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UR:
Marion Oosterveld
Tineke Mars:
Anke Schaafsma:
Henk Oosterveld:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

REDAGTIE:
Gosina Glasbergen
Henk Oosterveld
Roelie Oosterveld
JEUGDREDACTIE:
Reily Elema
Kyra van Mossel

Dirk-Jan Schotanus
Monique Schotanus

Zie blz.4 van dit blad
Roelie Oosterveld, Mottenbrink 18, 9755 PR Onnen
onnerons@hotmail.com

EN ADVERTENTIES:
Aan plaatsing van een advertentie zijn kosten verbonden'
Anke Schaafsma,
050 - 406 33 80
anke@tiiborq.nl

I

BEZORGINê:
KlaasJan Oosterveld, Dorpsweg 63, Onnen
en Fam. Berends, Dorpsweg 60, Onnen
Klachten bezorqinq:
Fam. Oosterveld I

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.
lndien u de krant wilt blijven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, Onnen,
De minimale bijdrage incl. bezorging is vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers).
Wilt u de krant per post ontvangen, dan is de minimale bijdrage €.26,50
(incl. € 2Q,--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 contantwillen betalen, dan is dit ook mogelijk bij:
Penningmeester, Anke Schaafsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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050 - 406 2019

E-mailadres: Oll

rìêfOnS@hOtmai l.cOm

Uiterste inleverdatum kopij voor het aankomend
nummer is: Maand ag 7 apr¡l 2014

{

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 ingezonden stukken.

Ra

n en Nieten

Het Rapen en Nieten zalworden velzqlgll cþor:

Jeugdveren¡ging Oude School en Tennisverenig¡ng
Dit zal plaatsvinden op:

donderdag 17 april 2014 Aanvang: 19.00 uur
Plaats:

BiljaftZaal Van DOfpShUiS De TiehOf
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(insans zijdeurbij Jeusdhonk)

Het Voorwoord....
Van jongs af aan ben ik al geen goede planner, wat in de afgelopen jaren helaas al aardíg
wat stress heeft opgeleverd. Om dit te voorkomen hebben we sinds kort een familieplanner in gebruik. Alle activiteiten van onze gezÍnsleden staan erin, zo ook het schrijven van
het voorwoord voor dit alom bekende dorpskrantje.
Best even spannend, want ik had werkelijk
geen idee hoe te beginnen. Uiteindelijk ben ik
maar gewoon gaan typen.....

We hebben heel wat reacties gehad op de
foto, díe in het Harener weekblad stond.
"Hé Monique, je staat in de krant, wat leuk!",
zei een aantal collega's. Ook in de supermarkt
werden soortgelijke opmerkingen gemaakt.
ln eerste instantie hadden we geen idee waar
iedereen het over had, maar na in het weekblad gekeken te hebben, wist ik dat ze doelden op de foto die een aantal weken geleden
werd gemaakt in de Tiehof.

Ondanks de kleine omvang van het dorp en

de steeds groter wordende kennissen- en

vriendenkring, kom ik nog zeer regelmatig
voor mij onbekende gezichten tegen. Of ik ken
de gezichten wel, rnaar de namen (nog) niet.
Ervan uitgaande dat ook niet iedereen mij
kent, zal ik me even kort voorstellen:

Acht jaar geleden kwamen Dirk-Jan en

ik
(Monique) samen met onze pasgeboren zoon
Sam richting Onnen. We vestigden ons aan
de Lange Landweg nummer 5.
Ruim twee jaar later werd onze dochter Leah
geboren, die nu inmiddels alweer 6 jaar is.
Wat gaat de tijd toch snel...

Dus naast onderdeel te zijn geworden van de
redactie, z'rjn we ook binnen afzienbare tijd
beroernd geworden... Wie had dat gedacht!

We genieten enorm van de mooíe omgeving
in en om Onnen. Fietsend door de polder op
weg naar school, de reeën die voor onze fiets
langs springen en de zonsopgang die ons
achtervolgt. De kinderen en ik kijken iedere

Ook deze keer zijn er weer veel mensen actief
betrokken geweest bij het voorbereiden en
uitbrengen van deze editie van de Onner Ons.
lk wens jullie daarom heel veel kijk- en leesplezier!l

vrijdagochtend onze ogen uit.

De dorpsbewoners venruachten inmiddels
geen natuurijs meer. De kans om al schaatsend te kunnen genieten van deze mooie omgeving lijkt dus steeds kleiner te worden.
Ook de "vijver" naast de ijsbaankantíne kan,
volgens Sam, misschien beter als zwembad

Met vriendelijke groet,

Monique Schotanus

gebruikt worden...

Sinds een aantal maanden zitten Dirk-Jan en
ik in de redactie van de Onner Ons.
Een leuke uitdaging, want je bent op een hele
andere manier betrokken bíj het dorpsleven.
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ro ramma radio Haren FM
Wekel ij ks programmaschema

(m. i.v. februarì 201 4)

Donderdag:
19.00

-

HAfen FM
ixc;i,;f üil iÌÐtif
'io

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

Vrijdag:
19.00

-

21.00 Wilde Haren.

je Track, Uitgaanst¡p van
Het jongerenprogramme van Haren FM, met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck, Trek
de Wee-k en ilan-i's of Noud's Weetje en de Keuzeplaat. Op Facebook (zoek Wilde Haren - Haren FM') of
www.twitter. comMildeHarenFM.

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

Zaterdag:.
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.
Informatief radioniagazine voor inwoners gemeente Harel, met nieuws, sfudiogasten, agendaberichten en veel muziek.
en 12 het Harens Nieuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke van Hal en Willem Prins' Meer
Om half 10,
info vanafvrijdagavond ook op

ll

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

-

09.00 14.00

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.
15.00 De Hollandse Mix (herhaling van donderdag).

Zondag:
12.00 Muziek op zondag.
Het ultieme zondag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gew'rjde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra
12.00 - 13.00 Oud en Grijs Genoeg fterhaling van zaterdag)
13.00 - 14.00 Hoorspel op Haren FM.
Haren FM met een hoorspel.
Elke eerste zondag van de maand tussen 1 0.OO - I 1 .15 uur een kerkdienstuiEending vanuit de Gorechtkerk a/d

Kerkstraat.
Maandag:
19.45

-

tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad
Eéñ keer iñ de maand een rechtstreekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener
gemeenteraad.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uiÞendingen 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.frn
Buiten de eigen uitzenduren hoort u op Haren FM de programma's van Radio Noord.

Dieverdoatie
22maarl
3 mei
14 iuni
19 juli

Oud Papierinzameling 2014
23 auqustus
27 september
1 november
6 december

6

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

Alqemeen bereikbaarheidsn ummer:
0 9 0 0 -9 22 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!
Uitsluitend voor s poed qeval len en weekenddiensten :
Op werkdagen: na 17.OO uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln het weekend: vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
en t'rjdens de feestdagen. 24 uur per dag.

Apotheken
Uw medicatie ligt de volgende werkdag voor u
klaar.
Het kan zijn, dat speciale bestellingen (een
dag) Ianger duren. Let er op dat uw naam,
adres en geboortedatum op het recept staan.
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:

Medio Aootheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 74 95 I Fax. (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl
Openinqstiiden
Maandag Um vrijdag 8.00 -17.30 uur
Mediq Apotheek Haren:
Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 I Fax: (050) - s34 01 06
email: haren@mediq.com
www. mediq. apotheek-haren. n I
Openinsstiiden
Maandag Vm donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag.12.30 - 13,00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)
Et^-^li--

l.^-Lâ^l'^^^^+^n

lJara

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
parkeerge!egenheid.

nl ¿1t¡ mmen

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

'Spoed'

Herhaalbriefjes,
overige recepten

Vergeet uw verzekeringsgegevens niet!
Bezorging
Wie een spoedrecept hier niet kan (laten)
halen, kan de arts vragen de medicijnen met de
taxidienst te laten bezorgen.

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

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 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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erkdiensten

Gereform eerde Kerk Vrij gem aakt, Motten b ri nk
16-03
23-O3

30-03
06-04
13-04

18-04
20-04

G

D. Mak
D. Mak
S.M. Alseda
R. van Wijnen
S. de Vries
H.J.J. Pomp

09.30 uur
14.30 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
14.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

Ds. H. Venema
Ds. L. Boonstra
Ds, J.T. Oldenhuis
Ds. M. de Vries
Ds. H. Venema, Goede Vrijdag, H.A.
Ds. H. Venema, Pasen
Ds. S.W. de Boer

ereform eerde kerk

H aren-O n

nen, Kerkstraat

16-03
23-03
30-03

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

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

06-04
13-04
18-04
19-04
20-04

10.00
10.00
19.30
21.30
10.00

Ds. W.M. Schut
Ds. M. de Jager, Palmpasen, Ochtend+dienst
Ds. W.M. Schut, Goede Vrijdag
Gezamenlijke predikanten, Stille Zalerdag
Ds. W.M. Schut, Pasen

uur
uur
uur
uur
uur
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M.i.v. 05-01-20t4

MAANDAG Um VRIJDAG
Groninqen CS

5.59

Haren

6.11

(Raadh.pl.)

Onnen (Ubels)
Zuidlaren*(Brink)
Gieten"(OV.knpt)

6.22
6.35

6.59
7.12
7.23
7.36

Gieten*, OV.knpt)

6.51

Zuidlaren*lBrink)

7.17
7.29
7.42
7.57

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

6.29
6.41

6.54

8.02
8.16
8.29

9.04
9.16
9.29

10.04
10.16
10.29

1'1.04

12.04

1't.16

12.16
12.29

11.29

17.03
17.15
17.28

16.03

14.19

15.19

16.19

17.19

14.30
14.43
14.58

15.30

'16.30

17.31

15.43
15.58

16.43
16.57

17.44

18.29
't8.41

17.58

18.53

15.03
1 5.16
15.40

14.03

14.40
15.03

13.29
13.42
13.57

13.27

13.40

7.53
8.19
8.31

8.43
8.57

9.30
9.42
9.56

10.30
10.42
10.56

11.42

12.30
12.42

11.56

12.56

11.30

18.04

16.03
16.16
16.27
16.40
17.03

14.03
14.16
14.27

13.03
13.16

15.27

18.1 5

18.28

ZATERDAG
Onnen (Ubels)

7.05
7.17
7.30

8.05
8.17
8.30

9.03
9.15
9.28

10.03
10.15
10.28

Onnen (Ubels)

7_30

8.30
8.43
8.57

9.30
9.43
9.57

10.30

Groninqen CS
Haren(Raadh.pl)

Haren(Raadh.ol)

Groninqen CS

7.43
7.57

10.43
10.57

13.03
13.15

14.03

15.03

16.03

17.03

14.15

13.28

14.28

15.15
15.28

16.1 5

11.28

12.03
12.15
12.28

17.15
17.28

11.30
11.43
11.57

12.30
12.43
12.57

13.30

14.30
14.43
14.57

15.30

16.30
16.43

11.03

11.15

13.43
13.57

15.43
15.57

16.28

16.57

18.03
18.15
18.28
18.28

17.30
17.43
17.57

18.41

18.53

Alle opstapplaatsen zijn te vinden op de webs¡te: http://www'qbuzz.nl
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PM Onnen, 050-406 26 48

Aanvang Sluiting

/ activiteit

Datum:

Vereniging

vrijdag 14 maart 2014

Vrije kaartavond "Slim in Trek" kaarten en sjoelen

zaterdag

1.5

maart 2014

Hengelclub Haren
LIVE

maandag L7 maart2Q14
dinsdag 18 maan 2014
woensdag t9 maart2Ot4
donderdag 20 maarl2OL4
vrijdag 2Lmaaft2Ot4
zaterdag 22 maart2Ot4
maandag 24 maart2OL4

voetbal ADO Den Haag -

FC

Groningen

Bridgeclub "de vroege vogels"
Kaartvereniging "Slim in Trek" kaarten en sjoelen
STEMBU REAU Gemeenteraadsverkiezing
Schuttersvereniging
Excursie Grolsch brouwerij voor vrijwillige medewerkers
Cursus voor floristen

Bridgeclub "de vroege vogels"

Vergadering Dorpsbela ngen
dinsdag 23 maarT2OL4

woensdag 26maaft2OI4
donderdag 27 maaft2Ot4
zaterdag 29 maart2OL4
maandag 3tmaart2OL4
dinsdag L april2OL4

woensdag 2april2OL4
vrijdag 4 april2OL4
zaterdag 5 april 2014

maandag 7 aprrl2074

dinsdag 8 april 2014
woensdag 9 april2O'J,4
donderdag LOapril20L4
maandag t4april2OL4
dinsdag 15 april 2014
zaterdag 19 april 2014

Provincie Groningen buffet
Ouderensoos Onnen
Voorlichtingavond Groninger Landschap
Bridge club'Binea"
Zwerfvuil opruimactie Nederland Schoon
Voetbal PSV-FC Groningen
Bridgeclub "de vroege vogels"
l(aartvereniging "Slim in Trek" kaarten en sjoelen
Ledenvergadering Dorpsbelangen
Voetba I PEC-Zwolle-FC Groningen
Visverenigi n g TEZY zaterdag competitie
Familiereünie
Onner hoeskoamer met Klaas Visser
Bridgeclub "de vroege vogels"
Studieclub Veeteelt
40jaar Ouderensoos Onnen: zang van Saskia Leenes

23.30
2L.00
0.00
20.00
16.00
12.00

uur

22.0O

uur

1_9.30

uur

14.30

17.oo

uur

20.00
13.30
09.30
20.30
09.30
20.00
19.30
20.00
07.00

z2.oo

uur
uur
uur
uur

17.00
13.00

22.30
L2.OO

23.30
21..30
22.OO

L73A
13.30

12.00
2L.00

14.30

17.OO

20.30
L3.30
09.30
09.00
20.30
07.00
07.30

22.O0

uur
uur

17.00

uur

t2.oo

uur
uur
uur
uur
uur

L2.00
22.OO

17.30

L7.30

)e Tiehof is buiten de agenda volgens onderstaande tiiden geopend
Vrijdag en zaterdag van 16.00-L9.30 uur
Neem ook eens een kijkje op ons geheelvern¡euwde webs¡te www.det¡ehof.nl
de riehor?

'"

Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/det¡ehof

1'l

uur
uur
uur

L7.30

e ZEZV Clu bd ag
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uur
uur

13.30

AED cursus

oR de hooete

uur
uur
uur

20.00
09.30
20.00

Hengelclub Haren

wirje

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

t2.oo

09.30
09.30
20.00
17.oo

Bridgeclub "de vroege vogels"
Vergadering Noordelijke Dietisten
n

17.30
21,.30

L2.OO

So you.......................Da nce
Bridge club 'Binea" Paasdrive

Visverenigi

0.00

20,00
07.30
19.30
09.30
20.00
07.00
20.00

en

t¡ke

;i:i

uur

høneopathíe

!

I

I

a

I

a

Van der Veen

Servlne
ünnen

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIÊ
CHRIS SCHAAFSMA

05t-5034128 till" 06-25427095
www.vande rveenGerviee. n l

T.

tid NVKH - vergoeding zorgverzekeraars

Wîj benekefien
Telefoon:

050 - 280 22 72
Oe - æ3 888 64 (mobiel)

Fraktijkadres:
Brinkhorst 3 (1 Clockhuys)
HAREN (Gn)

E-mail:

Postadres:

nfo@ pra ktrl kchrisschaafsma. nl

Tijborgsteeg
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WWW. PRAKTIJKCH R ISSCHAAFSMA,N

Koelen - Vriezen - VVassen
L
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Uit het bestuur van Dorpsbelangen,
Maart 2014

Zwerfvuilopruimactie: 29 maart

We hopen dat het op 29 maart een

prachtige voorjaarsdag is, waarop veel
inwoners van Onnen, net als voorgaande
jaren, met elkaar op pad gaan om in het
dorp en omgeving zwerfuuil te verzamelen.
We zijn ervan overtuigd, dat ook deze v'tjfde
zwedvuilopruimactie weer een succes

Jaarvergadering 2014

Graag nodigen we u uit voor onze
jaarvergadering op 2 april 2014. Als deze
Onner Ons bij u in de brievenbus belandt,
zal een deel van de inwoners van Onnen
ook al bezoek hebben gehad van de bode
om de contributie op te halen en daarbij de
uitnodiging met agenda gekregen hebben.
De agenda vindt u ook in deze Onner Ons.
De heer Werners heeft ons laten weten, dat
hij in zijn presentatie, na het huishoudelijk
deel van de vergadering, vooral veel oude
beelden van Onnen wil laten zien. ln zijn
vast boeiende verhaal zal dus vooral de
historie van het agrarische dorp Onnen en
zijn inwoners aan bod komen.

wordt, mede dankzij de hulP van de
gemeente Haren. Ook meedoen? ln deze
Onner Ons kunt u lezen waar en wanneer u
aan de slag kunt.

Herinrichting Lange Landweg,

is

hopelijk een begin gemaakt met de
herinrichting van de Lange Landweg. Begin
maart is bekend geworden dat de Grontmij
ook voor De Vennen en de Mottenbrink een
plan maakt voor nieuwe, gescheiden
riolering, nieuwe lichtmasten en dus ook
nieuw wegdek. We zullen er b¡j de
gemeente op aandringen dat, net als bij de
Lange Landweg, het ontwerpplan met de
aanwonend en zal worden besproken.

Project Open Onnervaart: letterlijk op de
kaart gezet
Op 12 februari werden in Slochteren de
eerste resultaten gepresenteerd van de
themagroepen, die uitvoeringsprogramma's
ontwikkelen voor de Gebiedsagenda 2O2O
Vitaal Centraal Groningen. De themagroep
Wervend water heeft in een aansprekende

folder haar doelstellingen, acties

De

Vennen en Mottenhrink
Rond het verschijnen van deze Onner Ons

en

programma's op papier én kaart gezet. Het
project Open Onnervaart prijkt daarin als
één van de actiepunten in het programma
'Vaarcircuits ontwikkelen' :
voor toer- en kanovaart met aantrekkelíike
rondjes in en om de stad, oP meren, met
unieke natuurbeleving, door aantrekkeliike
gastvrije plaatsen met authentieke en gave
waterhistorie, met voldoende aanlegplaatsen, verbonden met opstapplaatsen en
knooppu ntroutes wandelen en fietsen.
Deze mooie woorden betekenen niet dat het
allemaal al voor de bakker is. Er is nog een
lange weg te gaan, maar het is wel de
erkenning van het gedegen werk van de
werkgroep en een grote stimulans om door
te gaan.

Bestuursvergadering
De eerstvolgende bestuursvergadering is op
24 maart, zoals alt'tjd in De Tíehof, aanvang
20 uur. Hebt u een punt van dorpsbelang
dat u graag op de agenda zag, van acht tot
half negen bent u van harte welkom om het
in te brengen en toe te lichten. Een bericht
sturen naar het secretariaat kan uiteraard
ook.

Met vriendelijke groeten, maak gebruik van
uw stemrecht bÛ de gemeenteraadsverkiezingen én de burgerraadplegíng op 19
maaÉ en graag tot ziens oP de
jaarvergadering 2 april,
bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Gemeente Haren Klachtenliin: 050 - 533 99 l1

Wanneer u klachten of vragen heelover riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen t'rjde de klachtenlijn van de gemeente bellen.
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Secretariaat:

Vereniging
Dorpsbelangen
Onnen:

Felland 50,9755 TC Onnen
050-4061990
benhoentj en@kpnmail.nl

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 69e ledenvergadering
op woensdagavond 2 aprit 2Ot4 inhet dorpshuis De Tiehof in Onnen.
Vanaf 19.45 uur staat de koffre of de thee klaar, arinvang vergadering 20.00 uur

l.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Notulen ledenvergadering 27 maarT20l3

4.

Jaarverslag 2012/2013

5. De stand van zaken rond de kerkklok: Lucas Lambers

geeft toelichting.

6.

Verslag penningmeester Robert Schepers

7.

Verslag kascommissie, door de heren K. Storm en H. Lambeck

8.

Verkiezing kascommissielid. Afuedend en niet herkiesbaar: de heer K. Storm
Als opvolger van de heer Storm stelt het bestuur mevrouw Ria Bieze voor.
(Tegen)kandidaten kunnen uiterlijk tot en met 30 maart 20l4bi: het secretariaat worden
aangemeld.

9. Bestuurverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Fenneke van de Es, Johan van Wees en Ben Siekmans
A-ftredend en niet herkiesbaar: Ben Hoentjen
Het bestuur draagt Patricia Smid voor benoeming in deze vacature voor.
(Tegen)kandidaten kunnen uiterlijk tot en met 30 maart 20l4bii het secretariaat worden
aangemeld.
10. Rondvraag
1

l. Sluiting huishoudelijk

deel vergadering

-Pauze-

12.Yøn (oude) boerderijen en de mensen die er woonden, historische beelden van Onnen,
presentatie door de heer Henk Werner (Haren)
13.

Afsluiting rond 22uur.
Graag tot ziens op woensdagavond,

2 a;pnlin De Tiehof

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Onnen
14

en met hartelijke groeten,

aadhuis lein 10
De herindeling en Onnen

De afgelopen maanden wordt er veel gesproken over de op handen zijnde herindeling."ls dat nu wel nodig en met wie zijn
we het beste uit?" zijn de vragen die voorbij

Vanuit de gemeente Tynaarlo is aangegeven,
dat als Haren en Tynaarlo zouden samengaan, Haren dan onderdeel zou moeten
worden van de provincie Drenthe.
Daarnaast is het de vraag of deze gemeente
op wat langere termijn groot genoeg is. Dat
zou dan betekenen dat er dan aansluiting zal
worden gezocht bij de gemeente Assen.

gekomen zijn.

Begin september was er een bijeenkomst
waarbij is uitgelegd, dat om de reguliere
taken van de gemeente goed te kunnen

Zoals velen van u weten, woon ik al langere
in het buitengebied en begrijp ik ook de
zorg of er wel voldoende aandacht is voor het
buitengebied.
Maar ik ben er ook van overtuigd, dat in de
nieuwe gemeente er goede afspraken te
maken zijn. En voor de rest maken de
inwoners van Onnen zelf het dorp en de
gemeenschap en is bij welke gemeente het
dorp hoort daarvan niet afhankelijk.

blijven uitvoeren, de huidige gemeente Haren
daarvoor onvoldoende is toegerust. En daar
komen vanaf 2015 dan nog nieuwe taken op
het vlak van de jeugdzorg, de AWBZ en de
participatiewet bij.

t|d

Al snel ging de discussie over de vraag met
wie Haren dan het beste zou kunnen fuseren
en wat voor de inwoners van o.a. Onnen dan
de beste keuze zou zt¡n. Ook kwam daarbij
de vraag naar voren wat voor de inwoners
van Onnen dan belangr'rjke zaken zijn om te
behouden.
ln dezelfde periode als de bijeenkomsten kon
er ook via een enquête naar de gemeente
gereageerd worden.

Op 19 maart zijn de verkiezingen voor de
gemeenteraad. Dan kunt u uw mening geven
over het besluit van de raad voor herindelen
met de gemeenten Ten Boer en Groningen.
Maak gebruik van uw stemrecht!

Op 25 november heeft de gemeenteraad een
voorlopige keuze gemaakt voor herindelen
met Groningen en Ten Boer.
Aan deze keuze ligt een uitvoerig onderzoek
ten grondslag. Daaruit komt naar voren, dat
Groningen en Ten Boer een duurzame
oplossing biedt voor de kwetsbaarheid van de
gemeentelijke organisatie. Ook sluit deze

Theo Sieling

keuze beter aan bij de oriëntatie van de
inwoners op de stad Groningen en levert dit
de minste onzekerheden op in het vervolgproces, omdat de provinciegrens niet
veranderd hoeft te worden.

Wat is de drukste werkdag voor een ambtenaar?
Maandag, dan moet hij drie blaadjes van de kalender afscheuren
Weet je waarom 21 maul is uitgeroepen tot de dag van de ambtenaar?
Op 2l maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid.
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Laat u niks wijs maken
Haren bepaalt op t9 maart zelf haar toekomst

De lnwoners van Haren

bepalen zelf de uitkomst!

Opzînovember sprak de Harense gemeenteraad
een voorlopige voorkeuruit voor Croningen/Ten Boer.
Op r9 maart wordt uw menjng hierover gewaagd.
Als de inwoners in meerderheid ONEENS stemmen, pakt de
nieuwe raadhet anders aan. Dit betekent:
betere inform ati e, lui steren n aar inwon ets, on dern em ers en
m aats ch appeìijke org an i sati es en praten m et Tyn aarìo.

EENS:

dat Haren, Climmen,
Onnen en Noordlaren een wijk van Croningen worden
U

wiìt

WEL

ONEENS:
U wiìt NIET

dat Haren, Climmen, Onnen en Noordlaren
een wijk van Croningen worden.
en/of
U vindt dat erte weinig informatÍe is om zo'n belangrìjke
beslissing te nemen over de toekomst van Haren.

U wfTt meer

inforn'¡atie?

www"HatenBeslist.nl Burgercomité herindeling

Haren

ffiëffi
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BU de Burgerraadpleging: ONEENS
Bij de Raadsverkiezin g:oP een partij die het ook ONEENS is
met het Voorìopig Besìuit
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oor het voetlicht
Achter de naam Oosterveld gaan in ons een dorp
veel mensen schuil. ln deze Onner Ons komt er één
voor het voetlicht Erik Oosterveld. Voor velen van u
zal hij geen onbekende zijn, omdat hij actief is in het
dorpsleven, waaronder de Tiehof. H'tj woont al vanaf
zijn achtste in Onnen, het dorp waar zijn opa en
vader hun wortels hebben liggen. lnmiddels woont
hij niet meer alleen, maar samen met Marleen die
naast haar werk de kunstacademie volgt in Utrecht
om gehoor en vorm te geven aan haar creativiteit.
Samen hebben ze drie kinderen: Ste'tjn van I,
Menthe van 6 en Diede van 4.

ln het dagelijks leven is Erik druk bezig

met

Oosterveld Kunststoffen en lP-Screens. U leest het
goed. Erik is de eigenaar van twee bedrijven waarin
hij zowel zijn technische vaardigheden als zijn
creativiteit kwijt kan. Na z'tjn dienstplicht ging Erik
werken in het bedrijf Kombiform, dat kunststoffen op
verschillende manieren verwerkte. ln een kleìne 14
jaar werkte hrj op diverse afdelingen binnen het
bedrijf, waardoor hij het bedrijfs- en organisatieproces van meerdere kanten bekeek en eigen
maakte. Helaas ging het bedrijf failliet, waarna Erik
de mogelijkheid aangreep om een langgekoesterde
wens van hem in vervulling te laten gaan: de start
van een eigen bedrijf.

oosterveld
kunstsioffen
Sinds 2004 werkt Erik met kunststoffen zoals
bijvoorbeeld plexiglas, polycarbonaat, pvc , pe etc.
Daarvan maakt hij bijvoorbeeld reclameborden,
informatiezuilen, tafels, Iampenkappen etc., etc.
Opdrachtgevers waarmee hij samenwerkt, zijn onder
andere interieurbouwers, ontwerpers, stylisten, maar
ook bouwbedrijven en montagebedrijven. Daarnaast
maakt hij ook allerlei toepassingen voor de

particuliere doe-het-zelver die in huis of tuin oplossingen zoekt.

Daar Erik voortdurend op zoek is naar de juiste
voor vragen van zijn klanten, is hij in
2008 lP-Screens (lnteractive Projection Screens)
oplossingen

gestart. Deze onderneming maakt van elk beeld een

interactief oppervlak.

Je kunt dan bijvoorbeeld
of tafel waarop
(of andere content) wordt

denken aan een etalageruit, vloer

reclame, menukaart
geprojecteerd en waarbij de klant door erop te
klikken door het menu kan navigeren.
Zo heeft Erik voor ERIBA (Europees lnstituut voor
de Biologie van de Vergrijzing) bij het UMCG in
Groningen z es int eractieve glazen informatiezuilen
ontworpen en gemaakt waarop informatie voor

patiënten

en

bezoekers

te vinden is

een interactief raam in een klaslokaal gemaakt dat
zowel de huidige als de nieuwe leerlingen bijster
interessant vonden.

Voor reclamedoeleinden is zo'n screen ook zeer
geschikt. De winkelier of ondernemer kan via een
interactieve etalageruit laten zien wat hij (in de
aanbieding) heeft. Een makelaarskantoor kan op
een veel aantrekkelijker wijze laten zien welke
huizen hij in de verkoop heeft en hoe die er van
binnen uitzien. Een horecaondernemer kan op zijn

tafels menukaarten projecteren

of

mooie hippe

platen. ln een grote hal kan bijvoorbeeld een voet-

balveldje worden geprojecteerd waarin bezoekers
en/of medewerkers een virtueel voetbalpartijtje kunnen spelen. De mogelijkheden zijn eindeloos! Het

beeld uit de James Bond films waarin vanuit een
tafel 3D-beeld wordt gecreëerd waar je je vinger
doorheen kunt steken is werkelijkheid geworden. En
Erìk kan het makenl
Momenteel heeft hij in zijn bedrijf lP Screens een

stagiair dìe voor hem onderzoek doet naar de
mogelijkheden in de markt. Waar hij altijd veel voor
overheden en de non-profit sector heeft gewerkt, wil
Erik zijn vleugels uitslaan naar nieuwe sectoren
waarin hij zowel zijn technische vaardigheden als

Het verschil dat Erik met zijn bedrijf maakt, ligt erin
dat hij in staat is om niet alleen te ontwerpen en te
creëren, maar ook om te monteren. Hij is van het
begin van het proces tot het eind bij het product
betrokken. Dat maakt hem voor opdrachtgevers ook
een plezierige partner, omdat ze maat met één
iemand te maken hebben in het hele traject. Erik
reist voor de verschillende projecten, waaronder ook

zijn creativiteit tot meerwaarde kan laten z'tjn.

veel horeca, door het hele land.

bedrijven!

Als u eens zou willen zien wat Erik doet en maakt,
dan kunt u zijn beide websites bezoeken:

www.oosterveldkunststoffen.nì

en

www.ip-

screens.com

Erik, heel veel plezier en succes met
Gosina Glasbergen
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(

r¡nruw.eribasciencehall.nl/ ). De mensen kunnen zeìf
via de schermen scrollen en datgene bekijken wat ze
nodig hebben of waar hun interesse ligt.
Voor het Alfacollege heeft Erik voor de open dagen

beide

oosterveld
kunststoffen
tronsporonte oplossingen in kunststof

Neulronstro ol 7 -9

www.o osterveld ku nslstoffen. nl
inf o@ooslervelC kunslstoffen. nl

tel 050-3ó003ó5
fox 0503ó00494

9743 AM Groningen

Voor: Plexiglos, polycorbonqot (lexon), lrespo, serredok plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeplolen voor bijvoorbeeld lichtreclome.
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NIËBOUVI/
nieuwbouw verbouw onderhoud
Ook uw adres voor:

Felland 4,9753 TA Haren
Tel. 050-4061041 Fax. 050-4061042

Houtwormbestrijding
Zwambestrijding
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n en om de Onnerpolder,
natuurnotities rond Onnen
bosje in de Koelanden zweeft een baltsend

Wachtend op het perron van station Haren, 11
februari. Van ver boven mij klinkt het hoge
geluid van verschillende vluchten overvliegende Kolganzen, in V-vorm. Veel te hoog
en veel te strak in formatie voor een vlucht
vanaf de slaapplaats naar de graslanden in de
Onnerpolder. Trekrichting noordoost: die
houden het hier voor deze winter voor gezien.
Ook op de radarbeelden van vliegveld
Leeuwarden was die dag het begin van de
terugtrek van ganzen en ook eenden duidelijk
te zien. En zo vroeg al, zeker zo'n twee weken
eerder dan vorig jaar! Het zal alles te maken
hebben met de wel zeer zachte winter, ook
elders in Europa, die we nu wel achter de rug

buizerdpaar.

Langs de Koelandsdrift, tussen

de

Waterleidingweg en de Van Swinderenlaan,
kun je ook al een stukje 5" symfonie van
Beethoven horen. Het is mij een raadsel
waarom Geelgorzen het hier wèl en meer
richting het dorp ongeschikt vinden om te
broeden, maar noordelijker dan hier heb ik dat
mooie zomergeluid nog nooit gehoord.

De kauwenkasten in de eiken langs de Van
Swinderenlaan zijn nog niet bewoond, maar
ook dat zal niet zo lang meer duren. Nu trekt
de zwarte meute van kauwen, roeken en

zwarte kraaien nog samen oP, overdag
voedsel zoeken in de graslanden en op de

hebben,

Toch gaat er bij elke overvliegende heli begin
maart nog steeds een grote groep ganzen op
de wieken. Vanaf de Zuiderhooidijk, ongeveer
halverwege het gemaal en met De Biks op de
achtergrond, laat deze meute zich ongestoord
inspecteren. Toch nog een flink aantal kollen,
blijkt. Maar zoals venruacht valt in het mooie
ochtendlicht vooral het wit van de vele
-buiken op. Voor
Brandganskopjes
(veel)
te vroeg om te
nog
is
het
Brandganzen
april.
vertrekken, dat wordt wel

kale akkers. Vanaf de nazomer verzamelen ze
zich aan het eind van de dag in een grote
zwerm om van de ene naar de andere hoge,
markante boom richting de slaapplaats te

vliegen. Tot voor enkele weken leken de
takken van die tussenstations te bezwijken
onder het gewícht van die vele honderden
vogels, die af en toe in een spectaculaire

en

vliegshow de lucht leken te verduisteren. Maar
geleidelijk aan valt dit gezelschap van
kraaiachtigen uit elkaar om te nestelen. De
roeken, goed herkenbaar aan hun kale
snavelbasis en een 'broek' van afhangende
veren langs hun poten, zoeken hun kolonies
weer op. Zwarte kraaien zijn solitaire broeders,
die niks moeten hebben van de drukte van een
kolonie. ln de loop van de komende weken
zoekt ieder paar een geschikte boom voor het
bouwen van een nest of renoveren ze een oud
restant.

Wat wel ontbreekt zijn de Grote zilverreigers,
die een maand geleden nog tussen de ganzen

paradeerden: ook vertrokken naar hun
broedgebieden, zoals de Oostvaarders-

plassen.
Maar hun vertrek is meer dan goed gemaakt
door de groepen kieviten die af en toe
opvliegen en het gejubel van veldleeuweriken
boven de vredig grazende ganzen. Hier en
daar oefent ook een graspieper al op zijn
liedje, waarmee hij straks op zal stijgen en al
zingend, als een parachuutje, weer naar z4n
weidepaaltje zal dalen. ln de top van een
wilgentw¡-g tekent zich een bekend silhouetje
af: de eerste roodborsttapuit, een mannetje, af
en toe kort opvfiegend om bovenin de
volgende wilg weer parmantíg de omgeving te
verkennen.

Toegegeven, niet iedereen loopt warm voor
deze zwart gevederde vogels, maar niet alles
wat zwart is, is een kraai. Elk van deze soorten
heeft haar eigen rol en vooral met de roek gaat
het minder goed dan de massale 'zwatle'
avondvluchten suggereren.
ben hoentjen

Het nieuwe broedseizoen is in de polder dus al
volop begonnen. Vanuit het elzenbroek langs
de Osdijk kekkert een havik en boven het
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nieuwbouw - vêrbouw - onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

www.Bruiniers.nl

info@bruiniers. nl
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Natuur om de hoek

HeJ Çroninger
Landschnp

Het Groninger Landschap beheert grote delen van het buitengebied van Onnen. De
Onnerpolder wordt door veel wijkbewoners al gebruikt als wandelgebied, meer op afstand
liggen het Zuidlaardermeer en de 'nieuwe' natuurgebieden Westerbroekstermadepolder en
Kropswolderbuitenpolder. De bever is hier inmiddels vaste bewoner en de otter en zeearend
laten zich regelmatig zien. De Onnerpolder herbergt naast unieke natuur -het is een Natura
2000 gebied- ook de functie van watenruinning én het gebied is sínds 1 januari 2008 officieel
aangewezen als waterbergingsgebied. Dit houdt in dat het gebied b'rj extreme wateroverlast
onder water kan worden gezet en vormde aanleiding voor Waterbedrijf Groningen om tal van
maatregelen te treffen voor haar drinkwaterlocatie, midden in het gebied.
Op 26 maart praat Het Groninger Landschap u graag bij over de actuele stand van zaken in
deze natuurgebieden. Beheerder Michel Krol vertelt hoe de flora en fauna zich ontwikkelt en
wat de ideeën zijn over het toekomstige beheer. Afgelopen voorjaar zijn bijvoorbeeld voor
het eerst de 'zomerpolders' langs het Drentse Diep onder water gelopen. Gaat dat vaker
gebeuren en zijn er plannen om hetzelfde te doen? En hoe staat het met de plannen om de
oude Hunze weer in ere te herstellen?
Directeur Marco Glastra praat u bij over landelijke en provinciale ontwikkelingen op het vlak
van natuurbeleid. Wat z'rjn de gevolgen van de bezuinigingen op natuur en landschap in
Groningen en hoe reageert Het Groninger Landschap daarop?

Het Groninger Landschap wil graag van de inwoners van Onnen weten wat hun ideeën en
wensen zijn ten aanzien van het beheer van de natuurgebieden. Wellicht kunnen we samen
optrekken om de natuur dichtbij huis goed te beschermen.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Tiehof. Graag aanmelden door
een mail te sturen naar e.bos@oroninqerlandschap.nl of telefonisch (050) 313 59 01.
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Springt eruit in
groenten en fruit !

Berends

*

Iroplsche vissen, aquaiuns en bendigdheden

*

Hengeßpul

*

Yqe/s, vrssen en knaagdteren

*

flonden sport,

*

Dterv e nor ging en -a potheek

w

benúigdheden

ilehenúigdhe den

*Paarden-en yeeyæders
*Klornpan en laanen

Anjerlaan 23a- Haren
050-5350334
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Uerhuizlngen in binn€Nt' en buiúenland

Tj. v.d. Woude
verhuizingen
- Emilratieverpakklngèn

- \lenvarmrle 3n beveil¡0cfê irlböed€l ôPslag

lVlídclethorsterweg

I

- 9751 TA Haren Gn.

tel.05ù534 74 l9 /b.g.q. t6-537 388 63
fax 050-534 64 37

Fellond 2
9753 TA Huren
tol. ü5ïÞ534 3C¡ 3?
trrx 05S-53a 38 I
T
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o you

dance

Waar wordt er tegenwoordig nou nog gedanst?
"Vroeger.....Ja, toen werd er veeJ vaker gedanst." lk hoor het geregeld, met een zekere mate
van nostalgie in de stem. En zelf ervaar ik de schaarse mogelijkheden om te dansen (zoals
gelukkig nog wel bij het Nieuwjaarsfeest in de Tiehof!) ook alt'rjd als heerlijk en smakend naar
meer.

Voordat we naar Onnen verhuisden deed ik wel eens mee met een dansvorm die '5 rythms'
wordt genoemd- Een vorm waarbij je dans gebruikt om jezelf door voor- en tegenspoed heen
te bewegen. En ineens dacht ik: "Onnen heeft de Tiehof, met een mooie grote zaal en prima
vloer, en die is op woensdagavond leeg. Zouden we daar niet vaker kunnen dansen?"
Zomaar, door de week, niet in het holst van de nacht, in je gewone kloffie,
zonder opdofferij, op blote voeten als je wilt en je kunt de hele zaal
gebruiken. Geen vaste pasjes, geen les, lekker je eigen ding doen. De
perfecte workout, voor lichaam en ziel!

ï

Lijkt jou dit wat?

W'rj gaan gedurende drie maanden een proef doen en drie keer zo'n
avond orgàniseren, waarvan b'rj het uitkomen van deze krant, de 1"
inmiddels geweest is, Op woensdag 9 april en 14 mei worden de
volgende 2 avonden gehouden. De muziek staat aan tussen 20.45 en
22.15 uur. De deur is open voor iedereen: man, vrouw, ook voor vrienden
buiten Onnen.

l

We zullen een kleine bijdrage vragen om de zaalhuur te bekostigen. Dit wordt maximaal 5
euro. We maken zelf een afspeellijst, met verschillende soorten dansbare muziek. Als je laat
weten dat je komt, willen we daar graag ook jouw twee favoriete dansnummers opzetten.
Hopelijk tot dan(s)!
Nieves Valbuena Baro en Janneke Frens-Geurts
Rsvp naar anneke@frensqeu rts. com, 06'27 2 38 27 0
i

in de Onner Ons van

De oplossing van de
februari is:

Veel puzzelplezier en gezell¡ge dagen met de olympische winterspelen
en fij ne voorjaarsvakantie toegewenst!
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Dieverdoatie
STICHTING VOLKSVERMAAK ONNEN

Storten Paasvuur
Storten van hout:

De volgende zaken mogen gestort worden.
rooi- en snoeihout
schoon hout; dus geen geverfd of behandeld hout en
er mogen geen stronken gestort worden
alleen op hieronder vermelde data en tijdstippen

-

vrij van spijkers e.d.

Waan
Zuiderhooidijk te Onnen.

Stortingsdata ziin:

-

12 april
19 april
Voor beide data geldt: tussen 09.00 uur en 16'00 uur.
Alleen storten onder begeleiding. Storten buiten deze data en tijden is niet
toegestaan.

Kostent

-

kofferbak € 3,50
aanhangwagen (een-asser) € 6,00
tandemasser € 8,00
boerenwagen, kipper en overige grote aanhangers in overleg € 15,00 - € 25,00

Storten geschiedt op eigen risico!
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Dieverdoatie
STICHTI NG VOLKSVERMAAK ONNEN

2'Paasdag maandag 21 apri 2014
Paasmiddag
Ook dit jaar organiseert de Stichting Dieverdoatie op 2" Paasdag (maandag 21 april)
een gezellige middag in dorpshuis t'De Tiehof".
De activiteiten bestaan uit

noten schieten en spijkers slaan. Bíj mooi weer zal er

een buitenactiviteit georganiseerd worden.
Je bent 's middags vanaf 15.OO uur van harte welkom.
De bestuursleden van de Stichting Dieverdoatie hopen dat de opkomst groot zal zijnr.l
Verder zal er in de Tiehof voor de kinderen een leuke Paasactiviteit verzorgd
worden...

t\

I ,r.

Paasvuur
's Avonds zal weer een Paasvuur aan de Zuiderhooidijk worden ontstoken. Wij
verzoeken diegenen die hier bij willen zijn, om 2O.OO uur te verzamelen vóór bij de
vaart. Van daaruit vertrekken wij gezamenlijk naar achteren om het paasvuur aan te
steken.

Met vriendelijke groet,

ra

'l

T'fu"1

Het bestuur van Stichting Dieverdoatíe
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n ezonden
Beste mensen,

U herinnert zich vast nog wel de oproep van Karl Huisman, alias Larkman,
chipszakken voor hem te sparen die hijwilde venruerken tot bloemen.
lnmiddels is hij daarmee op de goede weg. U kunt namelijk een eerste bli
werpen op het begin van de bloementuin.
Veel tijd heeft u er niet meer voor, want de kleine expositie loopt al sinds feb
Maar er zijn nog enkele dagen om te zien waar Karl naar toe werkt.
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u k'tjken op de
wrryw.cultivated-land.nl of mailen naar karldelark@qmail.com.
Karlwil u hartelijk bedanken voor alle chipszakken die u voor hem hebt gespaard
Hieronder staat de offlciële uitnodiging

Vanaf 23 februari tot 23 maart is de etalage-expositie BEKNOPT te zien
brj Domino Design.
BEKNOPT is een onvolgroeid voorproe{e van Cultivated Land - de bloementuin van
chipszakken gemaakt door kunstenaar Larkman (Karl Huisman). Meer info: wtrvw.cultivatedland.nl
"BEKNOPT" is te zien in de etalage van Domino Design, Nwe Ebbingestraat 31 te
Groningen.
Gosina Glasbergen

Beste dorpsgenoten,

ln de nacht van 3 op 4 maart is bij ons een afvalcontainer weggehaald door een onbekende'
We vinden dit zelf nogal een vreemd voorval, omdat we niet begr'rjpen wat een dief er mee
moet. Maar ja het is gebeurd en het lijkt niet op kattenkwaad, want we hebben hem niet
teruggevonden in de bosjes o.i.d.

is inmiddels afgemeld b'tj de
(De
ouwe is overigens gechipt).
hand.
de
aan
niks
gemeente en we krijgen een nieuwe, dLrs
het toch geen prettig idee,
vinden
we
want
üVe melden dit toch-ñraar even in de Onner Ons,
heeft voor andermans
geen
respect
dat er 's nachts iemand rond ons huis zwerft, die
spullen. Wij wonen hier met veel plezier en staan open voor iedereen. Als je iets wilt lenen,
belgewoon even aan, geen Probleem'
Vooi de rest vragen wé, nei als iedereen die ergens fijn woont en zich thuis voelt, gewoon
respect voor onze 'huisvrede'. Maar dat is.....nou ja....dat woord wat Cruyff alt'tjd zegt'
Nou is het niet heel dramatisch allemaal, De container

Vriendelijke groeten,
namens bewoners Bakkerweg 2
Karl Huisman
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Jen Wolf
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DeVennen 2
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mobiel:O6 14295334
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www.wolfpre-press.nl
åmUtuútþrfetgessnit

Hessels
akriik
t¡ gerchtkf voor:
gp¡aren

-oom

Of gewoon

HERHALINGSTRAINING
AED en Reanimatie
Hou

je voordigheid

op peil!

Moak je posje weer voor een ioar geldig!

twee trainingsavonden in De Tiehof gepland:
Dinsdag 15 april en dinsdag 13 meivan L9.00 - 22.00 uur.
De kosten zijn € 25,- per persoon, te voldoen op de trainingsavond

Er z'rjn

Aanmelden:
* Voor 1 april b'tj Johan van Wees: i.van.wees@home.nl
* Vermeld naam en e-mailadres.
* Geef ook aan of beide avonden mogelijk zijn of welke avond
je NIET kunt.
Na L april krijg je bericht voor welke avond je bent ingeroosterd

Na 27 jaar te hebben mogen wonen aan de Elshof in
Onnen, woon ik sinds zaterdag 1 maart jl. in de Dilgt.

Mijn nieuwe adres is:
Dilgtweg 3
9751 ND Haren
Kamer 319
Tel.050-5852371
Met vriendelijke groeten,

Jeichien ter Maat - Vrieling
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Vereniging
Dorpsbelangen
Onnen:

Zwerfvui loprui mactie On nen :

Zaterdagmorgen 29 maart 2OL4

v

Dorpshuis De Tiehof in Onnen

start: l0 uur
einde: 12 uu¡

Wat:
Wie:

in groepjes worden er verschillende routes gelopen en wordt a[ het zwerfvuil
verzameld.
alle inwoners van Onnen, van klein tot groot!

Kom allemaal een handje meeprlkken om Onnen schoon het
nieuwe voorjaar in te laten gaan!
Vriendelijke groeten,
Bestuur Vereniging Dorpsbelangen
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Terug in de tijd met ongelofeliik mooie fietstocht Haren'Haren

Fietsen voor het dak

l{HRE}¡ <+ HBRÊN

De organisatie van Fietsfestijn Haren-Haren slaat de spijkers op zijn kop. Op donderdag 13 februari
maakte voorzitter Jeroen de Grijs van Stichting Haren-Haren de fietsroutes en het lokale goede doel
bekend. Fietsers gaan terug in de tijd doordat ze de verzorgingsposten in vesting Bourtange en
Museumspoorlijn S.T.A.R. te Stadskanaal passeren en de sponsortocht deelnemers gaan problemen
oplossen doordat ze de gaten dichtrijden voor Ecologisch Zorgboerderij De Mikkelhorst. Het
Fietsfestijn vindt plaats op zaterdag 28 juni. Fietsers kunnen zich voor deelname vanaf 1 maart
aanmelden voor 150 km, 75 km en voor 35 km.
Door Fietsen 100% geven voor het dak

Tijdens de projectteampresentatie werd Geert Naber van De Mikkelhorst aangenaam verrast door de
bekendmaking van het goede doel 'Fietsen voor het dak'. Aanleiding is de penibele situatie op
regenachtige dagen bij De Mikkelhorst. Bij storm en nat weer hebben cliënten en medewerkers te
maken met gevaarlijke situaties vanwege lekkages van het dak. Om geld in te zamelen voor de
reparatie kunnen fietsers zich aanmelden voor de sponsortocht'
TERUG in de tijd door ongelofelijke fietstocht

'Dit jaar terug in de t'rjd, doordat we een ongelofelijk mooie route op de kaart hebben gezet', aldus
Jeroen de Grijs. Er wordt gefietst via het Zuidlaardermeer naar het zuid oosten naar
Wildervanksterdallen richting Onstwedde en naar en door vesting Bourtange waar de eerste
verzorgingspost is. Dan door Duitsland naar het zuiden en terug naar Nederland via de smokkelroute
b¡¡ Ter Apel. Vervolgens omhoog via Westenruolde, Musset naar onze 2d" verzorgingpost in
Stadskanaal bij Museumspoorlijn S.T.A.R. Dan het laatste stukje via de Hondsrug terug naar Haren
Nederland. Kortom een prachtige tocht met diverse historische bezienswaardigheden.

Verschillende fietsroutes
Deelnemers kunnen zich vanaf 1 maart inschrijven voor drie fietsroutes:150 km voor wielrenners van
Haren naar en door vesting Bourtange en via de Duitse gemeente Haren Ems weer terug , 75 km voor
recreanten naar Museumspoorlijn S.T.A.R. te Stadskanaal of 35 km voor recreanten rond het
Zuidlaardermeer. De VIP fietstoertocht van 20 km gaat langs de hunebedden in de nabijheid van
Haren.

Sport verbindt mensen over grenzen

Het initiatief van Fietsfestijn Haren-Haren komt van twee Harense ondernemers, Jeroen de Grijs en
Ronald Zuidema, die met de organisatie van het fietsfestijn nieuwe netwerken en samenwerking in de
grensoverschrijdende regio willen stimuleren. Ziien hun team hebben de Gemeente Haren en diverse
andere partners bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het evenement.
Stichting Haren-Haren . Jeroen de Grijs ' 06 531-48564
KvK 57679002 . BTW N18526.87.849'801 ' Bank NLSSABNA
0585082855

www.haren-haren.nl

.

info@haren-haren.nl
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Programma Korffngsdag 2014
Zaterdag 26 april 2014

o..$*:t""Ö*
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'.;*¿e

Onnen

Zaterdag26 aprrl a.s. mogen we de eerste echte KONINGSDAG organíseren! Deze koningsdag
staat in het teken van 'creativiteit'. We hopen dat we iedereen een leuk programma kunnen
aanbieden. Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in! Hieronder alvast de bekendmaking van
ons programma.

10:00 uur (Tiehofl: Koffie. thee & meer...!
Dit jaar organiseren we in deTiehof een:

On

-

nense Taarten/Cu pcakeBakwedstrijd

8 Vm 13 )aar
14 jaar en ouder

erop los en verras ons allen!
taarten/cup- cakes geproefd worden.

van het Wilhelmus.
Verdere details moeten nog nader worden ingevuld. Meer informatie volgt!!!

I 0:00

uur ffieholt : Ki nderprogramma

Voor de kinderen organiseren we een:

Knutsel-, Timmer- en Speelochtend

voor het 5 jaarlijks feest
volgend jaar. Wat? Dat blijft
nog even een verrassing!
Kortom, de kinderen worden de gehele ochtend vermaakt!
37

!

14:00 uut (De Tiibord: Rrnqsúeken met ponv en wagen

gras! We willen graag dat er van elke wijk
minstens 5 mensen zijn die voor hun wijk
punten gaan halen . Zorg er dus voor dat je
voldoende mensen uit je wijk naar de
Tijborg krijgt! De Jeugdvereniging doet ook
altijd mee, maar omdat zij niet uit een wijk
bestaan, willen we de Jeugd vragen hier
ook aan mee te doen en met een groep van
minstens 5 mensen mee te doen.
Meer info hierover volgt.

het 5 jaarlijks feest. En voor dit feest hebben we een thema bedacht. Aanwezigen op de
ledenvergadering hebben ons mooie ideeën gegeven en hieruit hebben we een keuze
gemaakt. Het thema wordt's avonds om21:00 uur in de Tiehof bekend gemaakt.

uitgekozen. ledere wijk kan een genre kiezen. De wijk die de meeste punten weet te
behalen met het ringsteken mag als eerste een genre kiezen. Vervolgens ben je als wijk
geheel vrij om hier verdere invulling aan te geven.

dorpshuis te komen zodat zij een keuze gaan maken uit de genres

Natuurlijk ontbreekt deze dag het Rad van Avontuur niet!
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Wij nodigen u graag uit voor de

.

tsuurtsamenzaterdag
Samen duurzaam in Haren

Transition Town Haren
Zaterdag 29 maart organiseren Transition Town Haren en zorgboerderij de Mikkelhorst de
Buurtsamenzaterdag voor iedereen uit Haren en omstreken.
Centraal staan de aandacht voor een bewuste leefstijl en saamhorigheid voor mensen uit Haren en
omgeving, waarmee we als Transition Town Haren laten zien waar we voor staan.
Rond deze thema's worden de volgende activiteiten georganiseerd:

.
.
.
.
.
.
.
o
.
.
.
.
.

Repaircafé (van 10 uur tot 13 uur), waar u onder het genot van een kopje koffie defecte
huishoudelijke apparatuur of kleding kunt laten herstellen;
Workshops voor het maken van een insectenhotel;
Kinderactiviteit "Natuur en techniek";
Gelegenheid om met ons te praten over cursussen die u dit jaar bijTransitíon Town Haren
kunt volgen;
Gratis boeken door Scrooge & Co uit Noordlaren;
Excursies naar de biomassacentrale op het terrein van de Mikkelhorst;
Een knusse zithoek met informatiemateriaal
Verschillende bordspellen om te spelen met andere bezoekers;
Een ruilhoek met inbreng en meeneem principe;
Een doorlopende filmvoorstelling met korte filmpjes over het 'versterken' van een dorp of wijk
en over wat Transition Towns zijn en doen;
lnformatie over vierkante moestuinen, bij u thuis of op de Mikkelhorst;
Workshop "Hoe stel je je Haren over 10 jaar voor?"
Aanbod van (h)eerlijke gratis recepten, hapjes en soep van groenten die dreigen te worden te
weggegooid.

Heeft u kleding of spullen waar u weinig tot geen gebruik van maakt? Wilt u hier graag iets nuttigs
mee doen? Weggooien is jammer. Neem ze mee voor de ruilhoek! Hier mag iedereen spullen
inbrengen en ook meenemen, helemaal gratis.
De dag wordt gehouden van 10
37 in Haren.

to

17 uur op de Ecologische Zorgboerderij de Mikkelhorst, Klaverlaan

We hopen dat u, net als wij, enthousiast bent over de Buurtsamenzaterdag. U bent van harte welkom
en kunt ons enorm helpen door dit bericht binnen uw organisatie verder te verspreiden. Want de dag
wordt natuurlijk alleen een succes als uit de buurt mensen samenkomen op zaterdag 29 maart...
namens de Mikkelhorst en Transition Town Haren,
Geert Naber, Tilleke Oomen, Engelien Hanzens, Raphaelle Ritsema en Ernst Ploegman

Ons email adres is:
transitiontown haren@gmail.com
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Geert Smid
Wia Niewold
vacature
Wim Berends
Klaas Berends
Jannie v.d. Laan
Jan Siekmans

voozitter
penningmst.
secretariaat
best.lid

best lid
best.lid
best.lid

Het multifunct¡one¡e activiteiten terreín "De Tijborg" aan de Tijborgsteeg biedt u
gelegenheid gebruik te maken van de volgende faciliteiten:
-een tennisbaanibasketbalveld
-een grasveld c.q. ijsbaan
-tafeltennistafel
jeu
-een
de boules baan
-speeltoestellen
-beach- volleybalveld
-kantine met keuken gedeelte en toiletgelegenheid.
Het terrein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van sticht¡ng "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 bedr¡jven, welke in ruil een reclamebord
plaatsen op het terrein.
Tevens zijn er inkomsten door middel van verhuur van de kantine en vrijwillige bijdragen van
de gebruikers.
De kantine is bij uitstek geschikt voor het houden van bijeenkomsten (ca. 60 pers.) en
kan per dagdeel worden gehuurd.
Kosten huur kantine, per dagdeel € 55,Aanwezige middelen: tafels, stoelen, koffiezetapparaat, koelkast, waterkoker,
kookgelegenheid, oven, magnetron, muziekinstallatie, statafels, warm en koud water,
toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,meerpr'rjs (gas)barbecue € 12,50

lnlichtingen verhuur: dhr. G. Smid 0504062214 qeertaukie@hetnet.nl
Het terrein en de buiten faciliteiten zijn vrij toegankelijk met uitzondering van de

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

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

lnlichtingen bijdragen: mw. W. Niewold 050-534071 8 wianiewold@hotmail.com
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Overzi c)ht
van alle verenÍgingen en stichtingen die in Onnen actief zijn

Naam
Biljartvereniging "Qets"

Onnen

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061 381
h i. oosterve ld @home.

Dhr. R. Venema

Jeu de Boules-groep
Jeugdvereniging "De Oude

School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in

Trek"

Dhr. J. Vlaar

Mevr. l. Vlaar

Oranjeveren iging Onnen

Mevr. E, van Wieren

School- & Dorpskrant "Onner
Schuttersvereniging Onnen

Ons"

Mevr.'I. Mars

"S.V.O.' Dhr. H. Staal

I

050-4062523
riemervenema@hotmail.com
06-26953001
ieroen06@gmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail,com
050-4062553
ora

Ouderensoos Onnen

n

n

ievere

n io

i

nq @on nen. n u

050-4061520
ewinava nwieren@home. nl
050-5255695
tinekemars@ hotmail.com
050-5341 51 0
hans.staal@home.nl
050 -406221 4 I 06-2256467
qeertaukie@hetnet.nl

I

Stichting "De Tijborg"

Dhr. G. Smit

Stichting Dieverdoatie

Mevr. W. Berends

06-2841 9069
wendv. berends@hotmail.com

Dhr. E. Oosterveld

050-4062847
erikoosterveld@home. n I
050-4062802
wim berends00T@hotma i l. conn
0598-3251 94
gerihon@home.nl

Stichting Dorpshuis "De

Tiehof'

Tennisclub

1ti¡oet¡t<¡

Dhr. W. Berends

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

Dhr. E. Berends

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

Dhr. R. Eringa

050-5343714
berharen@home.nl
050-4061 990
ben hoentien@kpnmail. nl
050-4063554
Reind ert. erinqa@te le2. n I

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

buurt ook kan. misschien zelfs minstens zo goed

en

waarschijnlijk voor een aantrekkeliike prijs'

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installaties, water, sanitair, elektr¡citeit, airconditioning, vloer'

verwarrning, centrale verwarming, dakbedekking,
zonnecollectoren en zink- ol rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen
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tarief natuurlijk.,......want het blijft onneronsl
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Middelhorsterweg 30e - 9751 TG Haren - (0501 534 99 02

