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Onner Ons
Dorpskrant van Onnen

“Als u mijn aandacht wilt
trekken, dan moet u een asbak
naar mijn hoofd gooien” zei de
man bij de afsprakenbalie van
het ziekenhuis. Zo juist had hij
zich gemeld bij de assistente,
die hem nu verwonderd
aankeek. Ze aarzelde wat ze
moest zeggen; de man mocht
dan in het ziekenhuis zijn,
waar eerste hulp bij de hand
was, maar dit was op zijn
minst een vreemd verzoek.
“U denkt waarschijnlijk, dat ik
niet goed bij mijn hoofd ben”,
vervolgde de man. Wachtend
op een verklaring nam de

assistente hem op.
De man begon
te lachen: “
Ik zal u uit
de droom
helpen, ik
kan niet
goed horen,
dus ik
reageer

niet op een oproep, zeker niet
in deze ruimte”. “Oh, maar dan
zeg ik even tegen de arts dat
hij hard moet praten wanneer
hij u oproept”, reageerde de
assistente opgelucht. De man
schudde zijn hoofd: “De
akoestiek is hier niet goed, er
is veel galm en doordat er
mensen zitten te praten hier in
de wachtkamer, hoor ik alleen
maar rumoer, maar niet mijn
naam”. Hier wist de assistente
niet direct een antwoord op,
maar de man zei: “Dat van die
asbak is natuurlijk een grap”.
“Ja, maar u heeft me wel even
laten schrikken”, antwoordde
de assistente. “Ik heb nu in
ieder geval uw aandacht en nu
denkt u met mij mee”, meende
de man. Voorzichtig knikte de
assistente ter bevestiging,
wachtend op wat zou volgen.
“Kunt u naar me toe lopen of
kan de arts naar me toe
lopen?” Weer aarzelde de

assistente, de arts kende deze
man nog niet en als er mensen
aan de balie stonden, wist ze
niet zeker of ze weg zou
kunnen. De man schoot haar
te hulp: “ Als u me zegt van
welke kant de arts komt, dan
ga ik met mijn gezicht die kant
op zitten. En ik kan in uw
gezichtsveld gaan zitten. Als
mijn naam dan wordt
opgeroepen hoeft u alleen
maar naar me te zwaaien, dan
zie ik dat.” Dat leek haar een
goed idee, maar de man was
nog niet klaar met zijn uitleg:
“Ik kan verder nog aan mijn
buurman in de wachtkamer
mijn naam geven. Wanneer ik
mijn naam dan niet hoor, kan
hij mij aanraken op mijn arm
en wijzen waar mijn arts
staat”. “ Al deze maatregelen
lijken me beter dan die asbak”,
lachte de assistente.

Corry Schoemaker

Wie niet horen wil/kan…
"U denkt waarschijnlijk dat ik niet goed bij mijn hoofd ben" zei de man
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Tussenstand Klaverjassen
Hoogste stand Stand van 29-sep

Naam Naam
1 J. Vlaar 14753 1 J. Vlaar 5438
2 B. Tonnis 14735 2 J.F. Abbring jr. 5292
3 K. Berends 14714 3 J. Paize 5201
4 J.F. Abbring jr. 14638 4 J. Koops 5169
5 J. Paize 14508 5 S. Zuidema 4991
6 W. Abbring 14276 6 J. Ottens 4957
7 G. Rutgers 14247 7 J Eitens 4906
8 Mar. Swaving 14031 8 I Groenbroek 4844
9 T. Ottens 14025 9 T. Ottens 4782
10 J. Ottens 14017 10 G. Rutgers 4741
11 J. Koops 13949 11 B. Tonnis 4675
12 T. Es van der 13821 12 K. Berends 4565
13 W. Berends 13820 13 L. Nijland 4561
14 J Eitens 13719 14 K. Eitens 4531
15 S. Zuidema 13634 15 W. Abbring 4522
16 J. Swaving 13584 16 Mar. Swaving 4458
17 I Groenbroek 13479 17 H. Wolters 4278
18 F. Bazuin 13405 18 W. Berends 4272
19 G. Reinders 13235 19 L. Hemmen 4200
20 L. Nijland 13234 20 G. Reinders 4200
21 K. Eitens 12788 21 J. Swaving 4200
22 L. Hemmen 12662 22 F. Bazuin 4106
23 H. Wolters 12624 23 T. Es van der 3791

Hoogste stand: 5444 Klaas Berends

Tussenstand Sjoelen
Naam "Hoogste stand" Naam Stand van 01-09-2015

1 A. Wit de 3345 1 T. Paize 1155
2 G. Blom 3320 2 A. Wit de 1140
3 T. Paize 3319 3 G. Blom 1138
4 L. Abbring 3304 4 L. Abbring 1120
5 J. Kooistra 3238 5 J. Kooistra 1082
6 M. Zwiers 3199 6 M. Zwiers 1069
7 G. Swaving 3165 7 G. Swaving 1050

Hoogste stand: 1155 Leni Abbring en Trijntje Paize

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"



De dagen worden korter en
onze polder is soms net een
grote witte deken van mist.
Het eerste laagje ijs lag
dertig september alweer bij
ons op het platte dak.
De 2de OnnerOns ligt weer
op de mat in zijn nieuwe
jasje.
Wij horen natuurlijk graag
van u wat er beter of anders
kan, maar geen bericht is
een goed bericht.
U kunt ons ook persoonlijk
aanschieten of anders stuurt
u ons een berichtje via
onnerons@gmail.com.

Ja en dan blader je zelf even
door de krant en dan zie je
geen mailadres staan waar
kopij naar toe gestuurd kan
worden.
Althans het adres staat er
2x in maar het moet nog
even een duidelijke vaste
plaats krijgen.

De Inleverdatum is vanaf
september nu elke 1ste van
de maand. Dus inleveren
kopij elke 1ste van de
maand. Behalve de
maanden juli en augustus.

De herfst is in volle gang, de
herfstvakantie komt er aan
en dan is er ook alweer de
Zuidlaardermarkt.
In november komt de Sint
met zijn zwarte pieten weer
naar Onnen en voor je het
weet zitten wij alweer aan
het kerst diner.
Nu maar weer stoppen met
het tikken op het
toetsenbord want ik sla
weer een beetje door.

Veel leesplezier.
Henk Oosterveld.

Peerby.com
Wat is leuk of interessant om
met onze mede onnenaren te
delen. Dat lijkt ons een leuk
item waarmee we iedere
maand aandacht kunnen
vestigen op een bepaald
onderwerp.

Zo heeft radio 2 op moment
van schrijven aandacht voor
groen, oftewel wat kunnen we
met zijn allen doen om wat
beter met onze wereld om te
gaan.
Een van de items die werd
besproken was de website
Peerby.com. Via deze site, die
tevens beschikt over een app.
kun je spullen aan elkaar
uitlenen en daarmee je buurt
helpen, dat is toch
interessant?

Wie heeft er nog andere
interessante onderwerpen om
te delen; geef ze door op
onnerons@gmail.com

Beste gasten van het Concert in drie Deelen,

Met de klanken van de lame sonore nog in de oren, het beeld van vliegensvlugge handen op een piano nog op het
netvlies, en de bittere bijsmaak van ‘Sarajevo’ op saxofoons nog in de mond,
willen wij jullie bedanken voor jullie aanwezigheid bij het tweede Concert in Drie Deelen en jullie zeer enthousiaste
reacties.

Wij hebben jullie evaluatieve woorden zoals ‘sprankelend, ontroerend en vernieuwend', doorgegeven aan de
muzikanten die dat zeer konden waarderen. Gemiddeld gaven jullie de optredens van piano met lame sonore een 9.0,
van de quatre mains een 8,9 en van de saxafonisten een 8,5.

Na twee jaar hebben we een aardig solide basis gelegd voor een vervolg en wat ons betreft is nu al zeker:
de laatste zaterdag van september 2016, Deo Volente, het derde Concert in Drie Deelen!!

Hartelijke groeten en nogmaals dank voor jullie komst,

Christel Ganzeboer, Ellen Keller en Janneke Frens

Oktober





Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen worden opgevangen in Onnen.

Het COA heeft van de gemeente Haren toestemming gekregen 50 alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (AMV’ers) in het azc Onnen op te vangen. Maandagavond is de overlegcommissie
alsmede de vergadering van dorpsbelang Onnen hierover geïnformeerd. Het gaat om 50 kinderen
in de leeftijd van 13 tot 18 jaar die momenteel in de crisis- en noodopvang verblijven zonder
begeleiding van een ouder of volwassene. Deze kinderen zijn dus net in Nederland aangekomen.
De grootste groep bestaat uit Syriërs en Eritreeërs, voor zo’n 80% zijn het jongens. Het
maximale aantal bewoners van het azc blijft 480 vluchtelingen, ondanks deze verandering. De
eerste instroom wordt binnen nu en twee weken verwacht.

De opvang.

AMV’ers worden naar verwachting maximaal een jaar opgevangen op het azc, afhankelijk van de
instroom van asielzoekers in Nederland. Het azc in Onnen is voor de AMV’ers een Proces Opvang
Locatie. Dit betekent dat de verblijfsduur van een AMV’er in Onnen tussen de twee en vijf
maanden zal zijn. Ze worden gehuisvest in tien woonunits vooraan op het terrein, in het zicht van
de kantoren. Eén vleugel van het activiteitengebouw wordt geheel gereserveerd voor deze
kinderen.

Continue begeleiding.

Het COA heeft veel ervaring in het opvangen en begeleiden van AMV’ers en weet dat buurt- of
dorpsbewoners juist bij deze groep bang zijn voor overlast. Mede daarom wordt voor deze groep
extra personeel (22 fte) aangesteld zodat er 24 uur per dag, 7 dagen in de week voldoende
personeel en specifieke aandacht voor hen is. Er is een speciaal programma waarin de AMV’ers
een introductie krijgen over Nederland en worden voorgelicht over onder meer gezondheid,
hygiëne, seksualiteit, drugs en alcohol, voeding en koken. Er wordt veel aandacht besteed aan
(sport)activiteiten en school. De kinderen gaan dagelijks naar de internationale schakelklas (ISK)
van het Werkmancollege in Groningen.

Hulpverlening.

Elk kind krijgt een voogd toegewezen zodra hij/zij in Onnen komt. De voogd heeft het ouderlijk
gezag over hem/haar. De voogden komen van Nidos, een organisatie die sinds jaar en dag
ervaring heeft in het begeleiden van AMV’ers. Er is speciale aandacht en begeleiding voor die
kinderen die in het land van herkomst of tijdens de vlucht traumatische ervaringen hebben
opgedaan. Daarnaast is ook de gezondheidszorg van het azc (GCA) ingesteld op het opvangen en
begeleiden van deze groep jongeren. Indien nodig worden AMV’ers doorverwezen naar de
reguliere of specialistische jeugdhulpverlening.

Er bestaat een zo genoemd “Buddy” (maatjes) project in voorbereiding. De opzet is een Buddy
aan iedere AMV’er te koppelen met als doel de minderjarigen te ondersteunen bij hun eerste
schreden in de Nederlandse samenleving. Het zou natuurlijk ook fantastisch zijn indien zich
Buddy’s (vrijwilligers) uit Onnen zouden melden. Indien u hierin geïnteresseerd bent kun u
mailen naar onnen@coa.nl.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV'ers)



maandag 5 oktober bridge club vroege vogels 09.30 12.00
maandag 5 oktober veeteelt studieclub 20.00 23.00
maandag 5 oktober humanitas vergadering 20.00 22.00
dinsdag 6 oktober Alfa college 08.30 14.30
dinsdag 6 oktober ouderensoos 14.30 16.30
woensdag 7 oktober Alfa College 08.30 14.30
woensdag 7 oktober So You Dance 20.30 22.30
donderdag 8 oktober Alfa College 08.30 14.30
donderdag 8 oktober Quiltdag 08.00 16.00
donderdag 8 oktober toneelvereniging 07.30 00.00
donderdag 8 oktober hollandse spelen grote zaal 19.30 21.00
zaterdag 10 oktober Onnerbiks hengelclub 14.00 16.00
maandag 12 oktober bridge club vroege vogels 9.30 12.00
maandag 12 oktober vergadering dorpsbelang 20.00 22.00
dinsdag 13 oktober Alfa college 08.30 14.30
dinsdag 13 oktober Kaart en sjoelclub 19.30 00.00
woensdag 14 oktober Alfa college 08.30 14.30
donderdag 15 oktober Alfa College 08.30 14.30
donderdag 15 oktober toneelvereniging 19.30 00.00
zaterdag 17 oktober hengelclub haren 15.30- 16.30
maandag 19 oktober bridge club vroege vogels 09.30 12.00
maandag 19 oktober ouderensoos 14.30 16.30
donderdag 22 oktober bridgeclub BINEA 13.30 17.00
donderdag 22 oktober toneelvereniging 19.30 00.00
vrijdag 23 oktober Onner avond. Tiehof verzorgt de hapjes 17.00 19.00
maandag 26 oktober Dietisten vergadering 09.00 00.00
maandag 26 oktober bridgeclub vroege vogels praethuys 09.30 12.00
dinsdag 27 oktober Alfa college 08.30 14.30
dinsdag 27 oktober Kaart en sjoelclub 19.30 00.00
woensdag 28 oktober Alfa college 08.30 14.30
donderdag 29 oktober Alfa college 08.30 14.30
donderdag 29 oktober lezing grote zaal 19.30 23.00
donderdag 29 oktober toneelvereniging 19.30 00.00
maandag 2 november bridgeclub de vroege vogels 09.30 12.00
maandag 2 november veeteelt studieclub 20.00 23.00
maandag 2 november vergadering humanitas 20.00 22.00
dinsdag 3 november Alfa college 08.30 14.30
dinsdag 3 november ouderensoos 14.30 16.30
woensdag 4 november Alfa college 08.30 14.30
woensdag 4 november So You Dance 20.30 22.30
donderdag 5 november Alfa college 08.30 14.30
donderdag 5 november binea bridge club 13.30 17.30
donderdag 5 november vrije kaart en sjoelavond 20.00 00.00
donderdag 5 november toneelvereniging 19.30 00.00

Agenda

Op zaterdag 12 december organiseert de Tiehof weer de jaarlijkse winterfair.
Deze wordt gehouden van 14.00- 20.00 uur.

U kunt nog een tafel reserveren via info@detiehof.nl

De Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend
vrijdag en zaterdag van 16.00-19.30 uur
(openingstijden kunnen wijzigen, let op de nieuwsbrieven per mail, in de bus en het bord langs de
weg)

Kijk voor actuele informatie op:
website www.detiehof.nl of op
http://www.facebook.com/detiehof
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?
geef je emailadres door op info@detiehof.nl voor de nieuwsbrief

Stichting C-A-N
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In de vorige dorpskrant heb ik een stuk geplaatst over het Horizonjaar wat ik dit jaar doe. In
maart, april, mei ga ik naar Zuid-Afrika met stichting C-A-N om ontwikkelingshulp te doen. Om
geld op te halen wil ik graag acties houden. Hier de volgende twee acties.

Gebreide new born
babymutsjes

Is er iemand zwanger en ben je op zoek naar een origineel kraamcadeau of
zoek je zelf een mutsje voor je kleintje? Dan heb ik hier het leukste
kraamcadeau. Zelf gebreide babymutsjes in de kleuren (gemend met wit): blauw, roze,
geel of wit. U kunt via mijn mail de muts(jes) bestellen.

Wilhelmina pepermunt
Heerlijke Wilhelmina pepermunt kunt u nu bestellen!
1doosje: € 1,50 - 3 doosjes: €4,00 - 12 doosjes: €15,00

U kunt uw mutsje(s) en Wilhelmina pepermunt(en) bestellen via mijn mail:
ritsema.henriette@gmail.com of via 050-4062787

Henriëtte Ritsema

Van een aantal mensen uit het dorp heb ik al lege flessen ontvangen. Bedankt hiervoor!

€ 4,50

v.a.€ 1,50

Stichting C-A-N

OP ZOEK NAAR HET VERLEDEN
Werkgroep Open Onnervaart is op zoek naar de situatie in de Onnerpolder aan het eind van de
2e wereldoorlog. De Duitsers hadden toen onder andere bij de sluis tussen de Onnervaart en
het Drentse diep verdedigingswerken aangelegd, mogelijk in de vorm van loopgraven,
tankgrachten en prikkeldraadversperringen.
De enige bekende foto (gemaakt in 1944 door de RAF (Royal Air Force)) van de Onner sluis laat
een deel van deze verdedigingswerken zien.
We zouden graag in contact komen met mensen, die nog weten wat er zich in die periode in de
polder afspeelde en hoe een en ander er uit zag. En als er iemand bijvoorbeeld een foto heeft,
dan willen wij daar heel graag een kopie van maken.

Mocht u iets weten of mensen kennen die iets zouden kunnen vertellen, laat het ons weten.
Waarom willen we deze informatie hebben? Het is misschien mogelijk dat er geld beschikbaar
komt als de oude sluis hersteld wordt in combinatie met het herstel van een deel van
de verdedigingswerken.

Meer informatie over de geschiedenis van de Onnervaart en de
sluis kunt u vinden op www.onnen.nu/verenigingen/Onnervaat.

Bij voorbaat hartelijke dank!
Werkgroep Open Onnervaart

Email: dorpsbelangen@onnen.nu





Het Sinterklaasfeest georganiseerd door Stichting Dieverdoatie, zal plaats vinden op
zaterdagmiddag 28 november vanaf 14:00 uur.
Sinterklaas en zijn Pieten komen dit jaar op een hele bijzondere manier in ons dorp aan. In de
eerst volgende OnnerOns zullen wij u hierover iets meer informatie geven.
Wat anders is dan wat u gewend bent, is dat wij dit jaar niet bij u aan de deur komen voor het
opgeven van de kinderen en het ophalen van een financiele bijdrage. In plaats hiervan kopen wij
voldoende kleine cadeautjes in.

Wanneer u een vrijwillige bijdrage zou willen
geven, dan is dit van harte welkom en kunt u
dit storten op rekeningnummer
NL14INGB0670322245 t.n.v P.Silverstein met
vermelding sinterklaas 2015.

Sinterklaasfeest

Wanneer anderen ons uitscholden, zeiden we
als kinderen vaak: “scheld’n, scheld’n dut nie
zeer, maar aj me houw’n, dan hou ‘k joe weer”.

Toch denk ik dat woorden, geschreven of
uitgesproken, wel pijn kunnen doen en zich als
weerhaakjes vast kunnen zetten in je
gedachten. Je probeert ze uit te bannen, want
het zijn immers maar woorden, maar toch.. je
voelt je er niet fijn bij.
Vondel zei het ook al: het scherpste wapen dat
ik ken, is het puntje van een gouden pen. En
misschien bestaat de uitdrukking: “Spreken is
zilver en zwijgen is goud”, niet voor niets.

“Ach, het waren maar woorden”. “Ik bedoelde
het niet zo erg”. “Ik had niet gedacht dat je
mijn woorden zo zou opvatten”. Dit soort
uitspraken voeren we allemaal wel eens aan ter
verdediging. Ondanks al onze goede
bedoelingen zijn we lang niet altijd in staat om
die goed onder woorden te brengen en soms
kwetsen we anderen zonder het te beseffen,
zeker wanneer we kritische woorden
uitspreken. Die kunnen immers al heel snel als
pijnlijk worden ervaren.

Mijn moeder gaf ons in de opvoeding een tip
mee: Tel eerst tot 10 voordat je iets kritisch

zegt, zeker wanneer emoties een rol spelen. En
geef complimenten, die horen we liever dan
kritiek. Bedoelde ze dat je nooit kritisch mocht
zijn? Nee zeker niet, maar ze vond het
belangrijk ook positieve complimenten te
geven.

Zelf vroeg ik wel eens aan ouders die bij mij
een cursus volgden om een lijstje te maken
met leuke dingen en niet leuke dingen van hun
kind. Het lijstje met niet leuke dingen kostte
minder moeite en was vaak langer dan het
lijstje met leuke dingen.
Waren dit nu allemaal negatieve ouders,
welnee, maar het geeft aan dat we geneigd zijn
eerst te letten op wat er niet goed gaat en dan
pas op wat er wel goed gaat. En vaak uiten we
dat ook met zoveel woorden. Ik betrap me hier
zelf ook wel eens op en denk dan achteraf dat
ik beter iets anders had kunnen zeggen. Dus af
en toe moet ik even stilstaan bij wat ik zal
zeggen, maar ook hoe ik iets zal zeggen en dat
kan heel lastig zijn. Dus tot 10 tellen is zo gek
nog niet voordat we iets zeggen en misschien
helpt het om te voorkomen dat anderen tegen
ons moeten zeggen: “scheld’n, scheld’n dut
niet zeer.

Corry Schoemaker

Woorden





Ruilen?

Ruilen tegen 500 gram snijbonen.

Antiek PeDe snijbonenmolentje

Intresse?

Stuur een mailtje naar

Onnerons@gmail.com

Missie volbracht! !

Team Energy Haren wil langs deze weg
iedereen hartel i jk danken voor de donaties
die men heeft gedaan.

http: //www.grootverzettegenkanker.nl/teams
/teams-editie-201 5/team-studio-energy-
haren/members/

Door uw persoonli jke donatie naar een
teamlid, deelgenomen te hebben aan onze
feestavond, de spinningmarathon, mountain
bike clinic of door een emballage bon te
doneren hebben wij tot dusver als team het
prachtige bedrag van:

€ 4.557,00

opgehaald voor Stichting Mont Ventoux.
http: //www.grootverzettegenkanker.nl/

Deze opbrengst gaat voor 60% naar KWF,
onderzoeken tegen hersentumoren bij
kinderen http: //proj.kwf.nl/
En 40% naar Hospice gasthuis Groningen
http: //www.gasthuisgroningen.nl/
Namens Team Energy Haren Bedankt.





De 4 jaargetijden
van carina

En dan is eindelijk de herfst begonnen…
Zelf vind ik het heerlijk om in de herfst lekker in het bos te wandelen. Als het me lukt de
kinderen mee te krijgen door weer en wind, moet daar natuurlijk wel een kleine beloning
tegenover staan. Vaak zijn ze te verleiden met “drie in de pan met appeltjes”.

Dit is een heel eenvoudig gerechtje uit een
kookboekje van Vera de Muis.
De hoeveelheid is genoeg voor zo’n drie
personen. Zelf maak ik de pannenkoekjes
in een grote koekenpan en bak ik ze per vijf
tegelijk, maar dat is natuurlijk eigenlijk een
beetje valsspelen…

Nodig:
- 250 g zelfrijzend bakmeel
- (ruim een) halve tl zout
- 3 dl melk
- een klein ei (of drie kwart ei)
- 1 appel, geschild en in hele kleine

stukjes gesneden
- 50 g krenten of rozijnen
- olie en boter om in te bakken
- poedersuiker

Meng in een kom het meel met het zout.
Maak een kuiltje in het midden en giet
hierin het losgeklopte ei en 2 dl melk. Roer
goed, vanuit het midden. Giet dan ook de
rest van de melk er door. Als je een egaal
beslag hebt, meng je de appel en rozijnen
er door.

Doe een beetje boter èn een scheutje olie
in de pan. Schep steeds drie (of als je een
grote koekenpan hebt 5) flinke lepels
beslag in de pan, niet te dicht bij elkaar. Als
het beslag aan de bovenkant bijna droog is,
keer je de pannenkoekjes om en bak je ze
nog even aan de andere kant tot ze gaar en
goudbruin zijn.

Strooi er poedersuiker over en eet gelijk
op.

Eet smakelijk!





(
)

NB! Oudpapier

zaterdag 7 november

Afval containers:
Groen: 9 en 23 oktober

6 en 20 november
Grijs: 2,16 en 30 oktober

13 en 26 november

Klokluiden
ieder zondag

12 uur

inleveren kopij:
1 novemberonnerons@gmail.com



OnS kinder



OnS kinder



Zoekplaatje



Oviraptor
Deze “schrikhagedis” moet een snelle tweevoeter geweest zijn, die eieren en kleine dieren at.
Op de snavelvormige bek zonder tanden had hij en forse stekel, maar waarvoor die diende is
onbekend.
Het dier was van neus tot staartpunt 1,80 m lang. De voorpoten waren kort en de drie vingers
hadden elk een flinke klauw Het dier kon zich ermee verdedigen, maar misschien ook prooidieren
meegrijpen.

Vاذ " ةيلحس "باVرإلا بجي نأ نوكي ل تاوذ نيمدقلا عيرس نيذلا اولوانت ضيبلا تاناويحلاو ةريغصلا . ىلع مف
وذ راقنم نودب نانسأ ناكو Vيدل دومعلا يرقفلا ،ةليوط نكلو يذلا مدخ Vو ريغ .فورعم

ناك ناويحلا نم فنألا ىلإ ليذلا 1 ،80 ارتم . تناكو لجرألا ةيمامألا ةريصق و ناك عباصألا ةثالثلا لك بلخم
ريبك ناويحلا نكمي عافدلا اVنع ، نكلو امبر مVف اضيأ عم .ةسيرفلا





EINDELIJK WEER EEN NIEUWSBRIEF
Vanwege het feit dat de “Onnerons” in de
zomermaanden niet verschijnt en ook om de
lagere personele bezetting van COA personeel
in de zomervakantie is besloten gedurende de
maanden juni en juli nieuwsbrief te laten
verschijnen. Door een klein misverstand (het
verschuiven van de inleverdatum) is het ons
helaas ook niet gelukt om de nieuwsbrief van
augustus te laten verschijnen. Jammer, maar
vanaf nu zullen wij weer maandelijks een
nieuwsbrief maken.

BEZETTING ONNENSTAETE
Syrië 205
Eritrea 121
Stateloos (meest uit Syrië) 60
Irak 24
Afghanistan 15
Overig (diverse landen) 50
Totaal 475

BIJDRAGE IN CRISISOPVANG
De grote toestroom van vluchtelingen kan
niemand ontgaan zijn. Ook het feit dat het COA
maar ternauwernood voldoende
opvangplaatsen kan creëren zal een ieder
bekend zijn. De COA locatie in Onnen leverde
afgelopen zomer haar bijdrage door het
opvangen van 100 zogenoemde Pre-pollers
(vluchtelingen die weliswaar al in ter Apel
gescreend en geregistreerd zijn, maar nog
wachten op de start van hun asielaanvraag).
Dit was mogelijk omdat vanwege de op dat
moment nog niet op gang gekomen doorstroom
naar AZC’s, in Onnen op dat moment 100 lege
bedden beschikbaar waren.

Ook dragen wij als team Onnen ons steentje bij
door diverse medewerkers uit te lenen aan
nieuw te starten locaties, bijvoorbeeld de
crisisopvang in de TT-hallen te Assen. Last but
not least zijn meerdere medewerkers van
Onnenstaete nu bezig om de nieuwe
opvanglocatie in Groningen op te starten.

GROOT AANTAL AUTO’S?
Misschien vraagt een enkeling van u zich af
waarom er de laatste tijd zoveel auto’s naar het
AZC in Onnen rijden. De reden hiervan is dat
deze locatie zeer geschikt wordt geacht om
nieuwe medewerkers op te leiden. De
beschikbaarheid van voldoende werkplekken is
in dezen een voordeel. Maar juist ook de
betrokkenheid vanuit de omgeving (inwoners
van Onnen en Haren) en hun omgang met
bewoners en medewerkers maakt Onnensteate
een ideale leer/werkplaats.

VEEL MOOIE INITIATIEVEN OOK IN ONNEN
Het COA acht zich de afgelopen maanden blij
verrast met de zeer grote betrokkenheid van
velen daar waar het gaat om de opvang van
vluchtelingen. Ook voor Onnensteate was het
aantal aanbiedingen van kleding en speelgoed
overweldigend.
Goed te vernemen dat er zoveel mensen zijn
die iets willen betekenen. Op dit moment zijn
wij voor wat betreft de locatie Onnen dan ook
ruim voorzien van vrijwilligers en de nood-
zakelijke kleding. Maar er moeten nog veel
locaties worden opgestart en daar zal wel nood
zijn.
Het Rode Kruis en het Leger des Heils willen
het COA ontlasten mbt donaties (kleding, en
specifieke goederen) Graag wijs ik u op de
volgende initiatieven.

Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft het initiatief genomen om
Welkomwinkels te openen in de buurt van onze
COA- locaties. U kunt uw goederen aanbieden
op de onderstaande locatie:
• WelkomWinkel Stadskanaal

Brummelkant 2, 9502 BB Stadskanaal

Leger des Heils
Het Leger des Heils verzamelt ook kleding. Zij
hebben een mobiele winkel en willen graag de
locaties 1 keer per maand bezoeken om kleding
aan te bieden. U kunt uw goederen aanbieden
op de onderstaande locatie:
• Stichting Leger Des Heils

Kostersgang 28, Groningen

Nieuws uit de Onnenstaete





KOKEN MET BEWONERS
Op dinsdag 22 september hebben 5 bewoners
van AZC Onnen gekookt in Indonesisch
Restaurant Xapoe in Assen. In het kader van de
Vredesweek organiseerde eigenaar Charles
Goudsmit een bijzonder project. Hij benaderde
AZC Onnen met vraag of een aantal bewoners
van het AZC bij hem in het restaurant wilde
koken. En dan authentieke gerechten uit hun
eigen land wilden maken. Bij het uitserveren
konden deze dan iets vertellen over de
achtergronden van het gerecht en over het
land.

De avond was zeer geslaagd. 3 personen uit
Eritrea en 2 uit Syrië hebben gekookt. Er waren

30 gasten. De gerechten waren gemaakt met
kip, biefstuk, rijst en diverse groenten. Elk op
traditionele wijze bereid. De gasten lieten het
zich uitstekend smaken.
Er werd flink opgeschept, soms tot twee keer
toe. Wat overbleef mochten de gasten
meenemen naar huis.
De bewoners waren ook erg enthousiast. Ze
hebben hun eten gepresenteerd en waren
enorm trots. Ze spraken ook hun dankbaarheid
uit aan de mensen in Nederland voor hun
gastvrijheid en aan het COA dat ze dit konden
doen. Een zeer geslaagde avond!

VROUWENKAMER
In het AZC is een vrouwenkamer waar de
bewoonsters elkaar ’s middags en ’s avonds
kunnen treffen.
Het is een plek waar zij even los van de zorgen
voor het gezin onder elkaar kunnen zijn,
gezellig kunnen kletsen en theedrinken.

In de vrouwenkamer zijn enkele vrijwilligsters
actief, waardoor op de meeste middagen ook
een vrijwilligster aanwezig is. De vrijwilligsters
zijn voor de gezelligheid aanwezig en proberen
de vrouwen te stimuleren Nederlands te praten.
Zo kunnen ze het Nederlands dat ze in de
lessen geleerd hebben, toepassen. Sommige
vrouwen zijn heel gretig in het Nederlands

spreken en anderen zijn aarzelend en verlegen.
In zo´n prettige sfeer van ´onder ons zijn’
helpen de vrouwen elkaar om over de schroom
heen te komen.

Er wordt vaak veel gelachen en soms zit de
stemming er goed in; dan wordt er Syrische of
Arabische muziek op de smartphone opgezet,
begint er een vrouw in de handen te klappen en
gaan we dansen.
Maar soms is de stemming meer bedrukt en
wordt verdriet gedeeld. Hoewel de vrouwen
elkaar niet kenden voordat ze op het centrum
kwamen, is het mooi om te zien, dat ze in de
vrouwenkamer betrokken op elkaar zijn.

Af en toe organiseren de vrijwilligsters een
activiteitenmiddag. Zo was er onlangs een
Make-up middag. Onder het genot van thee
met lekkere koekjes, druiven en dadels maakte
ze elkaar op. Het leek of sommige vrouwen
schoonheidspecialistes waren in hun thuisland,
zo mooi konden ze opmaken. De jonge
vrouwen vonden vooral het lakken en versieren
van de nagels erg leuk. Er waren die middag
ruim 20 vrouwen en het was erg gezellig.
Binnenkort organiseren we een middag ‘handen
beschilderen’, waarbij er met henna bloemen en
versieringen op de handen gemaakt zullen
worden.

Redactie: medewerkers COA locatie Onnen
Reacties kunt u sturen naar: onnen@coa.nl





Dienstregeling lijn 54
MAANDAG t/m VRIJDAG
Groningen HS 5.59 6.59 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.03 14.03 15.03 16.03 17.02 18.02

Haren (Raadh.pl.) 6.12 7.12 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 13.17 14.16 15.16 16.16 17.16

18.14

Onnen (Ubels) 6.23 7.23 8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.26

Zuidlaren (Brink) 6.36 7.36 13.41 14.41 15.41 16.41

Gieten (OV.knpt) 14.04 15.04 16.04 17.04

Gieten (OV.knpt) 6.51 7.53

Zuidlaren (Brink) 7.17 8.19 14.19 15.19 16.19 17.19

Onnen (Ubels) 6.29 7.29 8.31 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30

Haren (Raadh.pl) 6.41 7.42 8.43 9.42 10.42 11.42 12.42 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.42

Groningen HS 6.54 7.57 8.57 9.56 10.56 11.56 12.56 13.58 14.58 15.58 16.57 17.57 18.54

*tijdens schoolvakanties geldt een aangepaste dienstregeling

ZATERDAG
Groningen HS 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 Enz. 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03

Haren (Raadh.pl) 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 Enz. 16.15 16.45 17.15 17.45 18.15

Onnen (Ubels) 9.58 10.28 10.58 11.28 11.58 12.28 12.58 Enz. 16.28 16.58 17.28 17.58 18.28

Onnen (Ubels) 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 Enz. 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30

Haren (Raadh.pl) 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 Enz. 16.43 17.13 17.43 18.13 18.43

Groningen HS 10.27 10.57 11.27 11.57 12.27 12.57 13.27 Enz. 16.57 17.27 17.57 18.27 18.55

Mededeling
Rechtszitting Omgevingsvergunning Onnenstaete
Op 12 november 's middags van 15.00-16.30 uur zal de Rechtbank Noord-Nederland in
Groningen het beroep behandelen dat een 50-tal omwonenden en andere dorpsbewoners (via
bestuur-Dorpsbelangen) hebben ingesteld tegen de Tijdelijke Omgevingsvergunning aan RON
b.v. voor het AZC op Onnenstaete. Dat beroep is gericht tegen B&W van Haren en niet tegen het
COA. Kernpunten zijn de landschappelijke inpassing en het herstel van Recreatiepark
Onnenstaete na vertrek van het COA. De zaak wordt behandeld door een 'meervoudige kamer'
van drie rechters. Wie de zitting wil bijwonen kan zich het beste rond 14.45 uur even melden bij
de receptie van de rechtbank, Guyotplein 1 (tegenover de Ossenmarkt) in Groningen. Dan krijgt
men het zaalnummer te horen en mag men nog even langs de beveiliging heen.

voor eventuele vragen kunt u een bericht sturen naar: onnerons@gmail .com





Emmy Verhey op 25 Oktober in de Dorpskerk te Haren.

Emmy Verhey, decennialang een van de boegbeelden van de klassieke muziek in Nederland,
neemt dit najaar afscheid van het muziekpodium. Zij geeft een grote viooltraditie door die zij op
haar beurt ontleent aan een aantal roemrijke voorgangers. Haar spel kent een grote diepgang en
de opmerkelijke diversiteit van haar repertoire is illustratief voor haar muzikale veelzijdigheid en
technisch vakmanschap. Ze heeft meer dan vijftig plaat- en cd-opnames op haar naam staan.
Emmy’s begeleider op de vleugel is Paul Komen die in 1989 zijn
debuut maakte in de Carnegie Hall te New York en de National
Gallery te Washington. Sinds het overlijden in 2010 van pianist Rian
de Waal is hij artistiek leider van het Peter de Grote Festival, het
grootste kamermuziekfestival van Noord Nederland. Paul Komen
geeft masterclasses en is hoofdvakdocent piano aan het Prins Claus
Conservatorium.

Zondag 25 oktober a.s., Dorpskerk, Rijksstraatweg, 15.30 uur.
Kaarten voor dit concert à € 17,50 / € 7,50 zijn verkrijgbaar bij
Boekhandel Boomker en op de dag zelf aan de Kerk.





Verenigingen en stichtingen
Naam Secretariaat Telefoon E-mailadres

Biljartvereniging "Qets" Dhr. H.J. Oosterveld 050-4061381 hj.oosterveld@home.nl
Jeu de Boules-groep Dhr. R. Venema 050-4062523 riemervenema@hotmail.com
Jeugdvereniging “De Oude School” Dhr. J. v.d. Belt 06-26953001 jeroen06@gmail.com
Kaart- en Sjoelclub “Slim in Trek” Dhr. J. Vlaar 050-4062553 slimintrek@gmail.com
Oranjevereniging Onnen Mevr. I. Vlaar 050-4062553 oranjevereniging@onnen.nu
Ouderensoos Onnen Mevr. E. van Wieren 050-4061520 ewinavanwieren@home.nl
Dorpskrant "Onner Ons" Mevr. T. Mars 050-5255695 tinekemars@hotmail.com
Stichting “De Tijborg” Mevr. M. Oosterveld 050-4061381 marionvandijkhuizen@home.nl
Stichting Dieverdoatie Dhr. P. Silverstein 06-54657911 psilverstein@ziggo.nl

Mevr. J. Eisses 06-43023175 plaseisses@ziggo.nl
Stichting Dorpshuis “De Tiehof” Dhr. E. Oosterveld 050-4062847 erikoosterveld@home.nl
Tennisclub Dhr. W. Berends 050-4062802 wimberends007@hotmail.com
Toneelvereniging Onnen “D.O.T.” Dhr. G. Honebecke 0598-325194 gerihon@home.nl
Visclub “De Onner Biks” Dhr. E. Berends 050-5343714 berharen@home.nl
Vereniging “Dorpsbelangen” Dhr. J. van Wees dorpsbelangen@onnen.nu
IJsvereniging “Nooitgedacht” Dhr. R. Eringa Reindert.eringa@tele2.nl

Apotheken
Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D Tel: (050) – 534 74 95
email: oosterhaar@mediq-apotheek.nl
www.deoudemiddelhorst.mediq-apotheek.nl
Openingstijden
Ma t/m vr: 8.00 -17.30 uur

Mediq Apotheek Haren
Rijksstraatweg 194 Tel: (050) – 534 47 78
www.mediq.apotheek-haren.nl

Openingstijden
Ma t/m do: 8.00 – 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 – 20.00 uur
Zaterdag: 12.30 – 13.00 uur

Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u
’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht bij:

Apotheek Hanzeplein (recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen)
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) – 311 50 20

Huisartsen
Heeft u buiten kantooruren spoedeisende
medische hulp nodig, dan kunt u terecht bij de
Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191-c,
9713 EC Groningen.
Algemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 – 9 2 2 9 (€ 0,10 per minuut)
Houd uw gegevens bij de hand!



BESTUUR:
Marion Oosterveld
Tineke Mars
Steven van der Ziel
Henk Oosterveld

REDACTIE:
Jan Dunning
Dirk-Jan Schotanus
Henk Oosterveld
Monique Schotanus
Lourens Nijland

ADRESWIJZIGINGEN,
ABONNEMENTEN EN
ADVERTENTIES

Steven van der Ziel,
sfvanderziel@gmail.com
050 – 28 09 301




