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INLEVERGEGEVENS:

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

EN ADVERTENTIES:
Aan plaatsing van een commerciële advertentie zijn kosten verbonden.
Steven van der Ziel,
sfvanderziel@gmail.com æ 050 - 28 09 301

BEZORGING:
KlaasJan Oosterveld, Dorpsraeg 63, Onnen
en Fam. Berends, Dorpsweg 60, Onnen
Klachten bezoroing:
050
Fam. Oosterveld

I

-

406 13 81

De knnt wordt in Onnen bezorgd de zateñag na het rapen en nieten (zie blz.4) vóór 18.00 uur,
Nieuwe inwoners krijgen de Onner Ons een aantal malen gratis in de bus.
lndien u de krant wilt bl'rjven ontvangen, dient u zich aan te melden bij
Steven van der Ziel, Mottenbrink 16a, Onnen.
De minimale bijdrage incl. bezorging is vastgesteld op € 6,50 per jaar (10 nummers).
\Mlt u de krant per post ontvangen, dan is de minimale bijdrage € 34,10
(incl. € 27,60 verzendkosten) per jaar.

FINANqËLE GEGEVENS:
Rekening nr. NL 70 INGB 0007 289183
t.n.v. Stichting School-Dorpskrant "Onner Ons" p/a Mottenbrink 16a, 9755 PR Onnen.
Mocht u het geld contant willen betalen, dan is dit ook mogelijk bij:
Penningmeester, Steven van derZiel, Mottenbrink 16a,9755 PR Onnen,
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Voorwoord...
De tijd van inkeer, winterslaap, bezinning en binnen zijn is langzamerhand weer voorbij. De lente
komt eraan! Bomen en planten laten zich weer zien, de één wat uitbundiger dan de ander, maar er
zit beweging in. Een beweging die de mensen overnemen door naar buiten te gaan en nieuwe
plannen tot uitvoer te brengen.

Vroeger was die beweging zichtbaar in de grote schoonmaak. Meubels werden van hun plek
gehaald, kleden en kleren werden buiten gehangen, alles werd gewassen en gepoetst. Het stoffige,
het oude werd zo uit alle hoeken en gaten verwijderd. Een nieuwe start werd er gemaakt.

Nog steeds is die behoefte aan beweging, vemieuwing en verandering zichtbaar. Niet alleen
letterlijk, maar ook figuurlijk. Na een tijd van inkeer waarin mensen zich kunnen afuragen hoe ze in
het leven staan, waar ze mee bezig zijn en of ze dat wel willen, ruimen ze het oude in zich op en
leren om bewuster hun keuzes te maken, die beter passen bij degene die ze zijn en wat hen goed
doet.

Het nieuwe leven wordt zowel in het tastbare leven als in mentale en spirituele niveaus met
enthousiasme en vreugde begroet. Dat vinden we terug in de warmte van de zon die steeds sterker
wordt, in de groei en bloei van de natuur als in de veranderprocessen in een mens(enleven).
De blijdschap van die vernieuwing vieren we ook. ledereen heeft daar zijn eigen vormen voor. De
één viert het in de kerk met Pasen, de ander met eieren verstoppen en zoeken in de tuin, door
nieuwe planten te poten of met het ontsteken van het paasvuur, etc., etc. ln Onnen hebben we zo
allemaal onze eigen manieren om de overgang naar het nieuwe begin te markeren.
Namens de redactie wens ik u een prachtig voorjaar toe!
Gosina Glasbergen
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Programma radio Haren

HAfen FM
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Wekelijks programmaschema Haren FM (m.i.v. januari 2015).
Donderdag:
20.00

- 22.00 Flexwerk.

Een programma met iedere week een andere - uitzendkracht -. Een aantal programma's zijn er in een ritme van I x
/mnd., Nieuwe vrijwilligers maken hun eerste radio uren. Te venrachten zijn specifieke muziekprogramma's en live
optredens van regionale artieslen.

Zaterdag
09.00

-

12.00 Weekend Radio Magazine.

lnformatief radiomagazine voor inwoners gemeente Haren, met nieuws, studiogasten, agendaberichten en veel
muziek. Om half 10, 11 en '12 het Harens Nieuws Ovezicht. Presentatie en samenstelling: Juliètte Bowvman, Willem
Dam, Auke van Hal en Willem Prins.
12.00

-

'13.00

-

14.00

-

13.00 Oud en Grijs Genoeg.
Bekende en onbekende muziek uit de jaren 50 en 60.
Presentatie en samenstelling: Dick Nienhuis
14.00 Recept met muziek.
Een programma over gezondheid en zorg. Vaste gast Cor Uildriks, met belevenis als chauffeur doKersdienst, in't
Grönings. Presentatie en samenstelling: Bert Heikens.
15.00 Country Time.

Een uur lang Country en aanvetwante muziek zoals Blues, Bluegrass en Cajun. Samenstelling en presentatie Cor
Uildtiks

15,00- 17.00 Haren

Doet.

Radiomagazine met veel lokaal nieuws, achtergronden en sport. Presentatie en samenslelling: \Mllem Dam, Kevin
van der Laan en Heleanne Prins.

Zondag:
09.00

-

10.00

-

09.30

-

12.OO

-

13.00

12.00 Muziek op zondag.
Het ultieme zondag(ochtend)gevoel krijg je met dit programma vol klassieke en gewijde muziek.
Presentatie en samenstelling: Jan Kooiska.
'l 'l .1 5 Kerkdienst op Haren FM.
Elke eersle 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 Steremuurweg in Haren.
13.00 Oud en Grijs Genoeg (herhaling van zaterdag)
14.00 Hoorspel op Haren FM.

Uitzending van hoorspelen aftomstig uit het grote archief van de Nederlandse publieke onroep.
Maandag:
19.45 - tot einde vergadering. Raadsvergadering gemeenteraad

Eén keer in de maand een rechtstreekse uitzending van de maandelijkse raadsvergaderingen Harener
gemeenteraad.

Haren FM non-stop.

Buiten de live gepresenteerde programma's hoo¡t u 24 uur per dag op Haren FM ons non-stop muziek aanbod, heel veel plaatjes uit de
40's, 50's et? 60's en elk uur een NOS-Joumaal.
Haren FM, ether FM 1O7.OMHz., kabel 105.5 MHz., livestream en uitzending gem¡st 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.fm

Dieverdoatie OudPapierinzameling 2015

21 maart
25 april
30 mei

4 iuli

22 auqustus
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 191c, 9713 EG Groningen.
Aloemeen bereikbaarheidsnummer:
0 9 0 0 -9 22I (€ 0,10 per minuut) Houd uw gegevens bij de handl
Uitsluitend voor sooedoevallen en weekenddiensten:
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 Aootheek Oosterhaar
Mellenssteeg 41 D,9753 HL Haren
Tel: (050) -53474 95 / Fax: (050) - 534 31 65

Hierin kunt u uw recepten deponeren als u niet in de
apotheek op uw medicijnen wilt wachten. Uw medicatie
ligt de volgende werkdag voor u klaar.
Het kan zijn, dat speciale bestellingen (een dag) langer
duren. Let er op dat uw naam, adres en geboortedatum
op het recept staan.
SPOEDRECEPT:
Wanneer u niet kunt wachten tot een apotheek in Haren
open is (spoedrecept), dan kunt u

email: oosterhaar@mediq-apotheek.nl
deoudem iddel horst. mediq-apotheek. nl

wwrru.

Openinqstiiden
Maandag

lm vrijdag 8.00 -17.30 uur

Mediq Apotheek Ha¡en:
Rijksstraatweg 194, 97 52 BR Haren
Tel: (050) - 534 47 78 I Fax: (050) - 534 01 06
email: haren@mediq.com
www. m ediq. a poth eek-ha ren. nl
Openingstijden
Maandag Um donderdag: 8.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 8.00 -20.00 uur
Zaterdag'. 12.30 - 1 3. 00 uur

's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen terecht bij:
Apotheek Hanzeplein
Hanzeplein 122, Groningen

Tel:(050) -3115020
Fax: (050) -311 5021

Regelino herhaalreceoten Haren / Glimmen:

Welke recepten?
Herhaalmedicatie*

Aanvragen

Ophalen

huisarts

Apotheek

vóór 10.00 uur

Volgende

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

Vergeet uw verzekeringsgegevens nietl

werkdag na
'Spoed'

vóór 10.00 uur

Herhaalbriefjes,
overige recepten

in apotheek
inleveren in

receÞtenbus*

Bezorging

16.00 uur
Zelfde dag na
16.00 uur
Volgende
werkdag
ophalen

\Me een spoedrecept hier niet kan (laten) halen, kan de
arts vragen de medicijnen met de taxidienst te laten
bezorgen.

Betalen?
Bij het tonen van een geldige zorgpas kunnen de
apotheken rechtstreeks declareren, u hoeft dan niette
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 ldaar.

Receptenbus in de apotheek:

7

Dienstrege ng t¡j n 54
M.t.v. 14-12-2014
MAANDAG UM VRIJDAG
5.59

Groningen HS

6.59

a.o2

9.02

10.o2

't1.02

12.O2

13.03

14.03

15.03

16.03

17.O2

14.O2

't3.17

14.16

15.16

16.1 6

17.16

14.14

13.28

14.28

15.24

16.28

17.24

18.26

13.41

14.41

'15.41

16.41

't4.o4

15.04

16.04

17.O4

14.19

'15.'t9

16.1 9

17.19

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

18.30

Haren (Raadh.pl.)

6.12

7.'.12

8.16

9.16

10.16

1l

16

12.16

Onnen (Ubels)

6.23

7.23

4.28

9.28

10.28

't1.28

12.28

Zuidlaren (Brink)

tr-5t)

7.36

Gieten (OV.knpt)

Gieten (OV.knpt)

6.51

7.53

Zuidlaren (Brink)

7.17

E.'19
11 .30

12.30

'to.42

'tI.42

12.42

13.43

14.43

15.43

16.¿tS

17.43

14.42

10.56

11.56

12.56

13.58

14.56

15.58

16.57

1/.5t

18.54

Onnen (Ubels)

6.29

7.29

8.31

9.30

10.30

Haren (Raadh.pl)

6.4',1

7.42

8.43

9.42

Groningen HS

6.54

7.57

8.57

9.56

't0.33

11.03

-tijdens

een aa
ZATERDAG
9.33

Groningen HS

10 03

11.33

12.33

Enz.

16.03

12.45

Enz.

16.15

12.28

12.58

Enz.

12.30

13.00

Enz.

12.O3

Haren (Raadh.pl)

9.45

10.15

10.45

11

.15

11.45

12.15

Onnen (Ubels)

9.58

10.28

10.58

11.28

11.58

Onnen (Ubels)

10.00

't0.30

11.00

11.30

12.OO

16.33

17.03

17.33

18.03

16.4s

17.15

17.45

18.'15

16.28

16.58

17.28

't7.58

18.28

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30
18.43
18.55

Haren (Raaclh.pl)

10.13

10.43

11.13

11 .43

12.13

12.43

13.13

Enz.

16.43

17.13

't7.43

't8.13

Groningen HS

10.27

10.57

11.27

11

.57

12.27

12.57

13.27

Enz.

't6.57

17.27

't7.57

18.27

Atualwijzer 2015
É
kf

iz
Gr¡jze conta¡ner
op de
3Ìì[,rÌ¡ wordt
aange9even
tiil.:$ vrijdaçen. .
¡n8€ame¡o.
zet de

I
27

Ë

{

ÊÉ

É
rt

l¡J

ç)

tç,i)

tæ
&

E

6

6

2(¡

2(¡

*

3
t7

tll

E
a

15
29

E
-]

I

l2
26

1(l
24

-¡

(9

-)
q

E
r¡¡
E

E

r¡¡

=
F

a

r¡¡

E
r¡J

e

{¿¡

¡¡¡

È

t¡¡

v,

Ll¡
ôo

c9

!Ê

E

co

m

E

z

7

4

2

t3

zr

1A

16

27

t¡t

qJ

t1

3(t

ænta¡ner
tiidíq iqitertijk
om 07-30 uur)
làngs de rveg-

Êf¡oeát

\TÕrdt op de
f'-Ég âå{19êçteven
vriidaçren
ingeFâmeld.

4,t

Zet dÊ
contà[nêr
tiJdiç (uiterltjk
om 07.30 uûr)
larrçs de weç.

2

l6

L?
27

l3
27

r-o

z4

3()

- Afwljkende ot:hâàldâg

I

a
22

5
t9

a
L7
31

a4
2A

Ll
?s

9
23

6

20

4
1a

Dorpshuis De Tiehof
Bakkerweg 4, 9755PM Onnen, 050*4062648 of 06-12318874
Dag / Datum:

Vereniging / activiteit

Aanvang

donderdag 12maaft
zaterdag 14maaft

Bridgeclub "BlNEA"
Benefietavond (Dansen en Muziek)
Bridgeclub "de vroege vogels"

'13.30

17.00

19.00

0.00

09.00
20.00
07.00

12.00
23.00
23.00
23.00

20.00

Z3.OO uur

Hengelclub haren

07.00

16.30

uur

Koegquiz

19.30

0.00

uur

Bridgeclub "de vroege vogels"
Gemeente groningen DLG voorlichtingsavond
Ouderensoos Onnen
Kaart en sjoelvereniging "slim in trek"

09.00
20.00

12.00
23.00
16.30
23.00

uur
uur

21

uur

maandag '16 maart

Boetseerclub Haren
lcart en sjoelvereniging "slim in trek"
Stemlokaal (Provinciale verkiezingen)
Voorl¡chtingsavond Dierenartsen praktijk

dinsdag '17 maart
woensdag '18 maart
donderdag 19 maart
zaterdag

2'l maarl

maandag 23maaft
dinsdag 24maaft

20.00

14.30

20.00
20.00
20.00

Ledenvergadering Dorpsbelangen (ovb)

woensdag 25 maart

Seizoensoverleg motorclub MCO
Bridgeclub "BlNEA"

donderdag 26 maaÉ
vrijdag 27 maart
zaterdag 28 maart
maandag 30 maañ
donderdag 2 april
zaterdag 4 april

13.30

Onner Borrelavond

17.00

Feestavond Kaart en sjoelvereniging "slim in trek"
Bridgeclub "de vroege vogels"
Dorphuisbesturenoverleg (dorpshuizen gem. Haren)

20.00
09.00
20.00
20.00
20.00

Visvereniging ZEZV Ledenvergadering
Onnerhoeskoamer

zondag 5 april

SIU¡t¡ng

30

23.00
17.00
19.00
0.00
12.00
22.00
23.00
0.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

PASEN
PASEN

maandag 6 april
donderdag 9 april
maandag 13 april

Ouderensoos Onnen

14.30

16.30

Bridgeclub "BlNEA"
Bridgeclub "de vroege vogels"

13.30

17,OO uur
12.OO uur

09.00

uur

07.00

12.00
23.00
17.00
22.30
.l6.30
17.30

09.00

12

Noordelijke Dietisten vergadering
Dorpsbelangen vrgadering
Ouderensoos Onnen (laatste middag)

09.00

uur
uur

13.30

vrijdag 24 april

Bridgeclub "BlNEA" slotdrive
ONNER BORRELAVOND

'17.00

12.00
22.00
20.30
17.00
19.00

zaterdag 25 april

Visclub Onner biks clubdag

14.00

'15.00

uur

woensdag 15 april
donderdag 16 april

zaterdag 18 april

Overleg bestuur gemeente l'laren (schouw)

11.00

Studieclub Veeteelt

20.00

Vergadering Dorpsbela ngen/B&W
VGD Examen Sociale Verklaring Hygiene SVH (horeca)

15.00
19.30
07.00

Hengelclub haren
Clubdag Visvereniging ZEZV
Bridgeclub "de vroege vogels"

maandag 20 april

dinsdag 21 april
donderdag 23 april

De

19.30
16.00

Tehof is buiten de agenda volgens onderstaande tijden geopend
Vrijdag en zaterdag van 16.0019.30 uur

(openingstijden kunnen wijzigen, let op de nieuwsbrieven per mail, in de bus en het bord langs de weg)
Neem ook eens een kijkje op ons geheel vernieuwde webs¡te www'detiehof'nl
r-l<-i r l-_'.t I r r

)f

¡ ¡r_,

f)<: -I-i<¿lrol

\
Like r.-t,
Kijk ook eens op facebook: http://www.facebook.com/detiehof en
Wil je op de hoogte bl¡jven van activiteiten en gebeurtenissen in de Tiehof?
geef je emailadres door op info@detiehof.nl voo¡ de nieuwsbrief
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uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
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BOUWBEDRIJF

W. BRUINIERS

nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerken
050-5347509
www.Bruiniers.nl

Felland 7c, Haren
info@bruiniers.nl

Natuurlijk leveren wij ook graag uw bouwmaterialen
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GRONDVERZET

J.deG root jr.

Felland 6a - 9755 TB

- Onnen - Tel 050 - 535 03 59 - Mobiel 06-558 062 11

Tevens leveren wii teelaarde en vulzand
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Kerkdiensten
Gereformeerde Kert VrijgemaaW, Mottenbrink

15-03

22-03
29-03

03-04
05-04

12-04
19-04

09.30
14.30
09.30
14.30
09.30
14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Ds. J.T. Oldenhuis
Kandidaat G. Meijer
Leesdienst
Ds. A. Postma
Kandidaat G. Meijer
Ds. J.W. Roosenbrand

19.30
09.30
14.30
09.30
14.30
09.30
16.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Ds. H. Venema, Goede Vrijdag, H.A.
Ds. H. Venema, Pasen
Ds. S. de Boer
Leesdienst
Ds. T. Havinga
Leesdienst
Kandidaat G. Meijer

Gereformeerde kerk Haren-Onnen, Kerkstraat

29-03

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut
Ds. WM. Schut, Palmpasen

02-04
03.04

19.30 uur
19.30 uur

0+o4

21.30 uur

05-04

1904

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Ds. M. de Jager, Witte donderdag mmv de Cantorij
Ds. W.M. Schut, Goede vrijdag
Gezamenlijke predikanten, Stille zaterdag
Ds. M. de Jager, Pasen
Ds. M. de Jager
Ds. W.M. Schut

WJZIG I NG

EN VOORBEHOU DEN

15-03

22-03

12-04

11
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fLim o òr-cl-Litecten
Bakkerweg

3 .

9755 PM

Onnen .
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Vereniging Dorpsbelangen Onnen
Secretariaat: dorpsbelangen@onnen. nu

Website: www.onnen.nu

Voor het digitale marktplein van het dorp Onnen www.onnen.nu vraagt
de Vereniging Dorpsbelangen Onnen een Webmaster.
De site \ Mw.onnen.nu is al enige tijd online. De huidige webmaster, die samen met ons met het
digitale marktplein is gestart wil conform afspraak met Dorpsbelangen het beheer overdragen aan
iemand anders.
De nieuwe webmaster gaat:

o
.
o
.
o

het design verder uitbouwen m.b,v. CMS (Content Management Systeem) WordPress;
de site onderhouden;
e-mail beheren van o.a.: onnen@onnen.nu;
meedenken over vernieuwingen;
webmastering- werkzaamheden uitvoeren.

Meld je via dorpsbelangen@onnen.nu bij het bestuur van Dorpsbelangen en we nemen contact
met je op voor een afspraak.

Zwerfvuilactiedag Onnen 28 maart 201 5
Startpunt:

Dorpshuis De Tiehof in Onnen

Tiidstip:

start

Wat:

in groepjes worden er verschillende routes gelopen en

10 uûr
eindtijd: 12uur

wordt al het afvalverzameld.
Wie:

alle inwoners van Onnen, van klein tot groot!

Komt allemaal een handje meeprikken om Onnen
helemaal schoon te maken!
Vriendelijke groeten,
Bestuur Vereni ging Dorpsbelan gen
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Voor het voetlicht
Rijdend langs wegen zie je ze soms zitten: bruine
roofuogels op paaltjes, spiedend naar hun prooi. Het
z'ljn dan waarschijnlijk buizerds die vaak van paaltje
naar paaltje of boom vliegen. Het Zjn een beetje de

conditie opbouwen. Wanneer ze een prooi vangen,
beloon je ze flink. De valkeniers die hun vogels alleen
inzetten voor demonstraties, gebruiken daarbij altijd

luie vogels onder de roofuogels. Frank

Nieborg
vertelde mij dat. Hij heeft zelf een enorme liefde voor
die prachtige dieren. En dan niet alleen voor buizerds

Van eind augustus tot half februari mogen de vogels
getraind worden. Daarna wordt hen rust gegund om

maar ook voor de andere soorten die hun prooi

valkeniersjargon muiten. De vogels laten de veren
die beschadigd, kapot of oud Zjn los, waarna er
nieuwe veren kunnen groeien. ln het voorjaar zijn de
vogels druk bezig met het verzorgen en groot
brengen van hun jongen. Zowel het vrouwtje (wüD als

vliegend bemachtigen.

Frank

is

achttien jaar

en

studeert aan

kunstprooien.

hun veren te

de

Hanzehogeschool Small Business and Retail
Management. Het is een opleiding voor mensen die
willen leren om te ondernemen. Nu kan je dat niet
alleen leren, dat moet ook in je bloed zitten. En bij
Frank is dat het geval! Sinds half januari is hij met
Zjn eigen webshop www.falconershop.nl online.

in

het mannetje (tarsel) nemen zorgtaken op zich.
vogels weer getraind.

ln

Nederland zjn

er

met

name

demonstratievalkeniers te vinden, maar in het
buitenland, zoals in Engeland, is het vrij normaal om
met roofuogels te jagen. ln sommige landen worden
er steenarenden ingezet om te jagen op herten en
vossen. ln Mongolië wordt er met die vogels zelfs op
wolven gejaagd.

ln Nederland zi¡n er een paar duízend valkeniers.
Voordat je je valkenier mag noemen, word je geacht
een 2-jarige opleiding te volgen. Er worden twee

grotere exemplaren. Een uiltje kwam bij hem terecht.
Hij voedde het op door het met de hand te voeren,
waardoor het beestje ook leerde vliegen. Door de
goede verzorging van Frank werd het kleine uiltje een
enorme oehoe. Prachtig om te Zen, maar verder erg

examens afgenomen,

een theorie- en een
er ook twee

praktijkexamen. Daarnaast worden

stages gelopen bü ervaren valkeniers. De
roofuogelliefhebbers zijn onder te verdelen in drie

hij

gevoerd wordt en zit dan alleen nog maar.

lnmiddels had Frank kennisgemaakt met

Dat heet

Wanneer augustus weer in zicht komt, worden de

Frank is sinds zijn jonge jaren al geinteresseerd in
vogels. Het werd hem al vroeg door zijn vader
bijgebracht die zijn vogels in een volière in de tuin
verzorgde. Vanaf zijn achtste begon Frank met het
houden van zin eigen kanariepietjes, maar
langzamerhand verschoof zijn aandacht naar de

saai. Een oehoe wordt namelijk lui wanneer

verwisselen.

liefhebbers en de
is er een nieuwe
categorie bijgekomen: de webshopeigenaar die
artikelen verkoopt voor het houden, trainen en

groepen:

een

de

fokkers,

de

overlastbestrijders. Sinds januari

valkenier die zijn vogels inzet om overlast van vogels
op vliegvelden en vuilnisbelten te bestrijden.
Wanneer zo'n valkenier in het begin elke dag
terugkomt, leren de meeuwen ed. dat die plek
gevaarlijk is. Vervolgens kan de valkenier om de
zoveel weken terugkomen, waardoor de meeuwen
ontdekken dat z'n plek ook gevaarlijk blijft.

verzorgen van roofuogels!
Frank is in een gat in de markt gesprongen. Er zijn op
het gebied van valker'lj-artikelen weinig aanbieders.
Het meeste wordt in het buitenland besteld of door de
mensen zelf gemaakt.

Frank importeert uit Pakistan waar veel valkerijartikelen worden geproduceerd. Daarnaast laat hij
ook producten maken die mensen nog niet kennen
maar die wel praktisch zijn en toegevoegde waarde

Frank was onder de indruk van wat de valken,
buizerds etc. allemaal kunnen leren. Hij zocht een
goed nieuw thuis voor Zjn oehoe en begon zich te
verdiepen in de wereld van de roofuogels. ln Utrecht
werd er in die jaren geregeld een roofuogelbeurs
georganiseerd waar er demonstraties waren met de
vogels en het materiaal getoond en verkocht werd
dat nodig is om de dieren te trainen en te vezorgen.

hebben.
Het bedrijf van Frank heet "Falconer", dat is valkenier
in het Engels. Wanneer u een zwarte bestelauto met
oranjeletters en een gestileerde roofuogel door het

dorp of door het Noorden ziet rijden dan weet u dat

Frank ontdekte dat een valkenier zijn vogels al vanaf
jongs af aan leert jagen. Je laat het valkje op je hand
zitten om het vertrouwd met je te maken.
Langzamerhand wordt het dan zeeg (dat betekent
tam).
Om het te leren jagen, zorg je dat ze een beetje
honger hebben. Aan hun poot doe je een touwtje
waarna je ze steeds verder kunt laten vliegen en ze

Frank daar gaat!

Heel veel pleãer en succes, Frank, met de verdere
ontwikkeling van je webshoP!
Gosina Glasbergen

ffiuliSHf
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SI erve

kun ststoff en
transparante oplossingen in kunststof
tel 050-3600365
fax 0503600494

Neutronstraat 7-9
9743 AM Groningen

www.oosterveldkunststoffen.nl
info@oosterveldkunststoffen.nl

Voor: Plexiglas, polycarbonaat (lexan), trespa, serredak platen en Profielen, gevelbekleding (vinyplus),
reclameplaten voor bijvoorbeeld lichtreclame.
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CHTING VOLKSVERMAAK ONNEN

Paasvuur
Helaas moeten w'rj mededelen, dat w'rj geen geschikte locatie hebben gevonden voor het paasvuur.
De gemeente heeft pas half januari laten weten dat de oude plek niet meer gebruikt mag worden.
Wrj dachten een geschikte locatie te hebben gevonden. De eigenaar van het land heeft ook
toestemming gegeven om het paasvuur daar te kunnen laten plaatsvinden, maar bij nader inzien,
lijkt deze plek ons, met name in een natte periode, niet toegankelijk genoeg voor personenauto's.
Tractoren en andere z.¡lare voertuigen zouden er wel kunnen komen, maar het risico is dat het pad
en land er omheen te veel vernield zalworden.
gaan ervan uit, dat we het volgende jaar een geschiKe locatie hebben om het paasvuur te
kunnen laten plaatsvinden.

\Â/rj

Paasactiviteit
Aangezien wij niet genoeg bemensing hebben op de tweede paasdag, hebben wij besloten om dit
jaar geen paasactiviteit te organiseren.

Stichting Dieverdoatie
Pete Silverstein
Jose Eisses
\Mllem Swaving
Lars Berends

Jeugdvereniging de Oude School zoekt voor Koningsdag nog het
volgende:

I/iE l/AI/iE

SCIIÍ/í/L

- rode verf
- gele verf
- smurf blauwe verf
- witte verf
- witte lakens
- oude tuinstoel kussens/schuimrubber
- tuinbeits
Heeft u bovenstaande nog in de schuur staan of op zolder liggen en wilt u er afstand van doen, de
jeugd wil het graag hebben.
Het kan gebracht worden bij Lars Berends, Felland 48
Of u belt na 18.00 uur en we halen het op
4061647.
De jeugd
17
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Fellon
Horen

tel. 05f æ4 36 39
fox 050-534 38 I
www.outohus.nl
1

PH6H$

Fa. Ehkelkamp

Rrþtraalweg 135Haren
le/. 050-535 02 15

dû

Ekkelkamp
*

Iropnche ulssen, aquanums en benodþdheden

*

Henge/sporf en benodgdheden

*

i/oge/s, vrssen en /maagdreren

* HondensporL

*

@

die rbe nodqdheden

Springt eruit in
groenten en fiuit !

Dnrvenorging en -apollhæk

*Paarden-en tleetlæders

Berends

*Klonpen en laanen

Anjerlaan 23a-Ha¡en
050-5350334
j(
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In en om de Onnerpolder,

natuurnotities rond Onnen
spitsen. Veldleeuwerik?

Komen en gaan

Vr'tjwel alle keren dat we 's avonds na een
uitvoering van de DOT over het Boerlandspad
naar huis liepen, hoorden we de eeste
Scholekster, terug uit ln overwinteringsoord.
Maar de spelers van de DOT stonden dit jaar al
half februari op de planken en dan bivakkeren de
Scholekstes die in het binnenland broeden, nog
ergens aan de kust. Deze keer begeleidde de altijd
wat onheilspellende, hese kreet van een Kerkuil,
bl'rjver in de winter, ons tijdens de wandeling
huiswaarts. Bijna twee weken later, vroeg in de
avond op pad voor het inzamelen van bijdragen
voor de koningswagen van Felland, klonk wel het
bekende tepiet, tepiet vanaf het dak van ProRail.
Helemaal volgens het boekje dus. Begin maart
had dit Scholeksterpaar al flink mot met dat op een

boven de polder ving

horen.

Ook dichter bij huis breidt de bezetting van het
vogelkoor zich gestaag uit. Sinds een paar weken
begint de Roodborst ver voor zonsopkomst in de
eerste ochtendschemer Zjn parelende zang rond

te

strooien. Niet veel later vallen Merels en

Zangl'rjsters in. Zo wakker worden is te verkiezen
boven het vaak weinig goede nieuws waarmee de
wekkerradio je dag laat beginnen.

in

veranderd

Begin maart is ons het eercte voor-jaarsweekend
beloofd. Dan kunnen we ook enkele van de eerste
zomergasten ver-wachten. Eentje is voor iedereen
heel makkelijk ook aan het geluid herkenbaar: de
Tjifrjaf. De ander, de Zwarte roodstaart, krast zich
vaak op de nok van een hoge schuur of stal de
keel schor. Rond het verschijnen van deze Onner
Ons zijn ze er zeker.
Misschien is er dan ook weer een Ooievaarspaar
terug in Onnen, of op het nieuwe nest langs de

je je niet losmaken van die

streepjes ganzen, die geleidelijk tegen de blauwe
lucht vervagen. Ze vlogen al op grote hoogte toen

overkwamen

winters

Bij deze welkome muZkale aankondiging van een
nieuw broedseizoen voor de weidevogels voegde
Zch het jodelen van enkele Wulpen en het drukke
gedoe binnen een groep Kieviten. Zouden er ook
al Grutto's zjn? Ze lieten zich in elk geval nog niet

stippellijntje van vogels hebt opgespoord. Omdat
ze voortdurend contact met elkaar houden hoor je
ze eerde¡ dan dat je ze ziet. Als je ze eenmaal in

ze

zingende

ogende polderland.

noordoostelijke richting over. Het duurt alt'rjd even

beeld hebt, kun

ik mijn eerste

van z'rjn concert boven het nog heel

Op diezelfde dag trokken 's ochtends vroeg heel

voor je zo'n steeds van vorm

onstuimige wind

Veldleeuwerik van dit jaar in het kíjkerbeeld, en ik
hoorde, zelfs tegen de wind in, duidelijk flarden

plat dak aan de overkant.

hoog twee grote groepen Kolganzen

De

maakte het moeilijk de goede richting van de bron
ervan te achterhalen. Maar de lucht afzoekend

en waren vrijwel zeker met

zonsopkomst, de wind in de rug, veel westelijker

van ons op de wieken gegaan. Een dag later
kwamen nog meer groepjes over, veel lager, wel
duidelijk vertrekkers, maar vertrokken vanaf over-

Noordlandsdrift.
Spannende vogeldagen dus.

winteringsplekken dichterbij.

ln de polder waren in de eerste week van maart
nog heel wat Kolganzen aanwezig, maar al verre
in de minderheid bij de Brandganzen. T'tjdens een

ben hoentjen (benhoentjen@kpnmail. nt)

opklaring tussen de winterse buien op één van die
dagen lichten ze als een massieve zwart-witte
vlek op tussen de waterleiding en het gemaal.
Hoeveel het er Zjn wordt pas duidelijk als een
bijdraaiende charter, tegen de gure wind in, pal
over de vogels heen de daling richting vliegveld
Eelde inzet. Ze houden ons nog wel even
gezelschap, net als de talrijke paren Grauwe en
Nijlganzen.

Aan het eind van de waterputtenstraat achter de
Van Swinderenlaan deden heel ver-brokkelde,
maar toch bekende heldere tonen mün oren
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BETAAL fÑ''ET TEVEEL!
Stukadoorsbedriif
(6% BTW voor partlculleren"

naÊr de voorwaarden)

E NO.À
7
-Haren
#
050 5341730 / 06 22488883
Felland
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NIEBOUì,V
nieuwbouw verbouw onderhoud
Ook uw adres voor:
Houtwormbestrijding
Zwambestrijding

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

"85
Loon en aa

mingsbedriJf

GROND-, WEG- EN WATERWERKEN

1-__*.--

+_^__,r

Felland 2a - Haren

) 06 - 53315015 / 050 - 4061950

'

- riool ontstopping
- aanleg/renovatie rlooi
- drainagesystemen
- grondwerk t.b.v. tuin
- sloopwerk/recycling
- gladheidbestrijding
- levering straatzand/tu ingrondicompost
- leverlng halfuerharding (grind, miJnsteenlsplit)
- beschoeiing
- graafmachineverhuur
- transport

www.venderes.lnfo

info@vanderes.info
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De toekomst heeft een verleden
Op een warme, nazomerse dag stonden

aanwezigen die nog in eerbiedig gebed verzonken
stonden rond het graf. Zijn "amen" was volledig
overstemd door het onweer. ln plaats van het
"amen" liet hij verbijsterd zijn mond open vallen.
De dikke druppels sloegen door Fenna's katoenen
zomerjurkje heen. Omdat ze niets meer hoorde,
deed ze heel oneerbiedig één oog open. Ze zag
de totaal verbouwereerde dominee in de kerkdeur
staan en voor ze zelf besefte watze deed, vatte ze
de koe bij de horens en liet een helder en klaar
"amen" horen tussen twee donderslagen in. Een
zucht van verlichting steeg op. De Gardumers
spoedden zich van het kerkhof en verdwenen
schielijk in hun huizen. Dokter Vermeulen riep:

alle
bewoners van Ferwerd op de terp van Gardum bij
het pasgedolven graf. Ook de meeste Gardumers
waren er. Ze hadden Jikke immers goed gekend.
Het eenvoudige kerkhofle was netjes
onderhouden. Het gras was geschoren en de
beukenhaag geknipt. Fenna liet haar blik

ronddwalen. Sommige grafzerken waren wat
scheefgezakt en op andere was de tekst van
ouderdom onleesbaar geworden. Tenslotte bleef
haar blik rusten op het graf van de onbekende
vrouw. Het lag vlak achter Jikkes graf. Het had
altijd erg tot Fenna's verbeelding gesproken.

Jantje

en z1 waren er vaak als

lagere

"Kom snel de pastorie in. Het is

schoolkinderen naar gaan kijken. Het opschrift
kende ze dan ook uit haar hoofd: "Hier rust een
onbekende vrouw. Ze kwam om in de barre
Oorlogswinter van 1945. Gardum, Ferwerd.
2121945.' Fenna keek even naar Michiel, die
dichtbij haar stond. Michiel ving haar blik en knikte
haar bemoedigend toe. Jantje en Jannus stonden
naast hen. Toen Fenna naar Jantje keek, zag ze
dat Jantje over het gedolven graf heen, eveneens
naar het graf van de onbekende vrouw staarde.
lntrigerend toch. Wie was die vrouw, waar kwam
ze vandaan... Fenna vond het triest om zo
naamloos de vergetelheid in te gaan. De klok
begon te luiden, de dominee trad naar voren en
Fenna bepaalde zich tot de dienst.

Samen keken ze in zwijgende harmonie naar
buiten; naar Jikke's pas gedolven graf, naar het
graf van de onbekende vrouw en naar de
buitelingen van de kleurige bloemblaadjes. De
wind blies ze hoog op, liet ze wegzweven over de
vlaKe en daama neerdwarrelen op het groene
land. Rose, geel, rood en blauw. Fenna dacht aan

mevrouw Dallinga en ze wist, dat Jikke deze
bloemenhulde van de wind mooi gevonden zou

Het was broeierig heet. Donderkoppen in gemene,

grijze kleuren verschenen aan de lucht.

hier

levensgevaarlijk bovenop de terp." Dat was het
inderdaad, want de kerk en haar kerkhof stonden
op het hoogste puntvan de terp. De voeten van de
Ferwerders roffelden over het houten bruggetje
naar dokters pastorie. En staand voor het raam
zag Fenna de wind stoeien met de achtergebleven
bloemen en kransen. Michiel kwam achter Fenna
staan en legde zacht zijn hand op haar schouder.

De

dominee keek bezorgd naar de horizon en begon

hebben.

snel met zijn toespraak. Fenna keek naar het
oude, middeleeuwse kerkje, waar ze zonet
uitgekomen waren. De koster had z¡n
hemdsmouwen opgestroopt en trok aan het

De scholen waren weer begonnen. Fenna zat nu
in de vijfde klas van het gymnasium, Jantje ging
naar de vormingsklas en Jannus zatbr¡ Willem op
de middelbare landbouwschool. Want Hendrik
Dallinga had voet b'tj stuk gehouden en Jannus
mocht de vijfde klas niet overdoen. Jannus wende
gauw op de landbouwschool en legde zich erbij
neer, dat hij boer zou worden. Soms dacht Fenna
dat het hem eigenlijk niet zoveel kon schelen, als
Jantje maar in de buurt was. Ze waren dan ook
onafscheidelijk die twee en Fenna voelde zich wel
eens jaloers.
Ze wilde, dat Michiel net zoveel aandacht aan haar

klokkentouw in de toren. Fenna zag, dat het zweet

op zijn voorhoofd stond. De klok beierde en
bezorgde Fenna kippenvel op haar rug. Het was
een indrukwekkend geluid. Plotseling stak er een

felle wind op. De wind die vooraf gaat aan een
onweer. Ze blies het gebeier van de bronzen klok
aan flarden en strooide het in snippers uit over het
Groningse land. De zr¡,taar bebladerde takken van
de massieve linden bogen onder de kracht van de
wind. De bomen werden heen en weer geschud
als bossen stro bij het dorsen. De dominee, van
vier dorpen verderop, liet nog eens zijn blik over
de lucht dwalen. Het resultaat was, dat hij nog
sneller begon te spreken. Hij somde in ijltempo al
Jikke's goede eigenschappen op en sprak een kort
dankgebed uit. Zijn "amen" viel samen met een
enorme donderslag en ging hierin verloren. De
eerste regendruppels vielen en de dominee
spoedde zich de kerk in. Daar draaide hij zich om

en staarde in

besteedde als Jannus aan Jantje. Fenna wist
echter niet, dat Michiel niets liever wilde, maar dat
hij terugschrok omdat hij nog minstens zes jaar
studie voor de boeg had. Hij had Fenna niets te
bieden; ze waren nog zo jong. ln september
vertrok Michiel naar Groningen om met zjn
medische studie te beginnen. Hü had een
geschiKe kamer gevonden helemaal aan het
andere eind van de stad. Fenna zag hem met
leedwezen vertrekken en ze vroeg zich af,
wanneer ze hem weer zou zien. Onbewust nam ze

stomme verbazing naar de
21

één schaduwkant in het leven van de opgewekte
Jantje en dat was Jannus. Ze kon hem niet

een wat afstandelijke houding aan, zodat Michiel
het nog moeilijker vond haar te benaderen. Michiel
stortte zich met tomeloze ijver op zijn studie en als
een nachtkaars ging hun prille vriendschap uit.
Fenna bereidde zich voor op het amateurconcert

vergeten.

Fenna werkte keihard.

Ze slaagde voor

het

eindexamen gymnasium en studeerde serieus en
met veel ijver viool. Ze gaf er blijk van een zeer
begaafde leerling te zijn. Ze deed mee aan de
voorselectie voor amateurs, die met het NFO een
concert mochten geven. Ze doorstond dit glansrijk

en hoopte op een conservatoriumstudie.
De eerste tijd na het overlijden van zijn vrouw, ging
het goed met Hendrik Dallinga. Hij deed zijn best
om de boerderij zo goed mogelijk te laten draaien.
ledere dag kwam Dina, hun dienstmeisje uit
Gardum, om de boel schoon te maken en eten te
koken voor Hendrik en Jannus. Maar naarmate de
tüd vestreek en de jaargetijden somberder
werden, kwam Hendriks zwakke karakter meer

en

veroverde een plaats. Met nog twee
uitverkorenen mocht Fenna in een stampvolle
concertzaal haar kunnen ten gehore brengen.

Michiel zat ook in de zaal en na afloop feliciteerde
hij haar met haar succes. Fenna bloosde verheugd
en Michiel trok daar terecht de conclusie uit, dat hij
haar niet zo koud liet als ze soms liet blijken. Zijn
hoop bloeide op. Fenna had gedacht met dit
concert haar vader te overtuigen van haar
muzikaal talent. Ze hoopte nu, dat hij haar zou
toestaan zch in te laten schrijven aan het
conservatorium. Daar bleek echter geen sprake
van. Reinier Kloosterboer vond, dat er in de
muziek geen droog brood te verdienen viel, tenzij
je geniaal was. Dat laatste verwachtte hij niet van

naar voren. Hij ging eerst één avond in de week
naar het café, maar al gauw werden het er twee.
En eer het voorjaar begon, was hij geen avond
meer thuis. Dat alles was nog tot daar aan toe

geweest als hij Jannus maar niet meegenomen
had. Hij vond dat die jongen ook wat vertier
hebben moest. Jannus vond alles best, zolang hij
maar niet hoefde te leren. Zo zagen de Ferwerders
die zomer vader er zoon Dallinga iedere avond op
de fiets naar Gardum vertrekken voor hun
dagelijkse hoeveelheid alcohol. Het waren voor
Jantje moeilijke tijden. Ze was gek op Jannus,
maar ze zag geen kans om hem uit het café te
houden. De ene ruzie volgde de andere op en
tenslotte maakte Jantje het uit. Dit was voor
Jannus een reden erbij om nog meer te gaan
drinken, zodat hij voor zijn twintigste bijna geen
avond meer nuchter thuiskwam. Zo nu en dan
verkocht Hendrik Dallinga een koe en dan konden
ze het financieel weer enige maanden uitzingen.
De boerderij ging hard achteruit en het land werd
verwaarloosd. Reinier Kloosterboer, die toeziend
voogd was, kon er evenmin iets aan doen. Ze
hoopten, dat Hendrik eens tot bezinning zou
komen. Op een hoogtepunt volgt vaak een
dieptepunt, waarna een periode van stabilisatie
optreedt. Dat gebeurde ook bij vader en zoon

zin dochter. Groot was Fenna's woede en
teleurstelling. Ze gooide na deze tegenslag
halsstanig haar kop in de wind en gaf zich zonder

medeweten van haar ouders op als leerling
radiologisch laborante in een ziekenhuis in
Amsterdam. Een flink eind uit de buurt. Ze voelde
er niets voor om telkens door haar vader op de
vingers gekeken te worden. Ze zocht een goede
leraar op en zette in haar vrije tijd haar vioolstudie

voort, want

ze was

financieel onafhankelijk

geworden van haar ouders. Michiel zag haar met
leedwezen vertrekken.

Er waren nadien drie jaren verstreken. het was
een prachtíge juli ochtend. De lucht was strak
blauw en er was geen zuchtje wind te bekennen.

gerust had, werd door Jantjes assistentie
aanmerkelijk lichter. Daar Lourens en Margreet
Vermeulen zelf geen kinderen hadden,
beschouwden ze Jantje een beetje als hun

Het was een van die zeldzame dagen, dat het om
tien uur's ochtends al warm kon Zjn. De dauw op
het land was reeds lang verdwenen. ln de
schaduw van een oude knoestige appelboom zat
een heel mooie, jonge vrouw op een fleurige
tuinstoel. Ze droeg een groene rok bezaaid met
klaprozen, korenbloemen en margrieten. Het witte
hemdblousje liet haar welgevormde schouders en
armen zien. Haar benen had ze over elkaar
geslagen en haar hoofd liet ze rusten tegen de
zachte, verende stof van de tuinstoel. Haar blonde
lokken had ze naar achteren gestoken, zodat ze
niet b'rj de minste of geringste beweging naar
voren zouden vallen. Ze hield haar hoofd naar
boven gericht en keek peinzend naar de bladeren
van de oude appelboom, die een spelvan licht en
schaduw voor haar opvoerden. Haar armen lagen
ontspannen op de armleuningen. Elegante, wiüe
schoentjes lagen naast haar en haar blote voeten
rustten in het gras. Binnen handbereik was een

dochter. Jantje was blij met haar baan. Ze kon
gezellig thuis blijven wonen, ze kende de meeste
patiënten en ze vond het werk enig. Er was slechts

tafeltje waarop een aangeroerd ontbijt stond.
lsabel Kloosterboer rommelde in de keuken. Zo nu
en dan keek ze door het raam naar het bekoorlijke

Dallinga. Hun geweldige

uitspattingen

verminderden. Ze begonnen meer aandacht aan
hun bedrijf te besteden, daar ze wel begrepen dat
zo'n leven geen jaren vol te houden was. Toch
kwam de vriendschap tussen Jannus en Jantje
niet meer op gang. lets waar ze beiden in stilte
onder leden. Jantje slaagde voor de vormingsklas
en werd doktersassistente bij dokter Vermeulen in
Gardum. Lourens Vermeulen was maar wat blij
met haar; een flinke meid met een praktische kijk

op de problemen van het leven kon hij goed
gebruiken. De anrare taak die voorheen op de
schouders van doktersvrouw Margreet Vermeulen
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zelden gezien. Hij zou wel vriendinnetjes hebben,
dacht Fenna en haar volkomen vergeten z¡n. Ze
zuchtte diep. Ze wou maar, dat ze af was van dat
gevoel. Het was immers zinloos. Gisteravond was
ze aangekomen op Ferwerd en sterker nog dan

tafereeltje in de boomgaa¡d.Ze vond het maar wat
fijn om haar dochter een poosje thuis te hebben.
Amsterdam was zo ver en ze zag Fenna zo weinig
meer. Ze begreep heel goed waarom Fenna drie
jaar geleden helemaal naar Amsterdam gegaan
was, maar dat nam niet weg, dat ze het meisje
miste. Ze snapte eigenlijk niet waarom Reinier er

anders waren

conservatorium wilde. Tegen haar vertrek naar
Amsterdam had hij weinig bezwaar gemaakt. Het
waren echte, noordel'rjke st'rjftoppen die twee. Ze
hadden beiden voet bij stuk gehouden en geen

in

haar

gedachten uit haar hoofd wilde schudden. lk moet
ermee ophouden, dacht ze. Het heeft geen enkele
zin. lk maak het mezelf alleen maar moeilijk. Ze
had in Amsterdam een goede vioolleraar en dat
was het wat haar in het Westen hield. Ze zou eens
bij mevrouw Verster kunnen informeren of er hier
ook iemand was die haar verder zou willen helpen.
Misschien zou het wel mogelijk zijn om een halve

prjn

gedaan, die ruzie tussen de twee mensen waar ze
zielsveel van hield. lsabel was blij, dat Fenna

vioolles genomen had in Amsterdam. Ze vond dat
haar spel flink vooruitgegaan was en ze begreep,
dat het Fenna enorme inspanning gekost moest

baan te nemen en een aangepaste
conservatoriumopleiding te volgen. Ze besloot om
op ondeaoek uit te gaan. De keukendeur klapte

hebben om naast haar werk die vioolstudie te
doen. Fenna had zonder twijfel talent, alleen
daarover viel niet te praten met Reinier. Reinier
vond een viool een prachtig instrument om daar
als hobby wat op te fiedelen, maar je moest zijns
inziens wel stapelgek zijn om daar je broodwinning
van te maken. Reinier had het liefst gezien, dat
Fenna was gaan studeren, maar Fenna had
geweigerd en ze had gezegd dat als hij haar
vioolstudie niet wilde betalen, ze het zelf wel

dicht. Fenna keek op. Haar moeder kwam eraan
met de koffie. Fenna glimlachte naar haar. lsabel
zette het blad op tafel en zei: "Wat vind ik het toch
gezellig, dat je een poosje hier bent, Fenna. Voel
je er niet voor om weer naar het Noorden te
komen?"

Fenna knikte: "lk zat er juist over na te denken en
de mogelijkheden af te wegen."
lsabel draaide wat heen en weer. Ze wilde niet de
indruk wekken, dat ze zich met de zaken van haar
dochter bemoeide, maar tenslotte zei ze: "lk heb
zo eens hier en daar mijn licht opgestoken en het

verdienen zou. Het waren moeilijke weken
geweest toen de strijd tussen vader en dochter
ontbrandde en lsabel was niet bij machte geweest
om er in te bemiddelen. Het had grote schaduwen
geworpen over het geluk van Reinier en lsabel.
Fenna, onder de appelboom, bewoog zich en nam

is me ter ore gekomen, dat Wilting van het
Concertgebouworkest naar het Noorden komt en
eerste violist bij het NFO wordt. Ze hebben mij

een hap van haar boterham. Ze dacht lang en
ernstig na, want ze vond dat ze op een punt
beland was, dat ze een beslissing zou moeten
nemen voor haar toekomst en dat was geen
eenvoudige zaak. Ze was nu gediplomeerd
radiologisch laborante. 7e kon in Amsterdam
bl'rjven als ze dat wilde, maar in haar hart
verlangde Fenna weer terug naar het Noorden.
Het was haar te vol in het Westen en dat was het
meisje van de groene vlakten niet gewend. Ze

verteld dat

hij een goed vakman is en

een

bekwaam pedagoog."

"ls dat waar?" Fenna veerde op en keek lsabel
aan.
"Hij is goed. lk heb hem vaak horen spelen."

"Je zou eens kunnen informeren. Wie

weet,

misschien wil hij je wel les geven."

Fenna knikte nadenkend. "Geen gek

idee,

moeder," zei ze waarderend. Er viel een stilte en
na een poosje toen de koffiekopjes leeg waren,
vroeg lsabel: "Wat is er Fenna? Waar denk je

miste het vlakke land met zijn weidse aanblik, zijn
ruimte en zijn vrijheid. Ze staarde dromend over
het zonovergoten veld zonder er veel van te zien,
Ze dacht met weemoed aan twee vrolijke, donkere
ogen, omlijst door donker haar, die haar vriendelijk

aan?"

Fenna schrok op uit haar mijmeringen: "lk dacht
terug aan vroeger, toen we nog kinderen waren en
alt'ljd met zijn vijven optrokken. lk vroeg me af hoe
het met de Smidjes is en met de Dallinga's. Het
lijkt me alweer zolang geleden, dat we met elkaar

Ze probeerde dat gezicht uit

haar
weer
telkens
dook
het
herinnering te bannen, maar

aankeken.

herinneringen

deed haar aan Michiel te herinneren. Fenna
schudde haar blonde krullen, alsof ze de

zo op tegen geweest was, dat Fenna naar het

duimbreed toegegeven. Het had lsabel

de

bovengekomen. Het leek wel alsof alles zijn best

op. Het was toch eigenlijk abnormaal. Hoe lang
was het geleden, dat ze Michiel voor het laatst
gezien had? Het was in ieder geval vijf jaar
geleden, datze op een schoolfeestje een zoen van
hem gekregen had. Ze had vriendjes gehad in
Amsterdam, maar telkens als het wat dreigde te

naar school fietsten. Omdat

ik

drie jaar

in

Amsterdam heb gezeten, ben ik ze wat uit het oog
verloren en dat vind ik toch jammer."

lsabel knikte: "Nou, de Dallinga's

gaan

tegenwoordig heel wat minder naar het café in

Gardum dan vroeger. De boerderij ziet er ook
minder verwaarloosd uit. Het lijK de goede kant op

worden, keken in gedachten die donkere ogen van

Michiel haar aan en dan kon ze niet. Ze kon
Michiel niet vergeten. Krankzinnig was het
gewoon. ln de afgelopen vijf jaar had hij nooit iets
ondernomen. En de laatste drie jaar had ze hem

te gaan."

"ls het nog weer wat geworden tussen Jantje en
Jannus?"

n

"Ja. Volgend jaar moet hij eindexamen doen. Hij
wil landbouwvoorlichter worden en daarvoor moet
hij nog een aantal aanvullende cursussen volgen
in Wageningen. Maar dat kan als hij werkt."
"2o", zei Fenna bewonderend. "Dus toch geen

lsabel schudde haar hoofd. "Heeft Jantje er nog
verdriet van?"
"lk weet het niet. Je merkt weinig aan haar. Ze is
altijd vrolijk en opgewekt en doet haar werk met

plezier. Lourens is zeer tevreden over haar en
Margreet eveneens. Ze is een uitstekende

boer,"

"Ach nee. Het is nog steeds zijn liefste wens,
geloof ik, maar dan moet je zoveel investeren...
Dat is haast niet meer op te brengen en
landbouwvoorlichter is natuurlijk ook een

doktersassistente met hart voor haar werk.
Lourens had zich geen betere kunnen wensen."
Fenna knikte:'Jantje is een schat. Weet je nog wel
hoe ze mevrouw Dallinga toen verzorgd heeft. Ze
was toen nog maar zestien."
"Ja buitengewoon. Nou van Jannus weet je het. Hij
heefr de middelbare landbour¡vschool afgemaakt
en is toen op de boerderij gekomen. Het schijnt er
een huishouden van Jan Steen te zijn, als je het
dienstmeisje hoort tenminste. Het is ook niets twee

fantastische baan."
Fenna knikte en zweeg añruachtend.
"En Michiel? Wilje daar niets over weten?" lsabel
keek Fenna ondeugend onderzoekend aan. Fenna
bloosde licht. "Ja, natuurlijk", gaf ze toe.
'Michiel doet het uitstekend met ãjn studie, zoals
te verwachten viel. Hij heefr Zjn doctoraal gehaald

mannen in een huis zonder vrouw.n Fenna grijnsde
even. Ze zag het voor lch. Overal rommel, vuile
kopjes met een laagje koffie erin van drie dagen
oud, een ongedekte tafel en brood, dat zo van het
aanrecht af gegeten werd. Ze griezelde er van.

en is nu bezig met ljn klinisch jaar. Dan is hij
klaar. H'lj heeft hard gewerkt en zeer vlot zijn

studie gedaan. Het kan gewoon niet vlugger.'
Fenna luisterde geïnteresseerd en knikte. lsabel
vervolgde: "lk geloof, dat hij dit weekend thuis zou

'Víndt Jannus het ook erg, dat het uit is met

komen.o

Jan$e?"
"Och, je merkt er weinig van. Het is ook al weer
zolang geleden moet je niet vergeten."
"Ja, dat is ook zo. En Willem? lk hoorde dat Willem
naar de hogere landbouwschool is gegaan"

"On, zei Fenna met geveinsde onverschilligheid.
"Dat is leuk."
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Loopgroep Onnen
Loopgroep Onnen draaft door....
Na de berichten van Joke over de woeste halve marathon van Egmond in de vorige Onner Ons, staan we nu
alweer bijna klaar voor de start van de halve marathon van Haren. De halve marathon van Haren begint
langzamerhand ook een evenement van en voor de Onnenaren te worden. Vorig jaar is er tijdens de halve
marathon geld geworven voor de kerkklok. De klok staat er inmiddels en heeft ertoe geleid dat deze op 7
maart wordt geluid en ook dat de route van de halve marathon is verlegd. Ook hoveniersbedrijf Bartelds heeft
de rotonde bij de Formido passend opgetuigd met een loper en héélveel hardloopschoenen.

Ja, en dan zijn er natuurlijk de vele lopers uit Onnen die
al lange tijd in training zijn om de eigen tijd van vorig jaar
of soms zelfs van vorige jaren te verbeteren. Zo hebben
we met de loopgroep ondertussen al heelveel kilometers
in de benen. We volgen nauwgezet het schema dat Ellen
vroegtijdig voor ons heeft bedacht. Op de zondagen staat
er al weken een lange loop van minstens 16 km op het
schema. De langste training hadden we op zondag 15
februari. Toen hebben Joke, José, Carel, Cees, JanWillem, Sophie en Christel zelfs een rondje om het
Zuidlaardermeer gerend. Een ronde van totaal 25
kilometer. Onze coach Ellen, onze steun en toeverlaat,
ernaast fietsend met pepdrankjes, peptalk en camera.

We hadden besloten deze lange tocht te starten vanaf de kant van de Waterhuizerweg. Dat leek ons beter
want de tocht van vorig jaar, waarbij onze coach 'zoekraakte', zat ons nog vers in het geheugen! De route
leidde ons via prachtige fietspaden door de Polder richting de Groeve en vervolgens richting Zuidlaren, over
de fietsbrug en langs de doorgaande weg terug over Zuidveld en de Dorpsweg, We hadden Paul en Jan als
back-up scenario achter de hand om eventuele geblesseerden met de auto op te halen. Daar heeft niemand
gebruik van gemaakt.
En dan is het zaterdag 7 maart zover en weten we zeker dat we de finish
ruimschoots kunnen halen. De halve marathon is voor een gedeelte van de
lopers ook een sponsorloop voor Stichting Waridi. Mocht u het, na het
lezen van dit stuk, leuk vinden hiervoor te doneren, dan kunt u een mail
sturen naar Joke Stulp, renkenstulp@planet.nl

Om nog even in de goede doelen te blijven, wil ik namens de Nederlandse
Hesenstichting iedereen in Onnen bedanken voor de gulle giften t'tjdens de
collecte in februari. Misschien een rare eend in dit relaas, maar ik kom erop
omdat de hersenstichting veel onderzoek naar de hersenen mogel'tjk
maakt. Eén van de onderzoeken richt zich op wat er precies in de hersenen
gebeurt als mensen (veel) bewegen. Op 7 maart is er een symposium in
Beilen met als thema 'het fitte brein'. Dat bewegen positief bijdraagt aan
ons geluksgevoel en goed is voor de hersenen is bekend. We zijn in Onnen

dus goed belg met onze vele fietsers, lopers en alle

andere

sportievelingen.
Mocht

je na het lezen van dit stuk ook willen aansluiten bij de loopgroep dan kun je contact opnemen met

Ellen Keller. Deelname aan de loopgroep is gratis. We hebben twee gezamenlijke trainingen per week. Op
iedere zondagochtend om 9.00/9.30 uur doen we een duurloop en op iedere dinsdagavond om 18.30 uur is er
een gevarieerde intervaltraining. Bij de intervaltraining kan ieder op zijn eigen niveau meedoen. Dus, een
keertje meedoen? Mail naar: ellen@kelleroni.nl
Sportieve groet,
Christel Ganzeboer
NB. De inleverdatum lag voor de halve marathon van Haren, het verschijnen van de krant erna (red.)
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Adfrz"

Laat u niet verrassen,
kies een adviseur
die is aangesloten
bii de AdFlz.
Voor alle Yerzekeringen.

Adviseurs in Financiêle Zekerheid

ln Horen is dat

o.o.:

Assurantiekantoor

P.

Teune VOF

Klaverlaan 35,9753 BZ Haren Tel.050-5020127 Fax 050-5345440
Lid van de AdFiz en Sticlrting Klachteninstituut Verzekeringen

DarLelds

Hoveniersbedri f
Dorpsweg

.r.-':t:!':..,';'..,
v\r\{rw.bartelds.nl

050-4061991
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N ie uwsbrief Ora njevere n ¡gi ng O n n en
maaft 2015, nr. 3
Wagenbouw
De wiiken:
ln alle wijken van Onnen wordt druk getimmerd, geverfd en geklust om de
mooiste wagen te maken! ledere wijk heeft inmiddels een Film uit hun genre
uitgekozen die wij natuurlijk niet verklappen... het belooft in ieder geval een
o Actie
heus spektakel te worden! ìt1ftj hopen dat er veel wijkbewoners meehelpen
en dat er met veel enthousiasme en plezier gewerkt wordt. ledereen héél

o

Science Fiction

De Oude School

o

Kinderfilm

o

Gomedy

o Avonturen

o

veel succes!
Bestuurswissel
Rieanne de Wit was dit jaar aftredend en heeft Zch niet herkiesbaar gesteld
ln 2006 is ze in het bestuur gekomen en gaat ons na 9 jaar verlaten. Het
afgelopen jaar was ze voorzitter. Door haar vertrek hebben we een nieuwe
voorzitter: Bennie Smid. Daar we tot voor kort geen nieuw bestuurslid
hadden, heeft Rieanne aangegeven tot na Koningsdag als bestuurslid aan
te blijven waar wij natuurlijk heel blij mee Zjn! lnmiddels hebben we er een
nieuw bestuurslid bij: lna Wolthers.
Dagprogramma in het kort
Het centrum van het feest vindt plaats op de Tijborg, het
evenemententerrein van Onnen. Er komt een feesttent en voor de kinderen
zal er een springkussen aanwezig zijn.

Historisch

o Avonturcn

Zie ook

www.onnen.nu
Oranjevereniging
Feest 2015 praalwagens
Of kijk op onze
facebooksite:

Om 10:00 uur staan de deuren open voor de wagens. We beginnen dan met
de opstelling. Om 11:00 uur wordt deze dag officieel geopend met het
zingen van het lMlhelmus en vervolgens worden er ballonnen opgelaten.
Vervolgens start de optocht met de praalwagens door Onnen . Er zal
halverwege een pauze plaatsvinden.
Na afloop van de optocht verzamelen alle wagens Zch op de Tijborg
Vervolgens gaan we dan gel'rjk door met
het feest. Er zal gelegenheid zijn om te eten,
drinken en natuurlijk mogen de benen van de
vloer! De band The DownTown Dogs uit Eelde
zorgt voor een swingend vervolg! En natuurlijk
zal 's avonds de prijsuitreiking plaatsvinden.
Het feest zal tot ca.22:3,0 uur duren.
De route en tijden zullen nader bekend worden gemaalí

Oranjevereniging Onnen
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GEZONDHEID OP NUMMER
De sleutel

1

is lichaam en oeest in balans.

Machiel Gabor Welbergen en Tineke Berends slaan de handen ineen. Machiel
gaat b'rj Studio Energy Tai Chi lessen verzorgen. Maar wat is Tai Chi? Tai Chi
is een traditioneel Chinees systeem van tal van lichaams-oefeningen. Deze
worden gekenmerkt door een serie harmonieuze bewegingen die men op een
langzame en vloeiende manier uitvoert. Het wordt in China reeds eeuwenlang
beoefend ter bevordering van gezondheid, welzijn en als zelfuerdediging. Tai
Chi Chuan ontspant lichaam en geest, kalmeert het zenuwstelsel, maakt stijve
gewrichten los, haalt de spanning uit de spieren en herstelt zowel het fysieke
als het psychische evenwicht. Tai Chi Chuan kan tot op zeü hoge leeftijd

beoefend worden door zowel mannen als vrouwen. Op een rustige en

doelmatige manier kun je zo aan de verbetering van je gezondheid werken.

Gratis proeflessen:

Maandag 16 maart

11.45 tot 12.45 uur

Woensdag 18 maart 12.00tot 13.00 uur
Donderdag 19 maart 12.15 tot 13.15 uur
Donderdag 19 maart 21.30 tot 22.30 uur
Vrijdag 20 maa¡111.00 tot 12.00 uur
Vooraf aanmelden a.u.b. Hortuslaan 3a, Haren, 050-5371295

Zon en Fitness Súudio

Voor meer informatie kijk op www.studioenergyharen.nl

Beroep op ¡nwoners van de gemeente Haren
.SPOREN
VAN TwrCoE WENEIOOORLOG,
GezoCHT:
14 april 1945: Bevrijding van Haren. Straks zeventig jaar geleden. Dat moet natuurlijk gevierd worden. En dat
gebeurt ook. ln het Raadhuis en in 't Clockhuys wordt een bijzondere expositie ingericht van voorwerpen, die
het verhaal vertellen van de oorlog zoals die door de bevolking werd beleefd.

Voor die expositie doet de organisatie een beroep op de medewerking van alle inwoners van de gemeente
Haren. Wie nog iets in zijn bezit heeft, dat stamt uit de jaren 1940 -1945, bijvoorbeeld een foto, een bonkaart,
een persoonsbewijs, een muntje, een krantje, een helm, ... wordt uitgenodigd dit voor de expositie uit te
lenen? Dat voorwerp wordt nog waardevoller wanneer u kunt vertellen welke rol het heeft gespeeld in de
oorlog, welke (mogelijk aan u doorvertelde) herinnering eraan vastzit.

ll' maakt deel
uit van het meerjarig samenwerkingsproject 'Haren krijgt verbeelding' van de gemeente Haren met de
Culturele Raad Haren. Met de voorwerpen en de daarbij horende verhalen wil de werkgroep de expositie
inrichten om oud en jong publiek in Haren zeventig jaar na dato iets te laten ervaren van wat oorlog en
Een werkgroep van de Culturele Raad Haren is met de voorbereiding bezig. 'Sporen van WO

bevrijding hebben betekend. De Harener middelbare-schooljeugd is bij de organisatie ingeschakeld.
Kunt u iets bijdragen? Wilt u dat dan doorgeven via onderstaand adres?
B.J.F. Bavinck,
Westerse Drifr 80, 9752LK Haren

Tel.: (050) 4029924
E-mail: fiiso@bavinck.nu
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Nieuws uit Onnenstaete
Nieuwsbrief nummer 4
Maand: maaft 2015
Redactie: medewerkers COA locatie Onnen
Reacfies kunt u sturen naar: onnen@coa.nl

WE WONEN ER OP HET AZC?
Deze vraag krijgen wij met enige regelmaat,
Niet om het maandelijks te doen, maar nu om u

een beeld te geven hieronder

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, was
het de laatste maanden een erg hectische en
drukke periode. lntussen is de relatieve rust
wedergekeerd en is er tijd en ruimte ont-staan
het AZG verder te ontwikkelen. Hiertoe willen

de

bezettingscijfers per 25-02-14. Voor het goede
begrip, deze c'rjfers wijzigen bijna dagel'rjks.
Evenzo wijzigrt de gemiddelde populatie minder

wii graag het aantal activiteiten

en

ontmoetingen met Nederlanders u itbreiden.

snel en geeft onderstaand een reëel beeld van de
populatie van de afgelopen maanden.

Voor hulo bii activiteiten ziin wii op zoek naar:

6 Vrouwen die het leuk vinden om in onze
vrouwenkamer activiteiten op te zetten en te
begeleiden, of gewoon lekker koffie willen komen

Geslacht
Mannen
Vrouwen

337

Totaal

460

123

Man
<1E

18-24

25-44
45-64
65+

drinken.

Vrouw Totaal

85
53

61

146

2

65

174
24
2

45

219

4
0

28

1

Aantal
212
9
10

212
22
27
40

5
o

22

110

7

42

7

1

7

2
3

4

1

I

barmedewerkerc.

6

2

78

Staatloos

55 (meest Syrië)

lrak
Libië
Somalië
Overíq (divers)

20

Totaal

die willen

meedraaien

in

de

kinderen van 4 tot 12 en 12 tot 16 jaar,
Als u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen
met Louis Mulder of Esmeralda van Boon. Zii zryn

te

bereiken via het centrale nummer van AZC

Onnen. Telefoonnummer: 088-7157575 of via email: onnen@coa.nl.

DANK AAN GULLE GEVERS!

De afgelopen maanden ontving AZG Onnen
financiêle donaties van diverse organisaties.
Bij dezen bedanken wü: de Nicolaasparochie
Haren, ouderenraad Haren, Hervormde kerk
Haren en het Lilianefonds. Het geld wordVis
besteed aan extra spel- en speelmaterialen voor
de kinderen en benodigdheden voor het inrichten

235

Eritrea

Vrijwilligers

6 Vrijwilligers voor de kinderspeelplek voor
kinderen tot 4 jaar.
6 Vrijwilligers voor de kinderhuiskamer voor

Aantalvan
nationaliteit
Svrië

de

kinderrecreatie. De leeftijdsgroep tot 16 jaar, in de
avonduren.

460

Totaal

u

gewoon wat praten. Tevens ondersteunt

460

Totaal

1

6 Vrijwilligers die willen meedraaien in onze soos.
U werkt dan samen met 2 bewoners die bardienst
draaien. Uw werk zal bestaan uit veel contacten
met onze bewoners, samen een spelletje doen of

van een kappersruimte op de locatie. Mede dankzij

u wordt het leven van de

bewoners

oP

Onnenstaete weer wat mooier!

o

VEEL

12

5l

KINDEREN,

SOMS ERG

VEEL

KINDERENI

Asielzoekers op Onnenstaete wonen in
caravans of chalets. Dit maakt de locatie bii

460

uitstek geschikt voor gezinnen.
Zij hebben door deze manier van huisvesting meer
privacy dan op sommige andere COA-locaties.
33

Daarom wonen er dan ook veel gelnnen met
kinderen. Dit op zich is natuurlijk erg leuk, maar
brengt ook zijn eigen probleempjes met zich mee.
Op het moment dat er geen school is, 's
woensdagsmiddags, 's avonds en tijdens
schoolvakanties zijn de kleintjes zeer nadrukkelijk
aanwezig en zorgen soms ook voor overlast. Zij
zijn vooral buiten aan het spelen. De kleine
woningen bieden simpelweg te weinig ruimte voor
de tomeloze energie van de kleintjes. Helaas zijn

nog niet alle benodigde

Op deze mooie dag genieten de 84 Kinderen en
hun 14 begeleiders (papa's en mama's) met volle

teugen van alle attracties van het pretpark.
Lachend en joelend, springend en klauterend

bestormen zij de attracties. Ook de ouders die als
begeleiding zijn meegegaan, hebben plezier. Een
moeder lacht breed als zij zichzelf waarneemt in
een lachspiegel, een vader heeft pret als hij de
overdreven scheve trap afloopt. Even een moment
om de zotgen te vergeten, even een dag om te
genieten als een kind, even een dag om te
genieten van de kinderen die pret maken. En oh
ja, de Nederlandse patat die is ook heel erg lekker!

voorzieningen

gerealiseerd, waardoor de kinderen min of meer
gedwongen zijn gebruik te maken van de ruimtes
die er wel ljn, maar die vaak ook door volwassen
worden gebruikt. Gelukkig verbetert het weer de
komende t'ljd en kan er gestart worden met de

realisatie van een kinderspeelplaats en een
voetbalkooi. Op deze wijze verwachten wij
mogelijke overlastgevende situaties beter te
voorkomen. Ook zijn wij druk doende met het
inrichten van de speelzaal en het vormen een
organisatiecomité opdat er binnenkoft voldoende
vermaak voor de kinderen zalz¡n.
VERKEERSVEILIGHEID BLIJFT PUNT VAN
ZORG

In samenwerking met de scholen probeert het
COA voldoende aandacht te hebben voor het
punt verkeersveiligheid.
Evenzo kunnen wij helaas niet altijd alles
voorkomen. Daaftoe hebben wü ook de
verantwoordelijkheid en inzet van de ouders nodig.
En dit lukt soms nog onvoldoende. Wij en ook
dorpsbewoners zien dat enkele nog te kleine
kinderen in hun eentje (soms in een groepje)
zonder begeleiding naar de basísschool gaan. Het
COA heeft in de krokusvakantie ouders
aangesproken op hun verantwoordel'ljkheid en hen
opgeroepen hun kroost naar school te begeleiden.
We zullen er op toezien dat dit ook daadwerkelijk
gebeurd en waar nodig een vervolgactie inzetten.

PLEZIER OP SPROOKJESHOF

Op de laatste dag van de krokusvakantie is er
voor de kinderen van AZG Onnen een dagje uit

georganiseerd naar

het

Sprookieshof in

Zuidlaren.
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Fiets mee over de prehistorische Al
Fiets op 4 juli mee over de oudste route van Nederland met de NTFU Klassieker
Haren-Haren***. De organisatie van Fietsfestijn Haren-Haren is er alweer in geslaagd
om mooie fietsroutes uit te zetten door een oeroud landschap.
De fietsers stappen op om het Geopark de Hondsrug te verkennen over twee
fietsroutes van 150 km en 80 km, waarbij wederom historische verzorgingsposten
worden aangedaan. Dit jaar gaan de fietsers op bezoek bij het 550 jaar oude Klooster
Ter Apel (150 km) en Hunebedcentrum Borger (150 km en 80 km) met de grootste
hunebed van 5500 jaar oud.

€ç>
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NTFU Klassieker Fietsfestijn Haren-Haren***
Fietsfestijn Haren-Haren is met ingang van2015 een NTFU Klassieker. Dit is omdat Fietsfestijn Haren-Haren
in 2014 op alle punten uit het Kwaliteitssysteem Wielersportevenementen een dikke vette 10 heeft gescoord.
"Dit evenement kunnen we beschouwen als een topevenement binnen de NTFU. De organisatie,
routebeschrijving en bepijling, service en veiligheid zün bü Fietsfestijn Haren-Haren*** uitmuntend!"

lnschrijven
Deelnemers kunnen kiezen uit twee fietsroutes met het Raadhuisplein te Haren als startlocatie en
finishlocatie.
150 Km voor wielrenners van Haren naar Klooster Ter Apel om via de smokkelroute naar de Duitse
gemeente Haren Ems te fietsen. De terugweg gaat over de oudste snelweg langs Hunebedcentrum
Borger en door Geopark de Hondsrug terug naar Haren.
80 Km voor wielrenners van Haren door het Hunzedal naar Borger. Na een bezoek bij Expeditiepoort
lJst'ljden en Prehistorie in het Hunebedcentrum Borger wordt teruggefietst door het Geopark de
Hondsrug terug naar Haren.

¡
.

Klooster Ter Apel
Een tussenstop voor de fietsers die deelnemen aan de 150 km toertocht.

Klooster Ter Apel ligt in het uiterste zuidoosten van de provincie Groningen op een beboste zandrug langs de
eeuwenoude handelsroute van Mtinster naar Groningen. Voor doortrekkende reizigers en pelgrims was het
klooster een plaats van gastvrijheid en toewijding. Hoewel accenten Zjn verlegd, is Klooster Ter Apel tot op
de dag van vandaag een ontmoetingsplaats gebleven.
Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH TER APEL, +31 [0]599 581370, info@kloosterterapel.nl,
www. kloosterterapel. n I

Hunebedcentrum Borger
Een tussenstop voor de fietsers die deelnemen aan de 80 km en 150 km toertocht.
Het Hunebedcentrum is een archeologisch museum in het Drentse dorp Borger, op een steenworp afstand
van het grootste hunebed van Nederland. Op het terrein van het Hunebedcentrum staat een reconstructie van
een steentijdhuis met bijbehorende oertuin, de keientuin en een graanspieker. Het bezoekerscentrum is
tevens Expeditiepoort van Geopark de Hondsrug voor lJstijden en Prehistorie.
Hunebedcentrum Borger, Bronnegerstraal12,9531 TG Borger, +31 [0]599 236374,
info@h unebedcentru m. n l, www. hu nebedce ntru m.

nI

Sport verbindt mensen over grenzen
Het initiatief van Fietsfestijn Haren-Haren komt van twee Harense ondernemers, Jeroen de Grijs en Ronald
Zuidema.
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PRAKTIJK VOOR KTASSIEKE HOMEOPATHIE

050-s034128 M. 06-25427095
www.vand erveen se rv¡ ce. n I
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CHRIS SCHAAFSMA
tid NVKH - vergoeding zorgverzekeraars

Telefoon:

Praktijkadres:

050 -2802272

Brinkhorst 3 ('t Clockhuys)

06 - 233 888 64 (mobiel)

HAREN (Gn)

E-mail:

Postadres:

info@praktrjkch risschaafsma.nl

Tijborgsteeg

ffi ffi w,E

Wij berekenen u geen voorrijkosten
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Voor het uitvoeren van: Reparatie, Onderhoud en APK van
alle Automerken

Felland 4a
9753 TA Haren
Tel, 050 - 534 51 25
06 - 120 86 752
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Smid voozitter
Niewold penningmeester
Marion Oosterveld secretariaat
Wim Berends best.lid
Geert

Wia

Stlchting

I[

"de ïïiborg"

N

Berends best.lid
Laan best.lid
Siekmans best.lid

l{aas

Jannie v.d.
Jan

Het multifunctionele activiteiten terrein "De Tijborg" aan de Tijborgsteeg biedt u gelegenheid gebruik
te maken van de volgende faciliteiten:
-een grasveld c,q. ijsbaan
-een tennisbaan/basketbalveld
-een jeu de boules baan
-tafeltennistafel
-beach- volleybalveld
-speeltoestellen
-ka nti ne met keukengedeelte en toiletgelegen heid.
Het terrein en de kantine zijn in beheer van het bestuur van stichting "De Tijborg'. Het bestuur bestaat uit
zeven personen welke allen op één of andere wijze affiniteit hebben met het dorp en het terrein.
De stichting wordt gesponsord door middel van bedrijven, welke in ruil een reclamebord plaatsen op het

terrein.
Tevens zijn er inkomsten door middel van verhuur van de kantine en vrijwillige bijdragen van de gebruikers.
De kantine is bij uitstek geschikt voor het houden van bijeenkomsten (ca. 60 pers.)

en kan per

dagdeel worden gehuurd.
Kosten huur kantine, per dagdeel€ 55,Aanwezige middelen: tafels, stoelen, koffiezetapparaat, koelkast, waterkoker, kookgelegenheid, oven,
magnetron, muziekinstallatie, statafels, warm en koud water, toiletgelegenheid.
meerprijs pot koffie € 5,meerprijs (gas)barbecue € 12,50

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

activiteiten.
-Dinsdagavond: (1 april Um 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
(nfo: dhr. R. Venema 050-4062523 riemervenema@hotmail.c'om )
-15 november tot I maart: ijsvereniging Nooitgedacht heeft het eerste recht op het gebruik van het terrein en
de kantine.
(info: dhr. R. Eringa 050-4063554 Reindert.eringa@tele2.nl)

Gebruik van het terrein en faciliteiten is op eigen risico, informatie ten aanzien van het gebruik kunt u
lezen in het infokastje te vinden op de zi¡'kant 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.
lnlichtingen bijdragen : mw. W. Niewold 050-534071 8 wianiewold@hotmail.com
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Kleurplaat voor jong en oud
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veffifrmht
van alle verenigingen en stichtingen die in Onnen actief zijn:

Naam

Secretariaat

Telefoon/E-mailadres

Biljartvereniging "Qets" Onnen

Dhr. H.J. Oosterveld

050-4061 381

hi.oosterveld@home. nl

Jeu de Boules-groep

Dhr. R. Venema

050.4062523

Dhr. J. v.d. Belt

06-26953001

Dhr. J. Vlaar

ieroen06@omail.com
050-4062553

riemervenema@hotmail. com

Jeugdvereniging "De Oude
Kaart- en Sjoelclub "Slim in

School"

TreK'

slimintrek@qmail.com

Oranjevereniging Onnen

Mevr. l. Vlaar

Ouderensoos Onnen

Mevr. E. van Wieren

050-4062553
oranievereniqinq@onnen.nu
050-4061520
ewinavanwieren@home.nl

School- & Dorpskrant "Onner

Ons"

Mevr. T. Mars

050-525569s
tinekemars@hotmail.com

Stichting "De Tijborg"

Mevr. M. Oosterveld

Stichting Dieverdoatie

Dhr. P. Silverstein (tijdelijk) 06-5465791 I

050-4061381
marionvandiikhuizen@home. nl
psilverstein@ziqqo, nl

Mevr. J. Eisses (t[delük)

06-430231 7s

plaseisses@ziooo.nl

Stichting Dorpshuis "De Tiehof'

Dhr. E. Oosterveld

Tennisclub

Dhr.

05ï4062847
erikoosterveld@home. nl

W

Berends

050-4062802
wi mberends00T@hotmai l.com

Toneelvereniging Onnen'D.O.T.'

Dhr. G. Honebecke

059&325194
qerihon@home.nl

Visclub "De Onner Biks"

Dhr. E. Berends

Vereniging "Dorpsbelangen Onnen"

Dhr. J. van Wees

050-5343714
berharen@home.nl
dorpsbelanoen@onnen. nu

lJsvereniging "Nooitgedachf'

Dhr. R. Eringa

050-4063554
Reindert.erinoa@tele2. nl
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We staan uoor
u klaantrrrr
Waarom zou u iets van ver halen als het in onze eigen

buurt ook kan, mlsschien zelfs rninstens zo goed en
waarschijnlijk voor een aantrekkeliike priis'

We staan dui altijd klaar voot u met het verhelpen van

storingen en het installeren van gâstechnische installaties, water, sanitair, elektr¡citeit, airconditioning, vloer-

verwarming, centrale verwarming, dakbedekkingr
zonnecollectoren en ¿ink- of rioleringswerkzaamheden.

ln onze winkel leveren we ook diverse rnaterialen voor

de doa-het-zelvers onder u. Alles tegen

*rn

,*d"li¡k

tarief natuurlijk........want het bliift on nerons!
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