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CO, ofon
BESTUUR:
Marion Oosterveld
Tineke Mars:
Anke Schaafsma:
Henk Oosterveld:

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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Dirk-Jan Schotanus
Monique Schotanus

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

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

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

Klachten bezorqinq:
Famrcoster"eld æ 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 minimale bijdrage incl. bezorging ís vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers)
Wilt u de krant per post ontvangen, dan is de minimale bijdrage € 26,50
(incl. € 2Q,-- vezendkosten) per jaar.

FINANCIËLE GEG
Ons gironummer: Gironr. 7289183
T.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen
Mocht u het geld contantwillen betalen, dan is dit ook mogelijk bij:
Penningmeester, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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De Onner Ons

iuni 2014
Jaarqanq29

Nummer 294

Colofon

lnlevergeqevens Kopii

Ranen en Nieten

Het Vooruvoord

.11-o.gnnn-q. radio Haren FM
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Huisartsen en Apotheken Haren
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lnleveradres en verzorginq lav-out:
Roelie Oosterveld-de Groot
Mottenbrink 18
9755 PR ONNËN

æ 050 - 406 2019

E-mailadres: Oll hêrons@h Otmai LCom

-ó
Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maandag 1 september 2014

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

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

Rapen en Nieten

Het Rane n Nieten za lword n verzorod cloor:ne e

Visclub "De Onner Biks"

Ditzal plaatsvinden op

donderdag 11 september 2014 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

Biljaftzaal van Dofpshuis De Tiehof (ingans zijdeur bij Jeugdhonk)

I
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Het Voorwoord....

Mag ik u iets vragen, deugt u wet?{

ls het jullie ook opgevallen hoe sportief
Onnen is?

Met grote regelmaat peddelt er een pelo-
tonnetje of trippelt er een troepje Onnena-
ren d oor het dorp. Weer of geen weer.
Soms komen ze bezweet en stoffig weer
thuis, maar net zo vaak ztjn ze verkleumd
en modderig.
Maar je ziet het hoe dan ook, gesport, dat
hebben ze!

De sportiviteit beperkt zich niet tot fietsen
en (hard)lopen. Er wordt op gezette tijden
ook actief gejeudebouled, gesjoeld en ge-
klaverjast. En dan heb ik het nog niet eens
gehad over trampolinespringen, zumba en
lekker dansen!

Maar, Onnen is een dorp van uitersten.
Naast al die sportiviteit kunnen we ook
heel goed relaxen. Kijk maar eens hoe-
veel ligstoelen, hangmatjes, loungesets en
tuinbankjes er in de tuinen en op de erven
staan. Her en der zelfs een jacuzzi. En
daar is dan weer niks sportiefs aan. Dus
blijkbaar kunnen we het allebei heel goed,
inspannen en ontspannen.

Rust en roerigheid,
Yin en Yang.

Zo gaat het ook met
onze emoties. Bij-
voorbeeld rondom de
Onnenstaete is er on-
gerustheid en berus-
ting, bezorgdheid en
zorgzaamheid.

lNog leuker in het Fries: 'Mei ik jo wat freegie, doge jo
wol?'

ls dat erg? Welnee, volgens mijjuist goed.
Als de variatie maar bijdraagt aan de ba-
lans. Zowel in onszelf, als in ons dorp.

Vorig jaar deed ik een opleiding 'Ethiek in

de Zorg'. Mijn gevoel over de asielzoe-
kers in ons mooie dorp werd gevoed door
wat ik daar leerde. Dat de deugd daad-
werkelijk in het midden ligt. Onze deugd
zeker, maar geldt dat ook voor de deugd
van het'openbaar bestuur'?.

Wat mij vertrouwen geeft, is de aanwezig-
heid van de zogenaamde'Kardinale deug-
den' in Onnen: moed, verstandÍgheid,
rechtvaardigheid en matigheid.
ln dit proces rondom 'Onnenstaete' laten
we zien dat we als inwoners van Onnen
samen die balans hebben.

Dus mijn antwoord op de eerste vraag Ís

'Ja, wij deugenl'

Veel leesplezier!

Anke Schaafsma,
penningmeester Onner Ons.
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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 jongerenprogramma van Haren FM, met n¡euws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck, Trek je Track, Uitgaanstip van

de Weei en ban'j'" of Noud's Weetje en de Keuzeplaat. Op Facebook (zoek Wilde Haren - Haren FM') of

wwulwitter. corn/Wildql-latenEM.

presentatie en samenstelling: Kevin van der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff

Zaterdag:
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine.

Info¡natief radiom-agazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek'

Om half 10, l l e¡ 1ã het Ha¡ens Nieuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke van Hal en Willern Prins. Meer

info vanaf vrijdagavond oolt 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 zo-ndag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.

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

Haren FM met een hoorsPel.
Ëllçe eerste zondag van de maand tussen 10.00 - x 1.15 r¡ur een kerkdienstuitzencling vanuit de Gorechtkerk a/d

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

Eéñ keer iñ de maand een rechtètreekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener

gemeenteraad.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kaþel 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 wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@helen-fn

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

Dieverdoatie Oud Papierinzameling 2014

r(o Hären Fh/l
,,:..i ' ,.. ,: , i -,-.: 'i, .'"t. , ,'lti
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27 september
23 augustus
19 iuli

6 december
1 november



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

Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Groningen'
Alqemeen bereikbaarheidsn ummeri
O 9 0 0 - I iZS 6 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!

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

openinqslüde_n
Maandag t/m vrijdag 8.00 -17.30 uur

Mediq Apo_theek Hare_L
Rijksstraatweg 194,9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 lFax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
www. mediq. apotheek-haren. nl
Openinss_tüden
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 12.30 - '13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

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 50 21

Deze apotheek ligt recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen en is
goed bereikbaar. Er is goede
parkeergelegenheid.

Vergeet uw verzekeringsgegevens niet!

Bezorging
Wie een spoedrecept hier niet kan (laten)

halen, kan de arts vragen de medicijnen met de

taxidienst te laten bezorgen.

Betalen?
Bij het tonen van een geldige zorgpas kunnen
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.

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

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

7

Apotheken

Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
werkdag
ophalen

Ophalen
Apotheek
Volgende
werkdag
na 16.00
uur

in apotheek
inleveren in
receptenbus""

Aanvragen
huisarts
vóór 10.00 uur

vóór 10.00 uur'Spoed'

Herhaalbrief,es,
overige recepten

Welke recepten?

Herhaalmedicatie*
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erkdiensten

G ereformeerde Kerk Vrij gem aakt, Motten b ri n k

l5-06 09.30 uur Leesdienst
19,00 uur Ds. M. de Vries

22-0ö 09.30 uur Ds. T. l-{uttinga
14.30 uur Ds. G. Timmermans

29-06 09.30 uur Ds. S.J. de Boer
14.30 uur Leesdienst

Zomerdiensten 6 juli t/m 31 aug. samen met Haren in Haren
06-07 09.30 uur Ds. S...1. de Boer

16.30 uur Ds. R. Prins
13-07 09.30 uur Ds. H. Venema

16.30 uur Ds. C. van DusseldorP
2Q-Q7 09.30 uur Ds. T.J. Havinga

16.30 uur Ds. S. de Vríes
27-07 09.30 uur Leesdienst

16.30 uur Ds. H. Zeilstra
03-08 09.30 uur Ds. S. de Vries

16.30 uur Ds. J.H. Tempelman
10-08 09.30 uur Ds. P. Groen

16,30 uur Ds. S.J. de Boer
17-08 09.30 uur Ds. A.H. Driest

16.30 uur Ds. R. van Wijnen
24-08 09.30 uur Ds. H. Venema

16.30 uur Ds. S.J. de Boer
31-08 09.30 uur Ds. H. Zeilstra

16.30 uur Ds. S.J. de Boer
07-09 09.30 uur Leesdienst, voorber. H.A.

'16.00 uur Ds. H.G. Gunnink
14-09 09.30 uur Ds. H. Venema, H.A.

14.30 uur Ds. G.O. Sander -'Í\.

Gereformeerde kerk H aren-O n n en, Ke rkstraat

15-06 10.00 uur Ds. W.M. Schut, H.A.
22-A6 10.00 uur Ds. M. de Jager, Ochtendplusdíenst
29-06 10.00 uur Ds. W.M. Schut
Zomerdiensten 6 ju[i Um l7 aug. samen met Hervormde gemeente
06-07 10,00 uur Ds. R.P, Oosterdijk Dorpskerk
ß-A7 10.00 uur Ds. M. de Jager Gorechtkerk
20-07 10.00 uur Ds. R.P. Oosterdijk Kerkboerderij
27-A7 10.00 uur Ds. tVl. de Jager Gorechtkerk
03-08 10.00 uur Ds. A. Toornstra, Dorpskerk
10-08 10.00 uur Ds. W.M. Schut, H.A. Gorechtkerk
17-08 10.00 uur Ds. W.M. Schut Gorechtkerk
24-08 10.00 uur Ds. M. de Jager
31-08 10.00 uur Ds. W.M. Schut
07-09 10.00 uur Ds, M. de Jager
M-Ag 10.00 uur Ds. W.M. Schut, m.m.v. de Cantorij

WJZI GI NG ËN VOO RBEH O U DËN

9



ienstregeling I ¡ 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
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Gieten*(OV.knpt)
Zuidlaren*(Brink)
Onnen (Ubels)
Haren (Raadh.pl.)
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

11.16
11.04

11.29 12.29
12.16
12.04

14.03
13.40
13.27
13.16
13.03

'14.16
14.03

15.03
14.40
14.27

16.03
15.40
15.27
15.16
15.03

17.03
16.40
16.27
16.16
16.03

17.28
17.15
17.03

18.28
18.1 5
18.04

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

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

10.42
10.30

10.56 11.56
'11.42
1 1.30

12.56
12.42
12.30

13.57
13.42
13.29

14.58
14.43
14.30
14.19

15.58
15.43
15.30
15.19

16.57

'16.43
16.30
16.19

17.58
17.44
17.31
17.19

18.53
18.41
18.29

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

7.30
7.17
7.05

8.30
8.17
8.05

9.28
9.15
9.03

10.15
10.03

10.28 11.28
11.15
11.03

12.15
12.03

12.28 13.28
13.15
13.03

14.28
14.15
14.03

15.28
15.15
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

10.57
10.43
10.30

11.57
11.43
11.30

12.57
't2.43
12.30

13.57
13.43
13.30

14.57
14.43
14.30

15.57
15.43
15.30

16.57
16.43
16.30

17.57
17.43
17.30

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

Veren igi ng / activiteit Aanvang SluitingDatum;

zaterdag L4 juni 2014
zondag 15 juni 2014

woensdag 18 juni 2014

donderdag 19 juni 2014

zaterdag 27juni20L4
maandag 23 juni 2014

woensdag 25 juni20L4

donderdag 26 juni 2OI4

dinsdag L juli 201.4

woensdag 2 juli 2074

zaterdag 5 juli 2014

woensdag 9 juli 2014

zaterdag L2 juli 20La

dinsdag 15 juli 20L4

zaterdag 19 juli 2014

maandag 2L juli2Ot4
woensdag 23iuli2014
vrijdag 25 juli2074
woensdag 30 juli 2014

zaterdag 2 augustus 2014

zaterdag 9 augustus 2014

zaterdag L6 augustus 20L4

dinsdag 1.9 augustus 2014

maandag 1 september 2014

dinsdag 2 september 2014

zaterdag 6 september 2014

maandag 8 september 2014

donderdag L1 september 2OL4

zaterdag 13 september 201'4

Visclub "Onner Bil<s"

Motorclub MCO verzamelen

Visclub "Onner Biks"

Vîsverenigin gZEZV

Hengelclub Haren

Vergad ering Noord elijke Dietisten

Vergadering bestu ur Dorpsbelangen

Hengelclub Haren

So you....................,....dance

Vergadering werlcgroep open Onnervaart

Visclub "Onner Biks"

Visverenigin gZEZV

lnwonersbijeenkomst gemeente Haren

Bestuursvergadering Stichting de Tiehof

Visclub "Onner Biks"

Hengelclub Haren

Visverenigin gZEZV

Onner hoesl<oamer met Klaas Visser

Visclub "Onner Biks"

Visclub "Onner Biks"

Visclub "Onner Biks"

Hengelclub Haren

Hengelclub Haren

Visclub "Onner Biks"

Stemp elpost Drentsche fietsvi erdaagse

Visclub "Onner Bil<s"

Hengelclub Haren

Visverenigin gZËZV

Visclub "Onner Biks"

Hengelclub Haren

Bestuu rsvergadering Stichting de Tiehof

Vergadering Noordelijke D ietisten

Studieclu b Veeteelt
Kaart- en sjoelverenigîng "Slim in Trek"

Visvereniging ZEZV

Onner hoeskoamer met Klaas Visser

Bridgeclub "de vroege vogels"

Vergad ering bestu u r Dorpsbelangen

Bridgeclub "BlNEA"
Visclub "Onner Biks"

14.00
9.30
18.00
18.00

6.30
09.00
20.00
18.30
20.30
20.30
18.00
L8.00
1_9.30

20.00
18.00
6.30
07.00
20.00
18.00
14.00
r.8.00

L5.00
18.30
18.00

8.30
18.00
15.00
07.00
L4.00
1_5.00

20.00
09.00
20.00
20.00
07.00
20.00
09.00
20.00
13.30
14.00

17.00
10.00

22.30
22.30

t7.o0
12.00

22.O0

22.O0

22.30

21.00

22.30
2234
2t.30
22.30

22.30
17.00

L7.30

13.30

22.30

1_7.00

22.30

!7.30
22.00

22.30

10,30

2?'.30

t7.30
17.30

1.7.00

17.30

22.30

t2.o0
21.00

23.00
17.30

1_3.30

12.00

22.00
1.7.00

17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
UUT

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

De Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend

Vrijdag en zaterdag van 16.00-19.30 uur
(openingstijden kunnen wijzigen, let op de nieuwsbrieven per mail, in de bus en het bord langs de weg)

Neem ook eens een kijkje op ons geheel vernieuwde website www.detíehof.nl

Wilje op de hoogte blijven van activ¡teiten en gebeurtenissen in de Tiehof?

meld je ema¡ladres aan voor de nieuwsbrief via info@detiehof.nl

Kijk ook eens op facebosk: http://www"facebook"corn/detiehof en I iit,n :.:(i).:
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eren¡ tn Dorpsbelan en Onnen
Secretariaat: dorpsbelangen@onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
juni 2014.

ln het mei nummer van de Onner Ons ontbrak de
bijdrage van Dorpsbelangen, slap excuus hiervoor
van onze zijde, is de wisseling in de bestuursleden.
Voor het komende seizoen neemt Ben Siekmans de
taak van vicevooaitter op zich. Over de invulling van
het secretariaat wordt nog nagedacht.
De bijdrage voor de Onner Ons zal vanaf nu om de
beurt worden verzorgd door enkele bestuursleden.
Aan mij de eervolle taak om deze bijdrage voor u te
verzorgen, na al die jaren dat Ben Hoentjen het op
voortreffelijke wijze heeft ingevuld.
Het nieuwe e-mailadres van Dorpsbelangen is:
dorosbelanoenôonnen. nu

De werkgroep Kerkklok Onnen heeft van de
Rabobank een cheque ter waarde van € 2.00 0,=
overhandigd gekregen. Via internet zijn er vele
stemmen uitgebracht op dit project, met een mooi
resultaat.

ln samenwerking met de gemeente Haren, is de
werkgroep Project Open Onnervaart bezig om een
haalbaarheidsonderzoek te doen. Er is een aantal
offerte- aanvragen gedaan. De ontvangen offertes
zullen hierna met een subsidie-aanvraag, ter
beoordeling worden aangeboden aan de
medewerkers van de het Programma Landelijk
Gebied Groningen -Leve(n)de Dorpen.
Weer een klein stapje verder in dit meerjarige
project.

Voor ieder die een hart heeft is Onnen Hart Veilig
van belang, een werkgroep van 4 mensen is bezig
om dit initiatief handen en voeten te geven. Een
initiatief dat zeker uw steun kan gebruiken.

De herinrichting van de Lange Landweg en het
kruispunt met Gieselgeer/Motten brink zijn afgerond.
Een overzichtelijk kruispunt is het resultaat en met
of zonder stoep lukt het ook grotere voertuigen om
de bocht naar Gieselgeer te nemen.
De datum waarop het kruispunt Lange
Landweg/Dorpsweg wordt aangepakt is nog niet
bekend. Ook is nog niet bekend hoe de inrichting
eruit gaat zien.

Voor de aanpak van de Mottenbrink en De Vennen
is er een informatieavond. ln beide straten is de

Website: wu/w.onnen.nu

riolering aan vervanging toe en ziin ook de
lichtmasten verouderd.
Op deze avond wordt er een presentatie gegeven
van de plannen en tevens is er gelegenheid voor het
stellen van vragen.
De informatieavond is op donderdag 26 iuni 2014 in

de Tiehof, Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15
uur.

De snelle aanpak van de komst van asielzoekers op
Onnenstaete heeft net als bij vele inwoners ook
Dorpsbelangen overrompeld. Op de informatieavond
van 22 mei is veel uitleg gegeven door het COA en
de gemeente. Door de gemeente is toegezegd om
het verslag te publiceren op www.onnen.nu . ln het
vervolg hopen we in ieder geval dat we eerder de
informatie krijgen.

De gemeente Haren is bezig om zich voor te
bereiden op de verantwoordelijkheid voor een groot
aantal zorgtaken vanaf 1 januari 2015.
Om dit onder uw aandacht te brengen, is er een
aantal artikelen geschreven die u kunt herkennen
aan het gemeentelijke beeldmerk van het sociaal
domein. Dit is een plaatje met een afbeelding van
handen. Dit beeldmerk wordt in alle media gebruikt
zodat u snel kunt zien dat de informatie over
verandering in het sociaal domein gaat.

De artikelen zijn te lezen op www.onnen.nu en in de
Onner Ons. voor meer informatie is er een speciale
website www.zorqinharen, nl

4Iü$*,;

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen
is op 23 juni om 20.00 uur in De Tiehof. U bent van
harte welkom van 20.00 uur tot 20.30 uur als u iets

wilt inbrengen of toelichten.
Tevens kunt u ons bereiken via het mailadres, en

natuurlijk kunt u altijd één van de bestuursleden
aanspreken in en om ons dorP.

Een goede zomerperiode gewenst .

Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur Vereniging Dorpsbelangen
lenneke Elema

Gemeente Haren Klachtenlijn: 050 - 533 99 11
Wanneer u klachten of vragen heeft over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente belten.
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oor het voetlicht

Geen berg is te hoog...voor mensen die met een
donororgaan hun leven opnieuw vorm geven.
Elf mensen die de afgelopen jaren in het UMCG een
nieuw orgaan hebben gekregen, staan in de
dononrueek (van 12 Um 19 oktober) op de top van de
Kilimanjaro die ze in de dagen daarvoor zelf
beklommen hebben. Eén van de deelnemers is
onze dorpsgenote Ellen Keller.

ln juni 2012 heeft ze, nadat ze zes jaar had geleefd
en overleefd op infuusvoeding, een nieuwe dunne
darm gekregen. Zonder last te hebben gehad van
afstotingsverschijnselen, voelt Ellen zich na twee
jaar weer helemaal goed en is ze nu druk bezig om
zich voor te bereiden op de expeditie.

Die expeditie is een initiatief van het Groninger
Transplantatie Centrum (GTC) van het UMCG. Met
de expeditie naar de top van Kilimanjaro vraagt het
GTC aandacht voor de mogelijkheden die mensen
na een orgaantransplantatie hebben als zij een
gezonde leefstijl hanteren. Dit kan een stimulans zijn
voor andere mensen na transplantatie. Daarnaast
vragen ze hiermee ook aandacht voor,het werven
van meer donoren. Een nieuw orgaan zorgt niet
alleen voor overleving, maar mensen kunnen
opnieuw hun grenzen verleggen, hun horizon
verbreden en hun gestelde doelen bereiken.
Om te laten zien dat de voormalig patiënten dat ook
op die manier ervaren, heeft het GTC deze tocht op
touw gezet. 16 Mensen hebben meegedaan met de
selectieprocedure. Elf mochten uiteindelijk door.
Van deze elf zijn er 2 mensen met een nieuw hant,2
met een nieuwe lever, 2 longen, 2 beenmerg, 2
nieren en 1 dunne darm. Ze bereiden zich deze
maanden voor op de tocht. Dat doen ze individueel
en drie keer in groepsverband.

Ellen sport elke week 4 keer, bestaande uit
krachttraining, cardiotraining en wandelen.
Uiteindelijk moet elke deelnemer 30 kilometer op

één dag kunnen wandelen.
Ellen vindt het ontzettend leuk dat ze zoveel kan
sporten. ln het verleden deed ze enthousiast aan

hãrdlopen. Vanaf haar 33s" was dat haar lust en

haar leven. Voor de marathons die ze liep trainde ze
met onverdroten ijver. Diezelfde gedrevenheid heeft
ze ook nu. Ze vindt het heerlijk dat ze haar grenzen

weer kan verleggen en naar een doel kan toe
werken.
Natuurlijk worden de mensen door een medisch
team goed in de gaten gehouden. Ellen draagt
overdag een metertje, een f¡tb¡t zip, dat haar
energieverbruik meet, haar hartslag en mate van
inspanning. De gegevens worden op de computer
opgeslagen waarna het team ze kan analyseren en

beoordelen. Op een gegeven moment zal ze het ook
's nachts dragen om te zien welk slaapritme ze
heeft.
Tijdens de expeditie wordt het metertje ook gebruikt.
Het medisch team is dan in staat om te zien of er
añrvijkende waarden te zien zijn in relatie tot de
waarden thuis en kan mede hierdoor beoordelen of
het noodzakelijk is dat iemand stopt.

Op 6 oktober vertrekt de groep, na een laatste
medische check, naar Tanzania. Ze zullen na aan-
komst een dag acclimatiseren om vervolgens naar
de Kilimanjaro te vertrekken. ln zeven dagen zullen
ze naar boven klimmen. Naast het medisch team
mogen er ook naasten en venrvanten mee. ln totaal
zal de groep uit ongeveer 30 personen bestaan.
Daarnaast gaan er ook sherpa's mee naar boven
die de meeste bagage meenemen en ook voor de
groep zullen koken. De klimmers zullen zelf alleen
hun dagbagage dragen waaronder 3 liter water en
wat er meer nodig is. Als alles naar wens verloopt,
zullen ze in de donorweek op de top staan. En dan
rest alleen nog de afdaling.
De hele expeditie is voor de deelnemers een hele
uitdaging, zowel fysiek als mentaal. Na jaren van
ernstig ziekzijn, zijn ze nu in staat om hun grenzen
te verleggen en om doelen te behalen. De tijd van
denken in zware beperkingen is voorbij. Als ze deze
expeditie hebben volbracht is er voor hen geen berg
meer te hoog... .

Ellen wil daarom, ook door deze beklimming,
iedereen vertellen én laten zien hoe belangrijk het is
om donor te zijn. Het biedt mensen een tweede
kans op een zinvol bestaan. Want een nieuw orgaan
zorgt niet alleen voor overleving, maar mensen
kunnen opnieuw hun leven vorm geven, hun horizon
verbreden en hun doelen bereiken.
Daarnaast is het voor de wetenschap een uitgelezen
mogelijkheid om te ondezoeken waartoe mensen
na een transplantatie in staat zijn.

Wilt u meer lezen of de komende maanden
meeleven met Ellen en haar tochtgenoten, dan kunt
u dat doen op
wvvw.facebook.com/expeditiekilimaniaro.umcq of
googelen naar Kilimanjaro umcg.

Ellen, we wensen jou en je collega-klimmers heel
veel succes tijdens de voorbereiding en de

beklimming van de Kilimanjaro. We wensen jullie in

Tanzania een hele goede en mooie tijd toel En we
hopen, samen met jullie, dat het een topervaring
wordt die je nooit meer vergeet!

Gosina Glasbergen
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e Schri verspen

Wij zijn \Mlly Vos en
Norbert Poda en runnen
een africhtingsstal voor
paarden aan het Felland
20.
Norbert is geboren op
21 juli 1979 te Samorin
in Slowakije en begon
zijn carrière met het
trainen van renpaarden.
Willy is geboren op 16
januari en komt van
origine uit Onnen van
het Felland en begon op
zeer jonge leeftijd met paardrijden.
Voordat wij het bedrijf in juli 2008 hebben
opgestart, hebben Norbert en ík afzonderlijk van
elkaar in Zwitserland gewerkt op verschillende
handel- en sportstallen, in 2006 leerden wij elkaar
kennen. Na nog enige tijd samen in Holstein bij

Stoeterij Pohlsee gewerkt te hebben, besloten wij
om naar Holland te gaan.
Sinds 2008 huren wij stallen van de accommodatie
aan het Felland, en houden wij ons bezig met het
zadelmak en berijdbaar maken van paarden.
Veelal komen de paarden volledig groen binnen en
moeten dus in een korte tijd heel veel leren . Voor
de paarden is dit natuurlijk wel een hele
ingrijpende gebeurtenis om van weidepaard naar
rijdpaard omgevormd te worden. Door met veel
geduld, begrip en liefde en consequentie met deze
paarden te werken, proberen wij het paard zoveel
vertrouwen mee te geven dat het met een goede
verstandhouding met de mens wíl samen werken.

Ook krijgen we elk jaar paarden van fokkers om

voor te bereiden voor de stamboekkeuringen van
het I(VVPN. Voor zowel dressuur- als spring-
paarden is dit een belangrijke dag, waar een deel
van de toekomst van het desbetreffende paard en

soms ook de voorouders van het paard bepaald
zalworden. Dit betekent dus dat de paarden op de
dag van de keuring optimaal in conditie voor de
jury moeten verschijnen. Al met al een hele klus
want elk paard is anders en behoeft dus ook een

ander voedings- en trainingsschema-

ln enkele gevallen bereiden wij ook paarden voor
op het springen van parcoursen.
Dit zijn vaak jonge paarden die wij zelf gefokt
hebben of in mede-eigendom hebben. Later
proberen wij een geschikte ruiter te vinden die de
verdere opleiding van deze jonge paarden
overneemt tot op hoger niveau.

Eén van onze andere bezigheden is een

kleinschalige fokkerij. Wij proberen elk jaar twee
veulens te fokken zowel in de spring- als dressuur-
richting. Als deze paarden de driejarige leeftijd
bereikt hebben, gaan we langzaam met ze werken
om te kijken wat het beste is voor de verdere
carrière van deze paarden, keuring/sporUfokkerij of
verkoop. Momenteel hebben wij een dres-
suurpaard op hoger niveau in de sport lopen en

ook een jong springpaard ter voorbereiding op de
Vion-cup. ln deze paarden investeren wij veel
energie en tijd, zodat ze de kansen krijgen om zo
mogeti.¡f tot goede sportresultaten te komen- Dit ís
weer interessant voor de fokkerij, want voor de

fokkerij is het niet alleen belangrijk dat het paard

mooi is en een correct exterieur heeft, maar de

instelling, werkwitligheid, atletisch vermogen en

niet te vergeten gezondheid zijn de belangrìjkste
factoren welke een paard tot een goed en

bruikbaar sportpaard maakt. Door zelf met de
paarden te werken en sporten, weten we het beste
hoe het karakter van het Paard is.

Willy Vos en Norbert Poda

schrÍjuen, zoals le habbtt, hìetwerk, een eigøn mening,.een recept, een gedícht,

inlevert (meerdere foto's
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Opdrachtgever

Inrichting Onner- en Oostpolder klaar

De inrichting van de Onner- en Oostpolder tussen Haren en Noordlaren ¡s klaar,
Hiermee is de provincie Groningen een natuurgebied rijker ter grootte van 13OO
voetbalvelden (875 hectare). In beide polders hebben moerasbosjes en poelen
grote aantrekkingskracht op water- en moerasvogels zoals grote zilverreiger en
steltkluut. Een ander deel van de polders is geschikt voor weidevogels. Het
gebied is toegankelijk voor fietsers en wandelaars. De polders hebben een
belangrijke functie als waterwin- en bergingsgebied. De inrichtingswerkzaam-
heden zijn uitgevoerd door de landinrichtingscommissie Haren in opdracht van
de provincie Groningen. Ter gelegenheid van de afronding van de werkzaam-
heden zijn drie speciaal ontworpen infopanelen geplaatst op het gemaal
Onnerpolder.

De inrichting van de polders begon eind 2010. Door landbouwpercelen aan te kopen en

te ruilen was het mogelijk om het gebied vrij te maken voor de inrichting als natuur-
gebied" De polders zijn nu ingericht als zomerpolders. Dit houdt in dat er in de winter
water wordt ingelaten zodat het gebied in de lente en zomer aantrekkelijk is voor
moeras- en weidevogels. Hiervoor zijn onder andere stuwen geplaatst en dijkjes opge-
hoogd. De waterbeheersing is zo geregeld dat omringende landbouwbedrijven er geen
last van hebben, De polders komen straks in beheer bij Het Groninger Landschap.

Internationale bekendheíd
De Onner- en Oostpolder maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen
de Ecologische Hoofdstructuur. Door de nieuwe inrichting is het mogelijk om de natuur
rondom het Zuidlaarderrneer nog verder te ontwikkelen. Het Zuidlaardermeer is Natura
2000 gebied. Dit betekent dat het op Europees niveau wordt beschermd. Dit gebied
heeft sinds enkele jaren internationale bekendheid vanwege de grote aantallen vogels
die er voorkomen. De investeringen in natuur leveren zichtbaar resultaat op. Het
Zuidlaardermeergebied is een parad'rjs voor zeearenden, witwangsterns en vele andere
soorten. Vele wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers genieten volop van het gebied.

Landinrichtingscommissie Haren
De landinrichtingscommissie Haren werkt sinds 1998 aan maatregelen op het gebied
van natuur, landbouw, water en recreatie, Deze commissie bestaat uit vertegen-
woordigers namens de landbouw, natuur, de gemeente Haren, provincie Groningen en
waterschap Hunze en Aa's. De commissie wordt ondersteund door Dienst Landelijk
Gebied en het Kadaster en werkt samen met diverse organisaties waaronder Water-
bedrijf Groníngen, Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer. Burgemeester Janny
Vlietstra van de gemeente Haren is voorzitter van de commissie. Momenteel is de
commissie bezig met een inrichtingsplan voor een natuurlijke verbindingszone tussen
de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer.
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oo roe Antilo en Onnen

Zoals Ellen in de vorige Onner Ons al schreef is de loopgroep Onnen elke week actief.

Elke zondagmorgen om 9:00 uur en dinsdagavond om 19:00 uur start de groep vanaf de Oranjeboom
voor een training. Ellen verzint steeds weer iets anders zodat het lekker afwisselend en uitdagend blijft
voor de lopers.

Als nieuwe bewoner van Onnen train ik sinds augustus vorig jaar mee met de groep. lk liep al veel
langer hard, maar b-rjna altijd alleen. Met de groep trainen is erg leuk. lk ben enthousiast ontvangen en

hoor intussen bij de vaste kern. Als groep jutten we elkaar ook lekker op en gaan we uitdagingen aan

zoals de Halve Marathon van Haren afgelopen maart.

ln de groep is er voor ieder wat wils. Zondagmorgen is meestal een lange duurtraining van ongeveer

10 kilõmeter.Op dinsdag is het vaak een inspannende training. lnlopen naar de Scharlakenhof en

daar rondjes rennen die keurig door Ellen zijn uitgezet. Bijvoorbeeld 4x 1.000 meter met tussendoor 2

minuten rustig doorlopen. Doõrdat we rondjes lopen, blijven we elkaar zien, terwijl iedereen ziin of

haar eigen tempo loopt. Het uitlopen gaat weer met de hele groep.

Afgelopen zondagmorgen hebben we een duurloop van 12,29 kilometer gelopen in 1:11 uur' De

¡-oñde ging richting palingrokerij Vos naar Noordlaren en terug. Helaas was Ellen er niet bij om onze

bidons mee te nemen. Èn hoewel het tempo gemiddeld op 10,3 km/uur lag vonden wij het wel lastig

lopen. Volgens ons lag dat aan de drukkende warmte die morgen, volgens Ellen aan ons bezoek aan

Toeterpop en andere festiviteiten op de zaterdagavond.

Om een indruk te krijgen van onze ronde staat hieronder een afdruk van mijn trainingsbestand. Zoals

je ziet wordt alles goäã bijgehouden. Ellen gebruikt dit weer voor het uitwerken van trainingsschema's.
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Wil je sportief bezig zijn? Lijkt hardlopen je wat? Loop gezellig mee en ga de uitdaging aan!

Tot zondag of dinsdag
Dick Post
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OIÆ'IITAART er ZO

Sa¡t ùtep*d!!

Dit keer wil ik wat recepten voor cheesecake met jullie delen. lk had een schoolvriendinnetje die een
tijd in Duitsland heeft gewoond. B'rj haar thuis kreeg ik op verjaardagen altijd kersen"käsetorte" (en
nog andere taart, want naar Duitse gewoonte hield het feest niet op na het eten van slechts één
stukje taart,..). lk was gek op deze taart, maar merkte dat de meeste mensen in mijn vriendenkring
er'wat aan moesten wennen'. lk heb veel verschillende cheesecakes geprobeerd en wlljullie twee
recepten geven van de kwarktaarten die ook bij Nederlanders meestal goed in de smaak vallen.
Cheesecake smaakt overigens het lekkerst, als je deze taart goed koud eet.

Allereerst een recept uit het 12 maanden kookboek van Albert HeÍjn. Deze cheesecake is heel
eenvoudig te maken. Je kunt door de kwark een paar eetlepels kersen mengen (niet te veel, dan
komt er te veel vocht uit). De taart is ook heel lekker als je er wat gemengd rood fruit bij geeft (dan
laat ik de kersen tijdens het bakken achtenruege).

Vanille cheesecake

Nodig
250 g bastognekoeken
50 g boter, gesmolten
eventueel 2 el abrikozenjam
1 sinaasappel, schoongeboend
750 g halfvolle vanillekwark
3 eieren
rood fruit voor de topping of een handvol kersen

Venruarm de oven voor op 175 graden (hetelucht 160).
Verkruimel de koekjes in de keukenmachine heel fijn of doe ze in een theedoek (dichtvouwen!) en

verkruimel ze door er met een deegroller op te slaan. Meng de boter en als je het lekker vindt de jam

er door. Druk het mengsel uit in een ingevette springvorm (24 cm) en maak daarbij een opstaande
rand van 4 cm hoog.
Rasp de oranje schil dun van de sinaasappel. Rasp het wit niet mee, dat is bitter. Meng in een kom

de kwark met de eieren en sinaasappelschil en schenk dit in de taartvorm. Verdeel eventueelwat
kersen over het beslag in de vorm.
Zel de taart in de oven en bak ongeveer 30 minuten. Als een satéstokje dat je in de taart steekt er
droog uitkomt, dan is de taart gaar.
Laat de taart in de vorm aftoelen en zet hem daarna in de koelkast.
Garneer eventueel met rood fruit.

En dan deel ik graag nog het recept van een cheesecake die simpeler te maken is, omdat je geen

aparte bodem hoeft te maken, maar ook erg lekker smaaktl Bijkomend voordeel van deze
cheesecake is, dat er bijna geen vet in zit... lk bedek de bovenkant van de taart altijd met fruit van
het seizoen (aardbeien, partjes mandarijn, ...).
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Eenvoudíqe cheesecake

Nodio:
1 kg magere kwark
5 eieren
3 el citroensap
250 g suiker
Z pakjes vanillepuddingpoeder (op de verpakking moet staan: om te koken, elk voor 500 ml melk)

Beleg de bodem van een springvorm (26 cm) met bakpapier.
Roeide kwark, eieren, citroensap, suiker en het puddingpoeder tot een glad mengsel (kan met de

mixer). Strijk het mengsel egaal in de springvorm.
Bak de taart 50 tot 60 minutên in een voorvenruarmde oven (elektrisch: 175 graden, hetelucht: 150)

Haal de taart uit de oven, laat eerst afkoelen in de vorm en haal hem er dan uit (randen even

lossnijden) .Zet de taart in de koelkast en laat hem goed koud worden! Beleg met fruit naar keuze'

Veel bakplezier gewenst!
Carina Nijland

So you dancgr.rr.

Wegens succes geprolongeerd... ...
Nog 1 maal voor de zomervakantie begint...

Vrij dansen in de Tiehof (vooral op muziek uit de seventies en eighties)
Op woensdag2Sjuni vanaf 20.45 uur.

Waarom?
Om je uit te leven
Om geen pasjes of stapjes te hoeven onthouden
Om lekker soepel te worden
Om nieuwe energie te krijgen, ook alwerk je je in het zweet
Om je uit te drukken zonder woorden
Om nieuwe mensen te ontmoeten
Etc. etc. etc.

Dans de zomer tegemoet! Jong oud, stram, stroef, man, vrouw, Onnenaar of niet, allen welkom!
Aanmelden hoeft niet.

Janneke & Nieves

info: ianneke@frensqeurts. com
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lnformatieavond opvang vluchtelingen op Onnenstaete

Hieronder /eesf u een beknoPte
samenvatting van de informatie-
bijeenkomst op 22 mei il. over de eerste
opvang van vluchtelingen op Onnenstaete.
De meer algemene vragen en antwoorden
vindt u terug op www.haren.nl.

Op uitnodiging van de gemeente Haren
komen 22 mei circa honderd inwoners van
Onnen naar de Gereformeerde Kerk om de
informatieavond bij te wonen. Het doel van
de avond is informeren, luisteren en
vragen beantwoorden rond de opvang van
vluchtelingen op recreatiepark Onnen-
staete. Burgemeester Janny Vlietstra en
Henk Wolthof van het COA (Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers) geven een
toelichting. Daarna is het woord aan de
tnwoners

komst van een opvanglocatie. Het be-
staande probleem met de riolering wordt
opgelost met extra pompen.

Gezondheid
Na aankomst in Nederland gaan alle
vluchtelingen eerst naar Ter Apel, waar ze
onder andere worden gecontroleerd op
TBC. Er is een vorm van gezondheidszorg
aanwezig op Onnenstaete, georganiseerd
door het Gezondheidscentrum Asiel-
zoekers (GCA) in opdracht van het COA.
Ook de GGD is alert oP ziektes.
Het staat de asielzoekers vrij om van het
terrein af te gaan, er is geen avondklok.
De ervaring van het COA is dat dit echter
niet veel gebeurt.

Overvallen
Meerdere inwoners vertellen dat zii zich
com pleet overvallen voelen d oo r het
nieuws. Burgemeester Janny Vlietstra
geeft aan dat heel goed te begrijpen. Ook
de raad en het college zijn overvallen door
de vraag en het tempo. Datzelfde geldt
voor het COA. Helaas kon het dus niet
anders dan het zo te doen. Het college wil
haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid nemen voor een groot probleem en de
raad heeft daar unaniem mee ingestemd.

Samenwerken met inwoners van Onnen
Er is zorg over het aantal vluchtelingen dat
mogelijk opgevangen gaat worden op
Onnenstaete en de invloed daarvan op het
dorp. Het COA benadrukt samen te willen
werken met de inwoners van Onnen '

Daarom zal het COA een overlegcom-
missie met bewoners in het leven roepen
die namens het dorP zaken in kunnen
brengen. ln deze commissie zijn ook de
gemeente en de politie vertegenwoordigd.
Óe gemeente organiseert voorafgaand
daaraan een extra overleg met de direct
omwonenden.

Locatie en voorzieningen
Er zijn diverse vragen over de locatie en
voorzieningen. Het COA heeft een
overeenkomst met Ron BV. De opvang
wordt alleen gesitueerd op Onnenstaete,
niet daarbuiten. De groenlanden blijven.
Alleen de vooringang van het terrein wordt
gebruikt, al is beveiliging ook aan de
achterkant aanwezig. Uit onderzoek blijkt
dat huizen niet minder waard worden bij de

Vrijwilligers
De oproep van meerdere inwoners en
dominee Venema om als Onnen de
schouders eronder te zetten, krijgt
a p p laus. Vrijwillig ers voor zowel de
overlegcommissie, als ook die zich aan
willen melden voor het organiseren van
acties (op de locatie) kunnen contact
opnemen met het COA.

Conclusie
De avond was constructief. Tegelijkertijd
zijn de gemeente Haren en het COA zich
ervan bewust, dat daarmee de zorgen nog
niet helemaal weg ziin. Zowel de gemeente
als het COA blijven zich inspannen om
daar goed mee om te gaan. Binnenkort
start een overlegcommissie. Daarvoor
hebben zich al enkele inwoners aange-
meld.

Contactgegevens
Tot slot de laatst bekende gegevens:
COA locatiemanager: Gerrit de Lang
Vragen over de locatie en haar bewoners
telefoonnummer 088 71 57 575 (COA).

Met dank aan de redactie,

Laura van Zon
Communicatieadviseur gemeente Haren

23



stervel,Ckunststoffen
tronspctronte oplossingen in kunststof

Voor: Plexiglos, polycorbonoot (lexon), trespo, serredok plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus). reclomeplolen voor bijvoorbeeld lichtreclqme.

Neutronsfrool T-9
9743 AM Groningen

tel 050-3600365
fox 0503ó00494

www. oosleryeld kunststoff en. nl

lnt-o@q OSteryçId k u-n slstoff-gn 
" 
nl

LANGRUKSTE WENS BOyFN TAFEL
"WE ZUN 

'NNTC 
TEVREDEN."

SCHOTANUS VAN ONTWERPBUREAU

ONLIt{E: WO N ENZOALSI KDATWI L. N
5 TE ONNEN / TELEFOON: 06-

I
A

NIEBOUTry
nieuwbouw verbouw onderhoud

Felland 4, 9753 TA Haren

Tel. 050-4061041 Fax. 050-4061042

Ook uw adres voor:

Houtwormbestrijding
Zwambestrijding

¡.jìr,i,l

;f: ,ri¡;,

i l.'¡',,:il',

l

j

x

I

al uw díarvoederç øroaü en

" 
", iWildøboerdiervoeàert

I û di fr
iûaroyûrüaf Ian , diør' ínþøn

ieweederø, Hapfd 55,

www. wi I d e b o ffidíe rvp ed#r$, n I



n en om de Onnerpolder,
natuurnotities rond Onnen

Voorzomer
Eén van de eerste dagen van juni kwam de zon als
een grote rode bol achter De Biks tevoorschijn. Het
was vrijwel windstil, boven de sloten in de polder
hingen nog mistflarden na de koude nacht. Een paar
weken eerder zou op dat tijdstip het hele vogelkoor
in en om het dorp uitbundig de nieuwe dag in een
veelstemmige ouverture hebben begroet. Maar nu
was die ochtendpiek in zang al duidelijk een beetje
geluwd. Voor veel soorten is, ook door het extreem
vroege voorjaar, de klus bijna geklaard. Overal
zwerven al groepjes jonge pimpel- en koolmezen
rond, zwermen jonge spreeuwen schuimen de pas
gemaaide graslanden aÍ, zeker twee weken eerder
dan in een 'normaal' jaar. Merels en vinken zijn al
aan hun tweede broedsel begonnen.

Ook in de polder merk je dat het voorjaar overgaat in
de zomer. Boven de weilanden wordt het al stiller.
Maar gelukkig hangt er nog steeds af en toe een
veldleeuwerik hoog boven je te zingen, daalt een
graspieper in een elegant zangvluchtje naar zijn
paaltje en gaat een wulpenpaar jodelend op de
wieken.

Maar ook zonder deze zeldzaamheden is een rondje
daar een lust voor oor en oog, zeker in juni. Uit bijna
elke wilg klinkt de zeer gevarieerde zang van een
Bosrietzanger, die vocaal zeker kan wedijveren met
een Nachtegaal. De Bosrietzanger is één van de
laatste zomervogels die in de polder arriveert en nu

pas aan zijn broedseizoen begint. ln die w aterval
van tonen en uithalen gaat het simpele liedje van de
Rietgors vrijwel verloren. Maar in tegenstelling tot de
Bosrietzanger laat h

Vanuit de slootkant
strekken de stengels van
de Wateraardbei zich
boven het water uit. De
bloemen van deze
bijzondere en ook steeds
zeldzamer wordende
moerasplant zijn donker-
rood. Ze contrasteren
mooi met de lichtgroene,
hangende aartjes van de
Hoge cyperzegge een
eindje verder oP: niet
alles wat groen is, is

ben hoentjen

wel veel makkelijker zien.
Op zoek naar zijn zwarte
kop met witte kraag in de
zoom van het rietland
eisen de nu voloP
bloeiende moerasplanten
als vanzelf de aandacht
op. Gele lis, Kale jonker
en Gele waterkers
vormen een kleurig lint
langs de oevers. OP de
geelwitte bloeiPluimen
van de Poelruit doen
wolzwevers, zweef-
vliegen die wat lijken oP

hommels, zich tegoed.

ln de loop van de afgelopen weken is de polder van
kleur verschoten. Dat zie je nog niet zo direct vanaf
de Koelandsdrift of de Noordlandsdrift van waar af
de graslanden, de meeste nog niet zo lang geleden
gemaaid of beweid, egaal groen ogen. Maar dieper
ðe potder in is het een lappendeken van percelen

met bloeiende grassen, gelardeerd met kleurrijke
slootkanten. Vooral de witbolhooilanden zijn nu op

zijn mooist. ln het in de wind golvende palet van
pásteltinten van roomwit naar paars geven de

bloedrode bloeiaren van de Veldzuring en de helder
gele bloemen van de Scherpe boterbloem extra
ãccenten. Daartussen wiegen de aarpluimen van het
Reukgras. Dat geeft straks, als ook deze graslanden
gemaàid zijn, die ouderwetse toffeegeur aan het

ñooi. Maar voorlopig biedt het hoge gras hier nog

ideale schuilgelegenheid voor heimelijke soorten als
Kwartel en Kwartelkoning. Een mooie windstille
avond is de komende weken het beste moment om
ze te treffen. Dat wil zeggen, ze te horen roepen,
want je krijgt ze vrijwel nooit te zien is. De meeste
kans heb je op het 'kwik-me-dit, kwik-me-dat' van

een Kwartel, al zijn er tot nu toe ook elders maar
weinig gehoord. Of ook het knerpende crex-crex van
een Kwartelkoning vanuit het hoge gras in

b'rjvoorbeeld de hooilanden langs het zandpad vanaf
de Van Swinderenlaan zal klinken? Je weet maar
nooit!

gras
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o ontb¡ t

ln alle vroegte begeef ik me op Hemelvaartsdag
naar de kerk aan de Mottenbrink. Rondom het
kerkgebouw is het rustig en stil, daaruit
concludeer ik dat het ontbijt niet buiten op de
Mottenbrink wordt gehouden, maar binnen in
het kerkgebouw.

Door de openstaande deur ga ik naar binnen en
zie tk dat ik welkom ben. Eenmaal binnen valt
mijn mond open van verbazing: De kerkzaal is
veranderd in een compleet restaurant. De tafels
zijn keurig gedekt en de zaal is versierd met
slingers. Het geheel ziet er feestelijk uit. Her en
der staan groepjes mensen met elkaar te praten
en enkele bezoekers nal zitten

Om omstreeks kwart voor negen, als alle
stoelen b'rjna zijn bezet, heet Tineke Mars de
aanwezigen welkom en gaat ze bidden. lk zie
Monique Schotanus naar de microfoon lopen en
z'rj vertelt wat er gezongen wordt. Het zingen
wordt begeleid door een band. Dirk Jan
Schotanus en Titus Mars weten gevoelige
snaren te raken op hun gitaar en Joas Mars laat
horen dat hij de met stokjes aardige tikken kan
uitdelen. Prachtig om dit te zien en te ho¡'en en
samen te zingen, Hemelvaartsdag wordt zo een
feestdag!

Na het zingen worden we door Corien Oranje
(awel, de kinderboekenschrijfster!) twee-
duizend jaar teruggevoerd. Haar verhaal is
bestemd voor de kinderen, die ook aanwezig
z'rjn. Corien vertelt een verhaal over een Natan,
een jongen die eerst dacht dat Jezus dood was,
maar dan hoort dat Jezus leeft en naar de
hemel gaat. lk herken dit verhaal, nee ik heb
haar verhaal nooit eerder gehoord, maar ik

weet dat haar verhaal een bewerking is van
Handelingen 1. Schitterend als je zo kunt
schrijven!

Eindelijk kunnen we ontbijten. Mijn tafel-
buurman en ook ikzelf hebben 's ochtends
thuis al even een bodempje in onze magen
gelegd. lk bewonder de mensen die helemaal
nog niet ontbeten hebþen, wat zullen ze een
trek hebben! Het wordt stil in de zaal, iedereen
is aan het ontbijten. De organisatie loopt rond
met dienbladen vol met lekkere broodjes en
schalen vol met eieren. Tsjonge, denk ik, wat
heeft de organisatie een werk verzet! Maar ze
hebben eer van hun werk: ledereen zit heerlijk
te eten. lk zie nog steeds mensen binnen-
komen. Dezaal is helemaalvol!

Na het ontbijt gaat dominee Dick Mak naar de
microfoon. lk luister opnieuw naar het verhaal
over Hemelvaart. Het verhaal is, denk ik, nu

meer bestemd voor de volwassenen. AIs hij zijn
verhaal heeft verteld, worden we nog verrast op
stellingen, die bedoeld zijn om de tongen van
de aanwezigen los te maken. En dat lukt
aardig, hoor ik, totdat Theo Berends met de
microfoon in de hand, aangeeft dat het ontbijt
voorbij is.

Eén van de bezoekers, die nog niet zo lang in

Onnen woont, geeft aan dit een goede traditie
te vinden. Hé, denk ik, dat is een goeie! Hoewel
het geen traditie is, laten we er maar een
traditie van maken! Dit is voor herhaling
vatbaar, vind Ík. Hulde aan de organisatiel
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De zorg in Haren verandert
Inwoners van de genneente Haren kunnen vanaf l januari 2015 terecht bij cle

gemeente voor ondersteuning op het Eebied van werk & inkomen, zorg & welzijn
en opvoeding. Dit wordt nu nog door het Rijk geregeld, rnaar vanaf 1 ianuari 2015
moeten de gemeenten dit regelen, met nninder geld. De gemeente Haren wil dit
bereiken door anders samsn te werken en goede afspraken te maken met
zorgverleners en zargv erzekeraars.

Over welke ondersteuning gaat het?
Het gaat om ondersteuning in uw dagelijkse leven. Waarin u bijvoorbeeld werkt,
kinderen opvoedt, naar school gaat, voor familie zorgt, cluder wordt, zelfstandig woont
En soms hebt u hulp nodig. Omdat u bijvoorbeeld uw werk kwijtraakt, schulden maakt,
ziek wordt, moeite heeft met opvoeden, eenzaam l¡ent of in aanraking komt met
Justitie. Deze hulp komt nu grotendeels van het Rijk. Maar dat gaat veranderen.

Waarom gaat dat veranderen?
De hulp is nu te versnipperd georganiseerd. Voor elk probleem is er een andere
hulpverlener of instantie en er wordt te weinig gekeken naar wat mensen zelf kunnen.
Daarnaast stijgen de kosten van de hulp enorm. Als dat op deze manier blijft
doorgaan, kunnen we straks de zorgkosten niet nteer betalen. Het moet daarom anders
en vánaf l januari 2015 komen de taken op het gebied van ondersteuning in uw
dagelijkse Ieven naar de gemeente.

Wat verandert er?
De veranderingen worden via nieuwe wetten geregelcl, maar deze wetten zijn nog niet
klaar. Wat er voor u precies gaat veranderen is op dit moment dan osk nog niet
bekend. Wat wel bekend is, is dat de gemeente Haren minder geld krijgt voor de
nieuwe taken. Daarom moeten we slim samenwerken met zorgverleners en -
verzekeraars. Maar de gemeente doet ook een groter beroep op u. Of het nu gaat om

de eigen gezondheid, dê opvoeding van de kinderen: u bent in eerste instantie zelf
verantwoõrdelijk. U lost zelf uw problemen op, al dan niet met behulp van uw familie,
vrienden, bureñ en kennissen. Wanneer u zelf of binnen uw sociale omgeving er niet
uitkomt, kan het wijkteam van de gemeente ondersteuning bieden. Deze ondersteuning
is dicht bij uw huis, gaat uit van wat er nodig is (uw vraag) en sluit aan op uw eigen
mogelijkhäden en nelwerk. Hebt u in de toekomt ondersteuning nodig, dan kunt u met
het-wijkteam contact opnemen. Het wijkteam is bereikbaar via het Lokaal Loket aan de
Kerkláan 5 in Haren, van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur. Bellen kan

ook: 050 - 534 24 10 of e-mail þlSælþ!e!@!orion.nl.

l-loe nu verder?
Niet alleen de gemeente krijgt dus te maken met de veranderingen; van u wordt ook
een bijdrage verwacht. Wat er voor u verandert als u al hulp krijgt, welke bijdrage van
u verwacht wordt en waar u terecht kunt leest u op de speciale website over dit
onderwerp: www.zorginharen.nl . Hou voor het laatste nieuws deze website in de gaten.
Ook wordt er regelmatig op de gemeentepagina van het Harener Weekblad informatie
gepu bliceerd.
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or shuis De Tiehof
4,9755 PM Onnen, 050406 26 48

Verslag van het "Feike Liemburg"-voetbaltoernooi, gehouden op Hemelvaartsdag.

Na een heerlijk ontbijt in het Dorpshuis hebben de 2 spelersteams van de Tiehof in onze
nieuwe tenues een geweldige prestatie geleverd tijdens het voetbaltoernooi. Uiteindel'tjk zijn

wij respectievelijk geeindigd op de 14" en 15e plaats. Of we nou verloren of wonnen, we
bleven sportief en goed gehumeurd. Daarvoor z'rjn we dan ook beloond met de zeer
verd ie nde sportiviteitsprijs.

Na een geslaagde en inspannende dag hadden we natuurl'rjk wel trek in de heerl'tjke

barbecue, die klaar stond in het Dorpshuis.
Mede dankzij de sponsoren konden we dit allemaal realiseren. Onze dank gaat dan ook uit

naal Hettema Verhuur, Hoveniersbedrijf Bartelds en Jan de Groot grondverzet. Na een lange
en vermoeiende dag hebben we tegen 23.00 uur het licht in het Dorpshuis weer uitgedaan.
Het was echt een enorm gezellige en geslaagde dag en avond. Op naar het toernooi van

volgend jaar.
We bedanken iedereen voor zijn ol haar bijdrage. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest'

Namens het Dorpshuis,
Hélène Molijn.

Het bestuur en medewerkers van stichting "de Tiehof"
wenst iedereen alvast een moo¡e vakantie!

en natuurl¡jk een heerlijk zonovergoten zomerse¡zoerì.
De Tiehof is van 28 iuli t/m 10 augustus gesloten.
Hou de nieuwsbrieven in de gaten, want er kunnen
wijzigingen zijn in de openingstijden. I evens voor

aanbiedingen en/ of activiteiten.
Meld je emailadres aan op info@detiehof.nl
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sielzoekers welkom maar ook even zakel k bek'rjken

Met de komst van een COA-centrum in
Onnen komen ook de acute problemen van
noodlijdende vluchtelingen dichtbij huis. Hier
past ons gastvrijheid enzorgzaamheid, want
wij hébben alwelvaart, vrede en veiligheid.
Maar laten we het als dorp ook even zakelijk
bekijken. Wat gebeurt hier?

Op woensdag 14 mei sloeg staatssecretaris
Fred Teeven in het TV-programma'Een op
een'alarm over de sterk toegenomen
stroom asielzoekers. Enkele dagen later (of
al eerder..?) tipte investeringsmaatschappij
RON b.v. uit Harderuvijk het COA dat zij in
Onnen een kampeerterrein ter beschikking
hadden. Op 19 mei besloten B&W een tijde-
lijk opvangcentrum te gedogen. Op 20 mei
stemde de gemeenteraad hiermee in. Op 21

mei werd het'breaking news'in Onnen huis
aan huis bezorgd. Qp 22 mei was er een
drukbezochte informatieavond in de kerk.

'Wijzagen dat we konden helpen," zeiden
B&W- op dringend vezoek van het COA.
Ons gemeentebestuur, waar geen
Onnenaar in zit, besloot halsoverkop dat de
bevolking van een buitendorp voor enkele
jaren met 30%, mogelijk oplopend tot 70%,
wordt vergroot. Hadden B&W het bestuur
van de Vereniging Dorpsbelangen niet even
in vertrouwen kunnen nemen?

Welkom op Onnenstaete..
Stel je maximaal a80 tijdelijk-verblijvende
asielzoekers voor, 5 aan 5 gehuisvest in 95
krappe'chalets' op een met houtwallen
omzoomd terrein van bruto 5 hectare waar
verder nauwelijks iets te doen is. Vooral in

de winter zal dat niet meevallen. De steeds
wisselende bewoners van deze'migranten-
wijk' kunnen gaan en staan waat ze willen,
maar ze kr'rjgen geen geld. Er wordt slechts
voorzien in'bed, bad en brood'. Bewoners
zijn er maar enkele dagen tot weken; van

nadere kennismaking en inburgering kan
dus weinig terecht komen.

"Laten we dankbaar zt¡n dat we dit kunnen
doerì," opperde een dorpsgenote in de kerk.
Wíj dít, voor wíe? Natuurlijk, het onzekere
lot van vluchtelingen in nood krijgt nu een
gezicht. Ons daarvoor openstellen, dat is
het morele appèl; dat is wat wij kunnen
doen.

Daarnaast mogen we ook vaststellen dat het
bijna-failliete RON -'Recreatie Ontwikkeling
Nederland'- deze opvanglocatie heefr voor-
gesteld, dat RON rekende op een gedoog-
besluit van de gemeente en dat RON
hoopte dat de Onnense bevolking niet zou
gaan dwarsliggen. Ook mogen we beseffen
dat het de Nederlandse belastingbetaler is
die - via het COA - de firma RON tijdelijk
aan inkomsten gaat helpen. Dan kan RON
ook wat achterstallige rekeningen gaan
betalen.

Dat vriendel'tjke bordje:'Welkom op
Onnenstaefe" is dus ook een felicitatie aan
RON zelf, die het COA pardoes naar Onnen
wist te halen en daarbij snelle medewerking
verkreeg van ons gemeentebestuur.

Kaalslag en falende'herontwikkeling'
Nog geen 15 jaar geleden was De Fruitberg
een weelderig-groene camping met aparte
kampeerveldjes afgebakend met boom-
singels en hagen. Er was een cantine, een
speeltuintje en zelfs een klein zwembad.
lnloop van dorpsgenoten met kinderen werd
gedoogd, al was het maar om de verkoop
van ijs en patat te stimuleren.

Toen kwam Fortissímo b.v., een recreatie-
ondernemer uit Tietjerk, in 2001. Die wilde
65 chaletjes plaatsen op particulier te ver-
kopen kaveltjes.
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Het park zou de deftige naam 'Onnenstaete'
kr'rjgen. ln weerwilvan grote bezwaren
gaven B&W een vergunning voor het
kappen van 300 bomen en de aan-leg van
straten en leidingen. Daarmee werd veel
natuurlijk kapitaalvan De Fruitberg op slag
verwoest. Wat overbleef zijn de karak-
teristieke houtwallen rondom het terrein.

Toen Fortissimo het niet redde nam RON in
2003 het kaalgeslagen terrein over. ln 2005
werd tussen RON en tientallen omwonen-
den een glasheldere overeenkomst
afgesloten. Belangrijkste onderdeel daarvan
was de bescherming en de uitbreiding van
de houtwallen rondom: 5 meter breed aan
de zuidkant, I meter aan de oost- en de
noordkant, en 10 meter breed aan de
westkant. Een voorbeeldige, dicht beplante
wal aan de zuidkant werd al snel aangelegd
door Bartelds Hoveniersbed rijf.

Van RON mag dus nu worden verwacht dat
zij deze, vorig jaar her-bevestigde afspraken
met gezwinde spoed volledig nakomen. Het
gemeentebestuur kan hierop toezien en
RON zo nodig enige aansporing geven. Ook
de buitenkant van de houtwallen (langs de
weilanden) verdient híerbij goede aandacht.

B&W-Haren: laat Onnen meedenkenl
De Fruitberg heeft nog altijd een recreati+
bestemming. ln B&Ws overhaaste gedoog-
besluit wordt hiervan afgeweken. lneens
mocht heel veel. Er kwam snel een zend-
mast, er zijn bomen gekapt en bushaltes
aangelegd. Er komt een vergunningsbesluit.
Er worden financiële regelingen getroffen.

Het zou goed zijn als het gemeentebestuur
de bestuursovereenkomst met het COA snel
bekend maakt. Ook de privaatrechtelijke
huurovereenkomst tussen COA en RON
(meteen voor 3 jaar..?) zou in hoofdlijnen
bekend moeten worden. Dan voelt ook
Onnen zich serieus genomen en dan weten
we ook hier waar we aan toe zijn.

Het is wenselijk dat de Onnense bevolking
t'rjdig wordt ingelicht en geraadpleegd over
de manier waarop straks wordt besloten tot
verlenging van het gedoogbesluit. Wanneer
en door wie wordt zo nodig besloten tot
uitbreiding van 215 naar 480 bewoners?

Wat gaat er op langere termijn met dit
'recreatieterrein' gebeuren? RON heeft in
2003 duidelijk een miskoop gedaan. Wat
hebben zij in gedachten voor als het COA
weer weg is? Of komt er een regulier asiel-
zoekerscentrum? Denken B&W al aan een
bestemmingswijziging, b.v. tot woonwijk?
Mag Onnen over deze halszaken alstublieft
goed-geïnformeerd meedenken?

Leefbare én duurzame toekomst
Laten we hopen dat het opvangcentrum in
Onnen zalvoldoen aan de bedoelingen van
het COA en dat het zal bijdragen tot een
leefbare toekomst voor de daar tijdelijk
verblijvende asielzoekers. Welkom dus,
houdt moed, zet door, en veel succes!

Laten we ook hopen dat het gemeente-
bestuur de ontwikkelingen rond deze
gevoelige'procesopvanglocatie' goed in de
gaten zal houden én dat B&W zo nodig
krachtig zullen optreden om ervoor te
zorgen dat maatschappelijke en landschap-
pelijke waarden in stand worden gehouden.

Onnen, 31 mei 2014 C.A.J. Vlek
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Ploats hier uw gratis advertenfie
als u iefs fe koop of gratis wilt
aanbieden, iets zoekt of wilf ruilen

Wij zoeken stalling voor onze vouwwagen in de omgeving van
Onnen, van september/oktober tot mei.

Wie heeft ruimte beschikbaar?
De afmeting van onze wagen is: 420x 180x 100.

U iteraard tegen vergoeding !

Gezocht:

Vriendelijke groeten,
Geert en Joke

Mottenbrink 16b
Onnen

050-31 30559

Na víjf jaar coördineren en collecteren voor het Longfonds geef ik het
stokje graag aan iemand over.

Wie wil dit op zich nemen? Ik teg alles uit, het is eenvoudig en kost in

totaal zo'n í10 uur periaar.

Gezocht:

Janneke Frens 050-364381 1,

j a n n eke@fre n sge u fts. co m

Fietskar, geschikt voor b'rjv. het vervoer van uw kind, huisdier,
boodschappen, bagage enz.

Te koop:

Fam. Oosterveld
050-4062019
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De ONNER ONS

Wij gaaneréven tussenuit!
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* U kunt uw kopij inleveren tot maandag 1 september a.s.

voor de eerstvolgende krant.
* De eerstvolgende krant komt uit op vrijdag 12 september/

zaterdag 13 september.
" Heeft u nog ideeën voor een nieuwe rubriek of iets wat u

graag zou willen lezen in de "Onner Ons", laat het ons

dan even weten!
" Vakantiebelevenissen/kiekjes zijn natuurlijk van harte welkom!

W¡j wensen u een hele goede en
prettige zomer toe.

Tot september!!!

Bestuur, Redactie en alle medewerkers
De Onner Ons"
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Hubo vän der Werf
Kerkstraat 10 Haren

050-534687A'

lnfo@huboharen.nl
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Twijfel je of je komend jaar een abonnement zult nemen op de Oosterpoort?

Of ztjn de kaartjes voor je lievelingsconcert nu al uitverkocht?

Niet getreurd! ln Onnen kun je dit najaar voor het eerst naar het theater, met een

kaartje voor het'Concert in drie deelen'.

Wees bij dit unieke evenement aanwezig en laat je verrassen door muziek zó

dichtbij!Wij hebben een mooi programma samengesteld dat zal bestaan uit klassiek

en jaa., instrumentaal en vocaal, door professionele muzikanten in drie verschillende

boerderijen.

Na elk concert wandelje rustig naar de volgende locatie.

Er zijn 75 plaatsen beschikbaar. Tijdens de maand juniworden de kaarten alleen

verkocht in Onnen. Het eerste doel is tenslotte iets voor het dorp te organiseren!

Daarna gaan de resterende kaañen in de verkoop buiten de dorpsgrenzen.

Wees er snel bij want op = oP.

Wanneer: Zaterdag 27 september 2014

Hoe laat: lnloop met koffie in de Tiehof vanaf 19.00 uur

Prijs: €,22,50 (drie conceften ínclusief koffie met koek, drankjes en hapjes)

Kinderen van 10 -16 jaar welkom (kaart € 10,--)

Uitleg: 19.30 uur. Aanvang eerste conced om 20.00 uur.

Kaartverkoop: conce rti nd riedeelenrô a mai l. com

De Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen, 050 - 406 26 48

tnfo: Janneke Frens, Christel Ganzeboer, Ellen Keller, 050 - 402 97 46
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Zo stemde Onnen voor het Europees Parlement

CDA Tota
Esther de Lange
Chantal van den Berg
Lambert van Nistelrooy
V/im Eilering
Irene Janssen
Peter Roelofs

Annie Schreij er-Pierik

PVV

SP
Dennis de Jong
Annemarie Mineur
Fenna Feenstra
Peter Verschuren
Aiie Dekker-van het Hof

Totaal 22

Christenunie/SGP Totaal 47

54
28
2

1

1

1

5

t6

al
7

i
2
9

J

vu) Totaal 32

Hans van Baalen
Cora vanNieuwenhuizen
Mark Dijk
Derk Jan Eppink

D 66 Totaal 60

Sophie in't Veld 46
Gerben Gerbrandij 4

Marietje Schaake 1

Pauline Kastermans 5

Abele Kamminga 2

Rineke Gieske-Mastenbroek 1

Johanna Boogerd-Quaak 1

Peter van Dalen
Bas Belder
Ruud van Eijle
Stieneke van der Graaf

Piratenpartij
Dirk Poot

50 Plus
Toine Manders

Lissette Leegstra
Ruud Koornstra
Henk Krol

De Groenen
Jolanda Verburg

Marcel de Graaff
V/illie Dille
Geert Wilders

P.v"d.A
Paul Tang
Agnes Jongerius

Michiel Emmelkamp

Groen Links
Bas Eickhout
Judith Sargentini
Mattias Gijsbertsen
Isabelle Diks

Totaal 13

Totaal 18

6

10

2

Totaal 27

9
1

J

31
)
1

13

Totaal

Totaal

Totaal I
1

T4

1

1

10
6

I
2

1

5

6
5

1

28
1

1

2

Anti EU(ro) partij Totaal 2

Claudia Pieron 2

Partij voor de Dieren Totaal 1,5

AnjaHazekamp
Guiclo Weijers

Totaal uitgebracht 303 stemmen
* 1 blanco stem

1

1

40
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Thema: zomervakantie
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Antwoord :................

Weet jij het antwoord? Stuur het op naar onneronsies@hottnall.cqm of lever het in bij Kyra

van Mossel aan De Lange Landweg 1 in Onnen.



Hallo allemaal,

Zoals wij in het vorige nummer al aangaven, gaan wij na dit seizoen stoppen met de

Onneronsjes. Dat betekent dus dat d¡t de laatste keer is dat w¡j de Onneronsjes zullen

verzorgen. En misschien ook wel de laatste uitgave omdat wij nog geen vervangers hebben

kunnen vinden. Als jijzelf zin hebt om deze rubríek van ons over te nemen of als je iemand l<ent die

dit wildoen, dan horen wij dit graag. Je bent er helemaalvrij in om er je eigen draaiaan te geven, en

dat is ook wat wij er zo leul< aan vonden,
We hebben dit elke keer met veel plezier gedaan, en we willen iedereen die zijn bijdrage hieraan

heeft geleverd hartelijk bedanl<en! Door aljullie tekeningen, verhaaltjes en interviews hebben we er

voor kunnen zorgen dat er om de maand weer een leuke Onneronsjes verscheen.

Nogmaals heel erg bedanl<t!

Groetjes,
Kyra van Mosselen Reily Elema

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

hierover? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar onnernonsies@hotmail.com

f:o-Íner gedichtie..
Zomer dat hoort het nu te zijn.
Zomer il< vind het alt¡jd zo fijn"

Zorner de zon schijnt de hele dag.

Zomer er verschijnt op mijn gezicht een lach

Tomer ik vind het zo fijn.
Zomer mag het van mij altijd wel zijn.
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Overzl cht
van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn:

Naam Secretariaat Telefoon/E-mailadres

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

hj. oosterve ld@ home. n I

050-4062523
riemervenema@hotmail. com

06-26953001
ieroen06t@omail.com

Jeu de Boules-groep Dhr. R. Venema

Jeugdvereniging "De Oude School" Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek" Dhr. J. Vlaar 050-4062553
slimintrek@omail.com
050-4062553
oranieveren iq inq@on ne n. n u

0s0-4061520
ewinava nwieren @ho me. n I

050-5255695
tinekema rs@hotmail.com

0 50 -406221 4 I 06 -2256 467 I
qeertaukie@hetnet.nl

06-28419069
we n dv. be re nds(O h otma il. co m

o50-4062847
erikoosterveld @ home. nl

050-4062802
wimberends00T@hotmail.com

0598-3251 94
qerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl

Oranjevereniging Onnen Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen Mevr. E. van Wieren

School- & Dorpskrant "Onner Ons" Mevr. T. Mars

Stichting "De Tijborg" Dhr. G. Smit (t¡joe¡¡jx)

Stichting Dieverdoatie Mevr. W. Berends

Stichting Dorpshuis "De Tiehof' Dhr. E. Oosterveld

Tennisclub Dhr. W. Berends

ToneelverenigingOnnen'D.O.T." Dhr.G.Honebecke

Visclub "De Onner Biks" Dhr. E. Berends

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen'

lJsvereniging "Nooítgedacht" Dhr. R. Eringa

dorpsbelanqen@onnen.nu

0504063s54
Reindert.erinqa@tele2. nl



n u00
u klaaf.rrrr

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

buurt ook kan, misschien zelfs rninstens zo goed en

waarschijnlijk voor een aantrekkelijke prijs.

We staan dus altíjd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren vôn gastechnische installa-

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

verwarming, centrale vetwarming, dakbedekking,

zonnecollectoren en zi nk- of riolerin gswerkzaa m heden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen een reieliik

tarief natuurlijk...,....want het blijft gnneronsl
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Middelhorsterweg 30s - 9751 TG Haren - (050) 534 99 02


