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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 blijven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, Onnen.
De minimale bijdrage incl. bezorging is vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers).
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Penningmeester, Anke Schaafsma, Tíjborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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lnleveradres en ve¡zorqinq lav-out:
Roelie Oosterveld-de Groot
Mottenbrink 18
9755 PR ONNEN

8 050 - 406 2019

E-mailadres: oh hêl'ons@hotmai l.com

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maandag 2 juni 2014

Let op: laatste Onner Ons voor de zomeruakantie

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

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

Rapen en Nieten

Het Rapen en Nieten zalworden verzorqd door:
Biljartclub Qets

Dit zal plaatsvinden op:

donderdag 12 juni 2014 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

Biljaftzaal van Dofpshuis De Tiehof (nsans zijdeur bij Jeugdhonk)

4



Het Voorwoord....

Vrijheid

De eerste dagen van mei staan in het teken
van vr'rjheid.
1 mei dag van de arbeid, 4 mei dodenherden-
king en 5 mei is het de hele dag feest met
veel muziek en aandacht voor het feit, dat wij
bevrijd zijn door o.a. de mensen die wij 4 mei
herdenken.

Een paar maanden terug zijn wij met het gezin
in kamp Westerbork geweest.
Een indrukwekkende grote ruimte met prikkel-
draadhekken er om heen waarvan ik eerst
dacht: wat moeten die heuveltjes overal?
Een oudere meneer vertelde dat elke verho-
ging een barak voorstelt en dat deze barakken
na de oorlog allemaal gesloopt z'tjn omdat
men het hout om één of andere reden kon
gebruÍken.
Toevallig z'rjn kortgeleden oude barakdelen
terug gevonden bij een boer en deze worden
opnieuw in ere hersteld.
ln het voormalige kamp vertelde deze me-
neer, waarvoor de barakken dienden en had
hij bij elke plek waar wij even stopten een in-
drukwekkend verhaal over verdriet, vreugde,
verraad, bescherming, dood en leven.
Als je ontsnapte dan waren jouw familie en
vrienden de eersten die op transport gingen.
De mensen die op transport gingen, wisten
niet wat hen te wachten stond, behalve dat ze
dachten dat het daar beter zou worden.
Als men de keuze maakt om naar kamp Wes-
terbork te gaan, zotg er wel voor dat je met
een gids mee gaat.

Begin april zijn we naar de musical "Soldaat
van Oranje" geweest.
Als je dan begaan bent met de oorlogsge-
schiedenis en denkt te weten wat echte vrij-
heid betekent, komt deze musical behoorlijk
binnen.
En dan lees ik net dat deze musical wordt
verlengd tot volgend jaar maart en zijn er al

meer dan 1,3 miljoen mensen naar toe ge-
weest, waarvan er ook veel mensen zijn die er
voor de 2d" of 3d" keer heen gaan.
Deze musical is echt een aanrader om naar
toe te gaan.

Veel leesplezler

Groet,
Henk Oosterveld
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ro ramma radio Haren FM

Wekelijks prog ra m maschema (m. i.v. tebruari 201 4)

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 jongerenprogramma van Haren FM, met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck, Trek je Track, Uitgaarstip ven

de Wee-k en ban-i's of Noud's Weetje en de Keuzeplaat,Op Facebook (zoek'Wilde Haren - Haren FM') of

www.twitter. comM/ildeHaren FM.

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

Informatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, sfudiogasten, agendaberichten en veel muziek.

Om half 10, 1l e¡ 12 het Harens Nieuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke va¡r 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 krÍjg 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 kerkdienstuiÞending vanuit de Gorechtkerk a/d
Kerkstraat.
Maandag:
19.45 - tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad

Eén keer in de maand een rechtstreekse 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 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.

'i(r Hafen FM
'"' : : , ,,i ;.f l, ri ¡r ì ', ': i l,,F'
. .r ri :1. ;:i ) '

Dieverdoatie Oud Papierinzameling 2014

23 augustus
19 iuli

14 juni

6 december
1 november

27 september
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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.
Algemeen bereikbaarheidsnummer:
O I O0-9 2 2 9 (€0,10 perminuut) Houd uwgegevens bij de hand!

Uitsluitend voor spoedqevallen 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) - 53474 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email : oosterhaar@mediq-apotheek. nl

Openinqstiiden
Maandag Um 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-haren. n I

Openinqstiiden
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 vr'rjdag en maandag
1O.OO 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 apotheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u

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

Apotheek HanzePlein
Hanzeplein 1 22, 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 verzekeri ngsgegevens 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 betafen. Middelen die niet voor
vergoeding in aanmerking komen (bijv'

hoeltdrankjes en neusdruppels) dienen wel
direct betaald te worden.
Er zijn betaalautomaten aanwezig.
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Apotheken

Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
werkdag
ophalen

Ophalen
Apotheek
Volgende
werkdag
na 16.00
uur

in apotheek
inleveren in
receptenbus*"

vóór 10.00 uur

vóór 10.00 uur

Aanvragen
huisarts

Herhaalbriefles,
overige recepten

Welke recepten?

Herhaalmedicatie*

'Spoed'
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Hubo van der Werf
Kerkstraat 10 Haren

0sü-5346870

info@huboharen. nl

ftim ffi ô-Tchitecten
Bakkerweg 3 ' P7n5 PM tnnen , T 05O 21,f, 01 fi0 . \rn¡ruu;flt¡narqhitecte¡¡"nl
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erkdiensten

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

18-05

25-05

29-05

01-06

08-06

15-06

18-05
25-05
29-05

01-06
08-06
1 5-06

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur

09.30 uur
16.30 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
10.00 uur

Gereform eerde kerk H are n'O n nen, Kerkstraat

Leesdienst
Ds. S. Heijs
Ds. J.M.A. Groeneveld
Leesdienst
Ds. D. Mak, Hemelvaart

Leesdienst, Voorbereiding H.A.
Ds. D. Mak
Ds. H. Venema, Pinksteren, H.A.
Ds. S. Alseda
Leesdienst
Ds. M. de Vries

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

WJ ZI G I N G EN VO O RBEH OU D EN

Ds. M. Boot
Ds. M. de Jager m.m.v. de Cantorij
Dienst in Dorpskerk Haren, Hemelvaartsdag
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ienst elin t¡ n54

M.i.v. 05-01-2014

MAANDAG Um VRIJDAG

-rijdt niet in schoolvakanties

ZATERDAG

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

afvalwljzer 2014
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Gieten.(OV.knpt)
Zuidlaren*(Brink)
Onnen (Ubels)
Haren (Raadh.ol.)
Groninqen CS

6.35
6.22
6.11
5.59

7.36
7.23
7.12
6.59

8.29
8.16
8.02

9.29
9.16
9.04

10.29
10.16
10.04

11.29
11.16
11.04

12.29
12.16
12.04

13.16
13.03

14.03
't3.40
13.27

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
18.15
18.04

Groninqen CS
Haren (Raadh.ol)
Onnen (Ubels)
Zuidlaren*(Brink)
Gieten.(OV.knpt)

6.54
6.41
6.29

7.57

6.51

7.42
7.29
7.17

8.57
8.43
8.31
8.19
7.53

9.56
9.42
9.30

10.56
10.42
10.30

11.56
11.42
11.30

12.56
12.42
12.30

13.57
13.42
13.29

14.58
14.43
14.30
14.19

15.58
15.43
15.30
15.19

16.57
16.43
16.30
16.1 9

17.58
17.44
17.31
17.19

18.53
18.41
18.29

Onnen (Ubels)
Haren(Raadh.pt)
Groninoen CS

7.30
7.17
7.05

8.30
8.17
8.05

9.28
9.15
9.03

10.28
10.15
10.03

11.28
11.15
11.03

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

Groninqen CS
Haren(Raadh.Dl)

Onnen (Ubels)

7.57
7.43
7.30

8.57
8.43
8.30

9.57
9.43
9.30

10.43
10.30

10.57 11.57
11.43
1 1.30

12.57
12.43
12.30

13.57
13.43
13.30

14.57
14.43
14.30

15.57
15.43
15.30

16.57
16.43
16.30

17.57
17.43
17.30

18.53
18.41
18.28
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Datum:

zaterdag L7 mei2014

maandag 19 mei 2014

woensdag 2Lmei2Ol4
donderdag 22mei2Ot4

woensdag 28 mei20L4

donderdag 29 mei2Ot4
zaterdag 31 mei 2014

maandag 2 juni20L4

woensdag 4 juni 2014

donderdag 5 juni 20L4

zaterdag 7 juni 2OL4

woensdag 11juni 2014

donderdag L2iuni20L4
zaterdag t4juni2OL4
zondag 15 juni 2014

or shuis De Tiehof
Bakkenrueg 4, 9755 PM Onnen, 050-406 26 48

Agenda

Vereniging / activiteit

Hengelclub Haren

Familiereunie
Vergadering Noordelijke Dietisten
Hengelclub Haren

Vergadering Humanitas

Visclub "Onner Biks"

Stembureau Europese verkiezingen

Visvereniging ZEZV

DLG , Feestelijke openìng Onner en Oostpolder

Visclub "Onner Biks"

FETKE LIEMBURG TOERNOOI (SPORTPARK DE KOEPEL)

Toeterpop (Zuidveld)

Studieclub Veeteelt
Bijeenkomst van de Provincie Groningen

Visclub "Onner Biks"

Visvereniging ZEZV

Visveren iging ZEZV

Onner hoeskoamer met Klaas Visser

Visclub "Onner Biks"

Visvereniging ZEZV

Visclub "Onner Biks"

Motorclub M CO verzamelen

Aanvang Sluiting

15.00
10.30

09.00

18.30
20.00
18.00
7.00

18.00
8.30

18.00
09.30
20.00

20.00
9.00

18.00
18.00

07.00
20.00

18.00

18.00

14.00
9.30

t7.30
15.30

12.00

22.00

22.00
22.30
22.0O

22.30
13.00

22.30

0.00
01.00

2l.oo
19.00

22.30

22.30
17.30

13.30

22.30

22.30
L7.OO

10.00

uur
uur
uuf
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vindt u dot de tíehol Ín de zomermaqnden ook op zondcrg open zou moeten ziin ?

Laat het weten vio ínÍo@detiehof.nl of facebook!!

De Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend

Vrijdag en zaterdag van 16.00-19.30 uur

Neem ook eens een k¡jkje op onze geheel vern¡euwde website www.detiehof.nl

Wil je op de hoogte btijven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?

Stuur dan een e-mail naar info@detiehof.nl

Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com,/detiehof en Like i -.; '
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oso -2ao2272

06 - 233 BB8 64 (mobiel)

Praktijkadres:

Brinkhorst 3 (t Clockhuys)

HAREN (Gn)

ffiffi ffiffiffi

Ê-mail:

info@ praktijkchrisschaafsma. nl

PosÌadres:

Tijborgsteeß L

9755 PL ONNEN

WWW.PRAKTIJ KCH RISSCHAAFSMA,NT
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A
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Kselen - Vr,ie¿en - l/llassen
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aadhuis lein 10

Na vele jaren maandelijks een bijdrage te hebben geleverd, is dit de laatste keer dat
ondergeteketrden een stu(e schrijven over de Harense politiek.
De reden daarvan is eenvoudig. We stoppen beide met de Harense politiek. Dat is dan ook
het moment om deze rubriek te beêindigen. Jammer?
MisschÍen wel, want wat we beide nastreefden, was dat de inwoners een beetje op
hoofdlijnen geinformeerd bleven, over wat er in het gemeentehuis speelde. En vooral wat
voor Onnen van belang was.
Misschien ook niet, want er wordt in kranten en op sites al veel geschreven over bestuurlijke
en politieke zaken in Haren.

Op 24 april zijn de nieuwe wethouders benoemd en daarmee komt tegelijkertijd een einde
aan het wethoudersclrap van ons beiden. Theo Berends zet zijn bestuurlijke loopbaan voort
in de gemeente Eemsmond, waar hij vooral zalwaken over de genreentelijke financiën en de

recreatie en h'tj het toerisme zal bevorderen.
Theo Sielingzalzich gaan oriënteren op een nieuwe toekomst.

We willen de lezers van Onner Ons bedanken voor het lezen van onze rubriek.
Wat positief is, dat we elkaar ongetwijfeld nog bl'rjven treffen.

Theo Berends en Theo Sieling

Theo en Theo, hartelijk dank voor de jarenlange maandel'rjkse invulling van deze rubriek.

Jullie hebben de lezers iedere keer weer op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen
binnen de gemeente Haren en met name de zaken die ons dorp aangaan.

Dat de rubriek nu ook stopt, is nog niet zeker. We zijn op dit moment in overleg met íemand

die misschien (een andere) invulling aan deze rubriek wil geven.

Bestuur en redactie
Onner Ons
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40 Jaar soos!

40 aar comitél¡ oos

Fennie Kooizit al sinds de oprichting van de soos

bij de soos als comitélid. Zij werd deze middag dan

ook flink in het zonnetje gezel. Dit kwam voor haar

als een complete verrassing! Torion, welzijns-

organisatie Haren, kwam langs om haar een kado

aan te bieden voor haar 4O-jarige inzet, van de

gemeente Haren ontving ze een mooi boeket

bloemen en ook de soosleden hebben haar enorm

verwend met een prachtige zonnewíjzer en een

schitterend plakboek, gemaakt door alle soosleden

Ewina had een mooi gedicht gemaakt en las deze

voor,

Mensen die Fennie goed kennen, weten dat ze

naast de soos nog een andere hobby heeft, nl.

tuinieren. Speciaalvoor Fennie werd, heel

toepasselijk, een lied gezongen op de wijze van

"Mien Toentje'van Ede Staal. En natuurlijk in het

Gronings!

De soos bestond 2 april 2014 maar liefst 40 jaar!

Dit werd dinsdagmiddag I apriljl. groots gevierd

in dorpshuis de Tiehof.

Zangeres Saskia Leenes uit Groningen bracht

deze middag prachtige Nederlandse liederen ten

gehore. Hierna ging het feest nog een aantal

uurtjes door met een terugblik naar de afgelopen

40 jaar en onder het genot van lekkere hapjes en

drankjes!
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Vervolg Ouderensoos Onnen 40 jaar
..,.

Soosleden 35 en 20 iaar l¡df

Mevr. Vrieling-Heerema (zie foto), tevens ourlste
lid t.w. 96 jaar oud, is maar liefst 35 jaar lid van cle
soos. ln 1979 werd ze lid en was toen 61 jaar.

Mevr. Van Wieren-Berends, 94 jaar, is ook al heel
wat jaartjes lid, nl. 20 jaar. Zij is in 1994 lid
geworden op 74-jarige leeftijd. Helaas kon mevr.
Van Wieren deze middag niet aanwezig zijn i.v.m.
ziekte.

Dit konden ze niet stilletjes voorbij laten gaan!
Êr werden 2 prachtige gedichten voorgedragen
voor deze dames en ze mochten een mooi kado
ontvangen.

Oprichtinq soos - 1974
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Uit: HarenerWeekblad maart 1974

B¡ izondere so middaqen
Kerstviering
Het is altijd een heel mooi samenzijn! Met
liturgie, kerstverhalen, orgelspel van Roel
Wester, zang met o.a, dhr, F. Vels, dames
Forsten en Poelman, Dubbel mannenkwartet
Deo Cantemus, zusjes Berends uit Onnen,
Fam. Schotanus uit Onnen enz. Met als
afsluiting een gezamenlijke broodmaaltijd.

Sinterklaasmiddag
Opvallend de zelfgemaakte gedichten van de
soosleden en de fijne geschenken van Sint en
Piet die ze zorgvuldig hebben uitgezocht.

Comitéleden oprichtinq soos Onnen 1974
Mevr. Kamphof
Mevr. Poelstra
Mevr. Middel
Mevr. Ezinga
Mevr. Berends-Raven
Mevr. Luider
Mevr. Hekman-Kuiper
Mevr. Lutgers
Mevr. Kooi
Dhr. H. Elema
Dhr. J. Venema

Aantal soosleden: 16

Nieuwjaarsvisite
Met eigen talent! De soosleden halen
gedichten, voordrachten en verhalen uit "de
oude doos".

Spelmiddagen
De spelmiddagen natuurlijk niet te vergeten
Deze zorgen voor spanning en vertierl Het
was altijd kaarten, sjoelen en bingo
Nu meestal alleen nog bingo.
Met Pasen was het altijd raak met
notenschieten.
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De vele uitstaoies en excursies in cle afqelopen iaren, o.a.
r Boottocht Giethoorn
. Museumdorp Orvelte
. Veenmuseum Bargercompascuum

" Automuseum Assen
. KnipselmuseumWesterbork
. FietsmuseumWesterbork
. Hanclkar museum Zuidwolde
. Noord-Groningen: tochtBlauwestad

" Rutgers Bloemen Ëelde
n Vegter Rolletjes Maartenshoek
* Hooghoudt Groningen
n Draaiorgelmuseum Assen

' Boottocht grachten GroninEert

" Boottocht Reitdiep
. Modeshow Kuipers Zuidlaren
. enz.

Een oreeo uit de oezellioe rn¡ddaoen met zanc of voordracht
De Spiekster Wichter
Kees de Jonge (buschauffeur)
Duo Nul en Niks uit Tolbert (cabaret)
Mevr. Bralls-Luinge
Roel Reyntjes
Barald Lunche
Midwinterhoornblazen
Dhr.Veenstra uit Nijeholtpade (sprak in het
Ooststellingwerfs)

Sprekers. dia's. films. workshoos
Dhr. Pelleboer
Het werk van het Rode Kruis
Gevangenis Veenhuizen
Dhr. May
Dhr. Werners
Mevr. Houwing (koningshuis)
Paardenmelkerij uit Wirdum
Oude Groninger Kerken
Zending lndonesië
Bloemschikken met Jacolien Schepers
etc
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8 april2014 hadden we een feesteliike soosmiddag met vele
verrassingen. Geweldig, het was een prachtige middag!

Veel dank hieruoor! Met speciale dank aan Ewina van Wieren
voor de felicitaties van buiten de soos HARTELIJK DANK!
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groet, Fennie Kooi

Beda
jaar Ouderensociëteit Onnen 1 974-201 4
jaar VRIJWILLIGER bij de soos
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Wijzijn Geft-Jan Berends en Merel Vos
De meeste Onnenaren kennen ons vast al wel
een beetje, Gert-Jan woont namelijk al24 jaar in

Onnen. ln 2007 hebben Gert-Jan en ik elkaar
leren kennen en in maart 2012 sloeg de vonk
over Al snel besloten we, dat we wilden gaan
samenwonen en dat dat zou moeten gebeuren in
Onnen. Felland 27 stal ons hart en 12 juni 2013
kregen we de sleutels. We zijn toen direct
begonnen met de grote verbouwing, er moe(s)t
namelijk ontzettend veel aan het huis gebeuren.
Zo zalen er bijvoorbeeld geen cv-installatie en
badkamer in het huis. Omdat het huis vrij klein
was, besloten we er een stuk bij aan te bouwen.
lnmiddels zìjn we met hulp van veel lieve familie
en vrienden al behoorlijk opgeschoten. De

bovenverdieping is zo goed als af en de keuken
is inmiddels geplaatst. ln juniiaugustus hopen we
te verhuizen. Daar kijken we ontzetten naar uit,

hoewel we nu ook nog prima bij mÌjn ouders in
Noordlaren aan het Zuidlaardermeer wonen.

lk ben op 25 augustus 1993 geboren te
Groningen. lk heb één broer en ben opgegroeid
aan het Zuidlaardermeer. 's Zomers lekker
zwemmen en in de winter schaatsen, Op mijn
negende heb ik leren zeilen wat Gert-Jan ook
erg leuk leek Twee zomers geleden hebben we
samen een zeilboot gekocht en wanneer het
mooi weer is, gaan we lekker varen.

lk studeer nog, de laatste lootjes! Eind mei hoop
ik afgestudeerd verpleegkundige te zijn en ik heb
geluk want ik heb een baan aangeboden
gekregen. Vanaf juni kan ik aan het werk op de

kinderafdeling van de Ommelander Ziekenhuis
Groep.

We hopen straks met veel plezier in Onnen te

wonen. Kom gerust een keer een kijkje nemen!

Groetjes,
Gert-Jan en Merel

e Schrijverspen

Verbouwen is nieuw voor mij en ik ben blij dat
het bijna klaar is. Voor Gert-Jan is verbouwen
dagelijkse kost. Hij heeft namelijk sinds 2007 ziin
eigen aan nemersbed rijf.

Gert-Jan is op 4 november 1986 geboren te

Onnen Al snel verhuisde de familie Berends
naar Drenthe, maar kwam een aantal jaren later
weer in Onnen wonen. Gert-Jan is opgegroeid in

een groot geztn: vier zussen en een broer, veel
drukte en gezeÌligheid. lnmiddels hebben we
twee neefjes, ontzettend leuk! Gert-Jan is erg

druk met zijn bedrijf, het veel afwisselende werk
bevalt hem goed. ln zijn vrije tijd gaat hij graag

met vrienden, waaronder Jan Berends
(schrijverspen dorpskrant april), naar de

Euroborg voor de wedstrijden van FC

Groningen. Motorrijden is ook een grote hobby,
al komt het daar niet zo vaak meer van. Met z'n
tweeën op Gert-Jan's motor was altijd erg
gezellig maar natuurlijk niet zo leuk als zelf
rijden. Al snel heb ik ook mijn motorrijbewijs
gehaald en nu hebben we allebei onze eigen
mo:or

De spelregels ziin 
er cehriìvcn. zoals de hobbv. het werk,e ' tn recept, een gedicht,- lvlen mag overatl Over Schriiven, zoals de hobby, het werk, een eigen mening' ee

etc.
- Degene die'de pen'heeft ontvangen, zoekt zelf de volgende schrijver.
- Heiwordt zeer op prijs gesteld alð u een persoonlijke foto (evt. pasfoto) inlevert (meerdere foto's

mag ook)
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oor het voetlicht

Het begin van de maand mei staat in het teken
van herdenken en bevrijding. Zo'n jaarlijks
stilstaan bü de oorlogsslachtoffers is zeet
indrukwekkend en waardevol, omdat we ons
nadrukkelijk realiseren dat vrijheid nooit een
vanzelfsprekendheid is.

De oorlog is Onnen ook niet voorbij gegaan.
Dhr. Gerrit Berends deelt deze maand zin
herinneringen aan de oorlog met ons. ln mei
1940 woonde h'rj als tienjarig jochie op de hoek
van de Dorpsweg met de Bakkerweg, met z'rjn

ouders, broers en zussen in het boerder'tjtje, dat
toen stond op de plek van de voormalige
kosterswoning van de Gereformeerde Kerk.
Hij vertelde dat er bij de inval twee à drie
militaire voertuigen uit Haren lcramen, die door
Onnen richting Zuidlaren reden. Meer was er
niet te zien. Maar op den duur werd de oorlog
natuurlijk wel voelbaar voor een ieder.

De moeder van dhr. Berends had in hun

boerderijtje een klein winkeltje waar ze
kruidenierswaren en petroleum verkocht' Op
een gegeven moment werden de producten,

ook als het surrogaat betrof zoals koffie en

thee, alleen nog op de bon verkocht. De

bonnen werden dan vervolgens op de fìets naar
het gemeentehuis in Haren gebracht, zodat de
voorraad weer naar rato aangevuld mocht
worden. Zijn moeder was zuinig en precies,

vertelde dhr. Berends, maar wanneer er iemand
l<rryam die toch echt suiker nodig had, maar
geen bon kon overleggen, kreeg 'ie toch de

suiker mee.

Honger is er nooit geleden in Onnen. Maar al

die monden moesten wel gevoed worden,
terwijl de Duitsers dat in de latere jaren nog

maar mondjesmaat toestonden. ln die tijd was
het daarom gebruikelijk dat, wie dat kon, een
koe, schaap en/of varken ergens clandestien
had staan. De familie Berends had een varken
en een geit in de schuur. De melk van de geit
werd gebruikt om het varken te voeden' Verder
hadden ze nog een schaap op de dijk lopen'
achter bij het waterleidingbedrijf waar de vader
van Gerrit werkte.
Wanneer de tqd rljp was om dat uzwarte"

schaap te slachten, verzamelden Gerrit en zijn

broer hooi op de weilanden waar net het hooi
was binnengehaald. Zogenaamd alspelend met
hun kindertrekkarretje legden ze het hooi daarin
om met hun vader naar de dijk toe te lopen om
het schaap daar ter plekke de strot door te
snijden. Ze lieten het bloed weglopen, legden
het schaap in het trekkarretje, spreidden het
hooi erover uit en liepen terug naar hun huís om
het schaap in de beschutting van de schuur
verder klaar te maken voor consumptie. Een
boer die aan de Dorpsweg woonde, was minder
fortuinlijk. Zijn varken werd weggehaald en hij

kreeg een tegoedbon die natuurlijk niets waard
was.

zin nu nog
steeds te zien in
de spoorbrug.
Eén keer is het
zelfs gebeurd
dat zo'n jager
onder de
spoorbrug is
doorgevlogen.

De vader van Gerrit had het geluk, dat hij werd
vrijgesteld van dwangarbeid in Duitsland.
OmOat de Duitsers er belang bij hadden dat het
waterbedrijf in de Onnerpolder in werking bleef,

worden. Met z'ljn kinderen haalde h-rj zelf turf uit

de polder. Gerrit's knokkels waren daardoor
vaak kapot, omdat hij die blokken turf moest

loswrikken.

De oorlog kwam voor Onnen, vanwege de

ligging van het rangeerterrein, soms zeer
Oicntn¡. De geallieerden in hun jagers be-

schoten met hun mitrailleurs, in duikvlucht, de

locomotieven die daar stonden te stomen. De

kwajongens van Onnen gingen graag na

schooltijd naar de velden bij het spoor om

patronen te zoeken, die tussen de 15 en 20

centimeter lang waren. Een enkele keer
gebeurde het, d at ze de vliegtuigen hoorden
komen. Ze schoten dan als hazen de weilanden
in om nÍet geraakt te worden. De kogelgaten
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Eens vertelde iemand dat je één dag bomen
mocht kappen. ledereen die een bijl had ging
direct aan de slag. De dikste eiken moesten het
ontgelden. Maar het bleek helemaal niet waar
te zijn. De Duitsers die zagen dat er bij een huis
vers gekapt hout lag, vorderden dat direct. De
vader van Gerrit was echter zo verstandig
geweest om het hout direct achter in zijn schuur
te leggen.

Er waren ook onderduikers in Onnen. De
oudste broer van Genit was onderduiker in zijn
ouderlijk huis geworden, omdat hij niet naar
Duitsland gestuurd wilde worden. Een keer
gebeurde het dat er gewaarschuwd werd voor
een razzia. Het was winterdag en Gerrit was net
van plan om lekker te gaan schaatsen vanaf het
haventje van Onnen. Plotseling stond Hendrik
Oosterveld Jzn. naast hem: 'lk moet je
schaatsen hebben, want de Duitsers komen
eraan." Beteuterd bleef Gerrit achter. Even later
kwam het zusje van Hendrik eraan. Zij wÍlde
ook gaan schaatsen. Wat Gerrit haar heeft
verteld, is níet bekend, maar hij heeft die
middag toch nog lekker op haar schaatsen
geschaatst in de Onnerpolder. En Hendrik was
gelukkig uit de handen van de Duitsers
gebleven.
UiteÍndelijk kwam Hendrik samen met zijn broer
Roel toch in Duitsland voor dwangarbeid
terecht. De heimwee werd echter zo groot, dat
ze het waagden om te vluchten. Hangend
tussen de wagons of eronder (hoe het precies
was, weet de familie niet meer) lukte het hen
om weer thuis te komen.

De zonen die in de "gevaarlijke" leeftijd zaten,
vluchtten regelmatig de polder in. Soms gíngen
ze ook mee met de vader van Gerrit naar het
waterbedrijf. Daar zaten ze en voelden ze zich
veilig. De broer van Gerrit was samen met de
zoon van de politieman geregeld te vinden bij
palingboer Vos waar ze zich op en rond het
water konden verstoppen.

Bij Gerrít thuis hadden ze een zekere Lucas in
de kost. H'rj at altijd bij hen en verder trok hij
zich terug. Gerrit heeft echter nooit geweten wie
dat geweest is, want na de oorlog werd daar-
over niet meer gesproken.
Ze hadden daarnaast nog een evacué in huis.
Een mannetje van 12 jaar oud. Hij was van zijn
huis in Amsterdam weggelopen, omdat h'rj niet
wilde dat zijn moeder honger voor hem leed. Er
stond altijd een koffertje voor hem klaar voor

noodgevallen. Op een dag in het laatst van de
oorlog heeft hij dat koffertje gepakt en is op reis
gegaan. Hij mocht met een Duitse vrachtwagen
meeliften naar het noorden in ruil voor een
beetje brood dat hij nog had. Hij kwam bij de
dominee in Onnen aan die hem onderbracht b'tj

de familie Berends. Gerrít herinnert zich nog
goed dat hij zo'n mooÍ pakje had met een
plusfour broek van groen velours gordijnen
gemaakt.

ln de laatste oorlogswinter werden er twee
tankgrachten gegraven. Eén over de
Koelandsdrift en één vanaf de Gieselgeer over
de Mottenbrink. De Duitsers wilden op die
manier voorkomen, dat de geallieerden
Groningen zouden bereiken. Ze wilden daarom
ook nog een tankgracht in de Onnerpolder
graven, maar dan zou eerst het water uit de
polder moeten worden gemalen. Maar wat
bleek, de molen was zogenaamd stuk. De
Duitsers vroegen waar het ontbrekende stuk
dan gehaald moest worden. "Uit Engeland",
was het antwoord. De hele winter was de polder
één prachtige, grote ijsbaan, waar de kinderen
veel plezier aan hebben beleefd.
Die tankgrachten werden met de hand door
allerlei mensen uit de provincie gegraven. Ze
werden bij dorpsbewoners ingelanrartierd. Ook
de familie Berends, die toch al niet zo ruim
behuisd was, kreeg er nog vier "putjesgravers'
bij.

Ook de Duitsers werden in die laatste winter
ingekwartierd. De soldaten werden in de school
gelegd of bij dorpsbewoners. De officieren
zochten de mooie huizen van het dorp uit, waar
ze een verblijfplaats afdwongen. Op de smidse
werd beslag gelegd. De ijsfabriek werd in
beslag genomen om dienst te doen als keuken.
Op een middag stond er een Duitser, die in de
school was gelegen, bij de achterdeur van de
moeder van Gerrit: "Haben Sie Skwiebels?"
"Wat zegt u?" "Haben Sie Skwiebels?", en hij
maakte met zijn vingers traanbewegingen over
zijn wangen. Maar mevrouw Berends snapte
maar niet wat hij heþben wilde. Hij werd steeds
bozer maar ging toch onverrichter zake weg.

Er kwam ook aflrueergeschut te staan in het veld
tegenover de kerk aan de Mottenbrink. Plots
hielden de aanvallen met de jagers op het
rangeerterrein op. Toen de Duitsers een tíjdje
later het geschut weghaalden, duurde het geen
twee dagen of de aanvallen op de treinen
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werden weer geopend. Wie had er in Onnen of
omstreken contact met Londen??

Een Engelse parachutist belandde op de Es.
Boer Buiter kreeg nog de kans om even met
hem te praten, maar de Duítsers weren er snel
bij om hem mee te nemen.
Dat ging anders toen er een Engels vliegtuig
een noodlanding moest maken in de polder bij
het waterbedrijf. De piloot overleefde het. Hij
liep naar palingboer Vos voor onderdak. Maar
die kon hem niet helpen omdat hij al teveel
spullen had die het licht (in de ogen van de
Ðuitsers) niet konden verdragen. De pifoot ging
vervolgens weer terug naar het waterbedrijf
waar het personeel hem een blauwe overall gaf
en een schep om hem zo de polder in te laten
gaan. De Duitsers kwamen even later voor niets
zoeken.
Na het werk ging Gerrit's vader de polder in,
nadat hij het verzet had gewaarschuwd dal ze
de piloot op konden halen. Maar iemand met
kleine kinderen werd bang dat zrl zouden gaan
praten, omdat ze het ook meegekregen
hadden. Hij vertelde de Duitsers waar ze de
piloot konden vinden.

Er verongelukte ook een Duits vliegtuig in de
sloot naast de waterleidingweg. Gerrit was in de
gelegenheid om te gaan kijken. Als jonge
jongen was er natuurlijk niets avontuurl'tjker. Hij
zag de piloot op de weg lopen, maar later
hoorde hij dat hij toch was overleden aan een
kapotte rug.

Voor kinderen zoals Gerrit was de oorlog een
spannend avontuur. De zorgen en angsten die
de ouders kenden, gingen aan hen voorbij. Zo

was Gerrit een keer aardappels aan het rooien
toen er een kogel langs zi¡n oor floot die van de
Appèlbergen kwam waar de Duitsers oefenden.
Een andere keer bleef hij in het dorp naar de
lucht k'rjken waar twee jagers van de
geallieerden en van de Duitsers in gevecht
waren, terwijl er een Duitse soldaat wegge-
doken zat achter een boom.

kogel g¡ng dwars door het lichaam van de
dochter van Kuipers. Wonder boven wonder
overleefde ze de aanslag.

Twee keer werden er door bommenwerpers die
naar Duitsland vlogen, bommen losgelaten om
lichter en sneller te worden wanneer ze door de
Duitsers achterna gezeten werden. Gelukkig
werd er niemand door geraakt. Er werden soms
ook Iege benzinetanks die de vliegtuigen gelost
hadden in de polder gevonden. Van de restjes
benzine die nog in die tanks zaten, maakte
men, samen met een beetje rubber, solution.

Dan nog een laatste herinnering: ln Ezinga's
bosje op de Gieselgeer, was een hol in de
grond gegraven waar een aantal Russen die uit
een wagon ontsnapt waren, verstopt werden.
Ze kwamen pas tevoorschijn toen de
Canadezen van Zuidlaren naar Haren trokken.
Toen de bevrijders er op 16 april waren, was de
opluchting en de feestvreugde groot. Dhr. Gerrit
Berends heeft ook erg genoten van alle
bevrijdingsfeesten, die in de buurt werden
gegeven.

Dit waren enkele herinneringen van een man,
die van z'n tiende tot zijn vijftiende de oorlog
heeft meegemaakt. Misschien roept het weer
andere herinneringen bij u als lezer op, omdat u

deze verhalen en/of andere van uw vader,
moeder, opa of oma gehoord hebt. Hoe het ook
zt1, er is één conclusle gerechtvaardigd: vrijheid
is een groot goed!

Hartelijk dank, meneer Berends, dat u dit met
ons heeft willen delen.

Gosina Glasbergen

tt

aan het spelen. Over de Dorpsweg fietste een
Duitse soldaat die zag dat het al acht uur was
geweest. Het verhaal gaat dat hij vanaf die
afstand z'ljn geweer aanlegde en vuurde' De
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Wij zijn voornemens op te richten

"Onnen HartVeilig"

De doelstelting is de overlevingskans bij een hartstilstand in
Onnen te vergroten

\Mat is hiervoor nodig:

. Aanschaf ABD aan de buitenzijde van gebouwen in Onnen.

. Onderhoud AED's.
o Training Reanimatie met gebruik AED.
. Dorpsbewoners die willen (leren) reanimeren en de AED

bedienen.

Er heeft inmiddels een aantal trainingsavonden plaatsgevonden.

Na de zomer volgen meerdere trainingsavonden.

Na het behalen van het reanimatie diploma is het de bedoeling dat

je je aanmeldt bii hartslagnu.nl

Wij hopen op een financiële bijdrage van de dorpsbewoners'

nadere informatie hierover volgt.

voor vragen : esch0388@planet.nl I ellen@kelleroni.nl

Op de volgende pagina staat een voorbeetd hoe "Hart Veilig
'Wonen" werkt in NunsPeet.
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Hoe werkt Hartveilig wonen

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute circulatiestilstand heeft, is snelle hulp van

levensbelang. Harlveilig wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snelter plaatse kunnen zijn om

iemand te reanimeren, in afi¡vachting van de ambulance. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van

een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter. Het apparaat geeft het

slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden.

Alarmering en reanimatie

Op een bepaalde locatie wordt iemand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de meldkamer

schakelt de ambulancedienst in om naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute

circulatiestilstand alarmeert de meldkamer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde vrijwilligers. Zij

ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer eniof de locatie

van de dichtstbijzijnde AED. Deze vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om hulp te bieden tot de

ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen'

Voorbeeld Melding alarmering
De gemeente Nunspeet heeft momenteel 7 AED's die toegankelijk zijn voor de vrijwilligers. lemand

heefi een hartstilstand gekregen op Markt 1.

De meldkamercentralist voert de postcode in van het adres waar het slachtoffer zich bevindt. Het

alarmeringssysteem Hartveilig wonen selecteert vr'rjwilligers, die dichtbij het slachtoffer wonen of

werken. Het alarmeringssysteem hanteert een bepaald maximum om de kans te vergroten dat er altijd

iemand komt.

ln de database van Hartveilig wonen zitten gegevens van mensen, die zich als vrijwilliger hebben

aangemeld en hulp kunnen en willen bieden in gevalvan nood.

Voorbeeld Start reanimatie

Er is een aantal vrijwilligers die dichtbij het slachtoffer wonen of werken. Deze vrijwilligers krijgen een

oproep om naar het slachtoffer te gaan. Zij krijgen een sms-bericht: "Ga naar Markt l. Start de

reanimatie".

Wanneer er voldoende personen reageren dat zij op weg zijn, meldt het alarmeríngssysteem

Hartveilig wonen de andere vrijwílligers door middel van een sms-bericht dat zij niet meer hoever te

gaan.

Voorbeeld Start defibri llatie

Er zijn vrijwilligers die dichtbij een AED wonen of werken. Het alarmeringssysteem Hartveitig wonen

selecteefi deze vrijwilligers om de AED op te halen en hanteert een bepaald maximum aantal

mensen. Deze vrijwilligers krijgen een sms-bericht "Ga naar Spoorlaan 21 en haal de AED, pincode:

0253. Ga dan naar Markt 1".

De personen in een zone van een andere AED krijgen uiteraard een ander bericht: "Ga naar Laan 25

en haal de AED, pincode: 1221. Ga dan naar Markt 1".

Wanneer er voldoende personen reageren datzij op weg zijn, krijgen de andere vrijwilligers een sms-

bericht dat zij niet hoeven te gaan.
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Deze maand wil ik graag het recept van mijn favorìete chocolaclecake met jullie delen. Het is een hele luchtige

cake. Ondanks het feit dat er een bescheiden hoeveelheid chocola in zit, zit er erg veel smaak aan.

lk heb het recept uit een boekje, dat ik een keer van mijn buurvrouw, Minke Oudman, leende. Het was een

Belgisch kookboek, en dat leverde toch wel wat problemen op... ln het originele recept staat'neem drie

soeplepels bloem'. Tsja, dacht ik, wat zullen ze bedoelen? Bedoelen ze een opscheplepel van soep? Dat zou

misschien gelijk staan aan de Amerikaanse maateenheid 'cup', die je ook vaak in recepten tegenkomt. Zou

kunnen... Of bedoelen ze drie eetlepels? Dat laatste leek me wel erg weinig, dus ik besloot drie keer een kop

bloem door m'rjn beslag te doen. Dat bleek toch een inschattingsfout! lk heb nog nooit een cake gegeten die zo

71¡ilaat op de maag lag! Jans heeft zich ook nog dapper aan een stuk gewaagd, maar het werd ons 'iets te veel

van het goede'.

Met drie EETlepels bloem smaakt de taart heerlijkl Je kunt het beslag in een taartvorm (maximaal 24 cm) doen,

of in een tulbandvorm. Vaak bak ik er ook cupcakes van, die ik soms nog beleg met mascarpone-room. Het

voordeel van mascarponeroom is, dat het normaliter (maar ik geef geen garanties) mooi stevig blijft. Je kunt het

bijvoorbeeld's morgens opspuiten en je kind meegeven naar school. Deze kan er dan halverwege de ochtend

nog gerust de blits mee maken als traktatie.

Luchtiae chocol adecake

Nodiq:
150 gram pure chocolade
150 gram suiker
100 gram boter

3 eetlepel bloem

3 eieren

Verwarm de oven voor op 175 graden (hetelucht rond de 160).

Sp/Ís de eieren. Smett de chocotade met de boter in een pan (niet te dunne bodem) op een heel zacht vuuftie
en neem daarna de pan van het vuur.
Voeg er suiker, bloem en het eigeel bii. Meng dit goed met een lepel.
rcof net eiwit niet at te stijf en voeg het bij het chocotademengsel. Vouw het er voorzichtig doorheen, zodatie
niet alle lucht uit het eiwit staat. Ga door tot je een mengsel hebt met een egale kleur.
Doe het in de gewenste vorm en zet het in de oven.
Een cake moãt ¡e 40 tot 60 minuten bakken, cupcakes ongeveer 20 minuten. Test met een satéprikker of de

cake gaar is þls deze er zonder kruimettjes uit komt, is de cake klaar). Laat de cake afkoelen. Bestuif hem

eve ntu eel m et poe de rsu i ke r.

Mascarþoneroom

Kop 250 ml slagroom stijf met wat meer suiker dan ie normaliter zou doen (want er
komt nog room bij). Mix daarna op tage snelheid een kleine beker mascarpone door de

slagroom. Proef of de room zoet genoeg is, voeg anders nog wat suiker toe'

Doe het mengsel in een puntzak, zodat je het makkelijk kunt opspuiten op cupcakes.

Ats je het op een taaft witt doen, kun ie het er ook nonchalant opsmeren. Om het

hetemaal af te maken, zou je er nog aardbeien of een blikje vlaaifruit (kersen) overheen

kunnen verdelen...

Carina Nijland
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Taartenbakwedstrijd
Groot Succes!

Maar liefst 9 taarten werden ingeleverd voc¡r de
taartenbakwedstrijd. Zoals iedereen kon zien,
lradden de deelnemers met veel liefde de
prachtige en overheerlijke taarten genraaktl

Een vakkundige jury, Marirälle Timnrer en haar
vriend Bertin Grit, hadclen de zware taak cle
taarten te beoordelen op creativiteit en smaak^
Mariëlle maakt al jaren zelf taarten en cupcakes
a.ls hobby en heeft hieruoor verschillencle
workshops gevolgd. De jury had het er nìet
gemakkelijk mee, maar ze zijn er uit gekomen.

De winnaars van kinderen EffjaAfzIn:
1" prijs: Diana Nlijland. Ze heeft
haar creativiteit volop laten
gaan en een prachtige, heerlijk
smakende kroontaart gemaakt
in de kleuren rood/wit/blauw
oranje.

?" prijs: Nris Smid. l-{aar inspiratie
heeft ze gehaald uit het thema
Holland. Willem en Máxima
in het midden tussen de tulpen
en in de groene wei tussen cJe

de koeien, met zee incl. vissen,
het was allemaal aanweziç¡.

3" prijs: Annemieke Berends.
Wegens ziekte kon ze zelf
helaas niet aanwezig ziin. Ze
heeft een schitterende Konings-
taart gebakken!

Diana Nìjland lris Smid

Deze toppers hebben een bakpakket gewonnen
waarmee ze verder aan de slag kunnen rnet hun
bakkunsten!

Õnnen

De winnaars in de leeftiidscateqorie 14 iaar en

gld-Êt¿rJr:

.:i

1" prijs: Fennie Kooi
Overheerlijke en prachtig
versierde monchoutaart met
Willem en i\iláxima in het
midden omringd door hun
kinderen en prinses Beatrix

2" prijs: Stephanie de Groot
'Dirt"cake geinspireerd door
het bedrijf van haar man:
G rondverzetbedrijf de Groot

3u prijs: Aleid en Laura
Bekkeríng

met een smakelijke
Chocolade'lVlodder' taart

Overige deelnemers met een eervolle vermelding:
Mevr. de Wit, lVlevr. Gramsbergen, Wilma Berends

Stephanie - Fennie - Laura

De prijzen zijn ter beschikking gesteld door
banketbakkerij Huize Rodenburg þlaren. trla de
prilsuitreiking konden de ingeleverde taarten
worden aangesneden en mochten alle'water-
tandende'aanweziEen heerlijk smullen van de
sch itterende en overheerlij ke taarten !

Alle taartenbakkers, hartelijk dank voor jullie

cleelname en inzet!

0
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Knutselochtend
De kinderen hebben ter plekke zelf een taartje
mogen maken. Lekker aan de slag met slagroom,
hagelslag en andere versierselen. Zo werden de
mooiste creaties gemaakt en werd er lekker van
gesmíkkeld!

De kinderen mochten zelf vlaggetjes maken en
versieren ter voorbereiding van het feest van
volgend jaar. Ook maakfen de kinderen
memobordjes met schoolbordverf. Er werd volop
getimmerd, geverfd, geplakt enzo zijn de mooiste
membordjes gemaakt. Wat een creativiteit!

Rinqsteken
Om 14:00 uur begon op het sportterrein de Tijborg
de aftrap van het ringsteken. Willem van der Ës
was met 2 koetsen aanwezig. Jolanda en lris zaten
aan het "stuur" en hebben het uitstekend gedaan!

Burgemeester Vlietstra en Wethouders deden een
ronde door de gemeente Haren en kwamen rond
deze tijd Onnen een bezoekje brengen. De eer
was aan de burgemeester om de aftrap van het
ringsteken te doen.

Voor elke w'rjk gingen een aantalwijkbewoners
ringsteken om zo te strijden voor de 1" keuze van
het kiezen van het thema 5 jaarlijks feest volgend
jaar. De uitslag hiervan is's avonds bekend
gemaakt in dorpshuis De Tiehof. Na deze ronde
barstte de individuele strijd los.

Winnaar volwassenen: Reinder Steenbergen.
Hij mocht naar huis met een goed gevulde
boodschappentas van de C1000. Gedeelde 2" en
3" prijs: Gerard Nijland en Jos Vlaar"

Winnaar kinderen: Sarah Wierda.
Zij heeft een kadobon gewonnen van de Action.
2" prijs: Karsten de Wit
3" prijs: Amy Oldenburger

Ondanks dat er weinig publiek was, was het een
gezellige en geslaagde middag!
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Uitslao Rinosteken

's Avonds werd het Thema voor het 5 jaarlijks feest in

2015 bekend gemaakt. l-let Thema hebben we onder-
verdeeld in 10 genres, De wijk die's middags met het
ringsteken de hoogste score heeft gehaald mocht als
eerste een genre kiezen. 's Middags is door de wijken
fel gestreden om de 1" prijs. Het was een spannende en

mooie wedstrijd. Om door een ringetje te halen!

De genres zijn d.m.v. een presentatie bekend gemaakt.

Na deze bekendmaking hadden de wijken een uur de

tijd om met elkaar te overleggen over hun voorkeu¡r

genres.

Om 22:30 uur is de uitslag van het Ringsteken

bekend gemaakt en mochten de wìjken op

volgorde van behaalde score een genre kiezen.

Therna 2015

Genres
Avontuur
Western
Kinderen
Actie
Comedy
Thríller
Science Fiction
Romantiek
Historisch
Stomme film

Dit heeft tot de voloende uitslaq qeleJd

1. Onnerpolderwijk
(Hooiveldsteeg, Koelandsdrift e.o.)

?.. Westervelden
(Gieselgeer, De Vennen, deel lvlottenbrink e.o.)

3. Jeugdvereniging De 0ude School

4. Onne(trl)oord
(Tijborgsteeg, deel Mottenbrink / Dorpsweg tclt bruggetje e.o.)

5. Dorpsweg Zuid
(Dorpsweg tot oranjeboom)

6. Zuidveld Vooruit

7. Fellandia

Op de ledenvergadering van januarijl. hebben we de

aanwezigen gevraagd om een thema te bedenken voor

het 5 jaarlijkse feest volgend jaar. We kregen leuke

reacties waaruit we een keuze hebben gemaakt.
t

u{î,ta
Onnen

Het thema van 2015 is geworden
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, ,Veruolg Koningsdag ZO14

kozen enres door de wi ken

Wertervmdan f,nnm{N}ootd noresilffig

Feest
Met een Tombola, prijsuitreiking en lekker dansen op mooie muziek verzorgd door DJ Jan Ubels!

Met dank aan. . .

4[

I

. Alle vrijwilligers
o Alle deelnemers
. De Tiehof (incl. vrijwilligers)
. De Tijborg
. Mariëlle Timmer en Bertin Grit

" Willem vd Es, Jolanda en lris (Stal Steenbergen)
. Jan Ubels
. Alle sponsoren

Onvrzijs!

41"rç'f?ie\
Srtp-z.n-!

,. ::,: . l'1, .:

;, 1 "t"1: '''r ' " '

'":ìäi%Onnen

*
,tttü,æ'
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Dorpsontb¡¡t

Als dorp willen we gezellig samen

ontbijten en ontdekken wat Hemelvaart
betekent !

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

29 mei 2OI4 (Hemelvaartsdag)

8.30 uur
op de Mottenbrink bij de kerk
(bij slecht weer binnen)

ledereen is welkom, van jong tot oud ! Kom je ook?

Nicolette van der Es, Tineke Mars, Monique Schotanus, Dick Mak, Theo Berends, Titus Mars, DirkJan Schotanus

Bij vragen neem contact met één van ons op...

De oplossing van de UOoruzoeÍGf in de Onner Ons van april is:

Wij wensen u en jou gezellige paasdagen en een mooi voorjaar en een fijne
meÍvaka ntie toegewenst.

JJ



Aan de Groninger dorpsraden, dorpsverenigingen en andere
dorpsorganisaties.

Groningen, 1 5 april 2014

Beste Groninger,

ln de zomers van 2011 en 2013 streden Groninger dorpen om de titel
'Het Leukste dorp van Groningen'. Veel dorpen deden mee en haalden
alles uit de kast om te laten zien dat zij het leukste dorp van de provincie
zijn. We hebben via radio, televisie en internet kunnen meemaken hoe al
deze mensen samen een prachtig spektakel op touw gezet hebben.

RTV Noord heeft ons benaderd om ook in 2014 weer een zomer-
evenement voor hun media te organiseren.

Dit jaar gaan we het natuurlijk anders doen dan het afgelopen jaar. Het
nieuwe programma wordt nog spannender, maar plezter staat weer
voorop. De details houden we nog even geheim, maar we kunnen wel
vast zeggen dat het in de periode van 28 juli tot en met 8 augustus weer
een strijd in en tussen dorpen gaat worden. Nadere informatie over dit
zomerspektakel wordt vanaf 8 mei via de verschillende media van RTV
Noord bekend gemaakt.

We sturen u nu alvast deze vooraankondiging, opdat u zich met uw
mededorpelingen op deelname kunt beraden. Dit is de kans om een leuk
evenement in uw dorp te krijgen, veel aandacht voor jullie dorp te
genereren, samen met dorpsgenoten het dorpsgevoel te vergroten en
vooral lekker plezier te maken.

Met vriendelijke groeten,
mede namens RTV Noord,

Lotte Sakko
Moomba! Media
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rainster zoekt hardloo roep

Sinds mei 2013 is er een hardloopgroep ontstaan in Onnen.
lnmiddels (mei) 2014 is er al een vaste kern, die trouw meeloopt.
Ondenveg gebeurt er van alles en het idee is ontstaan, dat ieder lid van de groep
hier af en toe een stukje over schrijft in de Onner Ons.

lk, Ellen Keller, ben de coach van de groep en ga mee op de fiets.
Zodoende kan ik de snelheid in de gaten houden en, zo nodig, heen en weer fietsen
tussen de voorste en achterste lopers.
Verder gaan de drinkflesjes in de fietstas en ook extra kleding en wat meer nodig is,

kan mee op de fiets.

Vandaag (5 mei) stond er een langzame duurloop op het programma. lk had het idee
geopperd om naar Palingrokerij Vos te lopen, het pontje te nemen en dan via de
prachtige route langs het Zuidlaardermeer richting Westerbroek, Haren weer naar
Onnen te topen. ledereen was het hiermee eens. Bij het pontje aangekomen waren

er mensen aan het proberen vanaf de overkant de pont naar onze kant te "draaíen".

De ketting bleek niet goed te lopen, maar uiteindelijk ging het toch. Onze overtocht

verliep vobrspoedig en aan de overkant aangekomen, werd al snel het rustige tempo

opgepakt (10 km/u). lk had deze onderneming niet goed voorbereid en al snel

verdwaalden we. UiteinOet¡k vonden de lopers de goede weg, maar ik, die vooruit

gefietst was, raakte de groep kwijt. Na aan iedereen die ik tegenkwam gevraagd te

ñebben "hebben jullie een groep lopers gezien?" en als antwoord "rìee" te horen

kreeg, ben ik terúggegaan naar het pontje en zo snel mogelijk naar huis gefietst.

Eerst naar één van áe-loopsters gebeld of ze al thuis was, maar haar man ontkende

d¡t. Hü is met de auto richting Noordlaren gaan rijden om te kijken of iedereen het nog

volhieid en ik heb de drinkflessen in de auto gegooid en ben richting Waterhuizen

gereden. Halvenruege de dr. Ebelsweg kwam ik ze tegen. Snel iedereen laten drinken

ãn g"ur""gd of zeln de auto mee wilden. Geen van de bikkels wilde dat, "nee dat

stuk]e teru! lopen we ook nog wel". Uiteindelijk hebben ze 19 km hardgelopen in een

strak tempô van 10 km/u. lÈ beloof dit soort dingen volgende keren beter voor te

bereiden

Lopers vandaag: Christel Ganzeboer, Dick Post, Jan-Willem Sakko, Joke Stulp

Geschreven door Ellen Keller
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oo roep Antilopen Onnen

Zoals velen van u weten....er is een hardloopgroep in Onnen.
Deze groep bestaat uit lopers van verschillende niveaus. Dit is mogelijk omdat de
snellere lopers, de langzamere lopers regelmatig ophalen, vegen noemen wij dat.

Dit zijn de lopers:
Alwine Schipper, Carel Plas, Christel Ganzeboer, Dick Post, Janneke Frens, Jan-

Willem Sakko, Joke Stulp, Jos Zwiers, José Eisses, Rense van Slageren, Ruben

Zwiers, Sophie Wolf.
Er zijn ook lopers die af en toe aanhaken. Wij hopen dat ook zij de smaak te pakken

krijgen en vaker zullen komen.
Wã frenben heel veel lol met elkaar en hebben inmiddels een naam en binnenkort

shirls.
Carel, Christel, Dick, Jan-Willem, Joke, José, en Sophie hebben op I maart de halve

marathon van Haren heel goed uitgelopen! Super!
Wij lopen dinsdagavond om 19.00 uur en op zondagmorgen om 10.00 uur.

Er is van tevoren bekend wat we gaan doen, dus als je een keer mee wilt, kun je dat

vooraf aan Ellen Keller vragen.
Dit is ons logo met de logische naam Loopgroep Antilopen onnen.
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BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken

050-5347509 Felland 7c, Haren

info@bruiniers. nlwww.Bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
-¡lrB(DrrvlrtGARAnl'T\ltzbouwmateríalen

w@@w aââew@@ ffi@ffiúæg/r.e æryw€d,æm

GRONDVERZET
J, de Groot ir.

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

Tevens leveren wii teelaarde en vulzand
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e brief in het nachtkastje

ln een Engels ziekenhuis stierf onlangs een oude vrouw op de geriatrische afdeling. Toen de
zuster die haar in de laatste levensfase had verzorgd, het kastje naast het bed opruimde,
vond ze daarin geen voorwerpen van enige waarde. Maar wel lag er een vel papier in, dat de
oude vrouw met moeizaam gevormde lettertjes had volgeschreven. Er stond:
"Wat zie je zuster? Wat zie je? Een kribbige oude vrouw, niet meer bij de tijd. Een beetje
onzeker, met starende ogen. Een oude vrouw, die met haar eten knoeit en die geen
antwoord geeft, als je met een hard stemmetje tegen haar zegt: "lk wou dat je het nou maar
eens probeerde." Een oude vrouw die schijnbaar niets merkt van de dingen die jij doet. Die
steeds weer iets kwijt is, een kous of een schoen. Die zonder tegenstribbelen laat doen wat
jij wilt. Die met wassen en eten de lange dagen laat vullen. Denk je dat? Zie je dat?

Doe dan je ogen eens open, zuster. Je kijkt niet eens naar me. lk zalje zeggen wie ik ben,

als ik hier zo zit. Als ik plas op jouw bevel en eet, wanneer jij het wilt.
lk ben een jong meisje van tien, met een vader en een moeder, met broers en zusters die

van elkaar houden.
Een bruid van twintig ben ik en mijn hart springt op als ik denk aan de belofte die ik deed.
Vijfentwintig ben ik, èn ik heb zelf kinderen die me nodig hebben om een veilig, gelukkig huis

te bouwen.
Een vrouw van dertig ben ik en de kleintjes worden snel groot, verbonden door banden die

zullen blijven.
Veertig ben ik. Mijn zoontjes zijn volwassen geworden en uitgevlogen. Maar mijn man is bij

me om te zorgen dat ik niet treur.
Vrjftig ben ik - en weer spelen er kinderen op mijn schoot.
Dãn komen de donkere dagen. Mijn man is dood. lk kijk naar de toekomst en ik huiver van

angst. Want mijn kinderen hebben nu zelf een gezin. lk denk aan de jaren van liefde die ik

kende.

Nu ben ik een oude vrouw.
De tijd is wreed. Het is een grap van de tijd, ouderen er als

dwazen te laten uitzien.
Mijn lichaam is vervallen, gratie en kracht zijn verdwenen.
En er zit nu een steen op de plaats waar ik oolt een hart had.

Maar binnen in dat oude karkas woont toch nog dat jonge

meisje.
Soms klopt mijn oude hart wat sneller'
lk herinner me de vreugde en de pijn.

lk heb weer lief. lk leef mijn leven opnieuw.
lk denk aan de jaren die voorb'lj zijn, te snel vervlogen en ik
accepteer de harde waarheid dat niets kan duren'

Doe je ogen open, zuster, en kijk'
Niet naar die kribbige oude vrouw
Kijk eens goed, zuster.
Kijk eens naar... mU."

Van Facebook: Bron van wijsheid
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Aan alle inwoners van Onnen,

Kinderopvang Oki is een kteinschalige opvang welke per 17 apriljl. in Noordlaren is gestart.

Villa Kakelbont zat hier voorheen, maar heeft deze locatie gesloten op 16 april. Ouders

vroegen ons om advies en w'lj boden aan, het onder onze naam voort te zetten. Vanaf nu

bieden wij opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar voor een dagdeel, een hele dag of een paar

uurtjes om te spelen met andere kinderen. Wij zijn alle dagen geopend van 7.00 uur tot

18.00 uur, Kinderopvang Oki werkt met twee vaste leidsters op de groep.

Wij hebben een nieuw lokaal in gebruik genomen in de openbare school de Rieshoek. Met

uitzicht op de ijsbaan, het bos en de koeien in het weiland naast ons. Wij vinden het erg

belangrijk voor de leefbaarheid van de kleine dorpen, dat deze vorm van kinderopvang blíjft

bestaan. Zo krijgen kinderen in buitengebieden de kans om met een vertrouwde groep

kinderen op te groeien. Doordat onze kinderopvang kleinschalig is, kunnen wij uw kind(eren)

een liefdevolle en verantwoorde opvang bieden.

Kinderopvang Oki vindt natuurbeleving belangrijk. Kinderen groeien op samen met de natuur
om zich heen. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling. Kinderen worden er bfij van en voelen
zich vrij. Doordat Kinderopvang Oki in een buitengebied zit, hebben wij de kinderen veel te
bieden. Regelmatig gaan wij dan ook met de kinderen naar buiten om de molen te bekijken
of naar het hunebed, We gaan lammetjes en kalfjes aaien op de boerderij of bewonderen
een paard in de wei. Kinderen kr'rjgen bij ons alle ruimte om in hun eigen tempo te leren, te
ontwikkelen en te groeien. Er is bü ons veel rust, ruimte en natuur.
Buiten hebben wij twee omheinde speelterreinen, waar de kinderen volop kunnen spelen met
leuke speeltoestellen afgestemd op hun leeftijd. Apart van de dagelijkse speelruimte binnen
is er een slaapruimte waar de kinderen rustig kunnen slapen.

Op onze website SåUW kunt u ons pedagogisch beleidsplan terugvinden
en lezen over het beleid van Oki.

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen en de ouders zich thuis voelen bij Oki.
Wilt u een kijkje komen nemen dan kan dat altijd. Neem gerust contact met ons op via
info@ki nderopvangoki.nl
U kunt dan samen met uw kind ervaren hoe het is op de groep.
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Plaafs hier uw gratís advertentie
als u iets fe koop of gratis wilf
aanbieden, iets zoekt of wìlt ruilen

Popje van Baby Born met een zacht lijfle en roze kleertjes
aan. Verloren op 3 mei tijdens het oud papier inzamelen.

Anna Berends zouhaar erg fraag terug willen. Heb je
Anna's popje gevonden?
Wilje hem terugbrengen naar Koelandsdrift '13?

Verloren

Bedankt!

Wat heb jij een prachtige Koningskroon gemaakt.
Vind je het ook jammer, dat je deze verloren bent?

lk heb hem meegenomen van het fietspad op Felland,
aangezien de kroon anders zou verregenen.
Dat vond ik jammer voor zo'n prachtige kroon.

Wilje hem terug? Haal hem dan maar gauw op.

Groeten van Ria Takens-Vrieling
Dochter van mevr. Vrieling, Dorpsweg 32A, Onnen

Gevonden

Hallo Evi,
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bouwbedrijf

Haren Telefoon O5O - 4A6 LZ 01

Al uw bouwwerken met garantle
van de Stlchtlng Bouwgarant. ilvoB

StuduoTenno

Webdesign I Fotografie I Vormgeving

www.torrostudio.nl

tfl

ONNEN

E info@torrostudio nl
M 06-50620544

Hooiveldssteeg 10

9755 PW Onnen
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verzekeringen

HAßEN
Bijksstraalweg 214

9750 AC Haren
050 534 70 66

PEIZE
Hoofdsraât 304

9321 CE Pe¡ze
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DE LEUKSTE NACHT

ZATERDAG 3I MEI

ENTREE

AAN DE KASSA
TOEGANG

CONSUMPTIES
TIJ DEN

INFORMATIE
MUZIEK

LOCATIE
VOORVERKOOP

€, 7.50
€ r 0.00
VANAF I8 JAAR
€ 1.50
VAN 20:00- 0l:00 UUR

WWW.TOETERPOP.NL
TOP BAND MELROSE + DJ JAN
OUDE RENBAAN ONNEN, HOEK ZUIDVELD.LEEMWEG
TIEHOF ONNEN . LANTEERN NOORDLAREN
PAVILJOEN APPELBERGEN - PUB HAREN
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Ekkelkamp

ta Ëkkelkamp

R4kssfraalweg 135 Haren

tel050.53502t5

Springt eruit in
groenten en fruit !
Berends
Anjerlaan 23a- Haren
050-s350334

r l?oprsc/re vissen, aquariums en benodigdheden

* Henge/spod en benodigdheden

* lioge/s, vissen en knaagdieren

* llondensport, drcrbenodigdheden

* Dierverzorgltg en -apotheek

* Paarden- en yeeyæders

xKlompen en laaruen
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Sfichting

"de Tijhofg"

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

voozitter
penningmst.
secretariaat
best.lid
best.lid
best.lid
best.lid

Het multifunct¡onele activiteiten terre¡n "De Tijborg" aan de Tijborgsteeg biedt u

gelegenheid gebruik te maken van de volgende faciliteiten:

-een grasveld c.q. ijsbaan -een tennisbaan/basketbalveld
-een jeu de boules baan -tafeltennistafel
-beach- volleybal veld -speeltoestellen
-kantine met keuken gedeelte en toiletgelegen heid.

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

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

toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,-
meerprijs (gas)barbecue € 12,50

I nlichti ngen verh uur: dh r. G. Sm id 050-406221 4 qeertau kie@hetnet' n I

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

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

tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 wimberends00T@hotmail.com )

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

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

van het terrein en de kantine.
(info: dhr. R. Eringa 0504063554 Reindert.erinoa@tele2.nl)

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

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

I nlichtingen bijdragen : mw. W. N iewol d 050-534071 I wian iewold@hotmai l. com



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 Dorpshuís "De Tiehof'

Tennisclub

Toneelvereniging Onnen "D.O.T."

Visclub'De Onner Biks"

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen"

I Jsveren ig 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 (t¡joetijt<)

Mevr. W. Berends

Dhr. E. Oosterveld

Dhr. W. Berends

Dhr. G. Honebecke

Dhr. E. Berends

Dhr. R. Eringa

050-4061381
hi. ooste rveld@home. n I

o50-4062523
rieme rve n em a(O h otma i l. com

06-26953001

ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com

050-4062553

oranievereniq ino@on nen. nu

050-4061520
ewinavanwieren@home.nl
050-5255695
tinekemars@hotmail.com
050-5341 51 0

hans.staal@home.nl
o 50 - 40622 1 4 t 06 -2256 467 I
oeertau kie(Ohetnet. n I

06-28419069
wendv. berends@hotmail.com

o50-4062847
erikooste rveld@home. n I

050-4062802
wimberends00T@hotmail. com

0598-325194
qerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl

050-4063554
Reinde rt.erinqa@tele2. n I
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Waarom zou u iets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien zelfs minstens zo goed en

waarschijnlijk voor een aantrekkeliike prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installa-

ties, water, sanitair, elektr¡cite¡t, airconditioning, 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 ,"d"li¡k

tarief natuurlijk........want het blijft onnerons!
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Middelhorsterweg 30e - 9751 fG Uarên - (050) 534 99 02
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