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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

REDACTIE:
Gosina Glasbergen
Henk Oosterveld
Roelie Oosterveld

Dirk-Jan Schotanus
Monique Schotanus

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

EN ADVERTENTIES:
Aan ptaatsing van een commerciële advertentie z'rjn kosten verbonden.
Anke Schaafsma,
anke(@tiiborq.nl æ 050 - 406 33 80

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

Fam-Oosterveld

I

050

-

406 13 81

De krant wordt in Onnen bezorgd de zaterdag na het rapen en nieten (zie blz.4) vóör 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. € 20,-ve¡zendkosten) per jaar.

FINANCIËLE GEGEVENS:
Rekening nr. NL 70 INGB 0007 289183
t.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
Mocht u het geld contant willen betalen, dan is dit ook mogelijk bij:
Penningmeester, Anke Schaefsma, Tijborgsteeg 9, 9755 PL Onnen.
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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 Raoen en Nieten zalworden verzorqd door:

Verenigi ng Dorpsbelangen
Ditzal plaatsvinden op

donderdag 16 oktober 2014 Aanvang: 19.00 uur
Plaats:

Biljartzaal van Dorpshuis De Tiehof
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(nsang zijdeur bij Jeugdhonk)

Het Voorwoord....
1 september kopÍe inleveren, vanaf

Dan kun je dus helemaal niks meer, nou ja
heelweinig dan.
Maar met loopgips werd het alweer iets makkelijker en werken we weer toe naar de september maand want dan beginnen er weer

I

september de krant drukken, 11 september rapen en
nieten en vrijdag en zaterdag rondbrengen.
Ja de vakantie is weer voorbij en helaas voor
sommige andere vakantiegangers (veel regen) was onze vakantie super met niet altijd
warm en droog weer, maar heel goed te doen.

allerlei verenigingen.
De S.V.O. helaas niet meer, maar
daarover meer elders in deze
krant.

Wij zijn naar Oostenr'tjk E om*
geweest in deelstaat
Karinthië aan de Ossiacher See.
Het was maar een klein stukje rijden om in
Italië terecht te komen en natuurlijk bergen in
overvloed.
Cortina d' Empazzo, Villach, Klagenfurt en
Lienz zijn een paar plaatsen waar wij zijn geweest
door heen ztln gereden.
Ergens op een terras vertelde een Oostenrijker dat hij over een week naar Nederland op
vakantie gÍng, Ja hij naar het vlakke land en
wij naar de bergen. Hij ging naar Stavoren
waar hij zonder vaarbewijs lekker kon varen

Na de vakantie de draad weer op pakken, ja
maar dit jaar toch wel met een ander gevoel,
overal oorlog en strijd door mensen die volgens mij de weg kwijt zijn en dan wordt er ook
nog een vliegtuig neergeschoten waar een
collega met zijn gezin in zat en van een mooie
vakantie wilden gaan genieten.
Niets is vanzelfsprekend en ik hoop dat men
met elkaar probeert om de draad weer op te
pakken door steun, troost, zorgzaamheid en

of er

liefde.

lk ben bang dat die oorlogen nog heel

lang

blijven voortduren.

Wij moeten in ons kleine landje en klein dorpje
gewoon weer verder en ook proberen met
onze nieuwe bewoners de tijd door te komen.

werden ook
en de koffie shops
aangedaan, een bijzonder heerschap die vrolijk en gezellig met zijn dienblad het terras
bestierde.
Helaas zijn de 2 weken zo weer voorbij en is
de vouvrrwagen alweer schoon en staat in de
schuur en het volgende moment ben je alweer
aan het werk en gaan de jongens weer naar
school.

De komende t'rjd zullen de wijken ook weer bij
elkaar komen om te overleggen hoe wat en
wanneer zij met de praalwagen gaan beginnen.

Weer een nieuwe uitdaging, maar dat nog wel
handen en voeten moet krijgen, dus we zullen
welzien.

Helaas voor mij heb ik 6 augustus mijn middenvoetsbeentje gebroken en zit mijn been in
het gips tot 5 september.

Groet,
Henk Oosterveld
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ro ramma radio Haren FM
Wekel¡ks programmaschema (m.i.v. februari 2014)
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20.00 De Hollandse Mix.
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Programma met Nederlandstalige muziek.
Presentatie: Geert Snuk. Muzieksamenstelling: Meini Rikkert

Vrijdag:
19.00

-

21.00 Wilde Haren.

Het jongerenprogramma van Haren FM, met nieuws, uitgaansagenda, Music&Hitlistcheck, Trek je Track, Uitgaanstip van
de Wee-k en banl's of Noud's Weetje en de Keuzeplaat. Op Facebook (zoek Wilde Haren - Haren FM') of
www.twitter. com/WildeHarenFM.

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

Zaterdag:
09.00

-

12.00

-

13.00

-

14.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.
Informatief radiomagazine voor inwoners gemeente Ha¡en, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel muziek.
Om half 10, 17 en 72 het Harens Nieuws Overzicht. Presentatie en samenstelling: Auke van Hal en Willern Prins- Meer
info vanaf vrijdagavond ook op
13 00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.

Presentatie en samenstelling: Dick Nienhuis
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:
09.00

-

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 (herhaling van zaterdag)
13.00 - 14.00 Hoorspel op Haren FM.
Haren FM met een hoorspel.
Elke eerste zondag van de maand tussen 10.00 - 1 1.15 uur een kerkdienstuitzending vanuit de Gorechtkerk a/d

Kerkstraat.
Maandag:
19.45

-

tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad
Eén keer in de maand een rechtstreekse uitzendÍng van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener
gemeenteraad.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op wranv.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 220.
Op andere tijden kunt u een voice-mail bericht achterlaten.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm
Buiten de eigen uitzenduren hoort u op Haren FM de programma's van Radio Noord.

Dieverdoatie
27 september
1 november

Oud Papierinzameling 2014
6 december

6
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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 -9 2 2 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de hand!
Uitslu itend voor sooedoevallen en weekenddiensten:
Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de vol gende ochtend
ln het weekend: vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
en tijdens de feestdagen 24 uur per dag.

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

Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 74 95 I Fax: (050) - 534 31 65
email : oosterhaar@mediq-apotheek. nl
Openinsstiiden
Maandag Um vrijdag 8.00 -17.30 uur
Medio Anotheek Haren
Rijksstraatweg 194,9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 I Fax. (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
www. mediq. apotheek-haren. nl
Ooeninostiiden
Maandag Um donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zalerdag: 12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)
Þ^^alina
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Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) -31150 20
Fax: (050) - 31 1 50 21
Deze apotheek ligt recht tegenover de
hoofdingang van het UMCG te Groningen en is
goed bereikbaar. Er is goede
parkeergelegenheid.

rmme ñ

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
receptenbus"" ophalen

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

" Let op: Recepten tussen vrijdag en maandag

10.00 uur aangevraagd, staan dinsdag
na 16.00 uur klaar.
n* 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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nieuwbouw - venbnuw - onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

www.Bruinlers.nl

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
bouwmaterialen
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Gereformeerde Kerk Vrij gem aakt, M otten b ri n k

14-09
21-09
28-09
05-10
12-10
19-10

09.30
14.30
09.30
14.30
09.30
14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

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

Ds. H. Venema, H.A.
Ds. G.O. Sander
Ds. S.M. Alseda
Ds. G.Timmermans
Ds. L.G. Boonstra
Ds. S.J. de Boer

Ds. S. de Vries
Ds. H. Venema
Leesdienst
Ds. P. Drost
Ds. S. Heijs
Leesdienst

."):r"

Gerefo rmeerde kerk H aren-O

n

nen, Kerkstraat
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14-09
21-09

10.00 uur
10.00 uur

28-09

10.00 uur

Ds. W.M. Schut, m.m.v. de Cantorij o.l,v. Erica Greiner
Ds. M. de Jager, Startzondag, m.m.v een blazersensemble
o.l.v. Nico Dijkman
Ds. W.M. Schut

05-10
12-10
19-10

10,00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. M. de Jager, m.m.v. de Cantorij o.l.v. Erica Greiner
Ds. W.M. Schut
Ds. M. de Jager
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M.i.v. 05-01-2Ot4

MAANDAG UM VRIJDAG
Groninqen CS

5.59

6.59

Haren

6.11

7.'t2

6.22
6.35

7.23
7.36

(Raadh.pl.)

Onnen (Ubels)
Zuidlaren*(Brink)
Gieten*(OV.knot)

6.51

Gieten.(OV.knot)
Zuidlaren*(Brink)
Onnen (Ubels)
Haren ßaadh.pl)
Groninqen CS

6.29
6.41

6.54

7.17
7.29
7.42
7.57

*r¡jdt niet in schoolvakanties

8.02
8.16
8.29

9.04

10.04

9.r6

10.16

9.29

10.29

11.04
11.16
11.29

12.04

12.16
12.29

14.O3

13.03
13.16
13.40

14.16
14.27
14.40

14.03

15.03

13.27

7.53
8.19
8.31

8.43
8.57

14.19

9.30
9.42
9.56

10.30
10.42
10.56

11.30

12.30

13.29

14_30

11.42

12.42
12.56

13.42
13.57

14.43

11.56

14.58

17.03
17.15

18.04
18.15

'17.28

18.28

15.40
16.03

16.03
16.16
16.27
16.40
17.03

15.19
15.30

16.19
16.30

17.19
17.31

18.29

15.43
15.58

16.43

17.44
17.58

18.53

15.03
15.16
15.27

16.57

ZATERDAG
Gronìnqen CS
Haren(Raadh.Dl)

Onnen (Ubets)
Onnen (Ubels)
Haren(Raadh.Þl)

Groninqen CS

7.05
7.17
7.30

8.05
8.17
8.30

9.03
9.15
9.28

10.03
10.15

7.30
7.43
7.57

8.30
8.43
8.57

9.30
9.43
9.57

10.30
10.43

10.28

10.57

11.03

12.03

11.15
11.28

12.15
12.28

1.30
11.43
11.57

12.30
12.43

1

12.57

13.03
13.15
13.28
13.30
13.43
13.57

'14.03

15.03
15.15

16.03

15.28

16.15
16.28

14.30

15.30

16.30

14.43

15.43

16.43

14.15
14.28

15.57

14.57

16.57

Alle opstapplaatsen zijn te vinden op de website: http://www.qbuzz.nl
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17.03
17.15
17.28

18.03

17.30
17.43
17.57

18.28

18.1 5

18.28

18.41

18.53

18.41

huis De Tiehof
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Onnen, 050-406 26 48

Agenda
Aanvang Sluiting

/ activiteit

Datum:

Vereniging

zaterdag 13 september 2Ot4

Visclub "Onner Biks"
Prive feest in grote zaal

14.00
L9.30

zondag 14 september 2Ot4
maandag 15 september 2OL4

SC Cambuur-FC Groningen

L4.30

Bridgeclub "de vroege vogels"
Kaart- en sjoelvereniging "Slim in Trek"
Hengelclub Haren
Fc Utrecht- FC GronÍngen
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Ouderensoos Onnen

dinsdag 16 september 2O!4
zaterdag 20 september 20t4
zondag 21 september 2074
maandag 22 september 2Ot4

dinsdag 23 september 2OL4
donderdag 25 september 2OL4 Bridgeclub'BlNEA"
BURENDAG oranjefonds: wie heeft ideeën of initiatieven?
zaterdag 27 september 2Ot4
Start "Concert in 3 deelen" (koffie)
Bridgeclub "de vroege vogels"
maandag 29 september 2Ot4
Boetseerclub Haren
Kaart- en sjoelvereniging "Slim in Trek"
dinsdag 30 september 2Ot4
Studieclub Veeteelt
woensdag 1 oktober 2014
So you............,............dance

zaterdag 4 oktober 2014

maandag 6 oktober 2014

dinsdag 7 oktober 2014
zaterdag 11 oktober 2014
maandag 13 oktober 2014

dinsdag 14 oktober 2014
donderdag L6 oktober 2014
zaterdag 18 oktober 2014

Hengelclub Haren
Visvereniging ZEZY
Feyenoord - FC Groningen
Bridgeclub "de vroege vogels"

09.00
20.00

t2.oo

uur

23.00

6.30
16.30

77.30
18.30

uur
uur
uur

09.00
19.30

22.O0

14.30
13.30

L6.30
77.00

uur

19.00
09.00
19,30

20.00
12.00

uur
uur

22.O0

uur

20.00
20.00
20.30

23.00

uur
uur

Vergadering Noordel ijke Diëtisten
Boetseerclub Haren
Ouderensoos Onnen
Bestuursverga dering bestuur Tiehof
Visclub "Onner Biks"
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Kaart en sjoelvereníging "slim in trek"

21.00
22.30
17.30

uur

14.30

16.30

uur

09.00

12.00
12.00
22.00
16.30

uur
uur
uur

22.OO

uur
uur
uur

09.00
19.30
20.00
16.00
6.30
13.00

17.00
L2.00
23.00
20.00
17.30
17.00

uur
uur

Neem ook eens een kijkje op ons geheel vern¡euwde webs¡te www.det¡ehof.nl
Wil je op de hoogte bliiven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?

geef je ema¡ladres door op info@det¡ehoÍ.nl voor de nieuwsbrief
Like

uur

uur
uur
uur

22.0O

(openingstijden kunnen wijzigen, let op de nieuwsbrieven per mail, in de bus en het bord langs de weg)

en

uur
uur
uur

Vrijdag en zaterdag van 16.00-19.30 uur

11

uur

13.30

is buiten de agenda volgens onderstaande tiiden geopend

Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/detiehof

uur
uur

L7.30

20.00
14.00

Verjaa rdagsfees t
Hengelclub Haren

12.00

uur
uur

07.00
20.00

09.00
19,30
14.30

Viscl ub "Onner Biks " snoekwedstr¡jd

De Tiehof

uur

6.30

OnneT "HOESKOAMER" met Klaas Visser

zondag 5 oktober 20L4

17.00
0.00
15.30
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Kerksträat 1t Haren
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r50-5346870
info@huboharen. nl

ftim
Balcl*erweg

3 .

Íffir

975$ Pttf'

ö-Tf,lìj

(tnmer¡

.

tmcteîl

T 0S0 21f 01 frffi

"

unqrqr¡.f{flrnarehitecten"nl

t ççfffþoütubcdriff
utr;t der llllnrff
Vslsliamçrstrcüt
Ë- m,ui

d]i

9f#1 ffi úir*rrrirgern

k mlfu*uwh¿tdr

i

[erl-

jfrrr,urrd**v-,rft rff"c.;

ü6-f TSSlifS"$

twm*-nl

erent tn

Dorpsbelan en Onnen
Website: www.onnen.nu

Secretariaat: dorpsbelangen@onnen.nu

Zowel op www.onnen.nu als d.m.v. een publicatie in het
Harener Weekblad afgelopen zomer heeft de werkgroep
aangegeven dat er in principe-overeenkomst met een
bouwer is gesloten. Meer informatie vanuit de werkgroep
leest u elders in deze krant.

Uit het bestuur van Dorpsbelangen

Het is eind augustus en de zomer is gelukkig even weer
enigszins terug na een dipje in de laatste week van de
schoolvakantie. Het is even wennen de draad weer op te
pakken. Dat wordt mede veroorzaakt doordat wij binnen
het bestuur van Dorpsbelangen hebben afgesproken dat
we om de beurt een bijdrage vezorgen. Nadat lenneke
Elema hiermee is gestañ in juni, mag ik dat doen direct na
de vakantieperiode. Heel veel ontwikkelingen zijn er de
afgelopen vakantieweken ook niet geweest. Wel is er
intussen een aantal werkzaamheden gestart, of wellicht al
gereed als u dit leest, waarover wij in juni ook al hebben

Asielzoekers en Onnenstaete
Het

o
Mottenbiink.

geweest' wij
als Dorpsbelangen zijn niet bij dat overleg betrokken.
Vanuit dat overleg kunnen wij dus ook niks publiceren
over afspraken en/of toezeggingen door COA en/of
gemeente over eventuele ervaren knelpunten. Daarnaast
zou er een overlegcommissie worden ingericht waarin 2 à
3 vertegenwoordig
aangevuld met een
gemeente en de Po

Reconstructie Mottenbrink / De Vennen

Op 26 juni is er een goed bezochte informatieavond
geweest voor de bewoners van de Motenbrink en De
Vennen. De gemeente heeft een presentatie gegeven
over plan van aanpak en de reden van reconstructie van
het rioleringsstelsel. Daarnaast vindt de aanleg van een
gescheiden rioleringstelsel plaats in verband met de
afuoer van het regenwater naar het oppervlaktewater.
Voorts komt er nieuwe openbare verlichting aan de
Mottenbrink, te weten de 6 meter aluminium lichtmasten
zoals deze ook aan de Dorpsweg staan. Naast de

nemen. Ondanks

hebben aangedrongen dit te gaan starten' heeft dat nog
niet plaatsgevonden.

Provinciale Vrijwi lligersprijs 201 4
De secretariaten van de verenigingen en stichtingen
welke achter in de Dorpskrant zijn opgenomen hebben
een mail van het secretaríaat van Dorpsbelangen gehad

rioleringswerkzaamheden vinden er ook werkzaamheden
plaats aan de gas- en elektriciteitsleidingen richting de

Met de

verkeerssituatie

is

rekening gehouden door iets meer ruimte voor auto en
bus aan de noordkant van de Mottenbrink te creëren.
Zowel de bewoners als Dorpsbelangen hebben ook
aangedrongen om snelheid beperkende maatregelen op
de Mottenbrink aan te brengen omdat de ervaring is dat
ook daar te hard wordt gereden. De gemeente gaf aan
dat die maatregelen niet in het budget van deze
werþaamheden zijn opgenomen. Het werk wordt in fasen
uitgevoerd om de overlast te beperken. Voor de gehele
presentatie, zie wvw.onnen. nu

opgenomen
Bestuu

I s
burgem
mw. S.

Op

kan

tot

r een overleg met

dq

www.onnen.nu. Aanmelden

en advìseur veiligheid
ren over de veiligheid

rond Oud & Nieuw. Een verslag hiervan nemen we op in

de krant van oktober of publiceren het eerder op
wvvw.onnen.nu indien dat wenselijk is. Vervolgens
vergaderen wii nog op 20 oktober en 1 december' U bent
variharte welkom van 20:00 uur tot 20:30 uur als u iets
bereiken
wilt inbrengen of
natuurlijk
het
maìladres
via
ken in en
kunt u alt'rjd één

Ten tijde van het opstellen van deze bijdrage is gestaÉ

strepen
gestart.
spoedig
het item

op

uiterlijk 1 oktober 2014.

Herstel fietspad

met ðe herstelwerkzaamheden van het fietspad.

n Onnenstaete
COA hadden
de kerk aan de

toegezegd

bericht.

aangelegen woningen.

overleg

is gestarl,

De
k
o
n
n

om ons dorp.

op www.onnen.nu Wellicht zt¡n er na oplevering van het
werk t,och nog oneffenheden die als storend worden

Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur Vereniging Dorpsbelangen
Robed SchePers

beschouwd. Dèze kunnen dan weer worden gemeld,

zodat wij dat door kunnen zetten naar de gemeente'

Kerkklok

ln juni hebben w'rj gemeld dat
Onnen een cheque heeft ontva
Deze prijs heeft de werkgroeP

gegeven dan het al had om t
klokkenstoel te komen.

Gemeente Haren Klachtenliin: 050 - 533 99 1l

Wanneer u klachten of vragen heeft over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen.
'13
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GeeÉ Smid

vootzitter

Wia Niewold
vacature
Wim Berends
Klaas Berends
Jannie v.d. Laan

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

Jan Siekmans

Het multifunct¡onele activiteiten terrein "De Tijborg" aan de Tijborgsteeg biedt u
gelegenheid gebruik te maken van de volgende faciliteiten:

ijsbaan
þaan
volleybalveld

-een tennisbaan/basketbalveld
-een grasveld c.q.
-tafeltennistafel
-een jeu de boules
-speeltoestellen
-beachen
toiletgelegenheid.
-kantine met keukengedeelte
Het terreín en de kantíne 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 sticirting wordt gesponsord door middelvan bedrijven, 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.
meerpr'rjs pot koffie € 5,meerprijs (gas)barbecue € 12,50

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

hieronder genoemde activiteiten.
-Dinsdagavond : (l april t/m 30 sept.) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de
tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 wimberendsOOT@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 maa¡'t: 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

bij dragen : mw.

W.

N

iewold 050-534071 8 wianiewold@hotmail.com

oor het voetlicht
Zçn en FrÏness Sfr¡dio
en getogen in het Tuindorp van
Haren werd Tineke Berends op haar

voorkomen en de meeste effectiviteit te
bereiken. En tot slot motiveren ze iedereen

Geboren

negentiende een inwoner van Onnen. De liefde
voor Klaas bracht haar via de Mottenbrink naar
de mooie boerderij direct aan het begin van het
dorp. Samen hebben
drie kinderen
gekregen. Wendy, Jan en Jolanda.

zodal mensen steeds een beetje verder komen

in het

ztl

ln 1993 zorgde een rughernia ervoor, dat de
fysiotherapeut Tineke aanraadde om te gaan
sporten en zo belandde Tineke in de

het

dat mensen er blij van worden. Ze geven aan
minder klachten te hebben, een gezondere
levensstijl te volgen en gezelligheid te ervaren.
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt
tussen de 30 en 60 jaar. De oudste is 92 jaar
en de jongste is 4. Zo blijkt dat er voor elk een
interessante of uitdagende cursus te vinden is.
Momenteel zljn Zumba, Spinning en Pilates
gewilde sporten. Sinds kort heeft Tineke een
nieuw programma ontwikkeld: Pump en
Spinn. Het bestaat na een warming up van 10
minuten uit 20 minuten krachttraining, 20
minuten spinning en 10 minuten buikspieroefeningen. Een Ídeaal programma voor
conzowel
mensen
ditie/vetverbranding als aan hun figuur willen
werken!
Daarnaast is Studio Energy deze maand
begonnen met een afslankcursus waarin de
diëtiste Marjan Faber van Balanza de mensen
in één op éên gesprekken met voedingsadviezen ondersteunt. Wie geïnteresseerd is,
kan zich nog opgeven.
Naast een diëtiste werkt Tineke ook samen
met een fysiotherapeut, een siatsu-therapeut,
een personal trainer en een podoposturaal
therapeut.

ln 2000 stopte Elsbeth en werd de sportschool
verkocht. Tineke begon voor zichzelf door twee
avonden per week in de Tiehof en later in de
Tijborg les te geven. Dat liep zo goed dat ze op
vezoek besloot om een nieuwe sportschool te
starten. ln 2002 zag Zon en Fitness Studio
Energy het licht. Het werd een V.o.F. met
Elsbeth
Haart. Toen nog aan het
Raadhuisplein, maar sinds 2OO7 aan de

die

de

ln

in

aanbieden dat de fysiek van mensen iets
sterker wordt en beweeglijker. Daarnaast
geniet ze et met volle teugen van om haar
kennis in de lessen over te dragen en te zien

sportschool van Elsbeth de Haart. Haar keus
viel op fitness. Ze merkte dat niet alleen haar
rug er sterker door werd, maar ook dat ze
ontzettend veel plezier in het fitnessen had.
Haar enthousiasme viel op en Elsbeth vroeg
haar of ze misschien zin had om te komen
werken. Tineke begon als begeleidster ven
de bewegingsbanken . Dat vond ze zo leuk om
te doen, dat ze besloot om een opleiding te
gaan volgen voor het geven van aerobics,
steps, etc. Tijdens die opleiding leerde ze veel
over bewegingsleer en fysiologie waar ze in de
begeleiding van mensen met een blessure of
beperking nog steeds veel aan heeft.

Hortuslaan naast de Gorechtkerk,
werd het Tineke's eigen bedrijf.

vergroten van hun conditie,

opbouwen van de spieren en in het vinden van
voldoening door de prestaties die ieder voor
zich heeft bereikt.
Tineke werkt ook veel met mensen die allerlei
lichamelijke klachten hebben. Door de
bovengenoemde opleiding kan ze ook deze
mensen een dusdanig bewegingsprogramma

2012

leder jaar bedenkt Tineke weer nieuwe
cursussen om mensen te blijven motiveren om
te spoden. Ze doet de nieuwe lessen alt'tjd
eerst zelf om die na verloop van tijd over te
dragen aan haar gekwalificeerde personeel.
Het motto van Studio Energy is "controleren,
corrigeren en motiveren". Tijdens de lessen
houden Tineke en de docenten hun sporters
goed in de gaten (controleren) om te zien of de
mensen de oefeningen goed uitvoeren. Waar
nodig corrÍgeren ze de mensen zodat de juiste
houding wordt aangenomen om blessures te

aan hun

En nu de zomer weer bijna voorbij is, kun je je
mooie bruine kleurtje toch nog vasthouden.
Studio Energy heeft namelijk 3 zonnebanken,
te weten een snelbruiner, een superbruiner en
een turbobruiner. En als u daarover vragen
heeft, kunt u bij Tineke terecht of check de

'15

website www.studioenergyharen.nl!

ook aandacht voor het werven van

Die

zonnebanken z'rjn niet alleen goed voor dat
kleurtje, maar ze ziin ook weldadig voor
mensen die last hebben van o.a. botontkalking,
zonneallergie en reuma.

voor overleving, maar mensen

kunnen

opnieuw hun grenzen verleggen, hun horizon
verbreden en hun gestelde doelen bereiken.
Door het beklimmen van de Kilimanjaro
worden er ook veel gegevens verzameld
waarmee het UMCG onderzoek kan doen naar
de relatie tussen transplantatie en sport.

Tineke is een zeer betrokken ondernemer.
Voor een cursiste die jaren geleden voor de
Stichting Mont Ventoux ging wandelen, regelde
ze in 2011 een spinningmarathon, zodat er
sponsorgeld werd opgehaald.
Onder het motto "Grootverzettegenkanker"
haalt de Stichting Mont Ventoux geld op voor
de strijd tegen kanker. Sinds 2007 beklimmen
fietsers, handbikers, wandelaars en hardlopers
elk jaar de Mont Ventoux in Frankrijk, Een
zware strijd, die symbool staat voor de strijd
tegen kanker. Dit gebeurt iedere eerste week
in september.
Tineke steunt nu elk jaar eind januari/begin
februarí de Stichting Mont Ventoux door een
spinningmarathon te organiseren. Afgelopen
zomer is ze met Klaas zelf in zes uur tijd naar
boven gelopen via de korte steile zijde.

Er is natuurl'rjk veel geld nodig. Op vele
manieren proberen de deelnemers

sponsorgelden bijeen te krijgen. Ellen en
Tineke hebben de handen ineengeslagen en
daar is de spinningmarathon uit voort
gekomen. Voor € 7,50 per uur per fiets kun je
vanaf 10.00 uur op 20 september fietsen voor
het goede doel. Je kunt ook met je team of
bedrijf je ínschrijven want er staan instructeurs
en 20 fietsen klaar. Aanmelden kan bij Studio
Energy (www.studioenerqvharen.nl , 050 537
1295) of bij Ellen Keller (ellen@kelleroni.nl
,

06-55570073).

Tineke doet de naam van haar sportschool eer
aan: ondernemend en energiek!
Tineke, heel veel succes en veel plezier in dit
nieuwe seizoen met alje activiteiten!

En ze doet nog meer! Want op 20 september
organiseert ze weer een spinningmarathon.
Deze keer voor de expeditie naar de top van
de Kilimanjaro van Ellen Keller en haar
medewandelaars. Allen hebben de afgelopen
jaren een donororgaan gekregen. De expeditie
Gronínger
initiatief
Transplantatie Centrum (GTC) van het UMCG.
Met de expeditie naar de top van Kilimanjaro
vraagt
GTC aandacht voor de
mensen
een
mogelijkheden
een
orgaantransplantatie hebben als
gezonde leefstijl hanteren.
Dit kan een stimulans zijn voor andere mensen
na een transplantatie, maar ze vragen hiermee

Gosina Glasbergen

van het

is een

het

meer

donoren. Een nieuw orgaan zorgt niet alleen

die

na
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e Schri vers

n
Verder hebben we een Friese stabei van I
jaar en die vindt het helemaal geweldig.
Onze grote hobby is op dit moment nog de

Wat gaat de tijd toch snel! We wonen bijna
een jaar in Onnen. En het voelt alsof we hier
aljaren wonen en tegel'tjkertijd voelt het ook
of we hier nog maar een paar weken wonen.
Wij genieten van het dorp en van onze
boerderij. W'tj zijn, Klaas Hoogenberg, Dieta
Mietus en onze zonen Wouter en Huib
Hoogenberg. Hiervoor hebben we 18 jaar
aan de Middelhorsterweg gewoond en
daarvoor in Groningen. Onze beide zonen
zijn in de stad geboren in het Maftiniziekenhuis, waar Klaas ruim tien iaar
werkzaam is en hopelijk nog wel tien jaar.
Vandaar dat we dachten tijd voor een nieuw
huis. Onnen kenden we natuurlijk al van de
fietstochtjes, vriendjes en van sommige

laatste klussen en de tuin. De tuin is
aangelegd en aan ons de eer onkruid
wieden, heel veel en de bloemenweide
onderhouden en het sproeien van alle
planten en bloemen. lnmiddels zijn we blij
met elke regenbui. Vorig jaar hebben we
tijdens onze vakantie het huis geverfd en dit

jaar zijn we weer thuis gebleven. Ons
vakantiegevoel in Onnen willen we niet

missen. Onze eerste ervaringen met het
dorp en haar bewoners is gezellig, leuk en
gemoedelijk.

Ook hebben we al kennisgemaakt met de
buurt en onvenryachte bezoekjes gehad van
mensen die ook op de boerderij gewoond
hebben. Wie ook belangstelling heeft naar
de sfeer van onze boerderij, de koffie staat
klaar.

dorpsbewoners.

Tijdens onze huizentocht zagen we Felland
40 of de boerderij van Geert Blom (die het
helaas niet meer gezien heeft, gelukkig zijn
vriendin wel en die zal het vast verteld
hebben hoe het nu geworden is). We vielen
voor het geweldige uitzicht op de landerijen
en keken door de vervallenheid van de
boerderij heen. ldeeën kregen we al snel en
het was een uitdaging om er weer iets
moois van te maken. Gelukkig hebben we
goede hulp gehad van de architect
Brederode en het bouwbedrijf Wolters. Het
is helemaal naar onze zin geworden.

Klaas Hoogeberg en Dieta Mietus

Dieta werkt vanuit het voorhuis waar ziihaar
kantoor heeft. Zu werkt als psycholoogcoach en begeleídt mensen die tegen
allerlei dingen aanlopen op hun werk zodat
ze weer met plezier naar hun werk gaan.

Wouter heeft nog een aantal maanden bij
ons gewoond, toen een aantal maanden in
Zuid-Afrika en is nu echt het huis uit en
woont op kamers in Groningen, waar hij
naar de Hanze Hogeschool gaat. Huib blijft
nog een tüdje b¡j ons en gaat naar het
Maartenscollege.

Men mag everal over schrijuen', zoals de hobþt,

etc.

wefR, een eigen mening, een recept, een gedicht,

zoekt zelf de vol$en de s chrijver
en persoonlijke foto ( evt. pasfoto) tn levert (meerdere foto' S
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n en om de Onnerpolder,
natuurnotities rond Onnen
beide soorten overgaat in opgewonden alarmsignalen en ze dicht bij elkaar gaan vliegen.
Geheid dat een speruer of boomvalk de

Nazomer

Begin augustus hield ook de zwartkop in het
sleedoornstruweel op Felland op met zingen. De
kroost op eigen wieken de boze wereld in en zelf

aanstichter is.
Vandaag, I september, miste ik de huiszwaluwen
op Felland. Zouden ze nu al weg zijn?

toe aan een nieuw verenpak. Laten weten waar je
zit kost dan alleen maar energie, díe je hard nodig
hebt om te ruien en reserves op te bouwen voor
de trek naar het zuiden later. Opvetten heet dat in

De augustusdip is ondertussen wat voorbij. Op

verschillende plaatsen hoor je weer af en toe een

vogelaarsjargon.

tjiftjaf. Zou dat al een noordeling zijn? Ook de
boomklevers, helemaal stil gevallen na het
uitvliegen van hun jongen, laten weer luidruchtig
weten dat ze honkvaste standvogels zijn.

Augustus stemt altijd wat weemoedig. Het
ochtendvogelkoor verstomt en ook van andere
vogelactiviteiten hoor of merk je weinig. Behalve
natuurlijk van de huis- en boerenzwaluwen. Op
Felland zit een kleine kolonie huiszwaluwen, die

Dat de vogelwereld weer in beweging komt, hoor
je ook's avonds aan overtrekkende steltlopers: het
bie-bie-bie van regenwulpen, de melancholieke
contactroep van een groep wulpen of van een nog
droeviger klinkende groenpootruiter.
Ook in de polder is er wisseling van de wacht.
Tussen het grazende vee stappen nu alweer
tientallen zilverreigers, zoals koereigers tussen de
buffels op de Afrikaanse savanne. Er tussen, en
hier en daar langs de sloten, maar veel minder in
aantal, een blauw familielid. Een zeearend is ook

vanaf zonsopgang tot laat in de warme avond hun

acrobatische vluchten uitvoeren.

Hoewel
huiszwaluwen, net als de boerenzwaluw, op kleine
insecten, voornamelijk vliegen en muggen jagen,
zijn ze daarbij maar beperkt elkaars concurrent.
Door hun rankere bouw, smalle vleugels, langere
buitenste staartpennen om mee te sturen, kunnen

boerenzwaluwen veel makkelijker zwenken en
draaien. Als hun prooien laag bij de grond of dicht
bij de bomen vliegen, scheren ook de boerenzwaluwen vlak boven het grasland of tussen de
open ruimte in de boomkruinen of tussen de
stammen door. Een huiszwaluw zul je ze zulke
waaghalzerij niet na zien doen. Ze zrln robuuster
en hun gedrongen bouw maakt hen tot uitstekende
jagers van de open ruimte. Met snelle vleugelslagen en plotselinge glijvluchten, vaak omhoog,
vullen zij hoog in de lucht hun bek voor hun, vaak
al tweede, broedsel. "VIiegen vretende orka's"
noemt Theunis Piersma huiszwaluwen in z\n

alweer gesignaleerd: genoeg

te eten aan

overzomerende ganzen.

Voor de voorzomerse kleurenrijkdom langs de
sloten is een meer eentoniger palet van strokleurig

tot bruln in de plaats gekomen. Alleen de
paarsrode pluimen van de grote kattenstaart

steken daartegen des te opvallender af, net als
hier en daar een laatste bloemhoofdje van een al
pluizende kale jonker. Op de sloten drijven nu
dichte velden kikkerbeet, hier en daar voor een
duiker door de wind opgestuwd tot een dik pakket.
De meidoorns op de kant zitten vol bessen en in
de houtsingel langs de Waterleidingweg prijken de
oranje trossen van lijsterbessen: een gedekte tafel
voor een deel van de komende vogelinvasie.

met

prachtige,
liefde geschreven boekje
'Zwaluwen van Gaast', dat dit voorjaar verscheen.
Een aanrader van iedereen die wat meer wil weten

over deze zomergast, die net als de gierzwaluw
eigenlijk nooit aan de grond komt en buiten de
*)
broedtijd hoog in de lucht slaapt.
en de beide
prooien
vliegen,
hoog
Als hun
jagen,
kun je die
erop
elkaar
door
zwaluwsoorten
verschillende strategieën mooi vergelijken. De
kans is groot dat bij het kijken naar dat zwenken
en zwieren, opeens het'gewone'geluid van de

ben hoentjen

')

Theunis Piersma (2014)'. Zwaluwen van Gaast. Uitgeverij

Bornmeer (www. bornmeer. nl)
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9WRTAART erZo
Wat hebben we een heerlijke zomer gehad! De afgelopen weken kreeg ik al weer zin in
appeltaart en stamppotten, maar de laatste dagen lijkt het erop, dat we toch nog een mooie
nazomer krijgen. Vandaar dat ik kom met nog twee recepten voor lekkere, zomerse taarten.
Allereerst het recept voor een citroentaart. lk maak hem zelf in een speciale taartvorm met
gekartelde rand en een losse bodem. Je kunt ook een springvorm van 22 of desnoods 24 cm
gebruiken.
Voordat ik de citroen rasp, boen ik hem altijd even goed met heet water en desnoods wat
añryasmiddel.

Bak de taart niet té lang, dan wordt h'rj droog aan de bovenkant (kun je ook duidelijk zien).
Voordat je hem kunt eten, moet je hem goed koud laten worden en laten opstijven in de
koelkast.

Citroentaart
Nodiq:
Voor het deeq:
75 g boter
4 el poedersuiker
- 125 g bloem
Voor de vullinq:
- 200 g kristalsuiker
3 eieren
1 elgeraspte citroenschil
4 elcitroensap
3 el bloem
2 el poedersuiker om mee te bestuiven

-

Verwarm de oven voor op 180 graden (hetelucht 160).
Snij de boter fijn en kneed het met de overige ingrediënten tot een kruimelig deeg. Doe dit in
de ingevette vorm en druk goed aan, maak een opstaande rand. Als ie het makkeliiker vindt,
kun jé ook een deegbal maken en deze uitrollen op een met bloem bestoven ondergrond en
in de vorm doen.
Bak 12 tot 15 minuten, totdat het deeg een mooi lichtbruin kleurtie heeft.
Doe onde¡tussen de eieren, suiker, citroenschil, citroensap en 3 el bloem in een kom en
meng dit goed door elkaar. Giet het mengsel in de hete taaftvormBak nog eens 15 tot 20 minuten totdat de taaft sfevþ is'
Laat de taaft in de vorm volledig afkoelen. Bestuif met poedersuiker en snli in stukies.
Dan nog het recept voor een taart met een bodem van zanddeeg. lk maak vaak een vulling
met kwãrk en slagroom, maar je kunt er tussen stoppen wat je zelf lekker vindt, bijvoorbeeld
mascarpone en room, custardpudding, slagroom en vanilleyoghurt-'.
ln ptaats van met rood fruit, kun je de taart ook vullen met perzik, mandarijn, kersen of wat
dan ook.
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Zandtaart met rood fruit
Inqrediënten:
250 g zelfr'ijzend bakmeel
1 tl bakpoeder
75 g boter in stukies
3 el basterdsuiker (witte)
1 ei, Iosgeklopt
% tl vanitle-extract (of een half zakie vanillesuiker)
Voor de vullinq:
Ong. 350 g fruit
125 mlslagroom
250 g magere kwark
75 g suiker

-

-

Verwarm de oven voor op 220 graden (hetelucht op 200).
Zeef het bakmeel en het bakpoeder boven een kom. Wriif de boter er door tot er fiine
kruimels ontstaan. Roer er dan de basterdsuiker door en maak een kuiltie in het midden.
Meng het ei, de metk en het vanille-extract in een kom en giet dit mengsel langzaam in het
kuitþ in het deeg. Roervoorfdurend, zodat attes goed wordt gemengd. Kneed het deeg
vervolgens met de handen tot het zacht wordt. Rol het deeg tot een bal en leg op een
bebloemd werkblad.
Rol het deeg uit tot een cirket met een diameter van 19 cm. Leg op een ingevette bakplaat
(of op een bakpapieftje) en bak 10 tot 15 minuten of tot hii voldoende gerezen ls, sfevrg
aanvoelt en mooi bruin is. Leg hem op een rooster en laat afkoelen.
Mix voor de vulting de slagroom met de suiker stijf. Mix dan vootzichtig op een lage stand de
kwark er door.
Sn'tj de taaftbodem horizontaal door (kan tastig zijn, als het niet lukt, leg ie de vulling er
gewoon bovenop). Leg wat fruit op de bodem, dan de l<ntark en dan nog wat fruit. Snii de
-bovenkant
van je taaft in punten en leg de punten op de vulling. Bestuif met poedersuiker en
leg er eventueel nog wat fruit oP.
Carina Nijland,
aug.2Q14

Moeder: lk had drie stukken taart in de kelder gelegd en nu ligt er maar
één meer. Hoe kan dat?
Jantje: Nou, het was er zo verschrikkelijk donker dat ik dat stuk niet
heb zien liggen.

Piet had een nieuwe baan bij een banketbakker. Al snel ontdekte de
bakker dat Piet veel van de gebakjes uit de winkel zalte snoepen.
Toen h'rj Piet daar op aansprak, antwoordde deze:
"Maar dat hadden we toch ook afgesproken.......
twee maanden proeftijd!"
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iseert i nfo rmatiebijeen komst

Op 21 meijl. opende COA locatie Onnenstaete te Onnen zijn deuren en op dit moment wonen er
ruim 300 bewoners op het centrum.
De afgelopen periode is gebleken dat bewoners behoefte hebben om gebruik te maken van fietsen.
Wij hebben een aantal fietsen om uit te lenen, echter, deze hebben onderhoud nodig. Wij zijn op
zoeknaar vrijwilligers die samen met bewoners de fietsen willen repareren en onderhouden.
Onder de kinderen is behoefte aan activiteiten op locatie. Hiervoor zoeken we vr'tjwilligers die dit
willen opzetten en begeleiden.
27 Augustus was er een omwonendenoverleg op de locatie COA Pol Onnen.
Buurtbewoners gaven aan dat het fietspad uitbundig gebruikt wordt door de bewoners van
Onnenstaete. Buurtbewoners zien dit en zien ook dat de bewoners van Onnenstaete bijv. niet aan
de kant gaan als er een fietser tegemoet komt. Het COA zal bekijken welke mogelijkheden er zijn
om bewoners nog beter voor te lichten. Er wordt ingezet op verkeerslessen.

Op 18 september aanstaande organiseert het COA een informatieþijeenkomst voor vrijwillígers.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op onze POL locatie in Onnen aan de Dorpsweg 67a en de
aanvang is om 19.00 uur. Als u naar de informatieavond komt, vragen wij u beleefd om zich te
melden en in te schrijven bij de beveiliging.

lnmiddels is er een aantal mensen dat zích heeft aangemeld als vrijwilliger. Ztl ontvangen van ons
een uitnodiging. Het is de laatste maanden erg hectisch geweest. Hierdoor kan het vookomen dat
er desondanks een enkeling geen uitnodiging van ons ontvangen heeft. Bij deze nodigen wij
natuurlijk ook hen van harte uit op deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Ook als u zich nog niet heeft
aangemeld , maar wel geïnteresseerd bent geraakt en behoefte heeft aan meer informatie, dan bent
u van harte welkom op deze voorlichtíngsbijeenkomst.
Gerrit de Lang
Team COA Onnen

OA Onnen bedankt dorpsbewoners
Graag willen wij vanuit POL Onnen iedereen hartelijk bedanken voor de vele donaties, zoals
kleding, fietsen, speelgoed en dergelijke. Momenteel hebben wij ruim voldoende voorraad om een
kledingmarkt te gaan houden. Voorlopig hoeft u geen kleding e,d. te brengen. Naast dat we nu veel
hebben binnen gekregen, hebben we geen plek meer om ingebrachte goederen op te slaan.
Namens de bewoners en het COA team nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en gulle giften.
Mochten wij in de komende periode toch weer behoefte aan kleding e.d. hebben, dan zullen wij dit
aan u vragen.
Namens bewoners en personeel POL Onnen
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Ouderensoos Onnen
De soos is weer begonnen op 9 septenrber.jl.

nneo

De eerstvolgende soosmiddag ís op dinsdaq 23 septenrben 201,4
van 1-4:30 - L6:30 uur in dor pshuis "De Tiehof""

Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Wanneer en Waar:
- dinsdagmiddag van 1"4:30 - 1-6:30 t"lur l"x per 14 dagen
- in dorpshuis De Tiehof
- vervoersmogelijkheden: voor vervoer kan worden gezorgd

We bieden een afwisselend programma met o"a,
spel, zang, voordracht, dia's, uitstap.ie,
sinterklaas, kerst, nieuwjaarsvisite en notenschieten.

Ons motto

is: "Gezelligheid kent geen leeft¡jd !"

U lcunt altijd vrijblijvend een kijkje l<omen nemen op één van onze gezellige

middagen.

Vriendelijke groet,
Bestuur ouderensoos Onnen
Ewina van Wieren
Fennie Kooi
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xpeditie K¡lima aro
Beste Dorpsgenoten,
Het is in deze tijd best moeilijk de sponsoring rond te kr'tjgen voor
de Expeditie Kilimanjaro.
Mocht u niet kunnen/wíllen fietsen tijdens de spinningmarathon,
dan wil ik u vriendelijk vragen of u ons wil sponsoren door middel
van het storten van een X-bedrag. ledere euro is welkom.
Wellicht zt¡n er mensen die een actie voor ons willen starten.
Ook dat zou tóp z'tjn.
U kunt ons volgen op:
www.facebook. com/exped itiekilima niaro. umcq
U hoeft hiervoor geen facebook abonnee te zijn, het is gewoon een
losse website.
Hartelijk dank,
Ellen Keller en de andere 11 getransplanteerden die meegaan
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Werkg roep He rplaatsing Kerkklok Onnen

H¡j komt er!
Dorpsgenoten, goed nieuws: de kerkklok komt definitief terug in het dorp.
plannen
Met veel geduld, doorzettingsvermogen en goede hulp van sponsoren is het gelukt om de
praktisch en financieel voor elkaar te krijgen'
Aannemer Robuusteiken heeft inmiddelîde opdracht gekregen om de klokkestoel te bouwen. Eind
Tiehof'
oktober of begin november zal de klok opgericht worden op het plein voor Dorpshuis de
definitief is
1S November is voorlopig gekozen als openingsdag. Zodra de openingsdatum

vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt via onnen.nu. Komt allen!

votgend
mome
vast

an het dorP nodig:
Voor het
den?
op welke
"LuidProtocol"'
We gaan dit
Elde-rs in de Dorpskrant staat een eerste concept van een luidprotoco!, .
Oproep: kijk er ällemaal kritisch naar, en geef je mening aan via e-mail: kerkklokonnen@ziqgo.nl.
komen ten
Oå werfgó ep zal alle commentaar verzamelen en venruerken. Als er grote wijzigingen
De
geplaatst
worden'
opzichte-van het concept, zal er een tweede concept in de Dorpskrant
uit"ind"t¡r" versie zalter bekrachtiging voorgelegd worden aan de Vereniging Dorpsbelangen'
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orpshuis De Tiehof
Bakkerweg 4,9755

nnen, 050-406 26 48

lnmiddels heb ik er, als beheerder van de Tiehof, ruimschoots een jaar opzitten.

lk vind het een leuke en erg dankbare baan. Het is mooi om te zien, dat steeds meer
Onnenaren de weg naar de Tiehof weten te vinden. Voor het afgelopen jaar wil ik iedereen
bedanken voor de steun, de hulp met drukke dagen en het vertrouwen.

De afgelopen twee maanden stond Onnen meer dan ooit in de belangstelling. Met de komst
van hót COA, z'rjn velen positief verrast over de gastvrije houding van Onnen. Alhoewel dit
voor mij natuurlijk geen verrassing is, was het dat wel voor de vele journalisten dÍe ik de
afgelopen periode 'op de koffìe' heb gehad. Zij vonden dit blijkbaar nieuws. Het is ook leuk
om in'kranten als het AD en de Volkskrant een positief stuk over Onnen en de Tiehof te
lezen.

Van veel Onnenaren hoorde ik dat zij graag kennis wilden maken met de nieuwe bewoners
van het dorp. Op 13 juli hebben we een kennismakingsbijeenkomst met de vluchtelingen in
de Tiehof georganíseerd. Deze bijeenkomst werd een groot succes. Er waren meer
Onnenaren en vluchtelingen dan ik venuacht had. De middag werd door iedereen erg op prijs
gesteld.
Ãls deze Onner Ons verschijnt, is er een muzikale avond voor Onnenaren samen met de
vluchtelingen en een band uit Onnen gehouden. Mocht deze avond succesvol zijn geweest,
dan komt er zeker een vervolg van vrijblijvende muziekmiddagen of -avonden.
Deze maand beginnen langzamerhand alle verenigingen weer. Zoals ik de Onnenaren heb
meegemaakt, belooft dit weer een gezellige winter te worden. Het is mijn bedoeling om de
keuken van de Tiehof vaker open te doen. Naast de vrijdag en de zaterdag wil ik de keuken
ook openen op woensdag van 17.00- 19.30 uur.
Ztjn er veel reacties voor een andere dag, dan kan deze dag aangepast worden. Verder ga ik
weer diverse workshops organiseren. Mocht iemand hier een voorstel voor hebben dan hoor
ik dat graag.
Jullie blijven op de hoogte van de speciale aanbiedingen en de workshops door de flyer op
A4 die met het Harener Weekblad wordt bezorgd.
Vriendelijke groeten,
Hélène Molijn

Gezocht:
Wij zoeken stalling voor onze vouwwagen in de omgeving van Onnen, van
septemberioktober tot mei.
Wie heeft ruimte beschikbaar?
De afmeting van onze wagen is: 420x 180x 100.
Uiteraard tegen vergoeding!

Vriendelijke groeten,
Geert en Joke
Mottenbrink 16b
Onnen
050-31 305s9
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Haren, 1 september 2014

Nutsleidingen en riolering worden vervangen
Werk in uitvoer¡ng aan de Mottenbrink en De Vennen in Onnen
De Mottenbrink en De Vennen in Onnen gaan op de schop. Zowel de zogenaamde
nutsleidingen als de riolering worden bij deze twee straten vervangen.
Het huidige riool aan de Mottenbrink en De Vennen is 60 jaar oud. Uit inspecties blijkt
dat het aan vervanging toe is. Het huidige riool vangt zowel het afvalwater als het
regenwater op. De nieuwe riolering wordt een zogenaamd gescheiden systeem: er komt
één rioleringsbuis voor het verwerken van het afvalwater en één buis voor het verwerken
van het regenwater. Naast een toekomstbestendige riolering, brengt het gescheiden
systeem ook een ander voordeel met zich mee. Naar verwachting lost het ook de
overlast die overvloedig regenwater soms met zich meebrengt op.

Planning vervanging riolering
Begin september wordt gestart met het vervangen van de riolering aan De Vennen. Zodra
dit werk gereed is, gaat men verder op de Mottenbrink. Men start de werkzaamheden dan
ter hoogte van de Dorpsweg en werkt richting de Lange Landweg. Om de riolering te
vervangen moet de weg opengebroken worden. Gedurende de werkzaamheden wordt dan
ook een omleidingsroute voor het verkeer ingesteld. Naar verwachting zijn de
rioleringswerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2015 klaar'
Planning vervanging nutsleidingen
De nutsbedrijven zijn op 25 augustus jl. begonnen met de werkzaamheden op de
Mottenbrink ter hoogte van De Vennen en werken toe naar de Dorpsweg. Dit duurt
ongeveer acht weken. Tegelijkertijd is gestart met het vervangen van de waterleiding op
de kruising Mottenbrink/Dorpsweg. Dit duurt ongeveer drie weken. Daarna wordt de
Mottenbrink van nummers 22 tot en met 28 aangepakt, wat ongeveer vier weken duurt'
ting gereed
Eind november is dit werk naar

Raadhu¡sple¡n

lO Postbus 21 9750 AA Haren Gn t

www.harsn.nl
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Dg ZOfg in Hafgn Vefandeft,

zoet<en naar alternatieve oplossingen

ln de gemeente Haren wordt hard gewerkt aan de toekomstige veranderingen in
de zorg. Vanaf l januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Wmo, jeugdzorg en werk en inkomen. Elke inwoner die straks een beroep
op ondersteuning wil doen, vraagt dat aan bij het wijkteam van de gemeente'
Omdat de overdracht van Rijkstaken naar gemeenten gepaard gaat met minder
geld, kan de ondersteuning er straks anders uit zien dan mensen nu gewend zijn.
Lokale aanbieders van zorg, zoals bijvoorbeeld Torion, de Mikkelhorst,
Funcooking, NOVO, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Harener verzorgingsen verpleeghuizen werken daarom samen met de gemeente aan nieuwe vormen
van ondersteuning. Zodat straks met minder geld nog steeds hulp kan worden
geboden aan de inwoners die dat nodig hebben. Vandaag vertelt Margot lJlst,
gemeentelijk projectleider van de veranderingen in de zorg, over hoe dat in zijn
werk gaat.
"Dat er bezuinigd moet worden op de zorgkosten is een feit. En daar worden we straks
allemaal mee geconfronteerd", vertelt Margot lJlst van de gemeente Haren.'De
gemeente krijgt straks 40% minder budget voor de hulp in het huishouden en 25%
minder voor de begeleiding, maar het aantal mensen dat hier nu gebruik van maakt is
natuurlijk niet ineens ook minder geworden. Sommige ondersteuning moeten mensen
straks dan ook via de ziektekostenverzekering regelen, zoals verpleegkundige hulp of
persoonlijke verzorging. "
Van individuele naar collectieve zorg
Om andere vormen van zorg straks ook nog te kunnen blijven verlenen aan mensen
die dat echt nodig hebben, onderzoekt de gemeente Haren hoe de ondersteuning op
een andere manier kunnen organiseren. "Dat kan niet anders, want die
bezuinigingsopdracht ligt er", zegt Margot lJlst. "Waar wij in Haren kansen zien, is in
een andere organisatie van ondersteuning. Sommige hulp die nu nog individueel
geboden wordt, wordt straks op een collectieve manier georganiseerd. Een voorbeeld.
ln veel indicaties voor huishoudelijke hulp is tijd opgenomen voor het wassen en
strijken. Als we deze uren eruit halen, realiseren we al een deel van de bezuiniging.
Om mensen hierin toch te kunnen blijven ondersteunen, hebben we een alternatief
bedacht. Mensen kunnen de was blijven uitbesteden, maar dan via NOVO en ZINN. De
was wordt door mensen van NOVO opgehaald, ZINN regelt het wassen en strijken en
NOVO brengt de was weer bij de mensen thuis. Op die manier kunnen we tegen lagere
kosten toch dezelfde ondersteuning blijven bieden.'
Meer informatie?
Het laatste nieuws over veranderingen in de zorg vindt u altijd op de speciale website
over dit onderwerp: www.zorginharen.nl. Ook publiceert de gemeente geregeld artikelen
op de gemeentepagina in het Harener Weekblad. Hebt u tussentijds nog vragen, dan
kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 bellen met het Lokaal Loket, telefoonnummer
050 - 535 24 10. U kunt ook langs gaan, Kerklaan 5 in Haren, of e-mailen:
lokaa I loket@torion. nl.
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chuttersvereni tn Onnen
De S.V.O. bestaat niet meer
10 december 1981 werd de S.V.O. opgerÍcht door een stel
brommerfanaten die met mooiweer aan het crossen waren in de
polder maar in de winter ander tijd verdrijf nodig hadden.
ln de schuur van Hendriks werd er geschoten met luchtbuksen maar
er waren ook buitenstaanders die wel graag wilden mee schieten,
dus na wat vijven en zessen werd de S.V.O. opgericht.

Het Dorpshuis De Tiehof was nog niet klaar dus werd er eerst
geschoten in café Blankeweer in Glimmen waar Henk en Roelie
Koops eigenaar van waren.
Wij schoten eerst met de outillage van S.V. Glimmen maar na l iaar
hadden wij in overleg met Henk en Roelie onze eigen plek in de vloer
van het podium.
Ondertussen was het Dorpshuis ook klaar, maar was het niet meer interessant om naar deze locatie
te verhuizen.

Veel mooie dingen hebben wij beleefd.
Binnen 2 jaar was er met 35 leden een ledenstop, ook was de club ruim voorzien van dames die
heel goed konden schíeten.
Aan het einde van het seizoen (april) was er een schuttersfeest met het bekend maken van de
schutterskoning(in) en werden de bekers uitgereikt en daarna feesten met muziek, eten zoals
barbecueën, gourmetten of varken aan het spit.
Ook gingen wij bû de andere verenigingen schieten om de beste te zijn op deze avond en een paar
jaar later werd dit een jaarlijkse schutterstoernooi op een zaterdag ergens in februari of maart
waarbij Haren, Glimmen en Onnen om de hoogste plaatsen konden schieten.
Half jaren negentig zijn wij door allerlei omstandigheden toch verhuisd naar Dorpshuis de Tiehof en
hebben nog kunnen schieten tot april dit jaar (2014).
Door het terug lopen van het ledenaantal en de opkomst was het niet meer rendabel om door te

gaan.

Vele mensen hebben zich in al die jaren ingezet om deze vereniging goed te laten draaien en het is
jammer dat het dan na 33 jaar voorbij is.
Met dank aan de oprichters, lelke Hendriks, Rieks Pauwels, Harko Venema, Jan N'tjdam, Henk
Pauwels en Henk ter Maat.

Groet,
Henk Oosterveld
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Eigenaar Onnenstaete moet aantal chalets verwijderen en groenstroken aanplanten
Onnen,

1-

september 2014

De rechtbank Groningen heeft op 22 augustus

jl. bij vonnis bepaald dat de eigenaar

van

recreatieterrein Onnenstaete (RON b.v.):
uiterlijk 31 ol<tober 2014 het beplantingsplan voor Onnenstaete moet uitvoeren;
de chalets en gebouwen die in de beplantingszones staan, moet verwÎjderen/verplaatsen'

-

De rechter verbiedt RON gedragingen en handelingen die de beplanting rond

Onnenstaete
onmogelijl< of moeilijk uitvoerbaar maken, dit op straffe van een dwangsom van € 5000,- per dag-

ln 2004 ondertekenden een veertigtal omwonenden van De Fruitberg een bezwaarschrift tegen de
exploitatievergunning voor RON - onder meer - omdat de landschappelijke inpassing niet goed was
geregeld. Na moeizame onderhandelingen werd overeenstemming bereikt over groenstrol(en
rondom het terrein (10 meter breed aan de westkant, 8 meter aan de noordl<ant en 5 meter aan de
zuid- en oostkant). Dit werd vastgelegd in de exploitatievergunning.
echter nooit aangeplant, behalve aan de zuidkant. Toen in 201l- aan de
noordkant 27 chalets werden bij geplaatst, hebben omwonenden opnieuw een procedure
aangespannen om aanplant af te dwingen. Ook werclen diverse overtredingen van het
bestemmingsplan vastgesteld (permanente bewoning, restaurant zonder vergunnÍng, etc.)'
RON heeft deze groenstrolcen

Na 'mediation' tussen RON, gemeente en een aantal omwonenden is in mei 2OI3 een
privaatrechtelijke overeenkomst gesloten. De gemeente zou de groenstroken opnemen in het

bestemmingsplan, omwonenden zouden hun bezwaarschrÎft intrekken en RON zou de groenstroken
voor 31 oktober 2013 aanplanten. Gemeente en omwonenden zijn hun deel van de overeenkomst

nagekomen, maar RON heeft zich wéér niet aan de overeenkomst gehouden. Na diverse
aanmaningen dit voorjaar, is RON via een advocaat gemaand de groenzones in te planten. Omdat
RON in gebrelce bleef, werd een kort geding aangespannen met als resultaat bovenstaand vonnis
door de rechtbank Groningen.
Waarom zijn de groenzones zo belangrijk?
jaar
De Fruitberg ligt op de ZuÍd-es van Onnen. Het gebied l<ent een bewoningsgeschiedenis van 2000
en is beschermd om zijn landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Vanwege deze waarden is
het gebied opgenomen in het Nationaal Landschap Drentse Aa. Camping de Fruitberg werd in 1999
gekocht door Fortissimo Beleggingen b.v. en in 2004 doorverkocht aan RON, met de bedoeling er 6585 bungalows te bouwen en het terrein in stukjes te verkopen. Vanaf 2003 zijn vele bomen geveld en
ook houtwallen vernield. Omwonenden hebben zích meer dan 10 jaar op allerlei manieren
ingespannen om RON en de gemeente Haren tot een goede landschappelijke inpassing te bewegen.
(COA)'
Vanaf mei dit jaar wordt Onnenstaete verhuurd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
op de
bleek
ool<
zoals
positief
tegenover,
Het dorp en de omwonenden staan daar overwegend
een
en
chalets
53
informatieavond van 22 mei. Met de komst van het COA heeft RON nog eens
aantal servicegebouwen bijgeplaatst, tot in totaal 1-00. Een deel daarvan staat in de afgesproken
groenzones; deze vallen buiten het 'recreatieterrein' waarvoor B&W een gedoogbesluit over

tijdelijke asielopvang hebben genomen'
groenzones en zónder
Maar asielzoekers kunnen heel goed worden opgevangen mét aanplant van de
groenzones
afgesproken
in
de
chalets
10
dan
overtreding van het bestemmingsplan. RON heeft meer
en ervoor
verwijderen
te
geplaatst. De rechter heeft RON nu opgedragen deze chalets onmiddellijk

i"'rorg.n dat uiterlijk3l oktober de groenzoneszijn beplant met een zomer- en winterdichte
beplanting.
bereiken
29 augustus werd bekend dat ook de gemeente (eindelijk) gaat optreden tegen RON om te
dat de overeenkomsten worden nagekomen.
Jan Wittenberg
Een

,Samenvatting gebeurtenissen op de Fruitberg sinds 2003' en "Chronologisch Overzicht' staan op www.onnen.nu
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uRVRIËNDEN Hu ¡s De Flondsrug

Natuurvriendenhuis Noordlaren 80 jaar jong!
Natuurvriendenhuis De Hondsrug zet haar activiteiten rond het 80-jarig bestaan
voort. Na feestetijkheden in het teken van muziek, historie, bewegen en theater
volgt op 20 september een Streekfeest met verhalen en liederen in de eigen
streektaal.
Hiervoor nodigen we weer graag aÍle bewoners van de omliggende gemeenten
uit!

Bekend tekstdichter en publicist Jan
Siebo Uffen, geboren en getogen in

Noordlaren, vertelt sfeervolle en
humoristische verhalen uit z\n
gebooÉestreek.

Zijn verhalen worden

afgewisseld

met liederen van

De Fiebeldekwinten. Dit vrolijke en
luchtige muziekgezelschap brengt
liederen ten gehore 'op de grens van
't Grunnegs en Drènts'.
Het optreden vindt plaats op het terrein van Natuurvriendenhuis De Hondsrug,
in het nieuwe Paviljoen met amfitheater. Afhankelijk van het weer, binnen of
buiten.
De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is gratis, want de jarige trakteert!
Het adres is Duinweg 6, Noordlaren.

Het Natuurvriendenhuis

is in de jaren dertig gebouwd als een ont-

moetingscentrum voor uitsluitend leden. Het heeft zich ontwikkeld tot een
karakteristieke locatie voor recreëren, vergaderen, overnachten in huis en op
het natuurkampeerterrein. Op aanvraag kan voor een ontbijt worden gezorgd
en voor groepen worden gekookt.
Er is een programma voor sportief bewegen. Het huis wordt geheel door
vrijwilligers gerund.
ln dit jubileumjaar richten onze activiteiten zich vooral op het versterken van de
band met de bewoners van de omliggende gemeenten.
Voor meer informatie zie www. natuu rvriendenhuisdehondsruq. nl
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Werkgroep Herplaøtsi ng Kerkklok Onnen

Conce

pt Luid protocol Kerkklok

Beheer

t.

De kerkklok wordt elektrisch bediend. De schakelaar voor de bediening van de

kerkklok zal in het Dorpshuis geplaatst worden.

2.

De beheerder van Dorpshuis de Tiehof voert dit luidprotocol uit. De

beheerder heeft daarmee de eindbeslissing over het wel of niet luiden van de
klok op een bepaald moment.

3.

Een wijziging op

dit luidprotocol

is alleen van kracht als deze is goedgekeurd

door de vereniging Dorpsbelangen

Gelegenheden
Bij de volgende gelegenheden mag de kerkklok geluid worden:

o
¡
o
.
o
o
o

Kerstmis
Pasen

Pinksteren
Begrafenissen met betrokkenheid van het Dorpshuis
Oud & nieuw om 0:00 uur

Koninginnedag
Huwelijken en bruiloften van een (ex-)inwoner van Onnen, met betrokkenheid
van het Dorpshuis
(geldt ook voor 10-jarig huwelijksfeest, 20,25,

o
o
o
o

4 mei dodenherdenking
Halve Marathon van Haren (begin maart)
Als startsein van een sportevenement
Andere speciale gelegenheden, goedgekeurd door de vereniging
Dorpsbe

t

...)

la

ngen. Voorbeeld : bezoek va n (i nter)nationa le bekendheid.

GEEF JE AANVULLINGEN

/

COMMENTAAR DOOR VIA E-MAIL:

KERKKLOKONN EN @ZlGGO. NL
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VAKANTIEHU¡SJE
RUGZAKTOERIST
ZANDKASTEEL
MIDGETGOLF
BUITENLAND
RE¡SADVIES
VLIEGEREN
SLIPPERS
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CARAVAN
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î.oekde lO verschillen
Oplossing puzzel in Onner Ons van juni
1. extra leesregel
2. mes
3. glas
4. venster
5. boog doorgang
6. vork
7. linker oor
8. neus
9. onderarm
10. slabbetje

1. schaap

2. spiraaltoverstaf
3. steentje voetpad
4. band om hoed
5. deurkruk
6. kanteel
7. kin van de beer
8. speer
9. boom
10. bloemblaadje

Onnerons¡es
Hallo allemaal,
Vorig seizoen hadden wij een rubriek genaamd de Rebus.
ledereen die hierop gereageerd heeft, bedankt!
Er is door middel van loting een winnaar bekend geworden, en deze winnaar is.

LENNARD DE WIT
Gefeliciteerd! Zoals aangekondigd heb jij twee bioscoopbonnen gewonnen! Deze komen we
zo snel mogel'rjk bijje langs brengen. Veel plezier ermee!
Met vriendelijke groeten,
Reily Elema en Kyra van Mossel
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siel in Onnen
Nu we een paar maanden verder zijn en ik om

Je kunt in een adem opnoemen hoe het 30
jaar geleden was op camping de Fruitberg
(Onnenstaete) maar je kan er ook uren over
verlellen. Feit is dat het nu een asielzoekers

me heen kijk en erover nadenk, kom ik tot de
conclusie dat 480 asielmensen teveel is voor
een klein dorp als Onnen.

opvangcentrum is.

Veel mensen in het dorp hebben zo al hun
ervaring met deze mensen opgedaan en er
zal door de gemeente moeten worden
nagedacht en overlegd wat verstandig is.
lk ben niet tegen, maar men moet wel gaan
communiceren en overleggen wat er in
werkelijkheid haalbaar is om deze drie jaar
samen veilig en zo min mogelijk belastend

ln mei worden de dorpsbewoners plotseling
geïnformeerd door middel van een brief dat er
binnen een paar dagen asielzoekers op de
camping worden onder gebracht.
Vanaf dat moment valt men, van de ene
verbazing in de andere.
Het duurt daarna echter nog 2 weken voordat
de eerste bezoekers komen omdat er van
alles geregeld moet worden, zoals schoonmaken, inrichten, organiseren en wat al niet
meer.
Toch bijzonder dat een organisatie die dit al
heel veel jaren doet, dit niet beter wist in te
ligt dit aan de gemeente?
schatten,
Vrij snel wordt er een info-avond geregeld
en men
waarbij ook pers aanwezig
positieve dingen maar ook bezorgdheid
uitspreekt. De positieve dingen worden uitgezonden, maar de bezorgdheid van de
dorpsbewoners niet.

door te komen.

Over het algemeen zln dit meest vluchtelingen, die geld hebben wat niet afcloet aan
het feit dat het land waar ze vandaan komen
niet prettig is om te wonen. Maar als je geen
geld hebt dan kom je het land niet uit om
elders asiel te vragen.
Als ik deze mensen kon ruilen voor de
mensen die gevlucht zijn in de bergen voor lS
dan had ik daar een heel ander gevoel bij
gehad.
Feit is dat deze mensen hier nu zijn en ik
hoop dat er mensen in ons dorp zijn die met
de gemeente en menseR die er over gaan,

of

is

gaan overleggen wat verstandig is

Deze mensen krijgen geen geld wat eerst wel
gedacht werd, maar tijdens een direct
omwonenden bijeenkomst wordt nogmaals
benadrukt dat dit niet zo is.
Door hun reis hier naar toe hebben ze
onderuveg wat bij verdiend of ze hebben zelf
nog geld en er is natuurl'rjk ook familie die hier
al woont en hun hier bijstaat met geld.
Maar er zijn ook situaties waarbij mensen heel
weinig hebben en er dus behoefte is aan
kleding en ondergoed.
De GOA moet hierin goed communiceren om
dit te organiseren want er hangen allemaal
regeltjes aan wat wel en niet mag.

haalbaar.

Groet,
Henk Oosterveld
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oosterveld
kunststoffen
in kunststof
tronspcrronte oplossingenwww.ooslerveldkunslsloffen.nl
tel 050-3ó00365
fox 0503600494

Neutronslro ol 7 -9

9743 AM Groningen

i

nfo@oosterv_eld kUrststoff en. nl

Voor: Plexiglos, polycorbonqqt (lexon), lrespo, serredqk ploten en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeplolen voor bijvoorbeeld lichtreclome.
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Onnen

lnleid ing
Volgend jaar wordt het 5 jaarlijks feest van de Oranjevereniging gevierd. Dat betekent dat Onnen weer
in wijken wordt verdeeld en dat er per wijk een wagen gebouwd wordt. Ook de jeugdvereniging doet
mee. Gemakshalve worden zij ook als wijk genoemd. Er zijn in totaal 7 wijken. Per wijk zal een
wijkhoofd aangesteld worden die als'coördinator'zalfungeren. Binnenkort zal er een bijeenkomst met
wijkhoofden plaatsvinden. Hierin zullen elkaars verwachtingen besproken worden etc. Verder zullen we
ons de aankomende periode bezig houden met het treffen van de benodigde voorbereidingen, zodat we
er een gezellige en geslaagde dag van kunnen maken met prachtige wagens!

Koningsdag 2015 ualt op
maandag 2 7 aprÍl 201 5,
dus noteeft u deze aluast!

De wiikindelinoen
1.

Onnerpolderwijk
Koelandsdrift $25 en 2-10, Bakkerweg, Hooiveldssteeg, Elshof

2.

Westervelden
Mottenbrink 13 en 14a-28, Kortelandweg, Kleine Kamp, de Vennen,
Langelandweg, Onneresweg, Gieselgeer, Padlandsweg, Vlasoorsteeg, Dalweg

3.

Jeugdvereniging De Oude School

4.

Onne(Nloord
Dorpsweg 1-9 en 2-18, Biksweg, Noorderhooidijk, Veldmansteeg, Tijborgsteeg,
Boerlandspad, Mottenbrink 1-11 en2-14 en Koelandsdrift I

5.

Dorpsweg Zuid
Dorpsweg 11-63 en 20-60, Koelandsd¡ifl27

6.

Zuidveld Vooruit
Dorpsweg 62, Zuidveld, Koelenbergsteeg, Vela kkersweg, Appelbergenwe g

7.

Fellandia
Felland, vanaf bruggetje tot aan het spoor en industrieterrein
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Voor de wijken zijn de volgende personen aanspreekpunten. Heeft jouw wijk nog geen wijkhoofd en ben
je bereid deze rol te willen invuller¡? Neem dan contact op met: oranjeverenlging@onnen.nu
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Onnerpolderwijk:
Westervelden:
Jeugdvereniging De Oude School
Onne(N)oord
Dorpsweg Zuid
Zuidveld Vooruit
Fellandia

Fam. Bieze
DirkJan Schotanus
l-ars Berends
Ellen Keller
Henk Oosterveld
Reinder Steenbergen
?

De bijeenkomst met wijkhoofden staat gepland op maandag 22 september a.s., aanvang 20:00 uun in de
Tiehof.

Thema

Gen res

Het thema voor 2015 ls geworden

Elke wijk zal uit een bepaalde genre een wagen maken
De volgende genres zijn inrniddels toebedeeld:
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Onnerpolderwijk:
Westervelden:
Jeugdver" De Oude School
Onne(N)oord
Dorpsweg Zuid
Zuidveld Vooruit
Fellandia

- Western

- n.t"b.*

- Kinderfilm
- Comedy
- Actie
- Avontuun
- Science Fiction

" Er zijn 10 genres waaruÌt gekozen kan wotden.
De genres waaruit nog gekozen kan worden ziin
Thriller, Stomme filrn en Historische film

Website
Via de website van :ú1i1prü-nnÍ:rçmLl zullen wij ieclereen voorzien van de benodigde informatie.
De informatie uit deze nieuwsbrief is hier ook terug te vinden via:
l$1U.",j4.ry_WW.g¿{UJ,_ryJlJltlU / Verenigingen / Oranjevereniging / Feest 2015 Praalwagens"
Een tip: Ontvang een automatisch bericht !n je mailbox bij nieuwe berichten. Mocht je je hier nog niet
voor hebben aangemeld, ga dan naar de site -> rechtsonder op de site vâfl ',4{-\{jli',{lrtr"r1}¡-,ri'lu¡ via
Aannnelden.
Dat geldt trouwens niet alleen voor onze berichten, nnaar voor alle nieuwsberichten die op de site
worden geplaatst.

Wilt u verder iets kwijt?
Voor vragen, oprnerkingen, suggesties etc,
zie onze gegevens hiernaast.

Oranjevereniging Onnen
Secretariaat: lneke Vlaar
o 06-33593260
Email: gf1#jjn-qyft:çÌilHgtÉT t*ffitl
Bestuursleden:
Rieanne de Wit, lneke Vlaar, Bert Niewold, Bennie Smid,
José van Wieren. lrene Krediet. WarnerWierda
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dit unieka evenement conwezíg en lqot jø verrnssen door muzíek zó
dichtbÍj! Wíj hebben øen rinooi progrommr sam¿ng¿steld dqt zaf bestaon uiT

Weøs bij

jazz, irStrum¿ntoal en vocool, uítgevoerd door profesSionsle
muzíkonten. No ieder concert wandelt elke groøp nasn de volgenda boerderíj.
klasSiek.
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Programmo: 19.0t uur: fnloop met koffie in de Tehof

.

19.30 uur Uifleg over de ovondÍndelingeO"OÜ uur:

Stsrt

von de concerfen-

Prljs: ZA,äg euro (driø concerten inclusief koffie met hoek, dronkjes en hopjes)
10,00 ¿urö vóor kínd¿ren von 10 - 16 joan.
Kqorfierkôúp: qs¡¡¡elden Pør muil

óf bii 'De Tlehof'. Bokkerweg 4, Onnen, CI50 - 406 26 48

fnformafier Jonnøke Frens, Chrístel Ganzeboen, Hllen Keller,
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Fa. Ekkelkanp

R4Ísiraalweg

l3lïaren

tel,0fr-5350215
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*T@ische v'tsæn, aquarwns en benúifiheden

*

Hengelspod en benûrydheden

* [/rye/s, visæn

Springt eruit in
groenten en fruit !

Berends
Anjerlaan 23a- Ha¡en
050-s350334

en knaagdieren

* Hondenspo4 dierbe nûigdhe fu n
*Dterveaorgryen

*

Paarden- en veevoders

*Klanpnenlaatzen

j(

_.1

Verhuizlngen in binnËNx- en buitenland

Tj. v.d. \A/oude
verhuizingen
- Em¡gratieverpãkkingên
- \êni'am,de 9n beveillqde inbÒ€de¡ opslag

Mi<lclelhorsterueg I - 9751 TA Haren Gn"
tel. 050-534 74 I I / b-g.g. t6-537 388 69
fax 050-534 6*1 3i

Fellond 2
ïA l-"lsren
97
te[" 050*.534 3ó 39
fsrx 050-534
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Overzl cht
van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn

Naam

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Biljartvereniging "Qets" Onnen

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061381
hi.oosterveld(@home. nl

Jeu de Boules-groep

Dhr. R. Venema

Jeugdvereniging "De Oude School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek"

Dhr. J. Vlaar

Oranjevereniging Onnen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van Wieren

School- & Dorpskrant "Onner Ons"

Mevr. T. Mars

Stichting "De Tijborg"

Dhr. G. Smit

050-4062523
riemervenema@ hotmail.com
06-26953001
ieroen06@qmail.com
050-4062553
slimintrek@omail.com
050-4062553
oranieveren iqino(Oon nen. n u
050-4061 520
ewinavanwieren@home. nl
050-5255695
tinekemars@hotmail. com
o 50 406221 4 I 06 -2256 467 I

tt¡jael¡¡tl

oeertau kie(@hetnet.

Stichting Dieverdoatie

Dhr. P. Silverstein
Mevr. J. Eisses

Stichting Dorpshuis "De Tiehof'
Tennisclub

(tijderijk)

(tidetijk)

06-5465791

Eilverstein@ziqqo.nl
0643023175
plaseisses@zioqo.nl

Dhr. E. Oosterveld

0504062847

Dhr. W. Berends

erikoosterveld @ home. nl
050-4062802
h

Toneelvereniging Onnen "D.O.T."

Dhr. G. Honebecke

0598-325194
qerihon@home.nl

Visclub "De Onner Biks'

Dhr. E. Berends

050-5343714
berharen@home.nl

.Dorpsbelangen Onnen"

lJsvereniging

"Nooitgedacht'

I

1

wim be re nds007(O

Vereniging

n

Dhr. R. Eringa

otma

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

buurt ook kan. misschien zelfs rninstens zo goed

en

waarschijnlijk voor een aantrekkeliike priis.

We staan dus altijd klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gastechnische installa-

ties, wate[ sanitair, elektr¡citeit, airconditioning, vloer-

verwarming, centrale verwarming, dakbedekking,
zon necollectoren en

¿i

nk- of riolerin gswerkzaa mheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen
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Middelhorsterweg 30e - 9751 TG Haren - (050) 534 99 02

