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DE ONNER ONS

Dorpskrant van Onnen
april 20/ 3

BESTUUR:
Marion Oosterveld
lenneke Elema:
Anke Schaafsma:
Henk Oosterveld:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

REDACTIE:
Henk Oosterveld
Gosina Glasbergen
JEUGDREDAGTIE:
Reily Elema
Kyra van Mossel

Roelie Oosterveld
Emmo Lameijer, drukwerk

INLEVERGEGEVENS & SCHEMA RAPEN EN NIETEN:
Zie blz.4 van dit blad
Roelie Oosterveld, Mottenbrink 18, 9755 PR Onnen
onnerons@hotmail.com

ADRESWIJZIGINGEN EN VRAGEN OVER ABONNEMENTEN:
lenneke Elema, Gieselgeer 1, 9755 ïE Onnen
050 - 406 28 83
ir.elema@hetnet.nl

I

INFO ADVERTENTIES:
Anke Schaafsma,
050 - 406 33 80
anke@tijboro.nl

I

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

æ

050

-

406 13 81

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

Nieuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
Indien u de krant wilt blijven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
lenneke Elema, Gieselgeer 1, Onnen.
De minimale bijdrage incl. bezorging is vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers).
Wilt u de krant per post ontvangen, dan is de minimale bijdrage € 26,50
(incl. € 20,-- verzendkosten) per jaar

FINANCIËLE GEGEVENS:
Ons gironummer: Gironr. 7289183
T.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
Mocht u het geld contant willen betalen, dan is dit ook mogelijk bii:
Penningmeester, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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Overzicht va¡r alle verenigingen en stiehtingen die in Onnen actief zijn
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Roelie Oosten¡eld-de Groot
lVlottent¡rink 18
9755 PR ONNEN
'æ 050 - 406 2ü19
E-mailad res:

oll rlêFo ns@h otm ai L com

Uiterste inleverdatunn kopij voor het aankomend
nummer is: Mä€tndag 13 mrei 2013

De inleverdatum voor

.4

juni is ook 'l week opgeschoven:

10 juni
Ie

/aaf ingeleverde kopij kan zander overleg helaas niet ge¡tlaafst worden

De ¡edactie behoudt zich het reclrt voor tot het weigeren enlof inkorten en taafkundig âanÌ)assen van ittgezondert stukken.

Rapen en Nieten
Het Ra oên
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Stichting De Tijborg
Dit

z_al

plaatsvinden op:

Vrijdag 24 mei 2013 Aanvang: 19.0Û uur
Plaats:

BiljaftZaa! Van DOfpShUiS De TiehOf
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(insans zijdeur bij Jeusclhonk)

Het Voorwoord....
Het hjkt er soms op dat ze staan televisie te
kijken want zo wordt er naar binnen getuurd.
Als er geen eten komt, gaaî ze op de schutting staan in de hoop datze gezien worden en
er toch iets naar buiten gegooid wordt, Auto's
en fietsers stoppen om naar deze prachtige
vogels te kijken. Zelfs de politie stond gister
een poos te kijken, maar er kon geen overtre-

Koud!!!!!

Ja iedereen heeft het

er
over, het is nog steeds zo
koud. Maar achter het glas
it
ziet het er wel prachtig uit.
Mooie zonnige dagen en
geen grijze regenachtige
dagen maar wel koud. Hopelijk komt de lente er
gauw aan en krijgen we vast weer vele mooie
dagen. Als we dan maar niet weer gaan klagen dat het te warm is... ...

ding gevonden
ze door. Hopelijk

worden dus reden
heeft het komende
nest dit jaar meer
geluk dan die van
vorige jaar. Weet u

Nog ruim 2 weken en dan is het zover, de
troonswisseling. En het feest in het land en in
Onnen. De Oranjevereniging heeft haar programma in de vorige krant al uit de doeken
gedaan en het is een heel gepuzzel om iets
leuks neer te zetten. Er is heel wat te doen,
maar wat ik als moeder van een jong kind en
een puber erg jammer vind, is dat er juist voor
deze groepen niets te doen is. Zo maak je het
er naar dat de jeugd niet in Onnen blijft en zijn
vertier buiten Onnen gaat zoeken. lk snap ook
wel dat het de laatste jaren steeds minder
werd met de animo van de kinderen, maar nu
zie je waarschijnlijk helemaal weinig kinderen
en jeugd. lk persoonlijk vind dit jammer en
snap best dat mijn zoontje niet in Onnen wil
blijven. Z'rjn vader daarentegen is een echte
Onnenaar en wil dat we het feest in Onnen
vieren. Jammer maar we zullen het zeer
waarschijnlijk apart vieren. D¡t is natuurlijk
mijn persoonlijke mening, maar toch denk ik
dat er meer ouders zo denken en het jammer
vinden dat, nu er ook al geen school meer in
Onnen is, het gezamenlijke feest op Koninginnedag nu ook weg is.
Hoe gaan we die saamhorigheid weer oproepen als we over 2 iaar weer een wagen zullen
bouwen??

nog blikseminslag

en 1 van de jongen
dood. Wat is er eigenl'rjk met het andere jong
gebeurd?

Hopelijk vind u het nog steeds leuk om de
Onner Ons te lezen, ondanks dat het schoolgedeelte is verdwenen. Gelukkig zijn er 2 jonge meiden zo enthousiast dat ze eens in de 2
maanden een aantal pagina's vullen. Leuk
hoor meiden ga zo doorl
Nu is er in het bestuur en in de redactie nog
ruimte voor nieuwe mensen. Zoals in elke
vereniging is het lastig om mensen te vinden,
zo ook voor de Onner Ons. Maar ik kan je
vertellen het, buiten dat er 2 keer per jaar
wordt vergaderd en een keer een voorwoord
geschreven moet worden, verder een makkie
is. Af en toe even bijspringen met het rapen
en nieten. lnput voor een nieuwe rubriek. Ach,
dat is het wel zo'n beetje.
Lijkt het je wat om bij de Onner Ons je medewerking te geven, dan horen wij dat graag.
Voor in de colofon staan de namen van de
mensen die in het bestuur en redactie zitten.
Wil je nog meer weten, schiet dan eens iemand van de Onner Ons aan. Wtj hebben je
nodig.

Koud, en ik zit achter het glas te kijken naar
ooievaars die b'rj de buren staan te wachten
op iets te eten.

Vriendelijke groet,
Marion Oosterveld
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ro ramma radio Haren FM
Dilgtweg 5, Flat 20
9752 ND HAREN
T 050-5350220
info@haren.fm
W www.haren.fm
KvK Groningen 02099861
ABN AMRO 51.74.05.520
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Wekelijks programmaschema Haren FM
(m.i.v. november2012)

Donderdag:
19.00

-

20.00 De Hollandse Mix.
Programma met Nederlandstalige muziek.

Vrijdag:
19.00

20.00

-

20.00 Wilde Haren.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een
stelling en de keuzeplaat. Vanaf vrijdagmiddag op http://wilde-haren.hwes.nl, Facebook (zoek
'Wilde Haren - Haren FM') of www.twitter.comMildeHarenFM kan je Noud's Weetje raden..
23.00 JEM FM.
Muziekprogramma met de betere Nederlands- en Engelstalige popmuziek!!! Verder de vídeorubriek i.s.m. Cinetheek Haren, Wat is er morgen in WRM?, concertagenda, Dubbel-D en livetrack
van de week. Ga ook naar http://iemfm.hyves.nl/ twitteren kan natuurlijk ook: @em_. Presentatie
Evelijn Saaltink, Gerard Datema en Madin Kampen.

Zaterdag:
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.

lnformatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren,

met nieuws,

studiogasten,

agendaberichten en veel muziek. Om half 10, 11 en 12 het Harens Nieuws Overzicht. Meer info

en
12.00

-

playlist vanaf vrijdagavond ook

op:

http://weekendradiomaqazine.hwes.nl/ en

13.00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.

Zondag:
09.00

-

12.00

-

13.00

12.00 Muziek op zondag.
Het ultieme zondag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
14.00 Hoorspel op Haren FM.
Haren FM met een hoorspel.

Maandag:
19.45

-

tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad

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

Buiten de eigen uitzenduren hoort u op Haren FM de programma's van Radio Noord.
Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor de actuele muzieklijst en programma-informatie over Haren FM.
Reactietelefoon t'rjdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 220.
Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm

Dieverdoatie
zaterdag27 april
zaterdag 1 juni
zaterdag 6 iuli
zaterdaq 17 augustus

Oud Papierinzameling 20'|'3
zaterdag 21 september
zaterdag 26 oktober
zaterdag 7 december

6

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

Alqemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -g 22 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!
Uitsluitend voor spoedgevallen en weekenddiensten:
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.

Apotheken
Uw medicatie ligt de volgende werkdag voor u
klaar.
Het kan zijn, dat speciale besiellingen (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:

eek Oosterhaar
De Oude

Middelhorst:

Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Teì: (050) - 534 74 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl

Openinqstiiden
Maandag Vm vrijdag 8.00 -17.30 uur
Mediq Apotheek Haren:
Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren
Tet: (050) - 534 47 78 t Fax'. (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
www. mediq. apotheek-haren. nl
Openingstiiden
Maandag lm donderdag: 8.00 - 17,30 uur
Vr'rjdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen
1'el: (050)

- 311 50 20

Fax: (050)

-311 5021

Reqeling herhaalrecepten Haren / Glimmen:

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

Welke recepten? Aanvragen

Vergeet uw verzekeringsgegevens niet!

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

Bezorging
Wie een spoedrecept hier niet kan (laten)
halen, kan de arts vragen de medicijnen met de
taxidienst te laten bezorgen.
Betalen?
Bij het tonen van een geldige zorgpas kunnen
de apotheken rechtstreeks declareren, u hoeft
dan niet te betalen. Middelen die niet voor
vergoeding in aanmerking komen (bijv.
hoestdrankjes en neusdruppels) dienen wel
direct betaald te worden.
Er zijn betaalautomaten aanwezig.

" Let op: Recepten tussen vrtjdag 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.
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erkdiensten

Gerefo rm eerde Kerk Vrij g em aakt, Motten b ri n k
14-04

21-04
28-04

05-05
09-05
12-05
1

9-05

26-05

S.W. de Boer
T. DÌjkema
J.H. Kuiper
R. Ybema
J.M.A. Groeneveld
J.W. Roosenbrand

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

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
19.00 uur

Ds. H, Venema, bevestiging ambtsdragers
Ds. T. Groenveld
Leesdienst, Hemelvaad
Ds. G. Meyer
Ds. G. Timmermans
Ds. T. Groenveld, Pinksteren
Ds. H. Venema, belijdenis
Leesdienst
Ds. S.W. de Boer
Samenzang i.s,m. Geref.kerk Haren-Onnen

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

-t

14-04
21-04
28-04

10.00 uur
10,00 uur
10,00 uur

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

05-05
12-05
19-05
26-05

10.00
10.00
10,00
10.00
19.00

Ds. W,M. Schut
Mw.ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut, Pinksteren
Ds. J.C, Greive
Samenzang in de Geref. kerk Vrijgem in Onnen

uur
uur
uur
uur
uur

WJZI G' N G EN VO O RBEH
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or shuis De Tiehof
Bakkerweg 4,9755 PM Onnen, 050406 26 48

Agendaoverzicht
Vereniging

Datum:
maandag 15 april2013
woensdag t7 april2OI3
zaterdag 20 april 2013

woensdag 24 april2Ot3
donderdag 25 april 2013
zaterdag 27 april2OL3
maandag 29 april 2013
dinsdag 30 april 2013
donderdag 2 mei 2013
zaterdag 4 mei 201-3
maandag 6 mei 2013
maandag 6 mei 20L3

maandag

1.3

mei 2013

woensdag 15 mei2013
donderdag 16 mei 2013
maandag 20 mei 2013

woensdag 22 mei2OLS
donderdag 23 mei 2013

Aanvang Sluiting

Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Noordelijke Diëtistenverenigi ng
Pilates Energy
Cl u bd a g
Cl u

maandag 22 april TOL3
dinsdag 23 april 2013

/ activiteit

Visve re n igi n g ZEZY

bda g Visvere

n i gi n

g ZEZV

Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Ouderensoos
Gym-stick Energy
Bridgeclub "Binea" (laatste voor de zomer)
Clubdag Visclub "De Onner Biks"
Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Koninginnedag (zie berichtgeving oranjever.)

9.00

9.00
20.30
7.00
16.00
9.00
14.30

20,30
13.30
7.OO

9.00

9,00
L7.30

Visve renigin g ZEZV i nsch rijve n
Visvere nigi n g TEZV zome rco m petitie

22.OO

Visve re n igi n C ZEZV i nsch rijven
Visverenigi n g LÊZY zaterdag com petitie

16.00

Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Vergadering Dorpsbelangen
Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Noordelijke Diëtistenverenigi ng
Provincie Groningen (fietsrit + lunch)

7.OO

9.00
20.00
9.00

9.00
9,00

Gym-stick Energy

20.30

Visve re n igi n g ZEZY i nsch rijven
Visvere nigi n g TEZV zo m e rco m petitie

17.30

Bridgeclub "de Vroege Vogels"
Pilates Energy

9,00
20.30
L7.30

Visve ren igi n g TEZV insch rijve n
Visve ren igi n g TEZV zo m erco m petitie

Wilje op de hoogte blijven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?
Stuur dan een e-mait naar info@detiehof.nl
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22.O0

22.OO

12.00 uur
15.00 uur
21.30 uur
08.30 uur
18.00 uur
12.00 uur
17.30 uur
21.30 uur
L7.00 uur
22.00 uur
12.00 uur
20.30 uur
18.30 uur
23.30 uur
8.30 uur
18.00 uur
12.00 uur
22.00 uur
L2.00 uur
12.00 uur
14.30 uur
21.30 uur
18.30 uur
23.30 uur
12.00 uur
21.30 uur
18.30 uur
23.30 uur

bouwbedrijf

Haren Têlefoon O5O E 4A6 LZ 01
Al uw bsuwwerken met gärantle
van de Stlchtlng Bouwgarant.
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Groninqen CS
h
Haren
Onnen (Dorpsw/Ubels)
Zuidlaren*(Brink)
Gieten"(OV-knpt)

6.05
6.18
6.31

Bri

6.32
Onnen
6.45
Haren
6.58
Groninqen CS
t niet in schoolvakanties

7.00
7.13
7.24
7.38

8.03
8.16
8.27

9.03
9.16

9.29

10.03
10.16
10.29

11.03
11.16
11.29

12.03
12.16
12.29

8.41

13.03

'14,03

13.16
13.27

14.16
14.27

13.39

14.39

15.03
15.16
15.27
15.39

14.02

15.O2

16.02

16.39
17.02

13.19

14.19
14.30

15.1 9

16.19

15.30
15.43
15.58

16.30

6.55
7.19
7.30
7.43
7.58

7.55
8.19
8.30
8.43
8.58

10.03

11,03

12.03

13.03

14.03

10.16
10.29

11.16
11.29

12.16
12.29

13.16
13.29

14.16
14.29

10.30

11.30

12.30
12.43
12,58

13.30

9.30
9.43
9.58

10.30
10.43

10.58

11,30
11.43
11.58

12.30

13,30

12.43
12.58

13.43

13.58

zaterda
Groninqen CS
Haren Raadh.
Onnen (Dorpsw/Ubels)

7.07
7.18

8.07
8.18

7.31

8.31

9.05
9.16
9.29

Onnen
h.pl)
Haren
Groninqen CS

7.32
7.45
7.58

8.32
8.45
8,58

9.30
9.43
9.58

10.43
10.58

11.43
11.58

15.03
15.16
15.29

16.03
16.16

15.30

13.43

14.30
14.43

'13.58

14.58

15.58

16.30
16.43
16.58

Alle opstapplaatsen zijn te vinden op de website: http://www.qbuzz'nl
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14.43
14.58

15.43

16.29

16.03
16.16
16.27

16.43

16.58

17.03
17.16
17.29

18.03
1 8.16
18.29

17.30
17.43
17.58

18.30
18.43
18.58

17.03
17.16
17.29

18.05
18.16
18.29

17.30

18.30
18.43
18.56

17.43
17.56

ûrer{'refJe.îlP
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Hubo van der Werf
tf
Lt,

Kerkstraat 10 Haren

'il

;

050-5346870
info@huboharen. nl
Qurdat een Ìrr¡is je dag en nacht bezzighoudt
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Overleg met college
Op 20 maart kwam het Onnense deel van het
college van B&W, Theo Berends en Theo
Sieling samen met de gemeentesecretaris,
mevrouw De Wilde en onze dorpscoördinator

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,

april20l3
Zwerfvu ilopru imactie succes
Hoewel het zaterdagmorgen 16 maart 's ochtends vroeg nog helemaal wit was van de
's nachts gevallen sneeuw en een straffe,
koude ZO-wind niet echt uitnodigde voor
buiten zijn, was de opkomst voor de zwerfvuiloprui mactie toch heel goed. Zo'n 15 vol-

wassenen

Albert Heijerman naar Onnen voor het
jaarlijkse overleg.
De meeste van de bespreekpunten l<wamen
ook weer op onze jaarvergadering, een week
later, aan de orde.
fn elk geval staat een aanpassing van de
kruising Lange Landweg en de Dorpsweg

en

zeker zoveel
kinderen gingen
iets na tienen

gepland direct na de zomervakantie. Dit
gebeurt in combinatie met de vervanging van

de riolering in de Lange landweg. Zo gauw de
plannen hiervoor klaar z'tjn, krijgt het dorp
gelegenheid hierop te reageren. Voor de
ontwikkelingen rond de Fruitberg wacht het

enthousiast en
gewapend met
plastic zakken en

prikkers op weg
om zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen.
Net als voorgaande jaren had de gemeente
Haren het materiaal en een auto beschikbaar
gesteld, waarmee Ben Siekmans de op de

de uitkomst van de

zogenoemde
mediation af. Wel erkent ze dat het allemaal
erg traag verloopt.
Aan de hand van de uitkomsten van de deze
winter uitgevoerde inventarisatie van de
toestand van het fietspad, zowel in Felland als
op Zuidveld, wordt bekeken welke van de
ergste hobbels kunnen worden aangepakt.
Ook zal er dit iaar onderhoud worden
gepleegd aan de schelpenpaden (Boerlandspad en langs Onner esweg). Hierbij
zullen geen schelpen als verharding meer
worden gebruikt: te duur.

college

routes achtergelaten volle vuilnissen ophaalde.
Ook laadde hij op verschillende plekken
allerhande grof vuil in dat helaas ook dit jaar

weer regelmatig werd aangetroffen, Na
terugkomst in De Tiehof konden de
deelnemers zich warmen aan een heerlijke

kop soep bij een
lekker broodje.
Voor de uitgelaten
kinderen was er
traditiegetrouw
patat, dat ze zich,
getuige de foto op

Jaarvergadering in 201 3
Voor onze jaarvergadering op woensdagavond
27 was de grote zaal van De Tiehof goed
bezet: volgens de presentielijst waren 37 leden
aanwezig. Veel discussie leverde traditiegetrouw het uitbfijven ven de herplaatsing van

s444Loñ.8@,
goed lieten smaken.

Lambers gaf een
toelichting op de stand van zaken. Voor het
plan de klok in een gedegen klokkenstoel op
het plein voor De Tiehof weer een plek in het
dorp te geven, is tot nu toe onvoldoende geld

de kerkklok op. Lucas

We willen hierbij graag onze

dank
de
gemeente
voor
Haren
de
aan
overbrengen
en
het
materiaal
beschikbaarstelling van het
genereuze onthaal van de deelnemers als
dank voor hun inzet. Dank ook aan Erik
Oosterveld en andere vrijwilligers, die één en
ander vanuit de keuken van De Tiehof
serveerden.

door de benaderde subsidiegevers toegezegd.
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o.o.:

Assurantiekantoor
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Klaverfaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020127 Fax 050-5345444
Lid van de AdFiz en Stichti ng Klachte

ni n

stituut

Ve

rzekeringen

De meerderheid van de leden vindt dat de klok
er hoe dan ook moet komen. Besloten wordt
het ingezette traject van de fondsenwerving
voor de klokkenstoel voott te zetten, maar
daarnaast ook te zoeken naar (goedkopere)
alternatieven.

Carina Nijland die aftrad als bestuurslid werd

door voozitter Hillebrand Meijer met

een

mooie bos bloemen bedankt voor haar inzet in
de afgelopen drie jaar. Haar plaats zal worden
ingenomen door lenneke Elema. Een foto van
het bestuur in de nieuwe samenstelling staat
op www.onnen.nu.

Na de pauze gaven Robert Schepers

en

Menko Swaving een presentatie van wat er
allemaal al op www.onnen.nu te vinden is en
hoe alle Onnense verenigingen heel makkelijk
een plekje op dit digitale dorpsplein kunnen
kr'rjgen. Vooral de Oranjevereniging heeft
hiervoor al het goede voorbeeld gegeven.

Deze excursie wordt gehouden in het kader
van de Nationale Vogelweek, georganiseerd
door Vogelbescherming Nederland en Sovon

(Stichting organisatie

vogelondezoek
van
4 llm 12 mei
www.sovon.nl)
Nederland,
(www.vooelweek.nl).
Wie aan deze excursie mee wil doen, kan zich
per email opgeven bij het secretariaat. Er
kunnen maximaal 20 deelnemers mee, dus

wie het eerst komt, het eerst maalt.

Nog enkele Dvd's met oude films over
Onnen
Er is nog een klein stapeltje DVD met de oude
films (zowel zwart-wit als in kleur) over Onnen
in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw.
Verkrijgbaar bij Robert Schepers, Dorpsweg
25 voor € 3,50: geen geld toch?

Vogels kijken met je oren:

vroege
mei
op
11
vogelexcursie
Wie alt'rjd al eens het verschil wilde leren
tussen de zang van een roodborst en een
winterkoning of gewoon wil genieten van het
ontwakende vogelkoor in mei, wordt van harte
uitgenodigd voor een vroege vogelexcursie op
zaterdagmorgen 11 mei. En vroeg is ook echt
vroeg, dat wil zeggen voor zonsopgang op pad
en dat is dan om 5.30 uur!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Het heeft ons goedgedaan zoveel blijken van belangstelling en medeleven te hebben
ontvangen, trjdlns ñet ziek zijn, en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en
oma.

Hil lech

De

bedoeling is na afloop in De Tiehof nog even
bij een kop koffie na te praten. Hiervoor en ter
ondersteuning van De Tiehof vragen we 5
euro per deelnemer.
Na opgave krijgen de deelnemers nadere
informatie over de duur van de excursie, de
route en plaats en tijd van vertrek.

ien Poort-KooPs

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Elema
Farnilie Poort

April2013
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aadhuis lein 10
Terugblik gemeenteraad maart
ln de raadsvergadering van 25 maaÉ heeft de
burgemeester in het vragenuur de raad de
gelegenheid geboden om hem nog vragen te
stellen over Project-X. Daar is ruimschoots

Wat kan er veel gebeuren, veel veranderen in
korte t'rjd.
De conclusies in het rapport "Twee werelden"
over de Project-X rellen in Haren vorig jaar op
21 september hebben ervoor gezorgd dat
burgemeester Rob Bats is opgestapt.
ln een extra raadsvergadering op 12 maart
heeft hij, voordat de discussie over de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek door
Cohen c.s. in de gemeenteraad gevoerd zou
worden, meegedeeld dat hij voor zichzelf
besloten niet langer voor de volle 100% als
burgemeester van de gemeente Haren zou
kunnen functioneren. De raad voelde zich
behoorlijk overdonderd door deze onveruvachte
mededeling en heeft die avond geen debat
meer gevoerd over de conclusies
het
rapport. Wellicht dat het rapport zelf nog een
keer in de raad aan de orde komt.

gebruik van gemaakt. Daarna heeft hij nog de
plaatsvervangende combenoeming van
missieleden gedaan en heeft de voorzittersplaatsverhamer overgedragen aan
vangende voorzitter.
Zo komt er een einde aan 11 maanden
Haren. De kortste
burgemeesterschap
periode ooit, maar ook één van de heftigste.

4

de

in

De ontheffing woonplaatsvereiste van collega
Kouwenhoven en het beleidsplan schuldhulpverlening zijn zonder discussie, bij hamerslag

in

Vanaf

I april geen burgemeester

vastgesteld.
De kadernota ombuigingen (waar Theo Sieling
vorige maand al over schreef) werd wel
besproken. De volledige raad heeft hiermee
ingestemd en op één onderdeel aangepast: via
een amendement is de voorgestelde bezuiniging op de verkeersexamens door de raad
teruggedraaid. Daarmee heeft de raad
aangegeven waar de bezuinigingen in 2Q14
voor een bedrag van 1 miljoen moeten
plaatsvinden. Eén van de onderdelen waar niet
op bezuinigd gaat worden zijn de dorpshuizen.

meer

De fractievoorzitters van alle partijen in de raad

zijn bij de Commissaris van de Koningin
geweest om de ontstane situatie te bespreken.
De CdK heeft besloten dat er voorlopig geen
procedure komt waarin de gemeenteraad zelf
op zoek gaat naar een geschikte burgemeester, maar heeft voor een periode van twee
jaar een ervaren waarnemend burge-meester
aangewe-zen: Janny
Vlietstra.
Ze is op dit moment
waarnemend
burgemeester in de
gemeente Marum.
Ook is ze fid van de
Eerste Kamer, Ze
heeft ook waargede
nomen

Vooruitblik gemeenteraad april
Voor de raad van april staan twee onder-

nog

in
gemeente

De

werpen op de agenda:
Uitbreíding De Marke als gevolg van de
samenwerkingsschool.
ln Glimmen gaan OBS de Meent en CBS de

-

Marke samenwerken om een school

is

ze een paæ jaar
gedeputeerde van Drenthe geweest. Ze heeft
uitgebreide burgemeesters-ervaring opgedaan
in Winschoten waar ze van 1995 tot 2009
eerste burger was. We krijgen met haar een
zeet et\taten bestuurder, die goed is ingevoerd
het Groningse bestuur en daar veel
connecties heeft.
Haar benoeming gaat in per 1 mei. Tot dat
moment is Theo Sieling als 1e loco "in charge",

Wolden. Daarvoor

in

Glimmen overeind te kunnen houden. De
locatie wordt het gebouw van GBS de Marke.
De school moet daarvoor worden uitgebreid.
Daar moet de gemeenteraad een besluit over
nemen.

- Vaststellen bestemmingsplan Dilgt, Hemmen
en Essen (deelgebied 5 en 6).
Dit is de uitwerking van besluiten en afspraken
in het verleden. Het gaat hierblj om 370
woningen tussen Oostenreg en de spoorlijn,
op en ten noorden van de voormalige voetbalvelden.

in

Theo Berends
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lnmiddels zijn in deze rubriek al vele gerechten de revue gepasseerd, Om dan nog iets origineels
of bijzonders te delen is een lastige opgave.
Wanneer u dit leest, is het inmiddels alweer april, de maand van de koningin. Toch zíjn wij niet van
plan u te vervelen met oranjesoep, oranjetaart of wat voorgerecht dan ook met betrekking tot de
koningin. Na veel wikken en wegen hebben we, ons inziens, een heerlijk en vrij gemakkelijk te
maken recept uit ons geheime grootmoeders receptenboek gehaald.

Banaan-hamrolletjes in mosterd-kaassaus.
Benodigdheden:
Rolletjes:

Saus

- 6 bananen
- sap van 1 citroen
- 8 plakjes ham

- 100 g geraspte kaas

- 15 g boter
- 15 g bloem
- 2 dl melk

- snufje zout
- mespunt witte peper
- 3 theelepels mosterd
- 50 g boter
- eventueel: paprikaPoeder

Bereidingswijze:

Snijd de gepelde bananen doormidden. Wentel de stukken door het citroensap en rol elke
banaanhelft in een plakje ham.
Smelt de boter, neem de pan van het Vuur en roer de bloem erdoor.
Voeg geleidelijk wat melk toe, zet de pan weer op het vuur en voeg de overige melk onder goed
roerén toe. Zo moet een gladde saus ontstaan. Roer nu de volgende vier ingrediënten erdoor,
houdt de saus vijf minuten tegen de kook aan (de kaas moet wel smelten, maar de saus mag niet
meer koken). Houdt deze saus warm.
Smelt de laatste hoeveelheid boter, giet deze over de rolletjes banaan/ham in een vuurvaste
schaal en zet deze schaal ca. 15 minuten in een voorverwarmde, matig hete oven. Giet daarna de
saus over de rolletjes, strooi over de saus eventueel zuinig wat paprikapoeder en serveer de
schotelgoed warm.
Eventueãl kun je er r'rjst bij eten, zorg dan wel dat je ruim genoeg saus maakt om over de rijst te
kunnen gieten.

Voor de vijftigplussers onder ons, jullie weten waar je de mosterd vandaan haalt, voor de mensen
onder de vijftig, de C1000 mosterd smaakt ook prima ;-).
Wees wel gewaarschuwd voor het hoge aantal calorieën in dit recept.
Eet smakelijk en tot ziens,
Fam.Ter Maat
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35 jaar Wereldwinkel Haren
Het is alweer 35 jaar geleden dat Wereldwinkel Haren haar deuren opendê.
Ooit begonnen als Haren voor Ontwikkelingssamenwerking (HAVOS), een stichting waarbij
ontwikkelingssamenwerking hoog in het vandaal stond; tegenwoordig een cadeau- en
levensm iddelenwinkel met fai rtrade prod ucten.

April feestmaand
De hele maand april staat in het teken van het 3S-jarig bestaan van Wereldwinkel Haren. We willen
graag, samen met u, dit jubileum vieren en u kennis laten maken met de fairtrade wereld. Fairtrade
staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs
krijgen voor hun product. En dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn. Dus
geen ongewenste kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen. Door een fairtrade product te
kopen, draagt u bij aan de vooruitgang van mensen die het minder goed hebben dan wij.

Elke week 35% korting op diverse producten
De hele maand kunt u diverse producten met maar liefst 35% korting kopen. Elke week is er
korting op andere producten, dus kom langs om te zien welke producten die week met korting
worden verkocht.

Lucky bags
ln de maand april zijn in Wereldwinkel Haren Lucky bags te koop. Dit zijn tassen gevuld met
onbekende fairtrade cadeaus en fairtrade levensmiddelen. De verrassing is zeker de moeite
waard, want de totale winkelwaarde van de inhoud bedraagt €20,-, tenruijl u er slechts € 10,- voor
betaalt. Er zi)n drie soorten tassen: één voor dames, één voor heren en één met het thema
culinair. Met een Lucky bag maakt u wel heel goedkoop kennis met de wereld. Wees er snel bij,
want op=op.

Wereldwinkel Haren
ln Haren zit aan de Hortuslaan 4 één van de 300 Wereldwinkels in Nederland. Wereldwinkel Haren
werkt met alleen vrijwilligers. ln de Wereldwinkel koop je wereldcadeaus: authentieke producten
met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. Naast cadeaus verkoopt de Wereldwinkel ook
koffie, wijn, chocolade en andere levensmiddelen.
Meer informatie vindt u op wvw.haren-wereldwinkels.nl.

.
.
.
o
¡

Een schrijver heeft eerst even t'rjd nodig om op verhaal te komen; anders
wordt het een zinloos boek,
De nieuwe bewoners lieten er geen gras over groeien. Ze hadden hun
achtertuin binnen twee dagen betegeld.
De rioolwerker zat in de put toen hij het lek niet kon vinden.
Eerst waren het knoppen, toen werden het bloemen. Nu zijn ze Weer naar
de knoppen.
Die pyromaan schijnt alweer een nieuwe vlam te hebben.
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Programrna

Konïndttttedag 2013

Onnen

Het gehele programma vindt plaats
in en rondom dorpshuis De Tiehof
OCHTEND:

o Vlag hijsen
. Zingen van het Wilhelmus

9:00 uur

O

9:00 - 10:00 uur

ONTBIJT (lopend buffet)

10:00 - 11:00 uur:
-

AIle belangstellenden

- Kinderen Am groep

I

- Jeugd

.
.
.

LIVE op GROOT SCHERM. Abdlcatie en Balkonscène
Knutselen in het Jeugdhonk
Film in de kleine zaal

MIDDAG:
12:0O - 13:30 uur

o

Vossenjacht voor JONG en OUD
O

nderwerp : Kon i ngsh

uí s

14:00 - 15:30 uur:

.
.

Activiteit Jeugdhonk

- Jeugd

o

Film in de kleine zaal

16:30 uur

o

DE KLAPPER VA N DE DAG !!!

15:30 - 20:30 uur

a

ORANJE-RECEPTIE m.m.v. DJ Jan Ubels

- AIle belangstellenden
- Kinderen Um groep

I

LIVE op GROOT SCHERM: lnhuldiging
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tel. ù50-53,1 74
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- 9751 TA Han¡n 6n.

/ b, g.g. 06-537 3ð8 Ê$l

iar 050-534 ö4 iJ7

Fellond 2
Horen
97
tel.05(}53,t

36 39
fox 05fF-534 38 I I

jw.gur'EbrÆfll

DË LEUKSTE KORTSTE NACHT

D
!ryIVVü.TOËTERPOP NL

ZATERDAG 8 JUNI

ENTREE

AAN DE KASSA
TOEGANG
CONSUMPTIES
TIJDEN
INFORMATIE
MUZIEK
LOCATIE

VOORVERKOOP

€ 7.so
€ 10.00
VANAF I ó JAAR

€ r.50
VAN 20:00- 0l:00

UUR

WWW.TOETERPOP.NL
TOP COVER BAND VANGRAIL + DJ JAN
OUDE RENBAAN ONNEN, HOEK ZUIDVELD.LEEMWEG
TIEHOF ONNEN - LANTEERN NOORDLAREN
PAVILJOEN APPELBERGEN . PUB HAREN
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grafis
adverfenfíe plaafsen als u iefs te koop
of gratis wílt aanbteden, íets zoekt of
wílt ruílen

Gevraagd:

Wie o wie heeft er lepels, vorken en messen voor ons'
Heeft u nog bestek wat niet meer wordt gebruikt
en u wilt het wel kwijt?
Wij willen het graag hebben!
Nanda Bieze
Hooiveldssteeg 12
Onnen
050-4061550
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U kunf op deze pagina

{ðN

Wilma Berends
Felland 48
Onnen
050-406',l647
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Hallo ik loen Cynthia Oldenhuizing,
lk ben 13 jaar oud en woon sinds mijn geboorte in Onnen aan de
Dorpsweg.

Het bevalt me hier heel goedl Ook r"nijn beste vriendin waont hier
in het dorp vlak bij mij.
lk zit op CBS De Borg in groep

I en ga na dit schooljaar

naar het

Maartens College.
Het dorp hier is erg leuk, en er wonen leuke en gezeilige mensen.
lk zit op Jazzballet en vind het heel erg leuk, dansen

is dan ook

een vãn mijn hobby's. Verder vind ik leeen ook heel leuk!

Mijn lievelingsland is Engeland en lk vind het vooral leuk om naar
Londen te gaan. Ook vind ik het erg leuk om naar Oostenrijk te
gaan, ik vind het ook leuk, als we in de winter in Oostenrijk gaan
skiën.

Groetjes Cynthia.

Zaa

lvoetbaltoernooi

Op 6 en 27 maart hebben wij met school een
zaa

lvoetbaltoernooi gespeeld.

Op 6 rnaart hebben wij alle wedstrijden gewonnen en

op 27 maart moesten wij de andere wedstrljden
spelen omclat wij op 6 maart alles gewollnen had.

27 maart hadden wij een poule met 5 teams die wij
allemaalwonnen.
Toen gingen wij door naar de finale. ln de finale
moesten wij drie wedstrijden spelen.
Wij hebben één gewonnen en twee gelijkgespeeld.
Maar helaas zijn we 2* geworden.
De echte finale was echt heel erg spannend.

Groetjes Sam Niewold

brug
de
ìlaal:
Deze keer hebben we René Nijland geïnterviewd, hij zit in de eerste klas van het Zernike

Junior College. Veel leesplezier!

Klas: RlC

Naam school: Zernike Junior Col lege

Waar list de school? (plaats): Haren, vlak bij het trein station
Hoeveel kilometer moet ie fietsen en vind ie dat te lang?: 3 kilometer, en het is heel kort

fietsen vergeleken met andere kinderen, dus ik ben er lekker snell
Hoe laat sta ie 's ochtends op?: lk sta 's ochtends om 7:L0 op.
Met wie fiets ie naar school?: Samen met Ronald Vlaar.
Heb ie een leuke klas en waarom vind ie dat?: Ja, want het zijn leuke kinderen en ik kan er
goed mee omgaan.
Waar heb iii ie meeste
Wat voo r s oort ^tÃ nda ha b

snulleties pekocht?: Bruna
tâ

en rrraarnrn hah ia dia oal¿n¡hl ? Een Voetba I lnternational

agenda omdat ik die mooivond.

Heb ie leuke leraren en waarom vind ie dat?: Niet allemaal, sommige zeuren te veel.
Hoe vind ie de school tot nu toe en wat ziin ie ervaringen?: lk vindt het echt super leuk, alles
gaat ook heel goed. lk moet natuurlijk welwekelijks leren.

Het rapport van de school
Meestal krijg jij een rapport met cijfers van jou school mee naar huis, maar hoe leuk is het
om eens te zien of jou schoolwelvoldoendes haalt?! Vandaag de schoolvan René Nijland

het Zernike Junior College.

Onderwerp

Cijfer

:

School gebouw
Kantine
Leraren

8

7,5
7

I

Klas

Mentor(en)
Lessen (wordt er goed les gegeven)

9

Vakken

7,5

8

Eindcijfer: 7,9

:

goningsdag gedicht'e
wit en blauw, zijn de kleuren van de vlag,
Oranje is de wimpel van Koningsdag.

Rood,

Wit is de stok, oranje is de knop
Groen is het gras en daar staat ie op
Overal oranje,
tjonge wat een feest,
de straten zijn nog nooit zo vrolijk geweest,
we klappen in de handen,
en zwaaien met de vlag,
hiep hiep hoera 't is Koningsdag.
Van je hiep, hiep, hoera, van

harte, van hafte, hiep, hiep,
hoera, gefeliciteerd.
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en interview
Naam +

leeftiid:

Hoe heet ie dier?

Joyce van wieren , 13 jaar oud

:

Elba

Wat voor dier heb ie?
Hoe oud is ie dier?

:

:

een pony

14 jaar oud

Welk ras is het? : een shetlander
Kan ze nog speciale kunsties?

:

ze kan springen

Wat doe ie ervaak mee? : rijden door het bos en springen en crossen
Kun ie wat vertellen over ie dier? : het is een lieve pony soms wel ondeugend. Zijis 92cm hoog kan

goed, hoogspringen. lkga vaak in hetweekend met mijn zus mee op buitenrÍt. Datvindt de pony
heel leuk. Ze staat in de wei met mijn schaap Lilly en het is wel jammer dat ik er al te groot voor ben
maar daarom zoek ik nog in het dorp een verzorgpony

lkben13jaar, 1.66mlang, weeg45kilo.Heeftuweenponyofweeteenponybeldannaar065363L7 48 of 050-406

1L
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Hoe ben ie aan Elba gekomen?

:

Zij was van de familie Bovenhol uit Appelbergen, gekregen via

Silvia, eigenaresse van de Onneres Manege

Waarom wou ie iuist een ponv?: Omdat ik het leuke schattige dieren vind
Hoe oud word een ponv ongeveer?

:

Ze kunnen wel 30,40 jaar oud worden

Wist je dat paarden...
- beter in de nacht kunnen zien dan mensen.
- familie zijn van zebra's en ezels

- 11tot 13 maanden zwanger kunnen zijn
- staand kunnen slapen
- beter horen dan mensen
- edele díeren zijn
- een ruimte hebben tussen hun tanden en kiezen, dit is voor het bit.
- doorgaan met eten, ook al hebben ze genoeg voedsel (energie)

binnen gekregen

van alle verenig¡ngen en stichtingen die in Onnen actief zijn:
Naam

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Biljartvereniging "Qets" Onnen

Dhr. H.J. Oosterveld

Jeu de Boules-groep

Dhr. R. Venema

Jeugdvereniging "De Oude School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"

Dhr. J. Vlaar

Oranjeverenig ing Onnen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Mevr. l. Elema

Schuttersvereniging On nen "S.V.O.'

Dhr. H. Staal

Stichting "De Tijborg"

Dhr. D. Penninga

050-4061381
hi. oosterveld @home. nl
050-4062523
riemervenema@hotmail.com
06-26953001
ieroen06(@qmail.com
050-4062s53
slimintrek@qmail.com
050-4062553
oranievereniqing@on nen.nu
050-4061 520
ewinavanwieren(Ohome. nl
050-4062883
ir,elema@hetnet.nl
050-5341 51 0
hans.staal@home.nl
050-5348687
d irk. pen n inq a(Aq ma il.com

Stichting Dieverdoatie

Mevr. W. Berends

Stichting Dorpshuis "De Tiehof'

Dhr. E. Oosterveld

Tennisclub

Dhr. W. Berends

Toneelvereniging Onnen'D.O.T."

Dhr. G. Honebecke

Visclub "De Onner Biks"

Dhr. E. Berends

\y'Vìeren

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. B. Hoentjen
IJsvereniging "Nooitgedacht"

Dhr. R. Eringa

06-28419069
wendv. berends@hotmail. com
o50-4062847
erikoosterveld(Ðhome. n I
050-4062802
wimberends00T@hotmail.com
0598-325194
oerihon@home.nl
050-5343714
berharen@home.nl
050-4061990
benhntin@amazed.nl
050-4063554
Reind ert. erinqa@tele2. nl

We staan uoor
u klaaf,rrrr
Waarorn zou u iets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan. rnisschien zelfs minstens zo goed en
waarschijnlijk voor een aantrekkeliike prijs.

We staan dui altijd klaar voor u met het verhelpen van

stor¡ngen en het installeren van gastechnische installaties, water, sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloel-

verwatming, centrale verwarming, dakbedekking,
zonnecollectoren en zink- of rioleringswerkzaamheden'

ln on¿e winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen een redelijk
tarief natuurlijk........want het bliift onneronsl
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Middelhorsterweg 30n - 9751 TG Haren - (050) 534 99
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