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BESTUUR:
Marion Oosterveld;
Tineke Mars:
Anke Schaafsma:
Henk Oosterveld:

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

Voozitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Dirk-Jan Schotanus
Monique Schotanus

INLEVERGEGEVENS & SCHEMA RAPEN EN NIETEN:
Zie blz.4 van dit blad
Roelie Oosterveld, Mottenbrink 18, 9755 PR Onnen
onnerons@hotmail.com

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

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

Klachten bezorqino:
Fam. Oosterveld I O5O - 406 13 81

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

Nieuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
lndien u de krant wilt bl'rjven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, Onnen.
De minimate 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,--vetzendkosten) per jaar.

FINANCIËLE GEGEVENS:
Ons gironummer: Gironr. 7289183
T.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
Mocht u het geld contant willen betalen, dan is dit ook mogeliik bij:
Penningmeester, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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I nleverad res en vetzorgi ng lav:aut
Roelie Oosterveld-de Groot
Mottenbrink 18
9755 PR ONNEN

8 050 - 406 2019

E-mailadres: Oll llêrons@hotma i l.COm

I
Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maandag 5 mei 2014

Te laat ingeleverde kopij kan zonder overleg helaas níet geplaatst worden

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

Rapen en Nieten

Het Rapen en Nieten zalworden verzorqd door:

Stichting "De Tijborg"

Dit zal plaatsvinden op:

donderdag 15 mei 2014 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

Biljartzaal van DorpShUis De TiehOf (ngans zijdeur bij Jeusdhonk)

ffi
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Het Voorwoord....

Ja hoor! Daar ligt de Onner Ons alweer geo-
pend op uw tafel of misschien houdt u haar
wel met beide handen vast, lekker onderuit-
gezakt in uw favoriete leesstoel. Hoe dan ook,
in deze verse Onner Ons wachten u weer een
flinke reeks lettertjes en plaatjes.

Vindt u het ook niet bijzonder dat je, bijna
zonder erbij na te hoeven denken, die op-
somming van letters en leestekens vertaalt in
woorden met betekenis? Zeker in zinsverband
kan het één puur informatief zijn, en het ande-
re de diepste diepten van je had aanspreken.

Het is best heel b'rjzonder dat wanneer je let-
ters anders rangschikt, ze in een andere volg-
orde neezet, ze ineens een heel ander woord
vormen. De orde waarin de specifìeke letters
staan bepalen de betekenis. Dit klinkt als een
inkopper, en zeker voor iemand die in de re-
dactie van de Onner Ons zit, is dit wellicht een
hele kinderl'rjke kijk op woorden en zinnen.
Maar met een kleintje in groep 2 van de ba-
sisschool, kun je niet anders dan opnieuw
nadenken over iets wat ondertussen zo ver-
trouwd geworden is.

En precies datzelfde geldt ook een beetje voor
de o zo vertrouwde Onner Ons.
Het is heerlijk om een eigen dorpskrant te
hebben, waarin belangrijke wetenswaardighe-
den worden afgewisseld met mooie verhalen.

Verhalen van dorpsgenoten, verhafen uit de
oude doos, heerlijke recepten en een prachtig
katern voor de kinderen. Toch is de redactie,
tegen de t'rjd dat u deze krant leest, alweer
druk bezig met het nadenken over de volgen-
de Onner Ons. De belangr'rjkste vraag die elke
keer weer wordt gesteld, is een heel eenvou-
dige: "hoe kunnen we de lezer het best dienen
met de dorpskrant'. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat u, als u de Onner Ons van de
deurmat plukt, denkt: 'Fijn, een nieuwe Onner
Ons! Gauw eens kijken wat er in staat!".

We zouden daar best een beetje hulp bij kun-
nen gebruiken; als u een goed idee hebt over
de inhoud van de Onner Ons, laat dat dan
even weten. Schiet één van ons aan of mail
uw idee naar onnerons@hotmail.com. Dan
kunnen we dit meenemen in onze vergaderin-
gen en gebruiken om de krant nog leuker, nog
beter, nog informatiever te maken.

Trouwens, volgend jaar viert de Onner Ons
haar dertigste verjaardag! Dat wil zeggen; als
iemand (m/v, jong/oud, blond/ravenzwart, et-
cetera/enzovoort) zich aanbiedt om de tijdelij-
ke functie van Henk Oosterveld als drukker
voor een paar uurtjes in de maand over ne-
men. Dus: meld je aan en wees vezekerd van
de dank van een hele schare dorpsgenoten.

Dirk-Jan Schotanus

¡li
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ro ramma radio Haren FM

Wekelijks programmaschema (m.i.v. februari 2014)

Donderdag:
19.00 - 20.00 De Hollandse Mix.

Programma met Nederlandstalige muziek.
Presentatie: Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikkert

Vrijdag:
19.00 - 21.00 Wilde Haren.

Het jongerenprogramme van Haren FM, met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitl'stcheck, Trek je Track, Uitgaanstip van

Oe Weei en ban¡'s of Noud's Weetje en de Keuzeplaat- Op Facebook (zoek Wilde Haren - Haren FM) of
www.twitter. com/l/ÚildeHaren FM.

Presentatie en samenstelling: Kevin van der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff
Taterdag:
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine.

Informatief radiorÃagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek.

Om half 10, I I en 1j het Ha¡ens Nieuws Overzicht. P¡esentatie en samenstelling: Auke van Hal en Willem Prins. Meer

info vanafvrijdagavond ook op

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)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.

Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
12.00 - '13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhalíng 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 vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad

Eén keer iñ de maand ãen recf¡tétreekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener

gemeenteraad.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM'

Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 220.
Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardígheden zijn welkom op: redactie@haren'fm

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

Dieverdoatie Oud Papierinzameling 2014

,ir¡ Haren FM
: ,'; l 'Ï ,": ,¡:'l'l
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19 juli
14 juni
3 mei
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1 november

27 september



Huisartsen
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de

Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191 'c, 9713 EC Groningen.
Algemeen bereikbaarheidsnummer:
O g O O -9 22 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!

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

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

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

Ooeninqstiiden
Maandag Um 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) langer duren. Let er op dat uw naam,
adres en geboortedatum op het recept staan.
SPOEDREGEPT:
Wanneer u niet kunt wachten tot een a potheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u

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

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) - 311 50 20
Fax: (050) - 311 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 hÎer niet kan (laten)
halen, kan de ads 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 zijn betaalautomaten aanwezig.

7

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
vó6r 10.00 uur

'Spoed'

Herhaalbriefles,
overige recepten

Welke recepten?

Herhaalmedicatie"
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Hubo van der Werf
Kerkstraat 1CI Haren

050-5346870

info@huboharen. nl

ftim w â-TCl-rji tecten
Bnkkenreg 3 " 9755 Plvî Orrnen . T 050 211 01 80 . unrur"flimarchitecten.nl
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erkdiensten

Gerefo rmeerde Kerk Vrij gem aakt, Motten b ri n k

20-04 09.30 uur Ds. H. Venema, Pasen
14.30 uur Ds. S.W. de Boer

27-04 09.30 uur Leesdienst
14.30 uur Ds. G. Timmermans

04-05

11-05

18-05

20-04
27-04

04-05
11-05
18-05

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

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Gereform eerde kerk H aren -O n n en, Kerkstraat

Ds. H. Venema, bevestiging ambtsdragers
Leesdienst
Ds. S. de Vries
Ds. A. Driest
Leesdienst
Ds. S. Heijs

Ds. W.M. Schut, Pasen
Ds. E. van Wieren

Ds, M. de Jager
Ds. W.M. Schut
Ds. M. Boot

WJ ZI G I N G EN VOO RBEH O U D EN
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ienstre e t¡ n t¡ n54

MAANDAG UM VRIJDAG

M.i.v. 05-01-2Ot4

lrtr

Gieten*(OV.knot)
Zuidlaren*(Brink)
Onnen (Ubels)
Haren
Groninqen CS 4, ÃO

6.35
6.22
6.1 1

t.30
7.23
7.12
6.59

8.29
8.16
8.02

9.29
9.1ô
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

16.03
15.40
15.27
15.16
15.03

16.27
16.16
16.03

17.03
16.40

17.28
17.15
17.03

18.15
18.04

18.28

Groninqen CS
Haren (Raadh.pt)
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 12.30

12.56
12.42 13.42

13.29

13.57 14.58
't4.43
14.30
14.19 15.19

15.58
15.43
15.30

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(Raadh.ol)
Groninoen CS

7.30
7.17
7.05

8.30
8.17
8.05

9.28
9.15
9.03

10.28
10.15
r 0.03

11.28
11.15
1 1.03

12.28
12.15
12.03

13.28
13.15
13.03

14.28
14.15
14.03

15.28
15.1 5
15.03

16.28
16.15
16.03

17.28
17.15
17.03

18.28
18.15
18.03

-rijdt niet in

ZATERDAG

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

10.57
10.43
10.30 11.30

11.57
11.43

12.57
12.43
12.30

13.57
13.43
13.30

14.43
14.30

14.57 15.57
15.43
15.30

16.57
16.43
16.30

17.57
17.43
17.30

18.53
18.41
18.28
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Datum:

zaterdag 19 april 2014

maandag 2L april20t4
dinsdag 22 april20L4
woensdag 23 april2OL4
donderdag 24 april 2Ot4
zaterdag 26 april 2OL4

zondag 27 april2014
maandag 28 april2014

donderdag 1 mei 2014

zaterdag 3 mei 2014

maandag 5 mei 2014

woensdag 7 mei 2OL4

Vereniging / activiteit

Visvereniging ZEZV Clubdag

Hengelclub Haren

Cursus voor floristen
Visclub "Onner Biks"

Notenschieten/Paasvuur (Dieverdoatie)

Ouderensoos Onnen: Laatste middag voor zomerreces

Dorpsbelangen verg. werkgroep Onnervaart

Bridge club'Binea"
KONINGSDAG 2014

LIVE voetbal Roda-JC - FC Groningen

Bridgeclub "de vroege vogels"

lnschrijven "Feike Liemburg" (horeca) toernooi
Visvereniging ZEZV

Visvere n igi ng ZEZV zater dag com petiti e

Onner hoeskoamer met Klaas Visser

Studieclub Veeteelt
Werkgroep Flora

Visclub "Onner Biks"

Visvereniging ZEZV

Visclub "Onner Biks"

Dorpsbelangen bestu u rsvergadering

AED cursus

So you.......................0ance

Visvereniging ZEZV

Hengelclub Haren

Vergadering Noordelijke Diëtisten

Visclub "Onner Biks"

STEMBUREAU

Visvereniging ZEZV

Aanvang Sluiting

donderdag 8 mei 2014

zaterdag 10 mei 2014
maandag t2mei20L4
dinsdag 13 mei 2014

woensdag L4mei2Ot4
donderdag 15 mei 2014

zaterdag t7 mei2Ol4
maandag 19 mei 2014

woensdag 21-mei2Ot4
donderdag 22 mei 2OL4

I

07.00

15.00

09.30

14.00

14.00

14.30

19.30

13.30

08.30

14.30

09.30

14.30

18.00

07.00

20.00

20.00

19.30

18.00

18.00

14.00

20.00

20.30

20.30

18.00

15.00

09.00

18.00

07.00

18.00

17.30

77.30

16.00

L7.OO

20.00

t7.00
20.30

17.00

23.30

16.30

12.00

15.30

22"30

t7.30
13.30

21..00

22.OO

22.30

22.30

17.00

22.O0

22.OO

22.00

22.30

17.30

12.00

22.30

2l.oo
22.30

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

Vindt u ddt de tiehof in de zomermoqnden ook op zondog open zou moeten ziin ?

Laot het weten via inÍo@detiehof.nl of focebook!!

De Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend

Vrijdag en zaterdag van 16.00-19.30 uur

Neem ook eens een kijkje op ons geheel vernieuwde webs¡te www:detiehof.nl

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

Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/detiehof en Lìlce Li"l,
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horneopathíe !
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Felland 4a
9753T4 Haren
Tel. 050 - 534 51 25
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Van der Veen
S e rv ic e

mnmen
T. 0s0*5t3414ß M. 06-254äî095
www.va nderveetÌ se rvice. n I

Wij bene|terìÊtì u ge,en voorrlikosten !
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ASTRA
5ËÍÏ'*{iCËD ElqLEh

Koelen - Vriezen - Wassen
Audio-Satelliet-TV

Telefoon:

050 - 280 22 72

06 - 233 888 64 (mobiel)

Praktiikadres:

Brinkhorst 3 ('t Clockhuys)

HAREN (Gn)

ffiWwiffi

E-mail:

info@praktijkchrisschaaßma. nl

Postadres:

Tijborgsteeg 1

9755 PL ONNEN

PRAKTIJ K VOOR KLASSIEKE HOM EOPATH IE

CHRIS SCHAAFSMA

Lid NVKH - vergoeding zorgverzekeraars

WWW. PRAKTIJKCHRISSCHAAFSMA,N L



erenr Do belan en Onnena

n

www.onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
april 2014

Jaarvergadering 2 april goed bezocht
We kunnen terugzien op een heel goed bezochte
en plezierig verlopen jaarvergadering: vrijwel alle
klaargezette stoelen waren bezet. Op de agenda
stond ook de stand van zaken rond de her-
plaatsing van de kerkklok. ln zijn presentatie kon
Lucas Lambers melden, dat er in het afgelopen
half jaar flinke stappen zijn gemaakt wat betreft het
bij elkaar harken van het benodigde geld. Maar om
de kerkklok echt weer over Onnen te laten luiden,
moet er nog wel het één en ander bij komen.
Daaraan kan iedereen een bijdrage leveren o.a.
door te stemmen op het Onnense kerkklokproject
voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van de
Rabobank. Hoe u dat kunt doen, kunt u lezen op
www.onnen.nu.
Ben Hoen$en had zich niet meer verkiesbaar
gesteld. Zijn plaats in het bestuur is nu ingenomen
door Patricia Smid.
Na de pauze liet de heer Werners ons onder
andere mee instappen in de paardentram en
voerde ons vanaf de Grote Markt mee via
Helpman, langs de Rijksstraatweg tot in Glimmen.
Daarbij kregen we een fotografische excursie
langs de vele bijzondere boerderijen en vooral
statige huizen die toen langs 'het spoor' stonden.
Ook was het voor velen een verrassing te horen,
dat de grens van Haren ooit tot aan de Natte brug
vlakbij de Van Mesdagkliniek reikte.....

Zwerfvu ilopru imactie 29 maart: zee r ges laa gd I

De vijfde zwerfuuilopruimactie is weer een groot
succes
geworden,
niet ín het
minst mede
dankzij het
prachtige
voorjaarsda
g. Een flink
aantal
ouders ging
met hun

fionge) kinderen enthousiast op pad om in het
dorp zoveel mogelijk zwé?fuuil te vezamelen.
Daarnaast kregen verschillende drukke fiets- en
wandelroutes een grondige opschoonbeurt.

Na afloop lieten de deelnemers zich de wel
verdiende en door de medewerkers van De Tehof

voortreffelijk vezorgde
lunch buiten op het
terras goed smaken.
We willen hierbij alle
deelnemers hartelijk
bedanken voor hun
inzet en ook de
gemeente Haren, die
zorgde voor het
materiaal, de auto om
het vezamelde vuil af
te voeren (met dank
aan Anne Elema als
chauffeur). én de inwendige mens.

Herinrichting Lange Landweg, De Vennen en
Mottenbrink
De herinrichting van de Lange Landweg en het
kruispunt met Gieselgeer/Mottenbrink vordert
gestaag. Van de gemeente hebben we bericht
ontvangen dat in week 17 (na Pasen) het asfalt
wordt aangebracht. Daarna gaat de weg weer
open voor verkeer. Er is nu ook een besluit
genomen over de aanpak van de aansluiting
Dorpsweg/Lange Landweg. Hoe de nieuwe
inrichting er uit gaat zien, is nog niet bekend, maar
in elk geval wordt het wegbeeld daar versmald.

Verbod op doorgaand vrachtverkeer
Als resultaat van de in Glimmen gevoerde acties
tegen het doorgaande vrachfuerkeer door het
dorp, heeft het college van burgemeester en
wethouders begin april besloten om te komen tot
een verbod voor doorgaand vrachtverkeer voor de
hele gemeente Haren. Zoals Theo Berends
antwoordde op een bezorgde vraag tijdens de
jaarvergadering, betekent dit dat hiermee ook een
eventuele sluiproute door Onnen wettelijk wordt
afgesloten. Voor dit zogenaamde zonaal verbod
doorgaand vrachtverkeer ligt nu het ontwerp
verkeersbesluit gedurende zes weken ter inzage.
Belanghebbenden kunnen hierop reageren door
het indienen van een ziensw'rjze. ln brief van het
college elders in deze Onner Ons kunt u hier meer
over lezen.

Bestuursvergadering
De eerstvolgende bestuursvergadering is op l2
mei, zoals altijd in De Tiehof aanvang 20.00 uur.

Hebt u een punt van dorpsbelang dat u graag op

de agenda zag, van acht tot half negen bent u van
harte welkom om het in te brengen en toe te
lichten.

Met vriendelijke groet,
bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Gemeente Haren Klachtenlijn: 050 - 533 99 l1
Wanneer u klachten of vragen heeft over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenl'rjn van de gemeente bellen'
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Geachte hger, mevrouw,

Op 29 januari 2014 hebbon wii u een brief gestuurd \,vaar¡n wii u hobbên g8-

Vraagd te reageren op het Voornemsn orn b¡nnen de gemeente Haren een

zonaaf v€rbod voor doo¡gaand vrachtverkeer in te slellen. Naar aanloiding van

de reactles heeft het collego besloten hot verbod vêrder uit te werken en

gebru¡k tø maken van een Uniforme Oponbaro VoorbereidingsproceduÍe (UOV)

Collegebeslult on vêrvolg
Het college van burgemoost@r en wethouders heoft oÞ 24 maart 2014 hot ont-

werp v6rk6êrsbêsluit voor oen zonaal v6rþod doorgaand vrachtverkeer binnen
de gemeente Haren vastgesteld. Dit ontwerp wordt ter inzage geløgd wÂarbii

belanghebbenden gedurende son per¡odè Van zes woken in de gelegenheid

worden gesteld om hiorop te reageren. Hiervan wordt te zijner tijd modedeling
g6dâan in hot Haroner Weekblad en op www.haren.nl. Do reactles Worden

gebundeld in een zienswijzonrapport en samen met een definitief vorksors'
bssluit aangobodên aan het coltege- Op basis van het ontwerp en de reaclies
nsemt hot college vorvolgens sen deflnltief bosluit.

Als u al g6retgo6rd hecft
Naar aanteiding van onzo brief van 29 januari 2014 hebben w¡j van meerder@

partijon son schriftellJke react¡e door middel vän oÞn bri€f of emaíl ontvangen.
Dezø røacties beschouwen wij afs zienswijze en nemên wÍj op in het zienswii'
zenräpport. U hoeft dus niet opnieuw te reageron, tonzij u aanvullingen of
wlJzigingen wilt doorgeven t6n aanzlon van een eerder ingediende react¡e.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

bu meest€r ên wethouders,

.P. de Wilds, J.G. stf a,
directe ur/gsmes ntesocrefaris bu rgernoester
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STICHTI NG VOLKSVERMAAK ON NEN

Storten Paasvuur

StoÉen van hout:
De volgende zaken mogen gestort worden.

- rooi- en snoeihout

- schoon hout; dus qeen geverfd of behandeld hout en vrij van spijkers e.d

- er mogen geen stronken gestort worden

- alleen op hieronder vermelde data en tijdstippen

Waar:
Zuiderhooidijk te Onnen.

Stortíng nog op:
- 19 apriltussen 09.00 uur en 16.00 uur.

Alleen storten onder begeleiding. Storten buiten deze data en tijden is ¡ig! toegestaan

Kosten:
- kofferbak € 3,50

- aanhangwagen (een-asser) € 6,00

- tandemasser € 8,Q0

- boerenwagen, kipper en overige grote aanhangers in overleg € 15,00 - € 25,00

Storten geschiedt op eigen risico!

2'P ao maandaq 21 aoril2014

Paasmiddag

Ook dit jaar organiseert de Stichting Dieverdoatie op 2" Paasdag (maandag 21 april) een gezellige middag in

dorpshuis "De Tiehof'

De activiteiten bestaan uit noten schieten en spiikers slaan. Bij mooi weer zal er een buitenactiviteit georganiseerd

worden

Dieverdoatie

Je bent's middags vanaf 15.00 uur van harte welkom'
De bestuursleden van de Stichting Dieverdoatie hopen dat de opkomst groot zal zijn!!

Verder zal er in de Tiehof voor dJkinderen een leuke Paasactiviteit verzorgd worden...

Paasvuu¡

,s Avonds zal weer hooidijk worden ontstoken. Wij verzoeken diegenen die

hier bij willen zijn, n vóór bij de vaart, Van daaruit vertrekken wij

gezamentijk naar ¿ r'l te steken' ;\'q
fu*J

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Dieverdoatie

15
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Laat u niet verrassen,
kies een adviseur
die is aangesloten
bii de AdFiz.
Voor alle Yerzekeringen.

Adviseurs in Financiürlo Zekerheid

ln Horen is dot o.q.:

Assurantiekantoor P. Teune VOF
Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020127 Fax 050-5345440

Lid van de AdFiz en Stichting Klachteninstituut Verzekeringen



Programma Kor#"gsdag 20 I 4
Zaterdag 26 apr¡l 2014 <t van 3) ffi"'',

ln de vorige dorpskrant heeft u / heb je ons programma al in grote lijnen kunnen lezen.
Hieronder wordt het uitgewerkte programma gepresenteerd.

10:00 uur ff¡enon: Koffie, thee & meer...!

Dit jaar organiseren we in deTiehof een: 1w

O n nense Taarten/Gu pcakeBakwedstrijd !

- 8 Um 13 jaar
- 14 jaar en ouder

uiterlijk en smaak. Per leeftijdscategorie is er een prijs te
verdienen.

en verras ons allen! Lever deze 's ochtends tussen 9:30 en
10:00 uur in bij dorpshuis de Tiehof. Hier zullen ze worden
tentoongesteld. Na de jurering is het de bedoeling dat de taart
genuttigd wordt. Er zullen foto's van de taarten/cupcakes gemaakt
worden. Deze zullen 's avonds worden geshowd op het feest.

aansluitend: ballonnen oplaten

gezellige koffie/thee ochtend mét natuurlijk taart/cupcakes!

stukje taarUcupcake van de ingezonden taarten (zolang de voorrang strekt... op is op)

We hopen op veel lekkere en mooie taarten/cupcakes!

De kínderen kunnen in de tussentijd zelf aan de slag met het maken van hun eigen lekkere
fantasietaartje en mogen deze ook lekker zelf op-eten!
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Vervolg programma Koningsdag 2014
Zaterdag 26 april 2014 tz van 3)

7 0:00 uur ffiehoft : KinderProgramma

Voor de kinderen organiseren we zowel in als rondom de Tiehof een:

Knutsel-, Timmer- en Spelochtend

. De kinderen maken iets moois. Wat? Dat blijft een verrassing!

. Er is begeleiding aanwezig om de kinderen te helpen

. Met springkussen, diverse spelletjes, taarljes maken

10:00 uur : Jeuqdprosramma (vanaf 12 ir)

FIFA 2014 toernooi (playstation 3)

Je kunt je 's ochtends voor het toernooi aanmelden, maar van te voren melden is beter:

oranjevereni g ing @onnen. n u

14:00 uur (De Tiiborot: Ringsteken met ponv en wagen

We willen graag dat er van elke wijk minstens
3 mensen meedoen (ipv 5 zoals in
maartnummer is gepubliceerd).

Het zou leuk zijn als elke wijk zich op een
ludieke, opvallende m anier, vertegenwoordigt.

Wilje namens je wÜk meedoen, kom dan naar
de T'rjborg Je kunt je daar ter plekke opgeven
om mee te doen (onder vermelding van je
wlJk),

.r"t*:t"rr""o t(J)r ó
üiäiÏ.ìi
Onnen

a

(zie volgende blz veruolg)
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Vervolg programma
Zaterdag 26 april2014 (

het 5 jaarlijks feest- En voor dit feest hebben we een thema bedacht. Aanwezigen op de
ledenvergadering hebben ons mooie ideeën gegeven en hieruit hebben we een keuze
gemaakt. Het thema wordt 's avonds om 21:00 uur in de Tiehof þekend gemaakt!

uitgekozen. De wijken kunnen hieruit een genre kiezen, Om het spannend te maken, mag

de wijk die de meeste punten weet te behalen met het ringsteken als eerste een genre

kiezen. Vervolgens ben je als wijk geheel vrij om hier verdere invulling aan te geven.
(Bijv. Thema is'Landen', genres zijn bijv. een land uit Europa, Azië, Amerika etc)

Vanaf 20:00 uur DJ Jan / met om 21:00 uur n ri i s u itrei ki n q Ri n qsteken

dorpshuis te komen die een keuze gaat maken uit de genres

Natuurtijk ontbreekt deze dag het Rad van Avontuur niet!
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e Schri vers n

Wù zun Jan,
Corneli en Anna
Berends en
wonen sinds
Juli 2013 in
Onnen.
Jan is terug van
weggeweest. Hij
is geboren op
15 juni 1987 en
opgegroeid in
Onnen aan de
Dorpsweg 1. De
basisschool
heeft hij, met
veel andere
Onnense
kinderen
gedaan op het
'Hunnedal'. Op
het Hunnedal
heeft hij een aantal vrienden gemaakt waarmee hij

nog steeds goed bevriend is. Na de basisschool is

Jan naar het Noorderpoort Collega gegaan waar hij

het eerste en tweede jaar op het VMBO heeft
gedaan. Het derde en vierde jaar heeft hij afgerond
op het AOC Terra. Het AOC Terra bood meer
praktijkJessen en dat ligt Jan beter. Na de
middelbare school heeft hij het MBO ook bij AOC
Terra gedaan. Veehouderij was de richting die het
meest aansprak. Aangezien Jan meer een man is
van de praktijk en naast z'ljn opleiding al veelwerkte,
kon hij na2iaar de school verlaten met een MBO3-
diploma op zak.

Direct na het behalen van zijn diploma kreeg Jan
een vaste baan aangeboden bíj melkveebedrijf
Hartlief Lammers in Donderen. Hier verrichtte hij alle
voorkomende werkzaamheden rondom het 350
koppen tellende melkvee. Toen het bedrijf besloot
om explosief te groeien naar een nieuwe stal met
700 koeien besloot Jan verder te kijken naar een

andere baan. Simpelweg omdat hij vindt dat zo'n
groot aantal koeien niet hoort bij zijn idee van
boeren.
Toen ze Jan vroegen om bij Kl organisatie CRV te
komen werken, la¡vam dat erg goed uit. lnmiddels
werkt h'rj er 5,5 jaar met veel plezier. Vanuit een
rayon van de Waddenzee tot aan Coevorden
ínÀemineert hij, samen met zijn collega's, iedere dag
veel koeien. Daarnaast houdt Jan zich ook bezig
met bedrijfsbegeleiding bij veehouders, onderzoekt
hij de drachtstatus en denkt hij mee aan een

oplossing wanneer koeien problemen hebben op de
eierstokken.

Naast zijn werk is Jan veel te vinden bij Jan
Hekman, veehouder aan Zuidveld 14. Hier helpt hij

mee met alle voorkomende werkzaamheden. Ook is

hij langzaam aan, samen met zijn vader Klaas
Berends, een veestapel aan het opbouwen. Samen
hebben zij een aantal koeien en schapen.
Ook al heeft Jan een druk bestaan, toch vindt h'tj ook
nog tijd voor hobby's, zoals het bezoeken van de
thuiswedstrijden van FC Groningen. Samen met
vrienden heeft Jan een kaart voor het stadion.
Wanneer hij niet naar de wedstrijden in het stadion
gaat of als er uit gespeeld wordt, mag hij het voetbal
graag, met een biertje in zijn hand, volgen in

dorpshuis 'De Tiehof . Heel sportief is Jan niet maar
jaarlijks helemaal los op de lange latten, dat past

hem wel! Samen met vrienden en/of familie een
week flink meters maken op de wintersport dat is

toch wel iets om ieder jaar weer naar uit te kijken.

Corneli heeft de provincie Drenthe ingeruild voor die

van Groningen. lk ben geboren op 4 oktober 1985 te
Vries. Waar ik tot mijn 19o" met heel veel plezier

heb gewoond. Toen ben ik samen met mijn ouders
verhuisd naar Zuidlaren. Mijn broer was al een

aantaljaar het huis uit.
lk ben werkzaam als verpleegkundige en werk nu

alweer 3 jaar met veel voldoening en plezier op de

afdeling Hematologie in het Universitair Medische
Centrum Groningen.
Hobby's heb ik eigenlijk niet. Maar leuke en

gezetíige dingen doen met mijn vriendinnen, vind ik
altijd fijn.
Tijdens onze gezamenlijke wintersport 2007 in

Oôstenrijk hebben Jan en ik elkaar echt leren

kennen, waar dan ook de "vonk" is oversprongen.
Van het ene kwam het andere en in 2008 kochten
we een huis in Zuidlaren. Daar hebben we 5 jaar
gewoond. tk had het hier meer naar mijn zin dan

Jan, die was hier niet op zijn plek en miste Onnen

erg. We waren er dan ook
Onnen zouden gaan. SePtem
ik elkaar het ja woord, een da
|n2012 werd onze liefde bek
van onze lieve dochter Anna. ln juli venruachten wij

ons tweede kindje.
Eindelijk was het dan zover, in mei2013 kochten we
ons huis: Koelandsdrift l3l Er moest het één en

ander gebeuren, maar met veel hulp van onze lieve

families en vrienden konden wij eind juli ons mooie
stulpje betreden. Voordat het helemaal klaar is,

moei er nog van alles aan en rondom het huis

gebeuren. Dit doen we dan ook met veel pfezier,

zodat ons mooie huis straks af is.

Groetjes Familie Berends!
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oor het voetlicht

Onnen is een dorp met relatief veel mensen die van
kunst houden en genieten of die zelf kunstzinnig
bezig zin. Op dinsdagmorgen verzamelen zich
enkelen daarvan (en uit de omgeving) om onder
leiding van Pete Silverstein zelf kunstvooruverpen te
maken.

1l

Pete is vanaf zijn dertiende al in de ban van de
kunst, Waar hij eerst een gepassioneerd sport-
beoefenaar was, werd hij door het werk van een
medescholier zo geraakt, dat hij de sport aan de
kant schoof en zijn passie verlegde naar de kunst.
Hij wist het zeker: hij wilde kunstenaar worden.
ln de kunst kun je op verschillende niveaus
waarnemen. Maar altijd kan je kunst relateren aan
wie je bent als persoon en hoe je in de wereld staat'
Bijvoorbeeld: Je kunt naar een schilderij kijken
waarop een koe is afgebeeld en het mooi vinden
omdat jij zo'n zelfde koe in de wei hebt staan. Maar
je kunt ook naar die koe kijken en erdoor geraakt
worden omdat die alleen staat of omdat 'ie een

bepaalde blik in zijn ogen heeft. Zo is kunst altijd
gerelateerd aan jouw persoonlijke zijn en raakt het je

wel óf niet, maar altijd met reden.

kunnen overbrengen, vond hij mooi om te doen. Het

zette hem op het spoor om naast z'tjn werk als

uitvoerend kunstenaar ook altijd les te blijven geven.

ln Boston ging Pete naar de kunstacademie The

Museum Scnoót of Fine Arts (hij is Amerikaan) en hij

volgde op vezoek van zijn ouders ook nog een

stuãie LiberalArts aan de Tufts University, waardoor
hij een brede basis meekreeg van literatuur'
geschiedenis, etc.

Na zijn opleiding w
hij zijn eigen werk.
dat hij naar Neder
voor de Kunsten in

omdat we over 1992 Praten, was dat
de uitgewerkt om van een echte

te mogen sPreken. ln Plaats
Pete ervoor om naar de Rietveld

Academie in Amsterdam te gaan om daar de vier-

Groningen en in de voormalige kruidenierswinkel
van de familie Vrieling aan de Dorpsweg in Onnen,
geeft hij alweer twee jaar les aan de Dorpsweg I op
de lichte zolderverdieping van de B&B van Ellen
Keller.

Momenteel is hij bezig met de tweejarige opleiding
voor zijn lesbevoegdheid die hij deze zorner hoopt af
te ronden. Het gaat in dit geval alleen om het
papiertje, want Pete geeft al jaren les aan het
Zernike College in Haren, waar hij voornamelijk de
bovenbouw van het Atheneum Plus opleidt. Hij

z¡nthaar eigen problemen op te laten lossen in

respect en vertrouwen voor zichzelf en anderen.
Maar de combinatie met een fulltime-opleiding van

de kunstacademie Minerva in samenwerking met de

Hanzehogeschool kost hem
Daardoor heeft hij ook 2

kunstenaar een tijdje moeten
gewoon geen dag meer overh
te z'tjn.

lnmiddels is hij weer druk bezig met de voor-

bereiding om ná de beêindiging van zìjn studie zijn

kunstenãarswerk weer op te pakken' Een

opdrachtgever heeft hem gevraagd om mee te doen

in de re¡zende tentoonstelling "Typisch Duits" die in
2015 in de verschillende hoofdsteden van Europa te

zien z Amsterdam'

Daarn roject van de

synag dracht is om

ais ku de omgeving

Wanneer u werk van Pete wilt zien, kunt u hem

googlen. Een eigen website komt eraan, maar daar

i-r l'til. nog mee bezig. En mocht u Pete zelf willen

spre'ken,-dan kunt u hem in ieder geval vinden in het

bestuur van de Dieverdoatie!

Pete, sterkte met de afronding van je studie en heel

veel succes met je werk als kunstenaar!

Gosina Glasbergen
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Shr¡-fakes schoonvegen met keukenpapier. Stee/þs eraf snijden en shii-takes in plakjes snijden, grote plakken
halveren. ShÈfakes in droge koekenpan op hoog vuur alomscheppend ca. 3 minuten roosteren.

ln een kom Hüttenkäse, crème fraiche en eieren tot gladde rnassa kloppen. Bieslook er boven in stukjes
knippen. Shii-takes en cheddar er door roeren en op smaak brengen met peper en zout.

Mengsel in 8 (ingevette) muffinholtes scheppen en in ca. 25 minuten gaar bakken. lets laten afkoelen en uit de
vormpjes nemen.

En dan als afsluiting een superlekker dessert van kwark, rabarber en lange vingers!!! Het is een gerecht uit mijn
kinderjaren. Mijn moeder maakte het vroeger als taart, maar werken met koude kwark en gelatine vind ik wat
lastig en wisselend uitpakken. Daarbij is gelatine nou niet echt supergezond... Vandaar dat ik het toetje als
trifle maak. Het is heel eenvoudig. Mijn ervaring is, dat zelfs mensen die geen rabarber lusten, hiervan
smullen... Je kunt zelf rabarbermoes maken en koud venverken of je doet makkelijk en koopt twee potjes
rabarbercompote.

Rabarbertoetie

Nodiq

- Lange vingers
- 500 g magere kwark
- 250 mlslagroom
- 2 sinaasappels
- 75 g suiker
- Rabarbermoes of twee potjes rabarbercompote

Neem een vierkante schaat van ongeveer 20 bij 20 (of een andere leuke schaal. Je kunt het gerecht ook in acht
één-persoons glazen of schaaltjes maken).

Pers één sinaasappel uit. Beleg de bodem van de schaal met lange vingers (suikerkant naar onderen). Giet het
sap er overheen. Beleg met een laag rabarber.

Pers de andere sinaasappel ook uit. Klop de slagroom stijf, voeg geleidelijk de suiker toe. Meng de kwark met
het sap. Voeg de slagroom er bij en meng alles goed (maar voorzichtig, zodat de slagroom luchtig bliift). Giet
het kwarkmengsel over de rabarber.

Laat het mrnsfens een paar uur, maar liever nog een nacht opstijven in de koelkast.

Wanneer je het in een grote schaal maakt en je eet het niet in één keer ap, zul je merken dat er een laagie
vocht in de schaal komt te staan. Je hebt van je kwark een soort hangop gemaakt. Dit vocht kun ie gewoon
afgieten.

Smullen maar!!!

Carina Nijland
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Met Pasen voor de deur, leek het me leuk wat kleine receptjes te geven voor een brunchtafel...

Als eerste geef ik een recept voor scones. De eerste keer dat ik scones at, was in Engeland' lk had me er heel

wat van voórgesteld, maar het viel enorm tegen. De scones lagen als stones op de maag, wat de terugrit over

landelijke maär hobbelige wegen niet prettþ maakte... Toch bleef ik het proberen. Helaas zijn de meeste

sconeé erg zoet en klef, waardoor - t in elk geval niet meer geliefd zijn' Gelukkig

vond ik ee-n heerlijk recept. De sco r niet zoetl Naar de kinderen toe, presenteer

ik het ats broodjeé. Zij smeren er j heerlijk" Zelf vind ik het lekker om er lemon

curd op te doen en éen lepel créme fraiche (maar je zou ook ongezoete slagroom of mascarpone kunnen

gebruiken).

Scones

Nodiq:

- 225 g zelfrijzend bakmeel
- zout
- 1 tl bakpoeder
- 1 ei,losgeklopt
- 40 g boter
- ongeveer 1 dl melk

Oven voorvenvarmen op 220 graden, (hete lucht tegen de 200)

Zeef het bakmeet samen met het zout en bakpoeder boven een kom. Voeg de boter toe en verkruimel het

mengse! rnet de vingertoppen tot het op broodkruim tiikt. Roer het ei er door en zo veel melk totdat een licht en

soepe/ deeg ontstaat.

Rot het deeg uit tot een lap van 2 cm dik op een met bloem bestoven werkbtad. Sfeek er met een vorm/glas I
cirkels uit. Lêg ze op een met bakpapier be'ktede bakplaat. Bestriik de scones du.n m.et melk. Bak ze in 10 tot 15

minuten gouõbruin'en gaar. Als ji¡ zle niet in één keer op eet, kun ie ze voor gebruik nog even opwarmen in de

magnetron.

Een hartig taartje mag natuurlijk ook niet ontbreken... lk geef daarom het recept van shii-take taartjes. Je kunt

zezowelilauw)warmãls t<ouo-eten. ze kunnen op de bruñchtafel, maar misstaan ook niet bij de borrel. Meestal

serveer ikzezo, maar je kunt ze ook in een salade venruerken. Voeg dan eerst dressing bij de sla (3 el olie, 1 el

aztln, /"¡ mosterd, p"i"r 
"n 

zout). Leg er een paar halve taartjes op. Strooi er uitgebakken spekjes overheen'

lk bak de taartjes het liefst in een flexibele muffinvorm. Direct uit de oven even laten afkoelen, dan krijg je ze er

makkelijker uit.

Hartiqe shii-take taafties

Nodiq:

- 1 bakje shr-fakes (1009)

- 1 bakje hütenkäse (200 g)

- % bekeñje crème fraiche (à 125 ml)

- % zakie bieslook
- % zakje geraspte cheddar (à 100 g)

- 1 elbloem
- 2 eieren

Oven vooruenNarmen op 175 graden (hete lucht 160)
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n en om de Onnerpolder,
natuurnotities rond Onnen

Ze zln er nog, de Bosanemonen in de
slootkant langs de Koelandsdrift, vlakbij de
Waterleidingweg. Vorig jaar is daar nogal in de
berm gerommeld en
ook door het koude,
late voorjaar heb ik
ze niet gezien.
Maar dit jaar staan
ze begin april
prachtig te bloeien
en lijken er meer
witte stenen tussen
het groen van het
talud te stralen dan
toen ik ze hier de
eerste keer opmerk-
te. 't ls ook de enige
plek in het dorp, althans ik ken er niet meer,
behalve hier en daar, vrijwel zeker aangeplant,
in een tuin. Veel algemener is de nu ook volop
in bloei gekomen Grote muur met veel kleinere
bloemen dan die van de Bosanemoon. Maar
door de rijke bloei kleuren flinke stukken van de
bermen rond Onnen nu helder wit.
Hier en daar hangt er een sluier van
Sleedoornbloesem boven, waarin hommel-
koninginnen rondraggen om stuifmeel te
verzamelen voor hun toekomstig volk. Die
doornige Sleedoornstruwelen zlin de ideale
leefomgeving voor de net aangekomen
Braamsluiper. lneens klonk daar ziin ratel weer.

Eerst een enkeling, maar dan, een dag of wat
later lijken ze allemaal terug.
Zo ging het ook met de Tjiftjaf, enkele weken
eerder: van de een op de andere nacht waren
ze er, voor velen de echte aankondiging van de
lente. De Tjiftjaf blijft in de winter het dichtst in
de buurt, in elk geval ten noorden van de
Sahara. Kan dus hier ook het eerst terug zijn.
Maar inmiddels heeft ook zijn dubbelganger al

van zijn aanwezigheid laten blijken. De eerste
keer weer het vloeiende, aflopende Fitisliedje
horen, ontroert altijd. Fitissen overwinteren in

het Sahelgebied en moeten, net als nog een
hele trits andere zomergasten, de Sahara over
om hier (of nog veel verder naar het noorden)
te broeden.
Anders dan de Tjitjaf houdt de Fitis van lage
struikbegroeiing. Wie de zang van de Fitis wil
leren kennen, kan dus het best bij wilgenbosjes
in de polder gaan luisteren, bij Marlens bosje
bijv. Of de vennetjes in Appelbergen.

ln de polder is het ganzengeluid vrijwel
verstomd. De Kolganzen zijn allang richting
hun broedgebieden vertrokken. De Brand-
ganzen vetten zich verder op langs de

Waddenzeekust en op de eilanden, zoals op

Schiermonnikoog. Wie weet zit er tussen de

duizenden exemplaren in de Banckspolder ook
een flink deel van de Brandganzen die onlangs
uit de Onnerpolder vertrokken.
Hun geblaf is vervangen door het repertoire
van het weidevogelsgilde van het uitgelaten
grutto-grutto-grutto en het hemelbestijgende
gejubel van de Veldleeuwerik tot de wat
melancholieke Tureluur-roep. Nu je halver-
wege de Waterleidingweg naar het noorden
een flink eind de polder in kunt, kun je deze
vogelwereld van heel dichtbij beleven. Volg je

he[ pad de andere kant oP, dan is de

Roodborsttapuit-man vrijwel niet te missen:
gewoon even de toPjes van de wilgen
afzoeken. Succes vrijwel verzekerd.

De grote invasie van onze zomervogels is,

begunstigd door die uitzonderlijk mooie vroege
voorjaarsperiode, hoorbaar begonnen.
Een paar dagen eerder meldde zich de eerste
Zwartkop met heldere, verdragende strofe'
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Ekkelkamp

Fa. Ekkelkanp

Rflksfrætweg l35Haren

tel050-5350215

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

*Tropische vtsæn, aquaruns en benodigdheden

* Hengelsporl en benodrydheden

* Yrye/g vissen en knaagdieren

* Hondensporl, dterbe ndrgdhe den

*Dteruenowen -apotheek

* Paarden" en yeeyæders

*Klompen en laanen

j(

Tj. v.d. Woude
verhuizingen

Verhuizingen in binnem- em buttønlamf,l

- Em¡gÊtièverpal{klnf]eñ
- ly'¿nJarrflde en be'.'erllgde ¡nboedel oÞslàg

fvlidclelhorsten¡¡eg I - 975'l TA Haren Gn-
tel. 050-5114 74 l9 / ir.g.5¡. 06-537 3eE 6S

fax 050-534 6,t 37

tellonrj 2
9753TA Horen

re|" ü5û-534 3ó 39
fnx050-534 38 I N

UtÕry'ltL;tehq5.nl



De Onner Ons

H¡storie
Alle kranten van 1985 tlm 2013 van school-dorpskrant De Onner Ons
zijn op 20 februari jl. naar het Groninger Archief gebracht.

lenneke Elema, Roelie Oosterveld en ondergetekende togen met de
auto vol kranten naar het Groninger Archief waar we ze vervolgens op
een bureau hebben achtergelaten.

De kranten worden opgeborgen in speciale zuurvrije dozen en op
stellingen in een indrukwekkende grote brandvrije bunker geplaatst.
Deze bunker hebben wij met eigen ogen mogen zien.

Ook worden de kranten allemaal gescand, zodat ze later toch
gemakkelijk nog gelezen kunnen worden, dus wordt vervolgd.

De historie groeit nog steeds want de krant gaat onder de naam "De
Onner Ons, dorpskrant van Onnen" nog altijd 10x per jaar door het dorp.
Volgend jaar gaat dus jaargang 2014 naar het archief.

Speciale dank aan lenneke, want zij heeft heel wat gemaild en gebeld
om dit voor elkaar te krijgen.

Vriendelijke groet,

Henk Oosterveld
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Kaart- en Sioelclub il in Trektt

UITSLAG KLAVERJASSEN & SJOELEN 14 MAART 2014

ioelen3 Bomen
1 e.¡ veldman
2 J.Swaving

3 R.Nijboer

4 TinyvdEs
5 W.Berends

6 J.Hekman

7 G.Vrieling

I J.Vlaar

9 J.F Abbring

10 Henny

11 Mariska

12 \Mlma Berends

13 G.Rutgers

14 \Mlly v Dellen

15 Geertje Reinders

16 J.Wieland

17 H.Wolters

18 Jogchem

19 J.Koops

20 Borgert Vrieling

21 \Mebe Gorter

22 T.Huizing

23 Liesje Kok

24 Sigrid Swaving

25 G.Rurode

26 Sietske Swaving

27 Laura v Hemmen

28 Anneke Nijboer

29 E.Lame'tjer

30 E.Tilman

31 K.Berends bocht

32 F.Bazuin

5341
5252

5232

5226

5075

5075

5009

4998

4965

4926

4903

4864

4827

4806

4711

4707

4640

4566

4460

4431

4378

4368

4330

4313

4305

3913

3882

3874

3865

3838

3671

3634

1 Gelske Blom 1621
2 f.Paize 1605

3 G.Swaving 1557

4 M.Zwiers 1546

5 L.Abbring 1514

6 Jantje Kooistra 1484

.(#
#

)
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Kaa rt- en Sioelclub "Slim in Trek"
El N DSTAN D Klaveriassen
Totaalstand minus laagste stand

Naam
1 W. Abbring

Totaal

minus laagste

73786
72494
72205
7L574
71307
71300
7rt77
7tlsL
7LLIT
70954
70770
7074t
70394
70325
70L25
69s74
69138
68391
679t6
67783
67546
67379
67296
67286
668s8
66026
63939

Abbring
Koops
Nijboer
Es van der
Hamberg
Eitens
Swaving
Tonnis
Zuidema
Paize

Ottens
Vlaar
Nijboer
Swaving
Abbring jr.
Berends
Wolters
Berends
Rutgers
Berends
Ottens
Swaving
Reinders
Hemmen
Swaving
Joren
Bazuin

Totaal

alle keren

77986
76239
75848
75645
75507
7533t
74997
74988
74888
74857
74572
74507
74325
74294
73822
73051
72606
72066
7t670
7].425
7L407
71353
70966
70907
70589
69808
66974

Naam
1W.
2J.
34.
4T.
58.
6K.
7J.
88.
9S.
L0 J.

LI J.

L2 J.

13 R.

L4 Mar.
1_5 J.F.

L6 K.

L7 H.

18 W.
19 G.

20 G.

2l T.

22 S.

23 G.

24 L.

25 Mich.
26 J.

27 F.

5

6
7
I
9

J. Koops
A. Nijboer
T. Es van der
B. Hamberg
J. Paize
B. Tonnis
J. Swaving
K. Eitens
S. Zuidema
Mar. Swaving
l. Ottens
J. Vlaar
J.F. Abbring jr.
R. Nijboer
K. Berends
H. Wolters
W. Berends
G. Rutgers
T. Ottens
G. Berends
S. Swaving
L. Hemmen
G. Reinders
Mich. Swaving
J. Joren
F. Bazuin

10
LL
t2
13

t4
15
16
t7
18
19

20
2L
22
23
24
25
26
27

7

Hoogste stand: 5897 door Jan Folkert Abbring Ur.l

L

2

3

Naam

G.

A.

L.

T.

J.

M.

G.

Blom

Wit de

Abbring

Paize

Kooistra

Zwiers

Swaving

TOTAAL

17590

]-7526

!72L3
L7t58
L6831

1591s

t5364

Hoogste stand: 1185 door mevr. Gelske Blom

EINDSTAND Sioelen
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emelvaartsontb¡ t

Als dorp willen we samen ontbijten en ontdekken wat
Hemelvaart betekent.

Aanvang: 8.30 uur
Waar: aan de Mottenbrink
Reserveer 29 mei alvast in uw agenda!

Meer in de volgende dorpskrant!

u Walk, nu ook door Haren

Moeders opgelet! Vanaf 2 april start de wekelijkse Buggy Walk! Het begin- en eindpuntzalbt¡
het CJG (Centrum Jeugd en Gezin Haren) zijn. Onder begeleiding gaan moeders, met de

buggy of draagdoeken, wandelen door Haren. Tijdens het wandelen worden er oefeningen
veirrcnt. Moedérs komen in contact met elkaar, krijgen de dagelijkse beweging en hebben

hierbij geen oppas nodig.

Vanuit de moeders van het CJG is het initiatief gekomen om na de zwangerschapsgym een

doorstart te maken met de Buggy Walk. Buggy Walk is wereldwijd al een bekend fenomeen'

Ook ín Nederland, in het Vondèipark te Amsterdam, is Buggy Walk al erg succesvol. Door de

goede bekendheid en het hoge animo voor Buggy Walk denken we dit succes te kunnen

évenaren in Haren. Tijdens dè Buggy Walk lopen de moeders met een begeleider, één uur

lang, langs een uitgêstippelde róute door de buurt. Tijdens het wandelen worden er

oeféningen gegevenãm Oé conditíe, uithoudingsvermogen en kracht weer op te bouwen. Na

¡e zwanlertinãp kan je door middel van de Buggy Walk weer richten op je eigen fitheid en

iegelijfe-rtijd kan je in tontact komen met andere moeders uit de buurt. Tijdens de work-out

nolt je je geen zórgen te maken over je pasgeboren baby, want hij/z'rj gaat gewoon mee. De
grggy foa-lk, is opi april van start gêgaan, maar we hebben meer participanten nodig. Er

woiOi's ochtend en's åvonds een guggy Walk getopen. 's Ochtends van 9.30 tot 10.30 uur

en ,s avonds van 18.30 tot 19.30 uur. HËt begin- en eindpunt is bij het CJG (Mellensteeg 16,

Haren).

Voor gratis inschrijving kun je een mailtje sturen naar info@cjg.haren.nl.of even bellen naar

06 523 01 690. Kan jiiop Oii t¡Ostip niet, maar heb je wel interesse of heb je andere vragen?

Neem gerust contaci met ons op en laat dit weten. We hopen van je te horen'

Namens Centrum Jeugd en Gezin
Mireille Hofsteenge
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Uw partner ün:

'r: :- i, - rioolontstopp¡ng
- aanleg/renovat¡É r¡rol
- drainagesysternen
' grÕncl"¡/erk t"b.v. tu¡n
- Ël noph¡qrlt/reca¡cting
- gladheidbestrijding
- fleverinE stnaat¿andltuinç¡nond/cornpost
- leverfl n g haffve rhardfi n g {grind, mijnsteenlsp [it)
- beschoeiing
- graafr"nachtneverlru u r
- tnansport

www.vendenes"info

Vs el'''Ë5
Lqon en aannemîngsbedrijf

GROND-, l,IlEG- EN WÃTERVIÍERKEhI

1-|- ''' "\v/l\*,r¡-\-/,*\"¿s\

Fella¡ld ?a - Haren
I t6 -, 533X5016 ,¡ fr5,0 - 40619$t

l; info@vanderes.info

ttåfr;s úclr,5firGÌ
S C Til.r.r -ÞERYì'1E.R.I(EI\I

h ,4Ì¡h,:¡riü%rÛr' ùr /Sr!flì$T"r I
r EnKËü\Dt iJr U

S C HTI-D ER5ÂTERII E I\Û BE.G I-AZ II\¡ GE}\T VTTÁ' I\ÍDÁ.FVT'-E.F.I{I I\[G

Fe¡landravoorrl 6" åìr53 -f-E¡ Harffi - (olF¡t[¡) ã€!t çl9 gcl - w-r¡ã'lstâtlrr$¡-n¡ * ¡nfo@ltranslûl¡ftg.nl

\f@CDffit r{iHlf il}.Ã1F G¡,EETJE EX:FñLA

BETAAL ,Ñ'TET TEVEEL!!
(6% BTW voor partlculleren, vraag naar de voorwaarden)

Stukadorrrsbedriif

ffi Felland 7 - Haren E HOA
ffi

rffiüìÚ¡

050 5341 730 / 06 2248,8883

06-47157315

Fe:rgionstãlling
lVla negelesser¡

Prirréless.ell
Br¡ite¡rrltte¡r

i p p i sch ce rrt rr¡ rrr d eo n tl e resc

de

lr.n I

-TtWp
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erstel ha en en houtwallen kri t veruol

De gemeente Haren kent van oudsher veel hagen en houtwallen. Deze landschapselementen maken
het landschap aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Bovendien zijn ze van grote ecologische
waarde. Doordat ze hun functie als veekering, perceelsafscheiding en houtvooziening in de loop van
de tijd verloren, raakten veel houtwallen en hagen in verval. Met het vervolg van het succesvolle
project 'Herstel van hagen en houtwallen' krijgt Haren weer een deel van deze karakteristieke
elementen terug.

ln 2011 won het project 'Herstel van hagen en
houtwallen' in Haren de Gouden mispel; de prijs die de
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitreikt aan
mensen of organisaties die zich uitzonderlijk hebben
ingezet voor het cultuurlandschap in Nederland. ln de
eerste fase werd circa vijf kilometer hagen en hout-
wallen hersteld. ln de tweede fase willen de gemeente
Haren, de Vereniging voor Duurzame Landbouw 'Stad
en Ommeland' en Landschapsbeheer Groningen 3300
meter houtwalen 1300 scheerhaag herstellen.

. /::.

:"

ù;-".."i"¡&;¡ì

Bijzondere leefomgevin g
De houtwallen en meidoornhagen in de gemeente Haren zijn belangrijke verbindingsroutes en

verblijfplaatsen voor diverse plant- en diersoorten. Vooral voor vogels zlin ze van grote betekenis. Een

haag of houtwal van honderd meter levert in het najaar met gemak meer dan honderdduizend bessen

op. Ook voor kleine zoogdieren, amfibieën en dagvlinders zijn de landschapselementen van belang

ais leefgebied. Aan groteie zoogdieren als reeën en egels bieden ze beschutting. Voor mensen biedt

besloten landschap een prachtige omgeving om in te wonen, werken en recreêren.

Voor eigenaren
As eigðnaar van een houtwal of haag kunt u gratis deelnemen aan de tweede fase van het

hersteþroject. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Albert-Erik

de Winter van Landschapsbeheer Groningen (050 368 97 97 of
a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen. nl).

Organisatie
'He-rstel van hagen en houtwallen' is een project van Landschapsbeheer Groningen, de Vereniging

voor Duurzame Landbouw 'Stad en Ommelan¿' en de gemeente Haren. Het project wordt mogelijk

gemaakt door de regiopark Groningen-Assen, provincie Groningen, Gebiedsfonds Drentsche Aa en

de gemeente Haren.

æ ÞRfÚ¡ltIN
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Weerspreuken

Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:

. April doet wat hij wil.

. Aprilveel regen, brengt rijke zegen.

. April koud en mei warm, geen boer wordt er drm.

. Zelfs aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed.

. Sneeuwt april nog op onze hoed, is voor druíven en koren goed.

. Verschaft april mooie dagen, dan pleegt de mei de last te dragen.

. April lcoud en nat, vult schuur en vat.

. De wouwen en de aprillen, hebben beiden hun grillen.

. De heren en de aprillen, bedriegen die zij willen.

. ltrtil april niet yertrouwen, hij is en blffi de ouwe. Nu lacht hij vals met zonnegloren en

gooit dan weer met hagelstenen om je oren.

n
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MATTHEUSPASSION
KONINGSSPELEN
PAASONTBIJT
PAASCONCERT
PAASBRUNCH
KONINGSDAG
SPEKTAKEL
SNOEIHOUT
PAASHAAS
PAASBULT
PAASTAK
PAASDAG
EIEREN
WlLLEM
RIBES
TULP

BLAUWEDRUIFJES
NOTENSCHIETEN
JAPANSEKERS
CHOCOLADEEI
KRUISIGING
KOEKHAKKEN
NARCISSEN
GRASMAAND
PAASLIED
MAGNOLIA
VEULENS
BLOESEM
PAASEI
SPIREA
LICHT
BACH

VOORJAARSMARKT
SPIJKERSLAAN
MEIVAKANTIE
KU IKENTJES
OPSTANDING
LAMMETJES
FORSYTHIA
KIEMMAAND
VOORJAAR
MEIDOORN
PASSION
WALNOOT
MAXIMA
PASEN
VUUR

De oplossing vindt u in de Onner Ons van mei.
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erkiezin suitsla en Onnen

2010 2014

1. V.V.D. 59 43

2. D 66 58 149

3. P.v.d.A. 48 23

4. Groen Links 44 34

5. CDA 62 59

6. Gezond Verstand Haren 32 75

7. Christen Unie 101 60

8. Liberaal Haren 10

9. Blanco lijst (Arnoud Berghuis) -- 0

Blanco stembiljetten 0 4

Aantal uitgebrachte stemmen 457

De kandidaten uit Onnen kregen in Onnen het vofgende aantal voorkeurstemmen

F.D. Pathuis
T.J.J. Sieling
J.A. Oosterveld
T. Berends
E. Keller-van Ruitenburg

(D 66)
(P.v.d.A.)
(c.D.A.)
(c.u.)
(1.H.)

14 stemmen
12'
18 r,

24"
4"

Voor fusie GroningenÆen Boer
Tegen fusie Groningen/Ten Boer

De uitslag van de burgerraadpleging is als volgt:

:96
: 361

Gonclusie= 79 o/o is tegen
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oDo
DE TEUKSTE NACHT

frä*t¡*ñ*il}
ZATERDAG 3I MEI

ENTREE

AAN DE KASSA
TOEGANG

CONSUMPTIES
TIJDEN

INFORMATIE
MUZIEK

LOCATIE
VOORVERKOOP

€.7.50
€ r 0.00
VANAF I8 JAAR
€ r.50
VAN 20:00- 0l:00 UUR

WWW.TOETERPOP.NL
TOP BAND MELROSE + DJ JAN
OUDE RENBAAN ONNEN, HOEK ZUIDVELD-LEEAAWEG

TIEHOF ONNEN - LANTEERN NOORDLAREN
PAVILJOEN APPELBERGEN - PUB HAREN
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Thema: Koningsdag



c$rllen in hetie

sf

'Het is fijn dat er niet gerookt

of gedronken wordt en het is

altijd schoon'. René Nijland

ROKEN EN ALCOHOL IS

NIET TOEGESTAAN !

Wanneer: elke vrijdagavond

T¡jd:20.30-23.00 uur

Leeftijd: 12-1.6 jaar Je mag natuurlijk
vrienden meenemen!

'Wij vinden het erg gezellig, en we

kunnen hier bijkletsen'. Desiree de

Groot Jessica van der Wielen, Joyce van

Wieren'

'Er wordt

altíjd leuke

muziek

gedraaid'.

Bart-Pieter

ten Berge

'Wij vonden het niet zo leuk op de

zaterdagavond omdat er dan oudere
jeugd is, daarom heeft Daniël Bieze

geregeld dat we hier op vrijdagavond

mogen chillen'. Ronald Vlaar

'Doordeweeks maken

we samen het
jeugdhonk weer

schoon'. Rik Elema



Hallo allemaal!

Dit is alweer de één-na-laatste Onneronsjes van dit seizoen, maar ook voor ons. Wij gaan na dit

seizoen stoppen en zijn dus op zoek naar mensen die deze taak van ons over willen nemen' Wij

hebben dit 2 jaar met plezier gedaan en zijn natuurlijk bereid om onze opvolgers de eerste maanden

op weg te helpen als zij hier behoefte aan hebben. We hadden ervoor gekozen om de Onneronsjes

om de maand te laten verschijnen, dus 5 van de L0 uitgaven, maar dit mag natuurlijk ook meer (of

eventueel minder) zijn. Het zou leuk zijn als je zetf met nieuwe/leuke ideeën komt, je mag helemaal

zelf weten hoe je het aan wilt pakken!

Lijkt het jou leuk om de nieuwe jeugdredactie van de Onnerons te worden? Of heb je vragen

hierover? Laat het ons weten, en mail naar onneronsies@hotmail.com!

Groeten,

Kyra van Mossel en Reily Elema
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fúngsdag veftae,
Hoera! Koningsdag

Het is vandaag Koningsdag. Jasper en Sanne gaan naar de braderie in het dorp met hun

moeders. Ze zitten te wachten op de bank. Ze hebben een kroon op hun hoofd. Die hebben

ze gemaakt in de kleuterklas. Hij is van papier met oranje glitters erop geplakt.

'lk ben een koning en jij bent een prinses', zegt Jasper.

'Nee, ik ben een koningin. Kijk maar ik heb een kroon' , zegt Sanne. Jasper pakt de kroon van

Sannes hoofd.

'Nu niet meer', zegt Jasper. Sanne wordt boos en wil de kroon terug. Maar Jasper springt van

de bank. Hij rent door de kamer en roept: 'Je bent een prinses'. Sanne springt ook van de

bank en rent Jasper achterna. Jasper let niet goed op en gooit een vaas met bloemen van de

tafel. Een grote plas water ligt op de grond. De moeders van Jasper en Sanne horen het

lawaai in de keuken. Jaspers moeder komt de kamer binnen en vraagt: 'Wat is hier aan de

hand?'

'Jasper heeft mijn kroon afgepakt en il< ben geen prínses', zegt Sanne. Jaspers moeder ziet de

vaas met de bloemen op de grond.

'Nou, het is wat moois. Het is dat de koning jarig is en ik niet boos kan worden. Jasper geef

Sanne haar kroon terug'. Jasper is geschrokken en doet wat zijn moeder zegft.

'Gaan we nu naar het dorp. lk wil geschminkt worden', zegt Sanne.

'lk niet, ik wil op het springkussen', zegt Jasper.

'We ruimen eerst de vaas op en dan gaan we', zegtJaspers moeder.

ln het dorp is het gezellig. Er staan allemaal kraampjes in de dorpsstraat. Je kunt er van alles

kopen: poppen, snoepgoed, sokken en breiwol. En er zijn ook kinderen die een kleedje op de

grond gelegd hebben. Op dat kleedje liggen: oud speelgoed, serviesgoed, stripboeken, een

blikken speelgoedtrommel. Allerleitweedehandsspullen die de kinderen thuis van zolder

hebben gehaald. Jasper ziet een rode brandweerauto liggen en pakt hem op.

'Voor vijftig eurocent mag je hem hebben', zegt een meisje.

'Mam, mag ik hem hebben?'vraagt Jasper. Jaspers moeder vindt het goed en geeft het

meisje het geld. Maar nu wil Sanne ook wat hebben. Ze ziet een pop en wijst ernaar. Het

meisje zegt: 'Die is een euro'. Sannes moeder geeft een euro. Blij lopen Jasper en Sanne

weerverder. Ze blijven metz'n allen staan bij een jongen die op een dwarsfluit'Lang zalze

leven'speelt.

'Dat doet hij heel goed', zegt Sannes moeder en gooit vijftig eurocent in een mandje op de

grond. Jasper steekt zijn tong uit naar de jongen en zegt: 'lk vind er niks aan'. Maar de jongen

speelt al weer een ander liedje.

Zezijn op een pleintje aangekomen. Daar staat een groot springkussen



En er is een kraampje waar je je kunt laten schminken. Jasper geeft zijn rode

brandweerwagen aan zijn moeder.

'lk wil op de springkussen', zegt hij.

'lk ook', zegt Sanne en geeft de pop aan haar moeder.

'Jij wilde niet op de springkussen', zegt Jasper'

'Maar nu wel', zegt Sanne.

'lk heb een veet beter idee. Op de springkussen kunnen jullie niet met die kroon op je hoofd'

Jullie moeten je eerst laten schminken. Dan staat dat extra feestelijk als jullie voor de koning

gaan springen', zegt Sannes moeder. Dat vinden ze allemaal een goed idee. Jasper en Sanne

rennen naar het kraampje toe. Twee meisjes schilderen bij een paar kinderen een paar

vlaggetjes op hun wangen.

'Dat willen wij ook', roepen Jasper en Sanne.

'straks mogen jullie', zegt Sannes moeder. Eindelijk zijn Jasper en Sanne aan de beurt'

'De vlaggen op jullie wangen staan leuk bijjullie kroon',zegt een van de meisjes.

'Die gaat straks af. We gaan heel, heel hoog springen voor de koning', zegtJasper' Het meisje

lacht en zegt: 'Dan ziet hijjullie misschien wel'.

'Ja, wij springen helemaal tot boven zijn paleis', zegt Jasper.

'Toe maar. Dat is nog eens een verjaardagscadeau',zegl het meisje. Als Jasper en Sanne

geschminkt zijn, betalen de beide moeders de meisjes.

Jasper en Sanne rennen naar het springkussen. Ze kijken naar de kinderen die de lucht in

springen. Er valt er een op z'n billen. Een ander laat zich op z'n buík vallen. Jasper en Sanne

geven hun kronen aan hun moeders.

'We lijken wel hun lakeien vandaag. We dragen van alles voor ze en we moeten ook nog

betalen', zegt Sannes moeder.

'Ja, het zijn vandaag Koninklijke kinderen met die kronen en vlaggen op hun wangen', zegt

Jaspers moeder. Jasper en Sanne springen zo hoog als ze kunnen. Na een poosje ziinze erg

moe van al dat springen. Ze gaan van het springkussen af en lopen naar hun moeders toe'

'Zo, uitgesprongen. Dan gaan we een lekkere suikerspin halen', zegt Jaspers moeder.

'Jaaaa' roepen ze alle twee tegelijk. Ze lopen weer terug naar de braderie. Bij een kraampje

kopen ze vier suikerspinnen. Ze vinden een bankje en gaan gezellig zitten snoepen. Jaspers

en Sannes haar zitten na een tijdje onder de suikerspin.

'Jasper en Sanne met hun roze pruiken van suikerspin', zegt Sannes moeder.

'Ja, als de koning jullie zo ziet kan hij jullie wel opeten', zegtJaspers moeder.

'Nee, wij zijn geen suikerspinnen. Wij zijn koning en koningin', roept Sanne.

'lk ben koning suikerspin' zegt Jasper.

'Kom lconing suikerspin. We gaan weer eenst, zegt Jaspers moeder. Met z'n vieren gaat het

feestelijke gezelschap naar huis. Ze zwaaien nog naar de jongen met de dwarsfluit. Die bergt

zijn dwarsfluit op voor de volgende Koningsdag.
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Overzl 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 "Slim in Trek"

Oranjevereniging Onnen

Ouderensoos Onnen

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Schuttersvereniging Onnen "S.V.O.'

Stichting'De Tijborg"

Stichting Dieverdoatie

Stichting Dorpshuis "De Tiehof

Tennisclub

Toneelvereniging Onnen "D.O.T.'

Visclub'De Onner Biks"

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen"

I Jsverenig ing "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 (rijoer¡jr)

Mevr. W. Berends

Dhr. E. Oosterveld

Dhr. W. Berends

Dhr. G. Honebecke

Dhr. E. Berends

Dhr. R. Eringa

0s0-4061 381

h i. oosterveld@home. n I

050-4062523
riemerve nema@hotmail.com

06-26953001

ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553
oranievereniqino@onnen.nu
050-4061520
ewi navanwieren@ home. nl

050-5255695
tinekemars@hotma il. com

050-5341 510
hans.staal@home.nl

0 50 - 40622 1 4 I 06 -2256 467 I
geertaukje@hetnet.nl

06-28419069
we nd y. be rends(@ h otma il. com

o504062847
erikoosterveld@home. nl

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

050-5343714
berharen@home.nl

050-4063554
Reindert.erinoa@tele2. nl
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Waatom zou u íets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien zelfs rninstens zo goed en

waarschijnlijk voor een aantrekkeliike prijs.

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

stor¡ngen en het installeren van gastechnische installa-

ties, water, sanitair, elektriciteit, eirconditioning, vloer-

verwarming, centrale verwarming, dakbedekking,

zonnecollectoren en zink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

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

tarief natuurlijk........want het blijft onneronsl
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