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Eelder Journaal 2008 
 
 

Feiten en gebeurtenissen 
 

Proloog 
In de ochtend van de laatste dag van 2007 ontstond er brand in de basisschool De Ekkel. In een klaslokaal 
ontstond door onbekende oorzaak forse schade. Er waren geruchten over vuurwerk, maar ook kortsluiting zou 
tot de mogelijkheden behoren. De school liep rook- en roetschade op. De brand moet geruime tijd hebben 
gewoed en moet met hoge temperaturen gepaard zijn gegaan. Een klok en een beeldscherm waren gesmolten. 
De schade door de brand in obs De Ekkel bleek 50.000 euro te bedragen.  
Na forensisch onderzoek blijkt dat door vuurwerk brand is ontstaan, die vervolgens voor kortsluiting heeft 
gezorgd. Niet de kortsluiting dus, zoals de eerste veronderstelling was, maar vandalisme is de oorzaak van de 
schade. Wethouder Kosmeijer gaf aan dat er een gerede kans is dat de daders nog in de kraag worden gevat en 
dat de gemeente de schade op de daders wil verhalen.  
Op 12 februari wordt bekend dat vijf jongeren van 9 tot 13 jaar uit Eelde en Paterswolde hebben bekend dat zij 
de brand hebben gesticht door vuurwerk door een kapot raam te gooien. De politie kreeg medewerking van de 
ouders van de jongens. Die zorgden er voor dat de knapen hun daden aan de politie opbiechtten. Omdat de 
schade, zo‟n 85.000 euro, te groot is, komen de jongeren niet in aanmerking voor dienstverlening van bureau 
HALT. Ze moeten nu gewoon voor de rechter verschijnen. 
 
 

Januari 
Dinsdag 1 januari 
Het nieuwe jaar begon zoals gewoonlijk met veel vuurwerk. Dit jaar echter ook met  een uitzonderlijk dichte 
mist met slechts enkele meters zicht, die tegen het ochtendgloren al weer grotendeels opgetrokken was. 
 
Eerste week januari 
In de eerste week van januari publiceerde de CaféKrant, een vakblad voor de horeca, een onderzoek naar de 
lekkerste eetcafé in Nederland. Uit iedere provincie werd een bedrijf geselecteerd met het hoogste rapportcijfer 
dat door de gasten werd gegeven. Voor Drenthe is dit Il Gato Rosso, die met een 9 werd beloond. Hiermee 
kwam De rode kater landelijk op de tweede plaats, vlak achter De Uitmarkt, een eetcafé in Venray, met het 
cijfer 9,5. Derde werd Grote Frederik in Groningen met een 8,4. 
 
Vrijdag 4 januari 
Op vrijdagavond 4 januari hield Ol Eel haar traditionele neijaorsviside in het Loughoes in Eelde. Zo‟n 130 
bezoekers wilden de feestelijke opening van het jaar 2008 meemaken. De rolletjes bij de koffie en de 
brandewien met rozienen vielen er uitstekend in. Dit gold ook voor het bijzondere muzikale duo De 
Suikerspinnen, die de aanwezigen zeer goed wisten te vermaken met nostalgische liedjes en enkele keren met 
grapjes en grollen. 
 
Maandag 7 januari 
Maandagavond 7 januari kwamen ondernemers uit Eelde-Paterswolde naar Café Boelens om elkaar de hand te 

schudden en een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. Voorzitter Piet Panman, werkzaam bij Univé in 
Paterswolde, die een dertigtal leden mocht verwelkomen, deed dit namens de Commerciële Club Eelde en de 
Zakenkring EPE. Panman noemde in zijn toespraak de ondernemersprijs die vorig jaar is ingesteld en waarvoor 
plaatsgenoot de familie Mellema van het bedrijf Niet Nieuw Design genomineerd was. In 2009 zal deze prijs 
opnieuw worden uitgereikt. Hij sprak de wens uit dat de beide organisaties in ledental mogen toenemen. Hij 
ziet voor het zaken doen kansen liggen in de woonwijk Ter Borch. Volgens Panman is het goede, dat de leden 
elkaar ontmoeten en leren kennen om op basis hiervan „goede zaken‟ te kunnen doen. 
 
Donderdag 10 januari  
Na maar liefst zeven jaar werd door wethouder Kosmeijer en Henk van Dijk, directeur-bestuurder van de 
Stichting Eelder Woningbouw de intentieovereenkomst getekend om samen te werken aan het 
vernieuwingsplan Nieuwe Akkers. In het bijzijn van de Bewonerscommissie, Huurdersbelangenvereniging en het 
bestuur van de Wijkvereniging werden in een ongedwongen sfeer afspraken gemaakt om gezamenlijk invulling 
te geven aan de verbeteringsplannen voor deze wijk. Om de bewoners tijdig hierover te informeren is er op 
woensdag 30 januari in de Jumbozaal van het Luchthavenrestaurant een bijeenkomst gepland, waar het plan 
van aanpak zal worden gepresenteerd. Om de voorbereiding zorgvuldig te laten verlopen, is Bert van Ogtrop 
van Arcadis aangetrokken om als onafhankelijk procesmanager de wijkvernieuwing te begeleiden. 
Een belangrijk gegeven is, dat men het plan in twee delen wil uitvoeren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
het deel ten westen van de weg Nieuwe Akkers (wonen) en het oostelijk deel (wonen met voorzieningen). Het 
westelijk deel wordt getrokken door de SEW en het oostelijk deel door de gemeente Tynaarlo. Op 30 januari zal 
het westelijk deel worden besproken. Het oostelijk deel na verwachting in de tweede helft van 2008. 
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Vrijdag 11 januari 
Op vrijdag 11 januari werd bekend gemaakt dat AH Oosterhof in Paterswolde tot de beste supermarkt van jaar 
in Drenthe is uitgeroepen. Deze uitverkiezing is in beginsel te danken aan bedrijfsleider Erwin Schepers, die hen 
vorig jaar heeft aangemeld om aan deze verkiezing mee te doen. Schepers, die eerder deze eer te beurt viel, 
lukte dit eerder in Borger. Voor Niels Oosterhof, die hem vorig jaar april naar Paterswolde haalde, is het een 
goede transfer geweest. Provinciaal ambassadeur Henk Ploegmakers van de Stichting CBL (Centraal Bureau 
voor de Levensmiddelen) kwam naar Paterswolde om de medewerkers te feliciteren en overhandigde grote 
beker met oorkonde en een taart voor bij de koffie. AH Oosterhof heeft hun uitverkiezing vooral te danken aan 
hun versafdelingen. AH Oosterhof is met deze provinciale titel tevens in de race voor de landelijke titel, 
waarvan de uitslag op 1 april verwacht wordt. 
 
Vrijdag 11 januari 
Ir. Anders Daae wonende aan de Hoofdweg te Paterswolde kreeg uit handen van de Aartsbisschop-elect van 
Utrecht, Mgr. Dr. W. Eijk, het ridderkruis in de Orde van St Sylvester. Naast het voorzitterschap van het 
Consulentschap voor de Heraldiek in de Provincie Groningen en dat van de Afdeling Heraldiek van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging heeft Ir. Daae zich verdienstelijk gemaakt op het gebied van Kerkelijke 
Heraldiek. Met medewerking van de betrokken prelaten heeft hij bevorderd dat de door hem ontworpen wapens 
van de bisdommen van de Nederlandse Rooms Katholieke Kerkprovincie bij Koninklijk Besluit hun plaats kregen 
in het register dat door de Hoge Raad van Adel beheerd wordt. Een specifieke achterstand op dit gebied van het 
herstel der Rooms Katholieke hiërarchie in 1853 werd hiermede opgevuld. Naast de bisdomwapens zijn ook 
vrijwel alle basiliekwapens, zegels en vlaggen van zijn hand. Ir. Daae was reeds eerder benoemd als lid in de 
Orde van Oranje-Nassau voor zijn culturele bijdrage op dit gebied. 
 
Zaterdag 12 januari 
Zaterdagmiddag 12 januari waren alle kinderen door de VvV uitgenodigd in het Loughoes in Eelde voor de 
levende poppenkast, gespeeld door Commedia uit Zuidlaren. Dat de poppenkast leeft werd al snel duidelijk, 
want de kinderen leefden helemaal mee met het spel rond Jan Klaassen, Katrijn, een boef, een prinses en een 
agent. Lucas Arends ging zo in het spel op dat hij met woorden en daden de agent menigmaal te hulp schoot. 
De voorstelling werd georganiseerd door de VvV en was gratis toegankelijk en nadat het spel was afgelopen 
kregen alle kinderen namens de VvV en Fre Nijdam een toepasselijk knutselboekje aangeboden. 
 

Zaterdag 12 januari  
C1000 Michel Vroon in Eelde is samen met 29 noordelijke C1000-collega‟s een uitgebreid sponsorcontract 
aangegaan met FC Groningen Zaterdag 12 januari, voorafgaand aan de competitiewedstrijf FC Groningen-
Excelsior, is hiervoor het contract getekend. De voordelen van de samenwerking met FC Groningen wil C1000 
vooral ten goede laten komen aan haar klanten. De consument kan dan ook talrijke aantrekkelijke activiteiten 
en acties tegemoet zien rond het thema voetbal. FC Groningen en C1000 hebben zich bij de uitwerking van de 
overeenkomst met name gericht op voor kinderen aantrekkelijke activiteiten. De overeenkomst is aangegaan  
voor de duur van vier seizoenen. 
 
Tweede week januari 
In de tweede week van januari werd de ooievaar in de omgeving van de ijsbaan in Paterswolde waargenomen. 
Dat deze ooievaar nu al op zoek is naar een nest, kun je vroeg noemen, volgens een medewerker van 
Natuurmonumenten. Inmiddels pendelt de ooievaar tussen De Braak en Schelfhorst een en weer om de beste 
plek uit te zoeken. Volgens kenners hebben de ooievaars niet allemaal in Afrika overwinteren, maar zijn 
verschillende niet verder gekomen dan Spanje. 
 
Zondag 13 januari 
Het ensemble dat op 13 januari in De Buitenplaats speelde, heeft een bijzondere naam: Triptychon. In de 
schilderskunst is een triptychon een drieluik. Tijdens het concert werd een CD opgenomen van een stuk van 
Wim Stoppelenburgen, volgens het programma „een noordelijke componist‟, maar hij woont in Drenthe. Dat 
geheel rechtvaardigt toch wel (een beetje) de term „bijzonder‟. Nynke Eekhof, piano, Frank van de Brink, 
klarinet, en Michael String vormen samen sinds 2006 Triptychon. Zij speelden twee trio‟s, geschreven voor 
deze toch ook wel een beetje bijzondere bezetting. 
 
Dinsdag 15 januari 
De vroegere winkel van Hilbrands voor installatie en elektrisch op de Noordesch heeft een metamorfose 
ondergaan. Op dinsdag 15 januari werd in dit pand Haarstudio Mooi geopend. Tussen 16.00 en 20.00 uur was 
er een open huis, zodat iedereen kennis met deze nieuwe zaak kon maken. Voor Sandra Bruiniers ging een lang 
gekoesterde wens in vervulling. 
 
Maandag 21 januari 
Op maandag 21 januari presenteerden de ontwerpers van het Bloemencorso Eelde hun ideeën over de invulling 
van het motto “Vrije Tijd” aan het corsobestuur en de corsowijken. De acht ontwerpers produceerden in totaal 
tweeëntwintig ontwerpen. Op 18 februari mogen de wijken hun keuze uit deze ontwerpen maken. 
 
Maandag 21 januari 
Zaterdag, zondag en maandag hadden we te kampen met een overvloedige regenval. In drie dagen tijd ruim 60 
mm regen. Dat is 600.000 liter per hectare. Het gevolg was dat vele landerijen blank kwamen te staan. 
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Woensdag 23 januari  
Op woensdag 23 januari werd Margreeth Smilde (CDA) uit Eelde opnieuw beëdigd als lid van de Tweede Kamer. 
Door het vertrek van één van de fractieleden valt een plaats open die zij gaat invullen. Tussen 2002 en 2006 
was Margreeth Smide ook Kamerlid. 
 
Donderdag 24 januari 
De leden van het Eelder Shantykoor hebben vanavond met een overgrote meerderheid van stemmen besloten 
de vereniging op te heffen. Een derde van de leden gaf aan nog wel onder een andere noemer een nieuwe start 
te willen maken. 
De reden om te stoppen was, dat meerdere beeld-, geluid- en sfeerbepalende personen hebben aangegeven, 
na de jubileumconcerten in maart het Eelder Shantykoor te willen verlaten. Hierdoor zou het koor te kampen 
krijgen met een langdurig en onacceptabel kwaliteitsverlies. Vergrijzing en de gezondheidstoestand van 
meerdere koorleden zijn mede oorzaak van dit, voor velen onbegrijpelijke, besluit. Bij de leden overheerst 
echter toch de mening dat je maar beter op een hoogtepunt kunt stoppen. 
 
Vrijdag 25 januari 
Manon Strengers eindigde in de finale van de beroepenwedstrijd voor beste student in de categorei directie-
secretaresse op de tweede plaats. Op 18 januari plaatste zij zich al voor de finale en dat is op zich al een hele 
prestatie. Manon is leerling van het Noorderpoortcollege in Groningen en via de school werd ze aangemeld. 
Mocht de winnende kandidate verhinderd zijn op de Euroskills, die in Rotterdam gehouden worden, dan mag 
Manon alsnog meedoen aan dit Europese competitie. 
 
Dinsdag 29 januari 
Manon Bont uit Eelde-Paterswolde is de 32.000ste inwoner van de gemeente Tynaarlo. De jongste telg van het 
gezin zag op 13 januari het levenslicht. Burgemeester Jan Rijpstra ging vandaag op bezoek bij de 32.000ste  
inwoner van de gemeente. “Het is geen record. We zijn al vaker over dit getal heen geweest. Ik verwacht met 
de realisatie van onder meer de woonwijk Ter Borch in Eelderwolde dat we binnenkort ook de 33.000ste 
inwoner mogen begroeten”, aldus Jan Rijpstra. Ik het kader van Tien Jaar Tynaarlo en het mooie ronde getal 
toog Rijpstra naar Eelde-Paterswolde. De burgemeester was in dat geval blij dat het om een baby ging en nam 
kleine Manon een teddybeer gehuld in een Tynaarlo T-shirt mee. 
 

Dinsdag 29 januari 
FloraHolland vestiging Eelde is vorige week tijdens het TVM Sportgala Drenthe 2007, voor de tweede keer op rij 
verkozen tot het sportiefste bedrijf van Drenthe. SportDrenthe en Friesland Zorgverzekeraar overhandigden de 
prijs, een cheque ter waarde van € 2.500,- dinsdag 29 januari aan Cees Hoekstra, vestigingsmanager van 
FloraHolland vestiging Eelde. In totaal waren vijf bedrijven genomineerd. 
De jury roemde niet alleen de uitgebreide inhoud van het TopFit-programma en de wijze waarop dit integraal 
onderdeel uitmaakt van het bedrijfsbeleid, maar ook de behendigheid, maar ook de bestendigheid ervan. “Dit is 
beleid wat er echt toe doet”, aldus de deskundige jury. Het TopFit-programma maakt onderdeel uit van de 
FloraHolland CAO. 
 
Woensdag 30 januari 
In luchthavenrestaurant L‟Avion zijn bijna 300 personen aanwezig om te zien en te horen wat de beleidsmakers 
tot nu toe op papier hebben gezet ten aanzien van de wijkvernieuwing Nieuwe Akkers. Al sinds het jaar 2000 is 
men met de voorbereiding van deze plannen bezig, maar nu is er overeenstemming. De direct betrokkenen zijn 
inmiddels geïnformeerd over het feit dat de flat aan de Nieuwe Akkers medio 2009 gesloopt zal worden. De 
sloop van de flat aan de Geyssendorfferweg staat voor 2011 gepland. Wethouder Henk Kosmeijer zegt dat hij 
nu wel voorstander is dat het winkelarsenaal in dit gebied wordt uitgebreid met onder andere een supermarkt. 
De nieuwe wijk Ter Borch geeft hier alle aanleiding toe. De wijkvernieuwing zal in twee delen worden 
uitgevoerd en wel het deel ten westen van de weg Nieuwe Akkers en het deel ten oosten daarvan. De 
gemeente is trekker van het oostelijk deel en de Stichting Eelder Woningbouw doet het westelijk deel. Arcadis 
zal als onafhankelijk bureau het proces begeleiden, waarbij ook een bewonerscommissie wordt ingeschakeld. 
Eind dit jaar moet er een definitief wijkvernieuwingsplan liggen. De ambitie is om de ouderen een duidelijke 
plek te geven en naast renovatie loopbaanbestendige woningen te bouwen. Er wordt gestreefd naar een mix 
van huur- en koopwoningen. De riolering zal een gescheiden stelsel krijgen  en het groen en spelen krijgen veel 
aandacht. Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen werd door de 
aanwezigen dankbaar gebruik gemaakt. 
 
Donderdag 31 januari 
Het lekt uit dat Jan Rijpstra als burgemeester van Tynaarlo zal vertrekken. Hij zal naar Zwitserland emigreren 
waar zijn vrouw is gaan werken. Jan Rijpstra ontkent dit gerucht niet, maar betreurt het uitlekken wel, omdat 
hij de raad eerst had willen informeren. Later wordt duidelijk dat hij per 15 mei zijn ontslag zal aanvragen. 
 
Donderdag 31 januari 
Op donderdagavond 31 januari is er in Herberg Oud Gemeentehuis een informatieavond voor genodigden over 
de plannen met betrekking tot het plan Groote Veen. Deze voorlichting is positief te noemen. Leek het er bij 
een eerdere gelegenheid nog op, dat het moeilijk zou worden aan de wensen en kritische opmerkingen 
tegemoet te komen. De beleidsmakers hadden hun huiswerk goed gedaan. 
Wat nu voorlag is niet meer dan een ruimtelijke verkenning, die het mogelijk maakt het plan nader in te delen. 
Duurzaamheid, landschappelijke inpassing, de watercomponent en de ontsluiting zijn onderdelen die de basis 
vormen om tot een evenwichtig plan te komen. De hoogstamboomgaard zal hier deel van blijven uitmaken. Op 
vragen uit de zaal werd geantwoord, dat het aantal woningen geen 260 zal worden, zoals eerder werd 



- 6 - 
 

genoemd, maar niet boven de 200 zal uitkomen. De Veenweg zal haar karakter voor voetgangers behouden en 
de bestaande woningen blijven staan. Volgens wethouder Henk Kosmeijer kan de opbouwplek voor de 
corsowagens een plaats in de wijk krijgen. Kosmeijer gaat er vanuit dat de nieuwe school in 2013 geopend gaat 
worden en de bouw van de wijk in 2010 begint. 
 
Donderdag 31 januari 
Geert Arends, bijgenaamd Geert Sigaar, bezorgt, na een dienstverband van 37 jaar, voor het laatst de post in 
Eelderwolde en op de Schelfhorst. Dankzij Agnes Spanhoff van TNT Post Achterweg in Groningen en zijn 
echtgenote Sjoerdje werd het een onvergetelijke dag. Op alle 250 adressen in zijn bezorggebied was een briefje 
in de bus gedaan met daarop de aankondiging van zijn  vertrek. Tevens werd het verzoek gedaan een 
bijgevoegde ballon op te blazen en aan zijn bestelauto vast te knopen. Daarnaast kom men op een kaart vrije 
tijd tips of een felicitatiewens schrijven. Dat Geert niet zo maar een postbode was, bleek wel uit de vele 
reacties en geschenken die hij onderweg kreeg aangeboden. Zijn correcte manier van bezorgen en prettige 
contacten met de bewoners, maakten hem meer dan alleen een persoon die de post kwam bezorgen. 
 
Donderdag 31 januari 
Vanaf vandaag kan men bij de ingang van Ter Borch in een blauwe keet terecht voor een inloopspreekuur. Als 
je iets wilt weten over Ter Borch, zoals bijvoorbeeld over de wijken, de straatnamen, de nieuw te bouwen 
huizen of de wateroverlast, kun je daar elke donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur terecht. De 
gemeenteambtenaren Emiel  Ketelaar en Wim Danhof staan dan voor bewoners en belangstellenden klaar om 
vragen te beantwoorden. 
 
 

Februari 
Zondag 3 februari 
Nico Harms neemt officieel afscheid als bestuurslid van de Stichting Eelder Jaarmarkt. Hij kreeg een 
„soepie‟aangeboden van het besturu, waarna zijn vrouw Alie in de bloemetjes werd gezet. Met een gezamenlijke 
brunch in eetcafé De Rode Kater heeft het bestuur afscheid van hem genomen. Nico, die vanaf de oprichting 
van de Stichting Eelder Jaarmarkt in 1985 in de organisatie zat, eerst jarenlang als marktmeester en daarna als 
secretaris, heeft altijd veel voor de markt betekend. 
 
Zondag 3 februari 
Met een eerste plaats op de 500 meter en een tweede plaats in het eindklassement was onze plaatsgenote Bo 
van der Werf succesvol op de Nederlandse Schaatskampioenschappen voor de C-jeugd in Groningen. 
 
Dinsdag 5 februari 
Op dinsdag 5 februari is Burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Tynaarlo om 09.00 uur een hemelsboom 
(Ailanthus Altissima) in het kader van Project Elf gaan planten op het grasveld bij de kruising Boslaan-
Zevenhuizerweg-Burgemeester Legroweg. Naast de familie van Tessa Rutgers, die deze dag precies een jaar 
geleden op vijfjarige leeftijd aan kinderkanker overleed, en de leden van Project Elf zijn kinderen van de 
Daltonschool uit Eelde aanwezig. 

 
Dinsdag 5 februari 
D66 in Tynaarlo werpt zich op als pleitbezorger voor het behoud van de katholieke Mariakerk in Eelde-
Paterswolde. De sociaal-liberalen zien sloop niet als vanzelfsprekend na de opheffing van de katholieke 
parochie. D66 peilt de mening van de inwoners van de gemeente over het beeldbepalende gebouw in de wijk 
Nieuwe Akkers. Van de eerste twaalf mensen die gereageerd hebben, kis tweederde voor behoud van de uit 
1956 daterende kerk. Tot 15 maart kunnen inwoners van Tynaarlo nog hun stem uitbrengen. Het Bisdom 
Groningen beslist binnenkort over het lot van de kerk. 
 
Woensdag 7 februari 
Een jeugdige bezorgster van Dorpsklanken toog met haar 150 krantjes naar de Drostweg en zette haar 
grijsblauwe meisjesfiets tegen een hek en begon met de bezorging. Toen ze de eerste krantjes had bezorgd liep 
ze terug naar haar fiets om de bezorgwijk te vervolgen… Nee dus! Haar fiets met de beide tassen met grote 
opdruk Dorpsklanken en de 140 resterende krantjes waren verdwenen. In de buurt was de fiets niet meer te 
zien of te vinden. Direct na het verschijnen van Dorpsklanken een week later kreeg de hoofdbezorger van 
Dorpsklanken, de familie Nijdam aan de Westerhorn, telefoontjes met de mededeling dat men blauwe tassen 
had zien liggen in de sloot langs de Duinerlaan, vlak bij de hoek met de Schoollaan. Daar lagen inderdaad de 
verdwenen tassen, maar de grijsblauwe fiets werd niet teruggevonden. 
 
Donderdag 8 februari 
Radio LOEP zendt tussen 18.30 en 19.00 uur in de rubriek Tynaarlo Informatief een interview uit met als gasten 
André van Duin en Ron Brandsteder. Redactiemedewerkster Joke van de Grift is het gelukt met deze bekende 
Nederlanders een gesprek te hebben. 
 
Zaterdag 9 februari 
Plaatsgenoot Richard Smit wordt derde op het Nederlands Kampioenschap Judo voor Junioren (tot 20 jaar ) in 
Nijmegen in de gewichtsklasse tot 73 kg. 
 
 
 



- 7 - 
 

Zondag 10 februari 
Zondag 10 februari vindt voor de tweede keer het Eelder Harmonica en Accordeon Festival plaats in Herberg 
Oud Gemeentehuis in Eelde. Er doen diverse amateurspelers uit het noorden en oosten van het land mee. In de 
grote zaal waren 28 optredens gepland, maar dat werden er een aantal meer wat het publiek niet erg vond, 
want de stemming was gezellig. Terwijl in de zaal een vast programma werd gevolgd, werden er in het café 
gelegenheidsgroepjes gevormd en daar ontstond spontaan een totaal ander concert. Ook buiten was men aan 
het spelen en dat kon allemaal dankzij het prachtige weer.  De organisatie was in handen van onze 
plaatsgenoten Sale Buring en Martheus Kemkers. Zij verdienen alle lof voor dit prachtige feest. 
 
Zondag 10 februari 
Ravenruiters amazone Fleur Siesling wordt met haar pony Floris Drents kampioen in de dressuurklasse L1 voor 
C pony‟s. Deze knappe prestatie leverde haar een gigantische beker, een deken en het felbegeerde 
kampioenslint op. 
 
Maandag 11 februari 
Er wordt een nieuwe toegangsweg naar OBS Paterswolde Noord in gebruik genomen. Het aantal leerlingen in de 
onderbouw is in twee jaar bijna verdubbeld door nieuwe leerlingen uit de wijk Ter Borch. Deze kinderen worden 
meestal per auto naar de school gebracht en dat leverde vorige week ernstige problemen op toen de smalle 
toegangsweg door overmatige regenval voor een groot deel onder water kwam te staan. Volgens directeur Jan 
Rona was men al enige tijd bezig om de toegang naar de school te verbeteren. Dankzij de medewerking van 
één van de ouders die de grond voor de school beschikbaar heeft gesteld om daar een pad en parkeerruimte 
aan te leggen, is het gelukt het probleem te beteugelen. In nog geen twee dagen tijd werd de weg gerealiseerd 
en kan het autoverkeer rondrijden om hun kinderen af te zetten. Nadat de nieuwe school in Ter Borch in 
gebruik wordt genomen zal dit pad weer verdwijnen. 
 
Maandag 11 februari 
Op 11 februari 1958 werd buurtvereniging West-End opgericht. De toenmalige bestuursleden die dat voor 
elkaar maakten zijn L. van Es, voorzitter, L. Siekman, penningmeester, A. van Bergen, secretaris, H. Luttmer, 
bestuurslid, G. Rozeveld, bestuurslid, J. Rutgers, bestuurslid en P. Snijders, bestuurslid. Van alle bestuursleden 
zijn A. van Bergen en L. van Es nog steeds lid. Op maandag 11 februari is er een receptie in Buurthoes West-
End van 19.00 – 21.00 uur voor genodigden, leden, begunstigers en andere belangstellenden. Het was een 

gezellige bijeenkomst met koffie, gebak en een glaasje met heerlijke versnaperingen. Overal was men gezellig  
aan het kletsen en vele verhalen uit vroegere perioden werden naar voren gehaald. Jammer was dat de jeugd 
het een beetje liet afweten op de bijeenkomst. 
 
Woensdag 13 februari 
Het ziet er goed uit voor de drie zwembaden in Tynaarlo. De gemeente houdt de komende jaren genoeg geld 
over om er extra in te investeren. De gemeenteraad sprak in juni de wens al uit dat de drie baden open blijven. 
Wethouder Henk Kosmeijer was toen niet blij met deze uitspraak. De openluchtbaden Leemdobben in Vries en 
Lemferdinge in Eelde kosten Tynaarlo nu jaarlijks 4 ton. Naar overdekt zwembad Aqualaren in Zuidlaren gaat 
elk jaar 3 ton. Kosmeijer voorziet dat de kosten de komende jaren oplopen tot 8 miljoen euro. De wethouder 
overwoog daarom het sluiten van een of meer baden en de bouw van een nieuw bad op een centrale plaats in 
de gemeente. Omdat Tynaarlo er nu financieel zo goed voorstaat, hoeven dit soort pijnlijke maatregelen niet 
genomen te worden. 
 
Woensdag 13 februari 
Dorpsklanken meldt dat het Friescheveen bezoek heeft van een tweetal zeearenden, een vogel die pas sinds 
2006 in Nederland broedt, o.a. in de Oostvaardersplassen. Volgens Natuurmonumenten hoopt dat de jonge 
vogels hier gaan broeden en jongen zullen voortbrengen. De spanwijdte van de vleugels van de zeearend kan 
oplopen tot 2,50 meter, die in de vlucht een rechthoekige vorm hebben. Vanwege deze vorm worden ze wel 
vliegende deur genoemd. 
 
Donderdag 14 februari 
De heer Teunis Steenbergen, woonde in zorgwooncentrum De Wieken en geboren in Norg, viert zijn 102e 
verjaardag en is daarmee de oudste heer in de gemeente Tynaarlo. Reden genoeg voor loco-burgemeester 
Kosmeijer om bij de heer Steenbergen op verjaardagsbezoek te gaan. Ook mevrouw Ter Beek kwam namens 
haar man Relis, Commissaris van de Koningin in Drenthe, de felicitaties van het provinciehuis overbrengen. 
 
Vrijdag 15 februari 
De menselijke mens Geert Jan Vroom neemt als locatiemanager afscheid van het Else van der Laanhuis. Hij 
kwam 20 jaar geleden binnen als ziekenbroeder uit Kloosterburen. Haalde zijn HBO-V diploma en liet van meet 
af aan zien dat hij capaciteiten te over had. Geert Jan Vroom is nu weer toe aan een carrièrestap. Zijn huidige 
functie van locatiemanager wordt wegens reorganisatie opgeheven. Onder zijn leiding werd het Else van der 
Laanhuis met brons en zilver gecertificeerd. Hij wordt nu regiomanager van de Zorggroep Drenthe en krijgt de 
woonzorgcentra in Beilen en Rolde onder zijn hoede. 
 
Tweede week februari 
Een 29-jarig lid van de Eelder Vrijwillige Brandweer is deze week door de Asser rechtbank veroordeeld tot 400 
euro boete en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden. In mei 2007 reed hij op de Burg. Legroweg 
in Eelde een bromfietser aan, die door de aanrijding lange tijd in coma lag. Het gebeurde bij de uitgang van de 
brandweerkazerne. De brandweerman zei dat hij door de aanwezige bosjes de brommer niet had zien 
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aankomen. De verkeersongevallenanalyse toonde echter aan dat de aanrijdign door onvoorzichtigheid werd 
veroorzaakt en niet door de bosjes. 
 
Zaterdag 16 februari 
Met in totaal 23 personen hebben de bestuursleden van de Stichting en de Vereniging Ol Eel hun jaarlijks 
uitstapje. Het is een verrassingtocht, maar al gauw kwam er wat meer duidelijkheid toen om 13.45 uur een bus 
van het Noordelijke Bus Museum uit Winschoten bij het Historisch Centrum kwam voorrijden. Nog voor het 
vertrek bleek dat de geluidsinstallatie in de bus het niet deed. Dit zou nog gevolgen krijgen. De chauffeur stelde 
zich voor als Rene en zou tijdens onze rit naar en door oostelijk Groningen tekst en uitleg geven. Om zich 
verstaanbaar te maken moest hij de bus stilzetten en de motor afzetten. De eerste stop was vlak voor 
Wildervank en de tweede op het industrieterrein van Veendam vlak voordat we naar Ommelanderwijk zouden 
rijden. Nadat hij alles had verteld over de volgende fase van de rit startte de chauffeur de bus… , startte de 
chauffeur de bus…., startte de chauffeur de bus…. Er klonk alleen nog maar een scherpe klik. Niets dus. De 
mobiele telefoon moest uitkomst brengen. Het museum werd gebeld en er werd assistentie gevraagd. Er zou 
spoedig een andere bus komen. We hebben zeker een uur gewacht, maar dit uur vloog om want het was bere 
gezellig in de bus, zeker voor diegene die ook nog in het zonnetje zaten. Deze gezelligheid leidde tot een paar 
opmerkelijke ontboezemingen. Eindelijk kwam de bus. Er werd nog geprobeerd om onze bus met behulp van 
een startkabel te starten, maar ook dat lukte niet. Dus kon het gezelschap overstappen in een voormalige 
stadsbus van de stad Utrecht. De reis werd mogelijk wat ingekort en reden we via de Pekela‟s, wat heel veel 
herinneringen en emoties opriep bij Rijkent Bloem, naar het busmuseum in Winschoten. Daar stond de koffie al 
minstens een uur in thermoskannen voor ons gereed met een stuk appelgebak. Na enig uitleg over het 
museum konden we de oude bussen bekijken. Op zich was dit erg interessant, maar het was in het museum 
wel erg koud. Nadat iedereen was uitgekeken konden we weer in onze stadsbus stappen voor de rit naar Eelde. 
Maar we gingen niet rechtstreeks. We maakten eerst nog letterlijk een rondrit rond de Blauwe Stad en prikten 
dit gebied soms ook nog even in om de huizen te bekijken. Algehele conclusie was dat het een mooi gebied is, 
maar dat we er niet zouden willen wonen. Met zeker een uur vertragen kwamen we weer terug bij het 
Historisch Centrum, waar we aan het buffet van zelfgemaakte snert konden. De dames Janke Arends en Jantje 
Bastiaans hebben vreselijk hun best gedaan. De snert was overheerlijk, maar er was natuurlijk veel te veel. Al 
voor aanvang van de middag was de snert in het Historisch Centrum gezet en omwikkeld met dekens. Dit bleek 
zeker na 5 tot 6 uur een uitstekende isolatie te zijn geweest. De snert was nog lekker warm. Piet en Jan zouden 
nog zeker een week snert moeten eten. Ook het toetje, griesmeelpudding met bessensap of krentjebrij, was 

voortreffelijk. Jammer was dat voorzitter Nico Harms na terugkomst in het HC af moest haken wegens een 
vreselijke kiespijn. Hulde voor de organisatoren. 
 
Maandag 18 februari 
In Eelderwolde is vandaag een begin gemaakt met het bouw- en woonrijp maken van de zogenoemde 
Waterwijk. Deze werkzaamheden liepen enkele maanden vertraging op als gevolg van een juridisch steekspel 
over de gunning van het project. De gemeente gunde het 8 miljoen euro vergende werk aanvankelijk aan 
aannemer Borginfra uit Hoogezand. Aannemer Beens uit Genemuiden, die 8 ton duurder was, vocht deze 
gunning met succes aan voor de rechter. Borginfra bleek namelijk niet te voldoen aan alle voorwaarden die de 
gemeente aan het werk had gesteld. 
De gemeente Tynaarlo wachtte het hoger beroep in deze zaak niet af en gunde het werk vervolgens aan Beens. 
De gemeente wilde de extra kosten, 1,5 ton per maand, niet te ver laten oplopen. 
 
Maandag 18 februari 
De vijftien corsowijken hebben vanavond weer de ontwerpen voor het komende corso uitgezocht. Het motto 
voor dit jaar is Vrije Tijd. Het corsobestuur was weer verheugd over de zeer grote belangstelling en stelt dat het 
corso nog lang niet dood is. Minder tevreden waren zij over de Vereniging voor Volksvermaken in Vries, die hun 
zomerfeest van half juli verplaatst hebben naar het laatste weekend in augustus. In dat weekend starten ook 
de activiteiten rond het corso. Het corsobestuur wil hierover in overleg gaan met de VvV van Vries in een 
poging om deze „misser‟ ongedaan te maken. 
 
Dinsdag 19 februari 
Voorzitter Simon Koops van de Vereniging voor Volksvermaken in Vries betreurt dat de corsomensen boos zijn. 
Zij hadden er geen rekening mee gehouden dat het corso over het verschuiven van de data moeilijk zouden 
doen. Er is weinig kans dat Volksvermaken het zomerfeest weer verplaatst. 
 
Dinsdag 19 februari 
Hilda Regien-Vijfschaft is vandaag in de bloemetjes gezet als dank voor het feit dat zij zich al meer dan 35 jaar 
actief heeft ingezet voor de nierstichting in onze omgeving. 
 
Donderdag 21 februari 
Het Dagblad van het Noorden meldt dat het Klompenmuseum in gesprek is met de gemeente over verhuizing 
naar de daltonschool. Het in juni gepresenteerde nieuwbouwplan lijkt van de baan. Wethouder Harm Assies 
maakt dit “nieuws” bekend. Het klompenmuseum kan met enkele andere instellingen als Ol Eel en de 
operettevereniging ADO in het gebouw worden ondergebracht. Daarvoor kan worden bijgebouwd. 
 
Vrijdag 22 februari 
De Asser politierechter spreekt badjuffrouw van het zwembad Lemferdinge Janke van der Meer vrij van 
mishandeling. Twee 13-jarige jongens hadden hier aangifte van gedaan. De advocaat van de badjuf noemde 
het gedrag van de jongens schandalig. Ze hadden haar onder meer uitgedaagd met de woorden: “Sla me maar 
op mijn bek, kutwijf!” De mishandeling zou in juni 2007 in het zwembad Lemferdinge  hebben plaatsgehad. De 
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twee jongens uit Eelde en Groningen erkenden tegenover de politie dat ze de hele middag vervelend waren 
geweest. Tegen sluitingstijd weigerden ze het bad te verlaten. Van der Meer stopte toen hun kleren in een 
grijze container; ze moesten zich maar buiten het hek aankleden. De ene jongen beweerde dat de badjuf de 
container tegen zijn knie heeft geduwd en de ander zou door haar toedoen het dekstel in zijn nek hebben 
gekregen. Een derde jongen zou op zijn oor geslagen zijn. Het had hen pijn gedaan en tot letsel hebben geleid. 
De getuigenissen van enkele bezoekers waren echter heel anders. De officier vond haar actie om de kleren in 
een container te stoppen niet zo handig, maar vroeg wel vrijspraak. De rechter gaf aan dat hij het eens was 
met de officier en keurde het gedrag van de jongens af. Zij, noch hun ouders lieten zich tijdens de zitting zien. 
 
Vrijdag 22 februari 
Het Dagblad van het Noorden meldt dat de Mariaschool in Paterswolde supertrots is op de 11-jarige Maxime 
Kazem uit groep 8. Zij stuurde in het najaar van 2007 een prachtig gedicht in voor een landelijke 
poëziewedstrijd voor kinderen. Een schrijver- en een kinderjury vonden het zo mooi dat zij het uitkozen voor de 
bundel Het geheim van de dichter. Daarin staan 95 van de 20.000 opgestuurde gedichten. Maxime mag op 20 
april naar de feestelijke prijsuitreiking in de Verkadefabriek in Den Bosch. Hieronder haar gedicht: 
Mijn geheime doosje; 
Ik stop in mijn doosje … 
de gekleurde vleugels van een vlinder,  
het geluid van regen dat op de grond valt  
en de wens om te zingen op een podium. 
Ik stop in mijn doosje … 
de groene kleur van bossen die we steeds minder zien, 
een klein poesje dat om zijn moeder huilt 
en de weerkaatsing op het water van de ondergaande zon. 
Ik stop in mijn doosje … 
de rode kleur van een mooi boeket met rozen, 
het geluid van ritselen van bladeren  
en de warmte van een lieve zachte poes. 
Ik stop in mijn doosje … 
de oranje kleur van geluk en blijdschap, 
de wens om alle zieken beter te maken 

en het geluid van de klotsende zee. 
Mijn doosje is gemaakt van zijdezacht fluweel. 
Ik zal mijn doosje verstoppen in het diepst van mijn hart. 
 
Zaterdag 23 februari 
Vanuit Café Boelens verzorgt Radio Noord tussen 10 en 12 uur de live-uitzending Noorder Rondrit. Het werd 
een uitzending met diepgang, waarin humor en ernst van het leven elkaar afwisselden. De groep Hail Gewoon 
zorgde voor muzikale intermezzo‟s. Als rode draad door het programma deden het Eelder Bloemenkoor en de 
Vrouwen van Nu mee aan het ha, ha, ha-spel, dat werd afgesloten met het vertellen van een mop. Met een half 
punt verschil werden de Vrouwen van Nu tot winnaar uitgeroepen en waren heel blij dat ze een prijs van niks 
hadden gewonnen. Dat de vertegenwoordigers van Museum De Buitenplaats Geert Pruiksma en dominee Jaap 
Koopman (ziekenhuis predikant) verzocht werden hun zegje in het Fries te doen, viel niet bij iedereen in goede 
aarde, omdat velen in onze omgeving moeite hebben dit te verstaan. Andere opvallende personen waren 
Cathrinus Schaafsma met zijn verzameling wereldbollen en Alice Snijder, die vertelde over het hoe en waarom 
van Project Elf. Dolf Stob die het tienjarig bestaan van de gemeente Tynaarlo onder de aandacht bracht en Nico 
Harms die Dorpsklanken en het Bloemendorp Eelde-Paterswolde promootte, kregen bijval. Verder werd het 
jeugdcorso door Richard Bruggeman toegelicht en vertelde marktmeester Roelof Swartwolt van de Eelder 
Jaarmarkt. Uiteraard kwam Jur Eckhardt aan het woord over het maken van teksten en muziek, maar kwam 
ook het afscheid van het Eelder Shantykoor aan bod. Tenslotte werd Alette Boelens door de presentatoren Derk 
Bosscher en Marcel Nieuwenweg bedankt voor de gastvrijheid. 
 
Maandag 25 februari 
Imi Bensink-Nijdam heeft in de leeftijd van 82 jaar het laatste lapje aan haar patchwork toegevoegd. Zij vocht 
een strijd die ze niet kon winnen.  Imi heeft als vrijwilligster van Ol Eel haar kennis en ervaring ingebracht voor 
de Werkgroep Kleding. Zij zal node worden gemist. 
 
Donderdag 28 februari 
Een rondvaart op het Paterswoldsemeer vanuit Restaurant De Twee Provinciën zal nooit meer hetzelfde zijn. 
Uitbater Marcel de Vries heeft de markante uit 1917 daterende boot verkocht aan een Amsterdammer. Vanaf 
april worden de rondvaarten verzorgd met een veel jongere en meer luxe boot van de firma Renting, die op het 
Zuidlaardermeer ook al rondvaarten verzorgt. 
 
Vrijdag 29 februari 
Max Kemkers neemt na bijna veertig jaar op de gemeentewerf in Tynaarlo afscheid van de gemeentelijke 
overheidsdienst. Max Kemkers kwam op 1 november 1968 bij de gemeente Eelde als timmerman in dienst. De 
laatste functie die hij bekleedde was medewerker op de mileustraat waar hij o.a. de weegbrug beheerde. 
Voordat Max Kemkers in overheidsdienst kwam was hij sinds 1961 werkzaam bij Elzer‟s Bouwbedrijf. 
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Maart 
Dinsdag 4 maart 
De C1000 Michel Vroon in Eelde is verhuisd van de Kerkhoflaan naar de Stoffer Holtjerweg in het voormalige 
pand van de EDAH. Duidelijk valt op, dat de C1000 haar huisstijl heeft aangepast en voor de kleur oranje heeft 
gekozen en een vriendelijke  uitstraling heeft. Dinsdag 4 maart komen ‟s avonds enkele honderden genodigden 
en andere belangstelling naar de nieuwe winkel voor de officiële opening. Burgemeester Jan Rijpstra sprak als 
burgemeester en klant lovende woorden over de winkel en bood een voetbal in de kleuren van FC Groningen 
met de handtekeningen van de spelers en de trainer aan. Deze bal zal op internet worden vekocht aan de 
hoogste bieder en de opbrengst gaat naar Project Elf. De opening geschiedde door Wim Bleeker, 
supermarkteigenaar in Dronten en voormalige baas van Michel Vroon, door het ontkurken van een fles 
champagne. 
 
Vrijdag 7 maart 
Vandaag wordt bekend dat de VVV van Eelde-Paterswolde op 18 april ophoudt als zelfstandige organisatie. Ze 
gaat zonder de acht ervaren vrijwilligers verder als agentschap in de Brunawinkel in Eelde. De Bruna neemt de 
verkoop van VVV-bonnen en routekaarten over en voorziet toeristen ook van folders. Wethouder Johannes 
Frieling ziet hier geen verschraling in van de dienstverlening aan toeristen. Deze zou er zelfs op vooruitgaan 
omdat de winkels langer open zijn. De wethouder kondigt aan dat als er in de toekomst wel gaten vallen, de 
gemeente niet in het ontstane gat springt. Van de drie hoofdkernen van Tynaarlo is alleen Zuidlaren groot 
genoeg om een zelfstandig VVV-kantoor in de benen te houden. Eind vorig jaar kondigde de provinciale VVV 
Drenthe Plus aan dat meer dan de helft van de 34 VVV-kantoren in Drenthe afgestoten moet worden. Drenthe 
Plus had over de jaren 2005 en 2006 een tekort van twee ton. De subsidiërende gemeentebesturen zijn hier 
toen flink van geschrokken. Woendag 5 maart zijn de acht vrijwilligers van het VVV-kantoor in Paterswolde op 
de hoogte gebracht van de sluiting van hun kantoor op 18 april a.s. 
 
Vrijdag 7 maart 
Het Meerschap Paterswolde en de gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo willen extra woningbouw mogelijk 
maken aan de noordwestoever van het Hoornse Meer en het Paterswoldsemeer. Daarvoor heeft de Grontmij 
een visie op het gebied losgelaten. Zo is er ruimte achter de Meerschapsboerderij voor een nieuwe ontwikkeling 
op sportief en recreatief gebied. De nieuwe impuls zou moeten dienen als slechtweervoorziening. Aan het 
Achterom kan gebouwd worden. Er zouden appartementengebouwen opgetrokken kunnen worden net als die in 
de wijk Ter Borch. Uitgegaan wordt van bouw in vijf lagen. Meer zuidelijk in dit gebied zou kleinschalige 
woonbebouwing mogelijk zijn. Deze opties voor bouw zouden nodig zijn om geld te genereren voor het 
armlastige Meerschap voor onderhoud en opwaardering van het recreatiegebied. 
 
Maandag 10 maart 
Als Eelde-Paterswolde-Eelderwolde deze dag ontwaakt blijkt dat ze zonder water zitten. Even na middernacht 
was er ten oosten van de stad Groningen een breuk in een hoofdwaterleiding ontstaan. Hierdoor kwamen in 
totaal zo‟n 220.000 mensen zonder leidingwater te zitten, waaronder de inwoners van Eelde-Paterswolde-
Eelderwolde. De supermarkten kregen het in de vroege ochtend druk door de grote vraag naar flessenwater. Er 
ontstond een kleine hamsterrage, maar niet zodanig dat de schappen door enkele personen leeg werden 

gekocht. Men liet gelukkig nog het nodige staan voor hun dorpsgenoten.   
 
Maandag 10 maart 
In niet mis te verstane bewoordingen wees het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde de 
toekomstvisie voor het noordwestelijk deel van het Paterswoldsemeer af. Tientallen verontruste omwonenden, 
vertegenwoordigers van watersportondernemingen en de algemeen bestuursleden van het Meerschap maakten 
duidelijk dat bouwen uit de boze is. Mark Boumans, als burgemeester van Haren de voorzitter van het 
Meerschap Paterswolde, toonde zich niet doof voor de kritiek op de toekomstvisie. Het rapport werd niet 
vastgesteld, zoals de bedoeling was, er werd slechts kennis van genomen door het bestuur. Boumans kondigde 
een nieuw voorstel aan, waarin de inspraak en de beroep- en bezwaarprocedure helder staat omschreven. 
 
Vrijdag 14 maart, zaterdag 15 maart en zondag 16 maart 
Met drie lange en uitverkochte concerten in Theater De Kimme in Zuidlaren heeft het Eelder Shantykoor dit 
weekeinde na vijftien jaar afscheid genomen. Het publiek roemt de spontaniteit en de zangkwaliteiten van de 
Eeldenaren. Ze werden ook regelmatig verrast door de bijzondere arrangementen van de liedjes. Sim Noordhof, 
leider van koren in Zeijen, Roden en Hoogezand, vindt het erg jammer dat er na vijftien jaar al afscheid moet 
worden genomen van deze inspiratiebron voor veel shantykoren in de wijde omgeving. De manier waarop 
dirigent Jur Eckhardt dit koor heeft neergezet is knap. Met verscheidene instrumenten en solisten. Ze hebben 
stoffige liedjes opgepoetst tot blinkende exemplaren en ook veel concerten gegeven met ander koren, aldus 
Sim Noordhof. 
 
Vrijdag 14 maart 
Ter afsluiting van hun carrière heeft het Eelder Shantykoor haar achtste en laatste cd opgenomen in de 
Jipsound studio van Jur Eckhardt en in luchthavenrestaurant L‟Avion. Tijdens de eerste van de drie 
afscheidsconcerten werd deze laatste cd, met de toepasselijke titel “The Last Farewell” , in bewaring gegeven 
aan de Historische Vereniging Ol Eel. Nico Harms, voorzitter van de Historische Vereniging Ol Eel en destijds 
één van de medeoprichters van het koor, mocht deze cd uit de handen van Gerrit Haveman, voorzitter van het 
Eelder Shantykoor, in ontvangst nemen. Nico Harms beloofde deze cd zorgvuldig en met veel respect te 
bewaren. Deze laatste cd was ingelijst en kan een plaatje aan de muur in het Historisch Centrum van Ol Eel 
krijgen. 
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Zondag 16 maart 
Tijdens het allerlaatste concert van het Eelder Shantykoor kregen Elisabeth Peter, peettante van het Eelder 
Shantykoor binnen de Intenationale Seasong and Shanty Association, en burgemeester Jan Rijpstra de laatste 
cd van het Eelder Shantykoor aangeboden. Elisabeth Peters, beter bekend onder de naam Puppa, vond het 
onbegrijpelijk dat een dergelijk goed koor zo maar stopt. Burgemeester Jan Rijpstra roemde het koor en 
memoreerde een aantal bijzondere zaken uit de afgelopen 15 jaar en stelde terecht dat het koor Eelde, en dus 
Tynaarlo, goed op de kaart heeft gezet. Hij zal in Zwitserland van de cd‟s van het koor blijven genieten. 
Tenslotte werd dirigent Jur Eckhardt, die formeel als dirigent werd ontslagen, benoemd tot lid van verdienste, 
zodat zijn naar voor altijd aan het Eelder Shantykoor blijft verbonden.  
Dit allerlaatste concert kenmerkte zich hoogoplopende emoties, zowel bij de koorleden als bij het talrijke 
publiek. 
 
Maandag 17 maart 
Minister Cramer van ruimte en milieu heeft vorige week 1,1 miljoen toegewezen aan de waterberging in de 
Eelder- en Peizermaden. Het geld geeft een extra impuls aan de klimaatbuffer in wording. Met het geld kan zo‟n 
30 hectare grond aangekocht worden en riooloverstort De Horst bij Peize worden gesaneerd. Behalve de Dienst 
Landelijk Gebied zijn ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Drents Landschap acitef in de 
waterberging van Eelde en Peize. De klimaatbuffer Eelder- en Peizermaden is een van de vijf proefprojecten in 
Nederland. De andere vier zijn in Zuid- en Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. Minister Cramer stelde 
aan deze vijf in totaal 5 miljoen euro beschikbaar.  
Tegen het bestemmingsplan zijn drie zienswijzen ingediend. Inwoners van de Schelfhorst verzette zich tegen 
het idee dat Natuurmonumenten nu al heer en meester is in dit gebied. Ook wordt aangevoerd dat het moeilijk 
te doorgronden is welke exacte invloed het plan heeft op de bedrijfssituatie. De bereikbaarheid van percelen en 
de vraag of een agrariër in het waterbergingsgebied er straks nog wel een inkomen kan verdienen baren 
zorgen. Het Hippisch Centrum Eelde wil graag verschillende rondrijroutes in het gebied realiseren, maar zal zich 
waarschijnlijk tevreden moeten stellen met de bestaande routes. Dit alles overziend zijn er kennelijk geen echt 
inhoudelijke zienswijzen tegen natuurontwikkeling en waterberging ingediend. De drie ingediende zienswijzen 
zijn ongegrond verklaard en de raad ging dinsdag 18 maart 2008 met algemene stemmen akkoord met de 
vaststelling van het facet bestemmingsplan. 
 

Maandag 17 maart 
Ol Eel houdt haar jaarvergadering. In het Historisch Centrum waren zo‟n 35 leden van de Vereniging Ol Eel 
aanwezig. In een vlot tempo werden de opening, de notulen van vorig jaar, het jaarverslag, de begroting e.d. 
afgewerkt, punten die steevast prijken op een agenda van een jaarvergadering, doch in het algemeen geen 
langdurige discussie oproepen. Pas bij de bestuursverkiezing werd even stilgestaan bij het vertrek van Carin 
Bodewes en Berend de Vries, die alweer verscheidene jaren dit werk deden en dan ook met een bloemetje en 
goede woorden werden vereerd. Fenny de Jong-Krijthe werd in hun plaats gekozen tot bestuurslid en het ligt in 
de bedoeling dat het aantal bestuursleden, voorlopig althans, eentje minder zal bedragen dan voorheen. 
Blijken en woorden van waardering kwamen pas goed los bij het afscheid van Cathrinus Schaafsma, beter 
bekend als CS. Niet minder dan 26 jaar was hij actief en op wat voor wijze!!! Hij werd in die tijd een uniek 
boegbeeld van de vereniging, zat in diverse werkgroepen en schreef duizenden stukjes en stukken, verslagen, 
bijlagen en gedichten. Kortom over alles wat er, in welke vorm dan ook, maar aan het papier kon worden 
toevertrouwd uit naam van Ol Eel. Carin Bodewes ging nog even in op de naam CS, die in kringen van Ol Eel 
een begrip werd, een begrip dat stond voor werklust, activiteiten op elk gebied, onblusbaar enthousiasme voor 
een brede reeks van onderwerpen en werkzaamheden en noem maar op. Denk ook aan de vele boeken waarin 
hij als lid van de boekencommissie een meer dan werkzaam aandeel had als schrijver, als corrector, als 
eindredacteur of op ander gebied. Hoogtepunt van de avond werd voor de scheidende secretaris de aanbieding 
door de voorzitter van de stichting van een prachtige zilveren speld, waarin het logo van Ol Eel was 
gegraveerd. Marga Schaafsma, zijn vrouw, kreeg bloemen aangeboden. Deze speld is uniek en zal dat blijven. 
Het blijft bij dit ene exemplaar. Opvolger van Cathrinus Schaafsma als secretaris van de Stichting Ol Eel wordt 
Berend de Vries, die volgens eigen zeggen, voor een schier onmogelijke opgave staat om in de voetsporen van 
Cathrinus te treden. 
Na de pauze gaf de werkgroep Natuurlijke Historie een presentatie. Cathrinus Schaafsma vertelde in de 
inleiding over het ontstaan van de werkgroep door het initiatief en het stimulerende werk van ….. De werkgroep 
is een samenwerking tussen het IVN en Ol Eel. Zij houdt zich bezig met het in kaart brengen van historisch 
groen in de voormalige gemeente Eelde en naaste omgeving. Het is de bedoeling dat dit in boekvorm zal 
verschijnen. Jille Eilander gaf aan de hand van een powerpoint presentatie een indruk van historische bomen in 
Eelde en de interessante werkzaamheden van de werkgroep. 
  
Maandag 17 maart 
De afdeling Eelde van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) vierde in haar ledenvergadering haar 
15-jarig bestaan. Op 4 maart 1993 werd de afdeling opgericht. In deze bijeenkomst van 17 maart werd dit 
jubileum op bescheiden wijze gevierd. De PCOB is een van de grotere organisaties die zich inzet voor een 
goede toekomst voor 50 plussers. Dat doet de bond onder meer door op lokaal, regionaal en landelijk niveau 
als gesprekspartner op te treden voor diverse invloedrijke instanties, overheid en politieke partijen. Centraal 
staat een actieve belangenbehartiging op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en 
mobiliteit. De leden ontmoeten elkaar, behalve in de zomermaanden, maandelijks op lokale en regionale 
bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en educatie. 
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Dinsdag 18 maart 
Tynaarlo gaat fors bezuinigen op de kosten van de gemeentelijke begraafplaatsen. Dat is het gevolg van een 
onderzoek dat de gemeente samen met onderzoeksbureau Genius Loci heeft gedaan. Als de gemeenteraad 
volgende week akkoord gaat, sluit Tynaarlo de gemeentelijke begraafplaatsen Eelde in Eelde en de Oude 
Coevorderweg in Zuidlaren. Ze zijn vol. Er vinden nu alleen nog bijzettingen plaats in bestaande graven. Dat 
kan mogelijk straks niet meer. Het voorstel is om overledenen op te graven en die met de recentere dode op 
een van drie ander gemeentelijke begraafplaatsen in Zuidlaren, Eelde en Vries te begraven. Zo kan jaarlijks 
ruim 40.000 euro aan onderhoudskosten worden bespaard. Door het onderhoud op alle begraafplaatsen te 
versoberen houdt Tynaarlo nog eens 50.000 euro in de knip. 
Tynaarlo wil ook wat doen aan de 8745 graven die voor 1998 voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. De 
gemeente ontdekte dat rechthebbenden verplicht zijn bij te dragen in de kosten van het onderhoud. De 
gemeente gaat ze benaderen voor een onderhoudsbijdrage. Graven waar geen belangstelling meer voor is, wil  
de gemeente ruimen. Dat is nog nooit gebeurd. 
 
Dinsdag 18 maart 
Nieuwbouw en renovatie aan de Mozart- en Händelweg is gereed. De Stichting Eelder Woningbouw is er 
opnieuw in geslaagd appartementen te realiseren, die zeker op deze plek tot de top gerekend mogen worden. 
Vandaag waren de toekomstige bewoners uitgenodigd om de sleutels in ontvangst te nemen. Voor directeur 
Henk van Dijk en zijn medewerkers een moment waar ze naar toe hebben gewerkt. Zelfs in de weekenden ging 
men aan de slag om de planning van oplevering te halen. Het betreft nieuwbouw van 22 appartementen aan de 
Händelweg en 18 aan de Mozartweg, waarvan een deel is gerenoveerd. De huurprijzen variëren van 379 tot 
ruim 600 euro per maand. Aan servicekosten betaalt men 35 euro. 
 
Woensdag 19 maart 
Vandaag is het boomplantdag. In meer dan 350 gemeenten worden door vooral schooljeugd bomen geplant. Zo 
ook bij de nieuwe woonwijk Ter Borch in Eelderwolde. Leerlingen van de basisscholen Paterswolde-Noord en 
Menso Altingschool vertrouwen op die plek vijftig jonge eiken aan de aarde toe. De boomfeestdag wordt al 
sinds 1957 in Nederland gevierd. Tim Holtman (11 jaar) en Mena Oosting (11 jaar) van de school Paterswolde-
Noord vallen de eer te beurt om samen met de Drentse gedeputeerde Rein Munniksma en wethouder Harm 
Assies van Tynaarlo de eerste boom te planten. Niet zonder trots houden Tim en Mena de jonge aanplant 
overeind terwijl de kuil wordt dichtgegooid. Met gezwinde spoed haasten zij zich vervolgens met hun 

hagelnieuwe schop naar een van de ander kuilen om nog een boom te poten. De weergoden zijn de jonge 
boomplanters goed gezind. Hoewel er een snijdende wind staat en zich in de verte een bui aan het zwerk 
aftekent, schijnt de zon uitbundig. Muziek schalt door de luidsprekers en de kinderen zijn enthousiast en vlijtig 
aan het werk. Gedeputeerde Munniksma gaf de schooljeugd de boodschap mee dat bomen voor een schoner 
klimaat zorgen door opname van CO2 en dat we er dus zuinig op moeten zijn. Wethouder Assies wijst de 
leerlingen nog eens op het thema van de Boomfeestdag 2008 “Boom zoekt kind”. Dat betekent dat de bomen 
de kinderen nodig hebben. Ze mogen niet worden beschadigd, want ze zijn erg belangrijk voor het milieu. 
 
Zaterdag 22 maart 
Hans Bekkering won deze avond 32.000 euro in de Lotto Weekend Miljonairs met Robert ten Brink. Degene die 
vijftien vragen goed weet te beantwoorden, wint maar liefst een miljoen euro. Reeds een week eerder was 
Hans Bekkering begonnen met het beantwoorden van de vragen, maar de tijd was er de oorzaak van dat Hans 
een week later moest terugkomen om te proberen het miljoen te bemachtigen. Zo stond hij nu voor de 
moeilijke vraag om de 64.000 euro te halen, maar dan moest hij wel even de vraag beantwoorden welke van 
de vier Nederlandse prinsen Bernhard Jr., Pieter Christiaan, Constantijn of Jaime in Utrecht werd geboren. Hans 
wist het niet en schakelde als hulplijn zijn vrouw Aly in, die hem wel op het goede been zette, maar het risico 
wilde lopen om ver terug te vallen besloot hij te stoppen en kon met een bedrag van 32.000 euro naar Eelde 
terugkeren. 
 
Pasen, zondag 23 en maandag 24 maart 
Het is het koudste Pasen sinds ruim 40 jaar. Zondag 23 maart kwam de thermometer niet boven de 5 graden 
en maandagmorgen vroeg, rond 07.00 uur, lag er een laag sneeuw. Ruim 2 uur later was dit echter al weer 
grotendeels verdwenen. ‟s Avonds bij het naar bed gaan was het wederom wit. 
 
Maandag 24 maart 
In de middag van tweede paasdag vond bij Café The Block het Eelder Kampioenschap Eieren vangen plaats. 
Een bijzondere tak van sport, die een grote behendigheid vereist. Het gaat er om dat de deelnemer een ei, dat 
vanaf een hoogwerker naar beneden wordt gegooid, zodanig vangt, dat het ei opnieuw gebruikt kan worden. 
Voor de toeschouwer zit „m de lol natuurlijk niet in het goede vangen. Bij de jeugd tot 15 jaar wilden de beide 
finalisten Lucas Beving (14) en Tom Berends (9) wilden niet voor elkaar onder doen. Na twee doosjes met 
eieren tenslotte viel de beslissing in het voordeel uit van Lucas Beving. De zevenjarige Wouter Uffen werd in 
deze categorie derde.  
Bij de senioren waren na de eerste ronde de beide finalisten al bekend. Na twee pogingen werd Eric Dijk 
kampioen. Tweede werd Arnold Bakker en derde Reint Luinge.  
De uitmijter kwam van Rolf Hönebecke. Hij kondigde aan dat hij het record eieren terugkoppen wilde 
verbeteren. Niemand van het publiek had ooit van dit record gehoord. Rolf waarschijnlijk ook niet, maar daar 
werd de poging niet minder spectaculair door. Van grote hoogte kreeg Rolf een tray met 36 eieren op zijn kruin, 
tot groot vermaak van het publiek. Voor zover bekend hebben de eieren geen enkele schade aangericht. 
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Maandag 24 maart 
Ruim voor het christendom werd er rond de huidige paastijd al een heidens feest gevierd: het lentefeest. De 
lentefeesten vonden in verschillende streken van Europa plaats. Een veel voorkomend fenomeen waren de 
lentevuren. Er werd een kampvuur gemaakt op een nacht rond 21 maart, wanneer het ook volgens onze 
kalender het begin van de lente is. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Dat 
was dit jaar dus heel erg vroeg, want de eerste volle maan was er op vrijdag 21 maart, dus op de aller eerste 
lentedag. Vroeger stond het vuur symbool voor licht in de duisternis.  
Rond de klok van half acht werd de paasbult aan de Koedijk in brand gestoken. De warme gloed nodigde uit om 
wat dichter bij het grote vuur te gaan staan en te genieten van de warmte die zich verspreidde. Ondanks de 
modder en de gure wind bleven de mensen komen om ook dit jaar te genieten van deze traditie. 
Velen vroegen zich af of het jaarlijkse paasvuur van de Vereniging voor  Volksvermaken aan de Boterdijk wel 
door zou gaan. Het was een grote modderpoel en watermassa. De VvV hadden rijplaten om de bult gelegd en 
hier en daar stro geplaatst, zodat de kinderen van School Paterswolde Noord het vuur toch nog makkelijk aan 
konde steken. Een aantal kinderen wilde ondanks de aanwijzingen van de organisatie toch even proberen naast 
de platen te lopen en bleef prompt in de modder steken. Met enige hulp van een gasbrander kregen de 
toeschouwer uiteindelijk toch nog waar ze voor gekomen waren, een flink paasvuur. En dit alles met dank aan 
Azaleakwekerij Arends, de familie Koolman, The MacDowell Pipeband, die de stoet met kinderen weer vooraf 
ging en de VvV natuurlijk. 
 
Dinsdag 25 maart 
De discussie over het op slot zetten van begraafplaatsen in de gemeente Tynaarlo barst los. Als voorproefje op 
het raadsdebat vanavond publiceert het Dagblad van het Noorden een paar meningen van de politieke partijen. 
Nu al staat vast dat er aan de discussienota om de kosten van het begraven te drukken nog behoorlijk 
gesleuteld moet worden. De bezuinigingsmogelijkheden komen nog in de inspraak, maar veel fracties willen 
zich niet branden aan gevoelige zaken als herbegraven of ruimen van oude graven. 
Het voorstel om het begraven op twee oude begraafplaatsen niet langer toe te staan en het onderhoud te 
halveren, heeft al voor commotie gezorgd in Eelde en Zuidlaren. „Op slot‟ zetten levert een besparing op van 
40.000 euro per jaar door het onderhoud te halveren, maar dat betekent ook dat bestaande grafrechten 
moeten worden afgekocht. Het zou betekenen dat nieuwe bijzettingen niet kunnen, zodat er herbegraven moet 
worden als de ene partner al begraven is en de andere overlijdt. 
Voor CDA-raadslid Martin Kremers komt zo‟n maatregel veel te vroeg. “Dat ligt erg gevoelig en je moet het ook 

niet willen. Op slot zetten van begraafplaatsen kun je pas doen als er echt geen begrafenissen meer plaats 
vinden.” PvdA-raadslid Gerry Bomhof wil alleen meegaan met het voorstel als nabestaanden het zelf willen. 
“Maar verder moet je als achterkleinkind naar het graf van de overgrootvader kunnen.” De VVD krijgt een „raar 
gevoel‟ bij het ruimen van graven en al helemaal bij het verplicht herbegraven. Leefbaar Tynaarlo werkt 
evenmin mee aan verplicht herbegraven. Van Caspar Kloos mag de hele discussienota van tafel. 
 
Dinsdag 25 maart 
Zoals misschien al was te verwachten besluit de gemeenteraad deze avond om de dodenakkers in Eelde en 
Zuidlaren niet op slot te doen. Dit was slechts één van vier voorstellen in de discussienota. De raad ging wel 
akkoord met het voorleggen van drie andere discussiepunten aan de bevolking. Dat gebeurt in Zuidlaren, Eelde 
en Vries. De gemeente wil horen hoe de inwoners van Tynaarlo aankijken tegen het ruimen van graven waar 
geen belangstelling meer voor is en het begraven in twee lagen. Ook mogen inwoners zich uitspreken over het 
aanwijzen van stukken begraafplaats als openbaar groen. Verschillende raadsleden constateerden dat de 
discussiepunten de voorbije weken veel onrust veroorzaakten onder vooral oudere bewoners. Burgemeester Jan 
Rijpstra sprak van een goed rapport omdat het veel discussie losmaakt. 
 
Woensdag 26 maart 
Een gratis rondvlucht omdat je gemeente tien jaar bestaat. Zestig inwoners van Tynaarlo, die iets met het getal 
tien hebben, kregen een uitnodiging om boven hun eigen huis te vliegen. Echtparen die in oktober 1998 zijn 
getrouwd, kinderen die toen zijn geboren, mensen die tien jaar geleden het Nederlanderschap kregen en 
inwoners van wie de naam met tien begint, zoals Tienkamp. Zevenenveertig personen gaven gevolg aan deze 
uitnodiging en werden thuis opgepikt door de spelersbus van de BV Veendam. In het clubhuis van de Noord 
Nederlandse Aero Club Eelde werd de groep hartelijk welkom geheten door vliegvelddirecteur Jeroen 
Meulendijks en burgemeester Jan Rijpstra. En toen de lucht in. De piloten Kor Mulder van Aero Eelde en Durk 
Venema van Aeroservice hadden er duidelijk zin in. Ook het camerateam van SBS Hart van Nederland stapte in. 
Het is prachtig vliegweer, dus de mensen genieten met volle teugen. Minder tevreden is de fotograferende 
stukjes schrijver van Dorpsklanken. Boven in de lucht zegt de batterij van zijn camera “doe het zelf maar”. 
Eenmaal terug wordt de hele groep vergast op een drankje en een hapje door de uiterst gastvrije mensen van 
het clubhuis en konden ze zelf leren vliegen op de zes flightsimulatoren die klaar stonden, inclusief de 
instructeurs van de vereniging van flightsimulatoren. De vliegclub, Aeroservice en Groningen Airport Eelde 
hebben deze dag met belangrijke bijdragen mogelijk gemaakt. De 47 passagiers zullen dit nog lang navertellen. 
 
Woensdag 26 maart 
Vanavond was Eelde op tv in het dagelijkse weerpraatje van Piet Paulusma. Dit vond allemaal plaats bij de 
Hemelboom op het veldje aan de Zevenhuizerweg. Deze boom is geplaatst in het kader van Project Elf. Via 
Hyves en de basisscholen was de komst van de weerman aangekondigd en ondanks de kou waren er ruim 150 
volwassenen en kinderen op afgekomen. Ook was het gehele sportcomplex van Actief uitgelopen om Piet eens 
in het echt te mogen begroeten. Het team van SBS6 had er dan ook alle moeite mee alles in goede banen te 
leiden. Na de opnames nam Paulusma nog even uitgebreid de tijd om handtekeningen uit te delen aan zijn 
fans. 
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Donderdag 27 maart 
Het Gewest Drenthe van de KNSB bestaat 75 jaar. Een goed moment om de historie in boekvorm, met de titel 
“Iezers over ‟t ies – 75 jaar gewest Drenthe van de KNSB”, vast te leggen. Veel nostalgie, veel kampioenen en 
een intrigerende onthulling uit het oorlogsjaar 1942. Drenthe heeft veel grote scheuvellopers voortgebracht 
waaronder wijlen Hendrik Hoven (1911-1994). Hij is door het schrijverscollectief in een even onthullende als 
dubieus daglicht geplaatst. Want Hoven zou zich op zijn finest hour wel eens aan omkoping hebben schuldig 
kunnen maken. Onomstotelijk bewijs wordt niet geleverd, maar de kapper uit Eelde stond aangeschreven als 
een sportman die geen middel achterwege liet om zijn doel te bereiken. En zeker niet van onbesproken gedrag, 
zoals het journalistieke geweten van Eelde, Ap Odding, ons wil doen geloven. Zo wordt de naam van Hoven als 
in 1941 al eens opgevoerd tijdens een omkoopaffaire bij een rijderij in Appelscha. Zijn verweer toen hij zich 
moest verantwoorden bij het bestuur van de (Friese) Bond van IJsclubs was cryptisch: “Afspraak is wel delen, 
doch toch ook rijden.” Hoven kwam er mee weg. 
Een jaar later, in 1942, meldde ‟s lands kortebaanelite zich in Hovens woonplaats Eelde voor de strijd om de 
landstitel. Als thuisfavoriet had Hoven vooral te maken met vier Friezen, van wie (ja echt) de voetballegende 
Abe Lenstra er eentje was. Hoven reed ze er allemaal af, al blijkt er aan die titel nu, 66 jaar na dato, een 
behoorlijk luchtje aan te kleven. 
Dat wordt verspreid vanuit het schaatsmuseum in Hindeloopen, waar de redactie van Iezers over ‟t ies een 
opmerkelijk plakboek annex fotoalbum van enen Doekele Hielkema onder ogen kwam. Deze Hielkema was een 
van Hovens gevreesde tegenstanders in die bewuste titelstrijd. Hielkema maakt gewag van omkooppraktijken 
en combines. Zijn notities geven inzage in een spel waarin collega‟s betalen voor een nederlaag. Hielkema liet 
zich zelf op die manier ook graag betalen. Bij het krantenartikel dat Hielkema had ingeplakt over de titelstrijd in 
Eelde had hij met pen geschreven: “Kosten Hoven 500 gulden”. 
Voor auteur Hedman Bijlsma alle reden om deze vraag op te werpen: “Behaalde Hendrik Hoven de nationale 
titel op het ijs of aan de onderhandelingstafel?” De waarheid zal nooit meer achterhaald ? 
 
Vrijdag 28 maart 
Reeds op 10 juni 2006 werd door de gemeente Wardenburg, tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de 
partnerschap tussen Eelde en het Duitse Wardenburg, een boom aangeboden. Het vinden van een goede locatie 
was een probleem. In het kader van 10 jaar Tynaarloo diende het partnerschapscomité Eelde-Wardenburg de 
wens in om deze boom nog dit plantseizoen te poten. Deze wens werd als tweede uit de reeks van 10 
gehonoreerd. Bij de vijver van het Else van der Laanhuis aan de Brahmsweg werd een geschikte locatie 

gevonden.  
De boom waarbij iedereen een al dan niet stille wens kan uiten werd vandaag geplant door de burgemeesters 
van Tynaarlo en het Duitse Wardenburg, de heer Jan Rijpstra en mevrouw Martina Noske. Tien schoolkinderen 
uit Wardenburg van 10 jaar en zo‟n 30 schoolkinderen van de obs De Kooi in dezelfde leeftijd mochten als 
eersten hun wens in de paardenkastanje hangen. Ze deden dat in doorzichtige bollen. De wensen van de 
kinderen liepen nogal uiteen van een gameboy tot voldoende eten voor alle bewoners van het weeshuis in 
Oeganda, waar De Kooi een band mee heeft. De gemeente bekijkt welke van deze wensen ingewilligd kunnen 
worden. Deze wensboom wordt door mevrouw Noske vooral gezien als een symbool van vriendschap tussen 
Eelde-Paterswolde (Tynaarlo) met Wardenburg. Berend de Vries toonde zich verheugd dat deze wens van het 
Partnerschapscomité in vervulling is gegaan en hoopt dat deze boom een soort bedevaartsoord gaat worden 
voor ieder die iets bijzonders voor zichzelf, maar nog beter voor een ander, te wensen heeft. 
 
Zondag 30 maart  
Vandaag werd in het Klompenmuseum Gebr. Wietzes de thema-expositie “Klomp goes China!” officieel geopend 
door conservator Harry Tupan, curator van het Drents Museum. China staat meer dan anders in de 
belangstelling door de Olympische Spelen, die dit jaar in dat land plaatsvinden. Musea in Assen en Groningen 
spelen daarop in met China-exposities die veel publiek trekken. Met deze thema-expositie hoopt het 
klompenmuseum hier een graantje van mee te pikken. Schoeisel en gebruiksvoorwerpen staan op deze 
expositie centraal. Het gaat om schoenen op een houten zool van zijde, satijn of leer en schoenen die volledig 
van riet gemaakt zijn. De thema-expositie wordt ondersteund door bewegende beeld. Dat is voor het 
klompenmuseum voor het eerst. 
Dit seizoen hebben al meer groepen gereserveerd dan vorig seizoen. Publiciteitsman Bertus van den Hof hoopt 
op 3.500 bezoekers voor het klompenmuseum tegen 3.000 vorig jaar. Het museum benaderde zestig 
touroperators en verspreidde 10.000 briefkaarten over het Noorden. Het klompenmuseum is opgenomen in 
verschillende arrangementen. 
 
 

April 
Dinsdag 1 april 
Ouderen bewegen te weinig. De gemeente Tynaarlo probeert hen in de benen te krijgen met een cursus nordic 
walking. De eerste les speelt zich niet buiten, maar in de huiskamer van De Wieken in Eelde af. “We blijven hier 
de eerste weken ook”, zegt lerares Anne Schreur. “Eerst moet iedereen de techniek leren.” Vijf van de zes 
deelnemers wonen nog zelfstandig in de aanleunwoningen bij De Wieken. Alleen de 91-jarige Anna van der 
Veen verblijft in het woonzorgcentrum zelf. Cursusleidster Anne Schreur is na een uur dik tevreden over de 
wijze waarop de ouderen het nordic walken oppakken.  
De zes ouderen van De Wieken krijgen vrijdag hun tweede les. Na twintig lessen moeten ze de nieuwe techniek 
onder de knie hebben. Ouderen uit het Else van der Laanhuis in Eelde en de Kornoeljehof in Vries krijgen ook 
gratis les. 
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Dinsdag 1 april 
Het openhouden van de drie zwembaden in Tynaarlo kost de gemeente jaarlijks vijf ton extra. Dat staat in de 
discussienota over de toekomst van de zwembaden die burgemeester en wethouders vandaag hebben 
goedgekeurd. De openluchtbaden De Leemdobben in Vries, Lemferdinge in Eelde-Paterwolde en het subtropisch 
zwembad Aqualaren in Zuidlaren kosten de gemeente nu ongeveer 750.000 euro per jaar. Dat wordt 1,25 
miljoen als de beide openluchtbaden uit 1975 en 1969 volledig worden vernieuwd en het 18 jaar oude 
Aqualaren wordt gerenoveerd. Tynaarlo heeft dit jaar nog zeven ton vrij te besteden. Maar de nieuwe 
multifunctionele accommodatie in Vries gaat volgens de plannen ook vijf ton per jaar kosten. De gemeenteraad 
moet dus kiezen. Kosmeijer denkt dat die keus in juni bij de voorjaarsnota gemaakt moet worden. De bedragen 
kunnen vervolgens in november in de begroting voor volgende jaren worden verwerkt. 
Als De Leemdobben of Lemferdinge worden gesloten, het overblijvende openluchtbad wordt vernieuwd en 
Aqualaren wordt gerenoveerd kost dat de gemeente 170.000 euro per extra bovenop de huidige 7,5 ton. 
Eenmalige voordeel bij het sluiten van De Leemdobben is een miljoen. Sluiting van Lemferdinge levert eenmalig 
1,5 miljoen euro op. Tynaarlo ziet ook mogelijkheden voor samenwerking met Assen dat overweegt een nieuw 
openluchtbad te bouwen. Tynaarlo denkt dat het bouwen van zo‟n bad 2,5 miljoen euro kost. Dat is exclusief 
kosten voor de grond. De jaarlijkse exploitatiekosten worden geschat op 350.000 euro. 
In de nota wordt gesproken over zwembaden voor specifieke doelgroepen als 55-plussers, kinderen van 4 tot 
12 jaar en schoolzwemmen. Een overzichtelijke accommodatie is veiliger voor kinderen. Tynaarlo wijst erop dat 
dergelijke doelgroepenbaden vaak in particuliere handen zijn. 
 
Vrijdag 4 april 
Ons Dorpshuis zat bomvol met publiek dat kwam voor het jaarlijkse optreden van het Charmantykoor. Vanaf 
half acht stonden de rijen de deur uit voor een kaartje. De zestig koorleden zagen het wat nerveus aan, want 
ze stonden voor de stevige opgave om een pittig programma goed te brengen. Dat lukte. Juist de lastigste 
nummers gingen het best. In de pauze kon het publiek genieten van de „heel erge‟ smartlappen van het duo 
Zweet. Een seizoen repeteren voor één avond optreden. Dat doen koorleden alleen als het repeteren alleen al 
net zoveel voldoening geeft als het optreden zelf. In  21 repetities werden 25 nummers ingestudeerd. Het 
Charmantykoor bracht, onder leiding van dirigent Douwe Ettema, een bijzonder gevarieerd programma. 
 
Zaterdag 5 april 
Vandaag vertrekt de 40-jarige Jörgen van der Pol uit Paterswolde vanaf de vuurtoren bij het Paterswoldsemeer 

voor een monstertocht met zijn zeekajak. Hij vaart 4000 kilometer dwars door Europa naar Moldavië. Hij denkt 
daar vier tot zes maanden over te doen. Met deze kajaktocht wil hij geld inzamelen voor een kliniek in dat land 
die gezichtsafwijkingen behandelt. Als iemand weet wat het is om te leven met afwijkingen aan mond en 
gezicht dan is dat Jörgen van der Pol dat wel. Hij is geboren met afwijkingen aan onder meer lip en verhemelte, 
haar, huid, ogen en handen. Van kinds af aan is hij daarvoor onder behandeling bij dr. Rob van Oort, en pionier 
en expert in het herstellen van dergelijke afwijkingen. Van Oort werkte vele jaren voor het centrum voor 
bijzondere tandheelkunde in het UMCG in Groningen. Na zijn afscheid vorig jaar wilde hij iets doen voor de 2,3 
miljoen inwoners van Moldavië. In dit arme Oost-Europese land wordt nog helemaal niets aan 
gezichtsreconstructies na bijvoorbeeld kanker gedaan. Jörgen van der Pol wil hem daarbij graag helpen. Met 
zijn kajaktocht hoopt hij een bijdrage te leveren aan een nieuwe kliniek in het ziekenhuis in Chisinau. 
Voor Jörgen zelf speelt er nog iets mee. Hij weet dat zijn beperkingen de komende jaren steeds ernstiger 
worden. Wilde hij nog een grote reis ondernemen, dan moest hij niet te lang wachten. Hij heeft in zijn kajak 
voor een week water bij zich. Hij zal veel in zijn tentje langs het water kamperen. Jörgen kookt doorgaans zijn 
eigen potje. Dat moet gezonde kost zijn, want kajakken is zware lichamelijke arbeid. Alleen op de Donau heeft 
hij de stroming mee. Jörgen neemt dan ook na vijf dagen twee dagen rust. Na vier weken blijft hij een week 
aan wal. Bij zijn vertrek is Restaurant De Twee Provinciën aan het Paterswoldsemeer afgeladen met 
bewonderaars. Ook de nationale pers en media zijn aanwezig. Laurens Geysendorpher van 
verzekeringsmaatschappij National Academic overhandigt Jörgen een cheque van € 20.000 om mee te 
beginnen. Omringd door de leden van de Groninger Kanovereniging maakt Jörgen de eerste slagen voor deze 
lange tocht. 
 
Zondag 13 april 
De vakantiemarkt in de vertrekhal van vliegveld Eelde werd druk bezocht. Tassen vol met gidsen gingen mee 
naar huis, maar waar de reis naar toegaat…. 
Vele aanwezigen zijn groot voorstander van de baanverlenging, zodat er meer bestemmingen en rechtstreekse 
vluchten mogelijk zijn. Die baanverlenging is hartstikke belangrijk voor het Noorden. Er is zelfs aan mensen 
met vliegangst gedacht. Met een „wetenschappelijk beproefde trainingsmethode kom je er van af, belooft 
Stichting Valk. Veel slenteren en snuffelen maakt hongerig en dorstig. Gelukkig zijn er heerlijke hapjes, 
afgestemd op de vliegbestemmingen, zodat even later „Baskische‟ snacks kunnen worden verorberd. Maar ook 
Turkse hapjes. De olijven, verpakt in een rolletje vis, zijn nog wel thuis te brengen, maar de rode bolus is een 
raadselachtige delicatesse. Het gaat hier om zongedroogde tomaten met een vulling van onder meer 
kappertjes. Een vlucht boeken via Internet is zo gedaan, maar voor specifieke wensen en een advies op maat 
heeft men toch een reisbureau nodig. 
 
Maandag 14 april 
De inwoners van Eelde en Vries kijken niet lijdzaam toe hoe hun zwembaden gesloten worden. Dat voorspellen 
de vrienden van de openluchtbaden Lemferdinge en De Leemdobben. De gemeente Tynaarlo noemt in een 
discussienota sluiting van Lemferdinge of De Leemdobben als mogelijkheid om torenhoge kosten voor de 
zwembaden in de toekomst te voorkomen. Er was geen vriend van Lemferdinge die daarover een verontrust 
telefoontje naar voorzitter Nico Harms pleegde. “Dit zit er al een tijdje aan te komen. Ik vraag me wel bezorgd 
af hoe het afloopt.” Het ledental van de vrienden stijgt naar de vijfhonderd, constateert Harms. De vrienden 
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werden zes seizoenen geleden opgericht om te zorgen voor wat extra‟s voor het zwembad. Elke vrijdagochtend 
zijn vrijwilligers bezig. “We krijgen daarbij prima hulp van de gemeente”, zegt Harms. Het bestuur praat 24 
april met de wethouder over de discussienota. 
 
Dinsdag 15 april 
Op 15 april overleed na een langdurige ziekte op 66-jarige leeftijd de heer Jan Smit, voormalig directeur van de 
openbare basisschool De Kooi te Eelde. De familie Smit kwam in Eelde-Paterswolde wonen nadat de heer Smit 
bij de opening van de obs De Kooi in 1972 door de gemeenteraad van Eelde was benoemd tot directeur van 
deze nieuwe school. Jan Smit bleef die functie in Eelde uitoefenen tot 1983 toen hij werd opgevolgd door de 
heer Dino Andriol. 
 
Dinsdag 15 april  
Bewoners van het Else van der Laanhuis keken vanuit de recreatiezaal met veel aandacht naar wat is als 
brandoefening op een realistische wijze voor de serviceflat afspeelde. Voor deze oefening werden honderd 
personen ingezet. Op het moment dat om 19.30 uur de alarmbel afging en even later het Eelder 
brandweerkorps bij het Else van der Laanhuis arriveerde, was de spanning te voelen bij de betrokkenen. Door 
een felle brand, ontstaan door werkzaamheden aan de vloer in de hal waar met zeer brandbaar materiaal werd 
gewerkt, ontstond er veel rookontwikkeling en kwamen er giftige stoffen vrij, waardoor de bewoners niet langs 
deze weg naar buiten konden. Ook de lift deed het niet. In het complex naast het hoofdgebouw liet een 
twintigtal Lotus-slachtoffers in de rol van bewoner merken, dat ze in gevaar waren en gered wilden worden. 
Nadat men had geconstateerd dat er hulp moest komen, werd er groot alarm geslagen. Omdat het 
wooncomplex aan de voorkant aan de Mozartweg is gelegen en de ingang aan de Hooiweg, waren er enige 
problemen met het aanrijden en de communicatie tussen de hulpdiensten. Op het moment dat de schemering 
dat de schemering inviel was de situatie stabiel en kon de oefening worden afgesloten en geëvalueerd. De 
saamhorigheid was groot en in deze opzet voor herhaling vatbaar. 
 
Woensdag 16 april 
Vandaag vertrekt een stevige delegatie naar het Roemeense Pitesti om daar de intentieverklaring voor het 
verstevigen van de vriendschapsbanden tussen Tynaarlo en Pitesti aan te halen. Voorzitter Harm Katoele van 
de Stichting Tynaarlo-Roemenië is met dit gemeentelijk besluit. Hij vertrekt samen met burgemeester Jan 
Rijpstra en wethouder Henk Kosmeijer en de raadsleden Rob Prins (PvdA), Gezienus Pieters (VVD) en Tineke 

Terwal (Gemeentebelangen). Katoele wijst erop dat de grote betrokkenheid van de gemeente het voor de 
stichting veel makkelijker maakt dingen voor elkaar te krijgen. In Roemenië, waar men het fenomeen 
vrijwilliger niet kent, maar ook in Nederland waar onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg meer willen 
doen als de gemeente ook betrokken is. 
Pitesti telt zo‟n 180.000 inwoners. Bestuurlijk heeft het volgens Katoele de schaal van Tynaarlo. De uitwisseling 
begon in 1995 in Eelde met hulptransporten. Sinds die in 2005 zijn gestopt, draait het meer om uitwisseling. 
 
Zaterdag 19 april 
Vandaag opent Joy, „de jeansspecialist van het Noorden‟ zoals ze zichzelf noemen, een nieuwe winkel in het 
centrum van Eelde. In het pand naast Evenhuis & Amerika is de afgelopen tijd hard gewerkt om de uitstraling 
van de winkel optimaal te laten zijn. Het is één van de pijlers, waaronder ook de collectie en het vakkundig 
personeel die het verschil moeten maken ten opzichte van de concurrentie. Bezu & Bezu modebedrijven, vader 
en zoon Jannes en Jeroen Bezu, hebben naast een aantal Joy winkels ook filialen met Joy bedrijfskleding, 
Bucky, Jopper en Pico Bello. Hun streven om in de winkels bekende gezichten te hebben is ook voor Eelde 
gelukt. Zo zijn het Angelike Dekker en Kinie de Groot, die reeds een jarenlange ervaring hebben opgedaan, de 
medewerkers die Joy in Eelde een gezicht zullen geven. 
 
Zaterdag 19 april 
Deze dag arriveerden ongeveer 44 inwoners van Wardenburg bij het Loughoes in Eelde om nader kennis te 
maken met Eelde en de gemeente Tynaarlo. Onder de bezoekers was een aantal vertegenwoordigers van 
verenigingen uit Wardenburg die wil onderzoeken of er in Eelde belangstelling bij de verenigingen bestaat om 
contacten te onderhouden en mogelijk te komen tot uitwisseling. De bezoekers werden per bus door 13 van de 
18 dorpen van de gemeente Tynaarlo geleid, zodat ze een goede indruk van de gemeente Tynaarlo hebben 
gekregen. Een hoogtepunt was ongetwijfeld het bezoek aan het gemeentehuis in Vries, waar de bezoekers 
tekst en uitleg kregen over de architectuur en de bouw van het gemeentehuis. Het bezoek aldaar werd 
afgesloten met een rondleiding door het gebouw. 
 
Zondag 20 april 
Je hebt soms van die dingen die gebeuren zonder dat iemand het echt wil. De opheffing van de parochie Maria 
ten Hemelopneming te Eelde-Paterswolde is daar een voorbeeld van. Na bijna 52 jaar was opheffing van de 
parochie onontkoombaar en worden de deuren van de kerk aan de Nieuwe Akkers gesloten. Het ging op zondag 
20 april gepaard met een druk bezochte, stijlvolle en zelfs gezellige slotviering. Menigeen pinkte een traantje 
weg. 
 
Zondag 20 april 
De afgelopen maanden legde D66 via Dorpsklanken aan de inwoners van Eelde-Paterswolde de vraag voor wat 
er zou moeten gebeuren met de Mariakerk aan de Nieuwe Akkers. D66 kreeg 35 reacties binnen, waarvan er 26 
(74%) aangaven tegen de sloop te zijn. Verder kwamen veel suggesties binnen voor het toekomstig gebruik 
van de kerk. Die variëren van multifuncitioneel gebruik, ontmoetingsplaats, wijkgebouw, culturele doeleinden, 
concertzaal, theater, bioscoop tot corso-opbouwplek en aula voor uitvaarten. D66 zal het college op hoogte 
brengen van de meningen en suggesties. 
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Dinsdag 22 april 
Burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Tynaarlo zat vanavond zijn laatste echte raadsvergadering voor. 
Op 14 mei neemt hij afscheid tijdens een bijzondere raadsvergadering en receptie. Daarna volgt hij zijn vrouw 
naar Zwitserland. Rijpstra trad in april 2004 aan. Het stelde vanavond dat de raad de afgelopen vier jaar 
gegroeid is. “In de discussie, maar ook in de wijze waarop standpunten naar buiten worden gebracht.” Rijpstra 
wenste de raad van Tynaarlo het beste voor de komende jaren. Hij stelde nog eens vast dat er niks mooiers is 
dan volksvertegenwoordiger te zijn. “Het maakt daarbij niet uit of je dat bent op landelijk of op gemeentelijk 
niveau.” 
 
Woensdag 23 april 
Havenmeester Fokko Dussel van Groningen Airport Eelde neemt vandaag afscheid van het vliegveld. Dussel 
stond bekend als De Lach van Eelde of als Mister Eelde. 
 
Donderdag 24 april  
De gemeente Tynaarlo neemt vandaag het archief van het Bloemencorso Eelde over. Voorzitter André Ensing 
van het corsobestuur overhandigt het 12 meter lange archief aan burgemeester Jan Rijpstra en wethouder 
Harm Assies in het gemeentehuis in Vries. Het archief bevat 6.500 dia‟s. De gemeente beheert alle archieven 
als cultureel erfgoed. Otto Nienhuis, de gemeentelijke archivaris, verwelkomde de gasten, waaronder Evert 
Grootjans en Erik Wielinga, die in de afgelopen twee jaar met het archiveren en digitaliseren bezig zijn geweest 
 
Vrijdag 25 april 
Vandaag is het lintjesregen. In de gemeente Tynaarlo worden in totaal 10 personen onderscheiden, waarvan 5 
uit Eelde-Paterswolde. Het zijn: 
Professor Ben. I. Feringa (56) uit Paterswolde wordt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw omdat hij 
gezien wordt als een van de meest cratieve en productieve chemici ter wereld. Dankzij hem is de 
Rijksuniversiteit Groningen de onbetwiste nummer een van Europa op het gebied van de scheikunde. Hij laat de 
maatschappij graag meeprofiteren van zijn kennis. 
Dr. Albertus A. Piers (67) uit Eelde wordt Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn grote inzet voor de 
Nederlandse vereniging voor nucleaire geneeskunde. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk voor bibliotheek, 
mantelzorg en ouderenwerk. 

Wolter Nijdam (66) uit Paterswolde wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege het feit dat hij dertig jaar 
bestuurslid was van wijkvereniging Nieuwe Akkers. Hij was zestien jaar terreinverzorger bij voetbalvereniging 
Actief en meer dan vijftig jaar actief voor het bloemencorso in Eelde. 
Bob Theewis (76) uit Eelde werd Lid in de Orde van Oranje Nassau omdat hij betrokken was bij de oprichting 
van het comité joods erfgoed Zuidlaren, de liberaal joodse gemeente in Noord-Nederland en de vereniging 
behoud synagoge Zuidlaren. Hij was dertien jaar lang voorzitter van Amnesty International in Eelde-
Paterswolde. 
Jan Hoeve (76) uit Paterswolde wordt Lid in de Orde van Oranje Nassau omdat hij zich vanaf 1967 tot heden 
heeft ingezet op kerkelijk terrein, maar ook voor de plaatselijke vereniging van huisvrouwen, de 
seniorenzomerschool Groningen en de ouderenhuisvesting. 
 
Woensdag 30 april 
Heden overleed in het zorgcentrum De Wieken in Eelde de heer Gritinus Koops in de leeftijd van 90 jaar. De 
heer Koops, in de wandeling in Eelde Tinus Koops genoemd, was niet alleen vele jaren garagehouder aan de 
Hoofdweg in Eelde, maar hij was ook vele jaren raadslid en bovendien 12 jaar wethouder in de gemeente Eelde. 
 
 

Mei 
Donderdag 1 mei t/m zaterdag 3 mei 
Het Circus Bongo had deze dagen haar tenten opgeslagen aan de Koedijk in Eelde. Ze kwamen naar Eelde op 
uitnodiging van de drie C1000 winkels die gevestigd zijn in Haren, Zuidlaren en Eelde. De circustent op een 
plek waar ook de autocross wordt gehouden, gaf ruime mogelijkheden voor de woon- en lastwagens die 
rondom de blauwe tent stonden opgesteld. Twee grazende kamelen en een pony waren de enige dieren die aan 
de voorstelling meededen. Acrobatiek, trapeze, rolschaatsen en een clown wisten op een prima manier het 
publiek te vermaken. Het was jammer dat er weinig gebruik is gemaakt van de C1000 aanbieding. De vakantie 
zal hier zeker mee te maken hebben. 
 
Zaterdag 3 mei 
Op zaterdag 3 mei overleed volkomen onverwacht op 41-jarige leeftijd onze oud-plaatsgenoot Bert Lemmen, 
thans wonende te Winsum. Hij was al enige jaren mede-directeur van het internationaal wijd en zijd bekende 
Sportmarketingbedrijf Spron in Groningen. Bert Lemmen reisde voor zijn werk zowat de hele wereld rond, vaak 
ook langs de ijsbanen in Europa, Amerika, Canada en Japan om daar het marketingwerk te verrichten voor de 
vele klanten van Spron in Nederland en elders. Bert voetbalde in zijn juniortijd bij Actief en ook nog een paar 
jaar als senior in het eerste elftal van onze voetballers. 
 

Vrijdag 9 mei 
Een hele zwarte dag voor Eelde. Tijdens het blussen van een grote brand op scheepswerf Beuving in De Punt 
komen drie vrijwillige brandweermannen van het korps Eelde om het leven. Egbert Ubels (38), Raymond 
Patrick Soyer (29) en Anne Kregel (48) maakten deel uit van een eerste groep van vier blussers die de 
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brandende loods op de scheepswerf in gingen voor een verkenning volgens de standaardprocedure. In de loods 
werden ze na enkele minuten overvallen door een explosie en het zich zeer snel uitbreidende vuur. Ze hebben 
de loods niet levend kunnen verlaten. De vierde man, Bert Smit, overleeft de explosie omdat zijn brandslang 
vast was blijven zitten en terug was gegaan om deze los te maken. Door de explosie wordt hij naar buiten 
gedrukt. Hij komt er met enkele kneuzingen van af. 
De verslagenheid is verschrikkelijk groot. Het dorpsleven is stil komen te liggen. Activiteiten die dit weekend en 
de komende week op het programma stonden zijn afgelast. Voetbalvereniging Actief heeft in verband met de 
tragische gebeurtenis een streep gezet door alle wedstrijden. Ook het slotfeest van Project Elf is afgelast. 
 
Onderbrandmeester / bevelvoerder Egbert Ubels. 
Egbert Ubels werkte bij de bedrijfsbrandweer op vliegveld Eelde. Dat was zijn leven en is ook af te lezen aan 
zijn site www.ebgertsbrandweersite.nl, de onofficiële brandweersite van het korps Tynaarlo. Daarin beschrijft 
hij wanneer het korps uitrukte, deed hij verslag van de wedstrijden en van jubilea van collega‟s. “Hij had liefde 
voor zijn vak. Een brandweerman in hart en nieren”, zeggen oud-collega‟s. In het laatste nummer van 
Dorpsklanken staat Egbert trots met zijn manschappen op de foto. Ze zijn vierde geworden bij wedstrijden in 
Vries. Bekenden spreken over Ubels als „een plezierige man in de omgang‟. Betrokken, opgeruimd en 
goedlachs. Als er iets te doen was in het dorp, was Egbert er ook. 
 
Brandwacht Raymond Patrick Soyer 
“Hè, hè, eindelijk eens een echte brand”, zei Raymond Soyer toen hij vrijdag op zijn pieper de melding 
„woningbrand‟ binnen kreeg. Raymond werkte als automonteur in garage Polling in Eelde. Met de overall nog 
aan sprong hij in de auto naar de brandweerkazerne. Anderhalf jaar zat ie bij de brandweer. Auto‟s, 
crossauto‟s, de brandweer en stappen. Dat was zijn leven. Zijn vader was ook bij de brandweer. Vorig jaar 
stopte hij, Raymond nam het stokje over. Hij had net al zijn papieren gehaald, zodat hij ook op de 
brandweerauto kon rijden. Garage-eigenaar Wim Polling is duidelijk over Raymond, die veertien jaar bij hem in 
dienst was. “‟t Was een jongen met een hart van goud, Geen greintje verkeerd.” 
 
Onderbrandmeester Anne Kregel 
Anne Kregel heet ie, maar op de bloemenveiling kennen ze hem als „Anne Bloumpie‟. Daar had hij zijn eigen 
bedrijf, CBP-Eelde, een groothandel in bloemen. Druk was het vorige week. “Hij was de moederdagdrukte aan 
het bespreken toen zijn pieper ging”, zegt Geert Vijfschaft die de catering van het groothandelscentrum 

Eurofleur verzorgt en Anne dagelijks spreekt. “Anne zei: Een woningbrand. Ik ben zo terug. Maar Anne kwam 
niet terug.” Op de veiling was Anne dag en nacht met zijn bloemen in de weer. “Niet voor hemzelf, maar voor 
alle mensen daar. Hij was heel meegaand en meewerkend.” Maar zodra de pieper ging veranderde Anne subiet 
in een brandweerman. Dat deed hij al meer dan dertig jaar. Hij overleed op een steenworp afstand van zijn 

werkplek. 

 
Dinsdag 13 mei 
De Brandweer Eelde heeft in De Punt een monument geplaatst bij de scheepswerf Beuving waar vrijdag bij een 
felle brand drie brandweermannen om het leven kwamen. 
Een opzetstuk voor de brandkraan met aan weerszijden twee rode slangen. In beide slangen zit een knoop aan 
het einde. Een straalpijp staat midden op het opzetstuk. Een vlag met het brandweerlogo hangt halfstok. Ook 
staan daar de foto‟s van de drie collega‟s die daar omkwamen. Tientallen bloemen zijn bij het met dranghekken 
afgebakende monument gelegd. Met kaartjes van familieleden, kennissen of zomaar mensen die hun 
medeleving betuigen. Een kindertekening hangt in het hek. “Voor de beste brandweerlieden van de wereld” 
staat er bij geschreven. Bij het rampterrein is het een komen en gaan van mensen. 
 
Dinsdag 13 mei 
In Eelde was het deze avond tijdens de stille tocht ook echt stil. Zesduizend mensen gaven de drie omgekomen 
brandweermannen, Egbert Ubels, Raymond Soyer en Anne Kregel een indrukwekkend eerbetoon. Onder de 
zesduizend deelnemers aan deze stille tocht waren veel brandweerlieden van veel verschillende korpsen. Ze 
liepen mee in een tocht die uitgroeide tot een stil en zeer waardig eerbetoon. Drie kwartier lang was het stil in 
Eelde op het geluid van de trommelaars van Nieuw Leven na. Zeven trommelaars liepen voorop in de stoet. 
Achter hen familie, vrienden en goede bekenden van de drie brandweermannen. Behalve trommels waren 
alleen het geluid van schoenen op het asfalt, de wind en de vogels in de bomen te horen.  
Sommige mensen lieten met ernstige gezichten de zwijgende menigte eerst aan zich voorbij trekken. Daarna 
sloten ze zich in veel gevallen alsnog aan. De stille tocht ging vanaf de Dorpskerk, de Hoofdweg, Raadhuislaan 
en de Burgemeester Legroweg naar de brandweerkazerne. Het terrein was te klein om alle deelnemers een plek 
te bieden. 
Burgemeester Jan Rijpstra hield als enige een korte toespraak. Hij noemde het niet te bevatten dat “onze 
mannen uit Eelde” er niet meer zijn. Hij herinnerde eraan hoe blij ze waren dat ze enkele weken geleden in 
Vries de vierde prijs hadden behaald bij een provinciale brandweerwedstrijd. Dat had ze toegang verschaft tot 
de volgende ronde. Rijpstra sprak de hoop uit dat de stille tocht, een steunbetuiging van zo velen ook van 
buiten Eelde, de nabestaanden net dat beetje kracht geeft om de komende tijd door te komen. 
Daarna staken Sandra Ubels en haar twee kinderen drie kaarsen aan bij de foto‟s van Egbert, Raymond en 
Anne. 
De stille tocht was een initiatief van de Stichting Bloemencorso Eelde. De organisatie deelde witte anjers uit. 
Tot ze op waren. Op zo‟n grote deelname was niet gerekend. Gelukkig namen veel mensen zelf bloemen mee. 
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Donderdag 15 mei 
De dood van de drie brandweermannen is heel hard aangekomen op openbare basisschool De Ekkel. Drie 
kinderen van twee omgekomen brandweermannen zitten op deze school. Het derde slachtoffer, de 29-jarige 
Raymond Soyer, was ooit zelf leerling van De Ekkel aan de Jan Steenweg. 
De school is vandaag en morgen dicht. Leerkrachten en kinderen kunnen zo de herdenkingsdiensten en 
uitvaarten van de slachtoffers  bijwonen. 
Op de eigen website geeft De Ekkel aan geschokt en verbijsterd te zijn over het plotseling overlijden van de 
brandweerlieden. In elke groep is de afgelopen twee dagen uitgebreid met de kinderen gesproken over dit 
verlies. In elk lokaal is een hoek ingericht waar de leerlingen met verhalen en tekeningen hun gevoelens 
kunnen uiten. 
 
Donderdag 15 mei 
Vandaag is op indrukwekkende wijze afscheid genomen van twee bij de brand omgekomen brandweermannen. 
Twee keer ruim zeventienhonderdvijftig mensen woonden vandaag de herdenkingsdiensten bij voor Egbert 
Ubels en Raymond Soyer. De hangar op Groningen Airport Eelde was te klein. Gelukkig kan de zijwand 
helemaal open. De enkele honderden mensen buiten konden daardoor de plechtigheid goed volgen. 
De uitvaartdiensten zijn perfect geregeld. Bezoekers kunnen parkeren op de luchthaven of gebruik maken van 
de parkeerplaats van de Eelder vlooienmarkt. Deze ziet rood van de brandweervoertuigen. Op deze 
parkeerplaats kan men al het condoleanceregister tekenen, wat drinken en naar een mobiel toilet. Naast de 
hangar op de luchthaven zijn dezelfde faciliteiten ingericht. 
Tijdens de plechtigheid voor Egbert Ubels ‟s ochtends staan de twee grote brandweerwagens van de luchthaven 
naast de loods opgesteld. Ubels werkte bij de brandweer op de luchthaven. Vanwege zijn dienst en de besloten 
crematie later op deze dag houden de collega‟s van Schiphol Groningen Airport Eelde draaiende. 
De herdenkingen voor Ubels en Raymond Soyer ‟s middags vertonen grote overeenkomsten. In beide gevallen 
vormen tegen de honderd brandweerlieden een erehaag voor de nabestaanden en wordt een zee aan 
overwegend witte bloemenkransen aangevoerd. In beide gevallen wordt aansluitend de met de brandweervlag 
bedekte kist door acht brandweermannen met witte handschoenen de hangar binnengedragen. 
In beide ceremonies voeren oud-burgemeester Jan Rijpstra, de commandant van de brandweer in Tynaarlo en 
Aa en Hunze, Hans de Haas, de commandant van de brandweerpost Eelde en uitvaartonderneemster Ella 
Eefting het woord. Laatstgenoemde vertelt het levensverhaal van beide mannen. Egbert Ubels was acht jaar 
geleden naar de uitvaarten van de brandweerlieden in Enschede geweest. Hij had gezegd dat hij, als hij dood 

ging in het vak, ook met korpseer wilde worden begraven… 
Raymond SoyeOr was met zijn 29 jaar de benjamin van het korps. Hij stond nog volop in het leven en dacht 
niet over de dood. Hij wilde begraven worden en niet gecremeerd. Hij noemde dat laatste „in de fik‟. Hij is 
bijgezet op begraafplaats De Duinen. 
 
Donderdag 15 mei 
Het brandweerkorps van Eelde krijgt even rust om de dood van de drie leden te verwerken. Het korps hoeft tot 
nader order niet uit te rukken bij branden en calamiteiten. Korpsen uit de omgeving nemen die taak over. 
Het kan hierdoor langer duren voordat de brandweer in actie komt bij branden en ongelukken in Eelde en 
omgeving, stelt een woordvoerder namens de gemeente Tynaarlo. Hij voegt eraan toe dat het korps van Eelde 
deze dagen maximale ondersteuning krijgt om het verlies van drie collega‟s te boven te komen. 
 
Vrijdag 16 mei 
“Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen!” Deze laatste woorden sprak brandweerman Anne Kregel vorige 
week vrijdag tegen zijn dochter Denise toen hij naar de brand in De Punt geroepen werd. Ze werden vandaag 
aangehaald tijdens zijn herdenkingsdienst in de hal van bloemenveiling Eelde, voorafgaand aan de 
teraardebestelling op begraafplaats De Duinen. De dienst werd door zo‟n tweeduizend mensen bijgewoond. 
Kregel was meer dan dertig jaar brandweerman. Zijn familie telt nog twee brandweermensen. Anne Kregel was 
bloemenhandelaar. Er werden vandaag enorm veel bloemen op zijn graf gelegd. 
 
Zaterdag 17 mei 
Ongeveer 90 kinderen maakten vandaag een rondvlucht vanaf vliegveld Eelde. Deze kinderen zijn enkelvoudig 
of meervoudig gehandicapt of chronisch ziek. Vanaf half 10 gingen de eerste kinderen het luchtruim kiezen. Er 
waren 23 beschikbare vliegtuigen van de vliegclubs gevestigd op Eelde, de KLM Luchtvaartschool en van andere 
vliegvelden in Nederland. Elk kind maakte een vlucht van ongeveer 20 minuten en ze mochten hierbij zelf 
vliegen. Eenmaal weer terug op de grond kregen ze een heus vliegbrevet van de Stichting Hoogvliegers. 
 
Dinsdag 20 mei 
De gemeente Tynaarlo doet een eigen onderzoek naar de brand bij de werf in De Punt, die vrijdag 9 mei drei 
brandweermannen het leven kostte. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit vandaag besloten. 
Het onderzoek wil snel allerlei vragen beantwoorden die nu leven en alle processen voor de ramp diepgaand 
doorlichten. 
Voor dit onderzoek wordt zo veel mogelijk samen opgetrokken met andere onderzoekers. “Wij willen niet dat 
betrokkenen vijf keer ondervraagd worden”, zei loco-burgemeester Henk Kosmeijer. Behalve de gemeente 
onderzoeken ook de arbeidsinspectie, de veiligheidsinspectie en organisateie van Pieter van Vollenhoven de 
ramp bij De Punt. 
De technische recherche heeft het onderzoek inmiddels afgerond. De uitkomst ligt bij het openbaar ministerie. 
Dat komt er op korte termijn mee naar buiten. 
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Woensdag 21 mei 
Harry Ramakers, de vroegere handbaltrainer van de H.V. Actief, overleed na een slopende ziekte van enkele 
maanden. De heer Ramakers werd slechts 58 jaar. Hij trainde zeven jaar lang het damesteam van Actief van 
1978 tot 1985, waarna hij Actief verliet, maar keerde na een jaar weer terug om de heren van Actief onder zijn 
hoede te nemen, die onder zijn leidingna vier jaar de tweede divisie bereikten. Opnieuw vertrok Ramakers bij 
Actief en keerde in 1994 andermaal terug naar de roodwitten. In de navolgende jaren bereikte hij met de heren 
de één na hoogste divisie, de eerste divisie en speelden op landelijk niveau. Harry Ramakers, de sympathieke 
en bescheiden sportman en trainer, eindigde zijn trainersloopbaan waar hij die was begonnen, in Eelde bij de 
dames van Actief die hij nog acht jaar lang (1996-2004) trainde. In zijn dagelijks leven was Ramakers 
werkzaam bij de Groninger politie waar hij al vele jaren rechercheur was. 
 
Woensdag 21 mei 
Vandaag werd de gemeenteraad bijgepraat over de koers die de plannenmakers voor de kom van Eelde nu 
inslaan. Duidelijk is dat college, raad en Eeldenaren de aftandse aanblik van het winkelcentrum in Eelde meer 
dan zat zijn. Al jaren wordt gepraat over wat er zou moeten gebeuren. Het eerste bouwplan leed schipbreuk, 
vooral omdat verzuimd was vooraf draagvlak te creëren bij de bevolking. Daarna liep de planontwikkeling vast 
door een gebrek aan visie en gesteggel over belangen tussen partijen. Vorig jaar riep het college van B & W bij 
monde van wethouder Henk Kosmeijer dat het nu maar eens uit moest zijn en dat de gemeente de regie zou 
overnemen. Dat, en de entree van twee nieuwe investeerders met visie, heeft nu geleid tot een nieuw 
ontwikkelingsplan waarin een denkrichting en de mogelijkheden zichtbaar worden gemaakt. De plannenmakers 
willen vooral zorgen voor draagvlak bij alle belanghebbenden. Dus eerst het doorspreken van denkbeelden, 
plannen en concrete ontwerpen met alle belanghebbenden in en om het gebied. Men verwacht dat op zijn 
vroegst in 2012 de eerste wrakke panden tegen de vlakte gaan en uit het stof een winkelcentrum verrijst waar 
Eelde trots op kan zijn. 
 
Zaterdag 24 mei 
Vincent Hilleband (52), de bekende organisator van loopevenementen, is overleden tijdens de voorbereidingen 
van de run “10 van Tynaarlo”. De inwoner van Overschild maakte tijdens het plaatsen van dranghekken op het 
terrein van FloraHolland in Eelde een fatale van een aanhanger. Hij kwam zo ongelukkig terecht dat hij een 
schedelbasisfractuur opliep. De run, die zondag 25 mei zou worden gehouden, is afgelast. De politie zal een 
nader onderzoek instellen naar de precieze oorzaak van dit tragisch ongeval. 

 
Zondag 25 mei  
Actief is er niet in geslaagd om promotie naar de tweede klasse af te dwingen. In Drachten dolf Actief tegen 
Sint Annaparochie na strafschoppen het onderspit. Na verlenging hielden de ploegen elkaar nog in even 
evenwicht: 1-1. Voor Actief mistten de invallers Gert Boerma en Nick Veenhoff hun strafschop. 
 
Maandag 26 mei 
De brandweer van Eelde is vanmorgen voor het eerst sinds de rampzalig verlopen brand bij De Punt uitgerukt. 
De brandweer kwam in actie voor een ree in het water. 
 
Woensdag 28 mei 
Bork Sloopwerken uit Stuifzand is vandaag begonnen met het opruimen van de resten van de uitgebrande loods 
in De Punt. De bouwkundige staat is zodanig slecht dat het college van Burgemeester en wethouders in overleg 
met de eigenaar heeft besloten om met een versnelde procedure tot sloop over te gaan. 
 
Vrijdag 30 mei 
Vandaag tegen twintig over zes kreeg de brandweer van Eelde een melding van brand aan de Weeakkerweg. 
Van twee zijden kwamen de ploegen aanrijden, maar het bleek te branden in het bos van Landgoed Vosbergen. 
Italiaanse voorbijgangers zagen het branden en hebben na het vuur met stokken te hebben gedoofd de 
brandweer gealarmeerd. Deze restte niet anders dan een na controle, maar toch werd besloten de omgeving 
van de brandhaard goed nat te maken in verband met de enorme droogte en de temperatuur van de bodem. 
Met behulp van een extra voertuig, de tractor van de familie Alberts werd een giertank vol water over de plek 
uitgesproeid. 
 
Zaterdag 31 mei 
Vandaag rond de middag stond er op de Ter Borchlaan een kleine loods in de brand. In de loods was een soort 
zagerij gevestigd voor de nabijgelegen nieuwbouw. Ook lagen er dakleer en andere bouwstoffen n. Er wordt 
gesproken over brandstichting. Het was weer de eerste serieuze brand die de ploeg van Eelde moest blussen na 
de grote brand drie weken geleden, en weer was het een loodsbrand. Er werd zeer voorzichtig te werk gegaan. 
Ook de brandweer van Haren assisteerde bij de brand in Eelderwolde. 
 
Zaterdag 31 mei 
Vijftig jaar pracht en praal is de titel van het boek dat vanaf vandaag zijn weg weet te vinden naar het grote 
publiek. Corsowijk West-End bestaat alweer vijftig jaar en ter gelegenheid van dat heugelijk feit is er een fraai 
boekwerk gemaakt. De samenstellers en schrijvers van het corsoboek zijn Jan Dussel, Harte Martens, Harm 
Wolters, Marcel Wietzes en Robbert Amerika. Vanaf 1958 staat er van elk jaar een prachtige foto in en verdere 
informatie wat betreft de wagen. Vanavond werden de eerste twee boeken met bijbehorende dvd uitgereikt 
door voorzitter Marcel Wietzes aan Lammert van Es en Appie van Bergen, medewerkers van het eerste uur en 
nu nog altijd actief bezig voor hun corsowijk. Het derde exemplaar mocht Andre Ensing van het corsobestuur in 
ontvangst nemen. Appie van Bergen en Lammert van Es mochten voor hun jarenlange inzet uit handen van 
Marcel Wietzes een prachtig ingelijste collage ontvangen en werden deze avond benoemd tot erelid van de 
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corsowijk. Daarna werden de schrijvers en samenstellers van het boek nog eventjes in de bloemetjes gezet. 
Een prachtig boekwerk voor de liefhebber en een aanwinst voor de geschiedschrijving over onze dorpen. 
 
 

Juni 
Woensdag 4 juni 
In een boerderij aan de Hooiweg is vanmorgen brand ontstaan nadat de vlam in de pan sloeg. De bewoners en 
dieren konden op tijd uit de boerderij komen. De brandweer had de brand snel onder controle. Het verkeer 
moest door de brand worden omgeleid via de Hoofdweg. Dat veroorzaakte veel overlast, omdat de Hoofdweg 
gedeeltelijk is afgesloten. De Koninklijke Marechaussee verleende assistentie bij de verkeersafwikkeling. 
 
Donderdag 5 juni 
Tijdens de eerste drie dagen van de avondwandelvierdaagse keken de deelnemers geregeld even naar de lucht 
om zich er van te vergewissen dat het ook droog bleef. Telkens dreigde Pluvius de hemelpoorten open te 
gooien, maar het bleef overwegend droog. Zo ook vandaag op de slotavond van deze 28ste editie van de 
wandelvierdaagse. Vrolijk en fleurig kwam het wandellegioen aan op het schoolplein van de Centrumschool. Er 
liepen dagelijks een kleine duizend deelnemers door de straten van Eelde-Paterswolde. Het deelnemersveld 
bestond voor het overgrote deel uit schooljeugd. 
 
Zondag 8 juni 
Onder prima weersomstandigheden werd vanmiddag een nieuw vermaak door de VvV van Eelde in Paterswolde 
geïntroduceerd. Het betrof het Fierljeppen, zoals dat polsstokspringen in Friesland wordt genoemd. Speciaal 
voor de gelegenheid had men een kenner in de persoon van Johan IJsselmuiden uit Leeuwarden gevraagd om 
deze middag als coach op te treden. De keuze van de VvV om deze activiteit over de vijver van het voormalig 
gemeentehuis in Paterswolde te houden, was een schot in de roos. Onder aanvoering van de broers Berend en 
Gerard Arends van de Schelfhorst had men een vlonder in de vijver gebouwd, die de toets der kritiek kon 
doorstaan. Ook de plek waar naartoe werd gesprongen voldeed aan alle veiligheidsvoorschriften. Het was Kees 
Snijder die met een sprong van 4,70 meter de kampioen van de jeugd werd. Helaas lieten de dames verstek 
gaan. Bij de heren traden met 21 personen tegen elkaar in het strijdperk. Nadat de vlonder met drie meter was 
ingekort won Rolf Hönebecke met een sprong van 8,80 meter. 
 
Woensdag 11 juni 
De bouw van de multifunctionele accommodatie in de woonwijk Ter Borch gaat beginnen. Vandaag geeft 
wethouder Henk Kosmeijer daarvoor het officiële startsein. Centraal in Ter Borch ligt de zogenaamde 
landgoederenzone. Dit openbare gebied is de entree van de wijk met diverse wijkvoorzieningen, zoals de 
multifunctionele accommodatie. De inwoners van Ter Borch kunnen daar vanaf het schooljaar 2009-2010 
terecht voor onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, sport en sociaal-culturele wijkactiviteiten.  
 
Woensdag 11 juni 
Vandaag is het seniorencomplex aan de Hooiweg/Mozartweg/Händelweg in Eelde feestelijk geopend Het 
appartementencomplex is een samenwerkingsproject van de Stichting Eelder Woningbouw, de Stichting 

Zorggroep Drenthe en de gemeente Tynaarlo. De officiële openingsceremonie bestond uit twee delen. Als 
eerste heeft wethouder Henk Kosmeijer de officiële handeling voor de opening van het nieuwe complex 
verricht. Vervolgens heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Eelder Woningbouw, 
mevrouw W. Tent-Eiten, de „vlindertuin‟, die bij het complex hoort, geopend. 
 
Zaterdag 14 juni 
De 24ste jaarmarkt in Eelde bracht veel volk op de been. Of viel dat toch wel mee? Op straat was te beluisteren 
dat het in voorgaande jaren beter was, zowel wat betreft het aantal bezoekers als de handel zelf. Volgens 
sokkenverkoper sjoerd van der Wolde uit Bellingwolde is de Nederlandse economie al twee, drie jaar in mineur 
en dat wordt op de markt als eerst gemerkt. Alles wordt duurder en gezinnen zijn veel geld kwijt. Ook 
branchevervaging speelt een belangrijke rol in de terugloop van de handel. 
 
Vrijdag 20 juni 
Vandaag neemt Jan Rijpstra afscheid als burgemeester van de gemeente Tynaarlo. Deze afscheidsreceptie vindt 
plaats van 15.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis in Vries. De voormalige burgemeester kreeg van alle 
kanten lof toegezwaaid, al vindt menigeen dat hij wel iets langer had mogen blijven dan drie jaar. 
 
Zaterdag 21 juni 
Vandaag, op de dag van de architectuur, is bekend gemaakt dat de gemeente Tynaarlo de architectuurprijs van 
Drenthe heeft gewonnen. Voor deze architectuurprijs waren door een vakjury vier van de twaalf 
gemeentehuizen in Drenthe genomineerd. Het gemeentehuis van Tynaarlo werd tot winnaar uitgeroepen. 
 
Dinsdag 24 juni 
Vandaag staat in de krant dat de dood van de brandweermannen bij De Punt „een te vermijden incident‟ was en 
dat het „niet tot het risico van het vak‟ behoorde. Dat is de voornaamste conclusie in het rapport dat is 
opgesteld na de fatale brand. Volgens onderzoeksleider Ira Helsloot worden brandweerkorpsen niet goede 
geïnformeerd. De gevaren van branden als die op 9 mei bij jachtwerf Beuving in De Punt waren bekend. 
Commandant Fred Heerink van de Regionale Brandweer Drenthe heeft zijn mensen gelijk verboden brandende 
loodsen binnen te gaan. 
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Woensdag 25 juni 
Vandaag is de 52-jarige eigenaar van de scheepswerf in De Punt Wessel Beuving aangehouden. Hij wordt ervan 
verdacht de meterkast in de loods gemanipuleerd te hebben. Justitie houdt er rekening mee dat dat de brand 
van 9 mei kan hebben veroorzaakt. De heer Beuving is voorlopig voor drie dagen in verzekering gesteld. De 
rechter-commissaris verlengt echter daarna  het voorarrest omdat het OM denkt een stevige zaak tegen Wessel 
Beuving te hebben. 
Op last van de Raadkamer in Assen werd op vrijdag 11 juli de voorlopige hechtenis van Wessel Beuving niet 
verlengd. Het OM gaat op donderdag 17 juli bij het gerechthof in Leeuwarden in hoger beroep tegen de 
vrijlating van Beuving. 
In dit hoger beroep krijgt het OM gelijk en moet Wessel Beuving zich vrijdagmorgen 18 juli melden om weer in 
verzekerde bewaring te worden gesteld. 
 
Woensdag 25 juni 
Vanavond heeft de gemeente Tynaarlo uitleg gegeven over het stedenbouwkundig plan „Groote Veen‟ in Eelde. 
Een kleine honderd betrokkenen waren op de uitnodiging ingegaan om in Herberg Oud Gemeentehuis te zien en 
te horen hoe men na vijf maanden studie denkt over de inrichting van het gebied. 
 
Vrijdag 27 juni 
Vandaag maakt de toeristen informatie, na het faillissement van de VVV, een doorstart als Toeristen Informatie 
Punt Eelde (TiP Eelde) in het pand Hoofdweg 179 in Paterswolde. Het nieuwe kantoor is gevestigd in het 
winkelcentrum tegenover de Novastraat en wordt gerund door Mieke en Richard Heijkens. De gemeente heeft 
voorlopig tot 1 november a.s. het oude interieur van het VVV-kantoor ter beschikking gesteld, alsmede het 
beschikbare informatiemateriaal. Inmiddels is ook de website www.TIP-Eelde.nl actief waar informatie kan 
worden ingewonnen. Vandaag mocht loco-burgemeester en wethouder van Toerisme, Johannes Frieling de 
honneurs waarnemen en het nieuwe logo onthullen. 
 
Zaterdag 28 juni 
Loco-burgemeester Henk Kosmeijer vindt niet dat hij de afhandeling van de brand in De Punt moet overdragen 
aan een collega. Deze week werd bekend dat zijn vrouw een nicht van de aangehouden eigenaar van de 
scheepwerf is. Kosmeijer is niet bang voor de schijn van belangenverstrengeling die deze familierelatie met zich 
mee kan brengen. Hij wijst erop dat hij een puur zakelijke relatie met de eigenaar van de werf heeft. Zodra de 

loco-burgemeester wel hinder ondervindt, is hij bereid terug te treden in deze zaak. Kosmeijer wijst erop dat 
het openbaar ministerie en niet hij zich buigt over eventuele strafbare feiten van de werfeigenaar. 
 
Maandag 30 juni 
Vandaag is ook Harold Beuving, de 22-jarige zoon van de eigenaar de scheepswerf in De Punt, waar op 9 mei 
bij een loodsbrand drie brandweermannen om het leven kwamen, aangehouden. Hij wordt verdacht van 
betrokkenheid bij het manipuleren van het electriciteitsnetwerk in de loods. De laatste ontwikkelingen in het 
onderzoek gaven aanleiding ook Harold Beuving aan te houden en te horen als verdachte. Het OM hoorde ook 
een van de medewerkers van de scheepswerf, maar dat was als getuige en niet als verdachte. Harold Beuving 
wordt op donderdag 3 juli weer op vrije voeen gesteld, maar blijft nog wel verdachte. 
 
Maandag 30 juni 
Leerlingen van groep 8 van de Daltonschool hebben 1000 euro bij elkaar gebracht voor de organisatie Child 
Future Afrika. Het geld wordt gebruikt voor de inrichting van een weeshuis in Zimbabwe. Groep 8 verdiende de 
centen met het ondernemersproject Kids in Bizz. De leerlingen verkochten daarvoor honing, biologische 
stroopwafels en tweedehands spullen op de zomermarkt van de school en de Eelder jaarmarkt. 
 
Maandag 30 juni 
De gemeenteraad volgde vanavond unaniem de voordracht van de vertrouwenscommissie door de 54-jarige 
Frank van Zuilen (VVD) uit Bennekom voor te dragen als nieuwe burgemeester van Tynaarlo. Van Zuilen is 
sinds april 2006 wethouder in de gemeente Ede. Eerder was hij directeur van het Dierenpark in Amersfoort. Op 
de burgemeesterspost in Tynaarlo solliciteerden 28 mannen en 9 vrouwen. Het is de bedoeling dat Frank van 
Zuilen half september wordt beëdigd en geïnstalleerd in het gemeentehuis in Vries. 
 
 

Juli 
Woensdag 2 juli  
Openluchtzwembad Lemferdinge verwelkomt vandaag de 25.000ste bezoeker. Dat is een maand eerder dan 
vorig jaar. De 25.000ste bezoeker is Heleen de Jong uit Groningen met haar drie kinderen van 7, 5 en 2 jaar. 
Ze vindt Lemferdinge rustiger dan zwembad De Papiermolen in Groningen-Zuid. 
 
Zaterdag 12 juli 
Ondanks het zomerreces togen vandaag 21 bestuurs- en werkgroep leden per auto naar de museumboerderijen 
in Ruinerwold en Ruinen. Het doel van deze werkexcursie was meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen ten 
aanzien van de exploitatie van een dergelijk museum. Duidelijk is geworden dat het beslist geen eenvoudige 
zaak is om zo‟n museum in stand te houden. De hulp van de gemeente is onontbeerlijk. Zo is het gebouw van 
het museum in Ruinerwold eigendom van de gemeente en het museum in Ruinen ontvangt een subsidie voor 
het onderhoud van het gebouw, die zij om niet van de gemeente hebben verworven. Het is duidelijk dat er voor 
het oprichten en het inrichten van een museum van Ol Eel nog heel veel gepraat moet worden en dat binnen Ol 
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Eel duidelijk moet worden wat we willen bewaren en over welke tijd dit zich moet uitstrekken. Het 
stichtingsbestuur zal hiervoor een beleid moeten opstellen. 
 
Woensdag 16 juli 
De Stichting Hippisch Centrum Eelde kan de bouwaanvraag indienen voor de bouw van een manege op 
sportcomplex De Marsch. De Raad van State verwerpt in de vandaag bekendgemaakte uitspraak de bezwaren 
hiertegen van omwonenden en milieuorganisatie IVN. Nederlands hoogste rechtscollege zette alleen voorlopig 
een streep door de meest westelijke uitbreiding die bestaat uit de buitenbak van de manege. De provincie 
Drenthe had moeten aantonen dat die uitbreiding geen schade toebrengt aan de ecologische hoofdstructuur. 
Daarvoor moet onderzoek gedaan worden naar de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. 
 
Zaterdag 19 juli 
Zo‟n 40 mensen hebben vandaag in de namiddag hun steun betuigd aan Wessel Beuving. De eigenaar van de 
scheepswerf waar bij een brand in mei drie brandweerlieden om het leven kwamen, zit weer vast op verdenking 
van betrokkenheid bij de brand. Op de rotonde bij de werf werd vandaag het verkeer zo‟n twintig minuten 
stilgelegd als protest tegen de gevangenschap van de scheepswerfhouder. De actie was georganiseerd door 
Iris, de dochter van Wessel Beuving. De familie overweegt de komende tijd nog meer acties te houden. 
 
Maandag 28 juli 
Een lesvliegtuig veroorzaakte vanmiddag om 17.17 uur een B1-alarmmelding op Groningen Airport Eelde. Een 
Piper Arrow van vliegschool Stella Aviation kwam in de problemen de vlieger vergat het landingsgestel uit te 
doen. De exacte toedracht is nog niet bekend gemaakt. De drie inzittenden, waaronder een instructeur, bleven 
ongedeerd. Het vliegveld werd vanwege de noodlanding ongeveer 3 uur gesloten. In verband met de melding 
werden de hulpdiensten uit de wijde omgeving gealarmeerd en ook kwam de traumaheli ter plaatse. Alle 
hulpdiensten werden bedankt voor hun inzet. 
 
Donderdag 31 juli 
Vandaag komt het RTV Drenthe team van de Trektocht aan in Eelde op het Kampje. Er is dan ook een optreden 
van niemand minder dan de populaire Kavin Paré. Het RTV team haalt onderweg geld op voor Hartveilig 
Drenthe, die een netwerk wil creëren van Actieve Automatische Externe Debribrillators en 
reanimatievrijwilligers die verbonden zijn met de meldkamer. Het RTV-team bestaat in Eelde uit 

programmamakers Elly Smit en Serge Vlinkenvleugel, cameraman Remco Kikkert en audiotechnicus Mirjam 
Oele. Het team kwam wandelend van Tynaarlo. De omstandigheden zijn behoorlijk zwaar vanwege de hitte. 
Onderweg moet het team, om geld in te zamelen, auto‟s, fietsen en zelfs een skelter wassen. Eelde doet na 
natuurlijk ook mee aan de Trekstried, waarbij twee redelijk grote keien moeten worden overgebracht en 
daarvan een hunebed bouwen. Een tot dat moment negende tijd is voor Eelde het toch wat teleurstellende 
resultaat. De volgende dag start het team vanuit Eelde naar Roderwolde. 
 
 

Augustus 
Woensdag 6 augustus 

Een beginnende keukenbrand aan de Piet Soerweg liep vandaag in de vooravond met een sisser af. 
Buurtbewoners hadden een sterke rookontwikkeling geconstateerd, waarop de hulpdiensten werden 
gealarmeerd. De bewoners was in slaap gevallen met zijn avondmaal nog op het vuur, waardoor de enorme 
rookontwikkeling was ontstaan. Enkele weken terug waren er ook al problemen van deze aard geconstateerd bij 
deze woning. 
 
Zondag 10 augustus 
Vandaag overleed in Sydney (Australië) op de leeftijd van 83 jaar de heer Martinus Visser, in de wandeling in 
Eelde-Paterswolde vroeger altijd Tinus Visser genoemd. Tinus Visser besloot in de moeilijke jaren direct na de 
oorlog als eerste uit te wijken naar Australië om daar te proberen een nieuw leven op te bouwen. Tinus vond 
daar ook zijn vrouw. Tinus Visser kwam uit het bekende geslacht Visser, die aan de het Paterswoldse Meer een 
botenbouwbedrijf hadden. Na de oorlog kwam door gebrek aan hout de klad in deze bedrijfstak, waardoor Tinus 
besloot uit Nederland te vertrekken. 
 
Dinsdag 12 augustus 
Vandaag is Pieter Wiersma overleden. De heer Wiersma werd op 22 januari 1917 in Leeuwarden geboren en 
woonde de laatste jaren aan de Hooiweg in Eelde. Wiersma kwam in Eelde als leraar aan de Bladergroenschool, 
van welke school hij later ook directeur was. 
 
Donderdag 14 augustus 
Vandaag is het bruin café ‟t Olle Stee in het Else van der Laanhuis door Hennie Slagter, regiomanager van 
Zorggroep Drenthe, officieel geopend. Het aantal belangstellenden om hierbij te zijn was zo groot dat er een 
tent naast moest worden geplaatst. ‟t Olle Stee dat een sociale functie heeft en bedoeld is als 
ontmoetingsplaats voor de senioren uit Eelde en omgeving, heeft alles in zich om dat waar te maken. De sfeer 
die is opgeroepen door een klassieke bar, passende stoelen, tafels en velours gordijnen brengt vroeger tijden 
tot leven. 
 
Zondag 17 augustus 
Tijdens het , in verband met de brand op De Punt, uitgestelde slotfeest van Project Elf met het motto “Een 
kinderhemel op aarde” werd door wethouder Henk Kosmeijer bekend gemaakt dat het initiatief 201.789,11 
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euro heeft opgeleverd voor de strijd tegen kinderkanker. Alice Snijder verloor haar dochter Tessa aan 
kinderkanker en zij nam het initiatief Project Elf op te richten, met het doel geld in te zamelen ter bestrijding 
van deze ziekte. Tijdens het bloemencorso op 1 september 2007 werd aangekondigd om vanaf 5 februari, de 
verjaardag van Tessa, te beginnen met geld inzamelen. Vele verenigingen en de middenstand pakten die 
handschoen op en op 1 januari was er al 30.000 euro binnen. Tijdens dit slotfeest werd een bijzondere cd “Lied 
voor Tessa” gepresenteerd. Musicalgroep KicK heeft daaraan meegewerkt.  
 
Zondag 17 augustus 
Vandaag overleed Evert Folkert van der Meer, die het laatste deel van zijn leven in De Wieken woonde. Van der 
Meer was vele jaren werkzaam als hoofd van de openbare basisschool Paterswolde-Noord, waar hij destijds de 
opvolger werd van de heer Fokko Winterwerp. 
 
Zaterdag 23 augustus 
De krant meldt vandaag dal Eelde al heel lang bewoond is. Bij de archeologische opgravingen in het Groote 
Veen is een complete nederzetting gevonden. Nu nog maar pas een derde van het terrein is onderzocht zijn er 
scherven uit de nieuwe steentijd gevonden. Die wijzen op bewoning in de periode 5300 – 2000 voor Christus. 
Woensdag 20 augustus zijn er metaalslakken met restanten koper gevonden die in een smelkroes zouden 
kunnen zijn bewerkt. Dat zou er op wijzen dat dit deel van Eelde ook in de middeleeuwen is bewoond. Ook zijn 
er loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. In het mooie gele zand zijn sporen vrij gekomen van 
huizen met schuren en putten. Alle vondsten worden op schaal op kaarten ingetekend. De vraag rijst nu of Ol 
Eel de geschiedenis van Eelde moet gaan herschrijven. 
 
Augustus 
Jörgen van der Pol vertrok op 5 april uit Paterswolde voor een kanotocht naar Moldavië. Met nog maar een paar 
honderd kilometer te varen werd hij op de Zwarte Zee door de Oekraïense politie aangehouden  en 
meegenomen naar het politiebureau. Men wilde hem terugsturen naar Roemenië, maar de rechter besliste 
anders. Na uitleg over het doel van de tocht en met de nodige telefoontjes en faxen richting ambassade door 
het calamiteitenteam uit Nederland is het goed afgelopen. De politie was zeer onder de indruk van deze 
moedige Nederlander en heeft zelfs hulp geboden door het regelen van een vrachtwagen die hem vanaf de 
grens terug door Oekraïne en naar zijn oorspronkelijke vaarroute bracht. 
 

Zaterdag 30 augustus 
Vandaag werd in de feesttent de 18-jarige Martien Boerma uit Eelde gekozen tot Bloemenkoningin 2008. Als 
hofdames werden de 18-jarige Lisa Damwijk uit Roden en de 20-jarige Dominique Ottens uit Gieten gekozen. 
De kersverse Miss Corso en haar hofdames rijden zaterdag 6 september in het bloemencorso mee. 
 
Zondag 31 augustus 
Voor het eerst werd in de corsofeesttent een corso-eredienst gehouden. Dominee Kaj van der Plas maakte van 
zijn preek een indrukwekkende show, die een klaterend applaus van de 300 aanwezigen verdiende. Slechts 
omdat het een eredienst betrof bleef dat uit. Ondanks twijfels over de mogelijke opkomst was de grote 
corsotent door de mensen van de PKN afgehuurd voor de eerste Corso-kerkdienst aller tijden, die de naam 
Samenspel had meegekregen. De band van „Geloven nu‟ en een delegatie van Nieuw Leven zetten de muzikale 
toon. Met een baksteen in de hand dominee Kaj van der Plas zijn preek. Het werd een eenakter over de val van 
de muur van Jericho. 
 
 

September 
Maandag 1 september 
Vanavond is in de feesttent de 7-jarige Arina Nijdam gekozen tot de eerste mini-bloemenkoningin. Zaterdag 6 
september rijdt ze mee in het Bloemencorso Eelde in haar eigen koets, getrokken door een pony. Arina wordt 
begeleid door haar twee hofdames: Marissa Kregel (7) en Joyce Kardas (8). De verkiezing was een succes en 
gaat volgend jaar zeker herhaald worden. Een algemene klacht was echter dat deze kleine kinderen deze avond 
veel te laat op bed kwamen. 
 
Donderdag 4 september 
Vandaag wordt de Groningerweg voor langere tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Oorzaak van deze 
drastische maatregel is dat er tijdens de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de fietsroute plus en 
aanverwante werkzaamheden gevaarlijke situaties ontstaan. Er zijn al een paar ongevallen gebeurd met 
gelukkig alleen nog maar blikschade. Fietsers, bussen en hulpverlening kunnen wel gebruik van de 
Groningerweg blijven maken. Het overige verkeer wordt omgeleid via de Meerweg. Deze stremming door tot de 
Kerst. 
 
Vrijdag 5 september 
In het Dagblad van het Noorden verschijnt het bericht dat het corso en ADO een conflict hebben over het 
Wiener Café op het corsoterrein. Het corsobestuur wil ADO dit jaar voor het laatst laten meedoen met de 
feesttent op het tentoonstellingsterrein. Deze feesttent wordt al 28 jaar door ADO tijdens het corsoweekend 
geëxploiteerd. Volgens ingewijden is het de horecapachter van het corso een doorn in het oog dat het Wiener 
Café telkens zeer goed gevuld is en dat in zijn tenten nauwelijks iemand zit. 
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Vrijdag 5 september 
Vandalen hebben afgelopen dagen een spoor van vernieling aangericht langs de Hoofdweg in Eelde. Bij een 
huisarts sneuvelde een ruit, van Museum De Buitenplaats werden beelden vernield en ook de feestverlichting 
moest het ontgelden. 
 
Zaterdag 6 september 
Tienduizenden vergapen zich vandaag aan de kleurpracht van het 52ste Bloemencorso Eelde, dat met het 
motto “Vrije Tijd” de vele bezoekers weet te boeien. Dit jaar deden er vijftien praalwagens en zes 
muziekkorpsen in de stoet mee, alsmede vele zeer goed aangepaste reclameobjecten. Hooiweg-Zuid won het 
corso met de wagen Mahjong. Zij verdienden terecht ook de arrangeursprijs. De Poppendokter van Rond de 
Wieken kreeg de figuratieprijs. De ontwerpersprijs was voor de Hangmatten van Hooiweg-Schelfhorst. Het 
publiek kon door middel van sms-berichtjes aangeven welke wagen zij het mooist vonden. Zondag 7 september 
werd bekend dat het publiek heeft gekozen voor de wagen Hobby Archeologie van de wijk Westend. Zaterdag 
kwamen naar schatting 65.000 bezoekers naar het corso. 
 
Woensdag 10 september 
Vandaag is Frank van Zuilen in een bijzondere raadsvergadering beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van 
de gemeente Tynaarlo. Tynaarlo krijgt met Van Zuilen twee burgemeesters voor de prijs van een, grapte de 
burgemeester van Ede bij zijn afscheid. Als hij in Ede de burgemeester verving en ‟s avonds en in het 
weekeinde werkte, ging zijn vrouw Margot altijd mee. Zo wil het echtpaar het ook in Tynaarlo doen. Frank van 
Zuilen was 4 jaar raadslid en 2,5 jaar wethouder in Ede. Hij voelt zich meer een bestuurder dan een politiek 
dier. Van Zuilen wil lang in Tynaarlo blijven. “Wellicht maak ik het 20-jarig bestaan van deze gemeente mee.” 
 
Zaterdag 13 september 
Het motto van de Open Monumenten Dag 2008 is „Religieus Erfgoed‟. Een interessant onderdeel was het 
archeologisch onderzoek in de nieuwe woonwijk Groote Veen. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van 
een nieuwe woonwijk. Al in de IJzertijd, 400 jaar voor Christus, was dit gebied al bewoond. Dat duurde tot 
ongeveer 400 jaar na Christus‟ geboorte. Tijdens de Open Monumenten Dag kwamen 175 mensen af op dit 
archeologisch onderzoek, dat verplicht wordt uitgevoerd in verband met de bouwplannen. 
 
Vrijdag 19 september 

Vandaag bood Martha Steringa, als voorzitter van het Partnerschapscomité Eelde-Wardenburg, nieuwe 
straatnaamborden aan in de partnergemeente Wardenburg. De 15 jaar geleden aangeboden borden waren 
zodanig verbleekt dat ze nauwelijks nog leesbaar waren. Namens de gemeente Tynaarlo waren Peter Kruit en 
Kees Spannenburg mee gereisd naar Wardenburg voor de technische ondersteuning. De nieuwe borden zijn 
voorzien van een reflecterende laag, zodat ieder in Wardenburg de Eelder Strasse weer goed kan vinden. 
 
Zaterdag 20 september 
Jörgen van der Pol is terug in Nederland na een kanotocht van ruim 4.000 km naar Moldavië en vandaag wordt 
zijn terugkeer gevierd. Waar kon dit beter dan bij de Groningse Kano Vereniging (GKV), zijn tweede thuis. 
Jörgen heeft tijdens zijn lange tocht veel beleefd en veel publicitaire aandacht gekregen, zeker in Moldavië. Zijn 
bedoeling was om op deze wijze geld in te zamelen voor het opzetten van een behandelkamer voor mond- en 
aangezichtsafwijkingen in het Oncologische Instituut in Chisinau in Moldavië. Hij wist met zijn spectaculaire 
kanotocht ruim 28.000 euro binnen te halen. 
 
Zaterdag 20 september 
Deze middag vond er op „Het Kampje‟ een oefening plaats met de plaatselijke EHBO en het brandweerkorps van 
Eelde. Hierbij werd een kop-staart botsing nagebootst waarbij een schoolbus vol kinderen en een personenauto 
waren betrokken. Nadat een aantal EHBO‟ers de kinderen uit de schoolbus hadden bevrijd was de gealarmeerde 
brandweer inmiddels al aangekomen om de bestuurster van de personenauto uit haar benarde positie te 
bevrijden. Naast deze oefening was er ook de EHBO Doe Markt in Eelde. De Eelder EHBO had een aantal 
kramen opgebouwd waar het publiek terecht kon met hun vele vragen. 
 
Donderdag 25 september 
Vandaag vertrekt Eeldenaar Arnold Pilon vanaf het Media Park in Hilversum voor een nieuwe wereldreis, samen 
met 7 teams. Hij heeft een uitnodiging van de Minister van Culturele Zaken van Bhutan op zak. Zijn initiatief is 
officeel opgenomen in het Koninklijke programma ter gelegenheid van de kroning van de vijfde Wangchuck en 
het feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het boeddhistisch Koninkrijk Bhutan in november dit 
jaar. Met zijn Jaguar Mark IX heeft hij ruim 14.000 kilometer te gaan. 
 
Vrijdag 26 september 
Vandaag kwam het team van Project Elf nog één keer bij elkaar om een officiële daad te verrichten. De acties 
van het afgelopen jaar waren op zich al een heel groot succes want tijdens het slotfeest van 17 augustus bleek 
dat in totaal een bedrag van meer dan 202.000 euro voor kinderen met kanker was opgehaald. Maar toch miste 
het team zelf een blijvende herinnering aan een jaar van intensieve samenwerking en vol van hoogtepunten. 
Daarom komt het team vandaag nog een keer bij elkaar rond de hemelboom, die op 5 februari op de hoek 
Burgemeester Legroweg-Zevenhuizerweg-Boslaan was geplant. Vandaag werd een plaquette met een 
verklarende tekst voor de boom geplaatst. 
 
Zaterdag 27 september 
Vandaag werd van 10.00 tot 17.00 uur voor de tweede keer bij boer Berends aan de Esweg de historie van het 
oogstfeest herleven. De korenmijt met een doorsnee van 21 meter met Reinhard de Vos in top (tegen de 
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kraaien) stond al klaar om het kaf van het koren te scheiden. Dit zal gebeuren een door stoom aangedreven 
dorsmachine, wat op zich al bijzonder is. Daarnaast waren er verschillende activiteiten op het erf rond de 
boerderij, zoals het bezichtigen van oude tractoren, een wedstrijd stropakken sjouwen om het kampioenschap 
van Eelde. 
 
Dinsdag 30 september 
De meervoudige kamer van de rechtbank in Assen doet vandaag vervroegd uitspraak in de zaak tegen Wessel 
Beuving. Het vonnis geeft aan dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat er sprake is van opzettelijke 
brandstichting op 9 mei in de loods op Scheepswerf Beuving in De Punt. Wel achten de rechters het bewezen 
dat Wessel Beuving wist van met koperdraad gemanipuleerde stoppen c.q. smeltpatronen, die hij heeft 
aangebracht in een groepenkast in het gebouw. Dit werd door twee getuigen verklaard. Voor dit laatste feit 
werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met aftrek van het voorarrest (gelijke periode). 
Hij is dan ook direct in vrijheid gesteld. Omdat de rechtbank het niet bewezen acht, dat de dood van de drie 
brandweermannen het gevolg is geweest van de door verdachte gepleegde feiten, werden de benadeelde 
families niet ontvankelijk verklaard in hun vordering. Zij kunnen hun vordering slechts bij de burgerlijke rechter 
aanbrengen. Zowel het Openbare Ministerie als Wessel Beuving kunnen binnen twee weken bij het Hof in 
Leeuwarden in hoger beroep gaan. 
 
 

Oktober 
Woensdag 1 oktober 
HeEen rode kater staart de toeschouwer aan vanaf het schilderij dat de brandweer van Eelde vanavond kreeg 
van de 79-jarige kunstenaar Alan Standen uit Purmerend. Het is na afloop van een ramp. Op de achtergrond 
rokende puinhopen en op de voorgrond kinderspeelgoed op een hoop. Vermoeide en geschokte 
brandweermannen kijken met ontbloot hoofd naar de grond. De kat staat symbool voor de overlevingsdrang. 
Standen maakte het schilderij enkele jaren na de aanslagen op 11 september 2001 in New York. Toen het 
schilderij vorig jaar af was, vond hij het te goed om te verkopen. Hij pakte het in en zette het weg. Toen hij 
vrijdag 9 mei hoorde dat er drie brandweermannen waren omgekomen bij de scheepswerfbrand in De Punt wist 
hij meteen waar zijn werkstuk naartoe moest. Het gemeentebestuur van Tynaarlo reageerde positief. De 
overhandiging werd tot vandaag uitgesteld om de emoties eerst wat te laten bezinken. 
 
Vrijdag 3 oktober 
De Stichting Bloemencorso Eelde heeft vanavond de Cultuurprijs 2008 van de Gemeente Tynaarlo gekregen. 
Corsovoorzitter André Ensing nam de prijs tijdens een feestavond in uitgaanscentrum The History in Tynaarlo in 
ontvangst namens drieduizend vrijwilligers. Uit 27 kandidaten heeft een jury een drietal genomineerd. Naast 
het Bloemencorso waren dat Catrinus Schaafsma, voor zijn productieve bijdrage aan de cultuurhistorische 
geschiedschrijving van Eelde en de toneelgroep E POI. Desiree de Vos uit Eelde ontving de publieksprijs. Zij is 
de drijvende kracht achter Musicalgroep KicK. De Vos wordt geprezen omdat ze de jeugd van Tynaarlo een 
podium van hoog niveau biedt om te zingen en te dansen. De stimuleringsprijs was voor de professionele 
kunstenaarsvereniging Van Ty naar Lo. Deze vereniging levert een belangrijk aandeel in de nu lopende Kunst 
10-daagse.  

 
Vrijdag 3 oktober 
Vanaf vandaag is de Groningerweg weer beperkt open. Het weer heeft meegewerkt, waardoor de 
werkzaamheden aan de Groningerweg en de aanleg van het betonnen fietspad vlot verlopen. De automobilisten 
mogen vanaf 17.00 uur tot 07.00 uur en in het weekend werd van de weg gebruik maken. De gemeente gaat 
ervan uit dat daarmee het grootste knelpunt voor de ondernemers in Eelde, Paterswolde en Eelderwolde 
weggenomen is. Maar de ondernemers denken daar heel anders over, met het uurtje dat zij ‟s avonds terug 
krijgen komen de klanten niet terug. 
 
Zaterdag 4 oktober 
Vandaag overleed vrij plotseling de heer Sijtze de Jong in de leeftijd van 84 jaar. Vanaf 1953 tot aan zijn 
pensionering was Sijtze de Jong directeur van gemeentewerken in de voormalige gemeente Eelde. In de heer 
de Jong verliest onze dorpsgemeenschap een man, die zich niet alleen in zijn werk doch ook op diverse andere 
gebieden verdienstelijk maakte. Zo was hij min of meer ambtshalve commandant van de Eelder vrijwillige 
brandweer. Op kerkelijk gebied was hij voor de Nederlands Hervormde Gemeente in diverse functies vele jaren 
actief en hij had nog een grote liefde n.l. de bouw van een protestants christelijk bejaardentehuis. Dit kreeg 
gestalte in de vorm van het Bejaardentehuis De Wieken aan de Schoollaan. Hij was tot zijn overlijden voorzitter 
van de stichting die dit zorgcentrum beheerde en exploiteerde. Daarnaast was De Jong een verwoed 
amateurfotograaf. Zijn fotocollectie schonk hij aan de Vereniging Ol Eel. 
 
Zondag 5 oktober 
Vandaag werd het 45-jarig bestaan van de Ravenruiters gevierd tijdens een stormachtig clubkampioenschap. 
Het is wrang te moeten constateren dat een club die al zo lang bestaat niet verzekerd is van voortbestaan. Er is 
immers nog steeds geen uitsluitsel over de bouw en gebruik van een manege in Eelde, iets waar men al zo‟n 15 
jaar over aan het steggelen is. 
 
Oktober 
Het raadsbesluit van september 2007 om het Hippisch Centrum Eelde (HCE) voor de bouw van een manege bij 
sporthal De Marsch een marktconforme erfpacht aan te bieden heeft geleid tot het terugdraaien van het 
bouwplan. HCE zou een erfpachtcanon van € 6.800 per jaar moeten betalen en heeft het college laten weten 
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dat deze erfpachtcanon een onoverkomelijk probleem vormt, de reden waarom HCE af moet zien van de bouw 
van een manege. 
 
Zaterdag 25 oktober  
In navolging van 19 april kwam wederom een groep van 70 Wardenburgers naar Eelde om kennis te maken 
met hun partnerdorpen Eelde-Paterswolde en de gemeente Tynaarlo. Na een bezoek aan de vlooienmarkt in de 
bloemenveiling volgde een rondrit door Eelde, Paterswolde, Eelderwolde, Midlaren, Zuidlaren, Tynaarlo, Vries, 
Zeijen, Donderen en Bunne terug naar Eelde, waar bij Bloemkwekerij Rutgers de koffie klaar stond. De Duitse 
gasten maakten graag van de gelegenheid gebruik om fraaie bloemen en planten aan te schaffen. 
 
 

November 
Zaterdag 1 november 
Vanavond kregen de brandweer en de medewerkers van de post Eelde een heel bijzonder beeld uitgereikt uit 
handen van Hans en Ria Soyer. Het was een weergave van een paar brandweermannen in actie. Zij deden dit 
voor het korps Eelde als dank voor de grote steun die zij door de jaren heen en in het bijzonder de afgelopen 
maanden, van het korps hebben ontvangen. Hans en Ria hopen dat het beeld een mooie plaats in de kazerne 
zal krijgen. Een beeld waar we de betekenis allemaal zo goed kennen. Het beeld is in opdracht van Hans en Ria  
vanaf een foto gemaakt door Marie Antoinette Peetoom uit de wijk Spierveen. 
 
Zaterdag 1 november 
Vanavond is de première van de operette  Ein Walzertraum in Theater De Kimme, uitgevoerd door 
Operettevereniging ADO. Het is de eerste uitvoering van een reeks. 
 
Maandag 3 november 
In Herberg Oud Gemeentehuis wordt een informatiebijeenkomst gehouden over het ruimen van graven en het 
begraven in lagen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Er verschenen zo‟n 50 bewoners. De inwoners vinden 
dat de gemeente voor het ruimen zorgvuldig moeten zoeken naar nabestaanden. Het begraven in twee lagen 
boven elkaar was volgens wethouder Harm Assies helemaal geen punt van discussie. Gewoon doen. De 
inwoners hebben er verder geen bezwaar tegen dat een deel van de begraafplaatsen als park onderhouden 
wordt. Dat maakt het voor de gemeente goedkoper omdat de begroeiing van parken weelderiger mag. Dat 
vereist minder onderhoud. Opgemerkt dient te worden dat verworven rechten van kracht blijven. 
 
Woensdag 5 november  
Het heeft even geduurd voordat de kiosk met een historisch verleden een definitieve plaats op het landgoed De 
Braak heeft gekregen. Niet bij de ingang van de doolhof waar hij van 1919 tot 1964 heeft gestaan, maar vlakbij 
de hoofdpoort. Na 42 jaar in de tuin van de familie Steenbergen aan de Groningerweg als tuinhuis te hebben 
gediend, verhuisde de kiosk op 15 december 2006 weer naar De Braak. Ondanks de hoge leeftijd van het twee 
ton wegende gevaarte van waaruit vroeger jaren ansichtkaarten en snoep werden verkocht, is het bouwwerk in 
een dusdanige staat dat hij nog jaren mee kan. Vandaag moest er opnieuw een hoogwerker aan te pas komen 
om het gebouwtje op zijn fundering te zetten. Het kunstwerk zal worden opgeknapt en weer worden voorzien 

van een torentje dat eerder op het dak prijkte. De bedoeling is, als het budget het toelaat, dat volgend voorjaar 
een en ander zijn beslag zal krijgen. Ook over een nieuwe functie wordt nagedacht. 
 
Woensdag 12 november 
Dorpsklanken meldt vandaag dat de Gemeente Tynaarlo het terrein van de Van Heemskerkschool (voorheen de 
Bladergroenschool) in Paterswolde op 15 januari 2009 overneemt van de Stichting RENN4. Het gaat om het 
hele terrein aan de Bähler-Boermalaan en de Duinerlaan, 1,2 hectare groot, met schoolgebouwen en 
conciërgewoning. Dat biedt grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van Paterswolde. Woningbouw is 
mogelijk, maar ook de bouw van het nieuwe Wijkcentrum Paterswolde. De gemeente ging er vanuit dat op deze 
locatie al in 2011 maximaal 27 woningen op de betreffende locatie kunnen worden gerealiseerd, maar door het 
tijdelijke gebruik van de school voor kinderopvang zal de bouw later plaatsvinden. 
 
Woensdag 12 november 
Vandaag verwelkomde Groningen Airport Eelde haar 185.000ste passagier van dit jaar. Met dit resultaat heeft 
Groningen Airport Eelde het record van 2003 ruim gebroken. Toen maakten 178.000 passagiers gebruik van de 
luchthaven. De heer Bosma uit Steenwijk was compleet verrast toen hij vandaag na het inchecken te horen 
kreeg dat hij de 185.000ste passagier is van het jaar. Hij werd feestelijk onthaald met champagne door 
luchthavendirecteur Jeroen Meulendijks. De 185.000ste passagier ontving uit handen van Tanja Mulder van 
reisbureau Globe uit Steenwijk een reischeque van OAD Reizen t.w.v. 500 euro, die hij mag besteden voor zijn 
volgende vakantie vanaf Eelde. Tevens mag hij deze vakantie gratis parkeren op het luchthaventerrein van 
Groningen Airport Eelde. 
 
Zaterdag 15 november 
Er was vanmiddag veel belangstelling voor de intocht van Sint Nicolaas. De Goedheilig-man, die om half twee 
met zijn Pieten aankwam, werd luidkeels toegejuicht door de honderden kinderen, die zich geschminkt en 
verkleed hadden verzameld bij het haventje aan het Paterswoldse Meer. Burgemeester Frank van Zuilen heette 
de Sint en zijn medewerkers namens de gemeente Tynaarlo van harte welkom. Nadat de Sint zich door de 
menigte had gewurmd, vertrok hij in een prachtige open koets naar het Kampje in Eelde, waar het feest van de 
intocht nog even doorging. 
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Zaterdag 15 november 
De traditionele Sint Martinusloop, die mede voor de inwoners van onze partnergemeente Wardenburg wordt 
georganiseerd, werd opnieuw een succes. Het was al weer zes jaar geleden dat deze wandeling voor de laatste 
keer in Eelde plaatsvond. Dit idee dat als tegenhanger van de Kohlfahrt is ontstaan, heeft opnieuw bewezen dat 
het al wandelend een goede manier is om vriendschapsbanden aan te gaan of te versterken. De wandeling die 
dit keer in het teken stond van bloemen en havezathen, ging van start in het AOC Terra en sloot af in het 
Flowerdome bij de Bloemenveiling. Voorzitter Dolf Stob kon in de kantine van het AOC Terra de 125 
deelnemers welkom heten. Hierna werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld om in een workshop een 
corsage te maken of een rondleiding door de school te krijgen of vanuit een hoogwerker van Siesling het dorp 
vanuit de hoogte te bekijken. Om half vier vertrok de stoet voor de wandeling richting Lemferdinge, waar de 
eerste stop was gepland. Hier voegden twee leden van de doedelzakband The Graham Lowlanders zich bij de 
stoet en ging het langs Huis De Duinen naar Huize Vosbergen. In het inmiddels erg donkere bos achter Huize 
Vosbergen bij de salamandervijver werd het gezelschap vergast op enge figuren, vertolkt door leden van de 
Scoutinggroep De Trekvogels en een lasershow van DTL Lasertechnologie uit Tynaarlo. Het was hier zo donder 
dat het gehele gezelschap het pad kwijtraakte en dwars door het bos de grote laan weer opzocht. Het werd hier 
dus een echte spooktocht met veel gegil. Enigszins van de schrik bekomen ging men verder naar het bedrijf 
van Siesling tegenover het vliegveld. Hier werd het gezelschap opgevangen door The Swinging Old Stars, die 
voor sfeer en gezelligheid zorgde. Na het happen van een zoute haring, aangeboden door Catering Vijfschaft, 
werden de lampions aangestoken voor het laatste deel van de wandeling naar de Bloemenveilig. Daar stond 
onder de veilingklok het Eelder Bloemenkoor al klaar voor een mini-concert, dat zeer veel waardering oogstte. 
In de Flowerdome werden Grietje Meulman en Hans Schroer gekozen tot Marina en Martinus en zo openden het 
bal op de muziek van het Duo Uniek het bal en het buffet. 
 
Zaterdag 15 november 
Vandaag geeft Muziekvereniging Nieuw Leven haar jaarlijks concert in Herberg Oud Gemeentehuis. De avond 
begon met een optreden van het orkest en de Malletband met Pirates of the Carribean. Nadat de officiële 
opening was geweest bracht het orkest vier nummers ten gehore. Daarna was het de beurt aan de Malletband. 
Na de pauze, waarin loten werden verkocht, was het weer de beurt aan de Malletband, waarna het orkest het 
concert mocht afsluiten.  Vlak voor de pauze werden enkele leden gehuldigd voor hun langdurig lidmaatschap 
van de vereniging. 
 

Dinsdag 18 november 
Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat een meerderheid van de bevolking van Tynaarlo (57%) voor 
het openhouden van alle drie zwembaden in de gemeente is. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van het 
NIPO. Als het handhaven van de drie baden een belastingverhoging van 17 euro per jaar tot gevolg heeft, is 
nog 49% van de huishoudens in het burgerpanel voor. Het gaat om de openluchtbaden Lemferdinge in Eelde-
Paterswolde, De Leemdobben in Vries en het subtropische Aqualaren in Zuidlaren. De accommodaties kosten nu 
al meer dan 700.000 euro per jaar. Om ze alle drie open te houden, komt daar een half miljoen euro per jaar 
bij. Ze moeten flink worden opgeknapt. De raad beslist 25 november of alle drie baden openblijven of dat een 
of meerdere baden moeten sluiten. 
Vandaag meldt wethouder Henk Kosmeijer dat de drie zwembaden open kunnen blijven en dat dit minder geld 
kost dan aanvankelijk gedacht. De baden kunnen openblijven met de vier ton extra die de gemeente daar de 
komende jaren voor reserveert. Dan moet bij de renovatie wel worden bezuinigd op luxe. Het college wil dat de 
raad zich duidelijk uitspreekt over de toekomst van de drie zwembaden. Kosmeijer wil concreet horen welk 
bedrag de raad daar voor over heeft. Burgemeester en wethouders komen dinsdag 25 november niet met een 
eigen standpunt. Ze gaan met de aanbevelingen van de raad aan de slag. Als de raad er toch voor kiest een 
bad te sluiten, komt Lemferdinge in Eelde-Paterswolde daar als eerste voor in aanmerking. Dit bad kost het 
meest en heeft de minste bezoekers. 
 
Woensdag 19 november 
Vanavond ondertekenen RVG-directeur Bill van Ravenswaay en projectleider Ron de Gruyter een 
intentieverklaring met de Gemeente Tynaarlo voor een opknapbeurt van het centrum van Eelde. Hier komen 
veertig tot zestig woningen en 5.000 vierkante meter extra winkelruimte. Projectontwikkelaar RVG uit 
Oosterbeek hoopt dit tussen 2010 en 2013 te realiseren. 
De nieuwbouw in het centrum wordt in twee fasen gerealiseerd. De eerste fase, het gebied tussen de Lidl en 
C1000, moet augustus volgend jaar klaar zijn. RVG gaat daarna uit van een bouwtijd van 18 tot 24 maanden. 
De projectontwikkelaar wil de tweede fase, garage Koops, daar naadloos op laten aansluiten. RVG wil bouwen 
in de maat en schaal van het dorp. 
 
Dinsdag 25 november 
Derek Ogylvie, de bekende “fluisteraar”uit Engeland, was vandaag bij boekhandel Bruna in Eelde om zijn 
nieuwste boek Baby’s wil is wet te signeren. Ogylvie is vooral bekend van de televisie waar hij in een show in 
contact probeert te komen met overleden dierbaren. In Eelde was hij aanwezig als “babyfluisteraar”. Menigeen 
wilde het fenomeen wel eens van dichtbij bekijken en waren dan al vroegtijdig aanwezig. Stipt om twee uur 
loopt een tamelijk sjofel uitziende man in spijkerbroek en lila hemd met een colbert in dezelfde kleur richting de 
boekwinkel. Hij heeft kennelijk geen manager of begeleider nodig om zijn afspraken na te komen. Velen van de 
aanwezigen hopen van hem iets te horen over de “problemen” met en van de kinderen, maar Ogylvie is daar 
zeer resoluut in, want hij is hier om zijn boek te signeren en niet om hier een reading te houden. 
 
Dinsdag 25 november  
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo moeten proberen de drie zwembaden in de komende vijftien jaar 
open te houden voor 4 ton per jaar. Deze opdracht kreeg het college vanavond mee van een overgrote 
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meerderheid van de gemeenteraad. Wethouder Henk Kosmeijer ziet goede mogelijkheden om de twee 
openluchtbaden in Eelde en Vries en het subtropisch zwembad in Zuidlaren voor dat bedrag te renoveren. 
Alleen de ChristenUnie wilde gaan voor een volledige nieuwbouw. De VVD sprak zich als enige partij nog niet 
uit. De liberalen willen eerst recentere cijfers over de kosten zien. De VVD is bang dat de kosten voor de 
zwembaden de komende jaren sterk oplopen. 
De gebruikers van De Leemdobben in Vries en Lemferdinge in Eelde hebben al aangegeven dat de renovatie 
van hun baden fors goedkoper kan dan in eerste instantie geraamd. De vrienden van Lemferdinge zien kans 
250.000 euro te besparen. Kosmeijer kreeg van de vrienden van Lemferdinge 2000 handtekeningen voor het 
openhouden van dit bad. 
 
Zaterdag 29 november 
Vanavond tegen negen uur kwamen de eerste bezoekers voor het corsofeest via de tent aan de achterzijde van 
café Boelens binnen. Iedereen werd opgewacht door het corsobestuur en mocht drie consumptiemuntjes in 
ontvangst nemen. Met een nieuw corsospeldje dat ook werd uitgedeeld vond men al gauw gezellige zitjes al 
dan niet bij een verwarmingsbron. Voorzitter Andre Ensing heette de aanwezigen welkom en kon Henny 
Hazenberg-Bensink voorstellen als de nieuwe penningmeester van de stichting. Hierna werden alle prijzen van 
het corso uitgereikt. 
 
 

December 
Maandag 1 december 
Vandaag staat in de krant dat de drie tijdelijke VVV-kantoren in de gemeente Tynaarlo mogen blijven. Ze 
krijgen de komende drie jaar in totaal 54.000 euro subsidie. De gemeente Tynaarlo beschouwt ze als een 
belangrijke voorziening voor toeristen. 
Twee van de drie, kadoshop Bij Baja in Zuidlaren en kadoshop Mikado in Eelde, pakten het VVV-werk op na het 
faillissement van VVV Drenthe Plus op 1 juni. Het Koetshuis in Vries is al jaren een toeristisch informatiepunt. 
De drie ondernemers pakten hun taak enthousiast en tot ieders tevredenheid op. Dat bleek tijdens een 
informatieavond op 11 september. De aanwezigen, onder wie veel toeristische ondernemers, maakten duidelijk 
dat de tijdelijke oplossing wat hen betreft omgezet mocht worden in een definitieve. Ze gaven ook aan daar wel 
iets voor te willen betalen.  
Het VVV-kantoor in Zuidlaren krijgt 750 euro per maand van de gemeente Tynaarlo. Eelde krijgt 450 euro en 
Vries 300 euro. Deze verdeling is gebaseerd op het aantal bezoekers van vorig jaar. De drie VVV‟s gaan werken 
onder het logo en de voorwaarden van een VVV-agentschap. 
 
Zaterdag 6 en zondag 7 december 
Dit weekend wordt in de kassen van Bloemkwekerij Rutgers in Eelde weer een sfeervolle kerstmarkt gehouden. 
Naast zijn eigen assortiment bloemen, planten en aanverwante artikelen bood hij ruimte aan een dertigtal 
standhouders, waaronder de Historische Vereniging Ol Eel. De poffertjes van Ol Eel waren niet te versmaden. 
De combinatie met het omlijstend programma, waar deze keer het showorkest Estralla‟s naam heeft gemaakt, 
is een schot in de roos. 
 

Maandag 8 december 
Door de verkoop van de C1000 in Eelde krijgt deze supermarkt een andere leiding. Met ingang van vandaag is 
voormalig plaatsgenoot Niels van der Schoot benoemd tot interim-manager van deze vestiging. Hij neemt 
daarmee de leiding over van Michel Vroon, die een andere uitdaging wil aangaan. 
 
Maandag 8 december 
Vanavond zijn twee bestuursleden van de IJsvereniging Paterswolde door voorzitter Roelof Rossing in het 
zonnetje gezet vanwege hun langdurige verdiensten voor de vereniging. Het Willem Schierbeek (30 jaar 
bestuurslid) en Hilbrand Hartlief (25 jaar bestuurslid). Natuurlijk hebben Willem en Hilbrand wat de 
ijsvereniging betreft maar een wens: gauw een paar winters met minimaal drie weken ijspret. 
 
Dinsdag 9 december 
De PvdA  in de gemeenteraad van Tynaarlo zou het liefst breken met de Grontmij vanwege de blunders die in 
de nieuwe Waterwijk in Eelderwolde zijn gemaakt. De mededeling van wethouder Johannes Frieling dat 4,5 
kilometer damwand niet deugt door onvoldoende bodemonderzoek van de Grontmij kwam vanavond hard aan 
bij de raad. De ondeugdelijke damwanden en een verkeerde inschatting van de hoeveelheid zand in de grond 
kunnen de gemeente vier miljoen euro extra kosten. De PvdA wil de Grontmij in gebreke stellen. Wethouder 
Frieling dat de burgers de rekening niet gepresenteerd krijgen. De extra kosten worden in de nieuwe 
kavelprijzen opgenomen. Frieling gaat nog steeds uit van een sluitende exploitatie van de Waterwijk. 
 
Dinsdag 9 december 
De raadsfracties van PvdA en CDA constateerden vanavond  dat de gemeente Tynaarlo geblunderd heeft bij de 
vervanging van de riolering in de Groningerweg in Paterswolde en Eelderwolde. De klus pakt daardoor maar 
liefst 425.000 euro duurder uit dan was begroot. De raad wilde vooral de verantwoordelijke medewerkers 
binnen het ambtelijk apparaat hard aanpakken. Wethouder Assies maakte de raad duidelijk dat hij inmiddels 
een stevig gesprek heeft gevoerd met de verantwoordelijken. Hij gaf toe zelf ook fouten te hebben gemaakt. 
Hij had een te grote druk op het project gelegd. Het bleek dus een typisch voorbeeld van haastige spoed is 
zelden goed. De gemeente haalde door het snelle handelen wel negen ton subsidie binnen voor een luxe 
fietsverbinding tussen Paterswolde en Groningen.  
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Woensdag 10 december 
Moira de Boer uit Eelde en Arjan Krul uit Vries, beiden 15 jaar, reizen vandaag met nog 19 leerlingen van klas 
3B van AOC Terra in Eelde naar Den Haag. Ze halen daar een landelijke prijs over de mensenrechten op. Moira 
diende voor de wedstrijd een appel met het opschrift dat niemand honger hoeft te leiden en Arjan diende een 
reistas in omdat iedereen vrij moet zijn om te gaan en staan waar hij wil. Moira de Boer won met haar appel 
deze landelijke wedstrijd van het Platform Mensenrechten Educatie. Honderd vmbo-scholen deden eraan mee. 
De opdracht was een product te bedenken waarmee de mensenrechten op een aansprekende wijze onder de 
aandacht van jongeren gebracht kunnen worden. Inmiddels zijn 700 appels met de erop gelaserde tekst 
uitgedeeld, onder meer op de school in Eelde. 
 
Donderdag 11 december 
Radio Loep houdt een kerstactie voor mensen die het niet zo goed hebben. Vanaf vanavond kunnen burgers 
een kerstgift inleveren bij de studio aan de Bähler-Boermalaan4. Dan kan van 18.00 tot 22.00 uur tot zaterdag 
20 december. Het idee is dat de gevers iets afstaan uit hun kerstpakket. De radiomakers van Loep maken hier 
complete kerstpakketten van. Ze gaan ook langs bedrijven die kerstartikelen over hebben. Via de bevoegde 
instanties worden ze bezorgd op adressen die hierdoor als een verrassing een kerstextraatje krijgen. 
 
Woensdag 17 december 
Vandaag ontvangt de Mariaschool in Paterswolde het Drents Verkeersveiligheidslabel. Het 
Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in 
hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij  zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een 
verkeersveilige omgeving. Vandaag komen allerlei „hoge meneren‟ het label officieel onthullen en dit was 
natuurlijk een reden voor een feestje in de vorm van een verkeerscircuit door de gehele school met een lekker 
stukje taart van Bakker Patrick Harms! 
 
Donderdag 18 december 
Vandaag is onze plaatsgenoot Roel Dijkhuis benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op de 
afscheidsreceptie van de directeur/hoofdredacteur van RTV Noord zijn hem de bijbehorende versierselen 
opgespeld door de Commissaris van de Koningin in Groningen, Max van den Berg. De CdK roemde Dijkshuis‟ 
voortvarend puinruimwerkzaamheden na zijn aantreden bij de regionale omroep voor Groningen in 1990. 
 

Zaterdag 20 december 
De kerstactie van Radio Loep leverde tot en met vandaag bijna 50 kerstpakketten op. Voor meer dan 
tweeduizend euro food en non food werd de afgelopen weken verzameld. Naar particulieren uit de gehele 
gemeente Tynaarlo, gaven met name de ondernemers uit Eelde-Paterswolde  er blijk van dit initiatief graag te 
willen steunen. Ook de brede welzijnsinstelling liet zich niet onbetuigd. De pakketten zijn voor de kerst bezorgd 
op die adressen die daarvoor in aanmerking kwamen. 
 
Zondag 21 december 
Vanmiddag geeft het Charmantykoor, ter gelegenheid van haar 12½-jarig bestaan, in de Dorpskerk een 
kerstconcert. De kerk was gevuld met zo‟n tweehonderd bezoekers en zestig koorleden. Bijzonder geslaagd was 
het zingend binnen komen van het koor. Er werden in totaal 24 nummers ten gehore gebracht en het concert 
duurde dan ook zo‟n 5 kwartier. Het Charmantykoor onder leiding van Douwe Hekkema 
 
Dinsdag 24 december 
Op deze kerstavond verzamelen zich teven elven rond de dorpskerk enkele honderden belangstellenden voor de 
kerstsamenzang. Dit is de tweede keer dat een dergelijk samenzang bij de Dorpskerk wordt georganiseerd. De 
belangstelling was voor beide initiatiefneemsters, Riek Bremmers en Ita Fraterman, ruim voldoende om 
tevreden op de avond terug te kijken. Het weer was de zangers en de muzikanten van Muziekvereniging Nieuw 
Leven, onder leiding van Abel Zuidema, gunstig gezind. Een heldere avond zonder neerslag met een 
aangename temperatuur. 
 
Dinsdag 30 december 
Het Dagblad van het Noorden meldt dat het Else van der Laanhuis, volgens een onderzoek van de Volkskrant, 
het beste verzorgingshuis van Drenthe is en nummer 17 van het hele land. 
 
Woensdag 31 december 
Vandaag gaat om 10.00 de ijsbaan in Paterswolde voor het publiek open en dat, zal naar we nu weten, 
meerdere dagen achtereen het geval zijn. Begin van dit jaar was de ijsbaan slechts een paar uur open en in 
2006 nog geen twee volle dagen. We hebben dus nu te maken met de eerste schaatsperiode van enige 
betekenis in de 21e eeuw. Voorzitter Roelof Rossing en zijn “rayonhoofden” waren al enkele dagen druk bezig 
de ijsbaan schaatsklaar te maken. Eindelijk werpt deze inspanning weer vruchten af. 
 
 
 

Overzichten 
 

Overleden (voor zover bekend) 

  1 januari Frits Willemsen, wonende in De Wieken en weduwnaar van Gerda Emma Willemsen-Hamer, in  
 de leeftijd van 85 jaar 
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  9 januari Jo Land-van Os, weduwe van Gerben Land, in de leeftijd van 86 jaar 
10 januari Hillechien Makken-Kampstra, wonende Schoollaan 20r en echtgenote van J.G.  Makken, na  
 een huwelijk van ruim 62 jaar in de leeftijd van 89 jaar 
10 januari Rolf Moes, Schultenweg ? 
11 januari  Johannes Arends, wonende Hooiweg 18b en echtgenoot van Rika Arends-Rutgers, in de  
 leeftijd van 80 jaar 
25 januari Conori Moré-Blom, wonend Otto Eerelmanweg 22, in de leeftijd van 77 jaar 
 1 februari Albert Lemmen in de leeftijd van 67 jaar 
 2 februari Grietje Lemmen-Eleveld, weduwe van Albert Lemmen, in de leeftijd van 65 jaar. 
 6 februari Jan van Wijk, wonende in Canada en weduwnaar van Trijntje van Wijk-Hagenauw, in de  
 leeftijd van 92 jaar. 
 9 februari Jantje Groenwold-Abrahams, wonende Stoffer Holtjerweg 58 en weduwe van Jan Oltkamp  
 Groenwold, in de leeftijd van 93 jaar. 
februari Inge Lansdorp, wonende Schultenweg 5 en echtgenote van Eugène Lansdorp. 
17 februari Willemtien (Wip) Struik-Dussel, wonende Hooiweg 18K en weduwe van Geert Struik, in de  
 leeftijd van 95 jaar 
21 februari Hendrik Beks, wonende in De Wieken en weduwnaar van Ank Abbes, in de leeftijd van 91  
 jaar. 
22 februari Alberta Maria Jacob-Slont, weduwe van J.J.J. Jacob, in de leeftijd van 84 jaar. 
25 februari Immechiene (Imi) Bensink-Nijdam, wonende Dievelings 14 en echtgenote van Henk Bensink,  
 in de leeftijd van 82 jaar. 
25 februari Lourens Anton Joosse, wonende Schelfhorst 21 en echtgenoot van Joke Joosse-Bouma, in de  
 leeftijd van 92 jaar. 
26 februari Frederikus Maring, wonende Hoofdweg 390 en echtgenoot van Annie T. Maring-Achterhof, in  
 de leeftijd van 83 jaar. 
6 maart Henderika Harms-Kosters, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Hendrik  
 Harms, in de leeftijd van 86 jaar. 
9 maart Ebertus Jan (Bert) Bakker, wonende Hoofdweg 166 en echtgenoot van Marscha  
 Bakker-Hofman, in de leeftijd van 70 jaar. 
15 maart Berend Arends, wonende Schelfhorst 10a en echtgenoot van J.P. Arends-Iwema, in de leeftijd  
 van 82 jaar. 

22 maart Johannes Hindriks, wonende Schoollaan 20, app. 11 en echtgenoot van Corrie  
 Hindriks-Arends, in de leeftijd van 91 jaar. 
23 maart Jan Koops, wonende Zevenhuizerweg, in de leeftijd van 83 jaar. 
3 april Albertien (Appie) Hilbrants-Aaldring, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van  
 Jan Hilbrants, in de leeftijd van 90 jaar. 
8 april Alina Hartlief-Weidgraaf, wonende Parmentierweg 29 en echtgenote van Arend Hartlief, in de  
 leeftijd van 36 jaar. 
15 april Jan Smit, wonende Hoofdweg160 en echtgenoot van Margtje Smit-Stuulen, in de leeftijd van  
 66 jaar. 
15 april Jan Arends, wonende Paalakkers 15 en echtgenoot van T.U. Arends-Ellens, in de leeftijd  
 van 77 jaar. 
16 april Willemina Jeanne Philbert-Hemmes, weduwe van Adriaan B. Philbert, in de leeftijd van 86  
 jaar. 
25 april IJntze Reindersma 
28 april Kornelis (Kees) Steringa, wonende Vosbergerlaan 14 en echtgenoot van Trijnie Steringa- 
 Bakker, in de leeftijd van 73 jaar. 
30 april Gritinus (Tinus) Koops, wonende in De Wieken en weduwnaar van Grietje Koops-Pruisman, in  
 de leeftijd van 90 jaar. 
3 mei Geertruida (Trui) Pool-Dijksterhuis, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van  
 Marten Pool, in de leeftijd van 91 jaar. 
3 mei Pieter Bil, weduwnaar van Hammy Eilders, in de leeftijd van 88 jaar. 
3 mei Bert Lemmen, oud-plaatsgenoot thans wonende te Winsum, in de leeftijd van 41 jaar. 
6 mei Paul Wouter Woud, wonende Boterdijk 15, in de leeftijd van 52 jaar. 
9 mei Anne Kregel brandweerman, wonende Madelief 14 en echtgenoot van Monque Kregel, in de  
 leeftijd van 48 jaar. 
9 mei Egbert Ubels brandweerman, wonende Vermeerweg 42 en echtgenoot van Sandra Ubels, in de  
 leeftijd van 38 jaar. 
9 mei Raymond Patrick Soyer brandweerman, wonende Hayo Hindriksweg en vriend van Esther  
 Jager, in de leeftijd van 29 jaar. 
21 mei Harry Ramakers, wonende Zwanebloem 6 en echtgenoot van Ria Ramakers-Jannink, in de  
 leeftijd van 58 jaar. 
22 mei Aaltien Arends-Westerhof, weduwe van Jan Roelof Arends, in de leeftijd van 87 jaar. 
25 mei Hendrik Jacob (Henk) Goedemoed, wonende Hoofdweg 60b en echtgenoot van Coba  
 Goedemoed-Grozema, in de leeftijd van 61 jaar. 
1 juni Roelfien Jager, weduwe van Erno Smilde en van levenspartner Albert Botgerman, in de leeftijd  
 van 83 jaar. 
2 juni Ali Gerdina van Brakel-Wassenaar, wonende te Paterswolde, in de leeftijd van 75 jaar. 
7 juni Berend Dussel, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwnaar van Roelfien Boer, in de  
 leeftijd van 92 jaar. 
8 juni Alberdina (Dinie) Baas-de Vries, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Popko  
 Baas en eerder van Hendrik Arends, in de leeftijd van 85 jaar. 
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14 juni Johan (Joop) Hoogenberg, wonende Stoffer Holtjerweg 49 en echtgenoot van Truus  
 Hoogenberg-Bronsema, in de leeftijd van 80 jaar. 
22 juni Sander van der Mark in de leeftijd van 27 jaar. 
22 juni Magretha Huyer-Drenth, wonende Jan Steenweg 36 en echtgenote van D.A. Huyer, in de  
 leeftijd van 73 jaar. 
25 juni Joukje Jager-Tellinga, wonende Stoffer Holtjerweg 56 en echtgenote van E. Jager, in de  
 leeftijd van 81 jaar. 
26 juni Ans de Wit-van Wijngaarden, wonende Hoofdweg 336 (Flat Noordwijk) en weduwe van  
 IJsbrand de Wit, in de leeftijd van 82 jaar. 
28 juni Hans Asijee, wonende Zuurstukken 50 en echtgenoot van Ciska Asijee-Mensinga, in de leeftijd  
 van 73 jaar. 
1 juli Marchien Dussel, wonende Hoofdweg 2, in de leeftijd van 85 jaar. 
2 juli Geert Hartlief, Wonende Schultenweg 9 en echtgenoot van Lydie Hartlief-Smid, in de leeftijd  
 van 66 jaar. 
3 juli Anna Arens-Bronsema, wonende Molenweg 13 en weduwe van Berend Arends, in de leeftijd  
 van 85 jaar. 
4 juli Ton Roevros, wonende Mozartweg 57 en echtgenoot van Tonie Roevros-Tummers, in de  
 leeftijd van 82 jaar. 
5 juli Geesje Bosscher-Kok, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Jan Bosscher, in  
 de leeftijd van 94 jaar. 
19 juli Ananias (Rias) Bonder in de leeftijd van 42 jaar. 
20 juli Elisabeth Cornelia (Lies) van der Veen, wonende in De Duinstee, in de leeftijd van 94 jaar. 
20 juli Hendrik Meijer, wonende in De Wieken en echtgenoot van  Griet Meijer-Alserda, in de leeftijd  
 van 83 jaar. 
20 juli Jeigien Versluis-Oeben 
22 juli Geertje van der Meer-Stevens, echtgenote van E.F. van der Meer en wonende in De Duinstee,  
 in de leeftijd van 95 jaar. 
23 juli Hiekiena Evenhuis-Bos, weduwe van Catrienus Evenhuis, in de leeftijd van 83 jaar. 
25 juli Janna (Ans) Jochemsen-Overweel, echtgenote van Jaap Jochemsen en wonende Duinkampen  
 21, in de leeftijd van 65 jaar. 
29 juli Fennie van der Velde-Veenhuis, weduwe van Johannes van der Velde, in de leeftijd van 95  

 jaar. 
2 augustus Tineke Broere-Feitsma, wonende in serviceflat Noordwijk en weduwe van Piet Broere, in de  
 leeftijd van 88 jaar.  
6 augustus Stientje Jobing-Vennema, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Jan Jobing,  
 in de leeftijd van 95 jaar. 
11 augustus Sieger Koops, wonende Jan Pelleboerplein 8 en echtgenoot van Riekje Koops-Koenes, in de  
 leeftijd van 77 jaar. 
12 augustus Piet(er) Wiersma, echtgenoot van T.G. Wiersma-Meinardy. 
16 augustus Harmtien Kemkers-Kiers, wonende Esweg 26a en echtgenote van Geert G. Kemkers, in de  
 leeftijd van 85 jaar. 
17 augustus Evert Folkert van der Meer, weduwnaar van Geertje van der Meer-Stevens, in de leeftijd van  
 96 jaar. 
21 augustus Henderika (Rika) Luinge-Wigchering, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van  
 Arie Luinge, in de leeftijd van 87 jaar. 
23 augustus Geessien (Geesje) Hofstee-Bos, wondende Schelfhorst 17a en echtgenote van Henk Hofstee,  
 in de leeftijd van 62 jaar. 
augustus Truus Nienhuis. 
25 augustus Catrina Bouwina Wieringa-van Dam, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van  
 Pieter Wieringa, in de leeftijd van 91 jaar. 
30 augustus Jacob de Wilt, weduwnaar van Jacoba Johanna Jansen, in de leeftijd van 87 jaar. 
31 augustus Janke Harmke Valkema, wonende Loopstukken, in de leeftijd van 39 jaar. 
2 september Lijdia Cornelia de Jong-de Laater, wonende Broekstukken 95 en echtgenote van Kees de Jong,  
 in de leeftijd van 94 jaar. 
6 september Jan Strijker, wonende Otto Eerelmanweg 1 en echtgenoot van Greet Strijker-Scholten, in de  
 leeftijd van 86 jaar. 
september Paula Sparenberg-Holtrust, wonende Meerkoetlaan. 
9 september Prof. Dr. Rudolf Herman Drent, wonende Meerkoetlaan 15 en echtgenoot van Nel Drent, in de  
 leeftijd van 71 jaar. 
17 september Jan Doesburg, wonende Hooiweg 20T, in de leeftijd van 89 jaar. 
19 september Jan Westers, Hooiweg 214 (Westerbroek) en echtgenoot van Tineke Westers-Berlagen, in de  
 leeftijd van 61 jaar. 
23 september Janna Hartlief-Bos, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Jacob Hartlief, in de  
 leeftijd van 86 jaar. 
25 september Johanna Hendrika (Riek) Groenendijk-van Hagen, wonende in het Else van der Laanhuis en  
 weduwe van Barend Groenendijk, in de leeftijd van 91 jaar. 
26 september Barellina (Lien) Zwaneveld-Pater, wonende in De Wieken en weduwe van Jannes Jan  
 Zwaneveld, in de leeftijd van 84 jaar. 
29 september Gesina Hilbrants-Veenhuis, wonende Hoofdweg 191 en weduwe van Hendrik Hilbrants, in de  
 leeftijd van 90 jaar. 
september Irene Canne 
1 oktober Loek Hurkmans-Kobus, wonende Hooiweg 149 en echtgenote van Piet Hurkmans, in de  
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 leeftijd van 75 jaar. 
2 oktober Aly Zegers-Puls, wonende Menso Altingweg 12 en echtgenote van John Zegers, in de leeftijd  
 van 68 jaar. 
4 oktober Sijtze de Jong, wonende Prinses Beatrixlaan 3 en echtgenoot van Joukje de Jong-Oosterhof, in  
 de leeftijd van 84 jaar. 
5 oktober Geert Kamstra, wonende Esweg 41, in de leeftijd van 76 jaar. 
7 oktober Aaltje de Jager-Busscher, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Okke de  
 Jager, in de leeftijd van 92 jaar. 
9 oktober Bert Hommes, wonende Verdiweg 2 en echtgenoot van Klazien Hommes-Sijpkens, in de  
 leeftijd van 65 jaar. 
10 oktober Antien Brakema-Klaster, wonende Schoollaan 20F en weduwe van Jelmer Brakema, in de  
 leeftijd van 85 jaar. 
10 oktober Grietje Visser-Krikken, wonende Veldstukken 13 en weduwe van Anne Visser, in de leeftijd  
 van 79 jaar. 
12 oktober Hendrik (Hennie) de Kleine, wonende Stoffer Holtjerweg 66 en echtgenoot van H. de Kleine- 
 Homan, in de leeftijd van 83 jaar. 
19 oktober Mina Marree-Jansen, wonende in het Else van der Laanhuis en echtgenote van Hans Marree,  
 in de leeftijd van 88 jaar. 
20 oktober Johannes (Joop) Albertema, wonende Knottenplat 38 en echtgenoot van Tineke Albertema- 
 Orsel, in de leeftijd van 69 jaar. 
29 oktober Leendert Boudewijn van der Slikke, wonende te Paterswolde en weduwnaar van G.G. van der  
 Slikke-Schelhaas, in de leeftijd van 86 jaar. 
oktober Willem Geerts, wonende Hoppenkampsweg 28, in de leeftijd van 87 jaar. 
30 oktober Arend Korma, wonende Brinkhovenlaan 2a en echtgenoot Tity Korma-Onnes, in de leeftijd van  
 80 jaar. 
November Hermiena (Mien) Huinder, wonende aan de Meerkoetlaan. 
7 november Ivan Roberto Laning, wonende Novastraat 17, geboren en overleden. 
9 november Aafke Fransen, wonende in of bij het Else van der Laanhuis en weduwe van Van der Velden, in  
 de leeftijd van 88 jaar. 
11 november Tim Hopman, wonende Hooiweg 104 en echtgenoot van Dity Luinge, in de leeftijd van 82 jaar. 
25 november Anke Henriette Ruinen-Rens, wonende in De Duinstee en echtgenote van Luuk Ruinen, in de  

 leeftijd van 76 jaar. 
28 november Egberdina Geesje Tijmes, wonende in De Duinstee, in de leeftijd van 93 jaar. 
29 november Coenraad Hendriks, wonende Zilverschoon 10 en echtgenoot van R. Hendriks-Dekker, in de  
 leeftijd van 79 jaar. 
2 december Pietje Vellinga, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Pieter Tanja, in de  
 leeftijd van 92 jaar. 
6 december Marianne Heise-Beek in de leeftijd van 63 jaar. 
december Abeltje Weitering-Boelsen, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van  
 R. Weitering, in de leeftijd van 98 jaar. 
23 december Taeke Oppewal, wonende Kluivingskampenweg 13 en echtgenoot van Beertje Oppewal- 
 Veldkamp, in de leeftijd van 76 jaar. 
24 december Janna Brands-Tolner, weduwe van Willem Brands, in de leeftijd van 89 jaar. 
25 december Bartha Venema-Dijkstra, weduwe van Taeke Venema, in de leeftijd van 88 jaar. 
26 december Dick (Dirk) de Vries, wonende Leeuwerikweg 33 en echtgenoot van Joukje de Vries-Aalders, in  
 de leeftijd van 79 jaar. 
26 december Siemon J.J. Gort, wonende Schoollaan 20U en echtgenoot van Keetje Gort-Burema en eerder  
 weduwnaar van Mia Koets, in de leeftijd van 86 jaar. 
28 december Anna Elisabeth Ebbinge-Horst, wonende in De Wieken en weduwe van Hendrik Ebbinge, in de  
 leeftijd van 96 jaar. 
29 december Cornelis Kleppe, wonende in De Wieken, in de leeftijd van 92 jaar. 
 
 

Jubilea (voor zover bekend) 

 60 jaar getrouwd de heer en mevrouw Knigge 
22 februari 50 jaar getrouwd Jo Ubels en Grietje Ubels-Stoffers 
 50 jaar getrouwd Tiens en Janna van Steenwijk 
4 mei 60 jaar getrouwd Bertus Stinissen en Trijntje Perdok 
8 mei 60 jaar getrouwd Jan Nijdam en Hilda Nijdam-van der Molen 
16 juni 60 jaar getrouwd Francois Willem (Frans) Grootveldt en Anna (Annie) de Jong 
17 september 60 jaar getrouwd Bernard (Ben) Mulder en Maria (Marie) Erenstein 
21 september 60 jaar getrouwd Jelle de Haan en Wolterdina (Wollie) Pronk 
2 oktober 65 jaar getrouwd Hans Marree en Mina Jansen 
19 november 60 jaar getrouwd Mart Lether en Maria Bergakker 
 
 

Bronnen 
Dagblad van het Noorden 
Dorpsklanken 
Verslagen van besturen en werkgroepen van Ol Eel 


