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Nier¡we inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus'
lndien u de krant wili UI¡ven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
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(ínsans zijdeurbij Jeugdhonk)

Het Voorwoord....
Menig kind telt misschien alweer af naar de
volgende vakantie. Vanaf dat
de krant zal versch'rjnen is het
nog 5 weken en dan is het

Een nieuw jaar, een nieuw begin,
een nieuwe start, een schone lei.
Nieuwe kansen en nieuw geluk,
zit dat er in voor mij?

alweer voorjaarvaka ntie.

Dus nog 4 weken en dan is
de uitvoering van de Onner
Toneelvereniging want die is een week voor

Een nieuw hoofdstuk breekt nu aan,
de pagina's nog onbeschreven.
Ze worden vanaf nu ingevuld,
met de verhalen van mijn leven.

de vakantie, 13 en 14 februari. Er wordt hard
geoefend om er weer iets moois van te maken. Misschien hoef ik niet zoveel te zeggen
tijdens de uitvoering, maar dat kunt u zelf komen zienlhoren. Voor diegene die dit nog niet
weten, ik ben namelijk de souffleuse van

lk ben de schrijfster van mijn eigen boek,
ik leef mijn leven zoals ik dat wil.
Mijn wegen bepaal ik zelf,
m'ljn gedachten staan nooit stil.

DOT.
lk wens jullie een jaar als het alfabet

Nog 11 weken dan is 't Pasen.

Met alle letters van Atot Z.
Van Arbeid, Blijheid, Creativiteit
Tot Zon, Zegen en Zaligheid.

Nog 14 weken en 3 dagen dan is het Koningsdag.

Denk iets goeds en denk iets lekkers,
denk iets geks of nog iets gekkers,
denk iets aardigs, denk iets liefs,
maar hoe dan ook iets positiefs!
Veel geluk en goede gezondheid in 2015.

15 weken dan is het meivakantie voor het basisonderwijs.

Over 18 weken is het Pinksteren
tlc

Gelukkig nieuwjaar!

En nog 24 weken dan
het zomervakantie!l

Of zoals hier in Onnen gebruikelijk is: 'Veul
haailen zegen in 't nijjoar"
Afgelopen maand heeft een ieder op z'tjn eigen manier beleeft, druk en gezellig of misschien is het juist eenzaam en moeilijk geweest. Maar deze december maand is weer
voorbij en we zitten alweer in januari.
Sommigen van u hopen dat de winter snel
komt, de ander hoopt dat het gewoon zo
doorgaat en snel lente wordt. Maar hoe het
weer ook gaat verlopen, komende maand is er
niet zo heelveel te doen.
Op wat nieuwjaarrecepties na en wat verenigingen die gewoon doordraaien maar verder
is er eigenl'rjk niet echt iets dat in de agenda
naar voren springt.

is

En dan z'rjn we alweer halverwege het jaar.

Hopelijk kunt u genieten van de dingen die op
uw pad komen en met de moeilijke dingen
omgaan zodat ze dragelijk zijn. Dat er mensen
ín uw leven zijn die u deze vreugde kunnen
brengen of u kunnen helpen met de moeilijke
zaken of t'tjden.
lk wens u veel leesplezier toe met deze eerste
Onner Ons in 20151
Hartelljke groet,
Marion Oosterveld
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ro ramma radio Haren

trr.Haren FM
Wekelijks programmaschema Haren FM (m.i.v. januari 2015).
Donderdag:

22.00 Flexwerk.

-

20.00

Een programma met iedere week een andere - uitzendkracht -. Een aantal programma's lljn er in een ritme
van i x /mnd.. Nieuwe vrijwilliçrs maken hun eerste radio uren. Te venvachten ziin specifieke
muzieþrogramma's en live optredens van regionale artiesten.

Zaterdag
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.

12.00

-

13.00

-

14.00

lnformatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en
veel muziek. Om haif 10, l1 en 12 het Harens Nieuws Ovezicht. Presentatie en samenstelling: Juliètte
Bouwman, \¡1/illem Dam, Auke van Hal en Willem Prins.
1 3.00 Oud en Gñjs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.
Presentatie en samenstelling: Dick Nienhuis
14.00 Recept met muziek.
Een programma ovêr gezondheid en zorg. Vaste gast Gor Uildriks, met belevenis als chauffeur
doktersdienst, in't Grönings. Presentatie en samenstelling: Bert Heikens.
15.00 Gountry ïme.

-

Een uur ¡ang Country en aanverwante muziek zoals Blues, Bluegrass en Cajun. Samenstelling en presentatie Cor Uildriks

15.00

-

17.00 Haren Doet.
Radiomagazine met veel lokaal nieuws, achtergronden en sport. Presentatie en samenstelling: Willem Dam,
Kevin van der Laan en Heleanne Prins.

Zondag:
09.00

-

12.00 Muziek op zondag.
Het ultieme zondag(ochtend)gevoel knjg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra.
10.00 - 1 1 .15 Kerkdienst op Haren FM.
Elke eerste zondag van de maand een uiEending vanuit de Gorechtkerk a/d Kerkstraat in Haren.
09.30 - 10.45 Kerkdienst op Haren FM.
Elke laatste zondag van de maand de kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk a/d Stenemuunreg in Haren.
12.00- 13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
13.00 - 14.00 Hoorspel op Harcn FM.

UiEending van hoorcpelen afkomstig uit het grote archief van de Nederlandse publieke omroep.

Maandag:
19.45

-

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

Haren FM non-stop.
Buiten de live gepresenteerde programma's hoort u 24 uur per dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod, heel veel plaa$es uit de 40's,
50's en 60's en elk uur een NOSJoumaal.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabd 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm
Kijk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50 220.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.frn

Dieverdoatie
14 februari

21 maaft
25 april
30 mei
4 iuli

Oud Papierinzameling 2015
22 augustus
3 oktober
7 november
19 december
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Huisartsen

ffi

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

Algemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -9 22I (€ 0,10 per minuut) Houd uvv gegevens bij de hand!
Uitsluitend voor sooedoevallen en weekenddiensten:
Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
In 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) langer duren. Let er op dat uw naam,
adres en geboortedatum op het recept staan.
SPOEDREGEPT:
Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek
in Haren open is (spoedrecept), dan kunt u
's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht bij:

Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tet: (050) - 53474 95 lFax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek. nl
Openinsstiiden
Maandag Um vr'rjdag 8.00 -17.30 uur
Mediq Apotheek Haren:
Rijksstraatweg 194, 9752 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 lFax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
www, mediq. apotheek-haren. n I
Openinqstiiden
Maandag Um donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vr'rjdag: 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag:12.30 - 13.00 uur (uitsluitend voor
spoedrecepten)

Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 1 22, Groningen
Tel: (050) - 311 50 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.

Reqeling herhaalrecepten Haren / Glimmen:
Ophalen
Welke recepten? Aanvragen
Apotheek
huisarts
Volgende
Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur

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

* Let op: Recepten tussen 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.
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Gron¡nRen Hs
Haren (Raadh.pl.)

5.59

Onnen lUbelsl
Zuidlaren lBrinkl

6.23
6.36

VRUDAG

6.59
7.L2
7.23
7.36

6.r2

8.02
8.16
8.28

9.02
9.16
9,28

10.02
10.16
10.28

Lt.o2

t2.o2

13.O3

14.03

11.16

t2.L6

L3.t7

t4.16

1.r.28

t2.28

L3.28
13.41

L4.28

15.03
15.16
15.28

t4.4t

t5.41

16.03
16.16
16.24
16.41

L4.O4

15.04

16.04

17.O4

14.19
14.30

15.19
15.30
1s.43
15.58

16.19
16.30

G¡eten lOV.knÞtl

Gieten (OV.knpt)
Zuidlaren (Brink)
Onnen (Ubels)
Haren lRaadh.oll
GroninRen HS

18,02
18.14
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1.8.26

6.51

6.29
6.41
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+tijdens schoolva

7.53
8.19
7.77
11.30
7.29
10.30
12.30
8.31
9.30
7.42
8.43
LO.42
t1..42
72.42
9.42
7.57
10.56
11.56
L2.56
8.57
9.56
kanties geldt een aangepaste dienstregeling

17.L6

77.O2

13.30
13.43
13.58

t4.43
14.58

16.43
76.57

77.L9
17.30
77.43

t7.57

18.30
78.42
18.54

ZATERDAG

Groningen

HS

Haren (Raadh.olì
Onnen (Ubels)

Onnen (Ubels

9.33
9.45
9.58

Haren (Raadh.ol)

10.00
10.13

Gronincen

LO.27

HS

10.03
10.15
10.28

10.30
10.43
10.57

10.33
10.45
9.s8

11,03

11.33

11.ls 11.45
Lt.28 11.58

12.03

12.33

t2.t5 t2.45
72.28

12.58

12.00

t2.30

f¡.@

lt.43 L2.t3

L2.43
12.57

13.13
13.27

11.00
11.13

11.30

\7.27

71.57

12.27

enzovoort....,.
enzovoort,.....
enzovoort,.....

enzovoort......
enzovoort,...,.
enzovoort.,....

16.03
16.15

16.33
16.45
16.58

1:6.28

16.30

t6.43
t6.57

17.00
17.13
L7.27

t7.o3
17.15

t7.28

77.30
17.43
17.57

L7.33
17.45
17.58

18.00
18,13

ta.27

18.03

18.15
18.28

18.30
18.43
18.55
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erkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrij gem aakt, Motten bri n k
18-01
25-O1

01-02
08-02
15-02

09.30
16.30
09.30
14.30

uur
uur
uur
uur

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

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

G. Meyer
J.T. Oldenhuis
S.W. de Boer
H. Venema

Ds. S.M. Alseda
Ds. J.W. Roosenbrand
Ds. H. Venema
Ds. H. Zeilstra
Leesdienst
Ds. A. Postma

Gereform eerde kerk H aren -O n nen, Kerkstraat
10.00 uur
10.00 uur

Ds. W.M. Schut

25-01

01-02
08-02
15-02

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. W.M. Schut, H.A.

18-01

Ds. M. de Jager

Ds. W.M. Schut
Ds. M. de Jager
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oosterveld
kunststoffen
tronsporonte oplossingen in kunststr:f
Neulronstro ol 7 -9
9743 AM Groningen

www. o osterveld ku nststoff en. nl
inf o@oosterveld ku nstsloffen.nl

tel 050-3ó003ó5
fqx 0503600494

Voor: Plexiglos. polycorbonqqt (lexon), lrespo, serredok ploten en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeplolen voor bijvoorbeeld lic htreclqme.
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Aanvang Sluiting

/ activlteit

Detum:

Verenlging

zaterdag 17 januari 2015
maandag 19 januari 2015

NieuwJaarsborrel / feest Tiehof
Bridgeclub "de vroege vogels"
Noordelijke Diëtisten vergadering
Boetseerclub Haren
Stichting H umanîtas vergadering
Kaart- en sjoelvereniging "slim in trek"
Vergadering werkgroep open onnervaart
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Vereniging OId Go Haren

dinsdag20januari 2015
woensdag 21 januarí 2015
donderdag 22 januari 2015
zaterdag 24 januari 2015

KROEGQUIZ

maandag 26 januari 2015

Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Vergadering Dorpsbelangen
Ouderensoos Onnen
Brídgectub "BINEA'
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Ledenvergadering visclub "de Onner Biks"
Kaart- en sjoelvereniging "slim in trek" MARATHON
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Studieclub Veeteelt
Kaart- en sjoelvereniging "slim in trek"
So You 0ance.,..,.,..,
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Lezing Brandganzen en Moerassterns

dinsdag 27 januari 2015

donderdag 29 januari 2015
vrijdag 30 janua¡i20!5
zaterdag 31 januari 2015
maandag 2 februari 2015

dinsdag 3 februari 2015
woensdag 4 februari 2015
donderdag 5 februari 2015

zaterdag 7 februari 2015
maandag 9 februari 2015

dinsdag 10 februari 2015

woensdag 11 februari 2015
donderdag 12 februari 2015
vrijdag 13 februari 2015
zaterdag 14 februari 2015
maandag 16 februari 2015

De Tiehof

Visverenigíng ZEÐy'
Onner "HOESKOAMER" met Klaas Visser
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren
Ledenvergaderi ng Oranjevereniging Onnen
Ouderensoos Onnen
Generale en Kaartverkoop "DOT"
Bridgeclub 'BlNEAu
De Onner Toneelvereniging "DOT"
Visvereniging ZEZV Ledenvergadering
Uitvoeri ng Toneelvereinging "DOT"
U itvoering Toneelverei ngi ng " DOT"
Bridgeclub "de vroege vogels"
Boetseerclub Haren

20.00
09.00
09.00
20.00
20.00
20.00
19.30
19.30
13.30
19.30
09.00
20.00
20.00
14.30
13.30
19.30
20.00
10.00
09.00
20.00
20.00
20.00
21.00
19.30
20.00
07.00
20,00
09.00
20.00

0.00
12,00
12.00
23.00
22.00
23.00
22.00
0.00
16.00
0.00
12.00
23.00
22.00
16.30
77.00
0.00
23.30
22.00
12.00
23.00
23.00
23.00
22,00
0.00
22.00
L7.30
13.30

uur
uur
uur
uuf
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

t2.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

23.00
22.00

22,OO

16.30

L4.30
19.30
13.30
19.30
20.00
20.00
20.00
09.00
20.00

0.00
17.00
0.00
23.00
0.00
0.00
12.00
23.00

de agenda volgens onderstaande tijden geopend
Vrijdag en zaterdag van 16.00-19.30 uur

is buiten

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

Neem ook eens een kijkje op ons geheel vernieuwde website www.detiehof.nl
Kljk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/det¡ehof en
Wil je op de hoogte blijven van act¡v¡teiten en gebeurtenlssen in de Tiehof,l

geef ¡e emailadres door op Ínfo@detÍehof.nl voor de nieuwsbrief
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n en om de Onnerpolder,

natuurnotities rond Onnen
groepje

Geen sneeuw, een paar ochtenden mooi berijpte
graslanden, maar vooral veel te zacht voor de tijd
van het jaar met nogal wat dagen met stormachtige
wind. Geen wonder dus dat een wandeling op eerste
kerstdag, langs enkele tuinen, door het dorp en over
28
de Onner es naar de Koelandsdrift
plantensoorten
verwilderde
bloeiende wilde
opleverde. Zelß enkele Kale jonkers in de natte
ruigte halveruege de puttenstraat achter de Van
Swinderenlaan deden nog mee. Begin november,
ver na de normale bloeitijd van deze distel, zaten ze
al vol paarse bloemhoofdjes.
Begin januari ligt de polder er dan ook helder groen
bij, nog steeds een el dorado voor de ganzen,
waartussen nu ook groepjes Toendrarietganzen met
hun bruine koppen. Luilekkerland is het kennelijk niet
alleen voor de grazers onder de vogels. Dieper de
polder in, maar voor de zomerkade, zitten enkele
percelen tussen de Zuiderhooidijk en het complex
van de Waterleiding vol kieviten. ln de weken ervoor
waren deze oogjagers hier niet, of in elk geval niet
zo massaal aanwezig. Wat is er veranderd?

of

Schotse

ár zaten ze dus. Voor
z\ilemmen drie Grote
en een vrouw. Maar
mannen
twee
zaagbekken,
dezé slanke viseters met hun lange, getande
haaksnave! zijn nogal schuw en nemen de wijk

nog

richting De Biks.

ln de óchemer wolken de kieviten boven de polder'
Uit de steeds weer zwenkende vogelformatie klinkt
ook het klaaglijke geluid van Goudplevieren, even
later ook goed herkenbaar aan hun gedrongen
postuur. Maar van wie zijn die paar silhouetjes van
een veel kleinere steltloper: \Mtgatje? Oeverloper?
Te ver weg om het geluid te horen en te donker om
er nog iets van te maken.

Spitsbergen

Piaatsgenoo
lnst

is goed zichtbaar dat het
landschap buitendijks sinds half december een
ander aanzien heeft gekregen, Als kreken op een
kwelder bij opkomend water hebben zich de sloten

Arctisch

Vanaf het gemaal

bij het
alvele

jaren de Brandganzen op Spitsbergen en komt
daarover op 5 fébruari in De Tiehof vertellen. Op

diezelfde avond zal Michel Krol, bijvelen bekend als

beheerder van de Onner- en Oostpolder voor het

vanuit de paraltelsloot langs het Drentse diep gevuld,
waarna het water het grasland is opgekropen' Op

te bewonderen zijn?

Elders in deze Onner Ons vindt u de uitnodiging
voor deze lezingenavond: van harte welkom en

een hoger peil, zoals dat hoort in de winter. Het
maakt ñet grasland plasdras, precies wat kieviten

graag tot ziens!

en andere steltlopers graag hebben.
Met het geroezemoes van de rustig grazende Brand-

ben hoen$en (benhoen$en@kpnmail.nl)

en Kolgãnzen draagt de wind ook de melancholieke
tonen van verschillende Wulpen mee naar de dljk'
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Springt eruit in
groenten en fruit!

*Paaden.en veewdels
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Berends
Anjerlaan 23a- Haren
050-5350334
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We wensen iedereen een voorspoed¡g 2OL5 en nodigen

u van harte uit voor het

NIEUWJAARSFEEST

I

RECEPTIE

in de Tiehof op zaterdag 17 januari.
Dé gelegenhe¡d om elkaar een goed en gezond
nieuwjaar te wensen en te genieten van
LIVE muziek van de band

*KON MINDER''
in de grote zaal

't praethuys

is ook geopend om rustig te kunnen kletsen onder het
genot van een drankje......
We vragen u tevens uw muzikale top 5 aan ons door te
qeven via info@detiehof.nl of in de ideeënbus, zo
stellen we de Top 2O van Onnen Samen. Deze laten
we horen tijdens de pauzes van de band.
J-
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oop roep Antilopen Onnen
Onnen,3l decembe¡2O14
Ja hoor, daar komen ineens vanuit alle hoeken en gaten heelfel gekleurde, bonte en flitsend
uitziende pakjes....
Het is Oudejaarsdag2014 en inmiddels 10.00 uur in de ochtend.
De mountainbikers zijn inmiddels in het zweet gefietst en het is nu de beurt aan de lopers uit
Onnen.
ledereen staat al gezellig klaar bij de inmiddels opgebouwde oliebollentent van waaruit de
eerste heerl'rjke dampen tevoorschijn komen, een goed vooruitzicht (beloning...)

Snel wordt met elkaar afgestemd wat te doen
en dan wordt gestart met het parcours, deze
keer 10 km via Midlaren, Glimmen en Haren
terug naar Onnen.
De groep is zoals gezegd flink groot. Een mix
van individuele lopers en lopers van de
loopgroep Antilopen. De meesten daarvan
inmiddels
heel herkenbaar teamtenuel
Ellen Keller als bevlogen coach op de
mountainbike iedereen nauwlettend in de gaten
houdend.
Tempo voor iedereen OK? Wordt erwel gedronken tussentijds? Tilje je voeten wel goed op?
En dan gewoon gaanll! Voor de Antilopers binnen deze groep een inmiddels vertrouwde
ervaring...
De sfeer is opperbest, er wordt flink gebabbeld en gekeuveld onderweg en verhalen
uitgewisseld hoe het einde jaar gevierd gaat worden .Maar eerst lekker samen sporten!
Via zowel verharde paden als bospaden wordt na ruim een uurtje Onnen weer bereikt.
Een flitsend welkom: foto's, applaus en natuurlijk oliebollen met glähwein of koffie.
Gezellig nakletsen op de bankjes in de tent en uitdampen met z'n allen. Dit nemen ze ons
niet weer af!

in

Het bl'rjft een gezellig gebeuren zo onderling als dorpsgenoten. Lekker sportief bezig met

en

nog

beter leren kennen, top.
sommigen
Het lijkt dit jaar nog weer grootser te zijn geworden in vergel'tjking met voorgaande jaren met
deze mooie nieuwe "hangpleK erbij. Een inmiddels meer dan vertrouwde traditie, op naar
eind 2015!
Jan-Willem

elkaar, verhalen uitwisselen

Een "psn van Ellen Keller:
Via Ellen kunnen mensen die het leuk vinden ook mee te lopen, zich natuurlijk opgeven voor
de Antilopen! Zondagochtend (09.00 uur) en dinsdagavond (18.30 uur) met elkaar als groep.
Daarnaast is er het idee een nieuwe startersgroep te vormen voor wie dit leuk en gezellig
vindt.
Het idee van deze groep is dat in onderlinge afstemming gelopen wordt, beginnen met de
basis (gedacht wordt aan een 8 minuten schema, 2 minuten snel, 2 minuten langzaam) o.l.v.
Ellen.
Ook voor details hiervoor kan ie bij haar terecht (Ellen@kelleroni.nl)
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W BRUINIERS
nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

www. Bruiniers. nl

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw
bouwmaterialen
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nner Actuele O rnre
Een nieuw jaar, boordevol veranderingen. Dichtbij en ver weg. Ook vanuit de 'hogere hand' gaan er dingen
veranderen. Onder meer in de zorg, veel taken moeten vanaf 1 januari jl. worden geregeld door de
gemeenten. Of de gemeenten daar klaar voor zijn, is niet aan mij om te oordelen, wel heb ik daar zo m'tjn
twijfels over.

Verder betekent een nieuw jaar in tijden als deze natuurlijk ook nieuwe bezuinigingen en die vinden onder
andere plaats in de ouderenzorg. Door ouderen langer thuis te laten wonen en de toelatingseisen voor
vezorgingstehuizen aan te scherpen, hoopt de overheid de aljaren stijgende kosten in de zorg enigszins te
drukken. Tel hierbij op dat veel ouderen helemaal niet in een vezorgingstehuis willen en de oplossing lijK
bijna te mooi om waar te zijn. Het zal u niet verbazen, dat het inderdaad ook te mooi is om waar te zijn. Want
het mes snijdt misschien wel aan beide kanten, echter is hij niet scherp geslepen, en met een bot mes wordt
het moeil'rjk snijden.
Door het aanscherpen van de toelatingseisen komen veel ouderen niet meer in aanmerking voor het wonen in
een vezorgingstehuis. Hierdoor moeten deze tehuizen b'rj bosjes sluiten en logischenrvijs kost dit veel banen.
Dat is natuurlijk al erg genoeg, maar rnisschien nog wel erger is, dat de zorg voor deze mensen er enorm op
achteruitgaat. Want in plaats van ervoor te zorgen dat deze thuiswonenden de zorg en faciliteiten krijgen die
ze nodÍg hebben, wordt er óók nog eens gekort op de thuiszorg en dagbesteding.

De reclamespotjes met o.a. mevrouw Pietermaai zijn u vast niet ontgaan. Een ideale situatie maar helaas
strookt deze lang niet alttjd met de werkelijkheid. Zo hebben veel ouderen geen of weinig hmilie of deze
wonen te ver weg. Hierdoor z¡n ze aangewezen op thuiszorg die vastzit aan schema's waarin helaas geen tijd
is opgenomen voor een kopje thee of zelfs maar een persoonl'rjk praatje. Er z'tjn dus eigenlijk alleen maar
verliezers. En hoe mooi de overheid het ook probeert te verbloemen, uiteindel'rjk draait het gewoon om geld.
Al met aleen erg pijnlijke en zorgrwekkende situatie. Hoe gaan we met onze ouderen om? Ongetwijfeld ben ik
niet de enige die van mening is dat deze bezuinigingsmaatregel averechts werkt, de kwaliteit van de zorg holt
achteruit op deze manier. Er is ongetwijfeld een middenweg te vinden tussen het waarborgen van kwaliteit en
het vookomen van al te hoge kosten.
Michaelter Maat
Reacties en/of opmerkingen naar: onneractueleooinie@outlook.com

ü-ì

nner ons
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o

Hierbij het vezoek om uw bijdrage voor het ontvangen van de Onner Ons 2015 te voldoen op
NL70 INGB 0007 2891 83 t.a.v. Stichting School-Dorpskrant Onner Ons met vermelding van uw
contributiejaar.

autEÐ Eil ilçt

Wanneer u uw b'rjdrage contant wenst te voldoen, dan kan dit door uw bijdrage af te geven of in de bus te
doen op Mottenbrink 16a, met vermelding van uw naam, adres en het contributiejaar.
De minimale b'rjdrage is onveranderd en bedraagt € 6,50 per jaar.
De mensen die volgens onze administratie voor 2013 nog geen b'tjdrage hebben overgemaakt, hebben
hiervoor een herinnering in de bus ontvangen.
Gezien de gezonde financiële situatie van de Dorpskrant, is in 2013 besloten om voor 2014 geen bijdrage te
vragen.
Namens bestuur en redactie bedankt.
Steven van der Ziel
sfuanderziel @q mail. com
050 2809301
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STOELEN

GARDEROBES

(STAITAFELS

BESTËK

TENTEN

SERVIESGOED/

PARTYTENTEN

GLASWERK
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BARBEGUES
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BABY-ARTIKELEN

VRIESINSTALLATIES

REVALIDAT!E.

OVERKAPPINGEN

ARTIKETEN

VLOEREN

PARASOTS

VERWARMING

SPRINGKUSSENS

PODIA

ATTRAGTIES

GEWOON TEVEEL OM OP TE NOEMEN
Voor bedrijven en particulieren
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Fax 050 - 542 33 99
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Kaart- en Sjoelclub
rr
Slim in Trek rr
arathon Ka ùrt- en Sjoeldag
Beste clubleden en andere ge'rnteresseerden,

Op zaterdag 31 januari 2015 organiseert de Kaart- en Sjoelclub een marathondag. We gaan op deze dag 12 bomen kaarten en de sjoelers gaân20keer sjoelen.
Deze dag begint om 10.00 uur en z.al dtrentot ongeveer 22.00 uur.
Ioleg € 15,00 incl. lunch (Soep, kroket)

Met 's avonds een stamppot /boerenkool / hutspot met worst en spekjes * dessert
voor slechts € 6,50, waarvoor uzichmoet opgeven
Mocht u hiervan geen gebruik maken, dan kunt u voor uw eigen rekening iets
van de frituur bestellen.
lYe sluiten deze dag af met een mooie prijsuitreiking. Iedereen verdient een prijs
en de hoofdprijs is een mooie goed gevulde boodschappenmand.

Wilt u meedoen aan deze dag, geeft u zich dan vóór 25 ianuari 2015 op bij:

Vlaar
BertTonnis

æ 050 - 406 2553
@050- 4063713
Mariska Swaving æ 06 - 11770005
Jos

of mail naar: slimintrek@gmail.com

Tot 3l januari bij dorpshuis de Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen!

Bestuur kaart- en sjoelclub
"Slim in Trek"

25

elclub " lim in Trek"

Kaart- en

Tussenstand Klaverjassen

Naam

1 H. Wolters
2 W. Abbring
3 S. Swaving
J.F. Abbring jr.
G. Reinders
J. Koops
B. Tonnis
K. Berends
T. Es van der
10
LI
L2
13
!4
15
t6
t7
18
20
2I
22
24
25
26
27

J.

Last

B.

Hamberg

J.

Paize

Mar.
W.

Swaving
Berends
Eitens

K.

).

Ottens
J.
Vlaar
G.
Rutgers
F.
Bazuin
Mich. Swaving
S.
Zuidema
L.
Hernmen
T.
Ottens
J.
Swaving
Berends
G.
Hoogste stand:

Hoogste
stand
49520
48s20
4826L
47874
47843
47734
47454
47448
47L3L
47050
46849
46762
46500
46084
45586
45542
45190
45444
44919
4423L
44L64
44L33
43L87
429L5
4L5L7

Naam

1 J"F.
2G.
3 Mar.
4F.
5W.
6G.
7J.
8J.
9J.
t0 B.
tt H.
L2 K.
13 T.
74 B"
15 L.
L6 G.

17

18
L9
22
23
24
25
26
27

Abbring jr.
Reinders
Swaving
Bazuin
Berends
Rutgers
Koops
Paize
Last

Hamberg
Wolters
Berends
Es van der
Tonnis
Hemmen
Berends
s,
Zuidema
Vlaar
J"
Abbring
W.
S.
Swaving
Eitens
K.
J.
Swaving
Mich. Swaving
i.
Ottens
T.
Ottens

Stand van
06-01-2015
5354
5279
s276
5L39
5080
5070
5046
4999
4954
4925
4895
4888
4798
4755
472L
4562
4501
4437
4379
4274
42AO

4200
42AO

4015
3677

5956K. Eitens

Tr¡sserrsta rrcl Sj <rel err
Stand van
0G01-2015

Hoogste
L7293

I

G.

ttL37

2

¡\.

Paize

10897

3

L.

Swaving
Blom

1_0837

4

G.

to7L6

5

J.

Zwiers
Kooistra

10665
r.0132

6

'r.

Paize

7

M.

Zwiers

Naam
1

A.

2

L.

W¡t dE
Abbring

3

T.

4

G"

5

G.

6

M.

7

J.

Hoogste stand:

tl78\.

Naam

de Wit

26

Blom
W¡t dE
Abbring
Swaving
Kooistra

11.18

1110

109s
1084
1061
1057
1018

Gontributie en Al emene Ledenve

aderi
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Onnen
Gontributie 2015¿
Tussen 19 en 31 januari 2015 komen we bij u langs om de contributie te innen voor 2015.
De contributie voor 2015 bedraagt ongewijzigd:
€ 6,00 voor gezinnen en
€ 3,00 voor alleenstaanden en thuiswonenden vanaf 18 jaar

Bent u noq qeen lid. maarwilt u sraas lid worden?
Dan kunt u dit doorgeven aan Bert Niewold, tel. 050 - 534 07 18 of u kunt een mail sturen naar:
o ranj eve re n i g in g@o n n e n. n u

Algemene Ledenverqaderinq:
Op maandag 9 februari 2015 vindt onze algemene ledenvergadering plaats in dorpshuis de Tiehof.
Aanvang:20:00 uur.

AGENDA iaarversaderins:

L

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voozitter
Mededelingen van het bestuur
Notulen van de jaarvergadering 2014
Jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2014
Verslag van de kascontrolecommissie
VerkiezÍng nieuw lid kascontrolecommissie
Verkiezing bestuursleden:
Aftredend: Rieanne de Wit
Aftredend en herkiesbaar: Bennie Smid
Vaststelling contributie: is ongewijzigd
Gezin € 6,00 alleenstaand € 3,00

10. Koningsdag maandag 27
11. Rondvraag

april20l5

12. Sluiting

Het bestuur van de Oranjeverenigitlg Onnen

Rieanne de Wit, lneke Vlaar, Bert Niewold, Bennie Smid, José van Wieren, lrene Krediet, Wamer\Merda

A (050) 406 2553
Email: oranievereniginq@onnen.nu

Secretariaat
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HoveniersT:cdri f
.

Dorpsweg 50 Onnen

ONTWERP

www.bartelds.nl

AANLEG

050-4061991

ONDERHOUD

Laat u niet verrassen,
kies een adviseur
die is aangesloten
bii de AdFiz.
Voor alle verzekeringen.
AclvisaLlrs in Ëinanciill¡¡ Ieknrlreid

Ín Hsren is dcrt o.a.;

Assurantiekantoor

P" Teune

VOF

Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020127 Fax 050-5345440
Lid

va

n

de

AdFiz en

Sti

chti ng Klachte

ni

nstitr¡u t Ve rzekeri ngen

o

huis De Tiehof

Bakkenreg 4, 9755 PM Onnen, 050-406 26 48 of0G12318874

Hier weer even een berichtie vanuit de Tiehof. lnmiddels hebben we oud en nieuw weer gehad.
Hopelijk heeft iedereen een gezellige oudejaarsnacht beleefd.
Wij wensen iedereen een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar en nodigen iedereen uit om 17 januari
met ons op het Nieuwe Jaar te proosten tijdens het nieuwjaarsfeesUreceptie. Deze avond kunt u
genieten van de Band " Kon Minder'.
De Tiehof heeft regelmatig aanbiedingen en/of evenementen en stuurt daar altijd een mail van. Mocht
u op de mailinglijst willen, dan kunt u uw emailadres doorgeven via info@detiehof.nl of te sms-en naar

06-12318874.
Vanwege de succesvolle kroegquiz vorig jaar komt er weer een nieuwe quiz en wel op zaterdag 24
januari. Het begint om 19.30 uur en de kosten z'rjn € 2,50 p.p. De zaal is open vanaf 19.00 uur. U kunt
zich hiervoor aanmelden in groepjes van 4 tot 6 personen, maar ook individueel. lk zorg er dan voor
dat er anderen bijkomen om een groepje te vormen.
Aanmelden kan ook via info@detiehof.nl
Vriendelijke groeten,
Hélène Molijn

ubbelzien aan de Vennen
Aan de Vennen worden de lantaarnpalen vervangen.
De nieuwen zijn inmiddels geplaatst.
De oudjes zullen t.z.t. worden weggehaald.
Het geefr nu weleen heelgrappig beeld.

Groet,
Laura van Hemmen

29

tf

Føtokø pflfriren
iin fic|*tnrir.u¡'art

i Frint*n
tot Ail

ililßütlu{it Aq

l-Tütl{
lt.Ïl-lú,ûü

4 ß,$ú p:tlt f;cr,p'ie

Èìl,,rJI çoer[¿r4ri*

kt*un J\4

*

I
äris

Pre-press

!ri.:

Í lay-out

,.

j;,

ri l$lltpertlarpie
S ü;üiJ pel'[,:nvpie

¡":1"

rriiisÌ.*jq

nrl.'ct+.'

"t,nr.¡ \ful'¡-.,rÍf

f)e Vr*mnett J

s ontwer p
ü advles

S755 P5

t")r1ü1Ën

ir*lefq¡nn r {i5 ß'4ü6?ä-Ë5
telef;+xr tllsü 4.{"Jf$ I i I ü
i 4ftä533.1,
¡'llçhi,el:
'"J{3
F:-Í'F åi : púst'.41r.'Jtrl f p rer¡:ress
I

"

ni

www.v'ldffi fp re - p re 55 " n t
f;

Aoquisitio nlot geivenst

'1.':..

Steen

-

Hessels

eprdrkrfifrk

Klassi

mårsnge ie geechikt voor:
n

I

6l

spiercn

07

0f gewoorì.. -'ù,Oor

proe

1

Hallo allemaal,
Wij zoeken voor onze hond Bikkel (een Engelse Gocker
Spaniël van 5.jaar oud) een frjn logeeradres voor de vakanties.
Bikkel gaat graag mee op vakantie, maar helaas lukt dat niet
altijd. Bikkel is ontzettend lief en erg sociaal en is gewend aan
(kleine) kinderen en katten. Hij is dol op wandelen.
Wellicht is er iemand, die het leuk vindt om een paar keer per
jaar een paar dagen tot maximaal 2 weken (in de
zomervakantie) op hem te passen. Omdat we zelf kleine
kinderen hebben, zijn we vaak gebonden aan de schoolvakanties. We hopen via deze weg een fijn logeeradresje voor
Bikkelte vinden.
Hartelijke groet,
Dianne en Jeroen Maas
(Bakkenareg 3, tel. Dianne: 06 41211179)

roe 2
Hierbij doe ik een oproep aan iedeneen, die als het schemert of in het donker van de fiets gebruik
maakt zorg ervoor dat de verlichting van de fiets in orde is!

Niet alleen de gebruikers van het fietspad zijn daarvoor verantwoordelijk, maar ook de ouders van
jonge kinderen en het COA. lk verzoek hen hun gasten er nogmaals op aan te spreken.
Deze oproep doe ik naar aanleiding van wat mü op 7 januarijl. is overkomen:
Toen ik op Felland achteruit de oprit opreed, raakte een jong meisje op de fiets de auto.
Ze reed zonder licht en ik had haar niet zien aankomen.
Het ging deze keer goed, want voor ik uit de auto was, fietste ze alweer verder.
Waarschijnlijk was ze entan op de hoogtq, dat haar verlichting voor niet brandde.
Ook de bewoners van de Onnerstaete fietsen heel vaak zonder voldoende verlichting op het
fietspad.
lk wil al deze verkeersdeelnemers adviseren: Zorg dat je gezien wordt.
Gontroleer voor je weggaat of de verlichting van je fiets in orde is, want

Een ongeluk zit in een klein hoekie.
Met vriendelijke groet,
Eddy van Dort
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Tijdel ijke Omgevi ngsvergunning Onnenstaete:
omwonenden vragen B&W de ontwerpvergunning aan te scherpen
Daags vóór Kerstmis2OL4 hebbenr bewoners van 38 adressen rondom Onnenstaete (v/h De

Fruitberg)een kritische zienswijz,e ingediend op het 'OntwerpbesluitTíjdelijke
Omgevíngsvergunning activiteiten Bouw en Strijd Ruimtelijke Ordening'. De zienswijze is ook
ondertekend namens de Vereniging Dorpsbelangen.
Het ontwerpbesluit werd door B&W van Haren op 18 november 2014 gepubliceerd ten
behoeve van de exploitant, RON b.v. te Harderwijk. Tot 2 januari 2015 konden hierop
reacties ('zienswijzen') worden i nrged iend door bela n gh ebbenden.
ln het Ontwerpbesluit wordt aan RON vergunning verleend om Onnenstaete tot uiterlijk
24 juli 20t7 te verhuren aan het COA voor de huisvesting van maximaal 480 asielzoekers.
Behalve 96 chalets/stacaravans horen daarbij vier grote beheersgebouwen, wasunits, een
zendmast, extra parkeerruimte en bij donker veel extra verlichting.

strijd met de recreatiebestemming en met belangrijke voorwaarden
in de zgn. Beheersverordening-Buitengebied Haren. Het gemeentebestuur vindt dit
aanvaardbaar, want 'de nood is hoogl, het is een tijdelijke zaak (hooguit 3 jaar) en de
landschappel'ljke uitstraling - ofwel de omgevingshinder - wordt beperkt geacht.
De meeste bewoners van Zuidveld, Dorpsweg, Onneresweg, Gieselgeer, Vlasoorsteeg
Padlandsweg en Dalweg denken daar anders over. Hun zienswijze is niet gericht tegen het
AZC ol het COA, maar wel tegen een onduidelijke en te ruime omgevingsvergunning voor de
Deze activiteit is in

exploitant, RON b.v.
Wat staat er in de zienswijze?
Deel l schetst de moeizame geschiedenis met RON b.v., die Onnenstaete vanaf eind 2003
vergeefs probeerde te 'herontwikkelen'. Veel Onnenaren zijn bekend met het jarenlange
gedoe over de beloofde 'zichtdichte' houtwallen rondom het terrein. Maar de discussie ging
ook over een verbod op permanente bewoning over wintersluiting en over het maximum
aantal stacaravans (65) en verbli¡ifsrecreanten (250).
ln Deel 2 van de zienswijze wordt met citaten uit het Ontwerpbesluit (en het
commentaar van omwonenden daarbij) aangetoond dat het Ontwerpbesluit vooral gericht is
op de belangen van de exploitant (RON) en het COA, terwijl de belangen van landschap en
teefomgeving kennelijk als ondergeschikt worden beschouwd. Drie voorbeelden:
Ontwerpbestuit p. 3i "De beheersverordening vooniet in de planologische mogeliikheid van
een fors kompeer- en recreotieterreín met een 'onbegrensd' oantol recreanten/toeristen."
Commentaar: Deze opgevoerde uitleg van de beheersverordening wijkt flink af van wat
Onnenstaete (v/h De Fruitbeng) ooit is geweest of heeft kunnen zijn. ln de kampeerexploitatievergunning van mei 2005 ging het om maximaal 65 stacaravans en hooguit
260 bewoners/gebruikers en om twee maanden wintersluiting.
Ontwerpbesluit p. 4: "Nu het terrein voor het eerst optimool wordt gebruíkt .. "
Commentaar: 'optimaal gebruiK is een vertekening van de werkelijkhe¡d. RON (en het
COA) wenste opvang van zoveel mogelijk asielzoekers, nu maximaal 480. Daarvoor was
het buitensporige aantalvan 96 chalets/stacaravans nodig, plus enkele forse
beheersgebouwen. Voor Onnen gaat het om zeer ongebruikelijk en overmatig gebruik,
en - anders dan voorheen - óók gedurende het gehele winterseizoen.
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Ontwerpbesluit p. 4: De goothoogte van het COA-kantoorgebouw is bijna 7 meter, terwijl
5.50 de norm is. "Dit is een aonveardbare overschrijding dangezien het een tiideliike situatie
betreft en het gebouw centrool op het terrein is gelegen, vriiwel uít het zicht von
omwonenden."
Commentaar: tn werkelijkheid is het centrale COA-gebout¡r zowel overdag als bij donker
vanuit de wijde omgeving zeer zichtbaar.
ln Deel 3 van de zienswijze staan vier voorstellen ter verbetering van het Ontwerpbesluit:
t. De duur van de omgevingsvergunning moet nauwkeuriger worden bepaald en gekoppeld
aan de duur (loorlopig l jaar') van de Bestuursovereenkomst tussen B&W en het COA.
2. Er moet preciezer worden aangegeven wanneer en door wie alle bijgeplaatste
stacaravans, gebouwen en (andere) infrastructuur weer verwijderd moeten zijn.
3. Er moet tijdig overleg worden gevoerd over de toekomst van Onnenstaete ná het AZC'
4. Het landschapsverstorende buitenaanzicht van het AZC (helwitte stacaravans, forse COAgebouwen, opvallende terreinverlichting) moet zo snel mogelijk flink ingeperkt worden.
Nu het AZC er eenmaal staat, is het voor Onnen van het grootste belang om helder te krijgen
wat er met Onnenstaete gebeurt na vertrek van het COA (in jvli2OtT of mogelijk eerder). Na
10 jaar vergeefse ontwikkeling van een recreatiepark lükt het kansrijker om te gaan denken
aan een landgoed met een bescheiden appartementengebouw, de huisvesting van een
ruiterveren iging of een he rn ieuwde a grarisch e bestem ming.
B&W van Haren doen er goed aan om de toekomst van het recreatieterrein tijdig ter
discussie te stellen en het debat daarover bestuurlijk te coördineren. Onnenstaete/De

Fruitberg) is niet bestemd als wingewest van een Harderwijkse investeringsmaatschappij.

Onnen, januari 2015

Flip van Hasselt
Charles Vlek
,Ian l4/ittenberg

Gevonden
Bos sleutels op de Dorpsweg
Dorpsweg 48

u

Vogels von de Onner- en

Oostpolder:
trouwe overwinteroqrs en nieuwe
zomeîgosten

voor het voetlicht
folo: Moorten

Loonen

Op donderdogovond 5 februrori 2Ol5 bent u von horte welkom in dorpshuis De

Tiehof

,

Bokkerweg

4 in Onnen om fe luister¿n noqr twee lezingen

van de vele vogelsoorten, die, je in de loop von het

over enkele

joor in de Onner- en

Oostpolder kunt tegenkomen.

Progrommo:

20.00 uur: Brondgonzen

o¡p

Spitsbe?gen

presentotie over zijn onderzoek qon Brondganzen op Spitsbergen door ÂÂaorten
ql
Loonen, ecoloog bij hef Arctisch fnstituut, Rijksuniversiteit Groningen, die
vele joren het wel enweevon'zijn' gsnzen in het hoge noorden volgt.

20.45: pauze
21.00 uur: llÂoerossterns [n Groninçn

Presentotie door /lÂichel Krol, beheerder vqn het Zuidloordermeergebied bij Het
Groninger Londschcp over debijzonderevogels die de lootste drie joor door het
nieuwawot erbeheer in de zomerpolders fot broeden zijn gekomen, zoals ZworÌe
stern, Wilwongs t ern en Witvleugelstern.
Einde von de ovond rond 21.45 uur.
Toegong grotis
De Tehof is vonof 19.30 uur oPen

rrww.detíehof .nl
Deze lezingenavond is mede mogelijk
gemookt door de Stichting Vrienden
von De Tiehof

foto: Thijs Glostra
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zolg in Haren verandert
Hetwijkteam van de gemeente Haren
De

Hetwifl<team van de gemeente Haren
v.l.n.r. Annie Kruizinga, Sandy Elema, Gysele Geux, Puck Oude Lansink en Marlan Folketß
(lnzet)
Het wÍjkteam van de gemeente Haren is er voor al uw vragen op het gebied van WeÞijn, ouderenzorg,
maatschappelijkwerk, jongerenwerk, jeugdzorg, en werk en inkomen.

Hebt u vragen over de ondersteuning of zorg die u krijgt? Belt u dan gerust met het Lokaal Loket van
hetwijkteam. Of kom langs. Dat kan elke dag tussen 10.00 en 12.00 uur. U hoeft geen afspraak te
maken.

WJKTEAM HAREN
Bezoekadres
Telefoonnummer

Kerklaan 5, Haren
050 - 535 24 10
wijkteam@haren.nl

E-mail

wuny.deharenserotonde.n

(elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur)

I

Nieuwe wehsite oververanderingen in de zorg

qt

L
fË

5.
De gemeente Haren heeft een nieuwe website met informatie over de veranderingen in de zorg. Wilt u
weten welke mogelijkheden voor ondersteuning en zorg er zijn ín 2015, kijkt u voortaan dan op
www. deharenseroto

n

de. n l.
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Het multifunctionele activiteiten terrein "De Tijborg" aan de Tijborgsteeg biedt u
gelegenheid gebruik te maken van de volgende faciliteiten:

ijsbaan
baan
volleybalveld

-een tennisbaan/basketbalveld
-een grasveld c.q.
jeu
-tafeltennistafel
-een
de boules
-speeltoeste¡len
-beach-kantine met keukengedeelte en toiletgelegenheid.
Het terein en de kantine z'rjn in beheer van het bestuur van stichting "De Tijborg'. Het
bestuur bestaat uit zeven personen welke allen op één of andere wijze affiniteÌt hebben met
het dorp en het terein.
De stichting wordt gesponsord door middelvan bedrijven, welke in ruil een reclamebord
plaatsen op het tenein.
Tevens zijn er inkomsten door middel van verhuur van de kantine en vrijwillige b'tjdragen 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, statafells, warm en koud water,
toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,meerpr'ljs (gas)barbecue € 12,50

lnlichtingen verhuur: dhr. G. Smid 0504062214 seertaukie@hetnetnl
Het terrein en de buiten faciliteiten zijn vrij toeganketijk met uiEondering van de
hieronder genoemde activiteiten.

-Dinsdagavond: (1 april t/m 30 sept.) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de
tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 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 maaft:'rjsvereniging 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 infokastie 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. NL70 INGB 0008730409 van de stichting.
I

nlichti ngen bijd

ra gen

: mw. W.

N

iewold 050-534071 8 wianiewold@hotmail.com
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uitslag kerstPuzzels
Beste puzzelaars,
Heel leuk om te zien, dat er afgelop,s¡ maand heelwat mensen de puzzel van de 9ln"t Ons hebben
gemaakt. Misschien wordt deze nog eens net zo populair als de dr. Denkerpuzzel{S;
Het was hier en daar niet eenvoudig mede omdat er een instinker in zat.
ln de woordzoeker zat een extra s en een paar oplettende puzzelaars hebben deze ontdekt.
ma waarmee je deze puzel maakt, heeft volgens m'tj
Het was alleen niet
heb ik goed gerekend.
een extra letter
n'rie ioar van bestuur en redactie O O
Het moest natuurlÏ¡k z¡nl

expres
ingevoegd.
V

Dit wensen w'tj jullie natuurlijk.

Door míddelván een eerlijke trekkirrg is de winnaar: GhantalVlaar.
.zoek de 10 verschillen" is ook een misverstand ontstaan. Het was namelijk de bedoeling dat je
Met de
in elk plaatje 10 verschillen zou vinrden.
Hieronder de verschillen per plaatje:

BEER KERSTBOOM
1-neus sneeuwpop in lijstje
2.kerstbal
3.kraag van de sok
4.extra cadeau
S.knoop weg
6.knielap weg
T.extra vloerplint
8.stam kerstboom
g.extra tak kerstboom bovenin
1O.neus beer

BEER SNEEUWMAN
l.extra stiksel
2.spar links

3.sjaalbeer
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4.derde sneeuwbal
S.mondhoek
6.knoop sneeuwman
7.neus sneeuwman
8.hoed sneeuwman

t

a

c

a

e

a

Þ 0

9.maan
10.sjaal sneeuwman

ú

c

-a

mee laten loten in de
Helaas waren er maar 2 die het goed hadden, maar ook de anderen heb ik
;Àãgð t,òe¿" aangezien dé oporånt niet heet duidelijk was. De trekking is gedaan door Hein Veldman
uit Ñoordlaren, oñder toeziend oog van Henk en Marion.
De winnaar van deze puzel is geworden: Lucas Oosterveld
De winnaars hebben inmiddels hun cadeaubon ontvangen'

Marion Oosterveld
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Lìd NVKH - vergoeding zorgverzekeraars

Wij [rrrrekenqlr u geên voorrijkosten
Telefoon:

Prakrijkadres:

050 - 280 22 72

Brinkhorst 3 ('t Clockhuys)

06 - 233 888 64 (mobiel)
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EEN RIJMPJE VOOR HET SLAPEN GAAN
Een kleine ronde kriebelige bal
Stuiterde van hot naar her
ftíj stuiterde heel hoog en ook heel laag,
Maar niet zo heel erg ver

hij een wo!$e tegen
Dat snottcrde van verdri,et
Het balletje lachte ietwat verlegen,
voo'rdat hij het wolkje wtÈer verliet.
Daar-boven kwam

\{¿t -al er rnet het wolkj,e zijnr
Dacht het kriebeligo balletje verbaasd
lk zal het hem maar snel gaan vragen
Vöordat de wind hem verder blaast
Het balletje kon niet erg lang bl'ljven,
Hij stuiterde steeds op en neer
Dus, riep hij in het voorbijgaan
W¿t is er toch met U meneer?

Het wolkje werd lichter en lichter
en zweefde naar omhoog
Tot zijn grote verbazing
Verscheen een mooie regenboog
Want ook de zon was komen kijken
En zag door zijn stra,len heen
Dat de grote ronde maan
Van blijdschap helder scheen
En de kleine ronde kriebelige bal?

Die stuiterde van hot naar her
Hij Stuiterde heel hoog en ook heel laag,
Maar niet zo heel erg ver

Het wolkje zuchtte even
En kcek het balletje aan
H-rj fluisterde toen heel z:acht;
lk mis m'rjn vriendje de lvlaan

2014)

e Schota

(Mon

Hij is hoog en ik heel laag
vertelde het wolkje zeer ontdaan
Steeds verder zak ik naar benee
Ver van mijn vriendje vandaan
I

Hoe moet ik nu naar boven
Dat vraag ik mij steeds s'f
flet wolkje begon opnieuw te hsile
Tot het balletje hem een tip gaf:

I
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lk 2ie dat je steeds maar lichter w rd
,l
ook al heb je zo'n verdriet
je
huilt
hard
want lvanneer
zo
Gaat het regenen dat het gi
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Het wolkje keek naar beneden
E¡ zag dat het echt waal' was
Daar ver beneden op de grond
Lag een helo grote regenPlas
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Maak zelf een regenboog

Het komt niet zo vaak voor dat je een regenboog ziet.
Misschien vind je dat jammer, omdat een regenboog zoveel mooie kleuren heeft.
Maar je kunt ook zelf een regenboo,g makenl
Sommige kinderen spelen in de zomer onder een sproeier in de tuin.
Als het water van de sproeier dan in de zon komt kun je een regenboog zien.
ln dit proefje ga je zelf een regenboogie maken, binnen in huisl

.

nodig:
zonnige dag
lang en hoog glas
wít vel papier
water
to minuten
stappen:

vul het glas met water
glas
2. zet het
water zo neett dat er flink veel zonlicht op valt
3. wacht tot het water niet meer lbeweegt
4. beweeg het witte velletje papier rondom het glas water
en probeer een regenboogie te vangen
1.
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je
vraag 3: Hoe denk

dat dit komt?

Ëia

s neemt?
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van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn:

Naam

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Biljartvereniging "Qets" Onnen

Dhr. H.J. Oosterveld

Jeu de Boules-groep

Dhr. R. Venema

Jeugdvereniging'De Oude School"

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in Trek'

Dhr. J. Vlaar

Oranjevereniging Onnen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van \Meren

School- & Dorpskrant "Onner On$"

Mevr. T. Mars

Stichting "De Tijborg"

Mevr. M. Oosterveld

Stichting Dieverdoatie

Dhr. P. Silverstein

050-4061381
hi.oosterveld@home. nl
050-4062523
riemerve nema@ hotmail -com
0G26953001
ieroen06(@qmail.com
050-4062553
slimintrek@qmail.com
050-4062553
oranieveren iq i nq @on nen. n u
050-4061520
ewinavanwieren(@ home. n I
050-5255695
tinekemarsGDhotmail.com
050-4061381
marionva nd ijkh u izen@home. n I
06-5465791 1
psilverstein(@ziqoo. n I

Mevr. J. Eisses

Gi¡derûk)

Stichting Dorpshuis "De Tiehof

Dhr. E. Oosterveld

Tennisclub

Dhr. W. Berends

neelvereniging Onnen "D.O.T."
Visclub "De Onner Biks"

(t¡jdetijk)

Dhr. G. Honebecke
Dhr. E. Berends

06-43023175
plaseisses@ziqqo.nl
o50-4062847
erikoosterveld @h ome. n I
050-4062802
wimberends00T@hotmail.com
0598-325194
qerihon@home.nl
050-5343714
berharen@home.nl

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen" Dhr. J. van Wees
lJsvereniging

"Nooitgedacht"

Dhr. R. Eringa

domsbelanqen@on nen. nu
050-4063554
Reindert.erinqa@tele2. nl

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

prijs.

,

We staan dus alti¡d klaar voor u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gasteclrnische installaties, water, sanítair, elektriciteit, airconditioning, vloer'

verwarming, centrale verwarming, dakbedékking,
zonnecollectoren en zink- of rioleringsvuerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen
tarief natuurlijk......,.want het

fo
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Middelhorsterwe g 30e - 9751

fb

Haren - (050) 534 99 02

