschieters Mottenbri n k
- organ isatoren/u ìtvoerd ers vu urwerkshow La n ge Landweg

Wij vonden het een zeer geslaagde en grandioze dag en zijn er trots op dat we in zo'n klein dorp als Onnen

zoiets met elkaar in beweging kunnen zetten. Onze insteek is natuurlijk de oliebollenverkoop, maar alles

eromheen maakt deze dag zo speciaal, bijzonder en Supergezellig. Al met al een mooie afsluiting van het jaarl

Wijwensen iedereen een heel goed, gezond en gelukkig 2014 toe.

Hartelijke groet, lneke Vlaar
en bestuur Oranjevereniging Onnen
Rieanne de Wt, lneke Vlaar, Be¡t Niewotd, José van Wieren, Bennie Smit, WamerWerda en lrcne Houtman
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Al gemene Jaarvergader¡ n g
"ora everent tn Onnen"

Op maandag 27 januari 2014 vindt onze algemene ledenvergadering plaats in het Proathuys van de

Tiehof. Aanvang: 20:00 uur.

Helaas moeten we constateren dat er maar weinig leden naar de jaarvergadering komen. Dat vinden jij

erg jammer en stellen uw/je komst dan ook zeer op prijs.

Elk jaar doen we ons uiterste best om -nu geheten- Koningsdag voor een ieder tot een groot succes te

laten brengen. Gezelligheid en saamhorigheid staan voorop. Deze vergadering draait het niet alleen om

Koningsdag 2014, maar ook het 5-jaarlijks feest 2015 zal besproken worden. Laat ons jouw ideeën en

suggesties horen.

Dus kom op onze ledenverqaderinq en denk met ons mee, zodat we er met elkaar een fantastische dag

van kunnen maken!

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen van het bestuur
3. Notulen van de jaarvergadering 2013

4. Jaarverslag 2013
5. Financieel jaarverslag 2013
6. Verslag van de kascontrole comrnissie; Henk Oosterveld en Wim Berends

7. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie; aftredend: Wim Berends

8. Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar'. Bert Niewold

9. Vaststelling contributie: is ongewijzigd

Gezin € 6,00 alleenstaand € 3,00

10. Koningsdag zaterdag 26 april2014
1 1 . Koningsdag maandag 27 april2015 - 5-jaarlijks feest met versierde wagens

12. Rondvraag
13. Sluiting

Het bestuur van de Oranjevereniging Onnen
Rieanne de Wit, lneke Vlaar, gert N¡ewold,-Bennie Smid, José van Wieren, lrene Krediet' Warner Wierda

Secretariaat: I 406 2553

Email: oranievereniqínq@-oonen=nu
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Kaart- en Sioelclub "Slim in Trek"
Tussenstand Klaverjassen
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Naam

Naam
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Abbring
Eitens
Paize
Nijboer
Koops
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Hamberg
Tonnis
Swaving
Es van der
Swaving
Vlaar
Nijboer
Berends
Berends
Wolters
Ottens
Abbring jr,
Hemmen
Rutgers
Berends
Swaving
Swaving
Joren
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Bazuin
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3477

10
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Hoogste stand: 5897 Door i.F. Abbring Jr.
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1168door mevr. G. Blom

Tr-¡ssenstand Sjoelen
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e Onner Toneelvereni tn

Zoals jullie in Onner Ons van december 2013 hebben kunnen
toneelvereniging D.O.T. weer hun jaarl'tjkse uitvoering, in de Tiehof.
Het is een komisch btijspel in drie bedríjven en is getiteld:

"Mister doe-het-zelf"

Dit stuk is geschreven door Hans van Wijngaarden.

Otto Vogel is door z'rjn vrouw opgegeven als "mister doe het zelf' b'rj het damesblad "Liddo".
Aangezien Otto niet erg handig is, zal hij wat oefeningen moeten doen, zoals aardappelen
schillen en eitje klutsen, om de jury toch te imponeren.
Hier begint het spel, want u zult begrijpen dat Otto hier niet blij van wordt.
Maar gelukkig is de buurman bereid om wat mee te denken om het één en ander toch tot
een succes te brengen, maar of dit nu de oplossing is?

De volgende personen spelen mee: Lammert Abbring, Sietske Swaving,Geert Honebecke,
Anneke van Wieren, Reinder Steenbergen, Wilma Berends, Lammert de Wit, Tineke
Berends, Peter Arends. Marion Oosterveld is souffleuse en Sieger Swaving is regisseur.

Data uitvoering: 14 en 15 februari

iaar. € 7.50 voor zowel de vriidaq- als de zaterdaqavond.

Zaal open om 19.00 uur, aanvang toneel 20.00 uur.

Tot ziens op vrijdag 14 enlol zaterdag l5 februari.

lezen, speelt de

Gompany is
it betekent dat

Harense schoonheidsspecialist genomineerd voor Beauty Awards.

Op 9 december is bekend gemaakt dat Wendy Berends van Treatment
genomineerd voor een beauty award in de categorie 'Newcomer of the Year-. D
ze op dit moment al tot de 3 beste startende schoonheidsspecialisten van
Nederland behoort.

Eind september begon het verhaal. Wendy hakte de knoop door om zich in te
schrijven voor de Beauty Awards. ln de dagen erna werkte ze hard aan een

werkstuk dat haar salon en haarzelÍ zo goed mogelijk weerspiegelde. Op 7
oktober reed ze naar Schiedam om haar werkstuk, vooaien van foto's, bíjlagen

en aanbevelingsbrieven in te leveren.

En dan begint een t'ljd van wachten...
UiteindelijÈkwam oþ 9 december het verlossende antwoord. Ze zit er bijl! Tranen

van blijdsch ap zijn gevloeid. 'Dit voelt nu al als een kroon op mijn harde werk van

Oe afgelopen'2 jaren. Op 10 maart is de uitreiking, daar gaan we met het hele

team naai toe. We maken er een feestje van en hopen de award mee naar huis

te mogen nemen.'

Treatment Company
Kerkstraat 3
9751 BA Haren
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Het multifunctionele activiteiten terrein "De Tijborg" aan de Tijborgsteeg biedt u

gelegenheid gebruik te maken van de volgende faciliteiten:

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

Het terrein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van stichting "De Tijborg". Het

bestuur bestaat uit zeven personen welke allen op één of andere wijze affiniteit hebben met
het dorp en het terrein.
De stichting wordt gesponsord door middel van bedrijven, welke in ruil een reclamebord
plaatsen op het terrein.
Tevens zijn er inkomsten door middel van verhuur van de kantine en vrijwillige bijdragen van
de gebruikers.

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

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

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

-Dinsdagavond . (l april Um 30 sept.) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de

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

-Maandagochtend en maandagavond: jeu de boules baan in gebruik door de jeu de boules
groep
(info: dhr. R. Venema 050-4062523 riemervenema@hotmail.com )

-15 november tot 1 maañ: ijsvereniging Nooitgedacht heeft het eerste recht op het gebruik

van het terrein en de kantine,
(info: dhr. R. Eringa 050-4063554 Reindert.erinqa@tele2.nl)

Gebruik van het terrein en faciliteiten is op eigen risico, informatie ten aanzien van het
gebruik kunt u lezen in het infokastje te vinden op de zijkant van de kantine.

lndien u gebruik maakt van één van de faciliteiten kunt u een vrijwillige bijdrage geven
op het rekening nr. P8730409 van de stichting.

lnlichtingen bijdragen : mw. W. Niewold 050-534071 I wianiewold@hotmail.com

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

voorzitter
penningmst.
secretariaat
best.lid
best.lid
best.lid
best.lid



Overzi cht
van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief z'tjn

Naam Secretariaat Telefoon/Ë-mailadres

Biljartvereniging "Qets" Onnen Dhr. H"J. Oosterveld 050-4061 381

h i. ooste rveldlÐ home. n I

050-4062523
rieme rve nem a@ hotma il. com

Jeu de Boules-groep Dhr. R. Venema

Jeugdvereniging "De Oude School" Dhr. J. v.d. Belt 06-26953001

lerggnA€@gloaLcoCI
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553

050-4061 520

ewin ava nwie re n @ h orne. n I

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek" Dhr. J. Vlaar

Oranjevereniging Onnen Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen Mevr. E. van Wieren

School- & Dorpskrant "Onner Ons" Mevr. T. Mars 050-5255695
tinekemarst@hotmail. com

Schuttersvereniging Onnen "S.V.O." Dhr, tl. Staal 050-53.11510

hans.staal@home.nl
050 -406221 4 I 06-2256467 I
g ee rta u kje(Dhetttet. n I

06-2841 9069
wendv. berends@hotma il.com

Stichting "De Tijborg" Dhr. G. Smit (t¡j¿eiijx)

Stichting Dieverdoatie Mevr. W. Berends

Stichting Dorpshuis "De Tiehof' Dhr. E. Oosterveld Q5A-4062847

050-4062802

0598-325194
oerihon@home.nl
050-5343714
berharenlDhome.nl

Tennísclub Dhr. W. Berends

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

Visclub "De Onner Biks" Dhr. E. Berends

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. B. Hoentjen 050-4061990
hoentien@kpnmail. nl

050-4063554I Jsvereniging "Nooitgedacht" Dhr. R. Eringa



u klaaf.rrrr
Waarom zou u iets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien zelfs rninstens 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, w¿teL sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloet-

verwarming, centrale verwarming, dakbedekking,

zonnecollectoren en zink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel lsveren we ook diverse materialen voor

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


