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Steven van der Ziel:
Henk Oosterveld:

REDAGTIE:
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Henk Oosterveld
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Drukwerk:
Jan Dunning
Lourens Nijland

Voorzitter
Secretaris
Penníngmeester
Bestuurslid

Dirk-Jan Schotanus
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INLEVERGEGEVENS:
Zieblz.4 van dit blad
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,
stoandeziel@gmail.com æ 050 - 28 09 301

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

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

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

Níeuwe 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 derZíel, 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 ís de minimale bijdrage €32,10
(íncl. € 25,60 vezendkosten) per jaar.

FINANCIËLE GEGEVENS:
Rekening nr. NL 70 INGB 0007 289183
t.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Mottenbrink 16a, 9755 PR Onnen.
Mocht u het geld contant willen betalen, dan is dit ook rnogelijk bij:
Penningmeester, Steven van der Ziel, Mottenbrink 16a, 9755 PR Onnen.
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Het Voorwoord....
Hallo Dorpsgenoten,

Voor jullie ligt alweer de tweede dorpskrant
van dit jaar, een wel zeer bijzondere krant!
Maar voordat ik hier dieper op in ga, zullen
we eerst het getal 30 eens extra onder de
loep gaan nemen.

ïen eerste is het waarschijnlijk geen dorps-
genoot ontgaan, dat op vele plekken in het
dorp, de weg is of nog wordt vervangen.
Hoewel de volwassenen onder ons het alle-
maal wel erg lang vinden duren, hebben de
kinderen genoten; eerst tunnels bouwen in
het zand en later skaten en rolschaatsen op
een heerlijk glad wegdekl
Wanneer je denkt dat het redelijk in kannen
en kruiken is, beginnen ze weer opnieuw. Nu
is de weg op de hoek van de Lange Landweg
en de Dorpsweg aan de beurt.
Het begon met, zoals onze dochter Leah zeÍ,
een 'snee' in de weg. lnmiddels liggen er al
stenen en plantenbakken klaar om mee aan
de slag te gaan en tegen de tijd dat deze
krant bij jullie op de mat ligt, is het project
waarschijnlijk al afgerond.
Zoals u weet, is het de bedoeling dat er 30
km per uur gereden wordt in het dorp.
Er ís geprobeerd dit extra onder de aandacht
te brengen door borden te plaatsen met
daarop de inmiddels welbekende tekst "Hier
geem gain race, 't dörp het shared space".
AangezÍen sommige bestuurders er toch te
hard langs rijden om het überhaupt te kunnen
lezen, zal de tekst worden ondersteund door
een slinger in de weg.
Een ingreep die hopelijk effectief zalzt¡nl

Ten tweede is er een aantal contactpersonen,
gevraagd door de Oranjevereniging, druk
bezig met het activeren van buurtbewoners
die de komende maanden aan de slag zullen
gaan met onder andere het bedenken, maar
ook daadwerkelijk het bouwen van de inmid-
dels bekende praalwagens. Eén keer in de
vijf jaar bouwen we, aan de hand van een
thema, per wijk aan een wagen.

We roepen alle dorpsgenoten op om ook de-
ze keer ziin of haar steentje weer bij te dra-
gen. Dit kan op vele manieren: het bedenken
en maken van een ontwerp, een stukje cate-
ring, het daadwerkelijk bouwen, schilderen en
het afrverken van de wagen enzo zijn er vast
nog vele andere manieren waarop jullie kun-
nen gaan helpen!
Naast het feit dat vele handen het werk lichter
zullen maken, wordt het er ook een stuk ge-
zelliger door!
Het resultaat van onze inspanningen zal niet
als voorgaande jaren op 30 april te zien zijn,
maar op 27 aprill

Nu zou ik jullie kunnen gaan vervelen met het
feit dat wij als redactie- en bestuursleden van
de Onner Ons ondertussen allemaal de 30
gepasseerd zijn, dat er bij mijn weten maar
één huisnummer 30 te vinden is in ons dorp
en dat ik nu al veel langer dan 30 minuten
bezig ben met het schrijven van dit voor-
woord.
Het enige dat nu nog interessant is om te
vermelden, is het 3O-jarig jubileum van de
Onner Ons!
Dit willen we zeker niet ongemerkt aan jullie
voorbij laten gaan. Ten eerste kunnen jullie
genieten van de opvallende en bijzondere
voorkant van deze krant gemaakt door Dirk-
Jan Schotanus. Daarnaast zal het bestuur
van de Onner Ons in deze krant aandacht
besteden aan het jubileum en zijn er prijzen
te winnen door het deelnemen aan een foto-
quiz voor de volwassenen en ook één voor
de kinderen!
We wensen jullie heel veel lees-, kijk- en
puzzelplezierrt

Met vriendel ijke groet,
Monique Schotanus

,ffi
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{icHaren FM
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Wekelijks programmaschema Haren FM (m.i.v. januari 20151.
Donderdag:
20.æ-22.00 Flexwerk.

Een programma met iedere week een andere - uitrendkracfit -. Een aantal programma's zijn er in een ritme
van I x /mnd.. Nieuwe vrijwilliçrs maken hun eerste radio uren. Te verwachten zijn specifieke
muziekprogramma's en live optredens van regionale artiesten.

Tate,rdag
09.00 - 12.00Weekend Radio Magazine.

lnbrmatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, Sudiogasten, agendaberichten en
veel muziek. Om half 10, 11 en 12 het Harens Nieuws Ovezictrt. Presentatie en samenstelling: Juliètte
Bouwman, Willem Dam, Auke van Hal en Willem Pdns.

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

13.00 - 14.00 Recept met muziek.
Een programma over gezondheid en zorg. Vaste gast Gor Uildriks, met belevenis als chauffeur
doktersdienst, in't Grönings. Presentatie en samenstelling: Bert Heikens.

14.00 - 15.00 Country Tme.

Een uur lang Country en aanven¡ante muziek zoals Blues, Bluegrass en Gajun. Samenstelling en presentatie Cor Uildriks

15.00 - 17.00 Haren Doet.
Radiomagazine met veel lokaal nieuws, acfrtergronden en sport. Presentatie en samenstelling: Willem Dam,
Kevin van der Laan en Heleanne Prins.

Zondag:
09.00- 12.00 Muziek op zondag.

Het ultieme zondag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra.

10.00 - 1 1 .15 Kerkdienst op Haren FM.
Elke eerste zondag van de maand een uiEending vanuit de Gorechtkerk a/d Kerkstraat in Haren.

09.30 - 10.¿$5 Kerkdienst op Haren FM.
Elke laatste zondag van de maand de kerkdíenst vanuit de Ontmoetingskerk a/d Stenemuun¡reg in Haren.

12.00- 13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zatedag)
13.00'14.00 Hoorspel op Haren FM.

Uikending van hoorcpelen afkomstig uit het grote archief van de Nederlandse publieke omroep.
Maandag:
19.45 - tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad

Eén keer in de maand een rechtstreekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener
gemeentenaad.

Haren FM non-stop.
Buiten de live gepresenteerde programma's hoort u 24 uur per dag op Harcn FM ons non-stop muziek aanbod, heel veel plaatjes uit de 40's,
50's en 60's en elk uur een NOS-Joumaal.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabd 105.5 MHz., livestreaî en uiEending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.

Reactietelefoon tijdens uiEendingen Haren FM 050 - 53 50 22O.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie(ôharen.frn

Dieyerdoatie Oud Papierinzameling 2015

4 juli
30 mei
25 april
21 maaft
14 februari

19 december
7 november
3 oktober
22 augustus



ffi Huisartsen ffi
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c, 9713 EC Groníngen.
Algemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -9 22 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!

Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln hetweekend: vanaf vrijdagmiddag 17.00 uurtot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen: 24 uur per dag.

Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 7495 lFax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl
Openingstiiden
Maandag Um vrijdag 8.00 -17.30 uur

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

Openinqstiiden
Maandag Um donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag:12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Regelinq herhaalrecepten Haren / Glimmen:

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

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

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

Apotheek Hanzepleín
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) - 311 50 20
Fax: (050) -311 5021

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

Vergeet uw vezekeringsgegevens niet!

Bezorging
Wie een spoedrecept hier niet kan (laten)
halen, kan de arts vragen de medicijnen met de
taxídíenst 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 zrjn betaalautomaten aanwezig.

p"

Apotheken

Ophalen
Apotheek
Volgende
werkdag
na 16.00
uur
Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
werkdag
ophalen

Aanvragen
huisarts
vóór 10.00 uur

vóór 10.00 uur

in apotheek
inleveren in
receptenbus"*

Welke recepten?

Herhaalmedicatie"

'Spoed'

Herhaalbriefles,
overige recepten
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erkdiensten

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Motten bri n k

15-02

22-02

01-03

08-03

I 1-03
15-03

15-02
22-02

01-03

08-03
15-03

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

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

Kandidaat G. Meijer
Ds. A. Postma
Leesdienst
Ds. S.W. de Boer

KandÍdaat G. Meijer
Ds. T. Groeneveld
Ds. H. Venema, H.A.
Ds. R. Ybema
Ds. L. Boonstra, Biddag
Ds. J.T. Oldenhuis
Kandidaat G. Meijer

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

Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut, Taizéviering mmv de Cantorij
Ds. W.M. Schut
Ds. M. de Jager

WJZIGIN GEN VOORBEH OUDEN

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

a

ß
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MAANDAG t/M VRUDAG

+tijdens schoolvakanties geldt een aangepaste dienstregel¡ng

ZATERDAG

Grijze contaifter
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G¡eten (OV,knpt

Haren (Raadh.pl.

Zuidlaren (Brinkl
Onnen

Groninaen HS

6.36
6.23
6.72

5.59

7.36

7.23

7.12
6.59

E.28

8.16

8.O2

9.28
9.16

9.O2

IO.28
10.16

10.02

tt.2a
11.16

7L.02

72.28
12.t6
t2.o2

t4.o4
13.41

13.28
L3.L7

13.03

15.04

t4.4t
t4.28'4.L6

t4.o3

16.04

15.41
15.28

15.16

15.03

t7.o4
16.41

L6.28

16.16

16.03

L7.28

17.L6

t7.02

L8.26

18.14

t8.o2

Onnen

Groningen HS

Haren (Raadh.pl)
Ubels)

Zuidlaren (Brink)
Gieten (OV.knotl

6.54

6.47
6.29

7.57

7.42

7.t7
6.51

7.29

8.57

8.43

8.31

8.19
7.53

9.56

9.42

9.30

10.56

LO.42

10.30

11.56

tL.42
11.30

12.56

t2.42
12.30

13.58

13.43

13.30

t4.43
14.58

14.30

L4.19

15.58

15.43

15.30

15.19

16.57

16.43

16,30

16.19

t7.57
t7.43
17.30

L7.L9

18.54

t8.42
18.30

Haren (Raadh.pl)

Onnen lUbelsl

Groninsen HS

9.58
9.45

9.33

LO.28

10.15

10.03

10.58

10.45

10.33

7'-.28

11.15

11.03

11.58

!1.45
11.33

t2.28
t2.L5
t2.o3

12.58

t2-45
12.33

enzovoort,.....

enzovoort.,,.,.

enzovoort......

16.28

16.15

15.03

16.58

16.45

16.33

t7.28
17.t5
17.03

17.s8

17.45

L7.33

t8.28
18.15

18.03

Groningen HS

Haren lRaadh.oll
Onnen (Ubelsl

t0.27
10.13

10.(x)

10.57

10.43
10.30

LL,27

11.ül
11.00

LT.57

11.43

11.30

L2.27

t2.13
72.OO

t2.57
t2.43
L2.30

13.27

13.13

13,(x)

enzovoort...,,.

enzovoort..,.,,
enzovoort,...,,

t6.57
16.43

16.30

77.27

t7.L3
t7.oo

L7.57

t7.43
17.30

L8.27

18.13

18.00

18,55

18.43

18.30
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huis De Tiehof

Daù¡m:

vrijdag 13 februari 2015

zaterdag 14 februa ri 2015

maandag 16 februari 2015

dinsdag lTfebruari 2015

woensdag 18 februari 2015

donderdag 19 februari 2015

zaterdag 21 februari 2015

maandag 23 februari 2015

dinsdag 24 februari 2015

donderdag 26 februari 2015

vrijdag 27 Íebrua ri 2015

maandag 2 maart 2015

dinsdag 3 maart 2015

woensdag 4 maart 2015

vrijdag 6 maart 2015

zaterdagT maart 2015

maandag 9 maart 2015

dinsdag 10 maart 2015

donderdag 12 maart 2015

zaterdag 14 maart 2015

maandag 16 maart 2015

dinsdag 17 maart 2015

woensdag 18 maart 2015

zaterdagZL maart 2015

Vereniging / activitelt

Visvereniging ZEãy' Ledenvergadering
Uitvoering Toneelvereinging "DOT"

UiWoering Toneelverelnging "DOT'
Bridgeclub nde vroege vogels"
Bridgecursus

Boetseerclub Haren

Sticht¡ng Humanitas vergadering
Kaart- en sjoelvereniging "sllm in trek"
BHV cursus Bartelds hoveniersbedrijf
Vergadering "open onnervaartn Dorpsbelangen

Hengelclub Haren

Bridgeclub "de vroege vogels"
Bridgecursus

Boetseerclub Haren

Ouderensoos Onnen

Cursus Vluchtelingenwerk

Bridgeclub "BlNEA"

Onner borrelcafé
Bridgeclub "de vroege vogels"
Bridgecursus

Boetseerclub Haren

Studieclub Veeteelt

Kaart- en sjoelvereniging "slim in trek"
5o You Dance..........

Vrûe Kaart- en sjoelavond "slim in trek"
Visvereniging ZEZV

Halve marathon van Haren
Bridgeclub nde vroege vogels"
Noordelijke Diëtistenvergadering
Boetseerclub Haren

Ouderensoos Onnen

Bridgeclub "BlNEAu

Benefietavond
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren

Kaart- en sjoelvereniging "slim in trek"
Stemlokaal

Hengelclub Haren

Kroegquiz

Aanrnng Sluiting

20.00
20.00
20.00
09.00
13.30

20.00
20.00
20.00
8.30
1f,.30

07.00
09.00
13.30

20.00
16.00

10.00

13.30
17.00

09.00
13.30

20.00
20.00
20.00

21.00
20.00
07.00

09.00
09.00
20.00
16.00
13.30

19.00

09.00
20.00

20.00

07.00
07.00
19.30

23.00
0.00
0.00

12.00
16.30
23.00
22.00

23.00
16.00
2L.30
16.30
12.00
16.30
23.00
20.30
16.30

17.00
20.00

L2.00

16.30

23.00
23.00
23.00
22.00

23.00
L7.30

12.00

L2.00

23.00
20.30
L7.O0

0.00
12.00

23.00
23.00

23.00
16.30

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

De Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tiiden geopend

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

Neem ookeens een kijkje op ons geheel vern¡euwde website www.detiehof.nl

tújk ook eens op facebook http://www.facebook.com/detlehof en i'l¡5S fíi';
Wilje op de hoogte blijven van actlviteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?

geef ¡e ema¡ladres door op ÍnÍo@detíehof.nl voor de nieuwsbrief
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30 jaar Onner Ons

Wat zijn wij bl[!

De 300"þ Onner Ons is een feit; u heeft hem nu in uw handen en is het geen plaatje?

30 Jaar lang, 10 keer per jaar ligt h¡j bl¡ u op de mat. Soms met veel nieuws en andere
maanden is het een dunne kant, omdat er gewoon niet meer nieuws te vertellen is. Vele
rubrÍeken zijn gepasseerd, de één vond u misschien heel interessant en de ander minder.
Maar telkens weer hebben het bestuur en de redactie van nu en van weleer
gezorgd, dat er weer een leuk blad bij u bezorgd werd. We hebben daar
bezorgers voor die de krant door weer en wind bij u bezorgen en sommige
doen dit ook aljaren.

Bestuursleden zijn gekomen en bestuursleden zijn gegaan en zo ook redactieleden. Er zl¡n
er weinig die kort zijn gebleven, want meestal bleven de leden lang. Dit was natuurlijk omdat
het een mooie klus is om elke maand weer zo'n leuk blad te maken en er deel van
uit te maken. Natuurlíjk hebben wij en onze voorgangers ook wel eens een steekje
laten vallen, maar het blijft mensenwerk en we doen ons uiterste best om het zo
goed mogelijk te laten verlopen.

Van de ongeveer 300 huishoudens in Onnen, zijn er zo'n 280lid van de Onner Ons. Dat zegt
toch wel iets over het belang, dat mensen zien in een dorpskrant waarin informatie staat dat
ons allemaal aangaat. Zoals bijvoorbeeld, de apothekers- en huisartsenpagina of de
afualwijzer die wij sinds vorig jaar niet meer van de gemeente ontvangen, de datum dat u uw
oud papier kunt wegbrengen en natuurlijk wat er allemaal in het dorpshuis te doen is. Ook de
dienstregeling van de bus die alweer een tijdje door het dorp rijdt. Wij denken dat we nog
steeds in een behoefte voozien in ons mooie dorp Onnen en dat de Onner Ons iets
bijdraagt aan de saamhorigheid.

Misschien is u het opgevallen, dat deze krant toch iets anders is dan de vorige 299
exemplaren? Dat kan dan kloppen want de Onner Ons heeft een nieuwe machine. Deze kan
de afdrukken scherper maken en ook foto's zullen beter tot zijn recht komen en het kan zelfs
in kleur. Dat kost wel veel meer, dus dat doen we met mate. Wat nog een andere
bijkomstigheid is, is dat deze machine al raapt!
RAAPT?? zult u zeggen. Ja deze machine maakt er meteen een hele Onner Ons van, er
hoeven alleen nog maar nietjes in. Dus helaas zullen wij geen verenigingen meer oproepen
om te komen rapen en nieten. De verkapte vergaderingen, die tijdens het rapen
plaatsvonden, zullen toch op een andere keer moeten plaatsvÍnden. Natuurlijk is dit jammer
want het gaf ook een band, samen de dorpskrant in elkaar zetten. Maar ook gaf het een
verplichting en die is dan bij deze vervallen.

Wij willen alle verenigingen bij deze heel hartelijk danken voor hun inzet voor
de Onner Ons. Zonder jullie was er niet elke maand een blad geraapt en
hadden we dit niet 299 keer kunnen rondbrengen.
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\Mljwensen u allen veel leesplezier in deze bijzondere Onner Ons en hopelijk nog heel veel
jaren na deze.

Namens het bestuur en de redactie,

Marion Oosterveld
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erenr IN Do belan en Onnen
Secret¡ariaat dorpsbelangen@onnen.nu Website: www.onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen Onnen,
februari2015

Het is begin februari en de winter heeft nog niet
zijn tanden laten zien. Jammer voor de ijslief-
hebbers, wel is de ijsbaan al regelmatig dicht-
gevroren, maar daar blijf het ook bij.
In de afgelopen maanden hebben we ons met
onderstiaande zaken bezig gehouden.

Afspraak met B&W ove¡ AZC
Op 18 december heefr een delegatie van het
bestuur overleg gehad met onze burgemeester
en dorpswethouder Michiel Verbeek. ln dit
gesprek hebben wij aangegeven, dat wij sneller
en nadrukkelijker betrokken willen worden bij
Onnense zaken die op het gemeentehuis spelen.
Ten tijde van de komst van het MC ziln wti op
geen enkele manier betrokken geweest en dit is
niet goed. Als Dorpsbelangen willen wij juist
graag de spreekbuis zijn van Onnen, om op die
manier de belangen van ons dorp te behartigen.
Verder is gesproken over het verhek van het
AZC in 2017 en dan met name over het herstel
van de oude situatie.
Een posítief resultaat van deze bijeenkomst is
dat wethouder Verbeek regelmatig onze
bestuursvergaderingen zal bezoeken.

Jaanvisseling
ln december is er overleg geweest tussen het
bestuur van het jeugdhonk en Dorpsbelangen.
Hierin is gezamenlijk besloten om niet meer een
'Oud en Nieuw' contiainer te willen hebben. Een
gezellig samenzijn op het dorpsplein bij de
nieuwe klokkenstoel was een beter altematief.
Door Jan Louwes (gemeente Haren) zijn er groot
formaat vuurkorven geregeld. Volgens ons is dit
geslaagd, alleen moet er volgend jaar droog hout
geregeld voor de maxi vuurkorven. Welwillen we
nog graag met de Tíehof en het jeugdhonk een
evaluatie doen, zodat de komende jaana/sseling

nog beter georganiseerd zal worden.

Webmaster Onnen.nu
Menko Swaving is op dit moment orìze
webmaster en dat gaat prima. Wel is hij verhuisd
en woont niet meer in Onnen. Daarom zijn wlj op
zoek naar een tweede webmaster die op termijn
het stokje van Menko kan ovememen. Als je dat
leuk lijkt, wil je dan een maíltje sturen aan
dorosbelanoen@onnen. n u?

Beleidsplan Openbare verlichting
Op de bijeenkomst over dit onderwerp waren
maar weinig bewoners af gekomen. Omdat wij
weten dat dit toch een belangrijk onderwerp is
voor veel mensen in het dorp, gaan wij de
enquête over dit onderwerp verspreiden bij alle
bewoners en zullen wij zorgen dat de ingevulde
formulieren op het gemeentehuis komen.

Onnervaart
De werkgroep Onnervaart is sprínglevend en
maakt goede vorderingen. Er is een offerte
uitgevraagd voor het uitvoeren van een haal-
baarheidsondezoek en dan gericht op de
financiële kant van de zaak. Zl¡n er voor de
realísatie wel voldoende subsidiemogelijk-
heden? Een belangrijk moment. ln februari
hopen we de opdracht voor dit ondezoek te
kunnen geven.

Werkzaamheden in het dorp
Over de aftvikkeling van de werløaamheden aan
de Mottenbrink is onvrede. Wij hebben hierover
contact met de gemeente en hopen op een
snelle oplossing.
Wel zijn we trots op de verkeersvertragende
maatregelen aan de Dorpsweg/Lange Landweg.
Mooi om te zien dat een initiatief van enkele
bewoners nu gerealiseerd wordt!

Jaarvergadering Dorpsbelangen op 25 maart
Op 25 maart is onze jaarvergadering gepland.
We zijn nog druk om het programma voor na de
pauze te vullen. Daarover hoort u later meer. De
bode zal de komende tijd weer langs komen voor
het innen van de jaarlijkse contributie en het
uitreiken van het jaarverslag en de agenda.

Vragen
Ma het mailadres dorpsbelanqen@onnen.nu
kunt u ons uw vmgen stellen. Uiteraard kunt u
ook gewoon één van de bestuursleden van
Dorpsbelangen aanspreken.

Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur Vereniging Dorpsbelangen
Hillebrand Me'tjer

Gemeente Haren Klachtenliin: 050 - 533 99ll
wegenonderhoud,ofgroen-reiníging,verlíchting,Wanneer u klachten of

kunt u te allen tijde de
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oor het voetlicht

ln januari lagen een heleboel mensen ziek door de
griep in bed. Wanneer de klachten te gortig werden,
hielp een bezoek aan de dokter. Maar er zijn ook
andere wijzen van kijken naar een (ziek) lichaam en
homeopathie ís daar één van. ln ons dorp woont
Ghris Schaafsma die er zijn beroep van heeft
gemaaK Hij is sinds 2007 homeopaat en heeft zijn
praktijk in 't Clockhuys in Haren.

Chris is ooit begonnen, vanuit de liefhebberij voor
paarden, op de Hogere Landbouwschool.
Vervolgens vroeg Greet de Jonge, de dierenarts van
Haren, of hij bij haar in de praKijk wilde komen
werken. Chris greep de uitdaging aan en werd
dierenartsassístent. Naast reguliere medicatie
gebruikte Greet ook homeopathie, manuele therapie
en acupunctuur bij de paarden. Chris zag tot zijn
verwondering dat de paarden er heel positief op
reageerden. Het wekte zün interesse voor de
altematieve geneeswijzen. Hrj begon zich erin te
verdiepen en voelde zich het meest gegrepen door
de homeopathie. Na enkele schrifrelijke opleidingen
besloot hij om de zesjarige opleiding in Meppel te
volgen om opgeleid te worden tot klassiek
homeopaal lnmiddels was hij van de di+'
renartspraktijk overgestapt op het Ministerie van
Landbouw waar hij zich nu bezighoudt met de
handhaving tegen dierenvenrvaarlozing.
Klassieke Homeopathie is een natuurlijke
geneeswijze waarbij gekeken wordt naar een
samenhang van klachten en symptomen. ledere
behandeling is op de patiënt individueel afgestemd.
Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën
van Samuel Hahnemann (1755 1843), de
grondlegger van de klassieke homeopathie.
Klassieke homeopathie kijkt dus naar de mens in zijn
totaliteit Het gaat niet uit van de nziekte", maar van
een "ãek mens". De homeopaat gaat op zoek naar
een middel dat speciaalop die mens van toepassing
is. Chris doet dat, net zoals zíjn collega's, door zich
een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de
mens die tegenover hem zit. Met een middel dat op

die manier bepaald wordt, wordt langdurige
genezing bevorderd.

Chris begint het eerste consult met het uitvragen van
de klacht en de symptomen. ls de klacht er voor het
eerst, komt die vaker voor of is het chronisch?
Daama vraagt Chris of er ook andere lichamelijke
en/of emotionele kfachten zijn. Vervolgens kükt hij
welke specifieke karaktereigenschappen iemand
heeft en wat zijnlhaar voorkeuren en aversíes zijn.
Zelfs een vage klacht als 'niet lekker in mijn vel
zitten" schriK Chris niet af. Het is aanleiding om in
het gesprek te gaan zoeken en tot inzicht te komen
wat iemand in zijnlhaar situatie specifiek nodig heeft.
Het middel dat Chris dan voorschrijft, is bedoeld om
de afrveer van het eigen lichaam te herstellen, zodat
het lichaam zelf die klacht oplost. Homeopathie geeft
het lichaam de kracht om zelf de problemen op te
lossen. De oozaak van de klacht wordt op die
maníer aangepakt en niet alleen het symptoom.

Ghris voert bij een eerste keer een gesprek van een
uur tot anderhalf uur om zich zo een goed beeld te
vormen van de klachten, symptomen en de mens
zelf. Hij vraagt door totdat het hem duídelijk is wat de
klacht is en hoe die beleefd wordt.
Vervolgens duikt hij thuis in de boeken om het hele
verhaal uit te werken en een middel te zoeken dat
het best past bij het verhaal en de beleving van die
ene mens. Tot slot stuurt hij het middel op en vraagt
na een paar dagen wat de eerste reactie van het
middel is. Na een aantal weken vindt een
vervolgconsult plaats om de voortgang te evalueren.

Voor Chris en de velen die hij geholpen heeft Ís
homeopathie een probaat middel bij lichamelijk,
mentiaal of emotioneel disfunclioneren. Bij
bijvoorbeeld onderdrukte gevoelens en emoties,
zoals boosheid, verdriet, angsten, kan iemand
klachten krijgen. Dat is te vergelijken met
bijvoorbeeld een onderdrukte/verwaarloosde griep.
Voor je het weet heeft díe zich ontwikkeld tot een
longontsteking.
Het homeopathisch middel haalt hetgeen onderdrukt
is naar boven, waama de klacht in eerste instantie
soms een dag of twee erger kan worden, om
vervolgens te verdwijnen. Maar wanneer de oozaak
niet wordt opgelost, omdat je bijvoorbeeld veel te
hard blijft werken, kan de klacht wel terugkomen.
Homeopathie nodigt de mens dus ook uit om het
eigen handelen en voelen onder ogen te komen en
waar nodig het gedrag bij te sturen en gevoelens te
benoemen.

m



Chris behandelt ook veel kínderen in zÍjn pnktijk. De
jongste is momenteel 4 weken oud en de oudste is
93 jaar.
Chris geefr naast zijn eigen praKijkvoering ook les
aan de opleiding in Zwolle. Hû geeft de
homeopathische vakken zoals míddelenleet het
afriemen van een consult tot het voorschrijven van
een middel. Daarnaast worden de studenten ook
onderwezen in pathologie, psycfiologie, anatomie
en ffsiologie.
ln de eerste vier jaren van de opleiding ben je alleen
bezÍg met de theorie. De laatste twee jaar zijn
praktijkjaren waarin de student onder begeleiding
van een supervisor behandelingen mag uítvoeren.
De Academie voor Klassieke Homeopathie is een

opleiding op HBO-niveau die aan de kwaliteitseisen
van de overkoepelende organisatie voldoet.
Chris geefr daar op vrijdagmiddag en -avond 1 keer
in de 14 dagen les en supervisie. Hij vindt het
prachtig om de kennis die hij opdoet in de praktijk te
vergaren en te delen. Daamaast voelt hij zich ook
door de vragen en opmerkingen van de studenten
uitgedaagd om scherp te blijven op zijn vak en zich
te blijven verdiepen in zijn vak. Ook heeft hij met zijn
collega-homeopaten regelmatig intervisie-overleg
waar versch illende casulstiek besproken wordt.
Wanneer u geÏnteresseerd bent kunt u zijn website
bezoeken: www. oraktiikchrisschaaßma.nl

Gosina Glasbergen

tart col lecteweek Reumafonds

Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarliikse landelijke collecte. ln de week van 16 tlm 21
maart 2015 komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie om door heel Nederland geld op te halen
voorde bestrijding van reuma.

ln Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te genezen
of te voorkomen is. Onderzoek naar de oozaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw
bijdrage hard nodig.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze
chronische ziekte. Reuma is een vezamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten
en spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke añreersysteem het eigen
gewrichtsweeßel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van
ontstekingen aan gewrichten of spieren en is bewegen p[nl[k. Reuma is een ingrijpende aandoening
en kan jong en oud overkomen.

Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en in de toekomst. We geven voorlíchting,
ondercteunen patiënten activiteiten en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek
en zorg. We financieren ondezoek naar betere behandelmethoden en naar de oozaak van reuma.
Dat brengt ons dichter b'tj een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere gifr die hieraan bijdraagt.
Bankekening: NL86RABO01 23040000, Amsterdam. www.reumafonds. nl

Fenneke van der Es-Ezinga

\
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n en om de Onnerpolder,
natuurnotities rond Onnen

Werden we eind januari toch nog een keer wakker
in een witte wereldl ln de auaar besneeuwde
toppen van de elzen langs het Boerlandspad deed
een groep Sijsjes zich tegoed aan de zaden in de
elzenproppen van vorig jaar. De manne$es van
deze kleine vinkachtigen zijn goed te herkennen
aan hun zwarte kruin en befle. Omdat ze net een
slagje kleiner en daardoor behendiger zijn dan de
even drukke Putters, die hier ook regelmatig komen
bijtanken, kunnen Sijsjes ook bij de proppen aan de
frjnste elzentakjes. Ze benutten dus een deelvan de
voedselvoonaad dat voor de Putters onbereÍkbaar
ís. Zo'n zelfde vorm van elkaar niet overal de
lekkere hapjes voor de snavel wegkapen, zie je
bijvoorbeeld ook bij mezen. Ooit een dikke
Koolmees aan het eind van een dunne berkentwijg
zien bungelen? Voor een Pimpelmees ís dat geen
enkelprobleem.

Omdat de zon toch alweer flink wat kracht heeft,
verwisselden bomen en struiken in de loop van de
ochtend hun winterse tooi voor een schitterend
druppelbehang. ln de windstille míddag glansden de
Roeken op de nog deels besneeuwde graslanden
en akkers op de Onneres. ln het al lage zonlicht
leek hun verenpak van parelmoer, heel anders dan
het staalblauw van de enkele zwa¡Ìe Kraaien
ertussen. Samen met de Kauwtjes hebben ze vast
weer menig emelt soldaat gemaakt.

Vanuit Appelbergen klonk de aanstekelijke lach van
een Groene specht. Zou dat dezelfde zijn als die
ook af en toe tuinen in het dorp met een bezoek
vereerd, op zoek naar mierennesten? Ze kunnen
zich snel en over grote aËtanden verplaatsen, maar
verder dan de Koelandsdrift, dieper de polder in, zul
je er geen tegenkomen. Schanelt de Groene specht
b'rj voorkeur op de grond zijn kos$e bij elkaar, de
Grote bonte specht zakt liever niet verder dan een
vermolmde rasterpaal of voederplank. Op ver-
schillende plekken is alweer de verdragende, korte
roffel te horen waarmee een mannetje een toe-
komstig broedgebied afbakent Het kortere en veel
zachtere roffel$e van z'rjn half zo kleine neel de
Kleine bonte specht, hoor je hier maar heel zelden.
Deze musgrote specht, zonder rood aan de staart,
is een soort van oude loofuossen en parkachtige
landschappen met oude bomen. De bomen langs
en in omgeving van de Van Swinderenlaan hebben
vast al de goede leefr'tjd, maar of hier ook al aan
andere hoge eisen van deze spechtensoort voldaan
wordP De oren gespitst houden de komende
maanden!

Dieper de polder in zijn de meeste sloten en
plassen dicht gesneeuwd of met ijs bedekt. Maar
het water van de brede waterlossing dwars op de
puttenstraat is nog helemaal open en bíedt een
grote groep Wilde eenden een prima dagverblijf.
Een paartje Smienten heeft er ook zijn toevlucht
gezocht. Op de kant laat een Aalscholver zijn
vleugels drogen: er viel kennelijk ook nog wat te
vangen.
ln de ruige berm langs het zandpad steken twee
Fazanthanen alert de koppen omhoog. Met veel
misbaar nemen ze de vleugels, even later gevolgd
door vier hennen. Dat blijkt echter nog niet eens de
helft van het harem te zijn, want één voor één
verdwijnen er zeker nog zes tussen de geknakte
rietstengels en vergeelde grassen in de rand van
een moerasje: onvindbaar door hun goede
camouflage.

De polder ligt er stil en verlaten bij. De grote
groepen oven¡rinterende ganzen hebben (tijdelijk?)
elders hun heilgezocht. De enkele paren luidruchtig
opvliegende Grauwe ganzen hebben hun zinnen al
op een broedplaats gezet en zullen zich door het
wínterse weer niet van de wijs laten brengen.

Tien minuten lichten de wieken van de Biks zilver
op, dan zet de ondergaande zon de polder even in

een gouden gloed. ln de top van een dode boom in
Martensbosje steekt het silhouet van een Buizerd
scherp af tegen de avondlucht. Uit het westen dalen
slierten ganzen richting de Westerbroekse-
madenpolder. Misschien kunnen ze de komende
dagen weer in de polder grazen.

ben hoentjen (benhoentjen@kpnmail.nl)
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e toekomst heeft een verleden

Jannus was inmiddels thuisgekomen. Hij had overal gezocht, maar niemand gevonden. Dat ãjn vader
er niet was, gebeurde wel vakeç maar dat zijn moeder zonder taal of teken añrvezig was, vond hij op
zijn zachtst gezegd vreemd. Gewoonlijk legde ze dan een briefie neer. Jannus snapte er niets van. Hij
doorzocht het hele huis, maar vond haar niet. Hij maakte zichzorgen, want ze zag er de laatste tijd niet
zo goed uit. Tenslotte pakte hij de fiets en reed naar de familie Smid. "Hebben jullie mijn moeder ook
gezien", vroeg hij aan Jqn$e en Grietje Smid, die samen in de keuken de aftyas deden. Grietje hield op
met drogen en keek Jannus verbaasd nadenkend aan. "Je moeder gezien... Ja, nu je het zegt.lkzag
haar vanmorgen tegen een uur df elf langs fietsen. Ze ging naar het dorp, maar ik heb haar niet terug
zien komen.' Jannus snoof eens diep. Het rook lekker in de keuken. Het rook naar gebakken spek.
Grie$e merkte het op en vroeg: 'Heb je wel gegeten, Jannus?'Jannus schudde zijn hoofd.
"Ga maar zfüen", zei ze en ze wees met haar handdoek naar de keukentafel. .Er is nog wel iets over.
Jantje wilj¡j het even opvyarmenn
"Lust je wel hutspot met speklapjes?'vroeg Jantje.
nNou,o zei Jannus. Met zijn ogen volgde hij Jan$e bij iedere stap, die ze vezette. Wat was het hier toch
een stuk gezellíger dan bij hem thuis. Er hing sfeer in het kleine huisje van de familie Smid en dat
ontbrak bij hem thuis ten enenmale. Daarwas meestal ruzie en als er geen ruzie was, ontliepen zÍjn
ouders elkaar. Zjn moeder was vaak aan het vitten en zijn vader dronk teveel de Iaatste tijd. Plezierig
was het er nooit. Jan$e zette een bord voor hem neer en legde het bestek ernaast. Hun handen
raakten elkaar even. Jannus kneep ondeugend in haar pink en keek haar met lachende ogen aan.
Jantje trok haar vinger los en kleurde tot in haar nek. Ze fluisterde: "Toe joh, mijn moeder staat hier in
de keuken." Grietje zag het wel, maar zezei nieF. Ze glimlachte stilletjes. Er ontging Grietje gewoonlijk
niet veel, maar het was niet haar gewoonte grapjes te maken over de gevoelens van anderen, ook niet
waar het haar dochter van zestien befof. Ze wist wat kwetsen was en zou dat een ander niet gauw
aandoen.
uWaarzijn Wllem en Michiel?" vroeg Jannus even later.
'Die zijn op de boerderij bij Kloosterboe/, antwoordde Jange.
"lk wist niet, dat Michiel zo van boeren hield. Of..." zei Jannus dubbelzinnig.
uNee, nee," haastte Jantje zich te zeggen. 'Hij helpt Kloosterboer met een of ander chemisch goedje en
daama zouden ze hooien. Vl/illem is immers altijd op de boerderij.'
"Ja,ia" knikte Jannus met volle mond. "\ffat ga jij straks doen, Jantje?'
'lk moet aan de studie. Over een week is immers het examen al.'
"Dan ga ik ook maar eens naar Kloosterboer."
"Moet jiigeen huiswerk maken?" vroeg Jantje pittig.
Jannus haalde zijn schoudeß op: uOch, ja wel"
'Dan zou ik dat maar eens doen."
"Dat heeft niet veelzin meer. lk blüf toch zitten.'
'Afs je zo praat, heeft het zeker geen zin meer.'
'Ach, de rapportenvergadering is geweest. Dus er is over mijn lot beslist. Er is niets meer aan te
veranderen ook al leer ik mij kapot. lk blijf zitten. Het kan gewoon niet anders. Mün vader heefr me
gedreigd dat, als ik weer zou blijven zitten, hij me naar de landbouwschool zou sturen."
"En je hebt helemaal geen zin om boer te worden', riep Jantje uit.
uNeeu, schokschouderde Jannus, "maar erzal wel niet veel anders op zitten. Gelukkig hebben ze op de
landbouwschool minder huiswerk."
'Reken daar maar niet zo hard op. Als ik zie wat WÏllem allemaalte doen heeft."
*Boer zijn is een mooi beroep,o mengde Grietje zich in het gesprek. "Je zult het vast leuk gaan vinden.".lk hoop hef, zei Jannus en hij trok zijn schouders verongelijkt op.
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"MoedeÉ, riep Fenna door de hal van de boerderij. 'lk heb mijn huiswerk af. lk ga naar het land om te
helpen hooien." lsabel deed de deurvan de voorkamer open en riep terug: 

"Wacht 
even dan kun je

thee en koeken meenemen.o
Fenna's gezicht betrok, maar ze zei toch dapper: "lkzal het water wel opzetten.' lsabel zuchtte diep.
Het maken van gedichten wilde niet lukken vandaag. "

"lk kan beter de boel opruimen en morgen opnieuw begínnen. Hier schíet je niets mee op." Ze schoof
de dicht beschreven vellen papier in het laatje van haar kleine elegante bureautje en liep naar de
keuken. Fenna zette juist met een klap de ketel op het vuur. 'Kind wat een haast.'
"Zezijn er allemaal al'
"Wie allemaal?'
"\Mllem, Michiel en Jannus. En Jantje zag tknet tussen de bomen van de oprijlaan doorkomen."
"Jannus? ls Jannus er ooK
"Ja, zijn vader en moeder zijn niet thuis. Hij weet niet waar ze ziin. Hij heeft bij de Smidjes gegeten en
is daama naar de tweeling gegaan op het land."
"Gezellig", zei lsabel en toen peinzend: 'Mevrouw Dallinga heb ik vanmorgen op de fiets naar het dorp
zien gaan. Het is anders niets voor haar om zo laatterug te komen. Zou er iets aan de hand zijn?'
"lk weet het niet."
De deur ging open en Jantje kwam binnen. 'Ha Jantje', riep Fennahear vriendin toe. "Uitgestudeerd,
Jantje?" vroeg lsabel.
"Nou. lk zie zouat stenetjes. "
'Nee todr zeket? Als je even wacht, nemen we meteen de thee mee naar het land. Eens kijken. lk heb
nog een zak kokosmakronen-o
"Hmmmmm, lekker. Ga je dan ook mee, moeder?'
iAch ja, dat vind ik net zo gezellig. Thee en koeken in de buitenlucht smaken me veel beterdan
binnen-"
"Ja,ia,ja. Dat zalwelo, zei Fenna en ze goot het water in de pot. "En vader even zien, zeker." lsabel
lachte, maar ze kleurde zowaar een beetje. De thee verdween onderde muts in de mand bij de mokken
en de koeken. De zon scheen. Een jas hoefden ze niet aan. Ze werden met enthousiasme door de
heren ontvangen. nlsabella', riep Reinierzwaaiend. 'Wat zitdaar allemaalvoor lekkers in die mand?'
uJa, als je dat eens wist. Kom maar gauw.n Met hun gezichten in de zon en hun ruggen tegen een hoop
hooi dronken ze thee, Michiel was gauw naast Fenna geschoven en Jannus naast Jantje. Zonder veel
te praten zatenze in een gemoedelijke stemming bij elkaar, deze mensen van Ferwerd. Een leeuwerik
twinkeleerde hoog in de blauwe lucht en liet zich daama als een steen naar beneden vallen. De rust
werd sledrts verstoord door het starten van een auto ergens op Gardum. Het geluid l<wam steeds
dichterbij. Michiel hief zijn hoofd op en zei: .Dokter Vermeulen.'
'Hij gaat naar jullíe toe, Jannus', zei Jantie.
?lweer?" zeiOnno Smid.
"ls je moederziek" vroeg lsabel.
oNeen, zeiJannus bedad'tÞ;aam. "Maar zezei gisteren, datze naarde dokterzijn pastorie moestvoor
onderzoek. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb." Er viel een stilte. Jannus dacht na. Zt¡n gezicht
versomberde.
Hij stond op en zei: ,,Bedankt voor de thee. Maar ik denk dat ik naar huis moet."
'Dat lijkt me een goed idee.' Reinier Kloosterboer knikte de jongen vriendelijk toe. "Tot ziens." "Tot
ziens, Jannus,'zeiden ze allen tegelijk. Er viel opnieuw een stilte. ledereen was met zijn eigen
gedachten bezíg. Toen Jannus buiten gehoorsafstiand was, zeiFenna met een aazelende klank in
haar stem: ,Toen we om twaalf uur uit schoolterugfietsten kwamen we een ambulance tegen."
"Hè toe, Fenna", zei lsabel, 'laten we nu niet meteen het ergste denken. Die lcwam vast van een ander
dorp."
"Nee," zei Fenna zacht, maar beslist. "Die kwam van Gardum."
Jantje en \Mllem knikten bevestigend. .Kom jongens, we gaan weer aan het werK, zei Reinier
Kloosterboer. 'Onno steekt op. De meisjes laden de wagen en de tweeling gaat hooi keren.' lsabel
pakte de kopjes in de mand en verdween met een peinzende uitdrukking op haar gezicht naar de
boerderij. Michiel maakte van zijn handen een kuil$e. Fenna zette haar voet erin en hees zich op de
hoge hooiwagen. Jantje volgde. Fenna bedankte Michiel met een lieve glimlach en met een blijgevoel
in zijn hart ging Michiel hooi keren. Toch was de stemming niet zo goed meer als zo even. Een gevoel
van bezorgdheid had zich van hen meester gemaakt. Zo nu en dan dwaalden hun ogen naar de
Dallinga Heerd, want de auto van de dokter stond er nog steeds.
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Het werd voor de bewoners van Ferwerd een andere zomer dan de meeste voorgaande. Het koren
groeide voorspoedig en de aardappelen ook. Daar lag het niet aan" Het weer was goed, dat was
evenmin een probleem. Nee, het zat hem in persoonlijke zorgen en in het bijzonder de zorgen van en
om de familie Dallinga. Het ging niet goed met Jikke. Ze was veertien dagen na de operatie
thuisgekomen. Verzwakt en nog meer vermagerd. Zelag het grootste deel van de dag in bed en voelde
zich niet in staat om de verantwoordelijkheid van het huishouden en het boerenbedrijf op zichte
nemen. Tweemaal in de week ging ze naar Groningen om bestraald te worden op de
radiotherapeutische afdeling van het ãekenhuis. Ze kwam er doodziek vandaan, want de stralen
vernietigden niet alleen de kwaadaardige kankercellen, maar ook gezond weefsel. Het meest
frustrerende was echter, dat het geen beterschap verzekerde, doch uitstel van de dood, want gezond
zou Jikke nooit meer worden en ze wist heL zonder dat iemand het haar ooit verteld had. Ze nam
maatregelen voor de tijd datze er niet meer zou zijn. Ze liet de notaris komen om haar nalatenschap te
regelen. Met berustende ironie vertelde ze hem omtrent haar huwelijk en vroeg hem raad, hoe ze het
testament zou moeten opstellen, dat Jannus zijn erfdeel zou kunnen krijgen, als híj meerderjarig werd.
Ze wilde het zo geregeld zien, dat Hendrik er intussen niet aan zou kunnen komen. Het viel niet mee
om daar een sluitende oplossing voor te vinden, want Hendrik zou Jannus' voogd zijn, zolang hij
minderjarig was en uit dien hoofde zijn financiën beheren. Er bestond geen enkele reden om Hendrik
uit zijn voogdijschap te ontheffen, teriminste de notaris vond hem daarvoor niet incompetent genoeg,
alhoewelJikke daaranders over dacht. Tenslotte kwamen ze overeen, dat Jannus zijn erfdeelzou
krijgen, zodre hij in het huwelijk zou treden of anders op zijn dertigste jaar. Jikke hoopte maar, dat zijn
toekomstige vrouw de hand flink op de knip zou houden of dat Jannus zijn wilde haren kwijt zou zijn en
dat Hendrik met zijn vingers van het geld af zou blijven. Jannus had een aard¡e naar zijn vaartje; hij was
gemaløucfttig van aard en Jikke wist uit ervaring waartoe dat leiden kon en daarwilde ze hem voor
behoeden.

ïoen de notaris vertrokken was, leunde Jikke vermoeid achterover in de kussens. Ze voelde zich
geestelijk en lichamelijk uitgeput. Ze had nog niet de tijd gehad om de vroegtijdige dood, die haar te
wachten stond, geestelijk te venrerken, maartoch had ze alhaar maatregelen moeten nemen. Het
stemde haar indroevig, dat ze nooit haar zoon kon zien opgroeien tot een volwassen man. Voor haar
zou het niet weggelegd zijn om met haar kleinkinderen op de schoot te zitten. Soms werd ze er
weemoedig van, maar soms ook bitter en opstandis.Ze had het al niet zo gemakkelijk in het leven
gehad met Hendrik en nu moest ze ook nog zo jong sterven. Op zulke momenten staarde ze nors voor
zich uit met een diepe rimpel in haar voorhoofd. Naarmate de tijd verstreek, klampte ze zich
hartstochtelijker aan het leven vast. Ze werd dankbaar voor elke dag die ze nog kreeg en ze begon de
betrekkelijkleid van het leven te zien. Haarhumeurigheid verdween, evenals haargevít op Hendrik. Zo
werden de laatste maanden van Jikkes even de mooiste maanden van haar huwelijk. Als het even kon,
was Hendrik aan haar bed te vinden. De kroeg in het dorp leek hij vergeten te zijn. Jikkes bed stond
voor het raam en vaak keken ze samen naar buiten over het land, waar het koren opschoot en aren
begon te vormen. Aan het eind van de middag van een warme dag, legde Jikke haar hand in die van
Hendrik en vroeg: "Dat de koeien op stal komen, maak ik niet meer mee, maarwat dacht je Hendrik,
zou ik de korenoogst nog halen?"
Hendrik had haar met grote, verschrikte ogen aangekeken, bij deze onvenrachte vraag. Er was geen
twijfel mogelijk, dacht hi¡. Ze wist wat haar boven het hoofd hing. Ze keek hem rustig aan en tranen
sprongen in Hendriks ogen, want hijhad een gevoelige natuur. Ze drukte liefdevolzijn hand en zei
zaeÌ'ft:" "Och Hendrik, daar moet je niet om huilen, anders hadden we samen toch nooit deze gelukkige
weken gehad? Het is beterzo te sterven dan plotseling bijeen auto-ongeluk. Nu krijg ik nog de kans
om een bee$e goed te maken, wat ik in de afgelopen jaren verprutst heb. En ik hoop, dat je na mijn
dood nog een bee$e goed over mij denkt. Toen ik nog gezond was, heb ik nimmer nagedacht over de
betrekkel'ljkheid en kortstondigheid van het leven. Toen dacht ik alleen aan geld en aan de toekomst. lk
zag niet, dat het leven van alle dag ook nog meerte bieden had buiten dat. lk besef nu, dat mijn
ambíties te hoog gegrepen waren. Ambities zijn goed, maarze moeten niet ten koste gaan van je
geluk. Ze moeten haalbaar zijn. Met minder hadden we ook kunnen leven en het had jou misschien van
de drank afgehouden. Nu ik geen toekomst meer heb en iedere dag die ik nog krijg, me voorkomt als
een persoonlijk cadeau uit de hemel, ben ik het leven met andere ogen gaan bekijken."
Hendrik kniKe stom. Tranen stroomden over zijn wangen. Met moeite bracht hij uit "Nee, Jikke. Je
bekijK het verkeerd. Het was niet jouw schuld dat alles zo fout liep in ons huwelíjk. De schuld ligt alleen
bÜ m¡j. lk was veel te gemakzuchtig. lk had jouw raad moeten opvolgen. Dan was alles heel anders
verlopen."
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Jikke druKe Hendriks ruwe hand tegen haarwang. Zewas moe geworden van het praten en
dommelde in. Hendrik bleef stilnaast haarzitten en hield zijn hand waar hij was. Zo vond Jantje hen
een halfuur later. Het was zo stil in de kamer, dat Jantje dacht dat mevrouw Dallinga sliep. Voorzichtig
opende ze de deur en keek naar binnen. Toen ze hen zo zagziften, glimlachte ze en sloot onhoorbaar
de deur. Ze ging naar de keuken en rammelde met de potten en de pannen. Tweemaal daags kwam
Jantje op de Dallinga Heerd. Ze was geslaagd voor haar Maveexamen en had vakantie. Toen ze
hoorde, dat mevrouw Dallinga zo emstig ziek was en weer thuis zou komen, was ze naar Dallinga
toegestapt en had aangeboden te helpen. Eerst sputterde Dallinga tegen, maartenslotte was hij
gezwicht voor Jantjes argument, dat ze toch vakantie had en zich verveelde en anders haar moeder
mear in de weg liep. Dat was niet helemaal waar, maar het had succes. Dallinga was opgehouden met

tegensputteren en vanaf dat moment bestuurde Jan$e met behulp van haar moeder het huishouden. 's

Ochtends tegen een uur of tien kwam ze. Dan maakte ze de boel schoon en kookte eten. Na de afrras
verdween ze entegen vijven kwam ze terug. Jannus vond het heerlijk om Jantje zo in de buurt te
hebben. Hij liep als een hondje achter haar aan. Het duurde dan ook niet lang of het was dik aan

tussen die twee. Ondanks de zorgen rond Jikkes ziekte was het voor hen toch een gelukkige zomer.
Jikke zag iedere dag uit naar de komst van het meisje. Ze was blij als ze het vrol'rjke, píttige gezich$e

van Jan$e om de hoek van de deur zag verschijnen. En Jikke dacht vaak: "Een flinke meid voor haar

zestien iaar enzeheefteen opgewekt en goed karaKer. Al is ze geen boerendochter, ik hoop van
harte, dat het wat wordt tussen Jannus en haar in de toekomst. Hij zou een fantastische vrouw aan

haar hebben."
Fenna ging over naar de vijfde klas van haar gymnasium. Ze kreeg vakantie en kwam vaak met Jantje
mee om te helpen. 's Middags gingen Jannus en Jantje weleens op stap en dan zat Fenna aan het bed

van mewouw Dallinga. Ze praatten over allerlei dingen en Jikke vond het maar wat leuk om een
gesprek te voeren met de pientere Fenna. Tenslotte vroeg ze of Fenna er niet voor voelde om bij haar
vioolte komen studeren. Ze vond hetzo gezellig om het meisje om zich heen te hebben en dat
gebeurde. Als Jan$e en Jannus er samen op uittrokken, kwam Fenna bij Jikke Dallinga om te studeren.
Het gehucht Ferwerd leefde sterk mee met het wel en wee van de familie Dallinga.
Tegen het einde van de zomer ging Jikkes toestand snel achteruit en de therapie in het ziekenhuis
werd stopgezsl. Ze was zo sterk vermagerd, dat Fenna haar soms net op een klein vogeltje vond lijken.
Zo broos, teeren doorschijnend zag ze eruit. Toen Jantje's ochtends om tien uur bij haar kwam kijken,

zei ze met zwakke stem: 'Jij houdt veel van Jannus, niet Jantje?" Jantje kleurde en knikte. Jikke
vervolgde: 'lk hoop, dat je later met hem zult touwen, want je zult een uitstekende vrouw voor hem zijn
en hem erg gelukkig maken." Jantje kleurde nog heviger. 'Kíjk mljn kind. ln het doosje op tafelzit een
gouden kettinkje met een hanger van blauwe aquamarijn. lk weet, dat jij het mooi vindt en ik wil het je
graag cadeau geven als herinnering en als dank voor alles wat je voor ons gedaan hebt. lk hoop, dat je

het wilt accepteren. Je zou er mij een groot genoegen mee doen.'Jantje knikte dankbaar. Ze streek
liefdevol over de blauwe steen, want ze begreep, dat ze dit cadeau niet weigeren kon. Ze lachte blij en

kuste Jik{<e uit dankbaarheid op beide wangen.
"tn het doosje zit ook een gouden armbandje. lk zou graag willen, dat je dat aan Fenna gaf.' "Maar
vindt u het niet leuker om dat zelf te doen, als Fenna vanmiddag komt?" vroeg Jantje.
'lk vrees dat mijn uren geteld zijn, Jantje. Misscfrien zieikhaar niet meer.'
Jantje knikte stom, nam de sieraden mee en rammelde extra hard met de potten en pannen in de
keuken om haar emoties in bedwang te houden. Hendrik kwam 's middags vroegerthuis dan anders:
alsof hij een voorgevoel had, dat Jikkes leven eÍndigde. Jikkes ogen lichtten op toen ze Hendrik zag
binnenkomen. Hij kuste teder op voorhoofd en deed op haar vezoek een extra kussen achter haar rug,

zodatze beter naar buiten kon kijken. Hand in hand keken ze samen over het pas gemaaide korenveld
en Jikke fluisterde: 'De korenoogst heb ik gehaald, Hendrik." Toen sloot zehaar ogen en Jikke Dallinga
verwisselde het tijdelijke voor het eeuwige.
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e Sch vers n

IETS NIEUWS BEGINNEN

Sinds begin oktober fiets ik regelmatig vanuit Haren naar Onnen. Op weg naar de Bakkenreg, of nog een
stukje verder door Onnen heen, als ik op weg ben naar het AZC.
lk ben Gerdien Wassenaar, adjunctdirecteur van basisschool De Borg en als zodanig momenteel veel
aan hetwerk in Onnen.
Sinds ons schoolbestuur heeft besloten om het ondenrijs aan de kinderen van het asielzoekerscentrum te
gaan vezorgen, ziet mijn werløame leven er anders utt Zo heb ik nu bijvoorbeeld zomaar geleerd hoe je
een compleet nieuwe school begint in twee weken tijd... Een waanzinnige klus. Mijn directeur en ik
begonnen aan iets waarvan we niet wisten wat het precies in zou houden.
Het contact met het COA, de overheid, de financiering, het aannemen van personeel, uitzoeken van
materiaal, methodes, het overal en nergens lenen van meubilair, het samenwerken met de zeer
behulpzame gemeente om het schoolgebouw weer up to date te maken.... Maar bovenal het bijzondere
kennismaken met mensen die van zo ver komen, met zulke vaak droevige verhalen, dat is íets nieuws in
mijn leven, íets dat veel dingen in een compleet ander perspectief zet.

Uit de verhalen in de krant en het tv-joumaal over de lS, over Syrië, over onbemande boten met
vluchtelíngen weten wij inmiddels allemaal wat voor helse tochten deze mensen hebben meegemaakt.
Maar als ik met ouders praal komt al dat leed opeens recht naar binnen. Dan ben ik dankbaar dat ik in
een land woon waar ik veilig ben en waar we hulp kunnen en mogen bieden aan deze mensen, aan hun
prachtige kinderen.
Nooit zal ik de eerste schooldag op het AZC vergeten. 83 kindertjes, bijna allemaal uit Syrië, kwamen zich
melden aan de hand van meestal hun vader. Er waren ook een paar Engels sprekende ouders die zich al
snel opwíeçen als tolk, echt onmisbaar die eerste weken. Nieuwe leerkrachten, vrijwilligers, kinderen die
van de ene naar de andere klas liepen, die nog nooit onderwíjs hadden genoten al waren ze al acht
jaar.... Een kleine chaos zou je het gerust kunnen noemen.

Als ik samen met onze vrijwilligster Dorothea Oldenhuizing (ook
een bewoonster van uw dorp) op maandagochtend de intake
doe van nieuwe bewoners, tekent zich soms de volgende
situatie af twee ouders die geen Engels spreken maar met de
lD van zichzelf en hun kinderen schuiven bij ons aan aan tafel
om hun kinderen in te schrijven. Meer uewareno vaders staan ín

de buurt. Een vader (stoer in zijn leren jasje, snel kapsel), komt
er snel bij en begint alles te vertalen naar het Arabisch wat wij
in het Engels vragen. "ls uw kínd gezond? Heefr het eerder
onderwijs gehad? Hoe lang en in welke taal? Slaapt uw kind
goed?" Een andere ouder komt er bij staan en wilook helpen.
Met gebaren, met veel over en weer gepraat, krijgen we de
inschrijving uiteindelijk rond. Dat er zoveel kinderen op 1 januari
geboren zijn, daar zijn we al lang aan gewend.

lnmiddels hebben we veel bereikt, er heerst een goede rust als ik het schoolgebouw in kom lopen en we
kunnen zeggen dat het ondenrijs aan deze kinderen steeds beter op de rit staat. De ouders zijn ons zo
dankbaar, dankbaar voor de school maar ook zichtbaar dankbaar wanneer je geÏnteresseerd en aardig
bent, gewoon menselijk eigenlijk.

Op 5 december heb ik moeders uitgenodigd om pepernoten met ons
te komen bakken. We kenden elkaars taal niet maar leerden van
elkaar wat boter, meel, marsepein of speculaas is in het Arabisch en
in het Nederlands. Wat hebben we plezier gehad en hoe geweldig
werd het toen hun kinderen er bij kwamen en we met z'n allen
Sinterklaasliedjes stonden te zingen.
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Regelmatig kijk ik in de klas bij één van de leerkrachten die voor ons werken. Als Ík al die lieve en mooie
kinderen zo in de klas zie zitten en werken, blíj en venrachtingsvol, maar soms ook boos, ruziezoekend,
dwars, met hechtingsproblemen, met allerlei angsten, realiseer ik me wat ze hebben meegemaakt.
SommÍgen al twee jaar op de vlucht. Een moeder die is achtergebleven in een vluchtelingenkamp in

Libanoñ, broertjes die nog ergens bij oma wonen in Syrië, een orthodox uítziende vader waar ik stiekem

een bee$e bang voor ben die huilend vertelt hoe zijn dochter l0
keer per nacht schreeuwend wakker wordt... Zo roept deze
school in Onnen veel emotie op. !k kan met een heel tevreden
en bl tranen in mijn

ogen willen doen. !k
weet n veroveren in

onze Nederlandse samenleving. En dat deze mensen dat plekje

alleen krijgen aÍs ze werkelíjk goed de taal gaan beheersen. Ze
willen zo vreselijk graag Nederlands leren, maar wachten nog

op de eerste taallessen. Gelukkig hebben zich vele vrijwilligers uit Onnen en Haren bij het AZC gemeld.

En dat geeft mij veel hoop voor een samenleving waar mededogen en

werkelijk betekenis hebben.
compassie woorden zijn die nog

\Mlt u onze school komen bekijken? Dan bent u van harte welkom op vrijdag 6 maart van 13.45 - 14.45

uur. De koffie staat voor u klaar!

Filmavond in Jeusdhonk De Oude School

Op vrijdag 6 maart ís er een filmavond in het Jeugdhonk. Kom gezellig
meekijken en neem allemaalje beste humeur mee!! Voor de films wordt
gezorgd.

DE 0/AI/iE SCIIf///L

Wanneer: vrijdag 6 maart van 20:00 uur tot 0:00
Waar?: Jeugdhonk De Oude School, Bakkerweg 4, 9755 PM Onnen
Leefrijd: 12 tot en met 18 jaar

Papa-Mama avond in Jeuqdhonk De Oude School

Op zaterdag 21 maarl is er een Papa-Mama avond in het Jeugdhonk. Dus houd deze datum in je agenda
vrÍj en kom gezellig wat drinken en natuurlijk kletsen met alle ouders uit het dorpll En om natuurlijk te
weten waar je kind of kinderen uithangen en wat ze doen. Ook is er bijpassende muziek om gezellig op de
oudenretse manier te feesten.

Wanneer: zaterdag 21maa¡tvan 21:00 uurtot0l:00 uur
Waaft: Jeugdhonk De Oude School. Bakkerweg 4, 9755 PM Onnen
Entree € 2,00 pp

,ffiãl('1



oo roe Onnen

Na het verhaal van Jan-\Mllem in de vorige editie van de Onner Ons is er alweer veel gebeurd.....en zijn er
veel kilometers gelopen!
Vier I opers van onze I oopgroep, José , Jan-Willem, Dick en ik (Joke) hebbe n o p 11 januari de ha lve
Marathon van Egmond aan Zee gelopen. Vooraf was het al spannend....wat doet het weer, hoe koud/nat zal
het zijn die dag. Zoals jullie je vast nog herinneren was het dat weekend stormachtig weer. Maar goed, wij
waren er klaar voor en om 09:00 uur vertrokken we naar Egmond aanZee.
Ruim van tevoren ter plekke met nog 17.000 andere lopers!
Beslissing nemen, hoeveel laagjes kleding doe je aan....onze coach fietste natuurlijk niet mee, dus niets mee
in een fietstas.
Na een half uur uítstel van de starttijd i.v.m. een te smal strand mochten we vertrekken. Eerst een rondje
door Egmond en toen het strand op. Wauw...wat een ruige zee en wat een wind! Wndkracht 8!

Schuimvlokken vlogen ons om de oren. Prachtig!
Na 7 km langs het strand gíngen we de duinen in en zo met een lus terug naar Egmond.
Dick, onze snelle loper was in 1:41 alweer binnen.
Wij in 2:03. Allemaal tevreden en kicken dat we het geflikt hadden.
ln Onnen ging Christel in actie en liep ook de aßtand van een halve marathon, met onze coach aan haar
zijde. Ook een mooie tijd van 2:03.

Ondertussen trainen we trouw door en hebben een nieuwe uitdaging gevonden in de halve marathon van
Haren op 7 maart (of 12 km voor liefhebbers).
Voor deze halve marathon heb ik een aantal lopers bereid gevonden om zich te laten sponsoren voor een
goed doel, nl, Stichtíng Waridi.
lk ben sinds de oprichting Ín 2010 verbonden aan deze stichting, die een Zorgboerderij ondersteunt in

Oeganda, Destiny Girls. Dit project helpt jonge meisjes die in de prostitutie zijn geraakt, hun leven weer op
de rails te krijgen door middel van opvang, scholing en therapie. Zorgen dat ze uiteindelijk een vak leren en

zelfstandig kunnen leven. Als Stichting Waridi willen we dit jaar heel graag voldoende geld ínzamelen om
een tehuís te kunnen laten bouwen, naast de zorgboerderü (kippenfarm) waar ze nu hun best doen (met
vallen en opstaan) om financieel zelfvoozienend te worden. Dit alles wordt gedaan onder leiding van
Fulukas en Miriam Borea,een Oegandees echtpaar.

Wat gaan de halve marathon lopers van loopgroep Onnen doen behalve21,7 km hardlopen? Zij vragen aan
vrienden, familie, dorpsgenoten d.m.v. een sponsorkaart om gesponsord te worden per kilometer.
Loop jrj nou de halve van Haren en wilje ook meedoen aan deze actie...SUPER!
Stuur een mail naar renkenstulo@olanet.nl rnet dit vezoek en jouw adres en ik zorg dat jij de benodigde info
krijgt!! Wordt je niet benaderd om te sponsoren, mag je natuurlijk alt'ljd een bijdrage doneren! Breng het
langs op Mottenbrink 16b.
Samen kunnen we veel!

Voor meer infu kijk op: www.waridi.nl

Joke
Onnen

met de print "loopqroep Onnen"
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Uw partnér in:

'riool ontstopping

Loon en ingsbedriJf

- aanleg/renovatie riool
- drainagesystemen
- grondwerk t.b.v. tuln
- sloopwerÍ</recycl ing

GROND-, WEG- EN WATERViÍERKEN

a_- 
ffi*Mæiúr _ 

/\ r'à 1\

- gladheidbestr'{ding
.. = Ieverlng straatzand/tuingrond/compost
- leyerlng halfverharding (grind, ¡nijnsteenlsplit)
- beschoeÌing
- graafmaehineverhuur
- transportFelland 2a - Haren

) 06 - 53315015 / 050 - 4061950
E info@vanderes-info www.venderes.info

Stukadoorsbedriif

# Felland 7 -Haren E NOA
ffi(ffit¡|Ë
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o50 5341730 / A6 22488883

BETAAL I'TET TEVEEL!
{6% BTW voor partlcullereno vraag naar d€ voolwaarder¡)

tt
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NIEBOUW
nieuwbouw verbouw onderhoud

Ook uw adres voor:

Felland 4,9753 TA Haren

Tel. 050-4061041 Fax. 050-4061042

Houtwormbestrijding

Zwambestrijding



Nieuws uit Onnenstaete
Nieuwsbrief nummer 3
Maand: februori 2075

Redactie: medewerkers COA locatie Onnen

Reacties kunt u sturen noor: onnen@coa.nl

NIEUWSBRIEF JANUARI NIET VERSCHENEN

Wij hebben vernomen dat onze nieuwsbrief
goed wordt ontvangen. Ook dat er meerdere
mensen waren die het nieuws van

Onnenstaete afgelopen maand gemist

hebben. Helaas is door omstandigheden
(grote druKe en andere prioriteiten) de

nieuwsbrief van januari niet gerealiseerd. Uit
deze brief mag blijken waarom dit helaas niet
gelukt is. Evenzo ons welgemeende excuus

hiervoor.

TOPDRUKTE DOOR OMK1AP

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan

het realiseren van de zogenoemde omklap
van Pre-Pol naar ÊZC. Op papier is zoiets snel

en eenvoudig geregeld, maar dan begint het
pas. De volledige populatie van 480 Pre-Pol

bewoners is inmiddels vervangen door 480

AZC bewoners. Daarbij komt dan een geheel

andere manier van werken. Was het eerst
slechts zorgen voor: bed, bad en brood, vanaf
nu moet er gewerkt worden aan inburgering
of terugkeer. Dit betekent ook uitbreiding van

het team met 8 nieuwe medewerkers
waarvan de meeste nieuw en dus nog geen

COA ervaring hebben. Hierdoor moeten deze

medewerkers naast het volgen van enkele

noodzakelijke trainingen het werk vooral in de

praktijk nog leren.

De meeste nieuwe bewoners komen uit Syrië

of Eritrea en hebben veelal een tijdelijke
verblijfwergunning. Het is noodzakelijk hen

het nodige over het leven in Nederland te
vertellen ín de training "Kennis van de

Nederlandse samenleving" Ook moet er

begonnen worden met het volgen van

Nederlandse les (NT2= Nederlands als tweede

taal). Tegelijk met dit alles beginnen de

bewoners hun leven weer in eigen hand te
nemen. Zij onwangen vanaf nu weekgeld en

moeten zelf voor hun eten zorgen. Hiertoe
hebben alle volwassen bewoners een t'rjdelijke

bankpas (moneycard) uitgereikt gekregen.

Een proces wat helaas lang niet altijd
vlekkeloos verloopt. Door storingen en fouten
komt het regelmatig voor dat een bewoner

niet kan pinnen wat op zich weer veel extra
werk voor het COA personeel betekent. Al

met al kunnen we stellen dat het eigenlijk te
snel ging maar ook dat het nu eenmaal niet
anders kan. Gelukkig voor het team van

Onnen hebben we in de maanden december
en januari extra ondersteuning gekregen van

het team COA medewerkers dat klaar stond
voor de nieuwe locatie in Hoogeveen. Door
vertraging in de verbouw konden zij daar nog

niet van start. Hoe mooi kon het zijn, zij

verleenden bijstand aan het team Onnen en

konden daardoor op hun beurt alvast de

noodzakelijke kennis en kunde opdoen in

Onnen. Samen hebben we het gered!

SPANNINGEN OVER GEZINSHEREN¡GING

De meeste Syriërs zijn alleenreizenden. Veelal

mannen, maar soms ook vrouwen, reizen in

hun eentje vooruit teneinde hun gezin de
gevaarlijke bootovertocht te besparen. Zodra

zij een vergunning tot verblijf hebben
gekregen, mogen z'rj gezinshereniging aan-

vragen. Een proces dat tot verleden jaar

slechts een paar maanden duurde. Door de

topdrukte van het afgelopen jaar duurt deze
periode nu veel langer, tot soms meer dan

een half jaar. Nu de asielzoeker eenmaal een

vergunning tot verbl'rjf heeft gekregen, willen
ze dan ook zo snel als mogelijk starten met de

aanvraag voor gezinshereniging. Maar helaat
doordat er in een korte periode op de locatie

480 nieuwe bewoners zijn aangekomen, zijn

er per direct ook grote achterstanden die nog

ingelopen moeten worden en is er een

wachtlijst bij Vluchtelingenwerk (VWN). ZÜ

ondersteunen de asielzoekers met deze

aanvraag. Daar komt dan nog eens bij dat

men lang nog niet allemaal de noodzakelijke
papieren van de lmmigratie en naturalisatie
dienst (lND) heeft teruggekregen. Dit roept
veel spanning op b'lj vooral de mensen uit
Syrië. Vaak verbl'rjven vrouw en kinderen nog

in het oorlogsgebied of iets gunstiger in
slechte opvangkampen in buurlanden als

b'rjvoorbeeld: Egypte, Lib¡ê of Turkije.

ledereen kan zich wellicht voorstellen hoe

vreselijk het moet z'rjn je familie onder deze

omstandigheden te moeten missen. Gelukkíg

zijn genoemde achterstanden inmiddels zo

goed als ingehaald en keert de rust weer.
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Nieuws uit Onnenstaete
SN EEUWPRET ONDER ASI EIZOEKERS!

Eindelijk is het dan zover. Op 24 januari valt
de eerste echte sneeuw op Onnenstaete. Dit
betekent natuurl'rjk dolle pret voor de

kinderen van het asielzoekerscentrum. EJkaar

inzepen, glijbaantje spelen of een heuse

sneeuwpop maken, voor de Syrische kinderen
iets wat zij ook in hun eigen land kennen.

Voor de Eritreërs is dit meestal hun eerste

kennismakíng met het fenomeen sneeuw.
Voor íedereen in ieder geval reden om veel
foto's te maken en er met veel plezier van te
genieten.

SPORT VERBROEDERT

Vanuit de gemeente Haren kwam in

november het goede nieuws dat men nog wat
uurtjes sportbegeleiding over had. Of w'tj hier
gebruik van wilden maken, natuurlijk willen
we dat! Goed voor de asielzoekers om even
wat afleiding en plezier te hebben. Goed ook
om daarbij dan tegen een lokale club te
kunnen voetballen, om zo in contact te komen
met de inwoners van de omgeving en visa

versa.

Ook het COA vindt sport belangrijk en er is

voor het komend iaar zelfs wat extra budget
ter stimulering beschikbaar gesteld. Inmiddels

is er al veelvuldig contact geweest met lokale

verenigingen. Onbekend maakt onbemind,
maar het tegenovergestelde is ook waar.

Daarom willen wij onze bewoners zoveel als

mogelijk laten meedoen aan lokale

activiteiten, clubs en verenigingen. Mooi dat
dit door alle partijen gestimuleerd wordt.

VEEI GEDAAN, NOG VEEI TE DOEN

Het afgelopen iaar is er al heel veel
gerealiseerd op Onnenstaete. Kantoren,

lesruimtes, activiteitenruimtes en wooneen-
heden zijn geplaatst en ingericht. Er worden
lessen en activiteiten georganiseerd etc. Maar
we zijn er nog niet. De komende maanden zal

er nog een aantal speel- en sportfaciliteiten
worden gerealiseerd en zijn we druk doende
met het optimaliseren van de processen en

activiteiten. We verwachten zo rond begin
mei het meeste op orde te hebben en z'rjn van
plan ergens in deze maand een open dag te
organiseren om u zo te kunnen laten zien hoe
het leven op Onnenstaete is.

ZWERFVUIT EN VERKEERSONVEITIGHEID

Zoals al in de vorige nieuwsbrief is gemeld,

zün zwerfuuil en verkeersonveiligheid
belangrijke punten waar extra aandacht voor
nodig is. Onlangs zijn er diverse acties
uitgezet. Zo zijn er nogmaals extra fiets-
lampjes uitgedeeld, heeft de vreemdelingen-
politie een aantal malen verlichtingscontrole
gehouden en z'rjn er extra lichtgevende hesjes

voor de schoolgaande kinderen gekocht. ln

het geval dat bij een controle wordt gecon-

stateerd dat kinderen geen deugdelijke
verlichting hebben of geen hesje dragen
worden hun ouders bezocht en daarop
aangesproken. Bij de laatste controle was er
een duidelijke verbetering zichtbaar. Voor de
volwassenen is er binnenkort een aantal
voorlichtingsbijeenkomsten over verkeers-
regels en verkeersveiligheid. Wat betreft het
zwerfuuil, hiertoe is er onlangs een schoon-
maakactie gehouden langs de Koelandsdrift
en de Dorpsweg. ln totaal werd er een flinke
vuilniszak vol afual verzameld. Ook aan dit
onderwerp wordt op de scholen extra
aandacht besteed. Het idee is dat de volgende
schoonmaakactie door de kinderen zelf
gedaan zal worden.
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Kaart- en Sioelclub "Slim in Trek"
Tussenstand Klaveriassen

Naam
Wolters
Koops
Abbring jr.
Reinders
Tonnis
Swaving
Berends
Es van der
Abbring
Eitens
Hamberg
Paize

Swaving

Berends

Last

Vlaar
Rutgers

Ottens
Bazuin

Hemmen

Ottens

Zuidema

Swaving

Swaving

Berends

Hoogste
stand
58548
s7824
57468
57200
56827
56760
56661
56571
56315
56246
562L4
5s965

55566

55519

55514

55300
55031

54902
s37ts
52946
52747

52635

5263L
52307

50L27

Hoogste

L3577
13304

t3076
L2936

L2704

L2636
L224L

Naam

Naam

Koops
Abbring jr.
Es van der
Eitens
Wolters
Berends
Berends
Rutgers
Tonnis
Ottens
Reinders
Hamberg

Ottens
Vlaar

Paize

Bazuin

Swaving

Last

Berends

Hemmen

Swaving

Swaving
Swaving

Zuidema

Abbring

Stand van
03-02-2015

5473
5394
s240
s205
5056
5013
4942
4928
4894
4844
4738
4706
4678
4666
4590

4442
4299

4264
4200

4200

4200

4200

4200

4090

3482

2

3
4
5

6

LJ.
2 J.F.

3T.
4K.
5H.
6K.
7W.
8G.
98.
10 T.

LL G.

L2 B.

13 J.

L4 J.

15 J.

16 F.

L7 S.

18 J.

19 G.

22 L.

23 J.

24 Mar.

25 Mich

26 S.

27 W.

H.

J.

J.F.

G.

B.

s.

K,

T.

W.
K.

B.

J.

Mar.

W.

J.

J.

G.

J.

F.

L.

T.

s.

Mich.

J.

G.

10
LL
L2

L3

L4

15

L6

t7
18

20

7

Hoogste stand: 5956K. Eitens

Naam

A.

L.

T.

G.

G.

M.

L

2

3

5

6

7

W¡t dE

Abbring
Paize

Swaving

Blom

Zwiers

Kooistra

Hoogste stand:

Wit de
Paize

Blom

Zwiers
Abbring
Swaving

Kooistra

Stand van
03-02-2015

1131

LOg4

1088

LOTL

L048
LO44

L037J

A.

T.

G.

M

L.

G.

J.

1

2

3

4

5

6

7

Ll78A. de Wit

{t'*.
Tr¡ssenstand Sjoelen
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Dartelds

Hoveniersbedri f

Dorpsweg 50 Onnen ONTWERP

www.bartelds.nl AANLEG

050-4061991 ONDERHOUD

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

Adviseurs in Financiële Zekerheid

In Horen is dot o.o.;

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

Lid van de AdFiz en Stichting Klachteninstituut Verzekeringen



Kaart- en Sioelclub "Slim in Trek"

Puntentotaal
L87TO

18511

18380

18114

L8O2L

L7973

L7943

L7943

L794t

L794L

L7879

17860

L7838

L7607

t7482
L7476

L7326

t7262
L7256

17090

17086

17060

16980

16886

L6697

L6637

16539

16433

16393

L6367

L6344

L6L27

15911

L575L

1s551

Naam

Swaving, Johan

Vlaar, Jos

Swaving, Michiel

Leugs, Simon

Koops, Jan

Berends, Wim

Abbring; Maria

Harmsen, Fia

Es, Tiny

Tilman, Eike

Mariska / Klaas B.

Wolters, Harmtje

fonn¡s, Bert

Horst, Greet

Laura / Coby

Vrieling, Tiaard

Ottens, Jantje

Abbring Jan Folkert

Swaving Sietske

Leugs, Alie

Gorter, Wiebe

Vrieling, Gert

Boersema, Gerrit

Duisterwinkel Klaas

Dijk van, Jan

Harmen, Ar¡e

Ton

Bazuin, Fennie

Paize, Jacob

Wilkens, lna

Rutgers, Gerard

Ottens, Ties

Veldhuis, Emmy

Stoker, H

Vrieling; Borgert

l0averlassen 11 bomen
Plaats
1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

L2

13

t4
15

16

L7

18

19

20

2t
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Puntentotaal
5060

4782

47L5

4678

4662

4579

4563

4539

4503

4262

4t28

Naam

Snuk, mw, P

Aardema, mw. M.

Blom, mw, G.

Pa¡ze, mw. T

Abbring, mw. L,

Kooistra, mw. J,

Boer, mw. H.

Dijkvan, mw. C.

Swaving, dhr. G.

Siersema, mw. P.

Bender, dhr. W.

Sioelen ¡lfl keer
Plaats

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

36 Reinders, Geertje 15534

Op zaterdag 31 januari 2015 werd onze

trad¡t¡onele Marathondag Klaverjassen en

Sjoelen gehouden in deTehof.

Maar liefst 36 klaverjassers en ll sjoelers

deden hieraan mee. Van 10:00 -22:OOuur
werd er druk gekaart en gesjoeld. leders

concentratieniveau werd dmv lunch en buffet
offrituur weer naar een toppunt gebracht.

Zie het overzicht voor de uitslag.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde

dag. Met onze dank aan de'tiehof en alle

vrijwilligersl

td
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Jubileum prijsvraag: Waar is dit in Onnen?

Foto I

Fob2

Foto 3
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Foto I

Foto 9
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Foto 10
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2.

3.

4.

Noteer bij het numfner van de foto de straat en het huÍsnummer of de locatie waar de foto is

gemaakt.

1.

Noteerje naam en adres:

Naam:

Adres:

Doe de ingevulde l¡jst ¡n de brievenbus van Mottenbrink 164.

Onder de winnaars verloten wij een trischeque voor de 1", 2'en 3e prijs t.w.v. € 30,-, € 15,- en €7,5O1

De juiste anh¡rroorden en de winnaars worden bekend gemaakt in de voþende Onner Ons.

5.

6.

7

8.

9.

10.

...æãYff



STICHTI NG VOLKSVERMAAK ON N EN

Gezocht nieuwe leden, vrijwilligers

Stichting Dieverdoatie wil haar bestuur graag uitbreiden met enthousiaste nieuwe
leden. Het is belangrijk dat wij nieuwe en enthousiaste leden krijgen om te zorgen
voor de continuiteit van de vaste activiteiten, waar wij als dorp aljarenlang van
genieten. Op dit moment zorgt de stichting voor de paasbult en bijhorende
paasactiviteit, het Sinterklaasfeest voor de kinderen en het inzamelen van oud
papier. Voor volgend jaar staat een 5-jarig feest op de agenda.
Stichting Dieverdoatie heeft in het verleden meer activiteiten georganiseerd en wij
zouden dit wel weer willen gaan doen, maar daarvoor hebben wij meer leden of
vrijwilligers nodig.

Lijkt het je leuk om met jouw creativiteit en inzet de stichting te versterken of als
vrijwilliger te helpen bij activiteiten, dan ontvangen wij hiervan graag een e-
mailbericht of een telefoontje.

Oud papier
Wijvezoeken een ieder, die het oud papier komt brengen, om dít in een doos te
doen of het papier te stapelen en met een touw vast te binden. Het leegmaken van
dozen en plastic zakken zorgt, dat er minder in de container past en maakt het
lastiger om te stapelen. Jullie medewerking zou onze werkzaamheden verlichten en
ook efficiënter maken.

Pasen
Dit jaar mag de paasbult helaas niet meer op de oude locatie gemaakt worden.
\Mjzün momenteel op zoek naar een geschikte locatie en moeten dit vervolgens ter
goedkeuring aan de gemeente voorleggen.
Wanneer het storten van snoeihout en het bijhorende paasvuur door kan gaan, willen
wij de stortdata van snoeihout plaats plaatsvinden op, zaterdag 21 en 28 maart.
ln de volgende Onner Ons meer informatie omtrent de paasbult en de paasactiviteit.

Stichting Dieverdoatie

Pete Silverstein psilverstein@ziqoo.nl 06 546 57 911
Jose Eisses plaseisses@ziqqo.nl 06 430 23175
\Mllem Swaving
Lars Berends

Dieverdoatie
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BOUWBEDRIJF

W I BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken

050-5347509 Felland 7c, Haren

info@bruiniers. nlw\ryw.Bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
bouwmaterialen
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GRONDVERzET

J.deG root ir.

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

Tevens leveren i teelaarde en vulzand
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Telefoonl

050 -2802272

06 - 233 888 6a (mobiel)

horneopathie !

Praktijkadres:

Brinkhorst 3 ('t Clockhuys)

HAREN (Gn)

Van der Veen
Service

Onnen
T. 050-5034128 M. 06-25427095
www.va nderveenserv i ce. n I

Wij berekenen u geen voorrijkosten !
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E-mail:

i nfo@praktijkchrisschaafsma.nl

Postadres:

Tijborgsteeg 1

9755 PL ONNENmtüilt¡
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Voor het uitvoeren van: Reparatie,
alle Automerken

Felland 4a
9753 TA Haren
Tel. 050 - 534 51 25

06 - r20 86 752

U bent altljd van harte welkom b
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en APK van

Uw reparatiespecialist !
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Koelen - Vriezen - Wassen
Audio- Satelliet-TV



Overzacht
van alle verenigingen en stichtingen die in onnen actief zijn:

Telefoon/E-mailadresSecretariaatNaam

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

Dhr. R. Venema

Dhr. J. v.d. Belt

Dhr. J. Vlaar

Mevr. l. Vlaar

Mevr. E. van \Meren

Mevr. T. Mars

Mevr. M. Oosterveld

Dhr. P. Silverstein (t¡jderük)

Mevr. J. Eisses (tijderijk)

Dhr. E. Oosterveld

Dhr. W. Berends

Dhr. G. Honebecke

Dhr. E. Berends

0504061381
hi. oosterveld(Ohome. nl

050-4062523
riemervenema(ôhotma il. com
06-26953001

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

0504062553
ora n ieveren iq inq(Aon nen. n u

050*4061520

ewinavanwieren@home. n I

050-5255695

tinekemars@hotma il. com
0504061381
marionvandiikh u izen@home. nl

06-5465791 I
psilverstein@zioqo. n I

06{3023175
plaseisses@ziqqo.nl

0504062847
erikoosterveld(@ home. n I

050-4062802

wimberends00T@hotmail.com

0598-325194
qerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl

Jeu de Boules-groep

Jeugdvereniging "De Oude School"

Kaart- en Sjoelclub'Slim in Trek"

Oranjevereniging Onnen

Ouderensoos Onnen

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Stichting "De Tijborg"

Stichting Dieverdoatie

Stichting Dorpshuis "De Tiehof

Tennisclub

Toneelvereniging Onnen'D.O.T.'

Visclub "De Onner Biks"

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. J. van Wees

dorosbelanqen@onnen. n u

050-4063554
Reindert.erinoa@tele2. n I

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

buurt ook kan, misschien zelfs rninstens zo goed en

waarschijnlijk voor een aantrekkelijke prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische lnstalla-

ties, wateç sanitair, elektr¡cite¡t, airconditioning, vloer-

verwarming. centrale verwarming, dakbedekking,

zonnecollectoren en zink- of ríoleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

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

tarief natuurlíjk........want het blijft onnerons!
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Middelhorsterweg 30e - 9751 TG Haren - (050) 534 9g 02


