
9s

$ DE ONNER ONS

¿l'

..ta

r¡
IDorpskrant van Onnen

november 201 4

co



c0' 0 fl
BESTUUR:
Marion Oosterveld:
Tineke Mars:
Steven van der Ziel
Henk Oosterveld:

REDAGTIE:
Gosina Glasbergen
Henk Oosterveld
Roelie Oosterveld
Drukwerk:
Jan Dunning
Lourens Nijland

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Dirk-Jan Schotanus
Monique Schotanus
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Roelie Oosterveld, Mottenbrink 18, 9755 PR Onnen
onnerons@hotmail.com

EN ADVERTENTIES:
Aan plaatsing van een commerciële advertentie zijn kosten verbonden
Steven van der Ziel,
stuandeziel@gmail.com I 050 - 28 09 301

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

Klachten bezoroino:
Fam. Oosterveld I 050 - 406 13 81

De krant wordt in Onnen bezorgd de zaterdag na het rapen en nieten (zie blz.4) vöór 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
Steven van der Ziel, Mottenbrink 16a, Onnen.
De minimale bijdrage incl. bezorging is vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers).
Wilt u de krant per post ontvangen, dan is de minimale bijdrage € 26,50
(incl. € 20,-verzendkosten) per jaar.
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Rekening nr. NL 70 INGB 0007 289183
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lnleveradres en verzorgi nq lay-out:
Roelie Oosterveld-de Groot
Mottenbrink 18
9755 PR ONNEN

8 050 - 406 2019

E-mailadres: o fì hêfons@hotmai I'Com

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maandag 1 december 2014

Te laat ingeleverde kop'| kan zonder overleg helaas niet geplaatst worden

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

Ra en en Nieten

Het Rapen en Nieten zal worden verzorqd door:

DOT en "kleine groep" Dirk-Jan Schotanus

Dit zal plaatsvínden op:

donderdag 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur

Plaats:

Biljaftzaal van DOrpShUiS De Tiehof (ngans z'rjdeur bij Jeusdhonk)
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Het Voorwoord.. ¡ ¡

We hebben een prachtige oktobermaand
achter de rug. Eind oktober zorgde de zon
nog voor aangename temperaturen waar-
door de winterjas aan de kapstok kon
bl'rjven hangen. Maar inmiddels is het half
november en zullen we ons waarschijnlijk
warmer aankleden wanneer we naar bui-
ten gaan. De dagen zijn behoorlijk kofter
geworden en het is vroeg donker.

November wordt de slachtmaand ge-
noemd. Het varken dat in de zomer flink
was vetgemest, kon in november worden
geslacht, ln deze tijd van het jaar stookte
men vroeger flink in huis zodat het verse
vlees kon drogen en geconserveerd wor-
den voor de wintervoorraad. Andere oude
Germaanse namen voor november zijn
smeermaand en reuzelmaand, die beiden
venru'rjzen naar het vet van de geslachte
dieren. De naam november komt van het
Latijnse novem voor negen. November
was oorspronkelijk de negende maand van
het jaar, omdat tot 153 voor Christus het
Romeinse kalenderjaar in maart begon.

November is ook de vertelmaand. Wan-
neer de dagen korter zijn geworden, is het
tijd voor het vertellen van verhalen aan
elkaar. Vroeger gebeurde dat rond het
kampvuur wanneer de mannen waren te-
ruggekomen van de jacht. Nog steeds
zitten we graag rond het kampvuur omdat
in de duisternis en de verstilling van de
nacht er ruimte komt om te luisteren naar
wat ons eigen hart of dat van een ander te
vertellen heeft.

ln deze tijd lükt het soms, dat er minder
aandacht voor is, omdat veel tijd wordt
besteed aan de beelden van de televisie
en social media. Maar gelukkig houden we
de verhalen wel in ere. Dat doen ouders bij
het naar bed gaan van de kinderen wan-
neer er een verhaaltje wordt verteld of
voorgelezen; dat doen ouders/ouderen
wanneer ze vertellen wat zij hebben mee-
gemaakt in hun jeugd; kinderen vragen
naar de verhalen van hun familÌe, omdat
ze willen weten waat ze vandaan komen
en in welke verhalen ze geworteld staan;
met goede vrienden en familie is het heer-
lijk om aan tafel te zitten, lekker te tafelen
en naar elkaars verhalen te luisteren.

ln het vertellen van de verhalen komen er
thema's mee die raken aan de levens- en
zÍngevingvragen van mensen: wie ben ik,
waar kom ik vandaan, wat vind ik belang-
rijk Ín m'rjn leven en werken, wat maakt mij
verdrletig, boos of bang? ln die verhalen
wordt er ook verbinding met elkaar gelegd.
omdat mensen luisteren naar elkaar en
meeleven, er gelachen en gehuild kan
worden.

Ook in deze Onner Ons staan verhalen
waarín op een vertellende, beschrijvende
of nadenkende manier met ons van alles
gedeeld wordt.

Namens de redactie hoop ik, dat u van
deze verhalen genieten zult.
Gosina Glasbergen
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ramma radio Haren FM

Wekelrjks programmaschema (m.i'v' februari 2014)
,tr Haren ËM

gË f ffi å{* f, # r; "*[¿l }r
Donderdag:
19.00 - 20.00 De Hollandse Mix.

Programma met Nederlandstalige muziek'
Presentatie:GeertSnuk.Muzieksamenstelling:MeiniRikkert

Vr'rjdag:
19.00 - 21.00 Wilde Haren.

Het jongerenprogramma van Haren FM, met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hjtl'stcheck, Trek je Track, Uitgaanst¡p van

de Week en Dani,s of Noud's weetje en Je keuzepiaatlop Faóebook (zoek 'Wilde Haren - Haren FM') of

www.twitter. com^ruildeH arenFM.

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

Zaterdagt
09.00 - 12.00 Weekend Radio Magazine.

Informatief radioniagazíne voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichtel ?n 
u9t1 muziek'

Om half 10, I I en lã het Harens Nieuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke van Hal en Willem Prins Meer

info vanafvrijdagavond ook oP

12.00- 13.00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60'
Presentatie en samenstelling: Dick Nienhuis

13.00 - 14.00 RecePt met muziek.
fen progra;rã ou"t gezondheid en zorg. Vaste gast Cor Uitdriks, met belevenis als chauffeur

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

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

Het uliieme 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 Gr'rjs 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 kerkdienstuitzending vanuit de Gorechtkerk a/d

Kerkstraat.
Maandag:
19.45 - tòt einOe vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad

Eén keer iñ de maand éen recñtétreekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener

gemeenteraad.

Haren FM, elher 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.

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

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

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

Dieverdoatie Oud Papierinzameling 2014
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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.
Al gemeen bereikbaarheidsn ummer:
O 9 O O -g 22 9 (€ O,l0 per minuut) Houd uw gegevens bíj de hand!

nen ..,^^a.^^AA ianafan'

Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln het weekend: vanaf vr'rjdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen 24 uur per dag.

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

Mediq Apotheek Haren:
Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 lFax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
www. mediq, apotheek-haren. nl
Openinqstiiden
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag:12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Reoeli herhaalrecenten Haren / Glimmen

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

"" Receptenbus in de aPotheek:
Hierin kunt u uw recepten deponeren als u niet
in de apotheek op uw medic'rjnen 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) -31150 20
Fax: (050) -311 5021

Deze apotheek ligt recht tegenover de

hoofdingang van het UMCG te Groningen en ìs
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 betalen. Middelen die niet voor
vergoeding in aannrerking 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*"

Aanvragen
huisarts
vóór 10.00 uur

vóór 10.00 uur

Herhaalmedicatie"

'Spoed'

Herhaalbriefles,
overige recepten

Welke recepten?



info@hettemaverh uur.nl
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STOELEN

(STAITAFELS

TENTEH

PARTYTENTEII

KANTOORMEUBITAIR

KOEL. EN

VRIESINSTALLATIES

OVERKAPPINGEN

VLOEREN

VERWARMING

PODIA

GARDEROBES

BESTEK

SERVIESGOED/

GLASWERK

BARBECUES

BABY-ARTIKELEN
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GEWOON TEVEEL OM OP TE NOEMEN

w Êel voor meer ínformatíe of 6mtíø brochure
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IETS
HUBEN?

Sinds 1938
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Tel. 050 - 541 01 91 Fax 050 - 542 33 99

KIELER BOCHT 55. 9723 JA GRONINGEN
(industrieterrein Eemspoort)
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erkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrij gem aakt, M otten bri n k

14-12

Gereform eerde kerk H aren-O n nen, Kerkstraat

16-11

23-11

30-1 1

07-12

16-11
23-11
30-1 I

07-12
14-12

09.30 uur
14.30 uur
11.00 uur
16.00 uur
09.30 uur
14.30 uur

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

Ds. G. Riemer
Ds. G. ïmmermans
Ds. H.G. Gunnink
Ds. J.T. Oldenhuis
Ds. H. Venema
Ds. S.W. de Boer

Leesdienst
Ds. S.W. de Boer
Ds. H. Venema
Ds. L.J. Joosse

Drs. K. Oosterhuis
Ds. M. de Jager, Laatste zondag kerkelijk jaar
Ds. W.M. Schut, H.4., m.m.v. de Gantorij
Ds. W.M. Schut, Taizéviering

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

WJZI G I N G EN VO O RB EH O U D EN
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M.i.v. 05-01-2Ot4

MAANDAG UM VRIJDAG

niet in schoolvakaniies

ZATERDAG

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

ienstre eling I n54

afvalwlizer 2014

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

6.35
6.22
6.11
5.59

7.36
7.23
7.12
6.59 8.02

8.29
8.16

9.29
9.16
9.04

10.29
1 0.16
10.04

11.29
11.16
11.04

12.29
12.16
12.04 13.03

14.03
13.40
13.27
13.'16

15.03
14.40
14.27
14.16
14.03

15.27
15.16

'15.03

16.03
15.40

16.03

17.03
16.40
16.27
16.16

17.03

17.28
17.15

18.28
18.15
18.04

Groninqen CS
Haren (Raadh.pl)
Onnen (Ubels)
Zuid laren.(Brink)
Gieten OV

6.54
6.41
6.29

7.57
7.42
7.29
7.17
6.5'1

8.57
8.43
8.31
8.19
7.53

9.56
9.42
9.30

10.56
10.42
10.30

1 1.56
11.42
11.30

12.56
12.42
12.30

13.57
13.42
13.29

14.19

14.58
14.43
14.30

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.pl)
Groninqen CS

7.30
7.17
7.05

8.30
8.17
8.05

9.28
9.15
9.03 10.03

10.28
10.15

11.28
11.15
11.03

12.28
12.15
12.03

13.28
13.15
13.03

14.28
14.15
14.03

15.15
15.03

15.28 16.28
16.15
16.03

17.28
17.15
17.03

18.28
18.'15
18.03

Groninqen CS
Haren(Raadh.pl)
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
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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D orpshuis De Tiehof
Bakkcrweg 4, 9755 PM Onnen, 05È406 26 ¡f€ of 0ê12318874

Datuml

zaterdag 15 november 2014

maandag 17 november 2014

dinsdag 18 november 2014

donderdag 20 november 2014

maandag 24 november 2014

Vereniting / activ¡te¡t Aanveng Sluiting

dinsdag 25 november 2014

woensdag 26 november 2014

donderdag 27 november 2014

vrijdag 28 november 2014

zaterdag 29 november 2014

maandag 1 december 2014

dinsdag 2 december 2014

woensdag 3 december 2014
donderdag 4 december 2014

zaterdag 6 december 2014

maandag 8 december 2014

dinsdag 9 december 2014

donderdag 11 december 2014
zaterdag 13 december 2014

maandag 15 december 2014

donderdag 18 december 2014

maandag 22 december 2014

dinsdag 23 december 2014
zaterdag 17 januari 2015

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.detiehof.nl
d<rrpt¡u ¡rt

De -ftelrõf

-l-"-*1 .:.:æ l¿

Hengelclub Haren
Officiële openi ng herplaatsing Kerkklok
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren

Ouderensoos Onnen

Bestuursvergadering bestuur Tiehof
Bridgeclub uBlNEAu

De Onner Toneelvereniging "DOT"
Vergaderlng Noordelijke Dietisten

Bridgeclub "de vroege vogels"

Boetseerclub Haren

Kaart en sjoelvereniging "Slim in Trek"
Vergadering werkgroep open onnervaart
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Kinderen kunnen schoen opzetten in de Tiehof
Aankomst Sinterklaas
Bridgeclub "de vroege vogels"

Boetseerclub Haren
Vergadering bestuur Dorpsbelangen
Studieclub Veeteelt
Ouderensoos onnen (Sinterklaasfeest)

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

Bridgeclub uBlNEAu

De Onner Toneelvereniging "DOT"
Msvereniging ZEZV

OnneT "HOESKOAMER" met Klaas V¡sser

Bridgeclub "de vroege vogels"

Boetseerclub Haren

Brandweer Haren cursus

Kaart en sjoelvereniging "Slim in Trek"
Bestuursvergadering bestuur Tiehof
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Hengelclub Haren
E i n deja a rsfair, pa n n ekoeken, workshop, en meer
Bridgeclub "de woege vogels"
Boetseerclub Haren
Bridgeclub "BINEAU Kerst drive
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Bridgeclub "de vroege vogels"

Boetseerclub Haren
Kaart en sjoelvereniging "Slim in Trek"
NieuwJaarsborrel / feest Tiehof

Kijk ook eens op facebook: http://wvvwfacebook.com/detiehof en

Wil je op de hoogte blijven van act¡viteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?

geef je emailadres door op inlo@detlehof.nl uoor de nieuwsbrlef

05.30
13.00

09.00
20.00

14.30
20.00
13.30
19.30
09.00

09.00
19.30
20,00
19.30

19.30
L7.00
14.00
09.00
20.00
20.00
20.00
14.30
20.30
13.30
19.30
07.00
20.00

09.00
19.30

08.00
20.00
20.00

19.30

06.30
14.00
09.00
20.00
13.30
19.30
09.00
20.00
20.00
20.(X)

17.30
20.00
12.00
23.00
16.30
22.O0

17.00

0.00
L2.OO

12.00
22.00
23.00

22.0O

0.00
18.00
16.00

12.00
23.00
22.00
23.00
16.30
22.30
t7.oo

0.00
L7.30
13.30
12.00

22.OO

!7.O0
23.00
22.00

0.00

17.30
20.30
t2.oo
23.00
t7.oo
0.00

12.OO

23.00
23.00
0.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuf
uur
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eren¡ In Do sbelan en Onnen
.nu www.onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
november 2014

ls oktober warm en fijn, het zal een scherpe
winter zrjn. D¡t is een weerspreuk die
mísschien wel uit zal komen. Afwachten
maar..

Snelheidsdisplay
ln januari 2015 zal er op de Dorpsweg weer
een snelheidsdisplay komen te staan.

Dorpsweg/Lange Landweg
Er is opdracht gegeven voor de aanpak van
de kruising Lange Landweg / Dorpsweg.
Over een week of zes zal de kruising
aangepakt worden. Dat betekent dat er
verkeersremmende maatregelen genomen
worden: er worden plantenbakken geplaatst
en de lantaarnpaal wordt verplaatst. Er
ontstaat zo ook een ruimte voor fietsers om
de knooppuntenkaart rustig te bestuderen.

Kerkklok
lnmiddels is het zeker dat de klok op 15
november om 13.00 uur feestelijk in gebruik
gesteld zal worden. De werkgroep kerkklok
zal de bewoners en sympathisanten van
Onnen allen uitnodigen om hierbij aanwezig
te zijn. (U kunt voor verdere invulling van
deze gebeurtenis kijken op de website
www.onnen.nu )

Fietspad
Er zijn nog veel klachten over het fietspad,
de verlichting is vaak kapot en er z'ljn nog
flink wat hobbefs in de weg. We hebben dit
weer teruggekoppeld naar de gemeente.

AZC
lnmiddels is de school begonnen in het
gebouw van Hunnedal. De kinderen gaan
onder begeleiding van hun ouders lopend
naar school. Ook wordt er gekeken naar
eventueel het herplaatsen van de gekleurde
palen bij de weg.

Voor de directe e,ommunicatie is er een
mailaccount gemaakt waarvan iedereen in
het dorp gebruik kan maken: onnen@coa.nl
Er wordt ook weer een eigen vuilop-
haalploeg georganiseerd die, wat iedereen
langs de weg laat vallen, op gaat halen.

Website www.onnen.nu
Tot op heden is Menko Swaving de
webmaster van www.onnen. nu.
Omdat Menko is verhuisd is, heeft hÜ

aangegeven dat hü zin werkzaamheden
voor www.onnen.nu op den duur wil gaan
afbouwen. Graag willen w'tj het vertrek van
Menko opvangen door een nieuwe
webmaster, die het beheer van het digitale
marktplein van Onnen op zich wil gaan
nemen , zodat Onnen online blijft. Wie biedt
zich hiervoor aan?
Neem contact met ons oP via
dorpsbelanqen@onnen Du of
Onnen(ôonnen.nu dan wel telefonisch via
ons secretariaat.

Bestuursvergadering I december
Mocht u vragen of opmerkingen hebben?
Schr'rjf of mail ons:
dorpsbelanoenGDonnen. nu
Ook is het mogelijk om iets in te brengen of
toe te lichten. U bent hiervoor van harte
welkom van 20:00 tot 20.30 uur. Meld Uw
bezoek even aan via
dorpsbelanqen@onnen. nu

Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur Vereniging Dorpsbelangen
Patricia Smid

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

13



,, ,, 
, ;,, bältelclo

. .. , :,"^.::i:...:'

'¡'"f
TTovenierobeclri t

Dorpsweg 50 Onnen ONTWERP

vwrw.bartelds"nl AAN¡-EG

050-4061991 ONDERHOUD

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

¡lclviseurs in Ëinanciel* Zalterheic'l

fn Horen is d¿t n.o.:

Assurantiekantoor P, Teune VOF
Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-502A|27 Fax 050-5345440

l-id van de AdFiz en Stichting Klachteninstituut\êrzekeringen



oor het voetlicht

Voor veel mensen is 75 jaar de leeftijd om wat
rustiger aan te gaan doen. De benen worden
strammer, de ogen zien wat minder en de
vermoeidheid neemt toe. Maar niet voor deze
7S-jarige: Hoveniersbedrijf Bartelds. 27 Sep-
tember jl. waren tussen de 1000 en 1500
mensen er getuige van dat bedrijf springlevend
is!

Op het terrein van de kwekerij was het die dag
groot feest. Twee koetsen reden af en aan om
iedereen van en naar het feesttenein te brengen.
Naast de planten die bekeken konden worden en
die er mede door het prachtige weer mooi bij
stonden, was er ook een smid aan het werk die
gereedschappen maakt voor klanten in meer dan
30 landen, konden de kinderen al hun energie
kwijt op het springkussen om vervolgens een
heerlijke suikerspin te snoepen en mooi
geschminkt te worden, liepen Jan Ubels en
Ewoud Zwarts samen met hun vrouwen Anita en
Alke rond om alle felicitaties in ontvangst te
nemen en stond er een hoogwerker van Siesling
waar mensen maar al te graag voor in de rij
gingen staan om zicht te hebben op het
prachtige ommeland van Onnen.

Ook was er een tent ingericht voor Visio. ln de
jaren 86/87 hadden Jan als hovenier en Ewoud
als ontwerper het tenein ingericht en aangelegd
bij de nieuwe gebouwen van de Van Heukelom
Stichting. Visio verzorgt meervoudige lichame-
l'rjke en geestelijke gehandicapte kinderen. Ook
staan er op hun tenein logeerhuizen waar de
kinderen of permanent of in de dagopvang ver-
blijven.
Visio heeft in deze t'ljd te kampen met de enorme
bezuinigingen in de zorg. Ruim 25 iaar nadat ze
daar gewerkt hadden, bedachten Jan en Ewoud,
dat ze in plaats van cadeaus te ontvangen, aan
de gasten geld zouden vragen om dat te
schenken aan een goed doel. En omdat er ook
dichtbij goede doelen te bedenken z'ljn, kwamen
ze uit bü Visio om zo hun betrokkenheid te uiten
met het gebied waarin ze werken. En niet alleen
zij voelden zich betrokken: Ruim € 4.000,- is er
binnengekomen. Visio zal voor dat bedrag
speciaal aangepaste fietsen kopen, zodat ook
de auaar gehandicapten onder begeleiding
genieten kunnen van een tochtje op de fiets'
Jan Ubels vertelde dat hij op de LTS Tuinbouw
had gezeten, omdat het dichtbij zijn ouderlijk huis
was. Zijn bijbaantje vond hij bij een groenten-
winkel met kwekerij om op 15-jarige leeftijd te
gaan werken op een kwekerij van vaste planten.
Waar Jan in zijn eerste bijbaantje de waarde van
het product leerde kennen, daar leerde h'lj in zijn
tweede baantje om efficiënt te werken.
Vaardigheden die hem vandaag de dag nog
steeds van pas komen!
ln 1980, hij was toen 16, begon Jan als leerling-
hovenier b'rj Bartelds te werken. ln 1985 kwam
Ewoud het team versterken. Beiden kenden het
bedrijf en het vak dus door en door toen ze in
200O het bedrijf ovemamen. En 15 iaar laler
staat er een bloeiend bedr'rjf, dat in medewerkers
verdubbeld is.
Aan die medewerkers besteedt het bedrijf in de
persoon van Jan veel aandacht. ledereen die
daar werkt, wordt door Jan naar school gestuurd'

De jongens voor wie het vak nieuw is, gaan naar
school om op de verschillende niveaus kennis op
de doen van het hovenieren. Anderen gaan naar
cursussen op deelgebieden, zoals de verzorging
van bomen. Jan en Ewoud vinden het belangrijk
dat de medewerkers verstand van zaken hebben
én willen ze ook meer kans bieden op de
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arbeidsmarkt om verder te gaan in hun carrière.
Daamaast nemen ze ook mensen aan met een
lichte beperking op lichamel'ljk of geestelijk
gebied en helpen hen hun eigenwaarde te
vergroten. Waar Ewoud zijn passie zoekt in de
creatieve kant van het werk, haalt Jan ziin
voldoening uit de begeleiding van het personeel
en het contact met klanten.

Jan is daarnaast ook lid van het TRl. TRI groei in
groen, is een landelijke opleidingsorganisatie die
BBL/BOL leerlingen ondersteunt in het volgen en
behalen van hun opleiding. Het biedt de jongeren
ondersteuning in het vinden en met name
houden van werk b'rj een erkend leerbedrijf en
het begeleidt hen waar nodig in relatie tot school
en/of werk. Voor Jan is het een bewuste keuze
om zich in te zetten voor deze iongeren. Want
goed opgeleid personeel is belangrijk voor de
toekomst van de groensecto¡. Zeker nu, want
met een teruglopende economie en een afname
van aanmeldingen van nieuwe leerlingen
ontstaat er een tekort aan vakmensen in de
toekomst. En daamaast vindt Jan het mooi om
deze leerlingen te begeleiden in hun beroeps-
matige én persoonlijke ontwikkeling. Hij geniet
ervan om die jongens tot bloei te laten komen.
Jan is daarom ook de belichaming van het
Barteldsgevoel: voor elkaar gaan, met elkaar
gaan; feeling houden met personeel en met de
klant.

En die klant kan met vele tuin- en buitengerichte
vragen bij Bartelds Hoveniersbedrijf terecht. Niet
alleen op het gebied van tuinontwerp,

van 'losse" Planten,
Ewoud, Jan en hun

ld, maar ook oP het

geen of niet te veel tijd aan hun tuin willen of
kunnen besteden. Ze kunnen bijvoorbeeld regel-
matig langskomen om het gras te maaien, te
schoffelen en/of te snoeien.

Bartelds Hoveniersbedrijf werkt zowel voor grote

organisaties en bedrijven in bijvoorbeeld de zorg
en de woningbouw als voor de particulieren met
een grote of kleine tuin. En waar lllaatschappelijk
Verantwoord Ondememen (MVO) momenteel
een modem en gewild woord is, daar zit het al
vele jaren in de genen van het bedrijf door zowel
hergebruik van materialen als goede begeleiding
van en mogelijkheden bieden aan het personeel.

Als dorp vieren we het volgende jubileum greag
weer met jullie mee!

Gosina Glasbergen

LEDENVERGADERING

Op donderdag2T november 2014 wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in de
kantine van de Tijborg.
Aanvang is 20.00 uur met na afloop een gratis verloting

Bestuur I Jsvereniging Nooitgedacht
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e Schr vers en

Wij wonen hier al weer een tijdje, maar net als de vorige auteurs van deze column willen we van deze
gelegenheid gebruik maken om ons voor te stellen aan alle dorpsbewoners die we nog niet kennen.

Zo'n Sjaar geleden kwamen wij (Gido en Marije) van Groningen naar Felland. Na verscheidene huizen in

Groningen én Haren bezichtigd te hebben, maakten het uiEicht en de sfeer van het huis ons enthousiast. De
puppy ãan de andere kant van het hek was ook een goeie zet van de buren, dankjewel Theo en Monique ;1.
Wewaren om!

We hadden allebei gestudeerd in Groningen en waren er aan toe om onze bovenwoning in de drukte te verruilen

voor meer rust en ruimte. Een beetje terug naar een omgeving zoals die waar we vroeger zelf groot zijn
geworden.

lk (Gido) ben opgegroeid in Peize en was van jongs af aan al veel te vinden in de polders om te vissen of om als
moment dat de pc zijn intrede deed ook al het klooien

ige werk waarb'tj ik vanuit een groot
oral bij de overheid en in het ondenrijsveld. Voor
n mijn vr'rje tijd ga ik nog altijd graag het veld in.

De verrekijker heeft zijn plekje bij het keukenraam om goed te kunnen kijken naar wat er zoal achter ons huis

voorbij g fazanten en somé reeën. Vorig jaar greep een spenfler op spectaculaire

wijze ñ U¡ ons achter van de pindakaas zat te snoepen! Ook komen er af en toe een

stuk of n voorbij, prachtig spul om naar te kijken. Vissen en jagen doe ik nog steeds,

en in de loop der jaren ben ik ook best goed geworden in het bereiden van
zelf bemachtigde stukjes vlees of vis (al zeg ik het zelf). Eerlijker en
biologischer kan je naar mijn mening niet eten, al zijn de meningen hierover
in ons land verdeeld.

studie

"uT"
hou ik van de natuur, maar zoek het vaak wat dichter b'lj huis op. We
hebben de tuin bijna helemaal opnieuw aangelegd (nog niet zo lang geleden

afgegraven en "plantrijp" gemaakt, een klusje wat niet helemaal meeviel..) en

nog liever geniet ik van alles wat erin staat en bloeit.

we in een straalvan 50
a 3 x Per week uit eten oP
in de eigen gemeente.
tavond gehad in herberg

Op onze eerste bijee lijk welkom geheten met

pËstic broemen eñ h zo de dorpsschool open te

i<unnen houden. Erg Tegen detijd dat onze

zoon Jasper kwam, was het te taat om het Hunnedal te versterken en hij zit nu op De Borg in Haren.

geraakt bij deze schoo
ñ een kind met afstand rlei mensen te

choolplein of bijde spo g om hierdoor

steeds meer bekende gezichten tegen te komen in het dorp'

Zo hebben we de schrijverspe en Sharon, de ouders van Noud. Noud en onze zoon

Jasper zijn vriendjes ván toèn en voetballen nu samen bij d_e puppies van W
Gorecht,îet als nog een paar gochtend gezellig samen kofüe te drinken langs

¡¡

heefr Jan het laatste stuk
daar wroet ik regelmatig in, maar

de lijn. Prachtig!
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9WRTAART €rZo

De pepernoten liggen tegenwoordig tegen het einde van de zomer al in de winkel, maar zell probeer ik ze vaak

tot november te láten liggen... Vooi Oegenen die wel in de zomer zijn begonnen met eten en nu hun buik wel

wat vol hebben van de pèpernoten, kan een toetje ermee misschien nog uitkomst bieden. ldeaal om restjes
pepernoten op te makenl Ên de rest van de winter kun je het recept gewoon maken met speculaasjes of

bastognekoeken... lk maak het toetje meestal in glazen, dan kun je de laagjes mooi zien. Met deze hoeveel-

heid MonChou kun je 8 tot 10 glazen vullen.

Pepernotentoetje met monchou
Nodiq:

- Een restje pepernoten
- 250 mlslagroom
- 1 pakje MonChou
- 1 zakje vanillesuiker
- 80 tot 100 g witte basterdsuiker, naar smaak
- 1 blikje taartvulling kersen

Leg een theedoek neer en teg de pepernoten er in het midden op. Vouw de doek er om heen. Pak de

deégrotter en s/a eens ftink op de doek. Rust niet eerder, dan dat je kleine kruimels hebt en nog wat brokken'

Je kunt de pepernoten ook in een dubbele plastic zak doen. Misschien zou ie ze ook in een keukenmachine
kunnen doen, maar dit is toch veel leuker?!
Doe de kruimels onderin de glazen.
Kop de MonChou los met de suiker.
Kop de slagroom stijf.
Mix het kort en op een lage stand door elkaar.
Schep het op de kruimels.
Schep hierop je kersen of ander fruit(compote) naar keuze.

En dan nog een Sinterklaasreceptje, wat trouwens de rest van het (na)jaar ook prìma smaakt: een cakeje met

speculaaskruiden. Zelf smeer ik meestal wat gesmolten chocola met wat boter op de cakejes (laten we zeggen

5b g pure, 50 g melkchocola en 30 g boter, maar maak gerust zelf een mengsel of koop er een pakje vooQ. Je

kunt er dan ook heel leuk een Sinteiklaaschocolaatje, -schuimpje of pepernoot of iets dergelijks opdrukken als

de chocolade nog warm is, dat ziet er heel feestelijk uit. Daarbij is speculaas met chocolade een heerlijke

smaakcombinatie....

Speculaascupcakes
Nodig

- 125 g boter op kameñemPeratuur
- 125 g donkere basterdsuiker
- 1 zakie vanillesuiker
- 2 eieren
- 3 el melk (liefst volle)
- 125 g zelfriizend bakmeel
- 1 elspeculaaskruiden

Verwarm de oven voor op 200 graden/l 80 graden hete lucht.

Kop de boter, basterdsuiker en vanillesuiker in een kom met een mixer voor 5 minuten. Klop één voor één de

eieren erdoor. Voeg het volgende ei pas toe als het vorige is opgenomen Mix nog 2 minuten

Ve¡warm de melk (niet aan de kook taten komen) en kloP samen met het bakmeel en de kruiden door het

mengsel.
Verãeet het beslag over papieren cakevormpjes (die je in een muffinbtik hebt gezet). Je hebt waarschiinliik

genoeg voor 10 tot 12 cakeies.
'øax 

dã cupcakes in ongereer 1s minuten gaar. Een satêprikker die je in het midden prikt, moet er droog weer

uitkomen.
Laat afkoelen.

Veel bakplezier gewenst!
Groeten, Garina Nijland
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De ZOfg ¡n Hafgn Vgfandeft, uetanderinsen in de AWBZ naar de wmo

Maakt u gebruik van zorg die gefinancierd wordt door de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Biivoorbeeld dagopvang? Dan is het
belangrijk dat u weet dat die zorg vanaf 1 ianuari onder de
veran[wóordelijkheid van de gemeente Haren valt. De gemeente is vanaf I
januari 2015 vqrantwoordelijkvoor een groot aantal zorgtaken, waaronder ook
de zorg die nu gefinancierd wordt door de AWBZ. Het iaar 2015 is een
overgaigsjaar. Wanneer uw indicatie doorloopt, ontvangt u ook in 2015 nog
steeãs dãzelfde zorg. Wat er verder gebeurt in het overgangsiaar 2015 leest u
hieronder.

De gemeente zorgt er in 2015 voor dat de zorg die via AWBZ-gelden wordt
gefinancierd, oveigaat naar de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Wanneer u op 1 januari 2015 AWBZ zorg ontvangt, oÍ zorg inkoopt met een
persoonsgebonden budget (pgb), dan houdt u dat in 2015 ook nog. Zorg wordt
onder deielfde conditieð geleverd dan u gewend bent, al kan de zorg of
ondersteuning door een andere zorgaanbieder geleverd worden. Of dat in Haren
het geval is, ì's op dit moment nog nlet bekend. Wanneer hierover meer informatie
besðhikbaar is, krijgt u daarvan persoonlijk bericht van de gemeente.

Vervangend zorgarran gement
Het is oãk moget¡t Aat ðe gemeente u benadert met een vervangend
zorgaïangemént. U houdt dan wel zorg, maar op een andere manier
geo-rganiséerd dan u gewend was. Als dat bij u het geval is, dan g.aat de gemeente

ãaaróver met u in gejprek. Een vervangend arrangement wordt alleen ingevoerd,
wanneer u daar als cliënt mee instemt'

Meer informatie?
Het laatste nieuws over veranderingen in de zorg vindt u altijd op de speciale
website over dit onderwerp: www.zoisinharen.nl. Ook publiceert de gemeente

geregeld artikelen op de gemeentepagina in het Harener Weekblad' Hebt u

iussðntijds nog vrag'en, dãn kunt u-op werkdag_el.tussen 10 en 12 bellen met het

Lokaal úoket, ielefõonnummer oso - 53524 t-0. u kunt ook langs gaan, Kerklaan 5

in Haren, of e-mailen a lloket@to rio n.nllo ka
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nner Actuele Opinie

Ondanks de vele protesten en het massaal verzamelen van handtekeningen heeft de Universiteit
van Maastricht besloten om tóch door te gaan met de dierproeven op Labradors. Op zijn zachtst
gezegd opmerkelijk. De proeven die mede gefinancierd worden door de Nederlandse Hartstichting
zt1n, zo meldt een woordvoerder van de UvM, noodzakelljk.

"Dat één op de drie labradors sterft, is van
ondergeschikt belang ."

De dierproeven zijn onderdeelvan een onderzoek naar de ideale plek om een pacemaker aan te
brengen. Omdat voor dit ondezoek dieren nodig zijn waarvan het elektrische geleidingssysteem en
de grootte van het hart overeenkomen met dat van de mens, is de Labrador bÍj uitstek geschikt. Dat

daarbij één op de drie labradors al tijdens de proeven sterft, is voor de UvM en de Nederlandse
Hartstichting blijkbaar van ondergeschikt belang. Want, zo vermeldt de site van het Uvm:'Het leed
aan een beperkte groep honden zorgt eruoor dat het \eed van een veelvoud aan mensen
vermindeñ. Dàt is voor de onderzoekers de ove¡weging waardoor zij deze experimenten
gerechtvaardigd vinden.' Bovendien zijn de honden speciaal gefokt voor proeven als deze. De

begrippen 'beþerkt' en 'veelvoud'worden daarbij mijner inziens volledig uit hun verband gerukt. Eén

op de drie noem ik namelijk niet beperkt, daarbij, het aantal mensen dat overlijdt door falen van een
pacemaker is venruaarloosbaar. Dat is niet te staven met cijfers, maar ruiterlijk toegegeven door de

Nederlandse Hartstichting getuige hun Twitter-account.

Dus als ik het goed begrijp fokken we dieren
speciaal om proeven mee te doen. Van die
dieren overlijdt minimaal dertig procent. De
proeven redden geen mensenlevens, ze
maken ze aangenamer en eventueel langer.
Het valt de dierenliefhebbers te prijzen, dat
ze opstaan tegen het onnodig leed van deze
prachtige en loyale dieren. Waarb'tj de
kanttekening geplaatst mag worden hoeveel
handtekeningen er waren verzameld als de
aaibaarheidsfactor van de dieren niet zo groot was als bij een Labrador. Toch is die

aaibaarheidsfactor van belang. Niemand kan apathisch toe blijven kijken als je in die lieve ogen

k'rjkt, in de wetenschap dat er onmenselijke praktijken mee worden uitgevoerd.

Kortom, noodzakelijk, is blijkbaar een rekbaar begrip. Want de proeven zijn lang niet zo

noodzakelijk, als de UvM doet vermoeden. En daarom pleit ik voor vrijspraak van de Labrador in

plaats van levenslang tot de dood erop volgt.

Michaelter Maat

Reacties en op- of aanmerkingen naar: onneractueleopinie@outlook.com
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Kaart- en S oelclub "Slim in Trek"
Tussenstand Klaverjassen

5

6
7

8

9

10

LL
t2
13
L4
15

76
t7
18

19

20
2L

22

Naarn
1 H, Wolters
2 W. Abbring
3 B. Tonnis

t.
J.

W.
T.

s.
J.

G.

J.F.

B.

J.

J.

K.

F.

J.

A.

L.

s.
Mich.
R.

Mar.
K.

25 T. Ottens
26 G. Rutgers
27 G. Berends

W¡t dE

Abbring

Swaving

Paize

Zwiers

Blom

Kooistra

Paize

Koops
Berends
Es van.der
Swaving
Last

Reinders
Abbring jr.
Hamberg
Ottens
Vlaar
Berends
Bazuin
Swaving
Nijboer
Hemmen
Zuidema
Swaving
Nijboer
Swaving
Eitens

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

Hoogste
stand
249L4
24744
24689
24026
24026
23823
23785
23763
23497
23493
23480
23395
23L64
23000
22877
22828
22689
22504
22462
22t43
2L92t
21868
2L720
21650
2L604
2L336
20266

Hoogste

stand

s625

5534

5456

5392

5316

5215

5143

Mar
B.

T

2

3

4
5

6

7

8
9
10
LL
L2
13
L4
15
16
t7
18
19

20
2L
22
23
24
25
26
27

Naam
Stand van

28-tO-201.4

5573
5380
5273
5072
5055
5043
4833
4827
4778
4763
4722
4708
4697
4623
4476
4394
4355
4343
43L3
4282
4278
4265
4200
4200
4098
4045
3966

J.

W.
J.

A.

K.

H.

B.

s.
J.

G.

K.

G.

T.

s.
G.

J.F.

W.
J.

Mich
F.

J.

R.

L.

J.

T.

Naam

L.

A.

G.

T.

M.

G.

J.

Hoogste stand: 5714 T. van der Es

28-tO-201.4

1

2

3

4

5

6

7

L

2

3

4

5

6

7

Naam

A.

L.

G.

T.

M.

G.

J.

Abbring

Wit de

Blom

Paize

Zwiers

Swaving

Kooistra

tt52
tt37
1.089

1086

1086

1051

900

Hoogste stand: 1152door A. de Wit

-Fr¡ssenstarrd Sjoelen
H .jï8*,+

f. l

.t
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or huis De Tiehof
Bakkenreg 4,9755 PM Onnen,050406 8874

Hallo allemaal,

De laatste keer dat ik een stukje schreef voor de Onner Ons heb ik gevraagd naar nieuwe initiatieven
voor verenigingen of andere ideeën.
Bij deze nogmaals de oproep in de hoop, dat er leuke dag- of avondbestedingen mee gecreëerd
kunnen worden.

De tip die ik kreeg voor de kroegquiz, heb ik benut en als blijkt dat dit succesvol is verlopen, komt er
zeker een vervolg.
Een andere tip is een bingoavond. Binnenkort stuur ik daar een uitnodiging voor langs de deuren met
daarop een datum en tijd.

Vanaf 12 november is gaan we bijwijze van proef, het cafetaria openstellen op de woensdagen van
ca. 17.00 - 19.00 uur. Eerst voor een periode van 4 weken. B'rj voldoende belangstelling gaan we hier
mee door.

En vergeet de KersUwintermarkt niet op 13 december aanstaande! Wilje een plaatsje? Neem contact
met me op.

Vriendel'rjke groeten nemens de Tiehof
Hélène Molijn.

Het oude jaar is nog niet ten einde, maar voor nieuwe jaar begint, zien we jong en oud nog graag in
Dorpshuis de Tiehof op 13 december 2014voor:

Pannenkoeken, workshop kerststu(es maken voor kinderen

Gezetlige muziek, een aantal kraampjes, hapjes, erwtensoep, hotdogs, wijnproeverij en meer....

Vriendelijke groet,
Het bestuur

Gevonden op de Dorpsweg

-Waardebonnen-

bel: 06 23685954 - Lourens Nijland
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Hubo van der Werf
Kerkstraat 10 Haren

050-5346S70

info@hubsharen. nl
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Uitnodiging
Voor alle inwoners en sympathisanten van Onnen

Hierb'rj nodigen wij je uit voor de feestelijke opening van de Klokkenstoel in Onnen op
zaterdag 15 november 2OL4 om 13:00 uur bij de Tiehof.

Het programma van de opening is als volgt:

o Korte uitleg over de achtergrond van het project door Lucas Lambers

o De overdracht van de klok door wethouder dhr. Verbeek

o Het luiden van de klok

o Koffie &Thee

De opening wordt live uitgezonden in het radio-programma Noord en Ommeland van RTV Noord. Om

uiterlijk 14:00 uur is het officiële programma afgelopen, het Dorpshuis blijft geopend om na te praten.

Vooraa nkondigi ng Kerstnachtsa men komst

Vorig jaar hebben we voor het eerst op 24 december een
Kerstnachtsamenkomst georganiseerd. Daar kijken we met veel plezier op
terug.
Mooi om samen aan de vooravond van de Kerstdagen even stil te staan bij en

samen te zingen over de geboorte van de Heiland, Jezus Christus.

Ook dit jaar willen we weer een kerstnachtsamenkomst organiseren.
Ook weer op 24 december en ook weer om 22.00 uur.
En ook weer in de kerk aan de Mottenbrink.
Zet het alvost in de agenda!

Een samenkomst met een overdenking en ook veel ruimte om muziek te maken en te zingen. En

uiteraard ook om samen iets te drinken en elkaar te ontmoeten.
ln de volgende Onner Ons hopen wij meer over de invulling te vertellen.

Aanbiedingen om iets bij te dragen (muzikaal of anderszins) en ideeën over de invulling van deze

avond horen we uiteraard graag.

Contactpersoon:
Theo Berends, Felland 23

th eo. b eren ds(ôsm ai l.com
o6-4626t763
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Beste,.Gronintêrs;

Wist u üatzo',n 6000öroningers onvoldoende in dq eÍgen leve nsbehoefte kunnen voqrzien?

Wist u,dat één op de ¿even kinderèn in de itad;Gronitlgen opgfoeit in arrnoede?

Wist u dat ¡n:onze provincie þtjna de heilt van de kindere-n in een achterstandswjjk woo-nt:?

Dezé:aantallën stügen nog steeds. Veelrnensen ziin maareen ecbtscheiding, financiële tegenslag of
faif lissament v"êrwijderd van ä rmoede,

Vool de mensen die in deze s¡tuatié,te':echtkomen én a3n rfe tbekenningser:iteri4 voldoen, stellen de

voedselbanken pakketten beschikbaar als noodhulp.

samen voor de Voëdsef bank
De voedselbanken worden gerund door vrjgwilligers en,zijn velledlg afhankelijk van schenkinggn,

ln decernbergaât RTV illoord, voor de tweÊde keer, met aile,Groningers actievoeren om dë

voedselba.nkeTr te onde.rsteur¡en. Dat doen we,dit:jaar met aile andere regionale omroepen in

Nederland.
Daarbij is alle hr¡lp wèlkorn: van verenigingen, scholen, bedriiven, ke-rken en andere ¡nste-llin8en.

Uw truiB dug; Samen:voor de Voedselbiank.

.Doet u mèe?
We roqpen ied,e-reen op zoveel mogel$k levensmiddelen in te zamelen. U kunt een le:t¡ke actie

bedenken en deze samen uitvoeren. Met leerllngen, met leden van uw club of gewoor't met vrienden.

Derrk bijvoorbêeld aan een sponsorloop of een romr'nelmarkt.
Het do-eh zoveel moBelüt( go-ederen f[¿amqlen voor mensen die het hard nodig hebben'

Komtu op Radio Ngord of Tì, Noord?
De actie lsamen voor de Voedselbank' begint op I december en loopt tot en rnet tr9 december'

Komt u in die,period€ ook in ãcrtie voör de voedselbanken? L¡at dit dan aan ons $/eten via het

reactieforrnitlier op
Tí|dens de actiepeäode gaan onze rad,io- en W-ve laggever:s er:op uit om te kijken bij de leukste

åctiês; Misschien komen wê ook wel bij u langs!

Wij hopen dat u nreedoet aan de actie 1Samen voor,de Voedselbank' en zien uw ínzehding heel graag

tégef*oet. sarnen gaan we:ervoor!

T

¡
I

I

I
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Dieverdoatie
STICHTI NG VOLKSVERMAAK ONNEN

" Vol verwachting klopt ons hart, ........ "

Zaterdag 29 november om 14.00 uur
komen Sint en zijn Pieten aan in Onnen.

ledereen die de Sint en z'rjn Pieten wilverwelkomen, wordt

verwacht om 13.45uur bij het Dorpshuis de Tiehof .

We gaan met elkaar de Sint toezingen en er worden cadeauties uitgedeeld.

Er is ook een mogelijkheid voor de kinderen om de Sint iets te laten zien, te laten

horen of iets aan te bieden, b'ljv.: een liedje, dansje, gedichtje of een verhaaltje.
Papa's en mama's, wanneer uw kind dit zou willen, wilt u dan een mail sturen naar

één van de onderstaande e-mailadressen? En wilt u in de mail de naam van uw

kind/kinderen aangeven en wat hij of z'lj wil(len) gaan doen?

Ook tekeningen voor de Sint zijn van harte welkom.

PeteSilverstein psilverstein@zigqo.nl
Jose Eisses plaseisses@ziqqo.nl

Schoen zetten

Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om een schoen te zetten in het dorpshuis.
Dit kan vr'ljdag 28 november tussen 17.00 en 18.00 uur.
De pieten z¡n er dan om de kinderen te verwelkomen.
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Sprìngt eruit in
groenten en fruit !
Berends
Anjerlaan 23a- Haren
050-s350334

I
,

Pffi6us Fa. Ekkelkanp

R4ksstræfweg 135ïarn

tel.050-5350215
¡r¡GrtÁu¡lt

Ekkelkamp

*Tropische v'rlr;en, aquanuns en berúigþhúen

* lþngeßWt en benúi¡dlnden

* IrQels, urisen en knaagdrercn

* ¡lonOenspo4 dieñenútgdhehn

tt Dnvenorging en -apothæk

* Paarden- en rceyæders

*Khnpenenlaaaen

jr

Varhuizingen in binnah- en buitenland

- ÉnigratlevêrpakldlEefl
- \¡þn¡¡armde en bÊveillgde inböédel opslag

Middelhorstenreg I - 9751 TA Haren Gn.
tel. 050-534 74 19 /b.9.9.0ê537 388 69
fan 05ù.534 6437

Fellond 2
Horen



oken met Rana

De eerste keerdat ik Rana ontmoette, zagikeen watverlegen vriendelijke vrouwvoorme. Haar
man zat naast haar en tolkte voor haar omdat ze geen Engels kan. Hij vertelde dat ze graag kookt.
Dan leek het me auaar om dagelijks alleen maar magnetronvoedsel te kunnen bereiden, want in
een POL kan er nog niet gekookt worden. Maar daar weet Rana met wat kunstgrepen toch nog iets
eigens van te maken, vertelde haar man.
Het toevalwilde dat één van de vrijwilligers van het AZC Rana tegenkwam in het dorp en met haar
aan de praat raakte, natuurlijk over eten. Margarita is niet zomaar een vrijwilliger, maar een
gedreven coach en organisator. ln no time had ze een plan uitgewerkt voor een kookworkshop op
de Tiehof. Rana teverde de recepten en nodigde 20 vrouwen uit, Margarita deed de inkopen.
En zo stonden er die ochtend 5 vrouwen in het kleine keukentje van de Tiehof. De anderen liepen
heen en weer en waren bezig met eten voor te bereiden aan grote tafels in de zaal. Hélène leek wat
overdonderd door alle drukte in haar keuken.

De eerst wat verlegen Rana bleek een groot organisatietalent te hebben. Ze gaf de andere vrouwen
aanwijzingen wat er moest gebeuren en iedereen accepteerde dat ook, want zij komt uit een dorp
wat bekend staat om hun bijzondere eetcultuur. Er werd een enorme hoeveel voedsel bereid,
zoveel dat ik me aforoeg hoe we dat allemaal zouden gaan
verurerken en opeten. Maar iedereen ging onverstoorbaar door' de
volgende pan bulgur en gehakt mengen, balletjes draaien, uithollen,
vullen, vormen en daar ging weer een schaal kebba balls naar de
keuken om te worden gefrituurd.
Omdat het zoveel was, kostte het meer tijd dan gedacht om alles te
bereiden. Alles werd daarom in grote schalen meegenomen naar het
azc om daar gezamenlijk op te eten. Toen bleek ook waarom het
zoveel was: niet alleen de 20 vrouwen, maar ook hun familie en
vrienden moesten er natuurlijk van mee eten. Vanuit het kleine chalet van Rana werd de distributie
verzorgd, voor iedereen evenveel. Een bijzondere keuken, en heel erg lekker! Voor wie het zelf wil
uitproberen, bij deze het recept.

Gefrituurde Kebba balletjes voor 4 personen:
%totl kilo bulgur
% kilo uien
%kilo lamsvlees of beef
50 gr amandelen
50 gr pistache noten
50 gram noten
Frituurolie
half pond mager gehakt

Bulgur overgieten met kokend water
nei(lams)vlees in stukjes snijden, kebab kruiden toevoegen en mengen met de noten.

Het lehakt mengen mêt fru¡Oen (hetaas weet ik de specifieke kruiden niet, wrs kebab kruiden) en

zoutãn en lrauw) mengen met de bulgur, goed door elkaar mengen, bij voorkeur door een

gehaktmolen/keuúenmachine. Vorm langwerpige balletjes van het mengsel, maak het vervolgens

ñol en vul het met gekruide vtees/noten mengsel. Sluit het gevulde vormpie goed, zodal er geen olie

naar binnen kan dringen als het in de frituur gaat.
Frituur de gevulde vormpjes ongeveer 6 minuten of tot ze goudbruin zijn.

Serveer met (couscous) salade of yoghurt.

Amanda le Grand
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Beer in ziekenhuis
1. Teen beer
2. Mouw verpleger
3. Poster
4. Lamp
5. Hoek van de ruimte achterin
6. Spaak van wiel rolstoel
7. Oog beer
L Handvat rolstoel
9. Oor beer
ro. Mond beer

Oplossing van Zoek de 10 verschillen in de Onner Ons van oktober

Vissende beer
1. Oogje hengel
2. Lachende vis
3. Oor beer
4. Wolk
5. Poot beer
6. Mandje
7. Vismolen
L Graspol
9. Arm beer
10. Zak van visjasje
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oliebollen van orani&eren¡H& onnen

Op oudejaarsdag gaan we weer oliebollen bakken en verkopen!

We verkopen niet alleen oliebollen, maar jelu kunt ook bij ons langs komen voor
een kop koffie, thee, chocolademelk, glühwein en heerlijke erwtensoep met worst.

Datum: Woensdag 3l december 2Ot4

Plaats: Oranjeplein van Onnen
(kruispunt Dorpsweg Mottenbrinþ Tijborgsteeg)

Tijd: van 10:00 - t 15:00 uur

Kortom... kom gezellig bij ons langs!
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roe Goededoelen

Kunstfestival / Open Huis

Datum: 22,23 november 2014
Plaats: Gorechtkerk / zalencentrum Gorechthuis

Kerkstraat 14 / Hortuslaan 1

Haren

Openingst'ljden:
o Zalerdag van 1 1.00 tot 17.00 uur
. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur

ln alle zalen is kunst tentoongesteld met o.a.
schilderijen, glaskunst, beelden, keramiek,
sieraden, bloem sierwerk, handwerken,
quilten en tassen
Buiten zijn houtobjecten te zien en foto's van de
Waddenzee.

De deelnemende kunstenaars stellen bij verkoop
van kunst, 15% beschikbaar voor de vier doelen
van de Werkgroep Goededoelen

" Stichting miMakkus
" Stichting Personal Service Dogs
" Lavender Hill in Kaapstad
* EBOO project, Nairobi, Kenia

Verder hebben diverse musici hun medewerking
toegezegd.

Afsluiting zondagmiddag 17.00 uur met
orgelspel, verzorgd door de organisten van
de Gorechtkerk.

Het belooft een inspirerend weekend te worden!

Toegang is gratis

Voor meer informatie:
Klaas Bakker, Hortuslaan 1, Heren, tel. 050-5370855

Werkgroep Goededoelen Haren
Zie ook site van de Werkgroep: hüo://qoed-doel.okn-haren'nU
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randwonden Stichtin

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes

In de week van 5 tot en met 11 olctober collecteerden ín heel Nede¡land meer dan 50.000
vrijwittigers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Onnen gingen de
cõltectánten langs de deuren. En met succesl Gezamenlijkwerd een bedrag van € 357,31

opgehaatd. De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar
wer?voor mensen met brandwonden voott te zetten.

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op z'ljn kop zetten. Het medische traject, met tientallen
operra[ies, duurt soms jaren. Daamaast z'ljn er de v¡rwerkingsproblemen van het vaak traumatische
ongeluk. En tot slot z¡ñ net vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers
moLili¡f maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol

aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens' Dit

doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door 
.

onaerioef¡ en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding.Dankzij de collecte kan de

Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke

collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Onnen voor

hun b'rjdrage aan'de strijd tegen de littekens'.

Met vriendelijke groet
Jacolien Schepers
collecte-organisator in Onnen

nederlandse
brandwonden
stichting

Dlabetes
Hondsiabetes Fonds

De collecte'Geef 's voor diabetes', welke gehouden is in de week van

27 oktober tot2 november2014 heefr
€ 372,05 opgebracht in Onnen
€ 554,03 ,, irì Glimmen
€ 97,90 ,, irì Noordlaren
€ 606,17 ,, irì Oosterhaar.

Totaalbedrag € 1.630,15

Alle gevers hartelijk dank!

Met de opbrengst kunnen we het wetenschappel'rjk ondezoek naar de oorzaken en behandeling van

diabetesïerdei uitbreiden, zodat een toekomst zonder diabetes werkelijkheid kan worden.

Wij hopen dat wij volgend jaar weer een beroep op u mogen doen.

Namens het Diabetes Fonds
Fam. H.J. ter Maat
Zuidveld 3
9755 TK Onnen
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W lr BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken

050-5347509

www.Bruiniers.nl

Felland 7c, Haren

info@bruiniers. nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
bouwmaterialen

-¿fuBGDlrlfirt
GARAIU'T\ltz

w@@w æ9âe Møm@ffiúæW eww

GRONDVERZ,ET
J.deG root ir.

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

Tevens levere i teelaarde en v-ulzand
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Overzl cht
van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn

Secretariaat Telefoon/E-mailadresNaam

Biljartvereniging "Qets" Onnen Dhr. H.J. Oosterveld

Jeu de Boules-groep Dhr. R. Venema

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

050-4061 381

hj.oosterveld@home. nl

050-4062523
riemervenema@hotmail. com

06-26953001

ieroen06@qmail.com
050-4062553

slimintrek@qmail.com
050-4062553
o ra njeveren ig inq(ôon nen. n u

050-4061520
ewinavanwieren@home. nl

050-5255695
ti nekema rs@hotma il. com

0 50 40 622 1 4 I 0 6 -2256 467 I
qeertaukje@hetnet.nl

06-5465791 1

psi lverstein @ziqoo. n I

06-43023175
plaseisses@zioqo.nl

050-4062847
erikoosterveld@home. nl

o50-4062802
wimberends00T@hotmail.com
0598-325194
gerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl

dorpsbelanqen@on nen. nu

050-4063554

Reindert.erinoa@tele2. nl

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"

Oranjeveren iging On nen

Ouderensoos Onnen

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Stichting "De Tijborg"

Stichting Díeverdoatie

Stichting Dorpshuis "De Tiehof'

Tennisclub

Toneelverenigíng Onnen "D.O.T,"

Visclub "De Onner Biks"

Vereniging'Dorpsbelangen Onnen'

I Jsvereniging'Nooitgedachf'

Dhr. J. Vlaar

Mevr. l. Vlaar

Mevr. E. van Wieren

Mevr. T. Mars

Dhr. G. Smit (titoerijrl

Dhr. P. Silverstein (tijderijk)

Mevr. J. Eisses (uderúk)

Dhr. E. Oosterveld

Dhr. W. Berends

Dhr. G. Honebecke

Dhr. E. Berends

Dhr. J. van Wees

Dhr. R. Eringa
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Waarom zou u íets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien zells rninstens zo goed en

waarschijnlijk voor een aantrekkelijke prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installa-

ties, water, sanitaiç elektriciteit, airconditioning, vloer'

verwarming, centrale verwarming, dakbedekking,

zon necollectoren en zink- of riolerin gswerkzaamhe den.

ln onze winkel leveren we ook diverse mðter¡alen voor

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

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

UrtrcUr¡ I r tovÄ.ÅL-t fr¡sTr\LLATË ufis Ü
Ít.

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


