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Voorzitter
Secretaris
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REDAGTIE:
Gosina Glasbergen
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Roelie Oosterveld

Dirk-Jan Schotanus
Monique Schotanus

INI FVFFIGtrGFVFNS & s CH EM A FIÂPtrN trN NIFTFN:
Zie 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 cornmerciële advertentie zijn kosten verbonden.
Anke Schaafsma,
anke@tiiborq.nl @ 050 - 406 33 80

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

O5O

-

4OO 13 81

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

Niêuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
lndien u de krant wilt blijven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, Onnen.
De minimale bijdrage incl. bezorging is vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers)
Wilt u de krant per post ontvangen, dan is de minimale bijdrage € 26,50
(incl. € 20,--verzendkosten) per jaar.

FINANCIËLE GEGEVENS:
Rekening nr. NL 70 INGB 0007 289183
t.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen
Mocht u het geld contant willen betalen, dan is dit ook mogelijk bij:
Penningmeester, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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050 - 406 2019

E-mailadres: orì

h9lons@hotmai l.com

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

*¡l

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

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

Rapen en Nieten
Het Ranen en Niefen zal wc) rden ve rzorocl door:

Oranjeveren¡g ¡ng
Dit zal plaatsvinden op

donderdag 13 november 2014 Aanvang: 19.00 uur
Plaats:

Biljartzaal van Dorpshuis De Tiehof
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Het Voorwoord...,
Op het sportveld en speeltuintje van de Tij-

Beste lezers van de Onner Ons,

borg naast ons huis kwamen aan het eind van
de dag en 's avonds veelgezinnen recreëren.
Het weer was immers prachtig, de afgelopen
tijd. Dus wij begr'tjpen heel goed dat het een
fÏjne plek is om de kinderen te laten ravotten
en zelf even te ontspannen. Soms legden de
mannen hun kleedjes op het gras en richten
hun gebeden tot Mekka.

1 januari 2011 ben ik als penningmeester betrokken geraakt bij de Onner Ons. Eind dit jaar
rond ik dat deelvan mij betrokkenheid af.
Steven van der Ziel neemt het stokje van me
over. Verderop in deze OO leest u hoe we er
financieel voor staan.

lk heb eens even teruggelezen wat er door mij

lk ben heel benieuwd hoe de Onner Ons zich
de komende tijd gaat ontwikkelen. De krant
staat na de verspreiding in het dorp op de site
Onnen.nu. Dat is mooi, want dan kunnen anderen buiten Onnen ook meekr'tjgen wat er
hier zoal gebeurt.

in diverse voorwoorden is benoemd.

Enezijds verdriet; we hebben vrienden en
familie verloren, soms op dramatische wijze.
Andezíjds ook blijdschap door nieuw leven in
het dorp.

Er waren de afgelopen jaren forse veranderingen. De school ging dicht. De Alekamp

Een inspiratiebron voor mijn voonruoorden of

werd ontmanteld na een gruwelijk incident.

andere stukjes in de Onner Ons was natuurlijk

ons'erf.

Dit jaar hadden we weer een gigantische
oogst frambozen, hazelnoten, courgettes,
pompoenen, komkommers en sperziebonen.

Er waren getukkig ook heel veel leuke dingen.

Er werd een verjaarskalender gemaakt met
foto's van Onnense vrouwen. De opbrengst

Vandaag hebben we stamppot rauwe andijvíe
uit eigen tuin gegeten.
Dus zowel de andijvie als de aardappels waren van eigen bodem... Voor vele lezers zal
dat letterl'rjk 'dagelijkse kost' zijn. lk blijf dat
heel bijzonder vinden.

l<wam ten goede aan het pimpen van de kroeg

in het Dorpshuis. En dat is gelukt; de voormalig 'blauwe zaal' is een gezellige kroeg geworden.

We vierden opnieuw een jubileum van de
krant en iedereen kon de oude exemplaren
inzien in het Dorpshuis. Die zijn daarna naar
de Groninger Archieven gebracht. Nu worden
ze gedigitaliseerd.

Met de walnoten wil het helaas nog niet zo
lukken... Als dat in de komende jaren wel wat
opleved, zal ik het alsnog publiceren.

De email-lÍjst van de Onnense Vrouwen zag
het levenslicht; dat leidde tot leuke activiteiten
en stiekem staan er ook veel Onnense man-

Nou, beste lezers van de Onner Ons, w'tj treffen elkaar ongetwijfeld in en om het dorp. Dus
afscheid nemen is niet nodig.
Het was mij een genoegen om als 'puutholder'
de financiën te beheren en mee te denken
over de Onner Ons. lk wens Steven veel plezier en succes toe,

nen op.
Ook opvallend is de toenemende gezamenlijke sportiviteit in het dorp. We draven en fietsen wat af met elkaar.

Onnen is in korte tijd een veelbetekenend
dorp geworden. We hebben nu een asielzoekerscentrum. Ons straatbeeld is veranderd de
afgelopen tijd; veel wandelaars op het fiets-

Anke Schaafsma, penningmeester

pad.
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Wekel'rjks programmaschema (m.i.v. februari 2014)
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Donderdag:
19.00

-

Hären ËM
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20.00 De Hollandse Mix.
Programma met Nederlandstalige muziek.
Presentatie: Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikkert

Vrijdag:
1

9.00

-

21.00 Wilde Haren.

Het jongerenprogramma van Haren FM, met nieuws, uitgaansagenda, Musíc&Hitlistcheck, Trek je Track, Uitgaanstip van

Weel en bani's of Noud's Weetje en de Keuzeplaat. Op Facebook (zoek'Wilde Haren - Haren FM') of
www.twitter. comM/ildeHa ren FM.
Ce

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

Taterdag'.
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.
Info¡matief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek.
Om half 10, I I en 12 het Harens Níeuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke van Hal en Willem Prins. Meer
info vanafvrddagavond ook op

12.00

-

13.00

-

14.00

-

13.00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.
Presentatie en samenstelling; Dick Nienhuis
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.
15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

Zondag:
09.00

-

12.00 Muziek op zondag,
Het ultieme zondag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
Presentatie en samenstelting: 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 - I Ll5 uur een kerkdienstuiEending vanuit de Gorechtkerk a/d

Kerkstraat.
Maandag:
19.45

-tot

einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad
Eén keer in de maand een rechtstreekse uitzending van de maandel'rjkse raadsvergaderingen Harener
gemeenteraad.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 220.
Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden z'rjn welkom op: redactie@haren.fm
Buiten de eigen uitzenduren hoort u op Haren FM de programma's van Radio Noord.

Dieverdoatie
1 november

Oud Papierinzameling 2014
6 december

b

Huisartsen
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Groningen.

Alqemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -9 22I (€ 0,10 per minuut) Houd rnv gegevens bij de hand!
Uitsluitend voor spoedqeval len en weekendd iensten :
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.

Apotheken
Uw medicatie ligt de volgende werkdag voor u
klaar.
Het kan zijn, dat speciale bestellingen (een
dag) Ianger duren. Let er op dat uw naam,
adres en geboortedatum op het recept staan.
SPOEDRECEPT:
Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u
's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht bij:

Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) -53474951Fax. (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 I Fax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq. com
www.mediq.apotheek-haren. n I
Openinqstiiden
Maandag Um donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag:12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) -31150 20
Fax: (050) -311 5021
Deze apotheek ligt recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen en is
goed bereikbaar. Er is goede
parkeergelegenheid.

Regeling herhaalrecepten Haren / Glimmen:
Welke recepten? Aanvragen

Ophalen
Apotheek
huisarts
Herhaalmedicatie" vóór'10.00 uur Volgende
werkdag
na 16.00
uur
'Spoed'
vóór 10.00 uur Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
in apotheek
Herhaalbriefjes,
werkdag
inleveren in
overige recepten
receptenbus"* ophalen

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

Sinds 1938

IETS

HUREN?
VENHUURT PNAKTISCH ALLES! EN...VOONDELIG
O.ä'!

STOETEN

GARDEROBES

(STAITAFELS

BESTEK

TENTEN

SERVIESGOED/

PARTYTENTEN

GLASWERK

KANTOORTIIEUBITAIR

BARBECUES

KOEL. EN

BABY.ABTIKELEN

VRIESINSTALLATIES

REVAL¡DATIE.

OVERKAPPINGEN

ARTIKETEN

VLOEREN

PAFASOTS

VERWARMING

SPRINGKUSSENS

PODIA

ATTRACTIES

GEWOON TEVEEL OM OP TE NOEMEN
Voor bedrijven en part¡culieren

w
Tel.

I

I

a

Êel voor meer ínformatie of qmtís brachure
I

- 541 01 91

KIELER BOCHT

Fax 050 - 542 33 99

55. 9723 JA GRONINGEN

(indu strieterrein Eemspoortl

www. hettemaverh
info@hettemaverh uur.nl

u u r. n I

erkdiensten
Gerefo rmeerde Kerk Vrij gemaakt, Motten b ri n k
19-10
26-10

02-11
05-1
09-1

1
1

16-11

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
16.30 uur

Ds. S. Heijs
Leesdienst
Ds. G. Timmermans
Ds. C. van der Leest

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

Ds. S.M. Alserda
Ds. H. Wijnalda
Ds. L. Boonstra, dankdag
Ds. S. de Vries
Leesdienst
Ds. G. Riemer
Ds. G. Timmermans

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat
19-10

26-10
o2-11
09-1

1

16-1

1

10.00 uur
10.00 uur

Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. W.M. Schut
Oecumenische dienst in de Nicolaaskerk
Drs. K. Oosterhuis

WJZI G I N G EN VOO RB E H O U D EN

I

I

ienstre elin li n54
M.i.v. 05-01-2014

MAANDAG UM VRIJDAG
5.59

Groninqen CS
Haren
Onnen (Ubels)

6.11

6.22
6.s5

Zuidlare

6.59
7.12
7.23
7.3ô

8.02
8.16
8.29

9.04
9.16
9.29

10.04

10.16
10.29

11.04
11.16
11.29

12.04
12.16
12.29

13.03

13.16
13.27
13.40

14.03

Gieten"(OV.knpt)
Gìeten*(OV.knpt)

6.51

Zuid laren*(Brink)

7.17
7.29
7.42
7.57

Onnen (Ubels)
Haren (Raadh.pl)
Groningen CS

6.29
6.41

6.54

7.53
8.19
8.31

8.43
8.57

9.30
9.42
9.56

10.30
10.42
10.56

1.30
11.42
11.56
1

12.30
12.42
12.56

13.29
13.42

13.57

16.03
16.16
16.27
16.40
17.03

17.03
17.15
17.28

15.03

14.19
14.30
14.43
14.58

15.19
15.30

'16.1

I

17.19

'16.30

17.31

18.29

15.43

16.43
16.57

17.44
17.58

18.53

15.16
15.27
15.40
16.03

15.58

n

ZATERDAG
Groninqen CS
Haren(naadh.pl)

Onnen (Ubels)
Onnen (Ubels)
Haren(Raadh.pl)

Groninqen CS

7.05
7.17
7.30

8.05
8.17
8.30

9.03
9.15
9.28

10.03
10.1 5
10.28

11.03
11.15
11.28

12.28

7.30
7.43
7.57

8.30
8.43
8.57

9.30
9.43
9.57

10.30

1

1.30
11.43
11.57

12.30
12.43
12.57

'10.43

10.57

12.03
12.15

14.03
14.15
14.28

15.03

16.03

13.15
13,28

15.1 5

16.15
16.28

13.30

14.30

15.30

13.43
13.57

14.43

15.43
15.57

13.03

14.57

15.28

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

afvalwtizer 2OI4
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18.04

14.03
14.16
14.27
14.40
15.03

16.30
16.43
16.57

17.03
17.15
17.28

18.03
18.15
18.28

17.30
17.43
17.57

18.28
18.41

18.53

18.15
18.28

18.41

o

shuis De Tiehof
4,

Onnen, 050406 26 48

Datum:

Vereniging

donderdag 16 oktober 2014
zaterdag 18 oktober 2014

Verjaardagsfeest
Hengelclub Haren
Visclub "Onner Biks" snoekwedstrijd
Bridgeclub "de vroege vogels"
Ouderensoos Onnen
Boetseerclub Haren
Vergadering bestuu r Dorpsbelangen
Vergadering werkgroep open onnervaart
Bridgeclub "BlNEA"
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Vrije kaart/sjoel avond "Slim in Trek"
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Kaart- en sjoelvereniging "Slim in Trek"
De Onner Toneelvereniging "DOT"
VisverenigingZEZV

maandag 20 oktober 2014

woensdag 22 oktober 20!4
donderdag 23 oktober 2014
vrijdag 24 oktober 2Ot4
maandag 27 oktober 2Ot4
dinsdag 28 oktober 2014
donderdag 30 oktober 2014
zaterdag L november 20L4

Aanvang Sluiting

/ activiteit

16.00
6.30
13.00
09.00
14.30
19.30
20.00
19.30
13.30
19.30
20.00
09.00
19.30
20.00
19.30
07.00
20.00
09.00
19.30
20.00
14.30
20.30
13.30
L9.30
19.30
09.00
20.00
20.00
19.30
6.30
17.00
09.00
20.00
14.30
20.00

Onner "HOESKOAMER" met Klaas Visser
maandag 3 november 2014

dinsdag 4 november 2014
woensdag 5 november 2014

donderdag 6 november 2014
zaterdag 8 november 2014
maandag L0 november 2Ot4
dinsdag 11. november 2014
donderdag 13 november 20L4
zaterdag 15 november 2014
maandag 17 november 2Ot4
dinsdag 18 november 2014

De

Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Studieclub Veeteelt
Ouderensoos Onnen
So you..................,......dance

Bridgeclub "BlNEA"
De Onner ToneelverenigÍng "DOT"
KroegQuiz......

Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Kaart- en sjoelvereniging "Slim in Trek"
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Hengelclub Haren
Officiële opening herplaatsing Kerkklok
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Ouderensoos Onnen
Bestu ursvergaderi ng bestu u r Tehof

20.00
77.30
17,00
12.00

16.30
22.00
22.00
22.00

uur

0.00
0.00

UUT

L2.O0

22.00
23.00
0.00
17.30
13.30
L2.00
22.OO

23.00
16.30
22.30
77.O0

0.00
0.00
12.00

23.00
23.00
0.00
17.30

20.00
12.00

23.00
16.30
22.00

(openingstijden kunnen w'rjzigen, let op de nieuwsbrieven per mail, in de bus en het bord langs de weg)

Wilje op de hoogte blijven van activiteiten en gebeuftenissen in de Tiehof?
geef ¡e ema¡ladres door op ínfo@detíehof.nl voor de nieuwsbrief
Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/detiehof
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uur

L7.00

Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend
Vrijdag en zaterdag van 16.00-L9.30 uur
Neem ook eens een k'rjkje op ons geheel vernieuwde website www.det¡ehof.nl

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
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Do

sbelangen Onnen
Website: www.onnen.nu

Secretariaat: dorpsbelangen@onnen.nu

ge Landweg/Dorpsweg
De gemeente heeft ons toegezegd, dat er
eind oktober begonnen wordt met het
aanleggen van een "verkeersvertragende

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
Oktober 2014

Lan

De herfstmaand oktober is begonnen en het
dorp kleurt langzamerhand in geel, rood en
struiken. De
oranje aan bomen
temperatuur is goed en het is heerlijk om in
en om het dorp te fietsen of te wandelen.

maatregel" op de kruising.

en

Veiligheid in Onnen rond Oud en Nieuw
Dorpsbelangen had in de vergadering van 8
september burgemeester Vlietstra, wljkagent Boelareg en veiligheidsambtenaar
Bos op bezoek. Het onderwerp van dit
bezoek was de Oud- en Nieuwjaarsviering
van 2013114. Elders in deze dorpskrant
vindt u een brief van de gemeente en de
politie die helemaal gaat over dit ondenrerp'
Er is geen twijfel over dat het bestuur van
Dorpsbetangen de zorgen van de schrijvers
deelt. Het bestuur was onder de indruk van
wat wijkagent Peter Boekweg ons vertelde'
Wij willen er geen geheim van maken dat
we eigenlijk niet goed weten hoe we dit
soort misstanden moeten bestríjden. Dal ze
bestreden moeten worden, staat als een
paal boven water. We nodigen iedereen uit

POL Onnenstaete
Zoals u weet, is POL Onnenstaete nu een

volwaardig asielzoekerscentrum (AZC)
geworden. Er wordt in een OverlegcommÍssie gewerkt aan betere com'
municatie tussen

MC en ínwoners van

via de

site
Onnen bijvoorbeeld
www.onnen.nu en in de Onner Ons. ln de
Overlegcommissie zitten namens Onnen:
Marion Oosterveld (Onner Ons), Gerard
Ritsema (Geref.kerk vr'tjgem.) en Johan van
Wees (Dorpsbelangen). De gemeente wordt
vertegenwoordigd door Frank Steenhuisen.
Ook zijn er een w'tjkagent en vertegen-

het AZC aanwezig. De
eerste b'rjeenkomst was op 16 september en
stond in het teken van de verandering van
POL in MC. De volgende vergadering is op
dorpsbewoners, die
oktober
ondenruerpen hebben díe in deze of een
volgende vergadering besproken moeten
mailen naar:
worden, kunnen
dorpsbelanqen@onnen. nu

woordigers van

I

oP onze mail:
dorpsbelangen@onnen.nu De reacties
om te

reageren

zulfen met de wijkagent besproken worden'
Als het nodig is, komen wij hier in de
volgende Onner Ons oP terug.

en

die

Bestuursvergadering 20 oktober
Mocht u vragen of opmerkingen hebben?
Schrijf of mail ons:

dorpsbelanqen@onnen.nu Ofkomlangs

De kerkklok
De materialen zijn besteld. We hopen op 15
november de klok te luiden. Waar weet u
wel, maar hoe laat en door wie, wordt later
meegedeeld.

op onze vergadering van 20.00 uur tot 20-30
uur
Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur Verenigíng Dorpsbelangen
Fenneke van der Es-Ezinga

Mottenbrink / De Vennen
Drukke werkzaamheden en overlast voor de
bewoners, maar het weer is goed en we
hopen dat het eind november klaar is.

Gemeente Haren Klachtenliin: 050'533 99 l1

Wanneer u klachten of vragen heeflover riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen.
13
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Een veilige jaarwisseling in Onnen
Op de oudejaarsavond van 2013 heeft een inwoonster van Onnen zich ernstig bedreigd
gevoeld in en buiten haar woning. Een groep mensen verzamelde zich voor haar woning en
gooide vuurwerk door de brievenbus het huis in. Uit angst voor brandstichting vluchtte deze
mevrouw haar woning uit, om er vervolgens achter te komen dat haar auto buiten op
strobalen was gezet en de vluchtweg met bouwcontainers was afgesloten. De schade aan
de auto, maar vooral de emotionele schade die deze bedreiging heeft aangericht, waren
dusdanig dat deze mevrouw zich genoodzaakt heeft gevoeld Onnen definitief te verlaten.
De politie heeft deze zaak hoog opgenomen en heeft na onderzoek een van de daders
kunnen aanhouden waarna deze is veroordeeld. Tijdens het verhoor gaf de dader aan geen
spijt te hebben van de bedreigingen, omdat het een Onner traditie zou zijn om tijdens de
jaarwisseling op een'grappige'manier rekeningen te vereffenen met dorpsgenoten die zich
niet aan de ongeschreven normen van het dorp houden. Voor de komende jaarwisseling zou
opnieuw een slachtoffer worden uitgekozen. Hoewel het een kleine groep daders betreft, is
er een veel grotere groep die deze traditie oogluikend toestaat.

Wij zijn hiervan geschrokken, en wij vermoeden dat u als inwoner van Onnen hier ook van
schrikt. Wij kunnen niet toestaan dat mensen onder het mom van een oud en nieuw traditie
zoveel angst wordt aangejaagd en vinden het onacceptabel dat er binnen een kleine
gemeenschap zo'n ernstige gebeurtenis kan plaatsvinden, zonder dat dorpsgenoten hierop
(durven) ingrijpen.
De politie zal aankomende jaarwisseling verscherpt toezicht houden in Onnen. De
vermoedelijke daders zijn in beeld en zullen extra aandacht krijgen. Op u als inwoner van
Onnen doen wij een indringend beroep om dorpsgenoten aan te spreken op
grensoverschrijdend gedrag, en het bij de politie te melden wanneer u signalen heeft van
vergeldingsacties.
De afgelopen maanden zijn wíj geraakt door de warme gastvrijheid van de Onner
gemeenschap bij de komst van de asielzoekers op Onnenstaete. Wij hopen dat ook tijdens
de jaarwisseling alle inwoners van Onnen zich welkom mogen voelen.
Janny Vlietstra, burgemeester van Haren
Ron Schaftenaar, chef basisteam politie Groningen Zuid
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oor het voetlicht
De afgelopen maanden heeft u misschien een enkele keer een bord zien staan ter hoogte van
Dorpsweg 31. "NoorderVorm" kon u in grote letters zien staan. Het is de nieuwe studio in ceramics and
design (keramiek en ontwerp) van Christel Ganzeboer en WIlem'tjn Schipper.
Christel woont al 11 jaar in Onnen met haar man en twee zonen. Ze is in 1969 geboren in het Drentse

Odoorn. Als kind knutselde ze gtaag en maakte ze met brooddeeg al de mooiste dingen. Dat bleef niet
onopgemerkt. Ze won veel prijzen met haar ontwerpen. Ook op het VWO bleef ze het ontwerpen en
uitvoeren combineren. Ze creëerde zo haar eigen bijbaantje door zelfgemaakte kettingen te verkopen
aan docenten. Op bezoek in Den Haag bezoekt ze het Panorama Mesdag. Ze is volledig onder de
indruk. Een opleiding in de Beeldende Kunsten kan niet uitblijven. Na het afronden van het \AffO volgt
ze een opleiding in 3-dimensionale vormgeving aan ArtEZ ín Arnhem, voorheen de Academie voor
Beeldende Kunsten.
Gedurende die opleiding toont ze aan dat ze haar creativiteit combineeft met een dosis ambitie en
nieuwsgierigheid. In verschillende fabrieken ondezoekt ze de mogelijkheden van het werken met hout,
metaal, etc. Ze mag altijd een tijdje rondk'rjken, meelopen en zelf aan de slag gaan. Het is een zeer
leeaame tijd, waar ze als kunstenares later volop de vruchten van plukt.
Na haar afstuderen is Christel werkzaam geweest bij diverse architectenbureaus waaronder De Zwarte
Hond, Cor Kalfsbeek en DAAD architecten. In haar eigen omgeving blijft ze ook actief. Ze verbouwt hun

huis in Onnen en houdt zich bezig met interieurontwerp.
Wanneer de kinderen groter worden, vraagt zezich af wat ze wil gaan doen. Een vriendin geeft haar
een pak klei. Een gouden vondst. Christel kleit haar zoon en krijgt weer helemaal de smaak van het
werken met keramiek te pakken. In 2011 start Christel haar eigen studio in Onnen: "NoorderVorm",
vormgeving vanuit het Noorden.
Christel besluit om het niet alleen te doen. Bezig zijn met kunst is één, maar het daadwerkelijk onder
de aandacht brengen bij een groot publiek is twee. Daarom werkt Christel samen met Willemijn
Schipper. Terwijl Christel zich meer richt op de creatieve ontwikkeling, richt Willemijn zich op de
zakelijke kant van het bedrijf. Willem'rjn is geboren in Biddinghuizen en is opgegroeid in Lelystad. Na
haar middelbare school periode volgt ze de'studie HTS Bedrijfskunde in Enschede met als specialisatie
textiel. In die specialisatie leert ze hoe je van grondstoffen tot stoffen kunt komen. Het brengt haar in
een eerste baan bij Hunkemöller waar ze zich richt op de inkoop, waar ze haar kennis van
bedrijfskunde en textiel combineeft. In de daarop vofgende banen richt ze zich meer op bedrijven in de
financiële dienstverlening. Na een paar jaar in Malmö gewoond en gewerktte hebben voor bedrijven
die in Scandinavië zaken willen doen, komt ze terug naar Nederland en vestigt zich met haar gezin in
Haren. Wanneer ze in contact komt met Christel, komen de lijnen van zakel'rjkheid en werken met
grondstoffen samen, Een samenwerking is geboren.
Van huis uit heeft Christel geleerd om betrokkenheid te
tonen bij andere mensen. Het heeft ertoe geleid dat
geïnteresseerd is en geïntrigeerd door wat er b'tj
mensen speelt, wat hen beweegt en wat er tussen
mensen gebeurt. Zeiszich eryan bewust datze
mensefijke problemen niet kan oplossen, maar ze wil
het graag begr'rjpen en gebruikt de mogelijkheden van
het ontwerpen en maken van ftunst om aan hetgeen ze
ziet en hoott vorm te geven, zodat ze mensen op hun
beuft weer aan het denken zet.

l5

Deze innerl'rjke motivatie heeft haar eftoe gebracht om verschillende kleine werken te maken met als
thema's'geven en nemen','geven en onWangen'en'geven en kr'tjgen'. Momenteel werkt ze aan een
groepsopstelling van benen die op een schaakbord in een patstelling worden neergezet. Het stellen
allemaal individuen voor (die ze ook daadwerkelijk gesproken heeft) met hun eigen levensgeschiedenis
en ingewikkeldheden die in een groep staan. Het kleine leed van een ieder wordt zo in de groep groot
leed. En kan dan een individu het verschil maken? Door vorm te geven aan wat Christel aanschouwt op
micro- en op macroniveau (het individu en de wereldproblematiek), wil ze mensen uitnodigen om zich
bewust te worden en na te denken over deze kleine en grote problematiek.

Modem Míngthing

Naast de kunst maakt Christel ook toegepaste kunst die
decoratief is en functioneel. In die werkwijze ligt voor haar de
uitdaging om in de mogelijkheden en beperkingen van een
materiaal functionaliteit en decoratie te combineren. In haar
schaal : 'Modern Mingthing'wordt dat heel duidelijk tot uiting
gebracht. Op haar website én in haar atelier kunt u die schaal
bewonderen.

Christel werK graag met keramÍek omdat het relatief makkel'rjk te vormen is én omdat je ermee kunt
bouwen in tegenstelling tot b'rjvoorbeeld natuursteen, waarbij je juist weg moet halen om een vorm te
creëren. Keramiek is ook een uitdagend product, omdat het vaak anders uit de oven komt dan je van
te voren had gedacht. Het resultaat is dan ook alt-rjd weer een aanzet tot de volgende poging of zet de
kunstenaar op een ander'been'van waaruit dan weer verder wordt gewerkt en ontwikkeld.
De werken van Christel, zowel de kunst als de

toegepaste kunst, zijn te bewonderen in haar atelier
op Dorpsweg 31. Wanneer het bord langs de weg
staaÇ kunt u zo binnenlopen. Op de website
www.christelqanzeboer. nl en
www.studionoordervorm.nl krijgt u een indruk van
het werk van Christel.

Vanaf 24 olGober tot en met 24 november
exposeert Christel in 't Clockhuys in Haren. U bent
van hafte uitgenodigd om daar of in het atelier
binnen te lopen!
Christel en Willemijn, heel veel succes én plezier met NoorderVorm!

Gosina Glasbergen

NoorderVo'rt'n --
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Toen wij in Onnen

We zullen waarschijnlijk niets nieuws

kwamen

wonen
leek het ons leuk
korte
introductie in de
Onner Ons te
zetten, maar op
de een of andere

schrijven,

van

maar wij vinden het hier geweldig om te wonen en
vertellen altijd vol trots aan anderen over ons dorp;
Gaan we naar links dan lopen we naar de polder
met zijn weidse velden, gaan we naar rechts dan
lopen we het bos in en zien we de glooiing van de
Hondsrug. Gaan we naar boven dan zijn we zo in
de Stad en gaan we naar beneden dan komen we
in geweldige Drentse dorpjes.

lnmiddels wonen
we hier vijf jaar
en kregen wij de
vraag of wij een

Wel missen we de drukte en hectiek van de stad,
maar we houden erg van fietsen en binnen een half
uurtje fietsen zijn we weer in die gezellige drukte en
kunnen we heerlijk over de Vismarkt lopen.

om een

manier

is dat er

toen niet
gekomen.

stukje

willen

schrijven voor de
Schrijverspen. Dat
lijkt ons leuk en daarmee hebben wij alsnog de
mogelijkheid om ons voor te stellen.

ln de afgelopen vijf jaar hebben we al veel mensen
leren kennen en nu Noud naar school gaat, leren
we nog meer mensen uit de buurt kennen wat onze
verbinding met Haren en Onnen verder versterkt'

ln de afgelopen vijf jaar is er al heel wat veranderd.

Wij waren eigenlijk net klaar met studeren en
woonden samen in Delft, maar we wilden graag

dag weer blij dat wij hier wonen, zeker wanneer ik
naar het nieuws kijk en alle ellende om ons heen
zie, dan voelt het als een parad'tjs.

terug naar waar we vandaan kwamen en proberen
om onze toekomst op te bouwen in Groningen. Niet
lang na onze terugkeer, kwamen wij ons huis tegen;
een leuk huis met een tuin en een schuur. En daar
wilden we eigenlijk wat over schrijven, namelijk het

en gevoel.

lk vind het ongelooflijk maar eigenlijk ben ik

elke

Wanneer wij onze favoriete wandelroute maken
over de Koelandsdrift via de van Swinderenlaan en
over de Onneres, dan zien we telkens weer nieuwe
dingen en ieder seízoen geefr weer zijn eigen sfeer

geluk dat wij in Onnen vonden en nog steeds

Verder kan ik (Lourens) rnij alweer verheugen op
het bouwen van de praalwagen voor het
Koningsfeest; dat is een moment waarop de
saamhorigheid van het dorp extra wordt benadrukt;
samen met de buren iets opbouwen eindigend met
een mooi feest voor iedereen.

vinden.
Ook al heten wij Nijland, wij zijn geen familie van de

andere Nijlanden in het dorp en Onnen was voor
ons dan ook totaal onbekend.

Mjf jaar geleden kwamen wij hier met zijn tweeën
wonen en waren we in venuachting van een kindje.

Wij willen graag een bijdrage leveren aan

Wij hadden daarvoor in Delft en

Groningen
gewoond en de overgang van een stad naar een
dorp was voor ons wel wennen. Vervolgens werd
Noud geboren, wat opnieuw een grote verandering
voor ons was.
Daarmee werd Onnen voor ons een heel nieuw
tijdperk.
lnmiddels zijn we redelijk gewend aan het dorp. We
hebben een zoon die niet anders weet, het erg naar
zijn zin heeft en met zijn buurjongen door de straten
crosst.

de

levendigheid van het dorP en
iedereen met een open
instelling tegemoet komen.
een
Graag maken
praatje, dus mocht u ons nog
niet goed kennen, dan
hopen wij u graag binnenkort
te spreken om nader kennis
te maken.

wij

Lourens, Sharon

en

Noud

Níjland

werk, een eígen mening, een recept, een gedÍcht,
inleVért (meerdere foto's

u een
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n en om de Onnerpolder,
natuurnot¡ties rond Onnen
Op naar de herfst.
'Vandaag, 1 september, miste ik de huiszwaluwen
op Felland. Zouden ze nu alweg zijn?'

dat betreft minder kieskeurig. Deze warrige klimmer,
met zijn 's nachts sterk geurende, op bezoek van
nachtvlinders ingerichte buisbloemen, kom je zowel
in het gezelschap van klimop tegen als in de ruigten

Zo eindigde míjn stukje tekst over de zwaluwen,
alweer ruim een maand geleden. Niemand heeft me
erop aangesproken, maar er waren toen in elk geval
nog enkele ouderparen met niet uitgevlogen jongen.
Die dag was het echter zwaar bewolkt en somber.
Onder zo'n grauwe lucht valt er boven Felland
weinig voor huiszwaluwen te halen. Dan moeten ze
uitwijken naar gebieden als de graslanden dieper in
de polder of zelfs de rietlanden van het
Zuidlaardermeer. Daar kunnen ze wél uit de
vleugels om de insecten, die onder zulke
omstandigheden laag vliegen, te vangen.
Maar half september waren ze echt vertrokken, ook
de boerenzwaluwen. Daarna zag je er op één van

langs sloten in de polder of zelfs in het rietland. De
venige bodem met hoge grondwaterstand is het ook

domein

goed herkenbaar aan de
slierten vergelende bellen,
die langs de vaak dichte
sluier van bladeren tot
hoog in de takken omlaag
hangen. Op een enkele
natte plek buiten de polder,
bijvoorbeeld in de houtwal

aan het begin van

Onneresweg
Gieselgeer, zijn

enkele. Maar dat waren vrijwel zeker niet 'de onze',
maar trekkers van elders.

Maar donderdag 2 oktober, een week later dan in

sommige van meer dan 100 vogels, trok over,
meest zuidwest, op weg naar hun vertrouwde
ovenivinteringsplek. Ook in de Onnerpolder zijn
inmiddels alweer een flink aantal wintergasten
neergestreken en het zullen er de komende weken
alleen maar meer worden. Voorlopig is er eten

van de laatste dagvlinders
die we ook hier nog tot ver
in oktober op een zonnige
dag in onze tuin kunnen
zien. Nog steeds zijn er
bonte zandoogjes, van de derde generatie, een
enkele atalanta, kleine vos of dagpauwoog. Heel af
en toe permitteert zich een citroentje nog een
nectarrondje buiten de beschermende bladerweelde
van de groenblijvende klímop.

genoeg.

Met de ganzen kwamen ook andere soorten naar
het zuiden. Op eens hoor je overal zanglijsters,
nachttrekkers, die in de houtwallen, vaak samen
met merels, de bramen, kamperfoelie en andere
struiken afschuimen op eetbare bessen. Die van de

klimop zijn nog lang niet rijp, maar bijna alle
zomereiken langs de Koelandsdrift zullen in de
komende maanden tot hoog in de kronen behangen
raken met dof zwarte trosjes. De overvloedige bloei
van deze liaan in die mooie nazomerweken was

Sinds een paar dagen staat ook het weer in de
hefststand: geen ontkomen meer aan. De overal in
de avondschemer parelende roodborsten hadden
ons er al wat op voorbereid. 'Hoe klinkt een

roodborst?' vroeg iemand

een waal feest voor veel insecten, vooral
zweefuliegen en bijen. Maar ook de laatste
atalanta's lieten zich de nectar van de

op die

prachtige

jubileumdag van de firma Bartelds. Laten we op
zaterdagmiddag 8 november samen een ommetje
maken, dan komen we er vast een aantal tegen.
Wie mee wil is van harte welkom, maar laat me dat
van te voren even weten. ledereen krijgt dan van
mij een berichtje vanwaar we vertrekken en hoe
laat, of, als het weer niet meewerkt, dat het op een
andere dag beter roodborsten (en andere vogels)

onopvallende, groenig-gele klimopbloemetjes goed

echt een klimplant van bossen

zulke

daar echter de klad in gekomen.
Hop is ook een van de
waardplanten van de
gehakkelde aurelia, een

2013, was de lucht tot diep in de avond vervuld van
hun hoge contactgeluiden. Groep na groep,

is

de

vanaf

guirlandes van hopbellen
nu ook te zien. Ooit, in de 17" eeuw, was hop in
Noord-Drenthe en wie weet ook voor deze
omgeving een belangrijk product, dat werd
gekweekt voor de bierbrouwerij. Begin 19'eeuw is

Omdat het ook in het hoge noorden relatief rustig en
mooi weer was, bfeven veel trekvogels tot begin
oktober in die contreien hangen. Ook de kolganzen.

Klimop

hop.

Deze 'laagveenliaan' is nu

die mooie nazomerdagen nog wel eens één of

smaken.

van elzen en

wilgen. En van de

en

struwelen 'op het zand'. Dieper de polder in zul je

haar hooguit alleen tegenkomen op een bebost
zandkopje. Ze houdt er niet van langdurig natte
voeten te hebben. Kamperfoelie (die officieel Wilde
kamperfoelie als Nederlandse naam heeft) is wat

luisteren is.
ben hoentjen (benhoentjen@kpnmail.n l)

23

Tlnrlelds
Hovenier"qbedri f
ONTWËRP

Dorpsweg 50 Onnen
-

ì,

i .'r..'l' : .'.

.t''¿*;f
www.bartelds.nl

AAN LEG

050-4061991

ONDERHOUD

Laat u niet verrassen,
kies een adviseur
die is aangesloten
b¡i de AdFiz.
Voor alle verzekeringen.
Advieeurs ìn FinaneiLlle Zakerheicl

In Hsren is dst

o.o.:

Assurfrntiekantoor

P.

Teune VOF

Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel" 050-5020127 Fax 050-5345440
Lid van deAdFiz en Stichting KlachtenínstituutVeruekeringen

9WRTAART erZo
Deze maand twee recepten met wat herfstsmaken.
Allereerst het recept voor een mandarijntjestaart, d ie bij kinderen ook alt'rjd erg goed in de smaak valt. Je kunt
de bodem van de taart maken met bloem, dan krijg je een wat dunnere, hardere bodem. Toen ik per ongeluk
een keer mis greep in het keukenkastje, ontdekte ik dat de taart ook erg lekker is met zelÍrrizend bakmeel
(waarbijje ook nog gewoon het bakpoeder toevoegt). De bodem rijst dan wat meer, neemt ook het vocht uit de
mandarijntjes iets beter op. Het wordt dan meer een cake-achtige substantie, maar het deeg wordt alt'tjd wat
kruidiger dan gewoon cake-deeg. Maak het beslagje dat je op de mandarijntjes doet wel altijd met bloem.
Om te voorkomen dat de bodem te veel vocht uit de mandarijntjes opneemt, bestrooi ik hem altijd met een
beetje custardpoeder. Als je dit niet in huis hebt, kun je hiervoor ook paneermeel gebruÌken of desnoods 1 tot 2
beschuitjes verkruimelen en over de bodem strooien.
Voor het beleg:

Mandarijntjestaart

-

NodÌq:
Voor het deeg:
- 150 g bloem of zelfrijzend bakmeel

-

1 tl bakpoeder

40 g suiker
1

2 blikjes mandariinpafties
60 g boter
100 g suiker

1ei
1

elbloem

pakje vanillesuiker

1ei
50 g boter

Leg de mandarijnpartjes op keukenpapier zodat ze een beetie kunnen uitlekken.
Meng voor het deeg in een kom de bloem/zetfrijzend bakmeel, suiker, bakpoeder en vanillesuiker. Maak een
kuiltje en.kluts het ei er in. Roer en prak flink met een vork. Snij de boter in stukken en voeg bii het deeg.
Kneed het tot een bal. Rol het deeg met een deegroller uit (doe er flink wat bloem onder) en bekleed er een
ingevette springvorm van 24 cm mee.
Eventueel kun je over de bodem 2 et custardpoeder strooìen (of paneermeel) om het sap uit de mandariinties
een beetje op te vangen.
Leg de mandarijn.tjes in een mooie cirkelvorm op de bodem, begin langs de rand. Ga door tot de hele bodem
bedel<t is.

Meng met de mixer de overige ingredÌënten voor het beleg tot het een egale massa r's. Schep dit voorzichtig op
de mandarijntjes. Het is niet erg als je het niet zo goed verdeeld krijgt, in de oven smelt het over de hele
taa¡tbodem heen.
Bak de taaft ongeveer 30 minuten of tot hij mooi tichtbruin is in een vooruerwarmde oven van 175 graden/ 160
graden hete lucht.
Dan nog het recept voor heerlijk gekruide brownies. ln plaats van kaneelkruiden kun je ook
koek- en speculaaskruiden gebruiken, maar dan zou ik de oploskoffie achterwege laten.

Choco-kaneel-happen
Nodiq:
150 g pure chocolade,
125 g boter
125 g suiker
2 eÌeren
50 g malzena

75 g bloem
2 tl kaneelpoeder

in stukies

1

tloploskoffie

-t€

75 g hazelnoten, grof gehakt

de boter met de chocolade in een pannetje met een dikke bodem. Doe dit op heel laag vuur en roer
regelmatig. A/s a//es gesmolten is, zet je het even weg (niet op warme pit laten staan).
Sù¡ker, eleren, malzena, bloem, kaneet en koffiepoeder toevoegen. Met de mixer op de hoogste stand kloppen
totdatje een egaal geheel hebt.
Smett

Noten erdoor roeren.

Doe
Bak
moe

aruan

je de wanden met ba4papier be4leed

hebt.

den, hete lucht 175 graden. De bovenkant
als ie van kleverige brownies houdt" ")'

Laat afkoelen en bestrooieventueel met poedersuiker.

Veel bakplezier gewenstl
Carina Nijland
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De ZOfg ¡n Hafen Vefandeft,

De opzet van allertei hulpdiensten

Ter voorbereiding op de toekomstige centralisatie van ondersteuning is Stichting
Torion in Haren bezig met het opzetten van allerlei hulpdiensten. Die kunnen
werken met vrijwilligers, maar bijvoorbeeld ook met cliënten van
zorginsteltingen. Op deze manier ontstaat er een fiinmazig netwerk van mensen
voor mensen. Margot lJlst, gemeentelijk projectleider van de veranderingen in de
zorg, vertelt.
Mensen die bijvoorbeeld zelf niet meer in de tuin kunnen werken, kunn.en hulp in het
tuinonderhoud kri.¡gen van cliënten van de NOVO en Mìkkelhorst, vertelt Margot lJlst. "
Zo komt er ook boodschappenservice. Die vrijwilligers doen de boodschappen voor
zieken en ouderen of brengen lege flessen weg. Daardoor kunnen mensen langer thuis
wonen en wordt duurdere zorg voorkomen. De meeste ouderen willen dat ook; ze
blijven het Iiefst zo lang mogelijk thuis wonen. Wat we daarbij belangrijk vinden is dat
er in de toekomst geen mensen tussen wal en schip vallen. Daarom is het ook zo
belangrijk dat we iñ Haren straks één coördinatieplek hebben: het wijkteam. De hulp
Aie nodiþ is willen we ook zoveel mogelijk op buurtniveau organiseren. Het is
essentieèl dat inwoners, wijkteamleden en betrokkenen burgers elkaar kennen en
elkaar weten te vinden."

Vrijwilligers

De-gemeLnte en Torion zijn optimistisch over het aanbod en de kwaliteit van de
vri;riittigers in Haren: "Mensen blijken wel bereid om bíjvoorbeeld één keer in de week
eeh Ouurman te helpen", zegt Margot lJlst. " Onze gezamenlijke zorg is eerder, dat
mensen het niet meer gewend zijn om buren en famiÌie om hulp te vragen. Mensen
zullen dat weer moeten leren."
Meer informatie?
Het Iaatste nieuws over veranderingen in de zorg vindt u altijd op de speciale website
over dit onderwerp: www.zorsinharen.nl. Ook publiceert de gemeente geregeld artikelen
op de gemeentepagina in het Harener Weekblad. Hebt u tussentijds nog vragen, dan
kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 bellen met het Lokaal Loket, telefoonnummer
o5o - 535 24 10. U kunt ook langs gaan, Kerklaan 5 in Haren, of e-mailen:
lokaa lloket@to rio n. n l.
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nner Actuele Opinie
Beter hoger ondenvijs om Nederland als kennisland op de kaart te zetten. Oftewel wereldw'tjd meer
aanzien door nationaal te bezuinigen. Dat is eigenlijk wat Jet Bussemaker (minister van Onderwijs)
zegt over de nieuwe wet die de gratis basisbeurs omzet naar een lening. Een lening die studenten
aan het hoger ondenvijs met een enorme schuld opzadelt zodra zij hun studie hebben afgerond.
Om niet in cijfers en statistieken te verdwalen, laten we die maar even voor walze z'tjn. Goed, laten
we zeggen dat met het bespaarde geld het hoger en universitair onderwijs inderdaad naar een
hoger plan kan worden getild. Een kleinere groep studenten dan voorheen zal gaan studeren, dit
omdat het voor studenten met een lager- en middeninkomen totaal niet aantrekkel'tjk zal z1n om te
gaan studeren.

'Dat is noch een vooroordeel,
noch stigmatiserend geleuter.'
En dus heb je een kleine groep die beterondenrijs zalgaan volgen. Maareen grote groep die het
beroepsonderwijs zaf ingaan, Het beroepsonderwijs waarvan het niveau niet omhoog zal worden
getild, en waarvoor de basisbeurs wél geldig zal blijven. DaÍ. zal de overheid dus meer geld gaan
kosten, en minder hoogopgeleide studenten opleveren. Niet bepaald een win-win situatie als je het
mijvraagt.

¡k voor een verbetering van het
beroepsonderuv'ljs. Want geloof ffiê, het beroepsonderwijs is van een opmerkelijk laag niveau. Dat is
noch een vooroordeel, noch stigmatiserend geleuter,
maar enkel en alleen gebaseerd op eigen ervaringen.
Houdt daarb'rj de basisbeurs voor alle studenten levend
en je zult zien dat er een grotere en tevens makkelijker
doorstroom van het beroepsondenuijs naar het hoger
onderwijs plaatsvindt.
Daarom opteer

Hierdoor zal de groep hogeropgeleide jongeren toenemen. Wat ons puur als kennisland misschien
niet direct winst õp zal leveren, maar waardoor wel meer jongeren in ons land winst kunnen behalen
uit de pure kennis die ze hebben. En dat is wat je noemt een win-win situatÎe.
De conclusie? Hoogst teleurstellend dat minister Bussemaker de Onner Ons waarschijnlijk niet
leest.

Michaelter Maat
Reacties en op- of aanmerkingen kunt u sturen naar onneractueleopinie@outlook.com
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Hallo allemaal,
Het laatste nieuws vanuit de Tiehof
Het project SAMEN ETEN slaat helaas niet aan in Onnen. Er zijn geen aanmeldingen voor.
Daarentegen lijkt de Kroegquiz een succes te worden . Er ztln al aardig veel aanmeldingen
binnen en ik hoop op nog veel meer, zodat we er een feestavond van kunnen maken in de
grote zaal.
Het openstellen van de cafetaria op maandag heeft geen liefhebbers gebracht, dus dít komt
weer te vervallen.
lnmiddels zijn alle verenigingen weer begonnen en dat maakt de winter in de Tiehof weer de
gezelligste tijd.
Helaas is de schuttersvereniging gestopt door gebrek aan nieuwe leden.
Wat dat betreft is er nog ruimte voor nieuwe clubs zoals bijvoorbeeld een dartclub of eetclub
of wat iemand ook maar kan bedenken. Kom gerust langs om over de mogelijkheden te
praten.
lk wens een ieder eerst een hele fijne Herfstvakantie en tot ziens in de Tiehof.
Vriendelijke groeten,
Hélène Molijn

Hallo allemaal,
Mijn naam is Lowina Meijer. lk woon in Haren,
lk ben 38 jaar, getrouwd en wij hebben een zoon van 14 jaar
Per 1 september ben ik werkzaam in de Tiehof.
lk vind dit weer een leuke uitdaging met verschillende
activiteiten op het programma.
lk hoop jullíe gauw te ontmoeten
Vriendelijke groet,
Lowina Meijer
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Aankondiging!!!!
Zet alvast in uw agenda:

Zaterdag 13 december:

KERSTMARKT in en rondom de Tiehof
Ook een plekje? mail info@detiehof.nl
Of bel 050-4062648 I 06-12318874

Zaterdag l7 januari 2015= NIEUWJAARSRECEPTIE / FEEST

OPROEP:

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST !!!

Woensdag 22 oktobe¡ 2O14van 20.00-21.30 uur in de Tiehof
Dorpshuis de Tiehof beschikt over een prachtig jeugdhonk, wat bestemd is voor Jeugdvereniging "de
Oude School".
Echter de laatste jaren komen er steeds minder bezoekers wat we zeer betreuren.
Alle gedane inspánningen van het huidige bestuur ten spijt hebben niet geleid tot het opbloeien van de
vereniging (huidig bestuur is de tienergeneratie ook reeds ontgroeid). Er is nu geen ledenadministratie of verantwoordelijk bestuur, wat resulteert in het feit dat de "organisatie" te wensen
overlaat. Tijd voor vernieuwing!
Daarom willen we alle "Onne/' jeugd van ca. 13 - 23 jaar en andere geÏnteresseerden graag
uitnodigen voor een BRA¡NSTORM / INFORMATIEAVOND om erachter te komen wat deze groep
graag iou willen en zo de jeugdvereniging weer een nieuwe / frisse doorstart te gunnen.

We hopen dat iedereen in deze leefiijdsgroep gehoor geeft aan deze oproep (ook jeugd die er nog
nooit is geweest of nooit wíldenl)
We zouãen het echt heeljammer vinden als deze mooie plek voor de jeugd verdwijnt.
Doel: een plek voor maar ook vooral door de jeugd.

pS: op dit moment is het jeugdhonk gesloten vanwege aanpassing elektrìsche installatie door de
gemeente Haren aangepast (NEN)
Bestuur Stichting De Tiehof
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Beste lezers van de Onner Ons,
De Onner Ons staat er financieel goed voor. Dat is ook de reden, dat we voor het jaar 2014 geen financiële
bijdrage hebben gevraagd. Helaas zijn er nogal wat lezers die de bijdrage voor 2013 ook nog niet betaald
hebben. Overigens nooit uit onwil, maar het wordt vergeten.
De lezers die de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, krijgen binnenkort een mail in de inbox of een brief in
de bus. Daarin staat het vezoek om de bijdrage van € 6,50 voor 2013 alsnog zo snel mogelijk over te maken.

Vanaf november zal Steven van der Ziel het penningmeesterschap van mij overnemen
lk wens hem veel succes.
Met vriendelijke groet,
Anke Schaafsma

N$WçþT,I

NATUURVRIENDËNHUtS DE HONdSTUg

Natuurvriendenhuis Noordlaren 80 jaar jong!
Op 20 september hebben we een grote groep omwonenden welkom kunnen heten op onze feestel'tjke
streekavond. We waren verheugd dat meer dan 100 bezoekers ons huis wisten te vinden!
Op zondag 26 oktober vindt onze laatste lustrumactiviteit plaats, die geheel in het teken staat van muziek'
Deze dag willen we ook graag weer met de hele buurt vieren.
Om half elf trakteren we op koffie met iets lekkers. Om elf uur begint de muziek en dat gaat door tot een uur of
vier. De muziek varieert van klassiek tot modern, barok, klezmer, zigeunermuziek.
U kunt de hele dag bl'rjven, maar u kunt ook bijvoorbeeld een uurtje komen luisteren.
Kinderen z'rjn van harte welkoml
De spelers en zangers zijn amateurmusici uit de buurt.
Een aantal namen van optredende musici zijn Saxofoonquintet OPUS 5,
Ensemble Aquilone, Koor Cantabel, Moondance.

J AAR

U kunt het hele jaar door terecht op ons terras of in de hal, om even te rusten
tijdens een wandeling of fietstocht. U kunt iets drinken of een kop soep of een
ijsje nuttigen,
Ook voor overnachten, al dan niet met een groep, is het huis heel geschikt.
ln dit jubileumjaar richten onze activiteiten zich vooral op het versterken van de band met de bewoners van de
omliggende gemeenten.

Voor meer informatie zie www. natuurvriendenhuisdehondsrug. nl
Ons adres is Duinweg 6,9479 TM Noordlaren
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oncert ¡n Drie Deelen
Er waren eens drie dames die elkaar goed

EIke boerderij werd aangeduid door een andere
kleur, zodat snel inzichtelijk was wie waar naar
toe moest en wie waar speelde. Op de rode
deel speelde het duo Sophie Louise. Sophie
van Drjk bespeelde de harp en Louise
Berendsen bespeelde de dwarsfluit. Ze
speelden muziek van Joseph Jongen, Astor
Piazolla (een bekende componist van tango's)
en Francois Borne die een stuk had
gecombineerd op basis van de opera Carmen
van Bízet. Het was prachtig om de musici zo
díchtbij te zien en ze zeer geconcentreerd én
met veel plezier de muziek te zien spelen. De
harp kwam zo, zonder groot symfoníeorkest,
mooi tot z'n recht en de fluitiste bleek over
enorme longen te beschikken, zoals z'tj al die
snelle nootjes op één adem kon blazen.

kenden uit het dorpsleven . 7e waren creatief en
organiseerden graag activiteiten voor hun
dorpsgenoten, zoals bijvoorbeeld hardlopen en
dansen in de Tiehof. Afgelopen winter zalen ze
weer eens bij elkaar en ze raakten met elkaar
aan de praat over muziek , over het genot en
plezÍer dat muziek kan geven in het beluisteren
en het maken ervan. Aan het einde van de
avond was er een idee geboren: Muziek op
één avond in Drie Deelen in Onnen.
Zaterdag 27 september was het zover. Uit veel
huizen stroomden mensen samen in de Tiehof
waar ze hartelijk werden ontvangen met een
kop koffie/thee met wat lekkers. ledereen kreeg
een programmaboekje en een kaart waarop
stond in welke groep je zat en waar en wanneer
de muziekroute je zou brengen.

Op de gele deel onimoetten we Alice Altink,
die al in de wieg in slaap gebracht werd of juist
wakker werd gehouden door de iazzmuziek en
de vocalen van haar vader. Haar moeder
draaide vooral de platen van Billie Holiday, Ella
Fitzgerald en Sarah Vaughan, die Alice in haar
zang tot vandaag inspireren, Ze gaf op de deel
een mini-muziektheatershow waarin ze ons

Ellen Keller heette ons namens Christel
en Janneke Frens van harte

Ganzeboer

welkom. Ze was blij met de enorme opkomst en
wenste ons een zeer genoeglijke avond toe.
Het getal drie, zei ze, stond centraal die avond.
Er waren drie dames die het georganiseerd
hadden, er waren drie boerderijen waar de
ensembles zouden spelen, er waren drie
muziekmomenten en natuurlijk drie groepen.
Na haar uitleg hoe de avond ingevuld zou
worden, verzamelden buiten de drie groepen
zich rondom hun "begeleiders" die ons naar de
juiste boerderij zouden escorteren. Dat was
niet geheel overbodig, want in het donker over
de Mottenbrink, die momenteel openligt, was
een avontuur op zich.

meenam in de levens van de drie Grand Ladies
of Jazz. Aangekomen bij het leven van één van
de zangeressen vertelde ze kort het
Ievensverhaal en kleedde ze zich ook in de stijl
van de zangeres, met alle details die zo'n
vrouw kenmerkte. Als luisteraar werd je op die
wijze meegenomen in de muzÍek. Ze werd
begeleid door Boelo KIat op toetsen en Hans
Lass op de bas. Het was een genot om naar de
bevlogenheid van deze drie muzikanten te
kijken en te luisteren.

De drie "Deelen" lagen dicht bij elkaar. De
familie Keller, de familie Frens en de famÍlie
Post hadden hun boerderij opengesteld voor
de groepen van 25 mensen elk. Op hun deel,
dus de vroegere stal, hadden ze banken en
stoelen neergezet, van waaruit we een goed
uiEicht op het podium hadden waar de musici
optraden. ln elke boerderij stonden de hapjes
en drankjes al klaar die door de jeugdige

Op de blauwe deel werden we getrakteerd op
een strijkkwartet onder leiding van Danna
Paternotte met Bruno van Esseveld op viool,
Danna Paternotte op viool, Renske Visser op
altviool en Ezra Engelsberg op cello' Zi
speelden muziek van Mozart en Piazolla. De
verschillende instrumenten kwamen in zo'n
huiskamersetting goed tot hun recht en de
samenklank was prachtig. Van dichtbij maakte
je als luisteraar de communicatie mee tussen
de verschillende musici die op die manier de
muziek nog mooier lieten klinken.

vrijwilligers werden verzorgd.
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muzikanten eraf spatte. En het was enorm

Nadat elk ensemble veertig minuten gespeeld
had, stond het publiek na een welgemeend en
langdurig applaus op om naar de volgende deel
te lopen. Onderweg kwamen we de andere
groepen tegen wat op die mooie zaterdagavond
een vrolijk en gezellíg sfeertje gaf. Op het hele
uur zal iedereen dan weer en kon de muziek
beginnen.

gezellig,

er was ruimte om

"nieLlwe"

dorpsgenoten en anderen te ontmoeten, het
was sfeervol, het liep zo goed in elkaar over,
het waren bijzondere locaties, het niveau van
de ensembles was zeer hoog. Ook sprak de
kleinschaligheid aan en de gastvrijheid van de
mensen die hun boerderij hadden opengesteld
werd zeer gewaardeerd en het feit dat Onnen
ook op een andere manier op de kaart werd
gezet. Kortom, niets dan lof!!!!
Aan het eind van de avond klonk dan ook de
luide roep om een soortgelijke avond opnieuw
te organiseren. Gelukkig hebben de drie dames
daaraan gehoor gegeven. Dus voor iedereen
die volgend jaar opnieuw zo'n geweldige avond
wil meemaken of er graag voor de eerste keer
bij wil ztln: De laatste zaterdag van
september in 2015 vindt er opnieuw een
concert in Drie Deelen plaats!

De afterparty vond bij de familíe Keller in de
boerder'rj plaats. ledereen verzamelde zich daar
om ervaringen uít te wisselen, met de musici te
praten, gezellig bij te kletsen en kunst te kijken
met als thema muziek welke lda van der
Woude van Galerie Appelbergen in het voorhuis had uitgestald. Tot diep in de nacht ging
het feest door.

ledereen was, zonder uitzondering, laaiend
enthousiast. Er waren mensen die zich op tijd
hadden opgegeven, maar er waren er ook die
het in de Onner Ons hadden gelezen en
vergeten hadden zich aan te melden. Op de

Gosina Glasbergen

avond zelf zagen ze hun buren lopen en
dachten: 'laten we op goed geluk gaan, we
proberen het gewoon". En ze waren zeer
verrast door de invulling van de avond. Niet

n

fuyøt

*7

{d. d4å¿ ladú*

alleen zi), maar ook anderen zeiden dat het zo

aangenaam was dat de concertjes in zo'n
intieme sfeer plaatsvonden, dat het zeer goed
georganiseerd was, dat het plezier van de

Dieverdoatie
STICHTI NG VOLKSVERMAAK ONNEN

Vooraankondiging
Het Sinterklaasfeest georganiseerd door Stichting
Dieverdoatie, zal plaatsvinden op zaterdag 29 november a.s.

Meer informatie hierover volgt in de volgende Onner Ons.

34

t

d."d)*irr(þ^
rt#þp ó

NTEUWSBRTEF OnANJ EVERENTctNG

:ffffi
Onnen

F¡rsr Pn¡ArwAGENs 2015

Nr. 2, Okt 2014

'Wii kho o fdenbii eenkom st :
Op22 september jl. hebben we een bijeenkomst gehad met de wijkhoofden.
Hier een opsomming van de belangrijkste besproken punten:
a

De wijk Fellandia heeft helaas nog geen wijkhoofd. Hier wordt nog druk naar gezocht. Voel je
geroepen? Neem dan contact met ons op!

je

Rol van de wijkhoofden
o Het wijkhoofd is namens de wijk het aanspreekpunt voor de Oranjevereniging.
o Het wijkhoofd heeft een sturende rol. Zo zalhet wijkJroofd buurtbijeenkomsten regelen,
verzorgen van communicatie naar de wijkbewoners etc.

wijk Westervelden nog geen genre gekozen. Het wijkhoofdzal dit oppakken.

a

De

o

Bouwlocatie / Wagen
Doel is dat dit door de wijk zelf wordt geregeld. Mocht dit problemen opleveren, dan wordt de
Oranj evereniging ingeschakeld.

o

Financien
o Van de Oranjevereniging ontvangt elke wijk € 150,00
o Dewijkenzijnwij omzelf geldinte zamelen
o De Oranjevereniging gaaf weer op zoek naar sponsoren
o Bedrijven zallenbenaderd worden voor bijv. korting
P.S.: Natuurlijk kunnen bedrijven ons ook zelf benaderen voor een leuk aanbod!

O

Voorwaarden wagenbouw (loopt via de wijkhoofden)

o

Jureringnormen ((loopt via de wijkhoofden)

a

Dagzelf: maandag 27 april}}lí
Optocht zal 's middags starten. Precieze tijden moeten nog worden vastgesteld.
Reden: 's Ochtends hebben de wijken meer tijd om zich klaar te maken. Verder willen we
voorkomen, dat er een gat valt tussen einde optocht en feestelijkheden na de optocht. Er wordt
nog druk nagedacht over verdere invulling.Er zal rekening gehouden worden met het feit dat het
een doordeweekse dag betreft.

a

5 mei:

Gaat niet door. Gemeente Haren/S mei comité heeft gekozen voor een aangepast programma.
Hoe het programma er precies uit komt te zienis nog niet duidelijk. V/el is bekend da'- er

's middags een dorpenslag (denk aan zeskamp) o.i.d. komt. Communicatie hierover zalvía
Dorpsbelangen lopen middels de website www.Onnen.nu zodra hier meer duidelijkheid over
bestaat.

Wiìkhoofden:
o Onnerpoldenruijk:
o Westeryelden:
. Jeugdvereniging De Oude School
. Onne(N)oord
. Dorpsweg Zuid
. Zuidveld Vooruit
o Fellandia
Website

;

tuur
Fam. Bieze
DirkJan Schotanus
Lars Berends
Etlen Keller
Henk Oosterveld
Reinder Steenbergen
?

nu / Verenig in gen /
Oranjevereniging / Feest 2015 Praalwagens
http;//rn-rww. on nen.
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e
Onnen
Ineke Vlaa¡

a

06-33593260
I

: oranievereni

sinslâomen.nu

de Wit, lneke Vlaar, Beft Niewold,
Smr4 José van Wercn, Irene Krediet,
Werda

0trcr{.t/"fu.e1Ê

Hubo vän der Werf
Kerkstraat 10 Haren
û50-5346970
info@huboharen. nl
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'Kon minder': een impressie van de muziekavond in de Tiehof
Er staan een paar auto's en een enkele fiets als we bij de Tiehof komen. Er klínkt muziek,
maar verder l'rjkt het rustig als we naar binnen gaan. Bij de deur zit een jonge familie met
kleine kinderen. Hélène, beheerder van de Tiehof loopt rond en heeft gelukkig wat helpende
handen voor de bediening van koffie en thee. Verder blijkt de zaal vooral vol te zitten met
Syriërs. We gaan langs de zijkant zitten, vlak b'rj de band. De zanger van de band heeft er
zin in, hij gaat helemaal los en zingt toepasselijke teksten over broederschap. Terwijl hij
zwarte koffie in een wit kopje aangereikt krijgt, zingt hij net een tekst over blank en zwart, ik
weet de letterlijke woorden niet meer, geen Syriërzalde tekst hebben verstaan, maartoch
lijkt de betekenis over te komen, er ontstaat en bijzondere sfeer in de zaal. Benieuwd naar
wie de bandleden zijn,vraag ik hoe ze heten: 'Kon Minder'. Een echte Groningse band, wat
heet, een deel van de band komt uit Onnen! Ze weten de zaal aardig te bespelen, ook al
begrijpt het publiek niets van de woorden, de muziek komt wel binnen. ledereen zit eerst
nog op zijn stoel, maar al snel komt er swung, dan maakt de eerste man een solodans, een
man met een roze shirt danst de sterren van de vloer. Een andere man neemt over. Er zijn
niet alleen mannen, in een hoek zit ook een groep1e vrouwen.
t

De band pauzeert en nodigt een Syriër
met een'oed' uit om te gaan spelen. Een
oed is een peervorming snaarinstrument,
dat veel gebruikt wordt in het Midden

.:: '{ ],
:.t

, :.).
I
l!. i

,.i

í
l

Oosten. Een andere man neemt de
microfoon en gaat zingen. De zaal
reageert nu nog directer, er wordt
meegeklapt en gedanst. Er gaan steeds
meer mensen dansen en wij doen
tenslotte zelf ook mee. We voelen ons
ondergedompeld in een andere wereld.
En de Syriërs zullen zich vast weer even
'thuis'voelen.

Foto: Bob de Vries

Het is mooi om te zien dat muziek twee zo verschillende werelden kan verbinden' Een
greet' te
mooie avond, zeker voor herhaling vatbaar en een mooie kans om even 'meet en
doen met onze nieuwe buren.
Alleen ....de volumeknop, die kon minder.
Amanda le Grand

Beste Onnenaren,

Mijn naam is Hugo Maas en ik ben afgelopen 7 augustus geboren.
grote broer
Mi1:n vader heet leroen, mijn moeder Dianne en mijn
tljd - een
mijn
Máx. We wonen in een woning dat vroeger - ver voor
kerk was. Midden in dit mooie dorP.
Het gaat supergoed met mij. lk slaap al wat door, ik drink veel melk
en gioe¡ goäa.-t¡ ben nu ál meer dan anderhalf kilo zwaarder dan
toen ik geboren was!
lr wil oõk graag iedereen bedanken voor al die lieve kaartjes, die we
in de brievenbus troffen. lk voel me al helemaal welkom en kan
haast niet wachten om lekker buiten te spelen.
groetjes,
Hugo Maas
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ldee voor je leefomgeving?
Schrijf je in oor Kern met P¡ t
ook dit
Kon in klijke Nederlandsche Heidemaatschappij. (K.N H M) organiseert

j"ál J. l.rtbaarheidswedstrijd Kern met pii. W¡l j'rj graag zelf iets aan jouw
ieefomgeving verbeteren, schrijf je dan nu in en

Wat is Kern met Pit?
Via de wedstrijd Kern met Pit kunnen
burgerinitiatieven aan de slag om hun idee

voor de leefomgeving binnen een jaar te
realiseren, De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Gedurende het
uitvoeringsjaar staan we voor je klaar met
tips en met contacten uit ons netwerk. Doel
bereikt? Dan ontvang je het predicaat Kern
met Pit en duizend euro. De inschrijvingstelmíjn voor editie 2015 is van 1 september
tot en met 31 oktober 2014.

Wie is KNHM?
KNHM weet heel goed wat er b'rj komt kijken
als je als burger een idee wil realiseren'
We hebben niet alleen jarenlange ervaring
met de begeleiding van burgerinitiatieven, we
hebben zelf maar liefst 1?0 adviseurs in huis
die op vr'rjwillige basis bewoners begeleiden'
Zo wordl Kern met Pit georganiseerd door
ruim 70 mensen op vrijwillige basis. Al sinds
1978 organiseren we de wedstrijd Kern met
Ph. De begeleiding, de kennis en het netwerk
KNHM helpen de Kern met Pit'deelnemers
'¡an
b'rj het'realiseren van hun project. Lees meer

d<

e mee!

over wat we voor actieve burgers kunnen
betekenen op www.knhm.nl'
Het succes van Kern met Pit
Meer dan tweeduizend bewonersgroepen
hebben de afgelopen edities met suooes aan
Kern met Pit deelge¡omen- Samen met de
ervaring van andere deelnemers en KNHM
kun je je project realiseren. Dat is wat Kern
met Pit-deelnemers steeds opnieuw laten
zien. Denk bijvoorbeeld aan maken van een
mobiele moestuin, het opknappen van een
dorpshuis of het organiseren van een musical
waar het hele dorp aan mee doet. Kern met
Pit brengt bewoners dichter bij elkaar.
Pr'rjzen

Wie binnen een jaar zijn ídee voor de leefomgeving gerealiseerd heeft, ontvangt het
predicaat Kern met Pit en duizend euro.
Daarnaast wint in elke provincie het beste
project de trofee en een extra prijs van
víjftienhonderd euro. Daarbovenop dingen
de trofeewinnaars mee naar de nationale

titel 'Gouden Pit van Nederhnd!'.

Heb jij een idee voor je leefomgeving?

Ga naar www.kernmetPit.nl
en schrijf je in!
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Meer informatie
KNHM
T 026 44 55 146

E

info@knhm.nl

www.kernmetPit.nl
www.knhm,nl

Hoe werkt Kern met P¡t?

E

lnschrijven

lnschrijven kan van 1 september tot en met
31 oktober 2014. Elke groep die graag zelf iets in
haar leefomgeving wil verbeteren, kan zich inschrijven.
Heb jij een idee voor jouw leefomgeving? Ga naar
www.kernmetpit.nl en schrijf je inl
Selectie per provincie
ln elke provincie wordt op 24 januari 2015 een startbijeenkomst georganiseerd. De burgerinitiatieven met
de beste ideeën kunnen hier hun project presenteren.
Uit deze groepen kiezen de Kern met Pit-adviseurs
welke projecten worden toegelaten tot de wedstrijd.
Je hoort eind december of je bent uitgenodigd voor
de startbijeenkomst.
Uitvoering projecten
Tìjdens de uitvoeringstermijn, van januari tot en met
december 201 5 gaan de deelnemers aan de slag
om hun doel te bereiken. KNHM staat klaar als coach
met de benodigde deskundigheid en contacten.
Daarnaast hebben deelnemers veel aan elkaar. Via
www.kernmetpit.nl delen zij ervaringen, lmmers, veel
projecten doorlopen dezelfde stappen. Het is mooi om
te zien hoe deze samenwerking iedereen verder helpt!
Feestelijke prijsuitreiking in de provincies
Wordt jouw groep toegelaten tot de wedstrijd en lukt
het jullie het project te realiseren binnen een jaar? Dan
beloont KNHM jullìe tijdens de feestelijke prtjsuitreiking
met het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Tijdens
de prijsuitreiking wint in elke provincie het beste project
de provinciale trofee en vijftienhonderd euro extra.

t

Nationale prijsuitreiking
Als klap op de vuuçijl dingen de twaalf provinciale
trofeewinnaars in maart 2015 mee naar de nationale
titel 'Gouden Pit van Nededand!'.
De drie beste projecten krijgen een extra geldbedrag.

et
rJ rrJ
I
h.

1e prijs: drieduizend euro

2e prijs: tweeduizend euro
3e prijs: duizend euro
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Fa. Ekkelkamp
R4kssf raatweg I 35 H aren

tel.050-5350215

Ekkelkamp

dþ

* Iroprsúe vßen,
Euariums en benúigdhefun

@

* Hengefspof en benútrgdheún

*

Springt eruit in
groenten en fruit !

Berends

Yogels, visæn en knægdieren

* ffidenspo( úefunúigdhetun

*

Ehrvenorging en -aptheek

*Pærden enveevæders
*frlornpen enlaarzen

Anjerlaan 23a- Haren
050-5350334
ir

Uerhuizingen in binn€h- en buitenland

- Emþretlêverpakkingen

-\êrwarmde en bweillgde ¡nboedel opslag

Mfddelhorsterweg I - 9751 TA Har.en Gn..
tel. 050-53,[ 74 19 / b-g-g.0ê537 388 69 '
fax 050-534 64 37

Fellond 2

A Horen
tel.050-534 3ó 39
fox0$53438 I I
www.qutohus.nl
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Oplossing woordzoeker Onner Ons september:
Weer naar school of aan het werk wij wensen u veel succes en veel leesplezier met
deze onner ons.
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oosterveld
kunststoffen
tronsporonte oplossingen in ku¡nststof
tel

Neutronstrqot 7-9
9743 AM Groningen

www.oosf erveld kunslsloffen. nl

050-3ó00365

fox 0503600494

rnf E-9*qp.qtçrvetd,Kqff
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Voor: Plexiglos. polycorbonqqt (lexon), lrespo, serredqk plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), neclomeploten voor bijvoorbeeld llchlreclqme.
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NtrËHTilJIff
nieuwbouw verbouw onderhoud
Ook uw adres v00¡':

Felland 4, 9753 TA Hare¡r
Tel. 050-4061041 Fax. 050-4061042

Houtworrnbestrijdlng
Zwambestrijding

LANÇRiJKSrÉ lvrNs ßovFN TAFEL
"wE zury ,NNrË rFr¿ßÉ'pÊN" "
SCHOTANUS VANI Of{TWERPtsUI{ËAI"J

'E..Wr.,.$
:

RT ONLTÍiIE: WO NHNZOALS IKDATWIL.NLr
DWEC 5 TE ON NtN / Tñr- EFOON: 06-2h

Fèe,rl-tj:

$i*{Þ

es

s

Plaals hier uw grafk adverfenfie
als u iefs te koop of gratis wtlf
aanbieden, iels zoekt of wilt ruilen

Te Koop
Kinderledikantje
Babybadje
Box + boxkleed
Traphekje
Hondenmand voor grote hond
Corry Schoemaker
Felland 26, Onnen

Tel.06-21591903
Mail: corry.schoemaker(ôqmail. com
Bij voorkeur reageren per mail of sms in verband met mijn slechthorendheid.

Opbrengst collecte KWF 2014
De totale opbrengst van de jaartijkse collecte voor het lÛVF in

Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren bedraagt € 9.809,42
Opbrengst Onnen: € 623,94
Dank voor uw bijdrage en aan de collectanten
Met vriendel'rjke g roet,
Berber Offeringa
Wijkhoofd l(rVF Onnen

Gratis
Mooie vitrinekast ca 80x80 hoogte 2 meter
3 zijden glas en glazen Planken

Gratis af te halen in de Tiehof, Bakkerweg 4
Tel.050-4062648
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Kaart- en Sioelclub "Slim in Trek"
Tussenstand Klave rjassen

Naam

S.

Tonnis
Es van der
Swaving

J.

Last

5

B.

6

W.

L

B.

2

T.

3

Hoogste
stand
T527L

t4624
L4569

t4362

13

J.

74

F.

Bazuín

1,3706

L5
16
17

K.

Berends

J.

Ottens
Hemmen

1_8

J.

Paize

1_9

Mar.

Swaving

13636
13584
13583
13510
L3475

20
2L
22

A.

Nijboer
Nijboer
Ottens

23

Mich

24

t(.

25

s,

26
27

G.

G.
J.

10

!L
t2

J.
J. F.

W.

L.

R.

T.

G.

1_ S.
2T.
34.
4J.
5 J.F.
5R.
71.
81.
9W.
10 G.
TL H.
72 J.
13 F.
14 Mar.
L5 B.

L51_61

Hamberg
Abbring
Wolters
Reinders
Koops
Swavíng
Abbring jr.
Berends
Vlaar

H.

Naam

Swaving
Eitens

Zuidema
Berends
Rutgers

Hoogste stand:

L4328
t4327
14308
L42s3
L42TL

L4204
14080
13798

1_6

17
L8
L9
20
2L
22
23
24
25
26
27

L346t
13403
1_3396

L2829
L2728
12625
LZOB4

Lt827

57t4

Tiny van der

Swaving
Es van der
Nijboer
Last

Abbring jr.
Nijboer
Swaving
Hemmen
Berends
Reinders
Wolters
Paize

Bazuin
Swaving
Tonnis
l(.
Berends
Abbring
W.
Mich. Swaving
Hamberg
B.
Eitens
K.
Berends
G.
Ottens
J.
T.
Ottens
Vlaar
J.
Koops
J.
Zuidema
S.
Rutgers
G.

Stand van
30-09-2014
5699
5247
5052
5040
5018
5003
4978

494I
4839
48L3
4736
4696
4693
4682
4540
4503
4475
4429
44t7
4328
4289
4200
4200
41,46

4087
3989
3653

Es

-Fr¡ssetrste¡ n d Sjoel en
Hoogste
stand

Naam

30-09-2014

Naam

3357

I

A.

L.

Wit de
Abbring

33t4

?

3

G.

Swaving

3282

4

G.

Blom

J.

LLT6

L.

Wit de
Abbring

3

G.

Swaving

ro97

3226

4

T.

Paize

1089

Kooistra

32t2

5

6.

Blom

1083

T.

Paize

31"98

6

J.

Kooistra

1080

M.

Zwiers

3186

7

M

Zwiers

L002

L

A.

2

Hoogste stand:

113gdoor A. de Wit
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NlËRSTICHTII{6
Leven gaat voor

COLLECTANTEN NIERSTICHTING IN ONNEN HALEN
€ 265,.- OP TIJDENS COLLECTEWEEK
Onnen, 4 oktober 2014. Tussen 14 en 20 september gingen in heel Nederland 85.000
collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. ln Onnen leverde dat zo'n € 265,- op.
Hartel'ljk dank daarvoor. De inkomsten zijn hard nodig, want de wachttijd voor een donornier is
4 jaar, Jaarl'ljks overlijden 200 nierpatiënten omdat een donornier te laat komt. Dat vindt de
Nierstichting onacceptabel. De wachtlijst moet korter!
Het leven van veel nierpatiënten staat in het teken van wachten. Dialysepatiênten wachten zo'n drie
keer per week vier uur lang, tot hun bloed is gespoeld. Jaarlijks overlijdt '1 op de 6 dialysepatiënten.
Transplantatie is vaak de beste oplossing, maar de wachttijd voor een donornier is gemiddeld 4 iaar.
De Nierstichting vindt dat onacceptabel en lanceerde daarom voor de collecteweek de campagne: 'De
wachtlijst moet korter!',

Collecte essentieel
Donaties zijn de enige bron van inkomsten van de Nierstichting, die geen subsidie ontvangt van de
overheid. "De collecte is essentíeel voor het werk van de Nierstichting".
Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen. Ga naar
vwwv.nierstíchtinq.nl of sms NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van 2 euro.
In cijfers
6.500 mensen moeten dialyseren om in leven te blijven. Jaartijks overlijdt I op de 6.
De wachttijd voor een donornier is gemiddetd 4 jaar. Eind 2013 stonden 735 nierpatiënten op de
wachtlijst. Jaarlijks overlijden 200 mensen omdat een donomier te laat komt.
. 85.000 vrijwilligers collecteren van 14llm20 september 2014 voor de Nierstichting.
¡ ln 2013 bracht de collecte 3,6 miljoen euro op; de totale inkomsten in 2013 waren 17,4 miljoen'
. 74Vo van alle inkomsten van de Nierstichting in 2013 werden besteed ten bate van nierpatiënten
(ín de vorm van onderzoek en innovatie, ondersteuning patiênten, voorlichting en lobby).

¡
.

Meer informatie: wvwv. n ierstichting. nl

Voor meer informatíe over de Nierstichting en de campagne: Wendy van Wijk, corporate communicatie
& PR: 035-6978003 I 06-11449202 i wendwanwiik(ônierstichtinq.nlOver de Nierstichting
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven
en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en
werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven- We
doen alles wat in ons vermogen ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet
alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en
vele anderen die het leven liefhebben.
Nierstichting
Leven gaat voor
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BOUWBEDRIJF

r; W. BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

www.Bruiniers.nl

info@bruiniers. nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
bouwmaterialen
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GRONDVERzET
J. de Groot ir,

Felland 6a

- 9755 TB -

Onnen - Tel 050

- 535 03 59 - Mobiel 06-558 062 11

Tevens leveren wii teelaarde en vulzand
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Nieuws uit Onnensteate
Samenwerken aan leefbaarheid

Van Pol naar AZC

Op A

sepùêrnbcÌ or!.n¡saerde

het COA

De atebpen naald rljn er dircrc overlgen tenilGcst met
bst¡¡ursleden van dubs en Yeruntglg. Zo is er gesprokm met
de voetbalclubs Gorecht en \ / Haren met als doel
belangstellende asielzoekers op den duur als lid te plaatsen.
Een ander voorbeeld is het gesprek met de voor¿füer van de
Tüborg. Dit ook naar aanleiding rnn enkele klachten over

een

yoorilchtlqsnond vør de lnwoners yen Onnên e.o. D¡t naar
aanleiding v"n het vezoek van het COA om de huidige
wachtrulmtelocatie (Pre-Pol) om te vormen naar een regulier
Asielzoekerscenùum (AZC). [Þ ongeveer 12O aanürezigen

de

werden voorgelicht over
consequenties ìran deze
verandedngen.
Op maandag 27 september heeft het college van B&W haar
instemming verleend aan het veøoek van het COA om

zwerfuuil en hinderlük gedrag. ln het laatste geval gaat het vaak

om asieÞoekers dle bijvoorbeeld niet snappen dat als het
gebouwtþ van de Trjborg verhuurd is, zij daar geen gebruik van
kunnen maken. Afgesproken is det het COA er voor zal zorgen
dat er een bord met de gedragsregels in het Arabisch wordt
gephatst op het terre¡n van de Tijborg. Dearnaâst er is ook
gesproken over de vrijwíllige in¿et van asielzoekers voor
onderhoud van het terrein.
Nog een mooi voorbeeld van samenwerting is het gesprek met
NOVO (organ¡sât¡e voor mensen met een verstandel'ljk
beperking) Zij wiHen vanuit de part¡c¡pat¡egedachte graag iets
voor de asieÞoekerc doen. Tljdens het gesprek kwam ook het
idee op om met hefl voorlicht¡ng te gev€n aan asielzoekers wer
de positb van mènsen met een verlandel'rjk beperking in de

Onnensteate om te vomen naar een reguller Azielzoeker+
centrum. D¡t betekent in essent¡e dät de toekomstige bewonerc
langer op de locatie zullen verblijven en dat zil hier werken aan
hun inburgerÍng of terugkeer. Een ander belangrijk verschil is
dat zü zakgeld en leefgeld zullen ontvangen en aldus ook hun
boodschappen in de omgevlng rullen doen.

Eindelijk weer naar school!
Slnds !10 september kunner de kindercn en longeen uan

Onnen{tcate eindelflk w€er near school. ln samenwerking
met de gemeente en het COA hebben het Werkmancollege
(voortgezet onderwils) en cBs de Basis (basísonderwijsl in
slechts anderhalve week er voor gezorgd dat er onderuijs

gegeven

kan worden aan de kinderen vi¡n

Nederlandse samenleving.

Overlegcomm¡ss¡e van start
Na.st het overþ uoor dircct ornrronenden ls onlangs ook
gGstaÊ mêt een oúe@- commlssþ. fÞ overlegcommissie

het

asielzoekerscentrum.
Vooralsnog wordt lesgegeven op de locatþ, maar het 'ts de
bedoeling dat er zo spoedig mogelijk andere ruimtes gevonden
worden. Voor het basisonderwþ is dit al gerealiseerd. Zij
starten na de herßtvakantie op de voormalige basisschool (t

Hunnedal

) in Onnen. [Þ ouders

zullen dan, net

heeft als doel de communicat¡e tussen de ¡nwoners van
Onnen/Haren e.o. en het asielzoekerscentrum te opt¡maliseren.

Deelnemers van d¡t overleg zijn: Ante Frens (voonitter
dorpshuis onnenl, Gerãrd R¡tsema (kerk onnen), Johan van
Wees (secretaris dorpsbelangen!, Marion van Diikhuizen (direct
omwonenden), Frida Pathuis Jelle Molenaar (wiikagentlen
Peter Boek$reg (wilkagent), Frank Steenhuisen (Gemeente
Haren) en Gerrit de lång (locätiemanager COA-Onnen). De
deelnemers zijn gekozen/gevraagd op basis van hun netwerk in
de omgeving, De bedoeling ¡s dat zÜ als een soort van
¡ntermediair fungeren. Z¡¡ brengen vragen en opmerkíngen van
omwonenden naar het asielzoekerscentrum en omgekeerd.

zoals

Nederlandse vaders en moeders er zelf voor moeten zorgen dat
hun knd naar school Bebracht wordt. Om gemarlijk situaties te

voorkomen zal deze tocht

'ø'ii.GAAN WEER
HA.AR SEHOOL 1l

¡n het

begin begehid worden door COA
medewerkers en/of vrijwilligen.
Vooralsnog zal gebruik worden
gemaakt r¡an de route over de

Koelandsdrfü.

Verkeerslessen vOOr as¡elzoekers

Bestuursovereenkomst

a.nt¡l ¡nrrcnerc $ân olmen hcbben aar¡eggneî dat de
bercners van Onn€nsteÍ¡te met enþe rcgelmaat voor
Een

tlondcrdag 16 olftober ãr14 rrcrdt de bstuursowrltomst
tuss€n dê Gerneente H8r€n en het COA geckcld. Dit zal

gevaarllike verteelssltr¡aües zoryen- Mede naar aanleiding
hiervan start het cOA op Tl oktober met verkeersles Deze
lessen worden verzorgd door Veilig Verkeer Nededand. Zti
hebben al wel ewaring ¡n het gwen van verkeersles aan deze

pleatshebben ¡n het kantoor van het COA op Onnênsteate'

Veel animo vriiwilliger$fl erk
ln de s$ielopon ms.nden hebben zlclt ongeveer :¡1,

specifreke doelgoep.

vrijwilllgers aargerneH. Het COA h teer rerfiGutd mêt deze
grote belotqstelllng. Helaas hebben wij tot oktober il. moêten
wachten om vriþilligers ook daadwerkelijk in te zettên. D¡t had
als reden dat w¡j naast de wooneenheden ook de

Aanplant groenwal van start
Onlangs is de elgenaar utn Onncteåte begonæn ¡nct het
aanglanten u¡n extm ttocrt ln de CtqFl ¡ondom het terreln.
Confiorm eerder gemaakte aßpraken met omwonenden
worden er ook in de winter groenbliþende struiken en bomen

als

biivoorbeeld

taxut laurier en hulst

activiteitenruimtes op orde moesten hebben. Globaal is de

groep

geplaatst-

gew€est en zullen enkele activiteiten worden opgeçtart'
Aanstaande donderdag start in ieder geral de zogenoemde
SOOS op de locat¡e. D'rt is een weleliiks terugkerende avond
waarop bewoners met elkaar en met vdjw¡ll¡gers bijeenkomen
v(xrr een kopje koffie of thee en urat kleinschalige activiteiten.
Met de groep vr¡jw¡ll¡gers wor Nederlandse les is afgesproken
dat w¡j een en ander gaan voorbereiden, ons realiserend dat de
organisatÞ hiervan een goede voorbereiding en daarmee wat

Vanzelfsprekend zal de wal daarmee niet onmiddelliik
dichtgegroeid z'tjn, maar de verwachting is dat dit na een
groeiseizoen wel het geval zal zijn. ook wordt er aan de
binnenzijde van het terrein een hekwerk van L5 meter hoog
geplaatst. Dit met als doel t€ voorkomen dat kleine kinderen in
een sloot kunnen vallen. Ook wordt hiermee voorkomen dat

klnderen, weliswaar onbedoeld, overlast

op

te verdelen naar vriiwillþers voor activite¡ten of

Nederlandse les. lnmiddels is de 1" groep al tweemaal b'tjeen

aanpalende

percelen veroozaken.

extra t¡jd vergt.
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Geert Smid
Wia Niewold
vacature
Wim Berends
Klaas Berends
Jannie v.d. Laan
Jan Siekmans
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TijbÕrg"

voorzitter
penningmst.
secretariaat
best.lid
best.lid
best.lid
best.lid

Het multifunct¡onele acti'viteiten terrein "De T'ljborg" aan de Tijborgsteeg biedt u
gelegenheid gebruik te maken van de volgende faciliteiten:

ijsbaan
baan
volleybalveld

-een tennisbaan/basketbalveld
-een grasveld c.q.
jeu
-een
de boules
{afeltennistafel
-speeltoestellen
-beach-kantine met keukengedeelte en toiletgelegen heid.
Het terrein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van stichting "De Tijborg". Het

bestuur bestaat u¡t zeven personen welke allen op één of andere wijze affiniteit hebben met
het dorp en het terrein.
De stichting wordt gesponsord door middel van bedrijven, welke in ruil een reclamebord
plaatsen op het terrein.
Tevens zijn er inkomsten door middel van verhuur van de kantine en vrijwillige bijdragen van
de gebruikers.
De kantine is bij uitstek geschikt voor het houden van bijeenkomsten (ca. 60 pers.) en
kan per dagdeel worden gehuurd.
Kosten huur kantine, per dagdeel € 55,Aanwezige middelen: tafels, stoelen, koffiezetapparaat, koelkast, waterkoker,
kookgelegenheid, oven, magnetron, muziekinstallatie, statafels, warm en koud water,
toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,meerprijs (gas)barbecue € 12,50
ln

f

ichtingen verhuur: dhr. G. Smid 050-406221

4

qeertaukie@hetnet. nl

Het terrein en de buiten faciliteiten zljn vrq toegankelijk met uitzondering van de

hieronder genoemde activiteiten.
-Dinsdagavond: (1 april Vm 30 sept.) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de
tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 wimberends0OT@hotmail.com )
-Maandagochtend en maandagavond: jeu de boules baan in gebruik door de jeu de boules
groep
(info: dhr. R. Venema 050-4062523 riemervenema@hotmail.com )
-15 november tot 1 maart: ijsvereniging Nooitgedacht heeft het eerste recht op het gebruik
van het terrein en de kantine.
(info: dhr. R. Eringa 050-4063554 Reindert.erinqa@.tele2.nl)

Gebruik van het terrein en faciliteiten is op eigen risico, informatie ten aanzien van het
gebruik kunt u lezen in het infokastje te vinden op de zijkant van de kantine.
Indien u gebruik maakt van één van de faciliteiten kunt u een vrijwillige bijdrage geven
op het rekening nr. P8730409 van de stichting.

lnlichtingen bijdragen: mw. W. Niewold 050-534071

I wianiewold@hotmail.com
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EEN RIJMPJE VOOR HET SLAPEN GAAN
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lief klein beertje
zijn rust werd nooit verstoord
Totdat hrj op een keertje
Van een krekeltje had gehoord;

''-\Q

ÐF:It

Er was eens een

En

ìti

Dat een ffink eindje verder
Onder de grote eikenboom
Langs het huisje van de herder
Zonder al teveel vertoon..,
Een ander klein beertje was komen wonen

Zou dal een nieuw vriendje kunnen zijn,
D¿cht het kleine beertje meteen
Dat leek hem wel reuze fijn
En hij ging er zonder pardon heen.
Hij moest eerst een eindje lopen
Want het was niet om de hoek.

Hij zou eerst een cadeautje koPen
En deed wat eten in een doek.
De tocht duurde wel één uur lang
Nog een beetje vlugger, gauw, gauw
Het beertje werd een beetje bang
Dat h¡j het niet halen zou.

Toen begon hij maar te rennen
En struikelde keer op keer
Maar hij liet zích toch niet kennen
Al deed zijn knietje wel wat zeer.
Eindelíjk zag hij in de verte
De mooie grote eikenboom.
Het werd al bijna donker,
En net als in zijn droom
Was Beertje toch een beetje zenuwachtíg

bij het huisje kwam,
feek hij voorzichtig door de ruit'
Met zijn pootje leunend tegen de bo omsta
oeed hij een paar stapjes achteruit-

Toen beertje

Want de deur stond oP een kiertje
En d¿ar achter in de hoek

Zag hij het allermooiste diertje
En hij riop: "Jij bent precies wat ik zoekl"
(Monique Schotanus 2014)
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je kinderfeestje of gewoon, omd¿t het lekker isl

Leuk idee als toetje, voor

De ingrediënten die je nodig hebt:
4OO gr bloem
Een kleln beetje zout

4 eieren

I liter

melk

gr boter
500 gr aardbeien
5O

250 ml slagroom
Hoe

je de taart kunt

maken:

Doe de bloem in een grote beslagkom en roer er een kleín beetje zout door. Maak een
kuiltje in het midden en breek de eieren er boven. Schenk ongeveer V. deel van de melk
er bij en mix het met een garde of mixer totdat het een glad beslag wordt. Voeg al roerend
de rest van de melk toe. Laat het beslag daarna ongeveer 30 minuten in de koelkast staan.
Maak ondertussen het aardbeienmengsel:
Pureer de sardbeien (bewaar er een paar voor bovenop de taart) in een keukenmachine of
prak ze met een vork f^rjn. Doe de slagroom in een kom en klop de slagroom stijf.
Roer de aardbeienpuree er door en zet het mengsel in de koefksst- Doe een beetje boter
in een koekenpan en loat deze smelten boven het vuur. Schenk of schep wat beslag in de
pan (ongeveer I soeplepel) en bedek er de hele bodem mee. Laat het beslag stevig worden
en beweeg dan zachtjes met de pan op en neer zodat je zeker weet dat de pannenkoek fos
zît.Draai dan de pannenkoek om en bak ook de andere kant licht bruin. Herhaal dit totdatje
ongeveer 10 ponnenkoeken hebt en laat ze daarna afkoelen.
Besmeer een pannenkoek met het aardbeienslagroommengsel en doe er daarna een
volgende pannenkoek bovenop. Herhaal dit totdat je alles op elkaar gestapeld hebt en je
een mooie taart hebt.Verdeel nog wat aardbeien op de bovenkant en laat het in íeder geval
uurtje in de koelkast staan. Dan wordt de taart mooi stevig.Nu kun je mooie punten uit de
taart snijden. Als je de taart even wilt bewaren, dek hem dan goed af zodat hij niet te snel
u

Tip:

itd ro ogd.

je kunt een zakje kfop fix toevoegen

aan de slagroom zodat hij extra stevig word.
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Overzj 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

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

Oranjevereniging Onnen

Mevr, L Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van \Meren

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Mevr. T. Mars

Stichting "De Tijborg"

Dhr. G. Smit

Stichting Dieverdoatie

Dhr. P. Silverstein

050-406221

(tuoerurl

Mevr. J. Eisses

(tijderijk)

(tijdetijk)

Stichting Dorpshuis "De Tiehof'

Dhr. E. Oosterveld

Tennisclub

Dhr. W. Berends

hi.oosterveld@home. n I
050-4062523
riemervenema@hotmail.com
06-26953001
ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553
oranieveren iq inq@onnen. nu
050-4061 520
ewinavanwieren @home.nl
050-525s695
tinekemars@hotmail. com
4 I 06

-2256467

I

oeertaukie@hetnet.nl
06-5465791 1
psilverstein@ziqqo. n I

06-43023175
plaseisses@ziqqo.nl
050-4062847
erikoosterveld@home. nl
050-4062802
wimb rends007@hotmail.com

ToneelverenigingOnnen'D.O.T." Dhr.G.Honebecke
Visclub "De Onner Biks"

Dhr. E. Berends

Vereniging 'Dorpsbelangen Onnen" Dhr. J. van Wees
dorpsbelanqen@on nen. n u

lJsvereniging'Nooitgedacht"

Dhr. R' Eringa

0504063554
Rei ndert. eri nqa@tele2.

n

I

u klaaf.rrrr
Waarom zou u íets van ver halen als het in onze eigerr

buurt ook kan. misschien zelfs minstens zo goed

en

waarschijnlijk voor een aantrekkeliike prijs'

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installaties, water. sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloer-

verwarrning, centrale verwarming, dakbedekking,
zonnecollectoren en

zi

nk- of riolerin gswerkzaa mheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materiafen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen
tarief natuurlijk,,......want het

,rn ,.d"li¡k

blijft,onnerons!
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Middelhorsterweg 30e - 9751 TG Haren - (050) 534 99 02

