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EN ADVERTENTIES:
@ advertentie zijn kosten verbonden.

Anke Schaafsma,
anke(Otiiboro.nl I 050 - 406 33 80

BEZORGING:
Kl'¿asJanõosterveld, Dorpsweg 63, Onnen

en Fam. Berends, DorPsweg 60, Onnen

050 - 406 13 81

De krant wordt in onnen bezorgd de zaterdag na het rapen en nieten (zie blz'4) vóór 18'00 uur'

Nieuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus'

lndien u de krant w¡ti-UlÜven ontvangen, dient u zich aan te melden bij

steeg 9, Onnen.
. bez-orging is vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers)'

ntvangen, ãan is de minimale bijdrage € 26,50

(incl. € 2Q,--verzendkosten) per jaar.

r.7289183
T.n.v. Stichting school-Dorpskrant "onner ons" p/a Tijborgsteeg 9' 91-55 PL Onnen'

fUã"ftt u het ield contant willen betalen, dan is dit ook mogelijk bij:
eenningmeesier, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen
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lnlevergegevens Ko

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

8 050 - 406 2019

E-mailadres: oh hêrons@hotmai I.com

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maandag 3 maart 2014

Te laat ingeleverde kopij kan zonder overleg helaas niet geplaatst worden.

De redactie behoudt zich het recht voor tot het weigeren en/of inkorten en taalkund¡g aanpessen van ingezonden stukken.

Rapen en Nieten

Het Rapen en Nieten zal worden verzorqd door:

Stichting Dieverdoatie en lJsvereniging Nooitgedacht

Dit zal olaatsvinden oo:

vrijdag 14 maar|2014 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

Biljartzaal van Dorpshuis De Tiehof (insans ztldeurbijJeugdhonk)
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Het Voorwoord....
En zo is het alweer februari, alle nieuwjaars-
recepties zijn weer achter de rug.
Nu hebben we het allemaal druk met onze
goede voomemens in praktijk te brengen...
toch?

Het hoogtepunt van de afgelopen maand was
natuurlijk....

Zaterdag lSjanuari!

We kunnen terugkijken op een hele gezellige
zaterdagmiddag in de Tiehof. Onder het genot
van een hapje en een drankje hebben we alle
oude jaargangen van de Onner Ons kunnen
bekijken. En dat waren heel veel kranten,
want dít jaar bestaat de Stichting School- en
dorpskrant Onner Ons al 29 jaar.
Leuk om te zien hoe mensen hun eigen ge-
schreven stukjes weer gingen opzoeken, en
herinneringen konden ophalen aan de hand
van de Onner Ons.
Ook de kinderen hebben zich goed vermaakt
met een kleedjesmarkt. Er werd speelgoed
gekocht, verkocht, en als het geld op was ook
geruild.

Binnenkort gaan de dorpskranten dan echt
naar de Groninger Archieven, het informatie-
centrum voor de geschiedenis van de stad en
provincie Groningen.

Verderop in deze krant staat nog een verslag
van deze middag en ook in het Harener
Weekblad heeft een stukje gestaan, op
rwrrw. harenerweekblad.nl zijn nog meer foto's
van deze middag te zien.
Vanaf 20.00 uur was er weer de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie,

Voorlopig laat de echte vrieskou nog op zich
wachten. Een paar dagen hebben we kunnen
genieten van een prachtig wit Onnen. Wat
zagen de polder en de es er mooi uit onder
een laag sneeuw! Op dit moment is alles bijna
weer groen en het laagje ijs wel heel erg dun,
maar de winter is nog niet voorb'tj...

We hoeven ons in ieder geval niet te vervelen,
want in deze Onner Ons staat weer eens een
puzzel en ongeacht het weer, heeft de to-
neelvereniging D.O.T. hun jaarlijkse uitvoering
in de Tiehof , op 14 en 15 februari.

Tot slot wens ik jullie allemaal veel leesplezier
met deze nieuwe Onner Ons!

Vriendelijke groet,

Tineke Mars
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ro ramma radio Haren FM

Wekelijks programmaschema (m. i.v. februari 20 1 4)

Donderdag:
19.00 - 20.00 De Hollandse Mix.

Programma met Nederlandstalige muziek'
Preientatie: Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikkert

Vrijdag:
19.00 - 21.00 Wilde Haren.

Het jongerenprogramma van Haren FM, met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hjtlistcheck, Trek je Track, Uitgaanstip van

de Week en Dani's of Noud's Weetje eå de Keuzepiaat. Op faôOooX (zoek Wilde Haren - Haren FM') of

www.twitter.comM/ildeHarenFM.

presentatie en samenstelling: Kevin van der Laan, Noud Roemer en Dani R'tjff

Zaterdag:
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine'

Informatief radioniagazine voor inwoners gsmeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten 9n 
vgel muziek'

Om half 10, lt en lã het Harens Nieuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke va¡ Hal en Willem Prins' Meer

info vanafvrijdagavond ook oP

12.OO- 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.
Eén programma over gezondheid en zorg. Vaste gast Cor Uíldriks, met belevenis als chauffeur

doktersdienst, in't Grönings. Presentatie en samenstelling: Bert Heikens.

14.O0 - 15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).
Zondag:
09.00 - 12.00 Muziek oP zondag.

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

Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
12.00- 13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
13.00 - 14.00 HoorsPel oP Haren FM.

Haren FM met een hoorsPel.
Elke eerste zondag van de maand tussen 10.00 - 11.15 uur een kerkdienstuiEending vanuit de Gorechtkerk a/d

Kerkstraat.
Maandag:
19.45 - tot einde vergaderíng. Raadsvergadering gemeenteraad

Eén keer iñ de maand èen rec-htétreekse uitzending van de maandelìjkse raadsvergaderingen Harener

gemeenteraad.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., lìvestream en uitzending gemist op wwrv.haren.fm

Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.

Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 22O-

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

Buiten de eigen uitzenduren hoort u op Haren FM de programma's van Radio Noord.

Dieverdoatie Oud Papierinzameling 2014

'fi. Hären FM
ffi# Ë. , $: Ktr ñ ' ffift ã{}?,"$
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Huisartsen
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Groningen.
Alqemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -g 22I (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bÍj de hand!

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

Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 74 95 / Fax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek.nl
Openinqstiiden
Maandag Um vrijdag 8.00 -17.30 uur

Mediq Apoth!¡ek Haren:
Ríjksstraatweg 194,9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 I Fax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq. com
www. mediq. apothee k-haren, n I

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

Reoelino herh ¡elrallenfen Haren / Glimmêft'

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

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

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.

Vergeet uw verzekeringsgegevens niet!

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

taxidienst te laten bezorgen.

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

hoestdrankjes en neusdruppels) dienen wel
direct betaald te worden.
Er zijn betaalautomaten aanwezlg.

" 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.
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Apotheken

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

vóór 10.00 uur

in apotheek
inleveren in
receptenbus*"

Aanvragen
huisarts
vóór 10.00 uur

Welke recepten?

Herhaalmedicatie*

'Spoed'

Herhaalbriefjes,
overige recepten



ftim Ð ð-Tchitecten
Bnlrkerureg3 . $TSS Pù[ OnnÊn " T O5O2LI.01ßo . un¡np,fllmarchitecteu"nl

fifþoüwbËdlllf
'rron dsr Wcrff

Vslerissnsffsat 4 È?f 1 ü[ üroningem Tel. CI6-2lÈ9rï59

Ë- rnni L nÞouwbsdriifrmnd*nnerfrgåhornn.nl



erkdiensten

G e refo rm eerde Kerk Vrij g e m aa kt, M otten b ri n k

16-02

23-02

02-03

09-03

12-03
16-03

16-02
23-02

02-03

09-03
16-03

09,30 uur
14.30 uur
09.30 uur
16.00 uur

09.30 uur
16.30 uur
09.30 uur
16.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
16.30 uur

10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. H. Venema
Ds. G. Timmermans
Leesdienst
Ds. G. Gunnink

Ds. S. Heijs, voorber. H.A.
Ds. T. Dijkema
Ds. H. Venema, H.A.
Ds, C. v.d. Leest
Ds. A. Driest, biddag
Leesdienst
Ds. H. Wijnalda

Ds. W.M. Schut, Ochtend+dienst
Ds. M. de Jager

Gereformeerde kerk H aren-O n nen, Kerkstraat

10.00 uur
10.00 uur

Ds. W.M. Schut
Ds. W.M. Schut, Taizéviering m.m.v. de Cantorij
Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut

WJZI G I N G EN VOO RB EH O U D EN

I



M.i.v. 05-01-2014

MAANDAG UM VRIJDAG

*rijdt niet

ZATERDAG

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

ienstre elin t¡ n54

afvalwljzer 2OI4

Gieten.(OV.knpt)
Zuidlaren*(Brink)
Onnen (Ubels)
Haren (Reedh.pl.)
Groninqen CS

6.35
6.22
6.11
5.59

7.36
7.23
7.12
6.59

8.16
8.02

8.29
9.16
9.04

9.29 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

16.03
15.40
15.27
15.16
15.03

17.03
16.40
16.27
16.16
16.03

17.28
17.15
17.03

18.28
18.1 5
18.04

Gieten.(OV.knpt)

Groninqen CS
Haren (Raadh,ol)
Onnen (Ubels)
Zuidlaren.(Brink)

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

11.56
1'1.42
1r.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
16.19

17.58
17.44
17.31
17.19

18.53
18.41
18.29

Onnen (Ubels)
Haren(Raa¿h.pl)
Groninqen CS

7.30
7.17
7.05

8.30
8.'17
8.05 9.03

9.28
9.15

10.28
10.15
10.03 11.03

11.28
11.15

12.28
12.15
12.03 13.03

13.28
13.15

14.28
14.15
14.03

15.28
15.1 5
15.03

16.28
16.1 5
16.03

17.28
17.15
17.03

18.28
18.15
18.03

Groninqen CS
Harenßaadh.pl)
Onnen (Ubels)

7.57
7.43
7.30

8.43
8.57

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

14.43
14.30

14.57 15.57
15.43
15.30

16.43
16.30

16.57 17.57
17.43
17.30

18.53
18.41
18.28
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Datum:

vrijdag 14 februari 2014

zaterdag 15 februari 2014

maandag L7 februari 2Ot4

dinsdag 18 februari 2014
donderdag 20 februari 2014

zondag 23 februari 2014
maandag 24 februari 2014
dinsdag 25 februari 2OL4

donderdag 27 februari 2Ot4

zaterdag 1 maart 2014

maandag 3 maart 2014

dinsdag 4 maarl2Ot4
donderdag 5 maaft 2014

zaterdag 8 maart 2014

maandag 10 maart 2014

dinsdag 1t maart 2014

woensdag t2maart20t4
donderdag 13 maart 2014

vrijdag 14 maart 2014

zaterdag 15 maart 2014

dinsdag 18 maart 2014

woensdag 19 maart 2014

donderdag 20 maart 2014

vrijdag 21 maart 2014

Verenigi ng / activiteit

Uitvoeri ng Toneelvereni ging DOT

Hengelclub Haren

Uitvoeri ng Toneelvereni ging DOT

Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren

Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen

Sch uttersvereniging
LIVE voetbal FC Utrecht - FC Groningen

Bridgeclub "de vroege vogels"

Ouderensoos Onnen lezing dhr Wobbes

Bridgeclub'Binea"
Sch uttersvereniging
Visvereni gîng ZEZV zalerdag competiti e

Onner hoeskoamer met Klaas Visser

Bridgeclub "de vroege vogels"

Boetseerclub Haren

Studieclub Veeteelt

Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen

Whiskey proeverij bij voldoende deelname..'..-'..

Schuttersvereniging
Feestavond Visclub Onner biks

Vergadering N oordel'tjke Diët ¡sten

Bijeenkomst Historischevereniging Haren "Old Go"

Ouderensoos Onnen

Landbouwkundige kring Groningen

lnformatieavond Gemeente Haren

Bridgeclub 'Binea"
Sch uttersvereniging
Vr'rje kaartavond "slim in trek" kaarten en sjoelen

Hengelclub Haren

LIVE voetbal ADO Den Haag - FC Groningen

Kaartvereniging "slim in trek" kaarten en sjoelen

STEMBUREAU

Schuttersvereniging
Excursie Grolsch brouwer'tj voor vrijwillige medewerkers

Aanvang Sluiting

19.30

07.30
19.30

09.30
19.30

20.00

20.00
12.30

09.30

14,30

13.30

20.00

07.00
20.00

09.30

19.30

20.00

20.00

19.30

20.00

20.00

9.00

19.30

14.30

20.00

19.00

13.30

20.00

20.00

07.30
19.30

20.00

7.00

20.00
L2.00

01.00
17.30

01.00
12.00

22.OO

23.30

0.00
14.30

12.00
16.30

17.00

0.00
17.30

13.30

12.00

22.00

zt.oo
23.30

22.oo

0.00

23.30
t2.30
23.00

17.00

22.00

2L.00

17.00

0.00

0.00

t7.30
21.30

23.30

2t.o0
0.00

20.00

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

De Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend

Vrijdag en zaterdag van 16.00-1'9.30 uur

Tevens alle uitwedstrijden van FC Groningen live in 't Praethuys

Neem ook eens een kijkje op ons geheelvern¡euwde webs¡te www.det¡ehof.nl

wirje op o" n"r".'J;oJ:iäî;i-iil'""::îilåi:T':ä;îi 
'" 

de riehof?

Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/detiehof en iitä Ci i
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erenr Do belan en Onnen
50, 9755 TC Onnen, 050-4061990, benhoentjen@kpnmail.nl

n

www.onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
Februari 2014

Het nieuwe jaar is alweer ruim een maand
onderweg en even leek het erop dat er op dÍt
moment nog weinig te melden viel over de
voortgang van voor Onnen aangekondigde
plannen. Maar gelukkig kunnen we nog net in
deze Onner Ons laten, dat er weer beweging
zit in de voorbereidingen van de herinrichting
van de Lange Landweg en de aanpak van de
kruispunten met Gieselgeer/Mottenbrink en
Dorpsweg. Mogelijk gaat de schop hier in de
loop van maart in de grond.
Het doorgeven van de klachten over de slechte
toestand van het fietspad heeft in elk geval het
dichten van het gevaarlijke gat bij de afslag
naar Felland-Noord opgeleverd. Maar over een
vervolg hebben we helaas nog niks gehoord.
Dat geldt ook voor het onder de aandacht
brengen van de plaatselijk zeer slechte conditie
van de Zuiderhooidijk.

Open Onnervaart: gesprek met Het
Groninger Landschap
Op 13 januari hebben enkele leden van de
werkgroep Open Onnervaart de stand van
zaken rond de plannen voor een open vaar-
verbinding rnet het Drentse diep besproken
met de nieuwe directeur van Het Groninger
L?ndschap, Marco Glastra en districts-
beheerder Michel Krol, Het Groninger
Landschap is een belangrijke part'tj voor het
realiseren van dit ambitieuze plan omdat deze
organisatie bij het plan van toedeling van de
Herinrichting Haren eigenaar is geworden van
de hele Onnervaart. ln dit gesprek kwam nog
weer eens naar voren dat het plan alleen kans
van slagen heeft als het onderdeel uitmaakt
van een veel breder en ook breed gedragen
project. Hopehjk lukt dat via de nu in de

steigers staande Gebiedsagenda 2O2O Vitaal
Centraal Groningen, waarbinnen een Open
Onnervaart prima zou passen in het thema
Wervend water,

Het (laten) uitvoeren van een haal-
baarheidsstudie is daarvoor een eerste hobbel
om te nemen. We houden u graag oP de
hoogte van de (bescheiden) vorderingen.

Zwerfu uilopruimactie: 29 maart
ln samenwerking met de gemeente Haren
organiseren we ook dit iaar weer een,
inmiddels al bijna traditionele, want de vijfde,
zwerfuuilopruimactie in en rond het dorp. Zet
zaterdag 29 maad alvast in je agenda om
samen met hopelijk andere veel inwoners van
Onnen, jong en oud, ons mooie dorp en haar
omgeving, schoon het nieuwe voorjaar in te
laten gaan. Meer informatie volgt in de Onner
Ons van maart.

lnformatiebijeenkomst Burgerraadpleging
herindeling: 12 maart
Door coilege van b&w is begin februari het
communicatieplan vastgesteld om de inwoners
van Haren zo goed mogelijk te informeren over
de burgerraadpleging gemeentelijke herin-
deling. Volgens dit plan (zie elders in deze
Onner Ons) zal ook in De Tiehof op 12 maart
een informatiebijeenkomst plaatsvinden, waar-
voor alle inwoners van Onnen worden
uitgenodigd. Alvast in uw agenda zetten dus!

Jaarvergadering 2014
Zoals al ln de Onner Ons van januari aan-
gekondigd houden we onze jaarvergadering op
2 april 2014. Op de bestuursvergadering van
10 februari stellen we de agenda en
jaarverslag vast. Traditie Ís voor het deel na de
pauze iemand uit te nodigen om iets te
vertellen over een speciaal ondenrtrrerp. Dit jaar
zal de heer Henk Werners uit Haren een

Met vriendelijke groeten,
bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Gemeente Haren Klachtenlijn: 050 - 533 99 I I
Wanneer u klachten of vragen heefr over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen'
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TERUGBLIK

Collega Theo Sieling had het in januari al
aangekondigd: een aantal pittige onderwerpen op
de eerste raadsagenda in het nieuwe jaar. Dat
hebben we dan ook geweten: er is een extra avond
vergaderd om alle punten te kunnen behandelen.

De raadsvergaderinq van 27 ianuari ......

Borg staan financiering tennishal T.S.H.
De tennisvereniging heeft de gemeente gevraagd
borg te willen staan voor de financiering van een 4-
baans tennishal. De raad beslist over het
verstrekken van garanties. Criterium daarbij is het
publieke belang. De raad heeft besloten een
borgstelling van € 250.000,-- te verstrekken om
hiermee de financiering van een níeuwe tennishal
mogelijk te maken.

Brieven van Veilig Verkeer Glimmen en
Plaatselijk Belang Glimmen
ln Glimmen is de laatste maanden veel te doen
over het doorgaande verkeer over de
Rijksstraatweg. Belangrijkste punten zun de
verkeersintensiteit, de snelheid, het lawaai bij de
drempels en het doorgaande vrachtverkeer.
lnwoners van Glimmen hebben ingesproken in de
raadsvergadering en hun zorgen uitgesproken. De
raad heeft eind vorig jaar ook een motie aan-
genomen om hier voor 1 maart 2014 een besluit
over te nemen. De gemeente heeft e.e.a. nu
voortvarend opgepakt met de direct betrokkenen
en de politie. ln een werkgroep wordt nu goed
samengewerkt om een verbod voor doorgaand
vrachtverkeer mogelijk te maken. We kijken daarbij
ook uitdrukkelijk naar de consequenties voor
andere delen van de gemeente. De raad wacht in
spanning de besluitvorming af.

lntegraal beheer openbare ruimte (lbor)
De afgelopen jaren is het budget voor het beheer
van de openbare ruimte afgenomen. We zi¡n
gewend om te werken met regelmatige herhaling
van werkzaamheden (dagelijks, wekelijks, 1x per
twee weken, etc.). Bíj vermíndering van het budget
is het togisch om dan maar wat minder vaak te
maaien, vegen of schoffelen. Dan kunnen er grote
verschillen in beeld ontstaan tussen de ver-
schillende elementen (verharding, plantsoen,
lichtmasten, bebording, zwerfuuil, onkruid, enz.).
Met IBOR willen we meer grip kr'tjgen op de
beeldkwaliteit, meer draagvlak en communicatie
voor een snellere afhandeling van klachten en

kunnen we de consequenties van keuzes zichtbaar
maken. De raad heeft de basiskwaliteit uit het
beeldkwaliteitsplan lntegraal Beheer Openbare
Ruimte Haren vastgesteld als gewenste beeld-
kwaliteit.

Burgerraadpleging herindeling
Op basis van verschillende aangenomen moties
wordt een burgerraadpleging gehouden over het
door de raad genomen (voorlopige) besluit om in

2018 te herindelen met de gemeenten Groningen
en Ten Boer. Het lukt om dit gelijktijdig met de

raadsverkiezingen op 19 maart te doen. Er wordt
de komende tfd nog een herindelingskrant
verspreid en er worden nog inloopavonden
gehouden in de dorpen en wijken. Voor Onnen
staat (op dit moment) 12 maari gepland.
De raad stemt in met een niet-bindende burger-
raadpleging waarin de volgende vraag wordt
voorgelegd:

"De gemeenteraad van Haren heeft op 25
november 2013 een voarlopig besluit
genomen tot een toekomstige samen-
voeging van de gemeente Haren met de
gemeenten Ten Boer en Groningen- Bent
u het hiermee eens of oneens?"

lnmiddels was het b'ljna half twaalf geworden en er
stonden nog 3 grote onderwerpen op de agenda'
Om recht te doen aan het afscheid van collega
Remco Kouwenhoven is besloten de drie res-
terende punten op maandag 3 februari te
behandelen.

O ntslag wethouder Kouwenhoven
Wethouder Remco Kouwenhoven heeft per 1

februari een nieuwe baan. Hij wordt directeur bij

Veiligheidszorg Noord. De burgemeester spreekt
de scheidende wethouder toe en namens de raad
houdt nestor Jan Kooi een toespraak. Remco
Kouwenhoven spreekt de raad en het college nog
toe en nadat de voorzitter de vergadering heeft
gesloten, kan iedereen hem de hand drukken. Het

þublieke afscheid komt samen met het afscheid
van de andere collegeleden na de installatie van
het nieuwe college na de raadsverkiezingen. De
portefeuilles van Kouwenhoven worden door
overblijvende leden van het college (de

burgemeester en de beide Theo's) overgenomen.
De wethouders gaan daarom voor de resterende
periode 100% werken i.P.v. 80%.

15



Ãh r{â rrñ^}+tô++¡ññ ¡{¡lnr¡n an ? fah¡¡¡¡ti

Keuzenota transitie en transformat¡e Sociaal
Domein
Zoals wellicht bekend verandert er heel veel in het
sociale domein. Er wordt gesproken over de drie
decentralisaties. Er komen heel veeltaken van Rijk
en Provincie naar de gemeenten. Dat gaat om de
Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.
Ondanks het gegeven dat er in het parlement in
Den Haag nog besluitvorming moet plaatsvinden,
moeten we als gemeente voorbereid zijn om alles
goed op orde te hebben voor de overgang per 1

januari 2015. De keuzenota die voorligt zet de
gemeente op die route. Het proces in nog omgeven
met onzekerheden maar de raad stemt in met de
keuzenota voor de transitie en transformatie
Sociaal Domein en stelt € 70.000,-- beschikbaar
voor de voorbereidin g in 2014.

lnteg raaf H uisvestin gsplan 2O', 4-2017
De gemeente heeft de zorgplicht voor de
ondenvijshuisvesting. ln het IHP wordt vastgelegd
welke investeringen nodig z'tjn om daaraan te
(blijven) voldoen. ln dit IHP gaat het met name om
vervangende huisvesting voor de Sint
Nicolaasschool en een uitbreiding van De Borg met
een 16e groep. De raad stemt hier mee in.

Planprocedure opstelterrein Rouaanstraat
Groningen (de Vork)
Vanwege het toenemende treinverkeer in de regio
is het noodzakelijk het hoofdstation in Groningen
uit te breiden. Daardoor vervalt de mogelijkheid om
treinstellen die niet worden gebruikt daar op te
stellen. Het gebied wat daarvoor is aangewezen,
ligt in de gemeente Haren, helemaal aan de
Noordkant, tegen de vuilven¡verking aan. De raad
heeft ermee ingestemd om onder veel voor-
waarden mee te werken aan een provinciaal
inpassingsplan. Het wordt een zorgvuldige pro-
cedure met veel compenserende maatregelen
waardoor ook een veillg station Haren mogelijk
wordt i.c.m. de aan te leggen langzaam-
verkeertunnel onder het station door.

VOORUITBLIK
Voor de raadsvergadering van 17 februari staan
twee punten geagendeerd:

o Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
2015-2019

. NatuurvisieScharlakenhofgebied.

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

Theo Berends

De Duurzame Dorpen Verkiezing gaat van start!
Win € 5.000 voor jouw idee!

Steeds vakerwillen dorpsbewoners samen aan de slag met hetverbeteren van hun leefomgeving. Bijvoorbeeld
door aanleg van een dorpsm oestuin of collectieve plaatsing van zonnepanelen. Om deze initiatieven te
stìmuleren, organiseren Summersalt, Roeg & Roem, Groninger Dorpen en de
Natuur en Milieufederatie Groningen de Duurzame Dorpen Verkiezing 2014.
Deelnemers aan de verkiezíng krijgen hulp bij het vormgeven van hun plan. De
beste plannen winnen budget of coaching voor de uitvoering.

Wilje jouw dorp of buurl duurzamer maken? Dan nodigen we je van harte uit
voor I van de drie inspiratiebijeenkomsten:

Regio Noord en Oost
Regio West
Regio Centraalen Oost

19 februari 2014,'t Fivelhoes in Zijldijk
5 maart 2014, De Vr'rjborg in Nuis
12 maart 2014,'t Mainschoar, Kolham

Op deze avonden vertellen we hoe je mee kunt doen aan de Duurzame Dorpen Verkiezing en laten we zien
hoe en wat je kunt doen in jouw dorp. lnspirerende voorbeelden, succesvolle initiatiefnemers uit de provincie en
een informatiemarkt op het gebied van duurzaamheid. Meer informatie over de avonden en de Duuzame
Dorpen Verkiezing en de mogel'ljkheid om je aan te melden, is te vinden op
wrvw. Du u rzameDorpenGr'oni noen. nl.
Ken je andere mensen in je dorp of buurt die met duurzaamheid bezig zijn? Zeg het voort!

Alvast bedankt, en graag tot ziens op een van de inspiratieb'tjeenkomstenl

Met vriendelijke groet,
Het team van Duurzame Dorpen Grontngen,
Janneke Wolkorte, Annette Barelds, Brenda Harsveld, Sjouke Bakker

16



KKERii¿

\

a
EMMO BEDANKT

Na 10 jaar bijna alle Onner Onsen te hebben gedrukt, heeft Emmo Lameijer te kennen

gegeven ermee te stoPPen.

Emmo heel hartelijk dank voor je inzet en tijd deze 10 jaren. Het was fijn elke maand weer

op je te kunnen rekenen.

Nu snapt u misschien, dat wij dus heel dringend een vervanger nodig hebben'

Het is élke maand ca. ¿ uurtjes werk, die eventueel verdeeld kunnen worden over een paar

dagen. De machine staat op de zolder in het dorpshuis. Als er ge

machine in de biljartzaal gezel worden.

wie o wie wil helpen de onner ons te drukken. Het mogen ook

afgewisseld kan worden. Het zijn 10 kranten per jaar, dus 10 kee

máanden juli en augustus wordt er geen krant gemaakt'

Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met Henk oosterveld: 050-4061381/

06-27501362 of met iemanã anders van bestuur of redactie. (zie colofon)'

Graag horen w'tj van u/jou/jullie.
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e Schrijvers en

Hoi dorpsgenoten!

Zolang onze buurman Lammert het wist te
ontwijken, zo snel ztln wij aan de beuft!

Wie zijn wij?
Wij z'rjn Willem (24) en Birgit (23) Swaving.
En inderdaad, de nieuwe buren van Lammert.
De meeste mensen in Onnen kennen ons wel,
maar we zullen toch in het kort vertellen wij we
zijn en wat w'rj doen in het dagelijks [even.
lk, Willem, ben geboren en getogen aan de
Dorpsweg. lk ben dan ook het meest in Onnen
te vinden.
lk werk al een aantal jaren volledig bij
Bouwbedrijf Bruiniers, waar ik met veel plezier
heen ga.
Naast werk besteed ik mijn tijd het liefst aan
mijn hobby: schapen. Samen met mijn vader
heb ik schapen.
Verder ben ik het liefst buiten bezig, daar
geniet ik het meest van. Er is altíjd wel wat te
doen.

lk, Birgit, ben geboren en getogen in Haren
aan de Tuindorpweg. lk werk al een aantal
jaren met plezier bij lntermezzo in Haren.
Werken in de horeca betekent flexibele
werkt'rjden.
lk heb niet, zoals Willlem, echt een hobby,
maar in mrjn vrije tüd zie ik graag mrjn
vriendinnen en kan dan wel uren lang bijpraten
met ze!
Dit is in het kort wie wij z'tjn.

Een huis in Onnen!?
Willem wilde graag in Onnen blijven wonen.
Het liefst in een huis die h'rj in zijn vrije t'tjd zelf
kon verbouwen.
Maar al gauw laryamen we erachter dat het als
starter in de huizenmarkt bijna onmogelijk was
om een huis in Onnen te krÍjgen. Maar dat was
wel onze grote wens.
lk, Birgit, kom al bijna 6 jaar in Onnen. ln het
begin was het wel even wennen, met allerleÍ
beesten om je heen. Maar ik kan vertellen dat
ik het een fantastisch dorp ben gaan vinden. ln
Onnen kun je heel mooi wonen en je hebt b'tjna
alle voorzieningen in de buurt. Wat is er nu
mooier dan uit je raam te kijken, en de
landerijen en allemaal mooie beesten te zien?

ln2011 zagen we een kans om in Onnen een
huis te kunnen kopen, Mottenbrink 8.

We waren heel enthousiast, maar het huis was
wel wat aan de kleine kant. Toch hebben we
een poging gewaagd en geboden op het huis.
En op 30 december 2011 kregen we de
sleutel!

Verbouwen
Omdat het een voormalige huunrvoning was,
was het huis in redelijk goede staat. Toch
besloten we te verbouwen zodal we er ons
eigen huis van konden maken. Na veel
tekeningen en een bouwvergunning konden
we in mei 2012 beginnen met aan- en
verbouwen!

De vloeren hebben we er uitgehaald en
vervangen door schuimbeton met over de hele
benedenverdieping vloervenruarming.
Bijna alle muren zijn er uitgehaald, zodat we
een open leefruimte konden creëren. We
wilden graag een open keuken, dus dat is wat
we hebben gemaakt. Om te kunnen genieten
van het uitzicht en van de lichtinval vanuit de
keuken hebben we ervoor gekozen om de
aanbouw aan de achterkant van het huis te
voorzien van glas met openslaande deuren de
tuin in.

l-{et toilet, dat midden in de woning stond,
hebben we verplaatst naar de zijkant, evenals
de bijkeuken.
Achter hebben we een ruime terrasgedeelte
aangelegd en een deel met gras ingezaaid-
Ook hebben we direct een nieuwe schutting en
hekwerk geplaatst, waar ook de buurman blij

rnee was.

Af!
Al met al is het heel veel werk geweest en

heeft het veel t'rjd gekost, maar we zijn trots op

wat we hebben bereikt en wat we hebben
neergezet.
We hebben ook veel hulp gehad, waar we heel
blij mee zijn.
Het fijne is dat alles in ons huis af is,

maar zoals een tuinman nooit klaar is met zijn
eigen tuin, is een bouwvakker nooit klaar met
zijn eigen huis.
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De volgende projecten staan al klaar, maar
eerst willen we lekker genieten van zoals het
nu is.

We willen dan ook Lammert bedanken voor
zijn geduld de laatste 2 iaarl Want het is wel
begrijpelijk dat je op den duur wel zat wordt
van al dat kabaal naast je, maar zoals
Lammert zelf zegt: het moet toch een keer
af. Lammert bedankt!

Ook willen we Kevin Kremer, Bennie en Henk
Vrieling, en Jan Siekmans bedanken voor de
hulp!

Huisje, Boompje, Beestje
Toen de verbouwing op z'n einde liep hebben
we besloten om op 17 januari 2014 le gaan
trouwen, en dat was echt een fantastische dag!
Nu we dit verhaal schrijven zijn nu precies 2

weken getrouwd. We wonen hier heerlijk en
voelen ons direct thuis.

Verder zien we wel wat de toekomst ons hier
brengt!

Groetjes Willem en Birgit Swaving

zoals ergende hiQbb¡¡, het werk, een

tn

mentng, een

levert

recept, een

(meerdere foto's

gedicht,

a

a

Ligt de wind in februari stil, dan komt hii zeker Ìn april

Sprokkelmaands regen, is grasmaands zegen

Groeit in februari het gras, met Pasen een dikke ias.

ls februari nat en koel, dan is iuli dikwiils heet en zwoel

a

a
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oor het voetlicht

Wie wel eens in Nooruvegen, Zweden of Finland is
geweest, kan het beamen: Het zijn prachtige
landen die gekenmerkt worden door ongerepte
natuur, rust en stilte. Heerlijk om daar vakantie te
vreren.

Dat vonden Hein en lna Lambeck ook. Al zeker 35
jaar reizen ze af naar Zweden en Noorwegen om
te genieten van al het moois wat beide landen te
bieden hebben. En via hun eigen reisorganisatie
laten ze ook vele anderen daarvan meegenieten.
Ze doen dat niet voor het eerst. Naast hun werk
op het UMCG, dat Hein bijna veertig en lna 25
jaar heeft gedaan, zijn ze in hun vrije tÛd

reisleiders geweest voor de ANWB en ACSI. Ze
trokken veef door zuidel'rjk Europa in ltalië,
Frankr'rjk, Tsjechië en Slowakije, Mooie reízen om
te doen met veel verschillende mensen die met
hen meegingen, maar het hoge Noorden bleef
trekken.

Vijf jaar geleden besloten ze hun hart te volgen en
hun eigen reisorganisatie op te richten. Omdat ze
al zo lang op hun privéreizen in Noorwegen en
Zweden kwamen, hadden ze al veel vrienden en
kennissen opgedaan én veel informatie over
campings, routes en bezienswaardigheden. Maar
ze trokken nog een keer door heel Noonuegen en
Zweden om reizen uit te stippelen en contacten te
leggen met verkeersbureaus en campings ter
plaatse. Zodoende wisten ze precies wat ze hun
klanten zouden kunnen aanbieden. Scancareizen
zag het licht. De naam is een samenvoeging van
ScandinavÏe en caravan/camPer.
Bij voldoende aanmeldingen begeleiden Hein en
lna zelf één keer per jaar een reis. Voor de
andere reizen hebben ze een ploeg van ervaren
reisleiders die ook hun hart hebben verpand aan
Scandinavië.

ln de wintermaanden zijn Hein en lna druk bezig
om de vakantiebeurzen al te lopen en campings
te benaderen die veelal Nederlandse eigenaren
hebben. Ze checken of alle gegevens, zoals
bijvoorbeeld openingstijden of ferrytijden, nog
kloppen.
Hun klanten zijn vaak mensen die in het voor- en

naseizoen op reis gaan. Na half augustus is het in
noord- Zweden (Lapland) bijvoorbeeld de mooiste
tijd om er te zijn, omdat de muggen weg zijn ( niet
onbelangrijk!), het warmer is en alles een palet
van kleuren heeft (lndian Summer). En van half
mei tot eind juli is het de mooiste tijd om naar de
Noordkaap te rijden. Gedurende al die weken blijft
het daar zowel dag als nacht licht.

Meestal nemen de vakantiegangers hun eigen
caravan of camper mee, maar het is ook mogel'tjk
om hutten op de campings te huren. Op de dag
zelf kan je dan bellen om te vragen of er die
avond ruimte voor je is.
Het is mogelijk om begeleid te reizen. Er is dan
een reisleider als aanspreekpunt, maar iedereen
reist zelfstandig op die dagen en bepaalt zelf hoe
hij de dag invult. Pas op de camping kom je elkaar
weer tegen. Maar voor die mensen die liever
alleen reizen en geen behoefte aan begeleiding
hebben, hebben Hein en lna routeboeken
gemaakt waarin de reis die je wílt maken, staat
beschreven met campings, wegen, overtochten,
bezienswaard ig heden etc.

ln Noorwegen, Zweden en Finland kan je prachtig

wandelen. Voor alle
drie de landen geldt
wel dat je goed
voorbereid op pad
moet gaan. De
bossen en de
berggebieden zijn
zo uitgestrekt dat je
makkelijk kunt
verdwalen, wan-
neer je geen goede
kaart bijje hebt.
Finland is niet zo bekend, maar is wel het mooist
om te wandelen wanneer je liever op vlakke
stukken loopt. Het kent uitgestrekte bossen,
prachtige meren en wildleven, zoals beren. En

voor mensen die van vissen houden, is
Scandinavië uitermate geschikt met zijn f,orden,
rivieren en meren.

Hein en lna genieten beiden zeer van hun uit de
hand gelopen hobbY. OP hun website
wvwv.scancareizen.nl kunt u zien waarom'
Hein en lna, veel succes en plezier met
Scancareizen gewenst!

Gosina Glasbergen

,sçpm #lereer?
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OWRTAART &ZO

Mijn dochter vindt het heel leuk om af en'loelehelpen een toarT te moken. Nog leuker vindt ze het, als

ze het helemool dlleen kan... Dit recept voor kruimelkoek is makkelijk om te moken en is erg lekker. De

bodem hoef je nief uit te rollen, maor druk jegewoon in de vorm. Je kunt hem met ollerlei soorten jam

maken, net wat je zelf lekker vindt. WÍj maken hem oltijd in een vierkante ovenschool, von ongeveer 20

bij 20 cm. We vetten hem nief olleen in, moor leggen er don ook twee longe stukken bokpopier in, iets

over de rond loten uitsteken. Zo kunje jø koek no het bokken heel mokkelijk uit de vorm tillen.

Krutnelkoek

Nodig:

- 150g koude bofer. in blokjes
- 200 g bloem
- 85 g witfe basferdsuiker
- 5 el exfra oardbeien- of kerseniam (wel 'extra'iam nemen,

anders is hef te dun)

Verwdrm de oven voor oP 2OO graden, heteluchfoven oP l8O graden.

il/rtjf in een kom de bofer, bloem en de suiker mef de vingertoppen fot een kruinelþ deeg. Verdeel de

helit van het deeg in een dunne laag over het bakblik. Als dit lastþ gaaf, was dan even ie handen mef

ijskoud water, droog af en doe er dan een beetie bloem op. Druk het deeg goed aan.

Besfrtjk de bodem voorzichtig met de jam. Strooí de rest van hef kruimeldeeg er over en duw hef een

klein beefje aan.

gak zoh Z0 minuten in de oven of fotdat hef goudbruin is. Ladl hef afkoelen, pas als de koek rs afgekoeld,

kun je hem goed sn,Jd"n, maar misschien kun ie niet zo lang wachten....

Bijno iedereen houdt von appølloort. fn het nojoor mook ik groag een Hollondse appeltoort, met veel

koneel en rozijnen. Maor w<ttntend op het voorjoor (ik loop gtoag een seizoen vooruit), smookt deze

oppelkruimeltoort ook heel goed. Je z.ult er duídelijk bij moeten zeggen dof je hem zelf hebt gemookt'

Mijn ørvaring ís dot mensen vaok denken dat de toort in de winkel is gekocht.'.

Mij is ol vook noor het recept van deze toort gevroogd, dus het wordt nu de hoogste tijd dot ik høm moor

eens uit het Þuits go vertolen... J¿ kunt høm trouwens ook met onder fruit noor keuze moken'
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Krüme I - obsl Torfe ofwel aPPelkruimelfaart
Nodia voor het deeg:

- 200g boler op kamerfemPeratuur
- 1759 suiker
- lei
- l pakje vanillesuiker
- mespunf zout
- 4009 bloem

- 2 tl bakpoeder
- ongeveer 2 el cusfardpoeder of paneermeel

Nodtg voor de vulling:

- 750 g fruit (appels schillen en in blokies
snijden)

- ongeveer 50 g suiker

Verwarm de oven voor oP I8O graden, heteluchtoven op 165.

Vet een springvorm vdn 26 cm in en bestrooi met paneermeelof bloem.

lûix de bofer, suiker, ei, vanillesuiker en hef zout tot een schuimmassa. Zeef in een aparfe kom bloem

en bakpoeder en meng dit. êiet ongeveer de helft van het bloemmengsel voorzichtig bii de

schuimmassa en mix dit goed. Zet de mixer aan de kant en doe dan de andere helft van de bloem er in

één keer bij. tl,laak met de hand een kruimelþ deeg.

Doe ruim de helft van hef deeg in de bakvorm, druk het goed oan en madk een oPsfaande rand. Sfrooi
het cusfordpoeder (of paneermeel) er over. dil zal het overvloedige vochf uif hef fruit opnemen.

Vermeng fruit met suíker en stort dit er op. Druk het een beefje aan. Verkruimel hef overþe deeg er
over.

*ak de faart in de oven 45 tot 55 minufen of totdaf de ldarf goudbruin is aan de bovenkant. Soms kan

dit qua fijd enorm varieVen, iedere oven is weer anders... êebruik vooral ie ogen en neus!

Laat de taart afkoelen en bestrooi hem dan met poedersuiker.

V øel bokplezi er gew enst I

Corino Nijland
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n en om de Onnerpolder,
natuurnotities rond Onnen

Eigenlijk duurde de winteraanval eind januari maar
één weekend. Toegegeven, we konden ervoor en
erna een paar ijsdagen registreren, maar de witte
wereld van die sneeuwzondag was na een paar
dagen bijna overal al weer groen. Kennelijk hadden
de ganzen in de polder dat ook al gauw zo
ingeschat, want wie een week later richting gemaal
of De Biks fietste of liep, zag en hoorde dat ze er
nog volop waren. Geen energíe verspillen als het
niet echt nodig is, want over een paar weken is het
voor de kolganzen alweer tijd om echt op weg te
gaan, in tussenstappen oostwaarts naar de broed-
gebieden. Aan het veelvuldige gegak te horen, leek
het mij dat er nu meer grauwe ganzen zijn dan
enkele weken geleden. Met de kijker haalje die wat
plompe, fors oranje-gesnavelde vogels er zo uit,
duidelijk twee aan twee grazend: die zullen in de
directe omgeving al gauw een nestplek zoeken.
Achter de zomerdijk is de wereld nog wel wit, een in
de zon glinsterende fondantvlakte, waar op dit
moment nog weinig te halen valt. Een wat rafelige
molshoop op de kade blijkt een geduldig spiedende
buizerd te zijn. Vanaf een vaste positie jagen is
onder deze omstandigheden voor een niet zo ranke

een alternatief

Vanaf het gemaal lijkt de Westerbroekster-

Zuiderhooidijk, vlas ik op nóg een vroege
weidebewoner. Maar terug in het dorp heeft zich
geen veldleeuwerik laten horen.

ln de elzen langs de
Koelandsdrift peuteren
puttertjes zaadjes uit de
elzenproppen, onderwijl
onophoudelijk druk brabbe-
lend. Als je dat puttertaaltje
eenmaal in je hoofd hebt,
kun je ze overal in het dorp
bezig zien, niet alleen in
elzen, maar ook op
bijvoorbeeld de oude
bloemhoofdjes van kaardenbollen of van andere
tuinplanten, die ze met hun ftjne snaveltjes nog een
zaadje kunnen ontfutselen. Dan kun je vaak pas
goed zien hoe kleurrijk de distelvink, de oude naam
voor het puttertje en inmiddels wereldberoemd
dankzij het schilderij van Carel Fabritius uit 1654 op
de omslag van de bestseller van Donna Tartt, is.

Net als langs de Noorderhooidijk houdt zich in de
graslanden achter de Van Zwinderenlaan een groep
zwanen op. Op het eerste gezicht allemaal
knobbelzwanen, ouderparen met een of twee jongen
van het vorig jaar. Maar ineens valt op dat er een
paar toch anders zijn, eleganter, helderder wit, als
een grote zilverreiger en met een rechte, slanke, ja
bijna voorname hals. Kijker erbij: geen rode maar
een geel-zwarte snavel, het geel vanaf de basis in

een punt uitlopend. Wilde zwanen dus, wintergasten
uit Finland en Karelië (Noordwest-Rusland). Sinds
het beEín van deze eeuw broeden ook enkele paren

in Nederland.

Ook op de Onner es blijkt al een wulp teruggekeerd,
wat het voorjaarsgevoel op deze dag alleen maar
versterkt. Een paar dagen later klinkt hoog vanuit de

lucht het knerpend geluid van vijf overvliegende
veldleeuweriken, helder oplichtend in de zon. lk weet
het zeker: qind februari jubelen ze weer omhoog in

de polder.

madepolder voornamelijk wilde eenden in de
aanbieding te hebben. Het open water is te ver weg
om er zonder telescoop met zekerheid smientjes
tussen te vinden. Ook staat de wind verkeerd om
hun aanstekelijke gefluit te kunnen horen. Wel laten
enkele kuifeendmannetjes zich goed herkennen aan

hun in de zon oplichtende witte flanken- Geheid dat
er net zoveel vrouwtjes in de buurt zwemmen'
Aan de kant van De Biks klinkt opeens het geluid

van een kievit. Afgaande op het zwarte silhouet is
het een mannetje, dat traag boven de nog ijzige
zomerpolder wiekt . Even later laat ook een wulp zijn
melancholieke roep over de polder klinken. Enkele
kwartiermakers van de weidevogels z'tjn er dus al!
Terwijl de banden van mijn fiets een spoor trekken
door de ontdooide, zachte bovenlaag van de

Ben Hoentjen

P.s. Uit reacties op deze stukjes maak ik op dat

verschillende mensen graag een keer mee willen om

vogels te kijken en te luisteren. Laten we afspreken
da[ ik zaterdagochtend 1 maart om 9-30 uur bij De

Tiehof ben en dan gaan we samen op pad. Stevig
schoeisel en warme kleding aanbevolen. Neem je

kijker mee als je die hebt. Als het weer niet mee zit,

besluiten we ter plekke of het doorgaat. Wie weet tot
ziens.
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VOORJAARSVAKANTI
E

SCHANSSPRINGEN
SNEEUWBALLEN
ZONVAKANTIE
SNOWBOARDEN
SHORTTRACK
SNEEUWPOP
BOBSLEEEN
VAKANTIE
IJSBAAN
BIATLON
SNEEUW
LIEFDE
SOTSJI

TONEELUITVOERING

SNEEUWKLOKJES
!^/INTERSPELEN
RTpIrurSrIËru
KORTEMAAND
KROCUSSEN
VALENTlJN
IJSHOCKEY
ONNERONS
DRUKKER
CURLING
SKIEEN
GEHEIM

SCHRIKKELMAAND

SPROKKELMAAND
SNEEUWVLOKJE
KUÌ{STRIJDEN
LANGLAUFEN
NARCISSEN
SCHAATSEN
FEBRUARI
WATERMAN
RUSLAND
RODELEN
SLEEEN
VISSEN

De oplossing vindt u in de Onner Ons van maart
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Kaart- en Sioelclub "Sl¡m in Trek"
Tussensta nd Klaverjassen

Naam
Hoogste

stand
58531
58256
58188
57640
575L7
57098
56997
56733
56727
s6397
56265
56046
55782
55413
55292
55235
54231
53971
53814
53732
53233
s3183
529L2
52480
5L341
s1302
48999

Naam
J.

A.
J.

T.

B.

Mar.
Mich.
J.

R.

B.

K.

J. F.

S.

W.
S.

G.

J.

K.

G.

F.

L.

J.

H.

T.

J.

G.

W.

Stand van
o4-02-20t4

5679
55\2
5t57
5138
5131
5113
5041
s000
4962
4907
4676
4666
4653
4578
4554
4472
4446
4407
4404
4250
4206
4200
4t90
3943
3782
3680
3675

7

2

3

4
5

6

7

8

9
10
LI
L2
13
t4
15

t6
77

18
19
20

1,

2

3

4

5

6

7

8
9

10
IT
t2
13
t4
15
16
t7
L8

t9
20
2t
22
23
24
25
26
27

K.

J.

W.
A.
J.

Mar
B.

T.

J.

B.

J.

s.
R.

K.

J.

J.F.

H.

W.
L.

s.
G.

G.

Mich
T.

G.

J.

F.

2L

Eitens
Koops
Abbring
Nijboer
Paize

Swaving
Hamberg
Es van der
Swaving
Tonnis
Ottens
Zuidema
Nijboer
Berends
Vlaar
Abbring jr.
Wolters
Berends
Hemmen
Swaving
Rutgers
Berends
Swaving
Ottens
Reinders
Joren
Bazuin

Swaving
Nijboer
Ottens
Es van der
Hamberg
Swavíng
Swaving
Koops
Nijboer
Tonnis
Eitens
Abbring jr.
Swaving
Abbring
Zuidema
Berends
Vlaar
Berends
Rutgers
Bazuin
Hemmen
Paize
Wolters
Ottens
Joren
Reinders
Berends

22
23
24
25
26
27

Hoogste stand: 5897 Door J.F. Abbring Jr

1

2

5

6

7

L.

G.

A.

T.

J.

M

G.

t
2

3

4

5

6

7

A.

L.

G.

T.

J.

M

G.

Naam

Wit de

Abbring

Blom

Paize

Kooistra

Zwiers

Swaving

Hoogste stand:

Hoosste
stand

13077

13036

L3032

1278t
L2698

LL7T7

11000

Naam
o4-o2-20L4

LloT
1100

r087

1083

!074
to48
900

Abbring

Swaving

Wit de

Paize

Kooistra

Zwiers

Blom

1168door mevr. G. Blom

Ttrsse rrsta rrd Sjoelen
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Kaart- en Sioelclub "Slim in Trek"

27

26

25

24

23

22

2t
20

19

18

77

16

15

74

13

t2
tt
10

9

I
7

6

5

4
3

2

1

Plaats

39

38

37

36

35

34
33

32

31

30

29

28

Horst, Greet
Hamberg, Bert
Kruizinga, Hetty
Ottens , Ties

Leugs , Simon

Niiboer, Anneke
Berends, Klaas (bocht)
Vlaar, Jos

Tonnis, Bert
Boersma , Gerrit
AbbrÍng , Maria
Berends, Wim
Wolters, Harmtie
Bazuin, Fennie
Duisterwinkel, Klaas

Huizing, Tina
Es van der, Tiny
Swaving, Johan
Abbrine, Folkert
Kruizinea , Anne
Rutgers, Gerard
Velthuis, Emmie
Harmsen, Fia

Swaving, Sietske

Beerling, Gerard
Vrieling Tjaard
Abbring, Anje
Volkerts, Sandra

Harmsen, Arie
Naam

Swavine, Sigrid

Berends, Gré
Diik van. Jan

Leugs, Alie
Gorter, Wiebe
Paize, Jakob
Koops, Jan

Ottens , Jantie
Vrielins, Borgert
Swav¡ng , Mariska

L6095
L6I27
L626t
16361
L6397

16449
t6476
16522
16698
16930
t7stL

Puntentotaal

n 10 bomen

L4376
14455
L4528
14560
14566
74667
t4725
14909
t4928
15091

1s119

75202
15493
1s543
15714
L5758
1577L
15800
15840
75957
L5964
16036
16038
16052

12965
13486
t3745
t4225

38 keer

10

9

I
7

6

5

4
3

2

1

Plaats

Tt

Kooistra, mw. J,

Wit de, mw. A
Aardema, mw. M
Paize, mw. T

Boer, mw. H

Snuk, mw. P

Naam

Tiesins, mw. J.

Siersema , mw. P

Dijk van, mw. C.

Abbring, mw. L.

Swaving, dhr, G.

4253
4315
4374
4450
4549
4555
4591
4943

Puntentotaal

4066
4106
4188

Op zaterdag 25 januari 201.4 werd on¿e

traditionele Marathondag Klaverjassen en

Sjoelen gehouden in de Tiehof.

Maar liefst 39 klaverjassers en 11 sjoelers

deden hieraan mee. Van 10:00 - 22:00 uur

werd er druk gekaaft en gesjoeld' leders

concentratieniveau werd dmv lunch en buffet

of frituur weer naar een toppunt gebracht.

Zie het overzicht voor de uìtslag.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde

dag. Met onze dank aan de Tiehof en alle

vrijwilligers!

$-\

tl
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nner Ons Archief naar Gronin er Archief

Al 29 jaar is het krantje van het dorp een begrip.
Begonnen als schoolkrantje waarin kinderen hun
fraaie tekeningen en leuke verhaaltjes konden
laten zien, werd het 12/" jaar later op initiatief van
Dorpsbelangen, Schoolbestuur en vrijwilligers een
school-dorpskrant Onner Ons.

Al die jaargangen werden bewaard op een zolder.
Het was een mooi stukje geschiedenis dat daar
lag. Vanzelfsprekend om te bewaren, maar wel
heel kwetsbaar. "Waarom brengen we de dozen
niet naar het Groninger Archief?", stelde lenneke
Elema voor. Bestuur en redactie waren direct
enthousiast. Op zo'n manier zou de geschiedenis
bewaard én toegankel'rjk blijven voor iedereen die
daarin geïnteresseerd is.

Maar om de kranten met stille trom te laten
vertrekken, tenrvijl ze iedere maand in elk huis in

Onnen zo nadrukkelijk aanwezig zyn, leek ons
niet gepast. Zo kwam het dat op zaterdagmiddag
18 januari iedereen de gelegenheid kreeg om te
grasduinen in de oude kranten en herinneringen
op te halen.

Bij binnenkomst kregen de bezoekers een
prachtig keycord met daarop de woorden
onnerons en onnen.nu, aangevuld met het o zo
bekende peertje. Jan Wolf (wolfpre-press) had op
ons verzoek, de lettertypen en het logo van het
peertje zo gemaakt dat het op een keycord paste.
Daarnaast werden er ook consumptiemunten
uitgedeeld voor de inwendige mens, die door
Hélène en haar team goed werd verzorgd.

Een aantal kinderen had hun kleedje mee-

Oud-redactie- en oud-bestuursleden bladerden
door de oude krantjes en notulen om herin-
neringen op te halen aan wat er in "hun" tijd
speelde.

De kinderen van toen, die nu inmiddels veertig á

vijftig jaar oud zijn, genoten wanneer ze hun naam
in de oudste schoolkrantjes weer tegenkwamen.
Er was een man die zijn tekening terugvond en

kon aangeven waarom hij die visjes getekend
had. Een ander vond haar zelfbedachte verhaaltje
terug. Een vrouw herinnerde zich dat ze ook nog

als leerling in de redactie van de eerste
schoolkranten had gezeten.
Al pratend bleek dat het zinnetje "een kern waar
pit in zit" op de krant was gekomen, omdat de

iedactie in de jaren tachtig de krant had

ingestuurd voor een wedstrijd van de

Heidemaatschappij, Het dorp dat het meest actief
bezig was, kon de titel winnen- En het werd dus

Onnen!!

Het is natuurlijk ook bijzonder dat de krant toen en

nu nog steeds door al die verschillende
vrijwilligérs in elkaar wordt gezet' Elke maand is

er-weei een andere vereniging die rond de tafel in
de Tiehof loopt om van alle losse blaadjes één

krant te maken. En naast het bestuur en de

redactie is Bert Oosterveld als nieter en was
Emmo Lameijer als drukker iedere maand trouw
aanwezig. De krant verbindt anno 2014 nog

steeds de mensen op het dorpl En daar mogen
we met elkaar bijzonder trots op zijn!

Het was een bijzonder gezellige middag in de
Tiehof rondom de Onner Ons' Toen de

voorbereidingen werden getroffen voor het

Nieuwjaarsfeest in de Tiehol werden de kranten
voorzichtig in de dozen gelegd om naar
Groningen te verhuizen. Binnenkort zijn ze veilig
en toèkomstbestendig opgeborgen in het
Groninger Archief. Toegankelijk voor een ieder die
benieuwd is naar hoe het was in Onnen.

genomen voor de vrijmarkt. Ze hadden het met
ñun klanten goed naar hun zin, want er werd druk
gehandeld en verhandeld. Verderop in de zaal
was een zéér lange tafel opgesteld met alle
jaargangen van de Onner Ons. Ook de boeken
met handgeschreven notulen waren in te zien- De
ons bekende fotograaf René de Werker (acht jaar
lang o.a. de voorpagina verzorgd van de krant)
liep rond om een foto-impressie te maken van
deze middag, waarvan u hier een aantal ziet.
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e Kerkklok: we zi nerbi na!

Op de ledenvergadering van Dorpsbelangen in het begin van vorig jaar hebben wij als werkgroep gemeld, dat
we nog steeds hoop hebben dât het gaat lukken om de Kerkklok terug in het dorp te krijgen. Met enige trots
kunnen we nu melden dat onze hoop is toegenomen! Door middel van drie nieuwe initiatieven z'tjn er
aanvullende geldstromen op gang gekomen.

2014 wordt een spannend jaar voor de Kerkklok. Gaat het nu écht lukken? Wij als werkgroep hebben samen
met Dorpsbelangen het jaar 2014 uitgeroepen tot het beslissende jaar: lukt het dit jaar niet, dan stoppen we
ermee. Verderop in ditartikelkun je lezen, datjezelf kuntmeehelpen.

Noq even op een riitie wat we tot nu toe hebben bereikt:

Er is een ontwerp (incl. fundatie-berekening)
De Kerkklok is opgenomen in het bestemmingsplan
De bouwvergunning is afgegeven
De fundatie is aangebracht
We hebben inmiddels donatie-toezeggingen voor meer dan de helft van het benodigde bedrag

Meer informatie is te vinden op de website van Onnen; www.onnen.nu.

lnitiatief 1 : Donatieformulier verspreiden
We hebben een donatieformulier ontwikkeld waarop voor elk individu of bedrijf staat hoe er een bijdrage
geleverd kan worden voor de kerkklok. Dit donatieformulier is te vinden op www.onnen.nu. Donateurs worden
õp de website vermeld. Hierbij roepen wij iedereen op dit formulier te verspreiden, bijvoorbeeld aan je
werkgever, je oom, je buurman. We hebben tot nu toe al een paar mooie voorbeelden, met name van bedrijven.
Er zijn bedragen overgemaakt van € 100,--, maar ook van € 1 .500,--!

Concreet voorbeeld: het Waterbedrijf Groningen heeft een donatie toegezegd.
Dus: doe mee! Haal het formulier van de website en verspreid deze!

lnitiatief 2: de klok in het dorp tijdens de Halve Marathon van Haren.
Op 8 maart gaan er ca. 1200 lopers de Halve Marathon van Haren lopen. Organiserende vereniging ATC

ondersteunt nèt iOee om publiciteit voor de klok te vrage n door op die dag de Kerkklok op de hoek Mottenbrink-

Dorpsweg te plaatsen. Deze publiciteit is weer aantrekkelijk voor bedrijven die oveMegen een donatie te doen.

Helemaal omdat we de klok þaan luiden bij iedere donatie boven een bepaald bedrag. En dan roepen we de

naam van de donateur graag om!

lnitiatief 3: RABO-bank
De Kerkklok is aangemeld bij het stimuleringsfonds van de RABO-bank. Als de RABO-bank het een goed idee

vindt, komt er een loort ver'k¡ezing waarin het plan van de Kerkklok moet concurreren met andere plannen.

Krijgen wij de meeste stemmen, ãan sponsorl de RABO-bank de Kerkklok, waarschijnl'rjk voor het geheel

resterende benodigde bedrag.

Wij als werkgroep lopen al warm voor de bouw, want we zijn er bijna Maa¡ nog niet helemaal, en daarom

hebben we ieders hulp nodig bij het reclame maken vôor de Kerkklok en het verspreiden van het

donatieformulier.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Kerkklok Onnen,

Kees Kuiken
Erik Oosterveld
Lucas Lambers
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rienden van de Tiehof

Alweer enkele weken geleden was de Nieuwjaarsreceptie 2O14in ons dorpshuis 'De Tiehof.
Meer dan een jaar geleden ontstond tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2013 de spontane actíe
'Vrienden van de Tiehofl,

Dit is niet zomaar ontstaan. Vele, vele instellingen van culturele aard om ons heen kennen
een 'Vrienden van ...' organisatie, die los staat van de instelling waar men Vriend van is.

Enkele voorbeelden uit de regio: 'Vrienden van de Stadsschouwburg en de Oosterpoort' in
Groningen;'Vriendenclub Hortus Botanicus' in Haren.

ledere vriendenclub heeft haar eigen doel, ambitieniveau en programma, maar vaak speelt
fondsenwerving een rol. Deze dient persé niet om'exploitatie-gaten'te dichten, maar juist om
te helpen het doel van de instellíng te versterken. Soms is daar een financiële bijdrage voor
noodzakelijk, vaak ook gewoon een bijdrage in 'uren/ hulp vanuit het netwerk'.

Om iedere dorpsgenoot bij te praten wat het afgelopen jaar is bereikt met de'Vrienden van
de Tiehof' was op woensdag 12 februari jl. een vergadering belegd voor de 'stichting in
oprichting Vrienden van de Tiehof .

ln de volgende Onner Ons zal hier verslag van worden gedaan.

Voor nadere informatie:
Hans Scholte/ Mottenbrink
email:'scholtehans@home. nl'

erkgroe Goededoelen

Boeken- en vlooienmarkt
Datum: 1maar12914
Plaats: de Kerkboerder'lj, Oude Middelhorst 24, Haren
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
Mocht u nog boeken/curiosa in willen brengen, graag doorgeven aan
Fam. Kooi, Middelhorsterweg 42, Haren, tel. 050-5342042

Workshop Paasstuk
Datum: 15 en 16april2014
Plaats: Annerveenschekanaal en het Gorechthuis, Hortuslaan 14, Haren
Kosten: € 35,00 (inclusief materiaal, exclusief consumpties)
Opgave / informatie b'tj:

Klaas Bakker, Hortuslaan 14, Haren, tel. 050-5370855

Zie voor meer info de site van de Werkgroep: http://qoed-doel.pkn-haren.nl/
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Spinningrnarathon 1 fehrr¡ani ?ü14
hij Studio Hnergy levçrt € 1"400,0$ op.

Dç r¡erbondenl'leiii in het i¿+ven met en strijdert teç¡en kanker
ig cJc+ f:elancnjkslt+ wa¿rrde van de StÌchtinq *or" yu¡1tot.]x.

wl{w.g-t q-a!-v¡l i' ¿e-Lteg e l1iÍr-qû.[ çL]-] l
ln septernber fietserr, harciïcl¡.ren en wancielen

vele rnensen cle kaie berg {Mnnt Ventoux) op orrì ç¡elci in te zan'le¡len vûor het KWF
De verhalen die ík reeds Eetioold heb, eiin hartorerscheurend.

Zon & lritness Sludio Energy vindt het heel i:elangrijk om n*eir br.idraçe te ieveren aan
deze actie en heeft zaterdag 1 fehnuari een s¡rinnrnqmarathCIr'r georfiËtniseerd.

Onder het nrotto " Cpçevert rs geen Optie" gnf onee l,'urgemeester
Janny Vliefstra om 'tr0 r"¡ur de aftrap.

144 cleçlrrerrìers hehf¡en zich letierlijk voor deze actie in l-ret ¿weet gewerkt, waaronç1er
leden err niet lecien van Sl.urJic Inergy. rniìfrr nok cle politieke parlijett,

SchaatsaluL: Scharlakenhof, V{rethälclub üorecilt en rriet te vergeten oeil zPËr-

enthoLrs*iaste club nlensen r-ltt Onnen.

Geweldigll lk wil n"lede nanrens de nndere organisatoren iedereen van

[rarte becjanken rJie de¿e claE lot eerì sliÇces heeft gernaakl.

Graag tot vo;genrJ jaat',
-['ineke 

Benencjs

#r#y
Ion eft f-rt,le.ç.s Sluiil

wvr¡w. str:dioe ner¡¡ yh a re n. n I
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BOUWBEDRIJF

W BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken

050-5347509 Felland 7c, Haren

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wtj ook graag uw
bouwmaterialen

w@@saEge ffi@mú@wru ryBaedem

GRONDVERZET
J. de Groot ir,

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

Tevens leve ren wii teelaarde en vulzand
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RAADSBERICHT

lnformatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad

Nummer
Datum
Onderwerp
B ijlag en

2014-
3 Íebruari 2014
communicatieplan herindeling

We hebben op 3 februari jl. het communicatieplan voor de burgerraadpleging herindeling
gemeente Haren vastgesteld.

Het communicatietraject ter voorbereiding van de burgerraadpleging vindt op hoofdlijnen
plaats langs drie sporen:

l: Website
Op de gemeentelijke website wordt gedurende het hele proces zo snel mogelijk informatie
beschiktaar gesteld over alle aspecten rondom de herindeling en de voorlopige keuze die:
is gemaakt. Via Facebook en Twitter wordt zoveel mogelijk verwezen naar de website.

2: Herindelingskrant
Op 20 februali verschijnt er een herindelingskrant in de vorm van een magazine, l4 pagi-
na's,44. De inhoud is vergelijkbaar met de website, aangevuld met interviews en foto's en

andere refevante informatié. De inhoud is objectief. De krant wordt tegetijkertijd verspreid
met het Harener Weekblad. Het Harener Weekblad gebruiken we voor formele publícaties
en aankondigingen van bijeenkomsten.

3: Klankbordgroep
We maken gèUru¡k van een klankbordgroep. Dit is een voorzetting van de groep "maat-
schappelìjk -m¡ddenveld Haren" waarmee het college in een eerder stadium een gesprek
ouer'de herindeling heeft gehad. De klankbordgroep wordt gevraagd te adviseren over de

aanpak, de kwaliteit van het communicatietraject en de kwaliteit van de informatie'

De klankbordgroep start 6 februari, gevolgd door een werkbíjeenkomst op 12 februari. De

bedoeling is õm ti¡Oens de werkbijeenkomst stellingen te formuleren die tijdens inwoners-
bijeenkoñrsten kunhen worden gebruikt in de discussie met de politieke fracties in Haren.

4. lnwonersbijeenkomsten
Er komen S ói.¡eenkomsten voor inwoners, twee in Haren (Oosterhaar en het centrum) en

één in elk buitendorp. De fracties krijgen dan (in de vorm van een marktopstelling) de gele-
genheid om met inw'oners in debat té gaan over het voor!opig besluit van de raad. De voor-
zitter van de raad houdt in het begin van de bijeenkomsten een korte inleiding over de b1¡-
gerraadpleging. Het college heefÙgeen rol in deze bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn
gepland op:

24'februari in het gemeentehuis in Haren
26 februari in De Groenenberg in Glimmen
3 maart in De Hoeksteen in Noordlaren
5 maart in De Mellenshorst in Oosterhaar
12 maarl in De Tiehof in Onnen

Alle avonden zijn van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.

lnwoners worden door middel van posters en de herindelingskrant uitgenodigd om deel te
nemen aan de bijeenkomsten.
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Antwoord:

Stuur het antwoord naar onneronsies(@hotmail.com of lever het in
bij Kyra van Mossel, Lange Landweg I en maak kansop een
bioscoopbon!



Íraktatlesr
Piraten traktatie:
Benodigdheden:
klein eierkoekje
servet
dropveter
dropmat
smartie
snoepstengel
poedersuiker
Beschrijving:
Vouw het servetje om als hoofddoek, strik de
dropveter eroverheen en aan de achterkant
dicht. Plak met een mengselvan
poedersuiker met een klein beetje water, de smartie als oogje, knip een ooglapje uit

de dropmat en plak die over de veter, en als laatste plak je de snoepstengel als

mondje.

Prinsessen traktatie:
Benodigdheden:
stercakejes
chocolade om te smelten
s u i ke rh a rtj es/ve rs ie rs n oepj es e n d e rg e I ij ke

rinsesje (uitprinten
Beschrijving:
Maak (op de computer) prinsesjes (alleen
de bovenhjtes), print en knip deze uit met
aan de onderkant een punt zodat je ze in
de cakejes kan steken.
Smelt chocolade au-bain-marie (pannetje
water op het vuur met daarin een kleiner
pannetje/bakje met de chocolade).
Als de chocolade gesmolten is kan je met

een klein kwastje een dun randje chocolade smeren aan de onderkant van de cake-
jurk en daarna door de versiersnoepjes halen. Met de chocolade versier je de rest
van de cake-jurk. Tot slot steek je het uitgeprinte en uitgeknipte pr:insessenbovenlijf,e
in de cake.
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V*rjæærdæg væn Vãs.

Gefel:*teerd niet je verjaardng!", r*gt .Àap *l* hij hinilenk*mt.
"Dank je rv+1. Wilje **k tasrt en linranacie?", vrë#çt Vis. "Kijk, iedereen is sr ;¡1. il4*ræl is er,
*n K**, *n Hend en l'laas. Het is he+lç*zelliç."
,Aap çææt ü*uur naar bínrien. ledereen ¿it t*a$ te *tæn.
"Krkk*¡ k*n nict krffien, hij was bezig m*t eerr nieuw liedj*". eegt Vis.
Ër¿+n later hebben z* allelnæaf hun taært en lim*n*cle *p. Âllecn h*t taa#jÊ vän Kikker staat
nog mídd*n +p tæfel. En Aap rfo*t xuinig met aijn åiitrcnade.
"Wie r¡¡il het taartje vær¡ kikker?", vräagt Vis.

"lkl Ek! lkl"" rcep*n ze alËemaal. bæhalve F¡lerei.
"Hoef jrj geen t**rt, Meref?"" vraagt Vì*.
"|.'Jee, ik h+*f *iet meer, ik he'* n#g dürst", zegf lv{e'i"el.
"Ållen,aal kæft illet", regt Vis. "Ër is n*g m*ar *én taartje over. Ën hst is Te kl*in *nr te del*n.
Lrfæt nu?"
"ik ben de gr*ctste". ãegt Käe, "dus ik rnaç het taaitj*".
"fk rçãs hi+r h+t eerste". e*çt ffiend. "dus nrag ík het tæartj*".
"llt kan hel hærdste lopcri", zegt Ha*s, "due nt*g ik hæt taartje".
f"Ju kijken re allsma*l r:æar.4ap^
"\iJat is er?", vraaçt Aap.
"Wüãr*ryì n:aç jij lr*t taæÉje hebb*n?" ura#+F: äe.
"Uh... $J*et ¡1.. nÉei. *¡ndat ik wel zin heh iir een teartje?", zegt Ftap.
"Wãt eâ'r"Ì gekke redenl þ,lcu dæn krrjg jij tret taa*je ní*t h+arl" ãsüg*n d* *nder*n.
"lk hoef geer-r txar"Tje, ik heb n*ç darst", zegt f,,,4*rel.

"lk heb eefi idee", zeçt Vis" "We et+*n e*n wed*trij<tje, en r,vie rvint, nr*g h*i tanrtje h+bþen."
"Jal Le¡-¡k!". rÐ*p*r'r z* ællem*at.
"V'Je Coen e*n w*dstrijdj* rænnen", regt H*a*.
"Neû, een lv*dstrijdje ew+mftì*ft", r*ept E*nd.
"Of bvç do*n v¡ie el* gr*otste Ès", zegt K*e.
Ze praten allerna*l d*cr elkaar. #*helve Aap. Â*p zegt nìet*.
ä¡r hÆerel *ck ni*t, die hceft ni*t r**er. die he*ft dc¡r*t.
"Ncr,¡ is het g**aeg geweest", rcept Vis. "þ'Êet is mijn ver-j*ardaç, dus ik mag het xeggen. lk
z+t het taartje aan d* andere kanT van de sì+ot cp de grctrd en wi* hei"n het eerst* pakt mag

hen: h*bh*n. *at iç het wedstrijcije."
"l.iã|" k!"+a*kt Ë*nd. "lk hen de eniçe die kan zwemmen! ilat ta*itje is vccr niijl"
"F**!" lnelt Kc*. "lk b+n eo gr+at, ik hoef niet te uw#ffimär1. ik lo*p gewttn d**¡" #e slcat

heen. Lekker h+#r, e*'r: t*ærtje."
"Frrh!" snuft å^laas. "Èk kan z* hard l*p+n, ik lc*p naar de brug *r"r wÈei" tÊrug, en dan b*n ik
nóç sn*ller da* julli*l flvlmffi, het u¡nter la*pt m* in de n:cndT"

Alåeen Aap zegt nÈets. Maar ze siaan allenraæl e* te spring+n, dæt nlemanei h*t ni*rkt.

Åls Vìs het taartje n*ar de ouerkænt heeft gehræcht. r+ept hij: "Kl*ar vc+r de start * AF!"

Ë*nd springt nr*teen in het r,vater. Hnas ga*t er aËs e*n Haas vânCtÐr, en K*e stapt p*rd*es

d* s!*ct irì.
.Á.llee¡'r Aap en fl'4erel blijven a*hter.
"tn4erel, ivilje nag r'¡at lin¡+nade?", vr+ægt Aap.
"Ja. ik h+b nsg steeds d+rsT", regt Mer*i.
"Ate jij het taartje haalt, rrlâg jlj míjn limonade'.
"G*ed Èd*el" fluit M*r*i. "åk ga het m€t*en *ven halenJ"

Hn vlug als **n v+gel vli*çt Merel naar de *'¡erk*nt, en neernt het taafr.le nre* te;^uç.

Als Koe en F.taas er': f;*nd *æn de *ndere ka¡"¡t va* d* sl*at komen. ziit+r¡ Aap en Meræl te

ulvaaÈen. Âap n"ret een taa*je, Fvlerel m*t lim*ntde-



%WffiffiffiffiWffiry
ffiallunnsndæns"
ffien*digdhed*n:
Ballçnnen
Tout¡¡
tuTuzi*k

#es*$tråjvEttg:
ledereen hindt n:et eæn stuk t*ur¡¡ e*n bal!*n
vast æan zijn enkel. Tena*jl de rnuziek sp*elt,
pr*be*r je j* eígen ballcn te besclterffien en
die van een ander kæpat t* træppen" Ste*dç *ls
d+ n:uziek *t*pt krljgt degene w*arva* de
hæll*n n*g h**i is *en punt.

$*

a "ra¿.. - :

Wætje blæxsn:
ffien*dËgdh*der¡:
Watren
Rietjes
#es*hri.fvFutg:
Var¡r^¡ tr¡¡ee tean:s. üa elk *an een kant var:
d* t*fel $tftarÌ, leç eæn irøatj* in hst nridder¡
en elk teanr prcbeert h*f r*atje van de tæf+l

te blæeen. F*let t*æm dat sis eerste h*T ivetj*

'¡æR d* taleJ blaast, heeft $ewünileil.

Wíe ben åk?

ffiem*dEgdEt*dæa"a;

F4c*fdbænd*n {b.v. arn¡eetbar:d*n of banden van *læsii*che st*fi
Kartcnnen ka*rïjes
ffies*ltrËjvietg:
Maak kaærtj*s met daarcp geschrevefi ver$Çhíiiend* p€a"Ëûfien, díeren, v*trwerpeft.
t*kær:fiìmfiçure*, et+. f;r kar"r brjvcurbeeÊd $p eeil k*artje'bffnaëil'staa* en tp esri

and*r'bçkker' *f 'olifanË'. leder**n krijgt een band *m zijn hr**fd Ën eÐÍ: ændsr schuift
¿oncJer dat de ander het kan lez*n het kææúje eræchter. þ4et i* ci* b*d*elinç d*t
iedereen het kaærtje kan leeen" bel¡alve de per**cn díe hef dre*gt {e$*nk *n: de

spíegeìs)" Zc heeft *en Èedær een kaartje n:et wæt hijizij is u*Rder het ¿eif te wete*.
Da*r elkæar vrägen te stellen. wä#r j* *f neæ *p kan r¡¡cnd*n g*antw**rd, probeerf

ienra¡rd er a+hter te k*men. waï hlj +f zij is Én üp hel kaærtj* staat. Wie het eerst we*È

vuiæ hij ís he*ft S#wÐnnem.



OveYzi cht
van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn:

Secretariaat Telefoon/E-mailadresNaam

Biljartvereniging "Qets" Onnen

Jeu de Boules-groep

Jeugdvereniging "De Oude School"

Kaart- en Sjoelclub "SIim in Trek"

Oranjevereniging Onnen

Ouderensoos Onnen

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Schuttersverenig ing On nen "S.V. O."

Stichting "De Tijborg"

Stichting Dieverdoatie

Stichting Dorpshuis "De Tiehof'

Tennisclub

Toneelvereniging Onnen "D.O.T."

Visclub "De Onner Biks"

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen"

IJsvereniging "Nooitgedacht"

Dhr. H.J. Oosterveld

Dhr. R. Venema

Dhr. J. v.d. Belt

Dhr. J. Vlaar

Mevr. L Vlaar

Mevr. E. van Wieren

Mevr. T. Mars

Dhr. H. Staal

Dhr. G. Smit (tijoerijx)

Mevr. W. Berends

Dhr. E. Oosterveld

Dhr. W. Berends

Dhr. G. Honebecke

Dhr. E. Berends

Dhr. B. Hoentjen

Dhr. R. Eringa

0504061381
h i, oosterveld@ home. nl

050-4062523
riemervenema@hotmail. com

06-26953001

ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@omail.com
050-4062553
ora n ieveren io inq @on nen. n u

050-4061 520
ewin ava nwieren @ home. n I

050-5255695
tinekemars@hotmail.com
050-5341 51 0

hans.staal@home.nl
o 50 -4 0 622 I 4 I 06 -2256 467 I
qeertaukie@hetnet.nl

06-2841 9069
wendv. berends@hotmail.com
050-4062847
erikooste rveld@ home. n I

050-4062802
wim berends00T@ hotmail. com

0598-3251 94
qerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl
050-4061 990

benhoentien@kpnmail.nl
050-4063554
Reindert.erinoa@tef e2. n I



We s aan uoor
u klaaf.rrrr

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

buurt ook kan, misschien zelfs minstens zo goed en

waarschijnliik voor een aantrekkelijke prijs'

We staan dui altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installa-

t¡es, water, sanitair, elektricite¡t, airconditioning, vloer-

verwarming, centrale verwarming, dakbedekking,

zonnecollectoren en zi nk- of riolerin gswerkzaa mheden'

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen ,.n ,rd"li¡k

tarief natuurlijk........want het blijft onnerons I

fo
TO

e I tgrÀ.AL-t H*T,Ilu L^Tßi¡fit* t
tD.,. IN r.úDrr d. a¡ þr ¡tËt

M iddelhorsterweg 30s - 9751 TG Haren - (050) 534 99 02


