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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
Tneke Mars, Mottenbrink 22, Onnen, tinekemars@hotmail. com.
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 € 34,10
(incl. € 27,60 vezendkosten) per jaar.

Aan plaatsing van een commerciële advertentie zijn kosten verbonden
Steven van der Ziel,
sfvandeziel@gmail.com E 050 - 28 09 301
BEZORGING:
KlaasJan Oosterveld, Dorpsweg 63, Onnen
en Fam. Berends, Dorpsweg 60, Onnen
Klachten bezorqino:
050
Fam. Oosterveld

E

- 406 13 81

FINANCIËLE GEGEVENS:
Rekening nr. NL 70|NGB 0007 289183
t.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Mottenbrink 16a, 9755 PR Onnen.
Mocht u contant willen betalen, dan ls dit mogelffk bij:
Penningmeester, Steven van der Ziel, Mottenbrink 16a, 9755 PR Onnen.
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050 - 406 2019

E-mailadres:

oh flêlonS@hotmai l.com

Uiterste inleverdag kopij voor het aankomend nummer is
2 weken later dan gebruikelijk nl.:

Maandag 18 mei 2015
Ook voor juni is de inleverdag 2 weken opgeschoven,
nl. 15 juni 2015
Te laat ingeleverde kopij kan zonder

overleg helaas niet geplaatst worden.

De redadie behoudt zich het recht voor tot hetweþeren en/of inkorten en taalkundig aanpassen van ingezonden stukken.
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Het Voorwoord....
Als je in de avondkoelte door het dorp fietst, genietend van de prachtige uitzichten, de ont-

luikende natuur, de warmte voelend die zich steeds meer aan de gebouwen en aan de
bomen hecht, en het idee dat er een heerlijke zomer aan zit te komen; dan zou je bijna
over het hoofd zien dat er maar heel weinig volk rond huis
scharrelt. Afgezien van onze gasten, lijkt het dorp zowaar uitgestorven...
Totdat het geluid van de vogels plaatsmaakt voor het gesnerp
van zagen, het geklop van hamers en het geluid van gezelligheid. Fietsen en auto's staan rond schuren en een incidentele
prachtige tent geparkeerd, waarbinnen hard gewerkt wordt aan
het vijf,aarlijkse feest rond Koningsdag.

Nou ja, 'feest rond Koningsdag'? Rondom de bouw van de
praalwagens en de wijlwersiering is het al weken lang feest! ledereen uit de buurt draagt
z'rjn steentje b'rj om er iets heel leuks van te maken; de één door te bouwen, de ander door
te schilderen, weer een ander door kostuums te maken, koffie te zetten of door gewoon
langs te komen om morele steun te verlenen! Om gezelligheid mee te brengen dus.
Je snapt al wat onze eenzame avondlijke fietser doet natuurlijk! H¡j negeert de vrolijk fluitende merels, heeft geen oog meer voor de ontluikende lente, hij voelt alleen nog maar de
warmte van zijn eigen lijf terw[l hij de pedalen uit alle macht in het rond trapt. Het mijmeren
en heerlijk doelloos denken heeft plaatsgemaakt voor maar één gedachte...sneller, sneller,
sneller, SNELLER!
Waarheen? Dat snap je natuurlijk wel; naar huis... Eerst oude kleren aan doen!
Dirk-Jan Schotanus
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Wekelijks programmaschema Haren FM

(m.i.v. januari 2015).

Donderdag:
2O.OO - ?2.00 Fle¡<werk.

Een programma met iedere week een andere - uiÞendkracht -. Een aantalprogramma's zijn er in een ritme
i x /mnd.. Nieuwe vrþillígers maken hun eerste radio uren. Te verwachten ziin specifieke
muziekprogramma's en live optredens van rcgionale artiesten'

van

Zaterdag
09.00

-

12.00

-

13.00

-

14,00

-

12.00Weekend Radio Magazine.

lnformatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendabedchten en
veel muzlek. Om half 10, 11 en 12 het Harens Nieuws Ovezicht. Presentatie en samenstelling: Juliètte
Bouwman, Willem Dam, Auke van Hal en l¡Villem Prins.
13.00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.
Presentatíe en samenstelling: Dick Nienhuis
14.00 Recept met muziek,
Een programma over gezondheid en zorg. Vaste gast Cor Uildriks, met belevenis als chauffeur
doktersdíenst, in't Grönings. Presentatie en samenstelling: Bert Heikens.
15.00 Gountry ïme.
Een uur lang Country en aanverwante muziek zoals Blues, Bluegrass en Cajun. Samenstelling en presentatie Cor U¡ldriks

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

-

10.00

-

09.30

-

12.00

-

13.00

12.00 Muziek op zondag.

Het ultieme zondag(ochtend)gevoel kdjg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooistra.
I I .15 Kerkdienst op Haren FM.
Elke eerste zondag van de maand een uitzending vanuit de Gorechtkerk a/d Kerkstraat in Haren.
10.45 Kerkdienst op Haren FM.
Elke laatste zondag van de maand de kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk a/d Sterremuurweg in Haren.
13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
14.00 Hoorspel op Haren 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 uitrending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener
gemeenteraad.

Haren FM non-stop.
Buiten de live gepresenteerde prcgramma's hoort u 24 uur per dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod, heel veel plaatjes uit de 40's,
50's en 60's en elk uur een NOS-Journaal.

Haren FM, ether FM 107.0 MHz., kabd 105.5 MHz., livestream en uitzending gemist op www.haren.fm
K'rjk ook op de site voor meer informatie over Haren FM.
Reactietelefoon tijdens uitzendingen Haren FM 050 - 53 50220.
Persberichten en andere wetenswaardigheden zijn welkom op: redactie@haren.fm

Dieverdoatie
25 april
30 mei
4 juli
22 augustus

Oud Papierinzameling 2015
3 oktober
7 november
19 december
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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.
Algemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -9 22 9 (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de handl
Op werkdagen: na 17.00 uur tot 8.00 uur de volgende ochtend
ln het weekend: vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur
en tiJdens de feestdagen: 24 uur per dag.

Apotheken
Mediq Apotheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D, 9753 HL Haren
Tel: (050) - 534 7495 lFax: (050) - 534 31 65
email: oosterhaar@mediq-apotheek.nl
www.deoudemiddelhorst. mediq-apotheek. nl

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:

Openinsstiiden
Maandag tlm vrijdag 8.00 -17.30 uur
Mediq Apotheek 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. n I

9peninsstiiden
Maandag Um donderdag: 8.00
Vrijdag: 8.00 - 20.00 uur
Zalerdag:12.30 - 13.00 uur

Apotheek Hanzeolein
Hanzeplein 122, Groningen
Tel: (050) - 311 50 20
Fax (050) - 311 50 21

- 17.30 uur

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

ReEelinq herhaalrecepten Haren / Glimmen:

Aanvragen
Ophalen
Apotheek
huisarts
Herhaalmedicatie* vóór 10.00 uur Volgende

Welke recepten?

'Spoed'

Herhaalbrielies,
overige recepten

Vergeet uw verzekeringsgegevens nietl
Bezorging
\Me 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
inleveren in
werkdag
rèceptenbus* 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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erkdiensten
Gereformeerde Kerk Vrij gem aakt, Motten b rí n k

uur
uur
uur
uur

19-04
26-04

09.30
16.30
09.30
14.30

03-05

09,30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
16.30 uur
09.30 uur
14.30 uur
09.30 uur
14.30 uur

10-05

14-05
17-05

24-05

31{5

Leesdienst
Kandidaat G. Meijer
Ds. T. Groenveld
Ds. P. Drost
Ds. H. Venema, bevestiging ambtdragers
Ds. J.P.D. Groen
Leesdienst
Ds. W. de Graaff
Ds, H. Venema, Hemelvaartsdag
Kandidaat G. Meijer
Ds. J.T. Oldenhuis
Ds. H. Venema
Ds. A. Postma
Kandidaat G. Meijer
Ds. S. de Boer

Gereformeerde kerk H aren-O n nen, Kerkstraat
19-04
26-04

10.00 uur
10.00 uur

Ds. W.M. Schut
Ds. W.M. Schut

03-05
10-05
14-05
17-05
24-05
31-05

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. M. de Jager, Ochtend+dienst
Pastor L. Jansen
Dienst in Noordlaren, Ds. W.M. Schut, Hemelvaartsdag
Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut, Pinksteren
Ds. W.M. Schut
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Datum:

Verenlglng

maandag 20 april
maandag 20 aPril

Dieëtisten vergaderlng
Bridgeclub vroege vogels

maandag 20 april

Vereniglng Dorpsbelangen vergadering
Alfa College

dinsdag 21 aprll
dinsdag

Ouderensoos

2lapril

woensdag 22 aPril
donderdag 23 aPril

Alfa College

vrijdag 24 april
zaterdag 25 aprll
zaterdag 25 april
maandag 27 aPril
dinsdag 28 april

Alfa College
Visclub Onnerbiks
Onner boneluur(tjes)

Bridgeclub BINEA slotdrive

09.30
09.30
20,00
09.00
14.30
09.00
13,30
09.00
14.00
17.00

12.00

12.00

07.30
17.00

12.00
22.00
12.00
16.30
12.00
17.00
12.00
16.00
19.00

Koningsdag

woensdag 29 aPril
vrijdag 1 mei

Alfa College
Alfa College
Alfa College

zaterdag 2 mei

Visclub ZEZV

09.00
09.00
09.00
07.00

zaterdag 2 mel

Visclub ZEZV

15.00

woensdag 6 mei

Vlsclub Onnerbiks

r.8.00

18.30

woensdag 6 mei

Vlsclub Onnerblks

21.30

00.00

woensdag 6 mei

So You Dance,....

20.30

22,30

zaterdag 9 mei
dinsdag 12 mei

Visclub onnerbils

13.00

15.00

Alfa College
Alfa College
Visclub Onnerbiks
Visclub Onnerbiks

09.00

12.00

09.00

12.00

woensdag 13 mei
woensdag 13 mei
woensdag 13 mei
donderdag 14 mel

Horecavoetba ltoernooi

Alfa College

vrijdag 15 mel
zaterdag 16 mel
zaterdag 16 mei
maandag 18 mei
maandag 18 mei

Hengelclub Haren
Hengelclub Haren

18.30

21.30
09.00
09.00
07.00
1s.30
09.30

00.00

20.00

22.00

09.00
09.00

r.2.00

woensdag 27 mei
woensdag 27 mei
vr'rjdag 29 mei

Alfa College

09.00

vrijdag 29 mei

Onner borreluur(tjes)

17.00

woensdag 20 mei
woensdag 20 mei
vr'rjdag 22 mel

dinsdag 26 mel
woensdag 27 mel

De Tiehof

12.00

18.00

Diêtisten vergadering
Vereniging Dorpsbelangen vergadering
Alfa College
Alfa College
Visclub Onnerblks
Visclub Onnerbiks
Alfa College
Alfa College
Alfa College
Visclub Onnerbiks
Visclub Onnerbiks

dlnsdag 19 mei
woensdag 20 mei

12.00

00.00
12.00

07.30
17.30
L2.OO

12,00

18.00

18.30

21.30
09,00
09.00
09.00

00.00
12.00
12.00

18.00

12,00
18.30

21.30

00.00
12.00
19.00

is buiten de agenda volgens oilderstaande tiiden geopend
Vrijdag en zaterdag van 16'00-19'30 uur

(openingptijden runnen

"r¡rigen,

de weg)
let op de nieuwsbrieven per mall, in de bus en het bord langs

www.detlehof'nl
Neem ook eens een kiikie op ons geheel vernieuwde webs¡te
Kijk ook eens op facebook http://unrw.facebookcom/detiehof

en

WiljeopdehoogteUljvenvanactlvlteltenengebeurtenlssenlndeTiehof?
geef ¡e ema¡ladres door op inÍo@detlehof.nl voor de nleuwsbrief
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oostervel
kunststoffen
in kunststof
tronsporonfe oplossingenwww.ooslerveldkunslstoffen.

Neulronstro oI7 -9

9743 AM Gronlngen

tel 050-3ó003ó5
fox 0503600494

inf

o@oosterveldkunstsloffen.

Voor: Plexiglos, polycorbonool (lexon), trespo, senedok plolen en Profielen,
gevelbekleding (vinyplus), reclomeplolen voor bijvoorbeeld lichtreclome.

www, wi ldçb o erdi e rvo edß rs, n I

nl
nI

eren¡ in

Dor

belan en Onnen
ì/ìMW.Onnen.nu

Secretariaat:

Hillebrand Meijer en Robert Schepers blijven
aan in het bestuur.
de jaarvergadering wordt opnieuw
Ook
gesproken over het falende beleid van B&W ten
de
handhaven
aanzien
Onnenstaete.
vergunningen rondom het terrein
Op geen enkele wüze blükt dat de gemeente
enige invloed heeft op RON BV.
Aan de aanwezige wethouder, Michiel Verbeek
wordt een dringende oproep gedaan om op te
komen voor de burgers van Onnen en met name
om duidelijkheid te geven wie, wat, en welke
maatregelen er genomen worden nadat het COA
het tenein verlaat.

Uit het bestuur van Dorpsbelangen Onnen,
aprll2015

in

Vergadering:
ln de vergadering van 2 maart jl. was wethouder
Michiel Verbeek aanwezig en hebben we de
wethouder kunnen inlichten over wat er zoal

van het

speelt in en om het dorp.

AZclOmgevinssverqunning :
Dorpsbelangen blijft bij de gemeente aandringen
op informatie over de afhandeling van de
vergunningen voor RON BV, na het beëindigen
van hetAZC in mei2017.
Tot op heden is er nog weinig aan gedaan orn
iets te doen met de hoeveelheid licht, die er 's
avonds vanaf het terrein schijnt. Hierop blijven

van

Onnen Hart Veiliq:
Het is de basisgroep Onnen Hart Veilig niet
gelukt om een netwek binnen Onnen op te
zetten.
T'rjdens de vergadering wordt aangedragen dat
Groningenhartveilig een goed alternatief is.
Burgers met een reanimatie- en AED-opleiding
kunnen zich aanmelden en ontvangen via de
meldkamer 112 een SMS. In afwachting van de
ambulance starten zij alvast de reanimatie op.
Zie: www.qroninqenhartveiliq. nl
De beschikbaarheid van de AED's is daarmee
nog steeds niet geregeld.

we aandringen.

Fietspad:
De uitgevoerde herstelwerkzaamheden hebben
niet het gewenste resultaat. Er wordt dit jaar
opnieuw naar gekeken. Daarnaast willen we
aanwonenden ook oproepen om overhangende
begroeiingen met regelmaat te verwíjderen.

Polderdiiken:
Het onderhoud en herstel van de Zuiderhooidijk
en de Noordlandsdrift laat te wensen over. Dit
wordt nogmaals aangekaart bij de gemeente.

Open Onnervaart:
Er zijn offertes uitgevraagd voor de financiële
haalbaarheid van het project. We hopen dat
hieruit een mogelijkheid komt voor het project.
Zo niet dan bewaren we het, tot er betere
financiële tijden komen

Mottenbrink:
De situatie aan het begin van de Mottenbrink is
verkeersteohnisch gevaarl'rjk en onoverzichtelÍjk.
De gemeente gaat met de aanwonenden in
overleg.

Beleidsplan Openbare Verlichtinq:
Na de pauze van de jaarvergadering is er een

Webmaster:
Er is een aantal reacties gekomen op de oproep
voor een webmaster. Hiermee gaan we de
komende tijd aan de slag.

het

Nieuwe Beleidsplan
presentatíe over
Openbare Verlichting in Haren.
We krijgen vele mooie rnogelijkheden te zien om
energiezuinig/milieuvriendelijk om te gaan met
de openbare verlichting.

Jaarverqaderinq:
Ruim 25 mensen waren aanwezig oP de 70e
op 25
jaarvergadering van Dorpsbelangen
maart jl.

Gemeente Haren Klachtenl'rin: 050 - 533 99

ll

Wânneer u klachten of vragen heefr over riolering, verlichting, reiniging, groen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen'
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Het'KANNIEWAARZIJN' gevoel komt onder de
aanwezigen echter boven, als blijkt dat de
gemeente deze nieuwe verlichting nu niet kan
toepassen. Dit kan pas op het moment van
vervanging (ca. Z0jaar)... ....
Een gemiste kans voor de verlichting die nu
geplaatst wordt aan de herstelde Mottenbrink.
De gehouden enquête openbare verlichting
onder de inwoners van Onnen heefr een respons
van 25o/o opgeleverd. De ingevulde formulieren
z'rjn inmiddels overhandigd op het gemeentehuis.

B&W:
Het jaarlijkse bezoek van B&W vindt 15 april a.s.

plaats. Er zullen verschillende zaken aan de
orde worden gebracht.

Tot slot:
Een windmolenpark

in Onnen? De weg naar
Dorpsbelangen werd goed gevonden. Er
kwamen verschillende verontrustende mail$es
binnen.
Een mooie eigentijdse invulling van een traditie,
die alsinds 1561 in Nederland in gebruik is.
Vertrouw niets of niemand op 1 april...
We hopen dat u voor alle andere dorpszaken
Dorpsbelangen blijfr weten te vindenl

Proefoerlichtins:
De huidige verlichting aan de Dorpsweg blijft
hinderlijk voor de aanwonenden. Er worden 3
verschillende proef lichtmasten geplaatst. Via
Dorpsbelangen kunt u aangeven, welke mast bij
u de voorkeur heefr.

Vriendelijke groet,

Paasvuur:

Onnen,
lenneke Elema

Namens Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

is het aflasten van het
paasvuur een aanslag op een traditie. Daamaast
is het niet duidelijk, wat de argumentatie van het
aflasten is geweest. Hier wordt nog navraag
naar gedaan.

Voor veel mensen

Contributieverhog i ng:
De jaarlijkse contributie voor de Vereniging
Dorpsbelangen wordt met € 1,- verhoogd.

Zwerfvuilactie:
Met dank aan de 40 mensen, waaronder een
groot aantal kinderen en een groep bewoners
afkomstig van "Onnenstaete', is afgelopen 28
maart het dorp weer ontdaan van het zrterfuuil.
Na afloop werden de vrijwilligers beloond met
een heerlijk geserveerde lunch, aangeboden
door de gemeente, in de

Tiehof.

,,
I

Gemeente Haren Klachtenlijn: 050 - 533
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Wanneer u klachten of vragen heeft over riolering, verlichting, reiniging, gþen- of wegenonderhoud,
kunt u te allen tijde de klachtenlijn van de gemeente bellen.
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e Schri ers

n

Terug van weggeweest mét aanhang!
Deze keer is de schrijverspen aangekomen op de
Dorpsweg 54C. Voor de schrijverspen een nieuw adres
en voor het dorp een nieuw huis met een nieuw gezin.
Helemaal nieuw misschien niet, maar zeker anders.
lk, Stefan van der Leijvertrok in 2006 uit mijn ouderlljk
huis in Onnen aan Felland, trouwde met lneke en we
vestigden ons in Groningen. Toen wij uitbreiding
verwachtten, vestigden we ons eind 2007 in Haren. Na 7
jaar in Haren kom ik toch weer terug in het mooie Onnen,
mét aanhang. Daarom maken we bij deze graag gebruik
van de gelegenheid om ons voor te stellen:

\Mj z¡jn dus de familie van der Le'rj, nu bestaande uit: Stefan van der Leij, 33 jaar en werkend bij
Simmeren Schroot
lneke van der Leij-de Bruine, 32 jaar en werkend bij Academie Minerva. We hebben 3 mooie
kinderen: Marith is 7 jaar, Florien is bijna 5 en vrij nieuw in ons gezin: Xander, geboren in
oktober 2014.
Onze kinderen gaan met veel plezier naar basisschool de Mikkelhorst in Haren.
Wij bevinden ons op een ontzettende mooie plek in het dorp, waar wij en onze kinderen
genieten van de ruimte en de rust die Onnen biedt. Wij waarderen het enorm dat er reeds zoveel
mensen langs zijn gekomen van de verschíllende verenigingen die zich inzetten voor dit
prachtige dorp. Graag maken we kennis met een ieder in de buurt, dus aarzel niet en kom
gerust eens langs
Stefan van der Leij
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e toekomst heeft een verleden
lsabel keek haar dochter even schuin vanuit haar ooghoeken aan en glimlachte stilletjes. Ze zou er
geen enkel bezwaar tegen hebben als het nog eens wat werd tussen Fenna en Michiel. lntegendeel. Ze
zou het enig vinden. Ze merkte wel aan Fenna, dat Michiel haar nog altijd niet onverschillig liet. Typisch
toch dat zo'n jeugdliefde zolang stand kon houden. Jongens zagze toch genoeg in dat ziekenhuis in
Amsterdam. Daar zaten toch ook veel medische studenten. Maar ze had nooit gemerkt, dat Fenna ooit
meer dan een zeer oppervlakkige belangstelling toonde voor het mannelijk geslacht in het algemeen.
Michielwas de grote uitzondering. Zehad liever gezien, dat Fenna wat meer vriendjes had, zodat ze
beter zou kunnen vergelijken. Ze fronste even haar wenkbrauwen.
"Het is toch zaterdag vandaag, moeder?"
"Ja"
.Wat
dacht je, zou Jantje vrii ziin?"
"Ja, gewoonlijkwel,"
"Het wordt Warm. Misschien heeft ze wel zin om mee te gaan naar het zwembad."
'Een goed idee. Vraag het haar."
"Dan ga ik meteen." Fenna sprong op. "lk neem wat broodjes mee en kom in de loop van de middag
terug."
"Prima. Gezellige dag.'
"Dank je, moeder. Tot straks."
Fenna smeerde brood in de keuken, nam een fles frisdrank uit de kelder en stopte dat met haar
zwemgoed in een tas. Ze sjorde de tas onder de snelbinders van haar fiets en reed even later de
hobbelige oprijlaan af. Een warme zucht streek door de bladeren van de populieren en ze ritselden
zacht.
In de keuken zaten Jantje en Michiel samen aan het ontb'ljt. Willem was allang vertrokken naar de

boerder'rjvan Kloosterboer. Op zijn vrije dagen hielp hÜ altijd mee.
"Willen jullie nog een kopje thee?' vroeg Grietje Smid. Ze hield de theepot omhoog en keek haar zoon
en dochter vragend aan.
"Graag moede/', zeiJantje enze hield haar kopje bij. Michiel zei niets. Hij staarde met nietsziende
ogen door het raam naar buiten. Hij dacht aan Fenna. Als hij niet aan zijn studie dacht, droomde hij
gewoonl'rjk over haar. Zijwas zijn grote liefde. Alle medestudentes en fraaie verpleegsters hadden daar
niets aan kunnen veranderen. Hij maakte zich emstig zorgen. Hij had Fenna al zolang niet gezien. ln
gedachten zag hij haar met een vriendje doorAmsterdam dwalen. Dan kromp zijn hart ineen en
verweet hij ziChzelf dat hij haar nooit had laten merken hoe zeer hij naar haar verlangde. Binnen een
jaar zou h'rj afgestudeerd zijn. Dan zou hij met haar kunnen trouwen. Maar stelje voor, dat ze dan met
een andergetrouwd was, omdat hij vezuimd had te vertellen hoeveel hijvan haar hield. Hij kon zich de
haren wel uit zijn hoofd trekken. Hij werd er lusteloos en ongedurig van, Wanneer zou hij haar weer
goed zou
eens zien? Hij had het alleen deze jaren kunnen uithouden, omdat hij vast geloofde, dat het
.late/' Maar
gedacht,
"LateÉ'
altijd
had
hij
geloofde
meer.
zo
hard
niet
hij
komen tussen hen. Maar dat
later kon wel eens te taat zijn. En wat dan, Hij maakte zichzell bittere verwijten. Hoe kon hij al die tijd zo
dat ze een arts tegen het lijf gelopen was, daar in dat Amsterdamse
stom geweest zün.
-konStelje voor,
tocñ best. Ze liepen daar met bosjes los rond om het zo maar eens te zeggen. En
ziekeñhuis. Dat
dan een vent die al klaar was, of die bezig was zich te specialiseren. Ze kon toch zo met hem trouwen.
Die lui verdienden een salaris waar je best van kon bestaan. Kwam ze nou maar eens in het Noorden,
dan kon hij misschien een afspraak met haar maken. Een beroerde toestand. Fenna was zo knap, ze
zouden wet staan te dringen om met haar uit te mogen. Hij moest haar spreken. Desnoods reisde hij
naar Amsterdam. Dit was geen toestand meer. Jantje gaf Michiel een por: "Hé dromer, moeder vraagt
voor de derde keer of je ook thee wilt.' Michiel kwam tot bezinnen en zei: "Graag."
"Fenna zou gisteravond thuiskomen", zei Jantje zo langs haar neus weg. "lk denk dat ik zo meteen
maar eens naar de boerderij ge om te kijken hoe het met haar is."
Michiel veerde overeind. "ls Fenna op de boerderij?" Jan$e keek met verbazing naar het gezicht van
haar broer. Twee tellen geleden stond het oneindig somber en nu was het een en al vrolijke
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levendigheid. Grietje glimlachte in zichzelf en dacht "Die jongen is nog altijd tot over zijn oren verliefd
op Fenna. Waarom zegt hij haar dat niet. Hij is toch oud genoeg om ermee voor de dag te komen, zou
ik zo denken."
"Ja", antwoordde Jan$e, "ze is geslaagd voor haar laborantendiploma, schreef ze. Ze zit er over te
denken om naar het Noorden te komen , maar het hing nog af van haar vioolleraar."
"Ze istoch niet verliefd op haar vioolleraar?", dacht Michiel wanhopig. Hiizag opeens overal leeuwen
en beren. Maar Jantje vervolgde: "Mevrouw Kloosterboer vertelde, dalze gehoord had, dat hier een
nieuwe eerste violisf bij het NFO zou komen. Als die haar les zou kunnen geven, zou er natuurlijk niets
Grietje glimlachte- "lk denk,
zijn, dat haar aan Amsierdam zou binden." Michiel
dat ik eens in het kippenhok ga kijken naar mijn oude
deur en dacht: 'Als ze
"Ja, doe dat. Alles li'gi er nog.' zeiGrie$e. "Tot
praatje
met haar maken.
ik
een
en
kan
weggaat of de oprijlãan afkomt, zie ik haar onmiddell{k
tVlissct¡¡en wil ze morgen wel met me mee naar het I aterswoldsemeer."

ha
straks.

Veel opgewekter dan voorheen stapte hij de kamer uit en trok de buitendeur open. Op dat mome¡t
hield F'e-nna juist de deurkuk vast om naar binnen te stappen. Ze staarden elkaar perplex aan. "Fenna"
bracht Michiel met moeite uit.
'Michiel", fluisterde Fenna met een rode kleur'
Michiels hart klopte heftig. Hij moest zich bedwingen om haar niet in zijn armen te nemen en haar te
kussen op haar irisse, rode lþpen. En Fenna dacht: "Hier is de rnan waar ik van houd en ik weet niet
eens wat ik tegen hem zeggen moet. Oh, wat stom. Wat moet hij wel niet van m'lj denkel Wat ben ik
toch een onnolel schaap.; ôpeens hoorden ze Jantjes stem, die vanuit de kamer riep: "Fenna ben je
daar? Kom toch verder." De betovering was verbroken en hun ogen lieten elkaar los.
"Ja, kom verder, Fenna," zei Michiel zacht. "Wat leuk je weer te zien.' Fenna durfde nauwelijks naar
Michiel op te kijken, zo zenuwachtig voelde ze zicfl Ze glipte langs heen door de deur. Haar schouder
raakte even zijn arm en het was alsof een elektrische vonk oversloeg.
"lk, ik,' stamelde Fenna. "ík wilde je vragen of je mee ging zwemmen, Jan$e.'
"Ja, daar heb ik zin in. Het is er heerlijk weer voor.n
"Dat moet je doen," beaamde Grietje. Zezag Michiel besluiteloos in de deuropening staan en vervolgde
diplomatiek: "Misschien heeft Michiel ookwel zin om mee te gaan. Dat is gezellig met zijn drieën."
De ogen van moeder en dochter kruisten elkaar even.
"Dat is leuk,'snapte Jantje direct. "Ja Michiel, ga toch ook mee.'
Michiel knikte: "Goed, als Fenna geen bezwaar heeft.' Fenna bloosde opnieuw en zei: "Nee, natuurlijk
niet. lk vind het leuk als je mee gaat."
Grietje glimlachte en dacht terecht: "De liefde komt niet van één kant."
Een kwartier tater waren ze op weg naar het zwembad. Ze brachten er heerlijke uren door. Liggend op
hun badhanddoeken in het zachte zand lieten ze de zon op hun lichamen schijnen en Fenna voelde
zich gelukkiger dan ze ooit geweest was. Ze wilde wel, dat het altijd zo blijven zou. Ze strekte zich uit
op hãar buik en sloot haar ogen om van het moment te genieten. Michiel keek in stille bewondering
naar haar. Hij vond haar nog mooier en liever dan hij zich had voorgesteld. H'rj zuchtte licht. Jantje die
aan de andere kant van Fenna lag, hoorde het. Ze begreep, dat Michiel best even met Fenna alleen
wilde zijn. Ze stond op en kondigde aan: "lk ga zwemmen. Letten jullie even op mijn spullen?" Toen ze
buiten gehoorsafstand was, schoof Michiel dichter naar Fenna toe, raakte licht haar arm aan en vroeg
zacht: "Fenna, ben je wakker?" Fenna deed haar ogen open en keek hem dromerig verliefd aan. Hij
voelde zijn hart opnieuw bonzen en schoof nog iets dichter naar haar toe. "Fenna, ik wilje iets vragen."
Zijn donkere ogen keken haar trouwhartig aan en Fenna voelde zich niet in staat iets te zeggen. 'We
zouden morgen nnet een paar vrienden een zeiltochtje op het Paterswoldsemeer gaan maken en we
wilden eten en barbecueën op een van de eilancljes. Heb jij zin om met mij mee te gaan? lk zou het erg
fijn vinden." Fenna's ogen begonnen te glinsteren. Wat heerlijk om nog een hele dag bij hem te kunnen
zt¡n. Z¡n hand speelde in afuvachting van haar antwoord nerveus met het zand. Ze legde haar vingers
over zijn hand en zei: "Dat l'rjkt me enig. lk zou graag met je mee willen." Michiel voelde zich zo
opgetucht. Hij greep haar vingers en keek haar diep in de ogen en zei zacht: "Fenna, je weet niet half
hoe fijn ik dat vind."
"Hoe laat vertrekken we?"
.lk kom je morgenochtend om tien uur halen. ls dat goed?"
"Prima.u
"Heerlijk water, jongens," hoorden ze een stem achter zich zeggen. "Moeten jullie er niet in?"
Fenna liet haar hand uit die van Michiel glijden, maar Jantje deed, alsof ze niets gezien had.
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Fenna kwam zo stralend thuis die middag, dat het lsabelverbaasde, ln geen jaren had ze Fenna zo
vrolijk en onbezorgd gezien. "lk hoef niet te vragen of je het leuk gehad hebt," lachte lsabel. "Nee."
antwoordde Fenna verbaasd. "Dat hoef je zeker niet. Het was heerlijk."
"Zijn jullie met zijn tweeën naar het zwembad geweest?" Viste ze genoeglijk verder.
"Neehee," bloosde Fenna, "Michiel had ook zin om mee te gaan.'
'Zoohoo..." zei lsabel terwijl ze brood smeerde.
Hendrik Dallinga zataan de keukentafel. Rondom hem stonden stapels vuile borden en pannen. Dina,
het dienstmeisje, liep heen en weer om enige orde in de chaos te scheppen.
"Wat een troep," mopperde ze halfluid. Hendrik steunde zijn kin in zijn handen en staarde somber voor
zich uit. Hij zuchtte diep en probeerde er over na te denken hoe hij de schuldeisers nu weer tevreden
moest stellen. Hij schudde verbijsterd zijn hoofd. Het viel niet mee om het ene gat met het andere te
dichten.
"Ja, zucht maar eens diep," mopperde Dina verder. 'lk vind het een schandaal. Zo'n bende maken, lijkt
me toch ook niet nodig. lk ben eigenlijk gek, dat ik het iedere keer nog opruim ook. Je ken om mie de
worst in!"
Ze gooide een met schimmel bedekte pan in het afovaswater. Een golf kokend water bedekt met schuim
gleed over de rand van de afuvasbak en l<wam terecht op Hendriks arm. Hendrik schrok op, sloeg met
zijn vuist op tafel en schreeuwde: "Kun je potdomme niet uitkijken?"
Dìna was danig in haar wiek geschoten. Ze plantre beide vuisten op haar heupen en schreeuwde terug:
"Nog één keer zo'n lelijk woord tegen míj of je mest de boel zelf maar uit."
"Nou, nou," rustig maar suste Hendrik. Dat werkte als een rode lap op een stier. Dina plantte nog
steviger haar hañden in haar zij en ging er eens echt voor staan. "Niks, nou rustig maar. Een schandaal
¡s het een grof schandaat. Het is, dat mevrouw Dallinga zo goed voor mij geweest is, maar anders
zette ik van nu af aan geen poot rneer over deze drempel."
Ze tikte nijdig met de punt van haar schoen op de drempelvan de keukendeur. 'Jullie smeren de boel
er maar oirAér en opruimen, ho maar. Vandaag of morgen breek ik nog eens mijn nek over de
jeneverflessen
in de schuur. U bent wel een fraai voorbeeld voor uw zoon. Trouwens die is ook al geen
-haar
beter. Twee luilakken en zuiplappen onder een dak. lk beklaag de vrouw die nog eens met zo'n
jongen trouwt."
ifeñAr¡f voelde zich roekeloos kwaad worden, want aan zijn zoon moesten ze niet komen. Hijzelf was
dan wel geen beste boer, maar hijwas er toch één en hijvoelde zich niet geroepen om zich de les te
laten lezén door een dienstmeid. "Waar bemoeijij je mee? Als ik een troep wil maken, dan !s dat mijn
zaak. lk betaalje een goed loon om het op te ruimen."
"Een goed loon,'smaalde Dina." Een hongerloon zulje bedoelen. Je bent zo gierig, je moet met de
knieptang gemolken worden."
"Dei uit!'isóhreeuwde Hendrik ziedend van woede en zijn trillende vinger wees naar de deur. "En der
nooit meer in!" Zijn neus was van woede nog roder geworden dan gewoonlijk.
"Met plezier,'schreeuwde Dina, niet op haar mondje gevallen was. "Vreet het maar op en stik er maar
in!"

Met een knal smeet ze de deur achter zich dicht. Bleek en trillend van woede zakle Hendrik op de
keukenstoel neer. Hij staarde naar het koffiekopje voor zich op tafel. E¡ zat een bruin randje in' Toen
keek h'rj naar alle vuile vaat op de tafel en op het aanrecht en de moed zonk hem in de schoenen. Dan
en een uítgestrekte hand met de palm naar boven gericht werd
van Dina zei liefies: "lk was het bijna vergeten, maar nog graag
er Dallinga..." Dat'meneer Dallinga'zeize op een smalende toon
Het bracht Hendriks bloed aan het koken. Met
Dallingaeaeae'.
en zo lijzig mogelijk; 'meneeeeer
en gooide het met barstend geweld naar de
pakte
vuile
koffiekopje
het
hij
nietsziénd¡-g ogén van woede
dat de kust veilig was, haar ronde hoofd
dacht
uitgestoken hãnd. Op datzefde momênt stak Dina, die
orñOe hoek van de óeurpost. Het kopje miste op een haar na en spatte tegen de muur uiteen. Toen
gooide Dina de deur zo hard dicht, dat het huis stond te schudden op zijn grondvesten en de ramen in
de sponningen rammelden.
"Haristikkeãronken met nog een delirium ook," schreeuwde Dina woedend.Ze pakte haarfiets uit de
schuur en verdween naar Gardum in de heilige overtuiging, dat ze haar met geen tien paarden ooit op
de Dallinga Heerd terugzagen.

g
¡
e

Het bloed klopte Hendrik suizend in z'ljn oren en zijn hart bonsde alsof het uit elkaar zou springen. Hij
snakte naar adem. Toen hij wat bijgetrokken was, dacht hij lang en diep na, want zo'n dieptepunt als nu
hadden ze nog niet eerder bereikt. Tenslotte verhelderde zijn gezicht. H¡j kreeg zon grandioos idee, dat
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hÍj er helemaal van opknapte. Na melkenstijd kwam Jannus binnen. Hij keek met een vies gezicht naar
de onafgewassen vaat en vroeg: "ls Dina niet geweest?"
"Jawgl."
"Waarom heeft ze niets gedaan?"
"Daar is ze niet aan toegèkomen. Ze heeft haar ontslag aangezegd en daar heb ik in toegestemd," zei
Hendrik genadig.
"2o," zeilannuð, "en nu ben je zeker van plan om zelf het huishouden te gaan doen. Verstandigl' Daar
schrok Hendrik van op. "Nee jongen. Ga zitten. We moeten eens even praten." Vader en zoon gingen
elk aan een kant van de keukentafel zitten.
"Onze financiële positie is slecht. We hebben de afgelopen jaren een flink aantal koeien verkocht en het
geld daarvan is op."
tgp?" onderbrak Jannus zijn vader. "Je zei toch, dat je de helft van de opbrengst op de bank zou zetten
in verband met mijn erfdeel?"
"Ja jongen," susteHendrik, "maar jij moet toch ook leven, niet waar! Dat geld is dus opgegaan in het
fruijnoúOen. De schutdeisers staan voor de deur. Het enige dat voor ons overblijft is: land verkopen."
"Hoe kaler hoe royaler. We zitten dus op een uitgehold en opgegeten bedr'ljf, als ik het goed begrijp.
Waarsch'tjnlijk met een hypotheek."
"lnderdaad j-ongen. Dat heb je goed geraden. Maar ik heb nog een lichtpuntje voor je. Fenna, de
knappe docntei van de r'rjke Kloosterboer, Ís teruggekomen uit Amsterdam, waarschijnlijk met vakantie.
lk hêb haar vanmiddag zien fietsen. Ze kwam hier langs met Jantje en Michiel." Jannus gezicht betrok
toen hij Jantjes naam hoorde noemen. H'rj hield nog altijd van Jantje, maar hij maakte zich geen illusies
meer, dat het ooit nog iets zou worden tussen hen. Een vresel'rjk vermoeden kwam op bij Jannus en hij
liet moedeloos zijn hoofd in de handen zakken.
.Luister
Jannus, Fenna is enige erfgenaam van Kloosterboer. Zr¡zal de boerderij nooit over kunnen
nemen. Het enige, dat het familiebedrijf kan redden is een huwelijk tussen Fenna en een boer.
Kloosterboer vindt het vreselijk, dat hij geen mannelijke nakomelingen heeft, dat heeft h'tj me wel eens
verteld, maar hij zal zielsgelukkig zijn, als het bedrijf toch in de familie blijft, al is het onder een andere
naam. Als jij nou kans ziet om Fenna te trouwen, dat zijn alle problemen opgelost. Kloosterboer is
schatrijk. Hij zalal onze schulden betalen, want schandezal hij nimmer in de familie wensen. Jij wordt
een van de rijkste boeren van het Groninger Hogeland en je hebt nog een mooie vrouw op de koop toe.
ledereen is tevreden. Wat wilje nog meer."
Hendrik vouwde zijn handen over zijn buik, leunde trots en zelfuoldaan achterover in de keukenstoel en
bekeek het gezicht van zijn zoon met welbehagen. Dat was nou het ei van Columbus. Dat hij daar toch
niet eerder aan gedacht had. Zo eenvoudig en het loste alle problemen op. Wat zat die jongen nu toch
te meesmuilen en somber te kijken. Een mooie vrouw, een pracht van een bedrijf, een hoop geld en de
daarbij behorende macht en meneer keek alsof zijn dagen geteld waren. Jannus hief het hoofd op en
keek z'ljn vader verbitterd aan, terwijl hij fluisterend siste: "Hoe haalt u het in uw hersens, vader. Dan
ben je toch wel verdraaid diep gezonken. Een ordinaire koehandel, anders is het niet."
Hendrik keek zijn zoon sprakeloos van verbijstering aan en stamelde tenslotte: "Maar jongen, ik kan
toch slecht naar Kloosterboer stappen om haar hand te vragen. lk ben er te oud voor om zo'n jong ding
te trouwen." Jannus stopte z'rjn vingers in zijn oren en herhaalde met stemverheffing: "Hoe haalt u het in
vredesnaam in uw hersens. Doe me een plezier en praat er nooit meer over."
Jannus stond op, terw'rjl hiizich met moeite beheerste.
"Ja maar jongen, als je het niet doet, wordt het de ondergang van ons bedrijl denk daar wel aan."
"lk vreet nog liever met de varkens uit de trog, dan dat ik zoiets doe."
uOch,"
zei Hendrik overredend, "het valt je wat rauw op je lijf misschien, maar denk er eens rustig over
na. Je zult zien, dat ik gelijk heb. Fenna is een aardige meid. Een betere kun je niet treffen. Al dat
houden van en verliefd zijn, slijt met de jaren. Wat heeft een ander dan over? Niets, maar jij hebt een
mooi bedrijf en geld."
Hendrik stond op, sloeg een arm om de schouders van ljn zoon en vervolgde: "Kom mee jongen, we
eten een lekker kippetje in het café van Gardum en we drinken er eentje op." Jannus liet zijn schouders
zakken. Hij keek hulpeloos het keukentje rond. Hier viel niets te eten en je kon evenmin iets klaar
maken, want alles was vuil. Hij draaide zich om en liet zich door zijn vader meetronen naar het dorp. 's
Avonds was hijzo dronken als hij nog niet eerder in zijn leven geweest was...
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n en om de onnerpolder,
natuurnotities rond Onnen
de voet van de sloot langs de Koelandsdrift b'tj de

'Rond het verschijnen van deze Onner Ons (die van
maart) zr¡n ze (Tjifrjaf en Zwarte roodstaart) er
zeke/. Mooi niet dus. We kregen eerst nog een paar
gure grijze dagen met straffe oostenwind voor de
kiezen. Als lichtgewicht trelwogel kun je je energie

Waterleidingweg. ls hier misschien tuinafual met wat
wortelstokjes in de berm beland? We zullen het nooit
weten, maar mooi het is wel, dit oplichtende witte
eilandje in een zee van bloeiend Speenkruid in de
namiddagzon,
Vanaf de ochtend van de zwerfuuilopruimactie, eind
maart, verwonder ik
me ook over twee
bloeiende
de
narcissen
greppelkant langs
Koelandsdrifr,
onder de beschermende takken van

dan beter even sparen en wachten op gunstiger

weer, liefst met wind in de rug. Een kleine week later
druppelde de voorhoede binnen en nu is in elk geval
de Tjiftjaf overal te horen. Zwarte roodstaarten zijn
er ook wel, maar ze vonden het de afgelopen weken

pollen

kennelijk vaak te koud om dat te laten

wetenpaar
zomergasten
andere
zijn
ook
een
Ondertussen

de

gearriveerd. Een paar dagen na de eerste Tjiftjaf

verried een Roodborsttapuit zich langs de
Noordlandsdrifr en op de ochtend van Tweede

een meidoom.

Paasdag klonken vanuit de tuin van de buren een
enkele keer de heldere tonen van de Zwartkop. De

horen. Vast doorgevlogen, dus nog even wachten tot
de 'onze' van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
hun terugkeer vocaal vieren.
Voor de overwinteraars onder de vlinders heeft het
voorjaar tot nu toe ook nog maar weinig geschikte
vliegdagen opgeleverd. Na een vroege Kleine vos,
begin máart, duurde het tot de dag van de terugkeer
van de Tjiftjaf dat ook de eerste Citroen$es

is van oorsprong een soort van

vochtige
beekdalgraslanden, die daaruit allang is verdwenen
en eigenlijk alleen in Z\Â/-Drenthe en langs het
Schoonerbekerdiep nog in tuinen bij boerderijen
groeit. Ook in het dal van het Drentse diep kwam ze
vóór 1950 voor en het is niet uitgesloten dat ook hier
pollen naar tuinen z'ljn verpoot. ln elk geval zijn in

rondvlogen, samen met de eerste Aard- en
Akkerhommelkoningen. Pas op Eerste Paasdag

we voor het eerst een

Hun

kleine bloemen met
lichtgele bloemdekslippen (de 'kroonbladen'), die duidelijk lichter z'tjn dan het trompetje, en de smalle
grijsgroene, iets gedraaide bladeren doen sterk
denken aan de'echte'Wilde narcis. De Wilde narcis

rest van de dag liet deze zich echter niet meer

zagen

op

zonnende

Dagpauwoog.

2011 in de buurt van de Vogelzangsteeg in een
wegberm en in een boomgaard pollen bloeiende
Wilde narcíssen gevonden. Zouden die langs de
Koelandsdrift dan toch ook'échte'\Mlde zijn? Omdat
ze tegen de t'rjd dat u dit leest vast zijn uitgebloeid,

Wilde narcis?
Vergeleken b'lj vorig jaar komt de plantengroei door
het koudere vo orjaar veel minder explosief uit de
startblokken. Aan de Sneeuwklokjes hangen
inmiddels groene vruchten, hier en daar zie je nog
venrelkte krokusbloemen en nu is het in veeltuinen
de beurt aan de narcissen en eerste tulpen' ln

op
tnoo

de

ben hoen$en (benhoentjen@kpnmail.nl)

Zuiderhooidijk, vlakbij
de pijnlijk lege paas-

bultplek,

de

oPen

stenen van Bosanemonen. Nooit eerder

hier gezien! Een

nieuwe groeiplek? Of
nooit in de goeie tijd

hier

u

narcis. Daarop is heel duidelijk het stroomgebied
van het Drentse diep met daarbinnen de Onner- en
Oostpolder te herkennen als vroegere kern van de
verspreiding van deze, vóór de meeste cultuurvormen bloeiende Narcis.

leiding langs

vindt

an Wilde

langsgekomen?

Niet goed opgelet kan

ook. En ver van

de
andere groeiplaats, aan
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ogrom mq en Roule:
Tussen 10 :00-10:45 uur: Ve¡zamelen van de wagens op de Tijborg
L1:00 uur Officiële opening
11:15 uur StaË Optocht De Tijbory:

,

De

e

e Rechtsaf de Koelandsdrift in
4 Rechtsaf de Bakkerweg in
+ Linksaf de Dorpsweg in, naar Zuidveld
+ Draaien op terrein Kok bij driepunt Zuidveldl Vogelzangsteeg

:

o

+

Terug in Onnen; Linksaf Lange Landweg in
Linksaf de Gieselgeer in
c) Keren land begin van de Viaduct
+ Terug naar Onnen; Rechtsaf Lange Landweg in
+ Linksaf de Vennen in
+ Rechbaf de Mottenbrink in
+ Rechtsaf de Kofte Landweg in
+ Linksaf de Dorpsweg in
+ PAUZE tussen Hooiveldssteeg/Oranjeboom
q Rechtsaf de Trjborgsteeg in
+ Rechtsaf de Koelandsdrift in
4 Rechtsaf Hooiveldssteeg
+ Rechtsaf Dorpsweg, naar Felland
+ Linksaf. rondje Industrieterrein Felland
0 Rechtsafterug naar Onnen
+ Bij driepunt Oranjeboom rechtsaf de Mottenbrink in
+ Linksaf de Ko¡te Landweg in
+ Rechtsaf de Dorpsweg in
+ Linkaf de Bareldssteeg in
+ Linksaf de Koelandsdrift in

+

,
'
I
'

o Tussen 16:00 -L7tOO uur: TerugkomstTiibo¡g

¡

Met aansluitend KONINGSFEEST!

- Eetgelegenheid op de Tijborg aanweztg
- BAND The Down Town Dogs uit Eelde
- 19:30 uur Prijsuitreiking
-

22:OO uur

Afsluiting

25
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Porkeren:
Vanwege de afmetingen van de wagens is het lastig manoeuvreren in een aantal straten.
voor de
Wij vragen aan alle inwoners en hun bezoekers
optocht zodat we overal ongehinderd langs kunnen komen. Vezoek om uw auto elders te
parkeren zodat niemand er hinder van onderuindt. Het zou jammer zijn als we i.v .m. te
weinig ruimte door geparkeerde auto's een sbaat moeten overslaan.

Dit geldt met name voor de Dorpsweg, Lange Landweg, De Vennen, MottenbrinÇ Korte
La ndweg, Hooiveldssteeg, Koela ndsdrift, Tijborgsteeg, Bakkerweg'

STRATEN A.U .B:
VRIJHOUDEN
op MAANDAG 27 april2015

'

Wü wensen

iedereen héél veel succes

mel de lqqfsle loodjes en
kijken uil nqqr de 27"lll
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o ou dalìce....

So you dance... ... dansavond in de Tiehof
Op de eerste woensdag van de maand (niet in
augustus) vanaf 20.30 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Leef je uit en kom mee swingen
Gouwe ouwen, disco hits, wereldmuziek
Bijdrage? een paar euro's (afhankelijk van het aantal aanwezigen)
Voorwie? Voor iedereen, maar tot op heden komen er voomamelijk vrouwen tussen de 35
en 65 jaar
Meer info? Janneke Frens 36 43 811 of ianneke@frensgeurts,com

arener salons
Heeft u het algezien op de borden van Ondernemend Haren aan de invalswegen van
Haren? Kom kunst kijken ! www. harenersalons. nl.
Wat is dat, is het nieuvú'? Al vele jaren hadden we in april de Open Ateliers, kunstenaars die
hun deuren open zetten voor publiek, vanaf nu heet het kunstweekend 'Harener Salons'.
Waarom vraagt u zich af? Vorige jaren was er al veel te zien, schilderijen, beelden, glas,
sieraden, tassen, foto's. Vanaf nu valt er ook iets te horen. Muziek, een verhaal of een
gedicht. Een groter aanbod van disciplines. Nog meer de moeite waard om in het weekend
van 18 en 19 april, van 11 tot 17 uur veel huizen te bezoeken.
Nieuwsgierig? Kijk alvast op www.harenersalons.nl en bedenkwelke kunstenaars u wilt
bezoeken.
Er doen ook kunstenaars uit Onnen mee!
U bent van harte welkom.
Mieke Middel
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Dartelds
Hoveniersbedri f
Dorpsweg 50 Onnen

www.bartelds.nl

AANLEG

050-4061991

A

Laat u niet verrassen,
kies een adviseur
die is aangesloten
bii de AdFiz.
Voor alle verzekeringen.
,i.l:rïrni;'
,.ñ

ìl

,,'i.ÈTìÍt,i

i,:

Adviseurs in Financiêle Zekerheid

ln Haren is dat

o.o.:

Assurantiekantoor

P. Teune VOF

Klaverlaan 35, 9753 BZ Haren Tel. 050-5ozolz7 Fax 050-5 i4s44o
Lid van de AdFiz en stichting Kl achte

ni n

stituut Verzekeringen

Nieuws uit Onnenstaete
Nieuwsbrief nummer 5
Møand: aprí|2075
Redoctie: medewerkerc COA locatie Onnen
Reacties kunt u sturen noor: onnen@coo.nl

VROUWEN AZC NAAR BAZA/AR BEVERWIJK

Zaterdag 28 maart is het dan zo ver. De bus

arriveert rond I uur op het terrein van het
AZC. De vrouwen van het centrum staan met
een grote glimlach te popelen om de bus te
betreden. 2e hebben immers 2 weken
gewacht op deze dagl Rond 8.15 uur zit
iedereen in de bus en snel is het gezelligl De
buschauffeur vindt het geen enkel probleem
dat er Arabische muziek gedraaid wordt, dit is
natuurlijk helemaal geweldigl Al snel z'tjn de
vrouwen aan het dansen in de bus en ook w'lj

als COA medewerkers zÜn

de

door Chanel, Woonbegeleider AZC Omen

SAMEN ZWERR'UII RUIMEN

Zaterdag 28 maart was het Nationale
Opschoondag. Op initiatief van Dorpsbelangen Onnen wordt gezamenliik het
zwerfuuil uit de bermen en bossages
gehaald. D¡t keer doen er ook 9 bewoners van

het asielzoekerscentrum mee. Een mooie
gelegenheid om wat terug te kunnen doen
voor het dorp, zo vindt ook Frits Pruim
(huismeester þZC Onnen), al was het maar

klos!

Na twee en een half uur rijden komen we bij

de Bazaar. De vrouwen weten niet waar ze
moeten kijken, wat een spullen en wat
voordelig! Huishoudelijke spullen, kleding,
eten en wat is het er groot! Ook is er een
"Oosterse markt" binnen de Bazaar. WÜ

omdat juist ook asielzoekers nog wel eens wat
van zich afwerpen. Niet kwaad bedoeld, maar

veel eerder omdat dit in het land van
herkomst niet als een probleem ervaren

leiden er een groep heen en oh wat leuk, hier
kun je Oosterse etenswaren en Oosterse
spullen kopen. De vrouwen vinden dit erg leuk

omdat ze spullen

uit hun

wordt. Op deze w'tjze leren zij inzien dat veel
Nederlanders het belangrÜk vinden hun
woon- en leefomgeving schoon te houden.

Juist door dit samen met enkele
dorpsbewoners te doen, ontstaat er

thuisland weer

tegenkomen. Ook de huishoudspullen zijn erg
van goede
aantrekkelijk, voordelig
kwaliteit. Sommige van de bewoners hebben
een huurcontract getekend voor hun eigen
huis en ztjn druk op zoek naar spullen

en

wederzijds begrip en waardering. Na gedane

arbeid wordt

er nog even gezamenlijk

geluncht, een mooie gelengeheid om elkaar
wat beter te leren kennen.

hiervoor. De kledingkramen met jurken,

rokken, jassen en sjaaltjes hebben hun winst
gemaakt zaterdagl Soms wat onzeker komen
ze naar ons toe om te vragen 'ls dit wel leuk?
Staat het mij wel?' of 'K'rjk eens wat ik gekocht
heb! lk heb mijn hele uitzet bij elkaar!'
Na een lange leuke dag staan de dames rond

16.30 uur bij de uitgang omdat de bus om
17.00 vertrekt. Met zweet op het voorhoofd,
pün in de benen, tassen vol nieuwe aanwinst
hebben ze nog geen zln om naar huis te gaanl
De opmerking'lk hoop dat de bus kapot gaat
zodat we nog lang niet naar huis hoeven', zggl.

NIEUWE SPEETVOORZIENINGEN AZC

Nu de winter eindelijk voorbij is, wordt het
tíjd om weer lekker naar buiten te gaan. Zo'n
caravan is mooi, maar biedt toch erg weinig
ruimte om te kunnen spelen. Zodra het kan
gaan de asielzoekerskinderen dan ook naar

genoeg over deze dag.

Ook op de terugweg wordt er gedanst in de

bus. Dit duurt echter niet zo lang, b'ljna
iedereen ligt al vlot te slapen en is uitgeput

van de indrukwekkende dagl
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buiten. Verstoppertje spelen, knikkeren of
een potje voetbal, heerlijk samen ravotten,
voor hen kan de winter niet snel genoeg
voorb'rj zijn. Vorig jaar is er met man en macht

gewerk om de noodzakelijke huisvesting op
het AZC te realiseren, maar men was êr nog

niet toe gekomen
wat speeltoestellen
voor de kinderen te
plaatsen. Hoe mooi
dan ook dat, nu het
weer het toelaat, in

rap tempo

enkele
klauter-toestellen,
schommels en zelfs
een heuse voetbal-

kooi

gerealiseerd

zÜn.

ZONSVERDUISTERING IN GRONINGEN
Ik zie, ik zie wot jij niet ziet en dot is .....,..,
de zonsverduistering en nog veel meer!

Vrijdag 20 maart was een bijzondere dag. Er
zou een redel'rjk grote zonwerduistering (84%)
te zien z'ljn. Bij het lnfoversum in Groningen
was er een programma rondom dit bijzondere
verschijnsel georganiseerd. Het team van het
Werkmancollege wilde hier heel graag naar
toe met de leerlingen. Echt geweldig was het
dat de locatiemanager van de COA direct
enthousiast was en wilde meedenken over
resultaat:
mogelijkheden.

Met als

vrijdagochtend stapten leerlingen
leerkrachten opgetogen met z'n allen in

en
de
bus naar Groningen! B'tj het lnfoversum keken
animatie over de
naar eeR

we

3D
zonsverduistering. ln het echt zagen we

vriend tegen die ze voor het laatst in Ethiopiê
had gezien. Een ander kwam een vriend uit

Egypte tegen. Het bezoek motiveerde en
enthousiasmeerde enorm. Het was de
leerlingen duidelijk dat de tSK Groningen veel
internationaler is. Dat maakt de noodzaak van

Nederlands leren/kunnen praten

duidel'rjk, Sommige leerlingen wilden direct
wel blljven. Anderen gaven toch de voorkeur
aan het kleine, beschermde Onnen. Feit is dat
volgend schooljaar de ISK Groningen en de ISK
Onnen ergens sarnen op een nieuwe locatie in
Groningen zullen zitten.
Van het Werkmancollege liepen we naar de
Grote Markt en klommen daar oP het
uitzichtspunt. De klok van de Martinitoren
sloeg. 'Juf, waerom heeft de kerk een klokTDat is toch logisch, dacht ik. Maar nee, een
moskee heeft nooit een klok, bedacht ik toen.
Dus het antwoord was: Vroeger hadden de
mensen nog geen horloge en zo kon iedereen
zien hoe laat het was'. En dat er boven op de
toren een dier stond en geen 'plus (kruis). En
waarom al die politieauto's op de Grote Markt
stonden? (die hielden net een actie). En zo
waren er nog veel meer vragen, veel meer
opmerkingen en zagen we nog zo veel meer
nieuwe dingen. Bijvoorbeeld heel veel mooie
huizen, een hond in een karretje achter een
fiets, een restaurant dat 'De þuurvrouu/ heet,
heel veel mooie grote gebouwen, kanalen,
bruggen enzovoorts. Toen we aan het eind
van de dag vroegen hoe deze dag geweest
was en wat er zo leuk was geweest, werden al
deze bovenstaande dingen genoemd. En
vooral ook: "dat we met allemaal uit waren"!

slechts twee keer een glimp van de smiley die

de zon werd en die even tussen de wolken
door piepte. Van de zonsverduistering zelf
hebben we dus niet zo veelgezien, maar... we
hebben zo veelwél gezlen en erraren.
Na het hoogtepunt van de zonsverduistering
zijn we naar het Werkmancollege gelopen,
naar de lsK Groningen (= lnternat¡onale
Schakelklas, waarvan Onnen een afdeling is).
ln hun Nederlandse methode hebben de
leerlingen de woorden kantine en schoolplein
geleerd. Nu konden ze die in het echt zien. De
school was ind¡"ukwekkend groot. Prachtig
was de gymzaal. Leerlingen kwamen vrienden
en bekenden tegen. Eén leerling kwam een

heel

door: Morjo Nouto, dæeîl we*moncollege
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Onderstaand de winnaars van de jubileumprljsvraag:
1. J. Schepers Dorpsweg 25
2. F. Kooi Elshof 7
3. J. Vrieling Dorpsweg 364

Onderstaand de juiste antwoorden:
1. School Bakkerweg 2
2. Voormalige kerk Bakkerweg 3
3. Bartelds Dorpsweg 50
4. Paddenstoel bij De Tijborg
5. Bareldssteeg
6. De ïehof
7. Dorpsweg 31
8. Dorpsweg 9
9. ïjborgsteeg 11
10. Jeu de boulebaan bij De Tijborg

Winnaar van de Onneronsjes: Evelien Schepers
Allen hartelijk dank voor het mee doen en veel plezier van jullie prijs!

Gevraagd:
lemand die mij af en toe tegen een redelijke beloning kan helpen bij het onderhouden van de
tuin. Werkzaamheden en werktijden in overleg.

Bijvoorkeur reac'tie per mail of sms wegens slechthorendheid.
Corry Schoemaker
Felland 26
9755 TB Onnen
conv.schoemaker@omail. com
tel: 0&21591903
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bouwbedrijf

Haren Telefoon 050

- 406 IZ 01

Al uw bouwwerken met garanile
van de StlchUng Bouwgarant.

To

Studto

ttl
Webdesign

I

I

ffi

ffi

feenstra feenstra
.--

ptolEionåk

in

wælqingen

hypolhet¿n

verzekeringen

Fotografie J Vormgeving

HANEN
R¡jk6stråatw€9 214
9750 AC H¿ren
050 531 70 66

t_-__--__,-

nrukcluu

lij

HARÊN

lìrikr:t¡r, tw:rl
1l;-50'i(l H,,rL
tìir) 5:rJ /0 ô')

21 I

r

PEIZE

Hoofdstrâer 30â
9321 CE Peize
050 503 50 44

www.torrostudio.nl

Hooiveldssteeg 10
9755 PW Onnen
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Kaart- en S ioelclub "Slim in Trek"
DSTAN D Klaveriassen
Totaalstand minus laagste stand
El N

Totaal
minus laasste

Naam

1 K.
J.
H.
4
5

6
7

10
LL
L2
13
T4
15
L6
t7
18
19
20
2L
22
23
24
25

Berends

Vlaar
Wolters
J.F. Abbring jr.
Koops
Berends
Es van der
Eitens
Tonnis
Reinders
G.
Mar. Swaving
Hamberg
B.
Abbring
W.
Swaving
J.
Swaving
S.

J.
W.
T.
K.
B.

J.
J.

Paize
Last

Ottens
Ottens
T.
Rutgers
G.
Bazuin
F.
Zuidema
S.
Hemmen
L.
Mich. Swaving
Berends
G.
J.

73t62
722s9
7216s
72083
7L597

7t498
7t443

7t37t
7t326
707LL
70509
70360
70L78
69954
69594
68138
68037

674r7
67348
67196
66211
65231
63475

3933
4010
3769
4037
4087
3916
3927
4200
3966
4103
3875
4006
3482
351.5

3886
4LL8
3948
3560
3677
3592
3992
380s
3733
4200
3452

Hoogste stand¡ 6304 door Jos Vlaar

EINDSTAND Sjoelen
TOTAAT

Naam
L
2

5

6
7

A.
L.
T.
G.
G.
M.
J.

Wit de

18048

Abbring

L7564

Paize

17483

Swaving

L72L6

Blom

t7t93

Zwiers

L6923

Kooistra

L6379

Naam

laa¡ste stand

73692
73408

Hoogste stand: LLTSdoor Albertje de Wit
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Totaal
alle keren

L

K.

2
3

J,

4

J.F,

5
6

J.

H.

W.

7

K.

8

T.

9

G.

10
LL
L2
13
L4

B.

Mar
B.

Berends
Vlaar
Wolters
Abbring jr.
Koops
Berends
Eitens
Es van der
Reinders
Tonnis
Swaving
Hamberg

J.

Paize

s.

Swaving
Abbring
Swaving

15

W

16

J.

t7

J.

Last

18

T.

19

J.

20
2L
22
23
24
2s

F.

Ottens
Ottens
Bazuin
Rutgers
Zuidema
Hemmen
Swaving
Berends

G.

s.
L.

M ich,
G.

77625
774L8
7693L
76296
76252
75999
75698
75524
75474
75409
7520L
747L7
74072
74064
7399L
73875
73542

7t7t4
7L698

7t340
71009
TLOOL

69944
69431
66927

Seizoen 2014 - 2015
DOORMARSEN

NATTEN

totaal
natten

Naam

totaal
marsen

Naam

1

J

Ottens

94

1

J.

Vlaar

25

2

B.

Tonnis

94

2

J.

Last

23

3

J

Koops

92

4

S.

Swaving

22

4

J

Puze

84

5

J

Paize

22

5

G

Rutgers

84

6

H.

Wolters

2l

E,

S.

Zwdema

8I

7

w

Berends

20

7

J

Vlaar

78

o

F

Bazuin

18

8

w

Abbrine

77

1

S

Zutdema

18

o

J.F.

Abbrine

73

11

K.

Berends

1

10

K.

Berends

70

12

G

Rutgers

18

11

w

Berends

69

13

K.

Eitens

17

12

F

Bazuin

69

14

J

Swaving

I7

3

T

Ottens

69

1

5

J.

Ottens

16

15

S.

Swaving

67

16

J

Koops

t6

17

T

Es van der

66

1

J.F.

Abbrineir.

I5

8

J

Last

6s

18

B

Tonnis

15

9

Mar.

Swaving

63

19

Mar

Swaving

15

20

B

Hamberg

62

20

B

Hamberg

t4

21

H.

Wolters

58

21

w

Abbrine

I3

22

G

Berends

55

22

G.

Berends

12

23

K.

Eitens

53

23

T

Es van der

t2

24

L.

Hemmen

5I

24

T

Ottens

I2

25

G

Reinders

50

25

G

Reinders

9

26

J

Swaving

49

26

L.

Hemmen

8

27

Mich.

Swaving

I7

27

Mich.

Swaving

4

1

1

,l

jr

Hoogste stand

7

stand

94

34

I
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Verkiezingsuitslagen Onnen d.d. 1 8-03-20 1 5
Provinciale Staten
2015

P.v.d.A.
2. V.V.D.
3. S.P.
4. C.D.A.
5. D',66
6. P.V.V.
7. Chr.Unie
8. Groen Links
9. Partij v.h. Noorden
10. Partij v.d. Dieren
11.50-Ptus
12. Gron. Belang
1.

13. Red hetNoorden
14. Grunnegers v. Stad en
15. Senioren Partlj
16. V.C.P
17. Mens en
18. Vrij Mandaat
19. Groningen

Ommeland

Groningen

Spirit

22
62
42
5s
50

20Il

6

L7
58

58
72
31
72
31
30
59

4

29

3l

3

19
15

3

1

l0

2

2

2

4
8
5

4
3

3

15
1

4
1

Centraal
Ongeldig

Zetels P.S.

:

2
1

Waterschap Hunze en Aa's

Aantal zetels in
Waterschap:
1. Water

Natuurlijk

2. P.v.d.A.

3. C.D.A.
4. V.V.D.
5. Christen Unie
6. Algemene WaterschaPsPartij
T.Partij v.d. Dieren
8. 50-Plus

92
39
75

46
58
2
2
1

35

4
2
2
2
1

2
2
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-l¡n Wolf
DeVenner¡ 2
9755 PS únnen
telefoonr ç5û 4062205
telefax;050 4A6'1119
mobiel: A614295334
e-maih põs1 6'wolfpre- p ress. nl

r ontwerp
r advies

www,wolfpre-press"nl
Acquisitie nlet gawenst

Mw. van Steen
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Hessels

Massaqepraktiik
Klassieke tneaüege ls gerchlkt voor:
Dorpsweg 61
9755P8 Onnen
0s0 406 2T 07

spleren

.csm

Hoofd
Of gewoon . . - voor de ontspannlng
',

I

s0

aar V.V. Gorecht

De voetbalvereniging V.V. Gorecht bestaat op I juli2015 50 jaar.
Omdat de wortels vaì Gorecht van oudsher mede in Onnen liggen, lijkt het ons een goed om ook
via de Onner Ons iedereen in Onnen hierover in kennis te stellen.
Zaterdag 27 juni2015 zal op sportpark De Koepel in Haren het 50 jarig jubileum groots gevierd

worden.
Op deze dag zulten er allerlei activiteiten georganiseerd worden en zullen er o.a. diverse oud teams
uit vroegere jaren hun kunsten vertonen.
Tevens zal er een gezellige feestavond zijn.
Houdt voor meer ¡nfo ovei al deze activiteiten de komende tijd de site van de V.V. Gorecht in de
gaten : http://www.wgorecht. nl/
Ook komt er een mooi Jubileumboek uit. Het is de bedoeling dat het boek bij voorintekening besteld
kan worden. De prijs van het boek zal ongeveer € 12,50 gaan bedragen.
Het boek zal ongeveer'120 bladzijden beslaan inclusief veel foto's van vroeger en nu'
Wilt u vezekerdlijn van een exemplaar, dan kunt u zich b'rjvoorinschrijving reeds aanmelden voor
1 of meerdere boeken. Stuur dan even een mail naar Fernanda Jansen. Zie verderop haar email
adres.
Later zal er op de site van Gorecht ook nog een inschrijvingsformulier geplaatst worden.
Het Jubileumboek wordt uitgegeven onder de volledige verantwoordel'rjkheid van de Vriendenclub
van de V.V. Gorecht.
Ook kunt u zich uiteraard aanmelden als vriend van Gorecht. Nader inlichtingen hierover kunt u
verkrijgen per email bij de secretaris van de Vriendenclub Femanda Jansen:
fern

a

ndai ansen (O planet.

nI

Met een sportieve groet namens de Vriendenclub van de V.V. Gorecht
Henk Vrieling
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Weqens succes aeorolonaeerd
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Zaterda 926 september 2015 is het zo ver. We zijn al druk
bezig met de voorbereidingen.

Tipje van de sluier: deze keer met medewerking van o.a. eefi
saxofoonkwartet en een lame sonore. Hiervan worden er

in de wereld maar enkele bespeeld!
U kunt vragen stellen en uw kaarten à € 25,-- (incl. 3 drankjes

en hapjes) telefonisch bestellen 050 4029746 of mailen
naar conce rtind riedeel en @ sma i l.com

Tip: koop z.s.m. uw kaarten. We de nken dat het storm gaat
lopen. Tot 15 juni gaan Onnenaren voor. Mensen van
buiten Onnen worden op volgorde van binnenkomst op
een lijst gezet.

U bent van harte welkom!

Janneke Frens, Christel Ganzeboer en Ellen Keller

39

hormeopathíe !
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Van der Veen

Service
Onnen

T. 050-5034128 M. 06-25427095

www,vanderveen se rvice.

nI

Wij berekenen u gêên voorrijkosten
Telefoon:

050 -2802272

Praktiikadrcs:
Brinkhorst 3 ('t Clockhuys)

06 - 233 888 64 (mobiel)

HAREN (GN)

E-mail:

Posladres:

info@praktijkchrisschaafsma.nl

Tijborgsteeg L

nlllrr

9755 PL ONNEN

WWW.PRAI(TIJ KCH RISSCHAAFSMA.

A
ASTRA

CAT{A¡,

SERVICÊDËÂLÊR

Koelen - Vriezen - \Alassen
NL

Audio- Satelliet-TV

)

Felland 4a
9753 TA Haren
Tel. 050 - 534 51 25
06 - r20 86 7s2

\\*

!

DE LEUKSTE NACHT

I

T o ETER

o
U

Z,ATERDAG 6

ENTREE

AAN DE KASSA
TOEGANG
CONSUMPTIES
TIJDEN
INFORMATIE
MUZIEK
LOCATIE

VOORVERKOOP

JUNI 20tr5

€7.50
€ r 0.00
VANAF I8 JAAR
€ 1.50
VAN 20:00- 0l:00 UUR
WWW.TOETERPOP.NL
TOP BAND GROOVELINE + DJ JAN
OUDE RENBAAN ONNEN, HOEK ZUIDVELD.LEEMWEG
TIEHOF ONNEN - LANTEERN NOORDLAREN
PAVILJOEN APPELBERGEN . PUB HAREN

.:!

VANAF
18 JAAR

II
T;

BOUWBEDRIJF

UIf. BRUINIERS

nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken
050-5347509

Felland 7c, Haren

www.Bruiniers.nl

info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wtj ook graag uw
bouwmaterialen
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J. de Groot ir.

Felland 6a

- 9755 TB - Onnen - Tel 050 - 535 03 59 - Mobiel 06-558 06211
Tevens leveren wii teelaarde en vulzand

weeg

t

t
tr

t
æ

l+
Þâ

*â*

zOEIS ÞE lrQ VE¡ts8EHII'I,ET1

0

t

qt

ü

t
.1Ë?

çp

#?

,a å

*A-

Oplossing Woordzoeker maart:
Het is alweer bijna voorjaar als de krant verschijnt en er bloeien hele mooie bloemen en
bomen wij wensen jullie een mooi voorjaar toe met veel zon.
43

GeeÉ Smid

voozitter

Wia Nlaryold

penningmeester

Marion Oosteryeld secretariaat

Sfi,rhling

"de Ïllhorg'

Wim Berends

bestlid

Klaas Berends
Jannie v.d. Lean
Jan Siekmans

best.lid
Uest.t¡d

best.lid

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

ijsbaan
baan
-beach- volleybalveld

-een tennisbaan/basketbalveld
-tafeltennistafel
-speeltoestel¡en
-kantine met keukengedeelte en toiletgelegenheid.
-een grasveld c.q.
-een jeu de boules

Het

terein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van stichting "De Tijborg". Het

bestuur bestaat u¡t zeven personen welke allen op één of andere wijze affiniteit hebben met
het dorp en het terrein.
De stichting wordt gesponsord door middel van bedrijven, welke in ruil een reclamebord
plaatsen op het tenein.
Tevens zijn er inkomsten door middel van verhuur van de kantine en vrijwillige bijdragen van
de gebruikers.
De kantine is b'rj uitstek geschikt voor het houden van bijeenkomsten (ca. 60 pers.) en
kan per dagdeel worden gehuurd,
Kosten huur kantine, per dagdeel€ 55,Aanwezige middelen: tafels, stoelen, koffiezetapparaat, koelkast, waterkoker,
kookgelegenheid, oven, magnetron, muziekinstallatie, statafels, warm en koud water,
toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,meerprijs (gas)barbecue € 12,50

lnlichtingen verhuur: dhr. G. Smid 050-,4062214 qeeÉaukie@-hetnet.nl
Het terrein en de buiten faciliteiten zijn

vrij toegankelijk met uiEondering van de

hieronder genoemde actlvltelten.
-Dinsdagavond: (l april Um 30 sept.) tennisbaan en keukengedeelte in gebruik door de
tennisclub
(info:dhr. W. Berends 050-4062802 wimberends00T@hotmail.com )
-Maandagochtend en maandagavond: jeu de boules baan in gebruik door de jeu de boules
groep
(ínfo: dhr. R. Venema 050-4062523 riemervenema@hotmail.com )
-15 novembertot 1 maart: ijsvereniging Nooitgedacht heeft het eerste recht op het gebruik
van het terrein en de kantine.
(info: dhr. R. Eringa 0504063554 Reindert.erinqa@tele2.nl)
Gebruik van het terreln 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 maaktvan één van de faciliteiten, kunt u een vrijwillige bljdrage
geven op het rekening nr. NL70 INGB 0008730409 van de stichting.
I

n

lichtin gen bijdragen : mw W. Niewold 050-534071 8 wian iewo!9@hotmail.com
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Wist je dat....
Een btoemboleigenlijk een soort kadootie ls? ln één
plant verpakt!!!

bolzit nameliik een complete

Ynagnaar eensaanlepapa of ma$a of leeen bloenbol doorde ulddsn üaq
?an liunJe pas qoed zlenhoeeenbol h elkaar zlt
Iien bol bwrant', net zoals

eet?.

srrlldsrt!

geüûn( phtnt, nit uartels, een stengel, ltktderen en eett knop.

Alleen rvorden zc ancJers gonoetnd' Ziehçt plaatje, hiet'onder:

hoofdKnop
roKKen

Klister

þotschiif

De

stengelis blj een bol hælkort en hest de bolsoh!¡fl

wortels. Deze zien er eigenl[jk net zo uit
de wortels bú iedere andere plant ze lijken wel een bee{e op de tentakels van een

Aan de onderkant van de bolschijf zitten de

als

inktvis.
Op de bolschijf zitten aan de buitenkant brede bladeren die rokken.genoemd worden , hierin
ziireservevoedselvoor de plant. De buitenste rokken beschermen de plant tegen
ongedierte, schimmel, uitdroging en verrotti ng'
Midden op de boÌsch!¡f staat de hoofdknop. 0æe heeft een korte sÌengel met de bladeren orrùoog gericht
en dit wordt de toekomstige plant/ bloem- Dlt is de bloem die.¡e uiteirnde$k bown de grond te zien kr!j$.

zitten (zíj{snoppen die jc c¡ok wel klìstøs noemt. f)e
zijÉroppen worden wíeuuebolleties. Deze kunnen in de grond gestopt worden en uitgroeicn tot

'.llegen de onclcrkanr van de hoofclknop aan

nie;uwe blcnmen.

\4aar meestal duurt het wel een paarjaar voordat deze nieuwe lrcllen groot

genoe.g

ziin om wccr

een trloem te kunnen worden.

Een aantalvan de meest bekende bloembollen zijn:
De tulp, de narcis, de blauwe drui| de krokus, de hyacint

45

en het sneeuwklokle.

Õ

â)

A)

+
doorshee bol met rokkeb

narcis

Krorus

hYacint

sneeuuKloKje

tulÞ

van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief ziin:
Naam
Biljartvereniging "Qets"
Jeu de

Onnen

Boulesgroep

Secretariaat

Telefoon/E-malladres

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061381
hi.oosterveld@home.nl
050-,4062523
riemervenema@ h otma i l. com
06-26953001
ieroen06@omail.com

Dhr. R. Venema

Jeugdvereniging'De Oude

School'

Dhr. J. v.d. Belt

Kaart- en Sjoelclub "Slim in

Trek'

Dhr. J. Vlaar

0504062553

Mevr. l. Vlaar

slimintrek@omail.com
050-4062553
oran ieveren io inq@on nen. n u

Mevr. E. van Wieren

0504061520

Oranjevereniging
Ouderensoos

Onnen

Onnen

School- & Dorpskrant "Onner
Stichting "De
Stichting

ewinavanwieren@home. n I
050-5255695
tinekema rs@hotmail.com

Ons" Mevr. T. Mars

T'rjborgn

Dieverdoatie

Mevr. M. Oosterveld

0504061381

Dhr. P. Silverstein

06-5465791 1
psilverstein@ziqoo.

Mevr. J. Eisses

(üJd€rrik)

(üiderük)

nI

0643023175
olaseisses@zioqo.nl

Stichting Dorpshuis'De

Tiehof

Dhr. E. Oosterveld

0504062847
e ri

Tennisclub
Toneelvereniging

.D.O.T.'
Onnen

Visclub'De Onner

Biks'

kooste rveld @ home.

nI

Dhr. W. Berends

050-..4062802

Dhr. G. Honebecke

wimberends00T@hotmail. com
0598-325194
oerihon@home.nl

Dhr. E. Berends

050-5343714
berharen@home.nl

Vereniging "Dorpsbetangen Onnen' Dhr. J. van Wees

lJsvereniging'Nooitgedachf

Dhr. R. Eringa

dorosbelanoen@onnen. n u
050-4063554
Reindert. erinoa@tele2. nl

n u00
u klaaf.¡rrr
Waarom zou u íets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, misschien zelfs minstens zo goed

en

waarschijnlijk voor een aantrekkelijke prijs.

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

storingen en het installeren van gastechnische installa-

ties, water, sanitair, elektriciteit, airconditioning, vloer-

verwarming, centrale verwarming, dakbedekking,
zonnecollectoren en zink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse materialen voor

de doe-het-zelvers onder u. Alles tegen

,rn ,.d.li¡k

tarief natuurlijk.,......want het blijft onneronsl
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Middelhorsterweg 30s.9751 fG naren. (050) 534 99 02

