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Te laat ingeleverde kopij kan zonder overleg helaas niet geplaatst worden

De redactie behoudt zich het recht voor tot het weigeren en/of inkorten en taalkundig aanpassen van Ìngezonden stukken

Ra

n en Nieten

Het Ra Den en Nieten zalworden verzorqd door:

Schuttersvereniging "SVO" en
Toneelveren¡g¡ng "DOT"
Dit zal plaatsvinden op:

Vri.idag 13 december 2013 Aanvang: 19.00 uur
PIaats:
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(ingans zijdeur bij Jeugdhonk)

Het Voorwoord....
Zo zijn er in de redactie en het bestuur van de
Onner Ons drie nieuwe leden bijgekomen:
Dirk-Jan en Monique Schotanus en Tineke
Mars die de secretariaatswerkzaamheden van
lenneke Elema heeft ovèrgenomen. We zijn
heel erg blij met hun komst en zien uit naar
een bloeiende samenwerking !

De herfst heeft van zich laten horen, en hoe!
Ontwortelde bomen, afgescheurde (zware)
takken op onder andere Felland, de Dorpsweg, het Zuidveld, in het bos, waren stille getuigen van het natuurgeweld.

De inzet voor het dorpsleven wordt ook

al

zichtbaar door de trouwe contributie van zovele dorpsgenoten aan de dorpskrant. Door uw
trouwe en gulle gaven zijn we in staat om ook
via de Onner Ons mensen te verbinden aan
elkaar: denk bijvoorbeeld aan de informatie
die door de verschillende mensen en groepen
verstrekt wordt, denk aan het rapen en nieten
waaraan alle verenigingen hun steentje bljdragen!

Op zoveel verschillende manieren vinden
mensen elkaar in de onstuimigheid en de

Dat de herfst ook op andere manieren zichtbaar wordt, werd vorige maand beschreven
door Ben Hoentjen, toen hij ons meenam in
het leven en de trek van de kolganzen in de

donkerte van de hedst, door te delen wat ze
belangrijk en leuk vinden om te doen. Het lijkt
wel Sint Maarten voor grote mensen.

Onnerpolder.
Het is mooi en leezaam wanneer de natuur,
zo dichtbij huis, op die manier tot leven komt.
Daarom zal Ben de komende t'tjd gelukkig
vaker een column schrijven over het leven in
de Onnense natuur. Deze maand gaat het
over vlinders.

Als redactie wensen we u een goede herfsttijd
toe!

Gosina Glasbergen

De herfst is een tijd waarin de natuur zich terugtrekt. Bladeren vallen, de zon laat zich
minder vaak en minder lang zien, waardoor bij
mensen van oudsher de behoefte ontstaat om
elkaar op te zoeken, de warmte bij elkaar te
vinden en zo licht in de duisternis te brengen.
Sint Maarten is bij uitstek zo'n herfstfeest,
waarin de lichtjes en het delen van goede gaven hand in hand gaan,

Maar ook op dorpsniveau zoeken mensen
elkaar op voor allerlei sooden activiteiten. We
zien het belang in van het delen van tijd, gezelligheid en initiatieven.
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Wekelijks programmaschema (m.i.v. april 2013)

rr

Donderdag:
19.00

-

20.00 De Hollandse Mix

í i

Haren FM
å$. {iF Ifil

$I,,;

Programma met Nederlandstalige muziek.
Presentatie: Jan Kooistra en Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikkert

Vrijdag:
19.00

-

20.00

-

20.00 Wilde Haren.

Jongerenprogramma van Haren FM met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck. Verder een stelling en
de keuzeplaal. Vanaf vrijdagmiddag op http://wilde-haren.hvves.nl, Facebook (zoek Wilde Haren - Haren
FM') of www.twitter.comÂNildeHarenFM kan je Noud's Weetje raden.
Presentatie en samenstelling: Kevin van der Laan, Noud Roemer en Dani Rijff
23.00 JEM FM.
Muziekprogramma met de betere Nederlands- en Engelstalige popmuziek!!! Verder de videorubriek i.s.m
Cinetheek Haren. Wat is er morgen in WRM?, concertagenda, Dubbel-D en livetrack van de week. Ga ook
naar http://iemfm.hwes.nl/ twitteren kan natuurlijk ook: @jem-. Presentatie Gerard Datema en Martin
Kampen.

Zaterdag
09.00

-

12.00

-

'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. Presentatie en samenstelling: Auke van
Hal, Eva Krispijn en Willem Prins. Meer info vanaf vrijdagavond ook op
http://weekendradiomaqazine.hwes.nl/ en http://www-facebook.com/paqes/weekendradiomaqazlneh

ar enf m I 25 8 42637

75

42687

.

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 Cor Uildriks, met belevenis als chauffeur
doktersdienst, in't Grönings. Presentatie en samenstelling: Bert Heikens.
14.00 - 15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

Zondag:
09.00

-

12.00
13.00

-

12.00 Muziek op zondag.
Het ultieme zoidag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
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
Eéñ keer iñ de maand een recñtstreekse 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 '1 05.5 MHz., livestream en uitzending gemist op wwv.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 22O.
'
Op andere tijden'kunt u een voicé-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm

Dieverdoatie

Oud Papierinzameling 2013

zaterdag 7 december

b

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

Alqemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -g 2 2 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!
Uitsluitend voor spoedgevallen en weekenddiensten:
Op werkdagen: na 17.O0 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
Mediq Apotheek Oosterhaar
De Oude

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 geboorledatum op het recept staan.
SPOEDRECEPT:
Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u
's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht b'tj:

(voorlreen apotheel

Middelhorst:

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

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

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 1 22, 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.

Regeling herhaalrecepten Haren / Glimmen:

Vergeet uw verzekeringsgegevens niet!

Ophalen
Welke recepten? Aanvragen
Apotheek
huisarts
Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur Volgende

'Spoed'

Herhaalbriefles,
overige recepten

Bezorging
Wie een spoedrecept hier niet kan (laten)
halen, kan de arts vragen de medic¡-nen met de
taxidienst te laten bezorgen.

werkdag
na 16.00
uur
vóór 10.00 uur Zelfde dag
na 16.00
uur
Volgende
in apotheek
werkdag
inleveren in
receptenbus** ophalen

Betalen?
Bij het tonen van een geldige zorgpas kunnen
de apotheken rechtstreeks decTareren, u hoeft
dan niet te betalen. Middelen die niet voor
vergoeding in aanmerking komen (bijv.
hoestdrankjes en neusdruppels) dienen wel
direct betaald te worden.
Êr zijn betaalautomaten aanwezlg.

" Let op: Recepten tussen vrijdag en maandag

10.00 uur aangevraagd, staan dinsdag
na 16.00 uur klaar.
"" Receptenbus in de apotheek:
Hierin kunt u uw recepten deponeren als u niet
in de apotheek op uw medicijnen wilt wachten.
7
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Hubo van der Werf
Kerkstraat 10 Haren
050-5346870
info@hubohanen. nl

Vanaf volgende maand vindt u hier een
advertentie van

Fl¡m Architecten

T

frfboüwbedrijf
unn der Wcrff

Tï

trlaleriaarìEuaat

4

9i'3t ft Ëroningen [el- ü6-?TË9tf$9

Ë-m¿il: sfir*uwbedn'iifuandrrrwedftl: hün¡e-n

I

erkdiensten

Gereform eerde Kerk Vrij g em aakt, Motten b ri n k
17-11

24-11

01-12
o8-12
15-12

09.30 uur
'f 4.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

Ds. H. Zeilstra
Ds. G. Timmermans
Ds. C.T. Basoski
Ds. A. Rienks

09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

Ds. J.H. Kuiper, 1" advent
Ds. H.W. van Egmond
Ds. H. Venema, 2" advent, H.A.
Ds. A. v.d. Scheer
Ds. J.M.A. Groeneveld, 3" advent
Ds. C. v.d. Leest

.-:i\.,

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

17-11
24-11

10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut, laatste zondag kerkelijk jaar
Ds. W.M. Schut, Taizéviering

01-12

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. M. de Jager, 1" advent, ochtend+dienst
Ds. W.M. Schut, 2" advent
Ds. M. de Jager, 3" advent

oB-12

15-12
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We willen çrämü iedereen uitnodigen voor de

Vt/intermärkt 2t1"3

Op eaterdag 1,4 decernber van 14,00-20"00 uur in
en om de Tiehof genieten van alles wat met de
kerst en het winterseieoen te maken heeft.

Wf
Ontvangst rnet ffirwtensoep en

Glühwein

De zaal is ingericht met kleurige rnarktkramen.

Diverse stands met wijn, kaas, worst, verzorging,
brocante, kerststukken, zelfEemaakte dingen
sieraden, goede doelen en nog vffiel meer.,.

huis De Tiehof

or

4, 9755 PM Onnen, 050-406 26 48

Agenda
reniging

Aanvang Sluiting

/ activiteit

Datuml

Ve

maandag 18

Bridgeclub "de vroege vogels"

09.30

12.o0

Ve rgadering stichting Humanitas

20.00

22.30

uur
uur

Ouderensoos Onnen (dhr May, zang en muziek)

14.30

17.00

uur

AED Cursus

20.00

2L.OO

20.75

2t.15

november 2013

dinsdag 19 november 2013
woensdag 20 november 2013

Pilates/Body totaal

donderdag 21 november 2013

Bridge club'Binea"

13.30

77.00

uur
uur
uur

Schuttersverenigi ng

20.00

0,00

uur

Toneelvereni gi ng DOT repetiti e
Landbouwkundige kring Groni ngen

19.30

0.00

20.00

22.00

uur
uur

9.15

13.15

maandag 25 november 2013

Bridgeclub "de vroege vogels"

09,30

72.00

uur
uur

Vergaderi ng Dorpsbelange n

19.30

22.00

uur

Kaartvereniging "SIim in Trek" kaarten en sjoelen
Tap-instructie info avond vrijwillige medewerkers Tehof

20.00

23.30

uur

19.30

27.30

Pilates/Body totaal (Energy

20.75

27.L5

uur
uur

20.00

0.00

L9.30

0.00

Vergaderi ng

dinsdag 25 november 2013
woensdag 27 november 2013
donderdag 28 november 2013

N

oordelijke Diëtiste

dinsdag 3 december 2013
woensdag 4 december 2013
donderdag 5 december 2013

201-3

zaterdag 7 december 2013
maandag 9 december 2013

dinsdag 10 december 2013
donderdag 12 december 2013

zaterdag 14 december 2013

De Tiehof

)

L3.00

16.00

uur
uur
uur

Live wedstrijd NAc-Fc Groningen

19.45

22.O0

uur

Studieclub Veeteelt

20.00

21.00

uur

Bridgeclub "de vroege vogels"
Ouderensoos Onnen (Sinterklaas)

09.30

72.OO

14.30

17.00

uur
uur

Pilates/Body totaal (EnergY )
Bridge club'Binea"
Schutte rsvereniging
Toneelve renigi ng DOÏ re petitie

20.r5

2r.15

uur

13.30

77.00

20.00

0.00

uur
uur

19.30

0.00

uur

Happy Hour in 't Praethuys

L7.00

18.00

Vi sve re ni gi n g ZEZV zate rd ag com petiti
Bridgeclub "de vroege vogels"

07.00

77.30

09.30

12.00

uur
uur
uur

Kaartvereniging "Slim in Trek" kaarten en sjoelen
Bridge club'Binea"

20.00

23.30

13.30

17.00

uur
uur

Schutte rsvere nigi ng

20.00

0.00

uur

Toneelvere nigi ng DOT repetitie

19.30

0.00

WINTERMARKT

14.00

19.00

uur
uur

e lve re niging DOT
lntocht Sinterklaas

maandag 2 december 2013

n

Schutte rsve re nigi ng
Tone

zaterdag 30 november 2013

vrijdag 6 december

(Energy )

re petitie

e

is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend
Vrijdag en zaterdag van L6.00-L9.30 uur

Tevens alte uitwedstrijden van FC Groningen live in 't Praethuys
De

Tiehof is een officieel oplaadpunt voor fietsen, auto's en scooters, kijk op www.oplaadpunten.nl

Wilje op de hoogte blijven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?
Stuur dan een e-mail naar info@detiehof.nl
Kijk ook eens op facebook: http.//www.facebook.com/detiehof en

ienstre e t¡ n ti

maan

n 54

Umv

Groninqen CS
Haren (Raadh.pl.)
Onnen (DorpsMUbels)
Zuid laren.(Brink)
Gieten"(OV-knpt)

6.05
6.18
6.31

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

l'1.03
11.16
11.29

12.03
12.16

12.29

8.41

13.03
13^16

13.27
13.39
14.O2

Gieten*(OV-knpt)
Zuidlaren"(Brink)
Onnen (Dorpsw/Ubels)
6.32
Haren (Raadh.pl)
6.45
Groninqen CS
6.58
*rijdt niet in schoolvakanties

6.55
7.19
7.30
7.43
7.58

7.55

8.30
8.43
8.58

930

10.30

9.43
9.58

10.43
10.58

10.03
10.16

8.1

I
1.30
11.43
11.58
1

12.30
12.43

12.58

14.03
14.16
14.27
14.39
15.02

15.03
15.1 6

15.27
15.39
16.02

13.19
13.30

14.19

'15.19

14.30

13.43

14.43

15.30
15.43

13.58

14.58

15.58

16.03
16.16
16.27
16.39
17.02

16.19
16.30
16.43
16.58

zaterd
Groninqen CS
Haren (Raadh.ol)
Onnen (DorpsdUbels)

7.07
7.18

8.07
8.18

7.31

8.31

9.05
9.16
9.29

Onnen (DorpsdUbels)
Haren lRaadh.ol)
Groninqen CS

7.32
7.45
7.58

8.32
8.45
8.58

9.30
9.43
9.58

15.03
15.16

13.29

14.03
14.16
14.29

'13.30

14.30

13.43
13.58

14.43

15.30
15.43

14.58

15.58

12.03
12.16

13.03

10.29

11.03
11.16
11.29

12.29

10.30

1

10.43

1.30
11.43

10.58

11.58

12.30
12.43
12.58

13.'16

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

12

15.29

17.03
17.16
17.29

18.03

17.30
17.43
17.58

18.30
18.43

16.03
16.16
16.29

17.03
17.16
17.29

'18.05

16.30

17.30
17.43
17.56

18.30
18.43
18.56

16.43
16.58

I 8.16

18.29

18.16
18.29

18.58

erenr

¡

n

Felland 50, 9755
t

belan en Onnen

Do

TC Onnen, 050-4061990,

/ww.onnen.nu

Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
November 2013

omschr'rjving en aanduiding van de locatie
bijvoorbee[d ter hoogte van Felland 50, door
te geven op www.onnen.nu. Dan kunnen we
de gemeente daarnaar venruijzen om 'direct

Bij onze bestuursvergaderingen lopen we
vanzelfsprekend ook altijd de afspraken en
aandachtspunten na uit bijvoorbeeld het
overleg met het college en de jaarvergadering. Gelukkig kunnen we er
daarvan in de loop van het jaar regelmatig
wat wegstrepen. Maar er blijven er ook altijd
wel wat hinderlijk staan, omdat er geen
voortgang is. De belabberde toestand van
het fietspad is er zo eentje.

passende maatregelen' te nemen. Het is
uitdrukkelijk niet de bedoeling elke boomwortelte melden, het gaat echt om de meest
slechte en daardoor gevaarlijke situaties.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Hoe maken we de website www.onnen.nu
tot ons digitale Dorpsplein?
Na een veelbelovend en enthousiast begin
van www.onnen.nu lijkt de schwung er een
beetje uit. Dat ligt in geen geval aan onze
beheerder, Menko Swaving, die ervoor zorgt
dat nieuwe informatie zo snel mogelijk op de
site geplaatst wordt. Maar, de site is nog
niet echt dynamisch. Om tot een fevend en
actueel digitaal dorpsplein te komen, leek
het ons voor de hand te liggen in elk geval
te onderzoeken of samenwerking met de
redactie van de Onner Ons hieraan kan
bijdragen. Begin november hebben we
hierover een eerste overleg gehad.
Uitgangspunt daarbij is dat zowel de site als
de Onner Ons er beter van worden. ln de
komende maanden bomen we daar verder
over. We, en vast ook de redactie van de
Onner Ons, houden u hiervan op de hoogte

Fietspad Felland en Zuidveld
In ons jaarlijks overleg met het college,

begin maart van dit jaar, hebben we
aandacht gevraagd voor de slechte toestand
van fietspad langs Felland en Zuidveld.
Zoals ook tijdens de jaarvergadering
gemeld, is toen toegezegd dat er een
inventarisatie zou worden uitgevoerd.
Omdat we sindsdien hierover niets meer
vernomen hadden, hebben we in oktober
maar weer eens aan de bel getrokken. Uit
het gemeentehuis kwam nu het bericht dat
het fietspad tussen Felland en Noordlaren
afgelopen zomer is geïnspecteerd en dat
'het klopt dat op sommige plekken de
boomwoftels weer de kop op steken'.
Tevens is gemeld dat het verbeteren van
het fietspad Felland-Noordlaren voor volgend jaar in het onderhoudsprogamma is
opgenomen. Tenslotte staat in het bericht:
"We houden het fietspad tot die tüd

Gewijzigde datum bestu u rsvergadering
ln verband met de belangrijke raadsvergadering over de gemeentel'tjke herindeling op
25 november, hebben we onze op die avond
geplande bestuursvergadering verplaatst

nauwlettend in de gaten. Mochten er
onderfussen gevaarliike sffuafies zíin dan
worden er direct passende maatregelen

naar 2 december.

genomen.'
Omdat er sinds de zomer van verschillende
kanten klachten bij ons zijn binnengekomen
over als gevaarlijk ervaren sítuaties (o.a,
gaten), zonder dat daaraan tot nu toe iets is
gebeurd, roepen we alle fietspadgebuikers
op zulke slechte plekken, met een duidelijke

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Gemeente Haren Klachtenlijn: 050 - 533 99

ll

Wanneer u klachten of vragen heeft over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen.
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aadhuis lein 10
praten en mogelijk besluiten. Vanuit Noordlaren en ook Onnen is door een groot deel van

De maand november staat erg in het teken
van de begroting en de discussie over de

de

herindeling.
De begroting laat een overschot zien van ruim
€ 900.000,--. Dat is positief, want daarmee
kunnen we tegenvallers in de toekomst goed
opvangen. Vanaf 2015 komen er nog weer
nieuwe bezuinigingen op ons af. We hebben
de afgelopen 3 jaar al 3 miljoen bezuinigd en

inwoners aangegeven een duidelijke

te hebben voor Tynaarlo. Ook die
voorkeur zal door de raad meegewogen
voorkeur

worden bij het te nemen besluit.

Voor de rest gaat alles op het gemeentehuis
nog gewoon door. Voor Onnen is het leuk om
nog te vermelden, dat besloten is om 8
aandelen (totaalbedrag € 4.000,--) te gaan
kopen van het Waterbedrijf Groningen. Haren
was de enige gemeente in de gehele provincie
die geen aandelen heeft, terwijl het overgrote
deel van het water wel bij ons, en dan vooral
de Onnerpolder, gewonnen wordt. Het voordeel van het hebben van aandelen is dat er
dan ook meegepraat kan worden over het
beleid en dat beleid kan van invloed zijn op

daar komen deze dan nog weer bij, De in
maart te kiezen gemeenteraad zal daarover
nog besluiten moeten nemen. Onze reserves
gaan weer behoorlijk groeien, zelfs zodanig
(ca 4 miljoen) dat we weer tegen een stootje
kunnen. Dit alles betekent dat het college het
voorstel doet om de OZB verhoging voor
woningen niet door te laten gaan.
De discussie over met wie de gemeente Haren
gaat fuseren, gaat ook voort in november. Er
zijn nog 2 mogelijkheden over, want de optie
met Hoogezandl Sappemeer en Slochteren is
in de laatste raadsvergadering afgevallen. Dan
blijven Groningen/Ten Boer en Tynaarlo over.
Op het moment waarop dit geschreven wordt,
wordt er nog hard gewerkt om alle plussen en
minnen op een rij te krijgen. Dat overzicht gaat
naar de gemeenteraad, die hierover met een
advies erbij op 25 november verder gaat

ons grondgebied.

ln december komt het Raadhuisplein aan de
orde in de gemeenteraad. Wat gaat daar nu
precies gebeuren? Belangrijk om het komplan
Haren daarmee af te ronden.
Theo Sieling

r,HT'

LEDENVERGADERING
Op donderdag 28 november 2013 wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden
in de kantine van de Tijborg.
Aanvang is 20.00 uur met na afloop een gratis verloting
Bestuur lJsvereniging Nooitgedacht
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Gezondheidsklachten ?

Praktijk voor
Klassieke Homeopathie
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daar zit je dan achter je Pt. Sinds het bestaan
van de Dorpskrant helrben wij altiid kunnen cntkomen aan cle $chrijvers¡ren. Uiteindelijk hebben
*lan$ ên Carina l{ijlanrl ons ge\rraaüd of wij de pen
voor de novernbereditie ter hand wilden nemen.
Laten we rulaar beginnen met ons vc)or te steller¡

voor ?-over dat nog nodig is. Wij wernen rnet zijn
vieren, Rohert, Jacolien, Henk en Ëvelierr op de

üorpsweg 25. l-liervoor hebben we gewoond aan de

Elsltof. Rohert woont al sinrls zijn geboorte

in

C)nnen en Jaculien ls in 1995 komen wonen aan de

Elshof. Jacolien is een gebnren Drent. trladat Henk
en Ëveiien zijn Eehoren, vonden we het eigenlijk te
klein worcJen en z^ijn we verhuisd naar het plekje
waär wë nu wongrt. Alvorens het eover is gekomen
zoals het er nu bij liEt heeft dat nreniE zweetdruppel
gekost.
Robert werkt in de lT in Grnningen als Operationeel
Proces Manager bij Atos. Dat klinkt erg ingewikkeld
rnaar betekent niets anriers ciat het organiseren en
ordenen van werkzaarnheden en activiteiterì orrì een

atgesproken product of dienst te leveren äan een
klant, die haar automatiserinE heeft uitLlesteed aan
Atos. f)aarvoor heeft Ë{obeft 2A jaar voor Kf}N
Eewerkt, maar is door allerlei overnamesj en verkoop
van bedrijfsonderdelen van KF[ti uiteindelijk bij Atos
terechtgekomen. Naast werk heeft Robert vooral als
hobby het groene buitenleven in de lrreedste zín van
het woord. Dat ls ook wel iekker want uiteindelijk zlt
je met een kantoorbaan de hele dag binnen fn

enkele gevallen werkt Robert ook thuis op niet
kantoortijden en dan zit je weer lrinnen, VervolEens
blijft er dan ook nog t¡jd ovër om naan FC Groningen
te gaan waar hij aljaren een sêizoen kaart heeft.

l-lenk is de oudste van

he

Borg.

1

1

a¿¡r

en zit in

7 van

,Als

holrby zit Henk

[rij de scoutirrg

in Haren. Dit
vindt hij super
leuk en åvon-

trrurlijk.

Elke

keer ben je
actief e¡'r uitdagend hrezig

in de

natuur!

Ëen aantal keren per jaar gaan we op kamp, dit is
natuunlijk fantastisch leuk en u¡tdagend. Verder rnag
Henk graaE tirnmeren en spelen met Siku trekkers in
cornbinatie mel zijn zelfgemaakte boerderi.i en
sr:huren. Vpor buiten heeft Henk aun cle eitmaaien
met allerlei karren oolt veel plezier. F{et leukste is

natuurlijk ofi tr*¡nspûrt te Eaan rnet met name
Eemaaid qrås Én tuinafval om dat direct af te voeren

I

Evelien viln

vindt paardrijden helemaal te gek.

Samen met haar
s$honIvrien-

riinnen

vÍin

groep 6 van "De
Eorg" zit xe in cle

groepsles

rnanege

op
"De

Onnpresch".
Ëivelien en Henlc

Eaan elke dag
op de fiets naar
schooi en tulssen

de middag haalt Jasr-¡lien ze op om thuis te

eten.

Vanaf volgend scl'looljaar zal dal niet rneer het geval

Totdat

eijn want dan gaai "De Borg" het continurooster

heeft Jacolien gewerkt in verschillende hloemisterijen en winkelketens, l{aast bloembincJer heeft ze
ook in de verkoop vän bloemen en planten üewerkt. þaarnaast houdt Jacolierr veel van buiten
zijn en in de tuin werken en ¿itten. Zo heeft ze or:k
de tuin zelf ontworpen en aange¡rlant. Hiernaast
heeft ze een kas om plantjes in op te kweken en

juf-

er kinderen kwannen, heeft Jacolien ook
gewerkt, met nan¡e in de bloemen. Als bloernbinder

hanteren zuals dat zn moni heet. Elke dag Eaan alle
groepen van 8.3ü tot 14.'15 uur näär school. De
rrricldagpauze duurt dan 45 minuten. Hierin eten de
kinderen in hun eigen klas nlet de *lgen rneoster of

Nou dit \üâs Ëen klein i<íjkje op Dorpsweg 25,

tornaten en komkornmers te verbouwen.

We hebben ook nog huisdieren als krieNkippen erì
een konijn. Dit jaar hebhen we voor het eerst een
broedse hen gehad die haar eigen eierer¡ heeft
uitgebroed. GelukkiE zijn het hennetjes geworden
zodat we een rnooie uitberelding hebþen op onze
veestapel.

çoal*,de,hohby, he:t' werk, een Ëi$ên ¡nening; een rccept, êen

gêdi$tit
'de

(meerdere

Hfi6Hfl
tu
@

Fa.Ekkelkamp

ffislraalweg

135Haren

te..050-53502 15

Ekkelkamp
I

*

Iroprsche urssen aqlanun s en bencdigdheden

*

hengelspaÍ' e n benod$dheden

*'Vogels, tlrssen en knaagdieren

Springt eruit Ìn
groenten en fruit !

Berends

* Hondenspori, dterhencdigdheden

* Diervezargtr;g en .apokeek
*PaarCeli- en

*

i,ee r¡oederc

Klontpen en laanen

Anjedaan 23a- F{aren
050-5350334
¡(

Verhuizlngen in binnØfi- Gn buit¿nland

Tj.v.d. Woude
verhuizingen
- Ernigratieverpakkingen
- Veffrermde en beveillgCe inboèdel opsìag

Ir4lddelhorsierweg 9 - 9751 TA Haien Gn.
tei. 050-534 74 19 / b.g.g. 0ê537 388 69
fax 050-534 64 37

Fellond 2

9753TA Haren
tel. û5G.å343639
fox 050-534 3B I I

www.outohu¡¡l

Stichting School- & Dorpskrant'Onner Ons'

:¿

I

pia Tijborgsteeg 9
9755 PL Onnen

tel.: 050 - 4063380
e-mail: anke@tiiborq. nf

Betreft: Donatie 201312014

Geachte lezer,
Ook dit jaar ontvangt u ons verzoek om betaling van uw jaarlijkse bijdrage aan de

School- & Dorpskrant Onner Ons voor 201312014 in de Onner Ons zelf. U ontvangt dus
geen apade brief meer van ons.
Ja, u ziet het goed, u betaalt éénmalig voor 2 jaren, dit i.v.m. het stijgende saldo van de
stichting.
Graag zien wij uw donatie van tenminste € 6,50 vóór

3l december 2013

tegemoet op

IBAN NL70 INGB 0007,289.183

ten name van de Stichting School- dorpskrant "Onner OnS" te Onnen. Graag bij de
overschrijving uw (bezorg)ad res vermelden.
Sommige lezers brengen het geld langs of doen het Ín de brievenbus van de
penningmeester aan de T'rjborgsteeg 9. Dat kan natuurlijk ook. Vermeldt u uw naam en
adres, zodat ik weet van wie het komt?
lk vind het prettig om uw emailadres in mijn bestand te hebben. Dan kan ik u zo nodig een
herinnering mailen. Goed idee? Stuur uw emailadres naar anke@tijborg.nl.

Alvast hartel'tjk dank voor uw bijdrage,
Namens het bestuur en de redactie van 'De Onner Ons',

Anke Schaafsma,
Penningmeester.
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ffiffistervffild
kunststoffen
trcrnspcrrcrnte o6>lmssingen in kunsfstof
Neultonslro al 7 -9

tel 050-3ó0CI3é5
fox 0503óCI04?4

9743 AM Groningen

www.oosterveld ku nslstoff e n. nl
kp¡sf.slqffsu.ut

Voor: Plexiglos, polycnrbonqqt (lexon), trespo, serreduk ploten en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeploten voor bijvoorbeeld lichtreclqme.
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nieuwbouw verbouw onderhoud
Ook

Ëelland 4, 9753 TA Haren
ïel" 050-4061041 Ëax. 050-4061042

çuzr

adres voor:

Houtwormbestrijding
Zwambestrijding

BF[ÁN6RU'(5TË WfNS BOVEN TAFEL
"tiltF ZUN ,ruwÍt T[yÄfipf;N. "
SÇHOTAhIUS VAN ON WERFBUREAU

ON LffitË: WONENzOALSIKDATWI L. NL
TANDWËG 5 TE ONF.I[hl / TEI-EFOON: 06-2169

q.iw

oor het voetlicht
gelezen worden, hoelang bezoekers op een paglna

De naam René de Werker zal voor veel mensen
geen onbekende zljn. Als fotograaf voor de Onner
Ons heeft hij acht jaar lang veel prachtige foto's
gemaakt van veel plekken in en rondom Onnen.
Hij woonde nog geen jaar in Onnen toen er in de

blijven, etc.

Als fotograaf maakt René opnamen van

het

interieur van een bedrijf, waarmee het zich kan
presenteren naar klanten. Via 360 graden fotografie
kan René een bedrijf helpe¡ om zowel de fabricage
als het product zelf, maar ook de sfeer en de
omgeving van het bedrijf zichtbaar te maken.
Tot slot verzorgt René in de vorm van flyers,
brochures, rollerbanners en visitekaartjes het druk-

herfst allemaal jeugd op trekkertjes gezeten de
herfstbladeren verzamelden. Het beeld sprak hem
zo aan, dat hij er foto's van nam die hij vervolgens
opstuurde naar de Onner Ons. Zin naam als

fotograaf was gevestigd. Niet lang daarna werd hem
gevraagd om voortaan de coveffoto te verzorgen en
de dorpsevenementen te vereeuwigen.
Hij heeft dit acht jaar lang met veel plezier gedaan.
Hij vond het ook leuk om Onnen via de camera te
verkennen. Soms kon hij de geboren en getogen

bedrijven om

het meedenken met oPdrachtrijven zo goed mogelijk zichtbaar
buitenwereld. Hij bezoekt de
een goede impressie te krijgen van

Onnenaren verrassen met een foto van een plek,
die zij zelfs niet thuis konden brengen.
Maar na acht jaar vindt hij het ook genoeg geweest.
Het is weçr tijd voor nieuwe uitdagingen. Daar is hij
sinds tweeëneenhalve maand mee bezig. Want
René heeft zijn eigen bedr'rjf opgericht: Torro Studio

hoe het eruit ziet, hoe de sfeer is en wat

(www.torrostudio. nl).

oplossingen.

Wat ging daar aan vooraf? Begonnen op

de

Ñiet alleen bedrijven, maar ook particulieren zijn
van harte welkom om de diensten in te schakelen
van Torro Studio voor hun (familie)foto's, drukwerk

de

schildersopleiding van de MTS om vervolgens als
schilder in het bedrijfsleven aan de slag te gaan,

en webdesign.

ontdekte René dat hij meer affiniteit had

met
doen
richting
die
in
ging
opleidingen
interieurs. Hij
en liep stage bij Marko in Veendam, die schoolmeubelen ontwierpen en maakten. De stage beviel

Tot slot vertelt René nog dat hij zeer

van beide kanten zo goed, dat René bij Marko als
inrichtingsadviseur en marketingmedewerker direct
aan de slag mocht.

bewust

gekozen heeft voor de naam van zijn bedrijf. Torro
komt uit het Spaans en betekent stier. De stier staat
voor betrouwbaar, doelgericht en krachtig' Het zijn
de kernwaarden van zijn bedrijf en ze passen ook
heel goed bij René, want zijn sterrenbeeld is stier'

René, heel veel succes en plezier met en in je
bedrijf gewenst!
Gosina Glasbergen

voor Marko met de fotografie aan de slag. René
genoot van z'tjn werk, van het vele reizen door
Ñederland waardoor hij veel zag en de fotografie in
z'ljn werk gaf daar nog een extra dimensie aan.

Helaas ging Marko failliet en konden slechts 25 van
de 100 mensen mee in de doorstart. Het bleek voor

René het zetje in de rug te zijn om zijn wens in

vervulling te doen gaan: een eigen bedrijf.

ln Torro Studio komt al zijn kennis en ervaring van
zijn werkzame leven samen. Webdesign, fotografie
eñ vormgeving zijn de drie pijfers waarop zijn bedrijf
rust. Met het webdesign ontwerpt en bouwt René
websites, die de opdrachtgever zelf kan onderhouden en waaraan hij zelf allerlei zaken kan toevoegen.

Ook kan de opdrachtgever zien hoeveel bezoekers
zijn website bezichtigen, welke pagina's wel of niet
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Geert Smid
Wia Niewold
vacature
Wim Berends
Klaas Berends
Jannie v.d. Laan
Jan Siekmans

Stiehfinç

ffi "ou Tijborg"

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

Het multifunctionefe activiteiten terrein "De T'rjborg" aan de Tijborgsteeg biedt u
gelegenheid gebruik te maken van de volgende faciliteiten:
-een tennisbaan/basketbalveld
-een grasveld c.q. ijsbaan
-tafeltennistafel
-een jeu de boules baan
-speeltoestellen
-beach- volleybalveld
-kantine met keukengedeelte en toiletgelegenhe¡d.
Het terrein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van stichting "De Tijborg". Het
bestuur bestaat uit zeven personen welke allen op één of andere wijze affiniteit hebben met

het dorp en het terrein.
De stichting wordt gesponsord door middel van bedrijven, welke in ruil een recfamebord
plaatsen op het terrein.
Tevens zi)n er inkomsten door middel van verhuur van de kantine en vr'ljwillige bijdragen van
de gebruikers.
De kantine is bij uitstek geschikt voor het houden van bijeenkomsten (ca. 60 pers.) en
kan per dagdeel worden gehuurd.
Kosien huur kantine, per dagdeel € 55,Aanwezige middelen: tafels, stoelen, koffiezetapparaat, koelkast, waterkoker,
kookgelegenheid, oven, magnetron, muziekinstallatie, statafels, warm en koud water,
toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,meerprijs (gas)barbecue € 12,50
lnf

ichtingen verhuur: dhr. G. Smid 050-406221

4

qeertaukie@hetnet. nl

Het terrein en de buiten faciliteiten zijn vrij toegankelijk met uitzondering van de

hieronder genoemde activiteiten.
-Dinsdagavond '. (1 april t/m 30 sept.) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de
tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 wimberends00T@hotmail.com )
-Maandagochtend en maandagavond:jeu de boules baan in gebruik door de jeu de boules
groep
(info: dhr. R. Venema 050-4062523 riemervenema(ôhotmail.com )
-15 november tot 1 maart: ijsvereniging Nooitgedacht heeft het eerste recht op het gebruik
van het terrein en de kantine.
(info: dhr. R. Eringa 050-4063554 Reindert.erinqa@tete2.nl)

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

Inlichtingen bijdrag en: mw. W. Niewold 050-5340718 wianiewold@-hotmail.com

Dieverdoatie
STICHTING VOLKSVERMAAK ONN EN

lntocht Sinterklaas
Voor alle kinderen van de basisschool
Op zaterdag 30 november om 14.00 uur zal Sinterklaas samen met zijn
zwafte pieten in Onnen aankomen. Jullie zijn uitgenodigd om hem bij
dorpshuis De Tiehof te begroeten met het zingen van Sinterklaasliedjes.

ln het dorpshuis staat drinken en iets lekker voor je klaar. Voor iedereen
zal er een cadeautje z¡nll
Om ca. 15.30 uurverlaten Sinterklaas enzrjn pieten Onnen om andere
kinderen in Nederland blij te maken.

Tot dan!
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nems
bouwbedrijf

Haren Telefoon O5O - 4t6 12 01
Al uw bouwwerken met garantle
van de Stlchtlng Bouwgarant.

ilvoB

ffi

feenstra
--

prolesoøls iovecel€rn{En,

hy0oùeh6n

verzekeringen

Wilt u graag adverteren?

HAREN

Rijkstr¿alweg 214
9750 AC Haren
050 534 70 66
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050 S03 SCr 44
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www.leenstraverzekeringen com

Deze ruimte is nog

beschikbaar.

n en öm de Or'¡nerpolder,

natuurnotities rond 0nnen
voorjaarsdag, Van
een andere uver-

Abrupt afscheid van eên lange vlinderzomer
De storm van 2B oktoher maakte korte metten met
de lange nazomer en zette erns hardhandig ween in
het echte seizoen: herfst, En niet alleen ons. No5¡
maar een paar dagen eerder kon je op zonnige,
luwe plekken in de tuin of langs een in de ¿on
gelegen hr¡utwal of bosrand nog verschillende
vlindersoorten zien

winteraar,
een

püïär.

Orrgetwijfeld

nakornellngen of

ronddwarrelen.

Haar viogen

cle

Kleine v0$, vlogen
er in cJe clagen vclor
de storm oclk ncrg

or¡erlevenden vau
de vele duizenden

de

laatste [3ont zand-

Eeneratie, de derde

die in augustus wen¡elde¡r op vrijwel
alle bloelende vlindr¡rstruiken, disteis en andere
nectarplåntnn Zij hebben een goed heenkomen
gezocht in houtstapels, btlc¡mholtes en op koele,

vlekkerr

vochtige plaatsen irr schururtje$ en öP ¿olclers. l'trler
kunnen ze ook wlnterm rnet strenEe vorst prima

oogjes vän

exemplaren

hun

van dit jaar, die
hun lichte vleugelgoud

deden oplichten

de zøn.
dagvlinder

on:.4e

in

ve

Deze

is

ln

ofi'l(JtPvlllg

NanEs de sloten in de
polder, rijkelijk behangen rnet nectar eJrinkende

þloeiende Grote kattenstaarl
witjes.

Ovenrinteraars
Op die laatste zoñìerse dagen liet zich ook een
knalgeel nrannetje van de Üitroenvlind@r nog even
veilige

van

een ht¡lst of klímop.
ln deze en andere

men of

ook de

-

Dag-

zijrr

winterdagert

met

hoge

rottende appels nog goed Iieterl srnaken l-laciden
eigenlijk allarrg een stirk zuidelijker ÍnöÐten aijn orn
de winter të orrerleven, tlet zijn treltvlinclers die
overwlnteren in Zuid-ffiuropa en Noclrd-Afrika en in
het voorjaar ierugkeren naar de gebieden waar ze
zich voortplarlten. Ëen enkele neenrt het lisico hier
te b[ijven, maar dat loopt vrijwel altijd verkeercJ af"
,Als we cie eerste trekkr¡rs in de k:op varl rnaart weer
zien birtnen druppelen, kunnen we alleen maar vol
ontzag naar die vaak helemaai versleten en
riauwelijks herkenbare ínsektenlijfjes kijken: hoe
spelen ze hmt klaar?

anders was dat enkele weken eerd*r met nog volop

wintergroene

aa n¡'na ken

ker
ç
temperaturen vaak
die
sn gäân de vleugel
¿e
zo niet kunr¡en aa
worden.
gepakt
rJnur
te
vogels
een veel grotêr risico
De enkeie Ataianta's die zich het sap van de veie

exemplaar in onze tuin niet meer te halen. Hçe

de

at ee anti -vriesstoffen

overwinteraars

soort die zich tot sind oktoher af en toe in de zon
koestprde, Veel was er toen voor het kakelverse

uitstapje buiten

rnd

knisperen ze hi.! wijze van afschrikking met htrn
vleugels" t-let is de enlge vlinder, althans in
lllederland, die geluicl rnam[<t. Voor clez-e drie

de

tot een

r:

Dezelfde s*huilpiaatsen zoekt

deronvriendelijke wînter doc¡r te komen. Üie
strategie volgt ook het Klein kooÍwitje, nråü u'Ð'n

beschutting

ragen

pauwogÊn, waarvan elnd oktr:ber ook nog enkele
zich rnet gespreidn vleugels opwarmden in de zon.
Alç ze tijcienw hun wlnterslaap gestoord worden,

soort, maar bii

onze
vanouds eën algenlene
nog
eerl
eeuw
van
deze
hegin
Drentse buren tot het
ook
znndoogje
Bont
heeft
Sindsdien
zeldzaar"nheid.
de rest van deze provincie verovert. l-loe dat komt is
nog steeds niet duideliik. Die la¿atste bontjes zullen
cle storm en reEen niet uvc¡rleefcl hebþen. Maar
volgend jaar aprll zal een nieuwe lichting weer uit cJe
poppên kruipen die nu dlep in cle begroeiing
vlìnverscholen z"itte¡1. l-lun manier onl

verleiden

rt1

Ben Hoent',ien

bc¡-

Meer weten? Kt¡k eÊns

struiken,
hangend

CIP) www.vlindernet'nl,

unq^ry--V1iildefetiçhtln!-ry]

roerloqs
aan de onqlerkant

www.vl inde rwerkg roepcl renthe.

van een blad, trotseren veel Citrnenviinders vorst erl
$neeuw, wachtend
op de eerste w¿Irrne
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BOUWBEDRIJF

W" BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw È onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

www.Br u in iers. n I

info@bruiniers. nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
bouwmaterialen
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GRONDVERZET

J. de Groot ir.

Felland 6a

- 9755 TB -

Onnen - Tel 050

- 535 03 59 - Mobiel 06-558 062 11

Tevens leveren wii teela arde en vulzand
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ZoaLsveLenvanjuLLíe gezrenLtebben,wordt er

în Onnen
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onder bege\eîàing

hardgeLopen.

Dfnsdagav ond onga,eey eerluur tntewaLtraining start om r8.3o uur.
Zondagmoygen om 1 o uur Langzame Lange duurLoop (rond g kml

u)

tn

voorbereidrng op de LtaLvemarathonyanHaren op 8 maat4 2o14.De afstand dte
geLopenwordt, za| Langzaam opgebouwdworden.W e Lopen ïnmiddeLs r.3o 1rur.
Berde dagen is de
J

start b¡ de Oranleboom.

e Lzuntj e aanmeLden en Ltoren w at de

b

e

do

eL4 is v an de rntew aLt": at'n@ naast

de Langzame dt,.urLoop.)e La.tnt ooh ganoon zonder aanmeLd@meegaaw, we gaar'
weL

op tgdweg.

DeeLname host ni.ets.
Oo?<.begLnners
w or

dt

andere

hunnen zich" aanmeLden.Als we daar eenhLetn goepievanhebben

het har dLopew LangzaanL y arr ltet

gory

b e gLn

meeLzan.

\)anLlarteweLhom!
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fJe Vennen 2
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telefoon: O3{} 4t62?95
telefaxrG50 406.1 119
mobiel: O6 'l4?95334
e-rn a!l: ¡rost rEtwolfprÉ-frrËss. nl
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randwonden Stichting

#

nederïandse

brandwonden
stÈchtång

Gollecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes
ln de week van 6 tot en met 12 oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Onnen gingen de
collectanten langs de deuren. En met succes/ Gezamenlijk werd een bedrag van € 320,76
opgehaald. De opbrengsúen van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar
werk voor mensen met brandwonden voo¡-t te zetten
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen
operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische
ongeluk. En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers
moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol
aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
AI 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op
drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door ondezoek)

en het bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de
Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke
coilecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting afle collectanten en gulle gevers in Onnen voor
hun bijdrage aan'de strijd tegen de littekens'.
Met vriendelijke groet
Jacolien Schepers
cof lecte-organisator in Onnen
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De collecte "Geef 's voor diabetes", welke gehouden is in de week van

---Ja

i
i

\

28 oktober tot 3 november 2013 heeft

€ 284,27 opgebracht in Onnen
in Glimmen
€ 522,79 ,,
in Noordlaren
€ 63,14 ,,
in Oosterhaar.
€ 581,94 ,,
Totaalbedra g € 1.452,14

Alle gevers hartelijk dank!
Met de opbrengst kunnen we het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandelinE van
diabetes verder uitbreiden, zodat een toekomst zonder diabetes werkelijkheíd kan worden.

Wij hopen dat wij volgend jaar weer een beroep op u mogen doen.
Namens het Diabetes Fonds
Fam. H.J. ter Maat
Zuidveld 3

9755 TK Onnen
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Kaart- en S oelclub "Slim in Trek"
UITSLAG koppelklaverjassen 25 oktober 2013

3 BOMEN
1-.

!

2

lny van Oer
Bert Tonnis
I

6073

.b,s

5431

lneke Vlaar
Jos Vlaar

3

Jikke Schievink

4907

Piet Schievink
4

4889

Sigrid SwavÌng
Joren

5

Sietske SwavÍng
Klaas Berends Fettand

4856

6

Jan Koops

4708

Coby Koops
7

\Mm Berends

4582

Jaap

I

4514

Anneke Nijboer
Laura v Hemmen

I

Jan Berends

4507

Mariska Swaving

10

4494

Jan Folkert Abbring
Johan Swaving

11

4000

Bennie Smid

Bert Niewold

12

3664

Dennis

Arie

30

ultivated land - O roe
Beste Onnenaren,
Misschien hebben jullie het enkele weken geleden al gehoord via Haren.FM of gelezen in het
Harener Weekblad: ik ben op dit moment bezig met het maken van een kunstmatige
bloementuin. Deze bloementuin is een kunstprojecVinstallatie en zal volledig gemaakt
worden van gebruikte chipszakken. Het idee erachter is, dat ik mensen aan het denken wil
zetten over de betekenis van voedsel en over wat onze 'cultuur' is in dit verband. Wat is onze
rol in de natuurlijke voedselkringloop in de huidige tijd? En daarachter doemt nog een
diepere vraag op: ls er eigenlijk wel verschil tussen natuur en cultuur? Waar begint het één
en eindigt het ander? Zt¡n deze wel tegengesteld zoals ze meestal worden neergezet of
liggen ze eigenl'rjk in elkaars verlengde?
Om dit verder uit te werken, wil ik de bloementuin ook echt een natuurlijke functie geven door

er buisjes met nectarsiroop in te verwerken. Zo worden de chipszakken, die een nutteloos
bijproduct zijn van onze voedselcultuur opeens toch onderdeel van de natuur, doordat bÍjen
en vlinders hiermee hun voordeel kunnen doen. lk noem het dan ook een biologische
kunstinstallatie. De felle kleuren van de chipszakken, die normaal gesproken bedoeld zijn om

op te vallen voor consumenten (m.n. pubers), hebben dezelfde aantrekkingskracht op de
vliegende insecten die nuttig zijn voor de bestuiving van o.a. de aardappelplant. Van de
aardappelplant wordt weer chips gemaakt en zo is de cirkel rond en is er een nieuw soort
natuurl'rjke kringloop ontstaan.

Of dit echt werkt is een tweede, maar het gaat in eerste instantie om de bewustwording, de
manier van kijken. Het werk is getiteld Cultivated Land en het doel is om het uiteindelijk ten
toon te kunnen stellen bij exposities, festivals of in beeldentuinen. Meer informatie over het
project is te vinden op www.cultivated-land.nl
Nu heb ik voor dit project al heel veel materiaal verzameld (zo'n 460 zakken), maar ik heb
nog veel meer nodig om dit project te verwezenlijken. Daarom doe ik bij deze een oproep
aan alle chipsliefhebbers in Onnen. Zou u mij mee willen helpen met het sparen van
chipszakken? ln plaats van ze weg te gooien, wordt er dan iets moois en nuttigs mee
gedaan.
De komende paar weken zet ik een blauwe ton in de hal van dorpshuis De Tiehof. Daar
kunt u de zakken in deponeren. lk dank u bii voorbaat hartel¡ik!
Als het voor u beter uitkomt om de zakken bij u thuis af te halen, stuurt u mij dan een mail
via karldelark@gmail.com. Bellen kan ook: 06240 90 127
Als u nog wat restjes kippengaas of 'rjzerdraad, resten tri
plaat of ander dun houten materiaal (8mm) over heeft, d
kunt u m'rj daar ook heel blij mee maken.
Als u nieuwsgierig bent naar hoe zo'n project vorm
kom dan eens langs. Het zal de komende maanden
voller komen te staan met allerlei bloemvarianten.
Alvast bedankt!!
Met vriendelijke groet,
Karl Huisman
Bakkenreg 2
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erkgroep Goededoelen

WINTERFAIR

Gorechtkerk / Gorechthuis, Kerkstraat / Hortuslaan te Haren
Zaterdag 14 december 2013 van 10.00 tot 17.00 uur
Verkoop van o.a. antiek en curiosa, sieraden, houtsnijwerk, handwerk uit Kenia,
handgemaakte cadeauartikelen, ambachtelijke producten van het Drentse platteland,
natuurgeneeskunde, handgemaakte kerstkransen, vogel lekkernijen, keramiek,
beelden, woonaccessoires, planten en brocante, diverse gebakken cakes, warme
glúhwein en heerlijke wintersoep en stamppot
Ook zijn er lekkere appelflappen te koop
Verder zijn er demonstraties van o.a. beeldhouwen, schilderen

En natuurlijk is er weer een vlooienmarkt en worden er 2" hands boeken
verkocht
Mocht u nog boeken/curiosa in willen brengen, graag doorgeven aan
Fam. Kooi, Middelhorsterweg 42, Haren, tel. 050-5342042

De opbrengst van deze activiteit is bestemd voor projecten in Nederland (dichtbij,
50%)en inÁfrika (veraf, 50%). Dit seizoen is gekozen voor de volgende projecten.
De proiecten in Nederland ziin:

Stichting GareGlowns Nederland
Stichting Personal Service Dogs
cten in Afrika ziin:
Dep
Lavender Hill in KaaPstad, Zu id-Afrika
EBOO project, Nairobi, Kenia
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Stir:ht i ng Klachteni nsti rur.rt Ve rueker-ì ngen

Twee weken geleden fietste een kunstenaar uit het Westen van het land door het Groninger
landschap. Hij genoot met volle teugen. Na afloop beschreef hij zijn ervaringen in het
volgende gedÍcht:
DE HERFST VOORBIJ
Mijn fiets stuitert
over eíkels en kastanjes
bladeren en afgerukte takken
ritselen onder banden
het verstorven land
schuift traag aan het oog
voorbij
ontelbaar stervend blad
ontrukt aan bornen
zweven ter aarde
bedekt het geschoren land
als een kleurig tapijt
het zuchten van wind

is hoorbaar, voelbaar, zichtbaar
geeft zich ruisend bloot
ontkracht de stilte

u
I

vogels komen samen
hoog in de lucht
geeft vlekken
aan het blauw... trekken

ìÕ

C

voorbij
boomkruinen kleuren
als koningskronen
in geel, rood en bruin
blinkend in het zonlicht
libellen dansen
naar liefde
boven de ontzielde aarde
vermoeid van groei
uitgekleed, ontleed

ik heb een aanvaring
met de eenzaamheid
met de stilte
met de kleuren
met de herfst...
voorbij

Groningen, oktober 201 3
Mond
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06-47157315
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SCHTtDERWERKËN

SCHTTDERWERKEN - BEGIAZINGEN WANDAFWERKING - ZONWERING
ROLLUIKEN - HOUT. EN BETONREPAR,{TIES
Felland-Noord 6 - 9753 TB - Haren -Tel. 050-534999CI - www.hansjoling.nl
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o50 534173,0

/ 06 22488883
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- risel ontstopping
- aanleg/renovatíe ripol
- drainagesystemen
- grondwerk t.þ.v. tuin

GRONË*, WËG- EN WATERWERKEH

* sloofrwerk/recycl ing
- gladheidbestrijdinE
- leve ring straatzand/tu in grondlcom post
- èvedn g halfverltardÍnE (grind, mijnstee n/sp
- beschoeihrg
- Eraafrnach inevenhuur
- transport
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van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn:

Naam
Bíljartvereniging "Qets"

Onnen

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061 381

oosterveld@home.
050-4062523

hj.

Dhr. R. Venema

Jeu de Boules-groep

rie me rve nema (O

Jeugdvereniging "De Oude

School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in

Trek"

Dhr. J. Vlaar

Oranjevereniging On nen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van Wieren

School- & Dorpskrant "Onner

Ons"

Mevr. T. Mars

Schuttersvereniging Onnen "S.V.O." Dhr. H. Staal
Stichting "De Tijborg"

Dhr. G. Smit

Stichting Dieverdoatie

Mevr. W. Berends

Stichting Dorpshuis "De

Tiehof

Tennisclub

(t¡joelijt<)

Dhr. E. Oosterveld
Dhr. W. Berends

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

Dhr. E. Berends

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. B. Hoentjen
I

Jsvereniging "Nooitgedacht"

Dhr. R. Eringa
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co m

06-26953001
ieroen06@gmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553
oranievereniqinq@onnen. n u
050-4061520
ewin avanwieren (Ohome. n I
050-5255695
tinekema rs(O hotma il. com
050-5341 51 0
hans.staal@home.nl
0 50- 4a6221 4 I 06 -2256 467
qeertaukie@hetnet.nl
06-2841 9069
wendv. bere nds@ h otm

a iL

I
co m

050-4062847
erikoosterveld @ home. n I
050-4062802
wimberends00T@hotmail.com
0598-3251 94
qerihon@home.nl

050-5343714
berharen@home.nl
0504061990
benhoentjen@kpnmail. nl
050-4063554
Re indert. e ri nq

a

@tele2.

n
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Waarorn ¿ou u iets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien relfs minstens zo goed

en

waarschijnlijk voor een äantrekkelijke prijs.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installaties, water, sanitair, elektricite¡t, airconditioning, vloel'

verwatming. centrale verwarming, dakbedekking,
zanneçollectoren en ¿ink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse môter¡alen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen *rn ,rduli¡k
tarief natuurlijk.,......want het blijft onnerons!
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Middelhorsterwêg 30n - 9751 T'G Haren - (050) 534 99 0

