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Eelder Journaal 2009
Feiten en gebeurtenissen
Proloog
De ijsperiode houdt aan. Op 3 januari kon de ijsvereniging Paterswolde deze winterperiode al 100 nieuwe leden
inschrijven, waardoor het totaal aantal leden op 700 komt. In deze periode kwamen ook een aantal personen
op het ijs ongelukkig ten val waardoor drie personen zich in het ziekenhuis moesten laten behandelen aan een
gebroken arm en twee keer aan een gebroken pols.
De jaarwisseling is in Eelde-Pateswolde-Eelderwolde betrekkelijk rustig verlopen. Toch waren de ploegen van de
Eelder brandweer regelmatig bij de weg voor het blussen van verschillende oud- en nieuwjaarsbrandjes. Er
waren echter ook automatische meldingen bij de verslavingszorg De Lage Kamp en bij zorgcentrum De Wieken.
Daarnaast waren er een aantal vernielingen. Hier en daar sneuvelden prullenbakken, een bushokje aan de
Beethovenweg werd gesloopt en een vergeten fiets werd opgevouwen teruggevonden. Alleen de schade aan het
bushokje bedraagt al 7.000 euro. Leuker was de meelbom op het Kampje.

Januari
Donderdag 1 januari
Per vandaag is Erik Bethlehem benoemd als beheerder van de beheerseenheid Groningen/Noord-Drenthe van
Natuurmonumenten. Hij volgt Ruud Kreetz in deze functie op.
Donderdag 1 januari
Vanaf vandaag neemt de Culturele Raad Eelde de organisatie van exposities in Landgoed Lemferdinge over van
de Stichting Het Drentse Landschap. Op zondag 18 januari zal de officiële overdracht plaatsvinden. Mevrouw
Ginie Arends, beheerder en verzorger van de galerie namens Het Drentse Landschap en tevens bestuurslid van
deze Stichting zal haar functie en werkzaamheden overdragen aan haar opvolgster mevrouw Marieke
Voormolen van de CRE.
Vrijdag 2 januari
Vanavond hield Historische Vereniging Ol Eel haar traditionele Nieuwjaarvisite in het Loughoes. Meer dan 100
leden werden even na 8 uur door voorzitter Nico Harms verwelkomd, die blij was met zo‟n grote opkomst. Hij
haalde enkele punten in het kort aan waar Ol Eel zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en waar in
dit nieuwe jaar aandacht aan besteed gaat en moet worden. Een belangrijk punt in deze is de huisvesting van
Ol Eel. Hopelijk dat hiervoor in 2009 een, al dan niet tijdelijke, oplossing voor komt. Ook wist Nico Harms te
melden dat er bij Ol Eel twee boeken op stapel staan en wel over “De Natuur” in Eelde en over het vliegveld. De
koffie met rolletjes en de “rozienen op brandewien” vielen er ook deze keer weer heerlijk in. Voor een vrolijk en
vlot omlijstend programma werd gezorgd door de Fiebeldekwinten met muziek en Herma Platje-Stroetinga met
verhalen. Al met al opnieuw een heel geslaagde bijeenkomst waarmee Ol Eel alle eer inlegde!
Zaterdag 3 januari
Vandaag overleed in zijn woonplaats Main and Hartford, Winnipeg, Canada, de heer Thomas Murrin Ham op de
leeftijd van 90 jaar. Als 27-jarige maakte Ham deel uit van het Canadese leger dat o.a. onze regio in de
aprildagen van 1945 bevrijdde. Na de bevrijding kwam zijn regiment terug in onze contreien en verbleef hij
geruime tijd bij de familie Klaas Tolner aan de Groningerweg te Eelderwolde, waar hij was ingekwartierd. Hij
bleef zijn hele leven nauwe betrekkingen onderhouden met de familie Tolner en mevrouw Bertha WesterhofTolner aan de Schoollaan..
Maandag 5 januari
De telefoon in het gemeentehuis in Vries staat vandaag roodgloeiend. Tientallen inwoners van Eelde en
Paterswolde deden hun beklag dat hun grijze afvalcontainer niet was geleegd. De gemeente had de inwoners
begin december nog een paar wijzigingen gestuurd voor de laatste weken van het jaar. Dat gebeurde tegelijk
met de toezending van de afvalkalender voor 2009. Afvalverwerker Sita had zelf voorgesteld om voor de
donderdagroute op vrijdag 2 januari geen groene maar grijze containers te legen. Dat gebeurde niet. De
wijziging was niet goed doorgedrongen tot de medewerkers van Sita. Doordat er zowel groene als grijze
containers in de straten stonden, ontdekten de vuilophalers niet tijdig dat ze verkeerd bezig waren. Om de fout
goed te maken mogen de inwoners van Eelde donderdag 8 januari bij wijze van uitzondering afval naast de
containers leggen. Dat wordt dan niet meegewogen. Wat mensen zelf naar de werf brengen, moeten ze wel
betalen. Voor de vrijdagroute ontstonden er geen problemen.
Deze situatie is voor Leefbaar Tynaarlo aanleiding om alle inwoners van de gemeente Tynaarlo op te roepen om
hun afval donderdag in Eelde naast de grijze containers te deponeren. De politieke partij vindt dat behalve
Eeldenaren ook anderen gebruik mogen maken van deze mogelijkheid om gratis afval te storten.
Fractievoorzitter Caspar Kloos beroept zich hierbij op het beginsel dat alle burgers recht hebben op een gelijke
behandeling.
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Donderdag 8 januari
Vandaag wordt bekend dat Jeroen Meulendijks vertrekt als directeur van Groningen Airport Eelde. Meulendijks
is acht jaar directeur van de luchthaven Eelde geweest. Meulendijks heeft jaren gevochten voor de verlenging
van de start- en landingsbaan, maar tot een definitief besluit is het niet gekomen. Onder zijn bewind zag
Meulendijks diverse lijndiensten komen en gaan, maar ook het aantal vervoerde passagiers in 2008 naar een
recordhoogte van 191.000 stijgen.
Zaterdag 10 januari
Musicalgroep KicK bracht vanavond in Ons Dorpshuis met veel succes de voorstelling Tapas-theater. Familie,
vrienden en belangstellenden waren afgekomen op het aangekondigde programma met muziek en dans,
gecombineerd met een hapje (de tapas) en een drankje. Al vanaf het moment, dat je het zaaltje binnenliep,
voelde je de sfeer en gezelligheid. De leden van KicK waren voortdurend in de weer; dan weer op het podium
met prachtige zowel bekende als onbekende liedjes, dan weer in de bediening met drankjes en hapjes
onderweg. De muziek met een fantastisch gezongen “Bohemian Rapsody” klonk weer als een huis en werd
afgewisseld met hilarische sketches, waarin een hoofdrol was weggelegd voor Marissa Vrieze als toiletjuffrouw
annex interieurverzorgster. Muzikaal leidster Desiree de Vos kan tevreden zijn, het publiek was het zeker.
Maandag 12 januari
De perikelen die vorig jaar vlak voor het corso ontstonden over het voortbestaan van de ADO-tent op het
corsoterrein, heeft een positieve wending gekregen Vanavond vond er in Ons Dorpshuis overleg plaats tussen
de drie betrokken partijen. In de afspraken die zijn gemaakt kunnen zowel cateraar De Vries uit Twijzel, het
corsobestuur en operettevereniging ADO zich goed vinden. Zo zal cateringsbedrijf De Vries net als in de
voorgaande jaren pacht betgalen voor de verkoop van eten en drinken langs de route en op het corsoterrein.
ADO zal geen „eigen‟ tent meer exploiteren, maar is overeengekomen tegen een vergoeding op dezelfde voet
verder te gaan. Er komt een grotere tent op de plek waar ze tientallen jaren waren te vinden. Het contract is
voorlopig voor een jaar opgesteld. De herkenning, sfeer en gezelligheid zal dan ook niet veranderen.
Dinsdag 13 januari
Uit handen van de directeur Sape Pranger van Zorggroep Drenthe kreeg regiomanager voor de gemeente
Tynaarlo Hennie Slagter vandaag voor het Else van der Laanhuis het HKZ-keurmerk uitgereikt. Het HKZkeurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo‟n systeem heeft een
organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen.
Dinsdag 13 januari
De gemeente Tynaarlo zit met een nieuwe tegenvaller in de Waterwijk in Eelderwolde. De verharding rond
caravanbedrijf Strating blijkt verontreinigd met asbest. De gemeente kocht in juni 2007 de grond van het
bedrijf voor de Waterwijk. Het opruimen van het asbest kost 400.000 euro. Volgende week wordt begonnen
met de sanering. Het werk kost ongeveer twee weken. De gemeente vertrouwde bij de aankoop van de grond
op een verkennend bodemonderzoek dat een daarin gespecialiseerd bureau in 2002 had gedaan. Tynaarlo
onderzoekt of dit bureau aansprakelijk gesteld kan worden. In april blijkt dat het herstellen van de verzakte
damwanden 2,6 miljoen euro gaat kosten.
Het zit de gemeente Tynaarlo niet mee in de Waterwijk in Eelderwolde. Het begon met een rechtszaak over
welke aannemer de grond bouwrijp mocht maken. Een verkeerde inschatting van de hoeveelheid zand in de
grond en scheefzakkende damwanden zorgden voor een miljoenenstrop.
Als gevolg van deze missers gaat de gemeente Tynaarlo de komende drie maanden de eigen werkwijze tegen
het licht houden. Wethouder Johannes Frieling wil zeker weten dat er voldoende controles zijn ingebouwd bij
beslissingen over bouwwerken. De gemeente haalt alles uit de kast om te kijken of derden aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor het debacle.
Donderdag 15 januari
De gemeente Tynaarlo heeft na jaren vertraging de zeggenschap terug over een strategische plek in
Paterswolde. Vandaag droeg de stichting RENN4 de Heemskerkschool (voormalige Bladergroenschool) met
congiergewoning en 1,2 hectare grond over aan de gemeente. Burgemeester en wethouders van Tynaarlo
besluiten binnenkort wat zij met de strategische plek doen. Zo zou de gemeente het geplande wijkcentrum
Nieuwe Akkers daarheen kunnen verhuizen. In plaats daarvan kunnen op de plek, die grenst aan het dorpshuis,
ook maximaal 27 huizen gebouwd worden. De Heemskerkschool is een oud gebouw dat nog wel twee jaar
meekan, maar daarna rijp is voor de sloop. Welzijnsinstelling Trias gebruikt een derde van de school voorlopig
voor de opvang van kinderen.
Zaterdag 17 januari
De natuurwaarde van de polders Oosterland en Lappenvoort in de benedenloop van de Drentse Aa gaat
achteruit. Verdroging is de belangrijkste oorzaak. Om dit tegen te gaan heeft Natuurmonumenten in
samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer een visie ontwikkeld, die vandaag wordt gepresenteerd. De
maatregelen die nu op stapel staan, moeten vooral vernatting van de gronden bevorderen. Ook worden
gronden geruild, zodat over enkele jaren een aaneengesloten natuurgebied ontstaat.
Zondag 18 januari
Om 02.15 uur krijgt de brandweer post Eelde melding van een containerbrand aan de Hortensiaweg in
Paterswolde. Hier staat een papiercontainer in de brand. Pas na bijna twee uur was het vuur geblust.
Deze zondagmorgen is het opnieuw raak. Deze keer staat een papiercontainer in brand bij de
brandweerkazerne. In tegenstelling tot de eerste brand is hier het vuur snel geblust.
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Door deze twee branden zijn twee corsowijken opgezadeld met schade als gevolg van het verwijderen van twee
uitgebrande containers en het missen van de opbrengst van het papier.
Dinsdag 20 januari
Wethouder Harm Assies vindt dat het tijd wordt dat gemeenten het gedrag in het verkeer van berijders van
scootmobielen en elektrische fietsen gaan beïnvloeden. Hij acht de tijde rijp dat deze weggebruikers zich
bewust worden van hun plek in het verkeer. Assies is er van overtuigd dat gemeenten ze daarbij moeten en
kunnen helpen. Assies beschouwt de scootmobielen en elektrische fietsen als ideale dingen. Ze geven ouderen
vooral op het platteland met zijn grote afstanden grote vrijheid. De wethouder wil daarom niet snel iets
verbieden en ouderen die vrijheid ontnemen. Wel wil hij ouderen bewust maken van hun tragere
reactiesnelheid en lichamelijke beperkingen. Hij vindt dat ze daar rekening mee moeten houden in hun gedrag
in het verkeer.
Dinsdag 20 januari
Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen rechtszaak in te stellen tegen de bestuurder van de auto met kar,
van waaraf sportorganisator Vincent Hillebrand (52) uit Overschild op 24 mei 2008 een dodelijke val op het
terrein van FloraHolland maakte. Het OM beschouwt, na uitvoerig onderzoek en reconstructies, de val als een
tragisch ongeval en heeft de zaak geseponeerd.
Donderdag 22 januari
De bekende architect Cor Kalfsbeek uit Paterswolde is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau. De 76-jarige architect kreeg de Koninklijke onderscheiding uitgereikt in de Academie voor Bouwkunst.
Kalfsbeek tekende onder meer voor vakantiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht, de sporthal in Borger, het
VAM-kantoor in Wijster en het Waagstraatcomplex en de nieuwe bibliotheek in Groningen.
Donderdag 22 januari
Vanavond vindt er in het Historisch Centrum van Ol Eel een lezing en presentatie van de digitale versie
Kadastrale Atlas van Drenthe 1832 Deel IV: Eelde plaats. De lezing en presentatie zal geschieden door Herman
de Koning uit Assen. Een 16-tal belangstellende volgen deze interessante lezing en presentatie.
Donderdag 22 januari
Radio Loep, de lokale omroep van de gemeente Tynaarlo, wil reclameboodschappen van plaatselijke
ondernemers uitzenden. Voorzitter Raymond Schrama maakte dit vanavond bekend tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Loep wil niet langer alleen afhankelijk zijn van de jaarlijkse subsidie van 15.750 euro van
de gemeente Tynaarlo. De omroep, die draait op zestig vrijwilligers, streeft naar meer financiële armslag voor
onder meer de aanschaf van nieuwe apparatuur.
Loep overweegt te verhuizen en ook dat kost geld. De huidige studio in het Dorpshuis in Paterswolde is aan de
krappe kant en het huurcontract loopt in 2012 af. Loep blijft het liefst in de omgeving van de zendmast in
Paterswolde.
De lokale zender roept luisteraars op een nieuwe naam voor de omroep te bedenken. De naam Loep staat voor
Lokale Omroep Eelde Paterswolde. Dat is enigszins achterhaald doordat het radiostation de laatste jaren is
uitgegroeid tot omroep voor de hele gemeente Tynaarlo.
Maandag 26 januari
Vandaag wordt gemeld dat de gemeente Tynaarlo dit jaar 6,5 miljoen euro uittrekt voor het vernieuwen van
het riool in de gemeente. Op de agenda staat in ieder geval rioleringswerk in de Duinstraat in Paterswolde, een
deel van de Brinkhovenlaan, Duinkampen en de Industrieweg. Aannemer Oosterhof Holman uit Grijpskerk mag
deze riolering vernieuwen. De gemeente Tynaarlo gunde dit bedrijf de klus voor 692.000 euro. In maart wordt
met de werkzaamheden in Paterswolde worden begonnen.
Dinsdag 27 januari
Om de vaarverbinding tussen woonwijk Ter Borgh en het Paterswoldsemeer te maken moet er 4 hectare bos en
bosplantsoen worden gekapt. Burgemeester en wethouders gingen hier vorige week mee akkoord. Tegelijk
besloot het college 90.000 euro uit te trekken om deze kap te compenseren. Burgemeester en wethouders zien
daartoe geen mogelijkheden in de wijk Ter Borgh zelf en ook niet in het open landschap van de Eelder- en
Peizermaden. Het college belooft dat voor dat geld elders in de gemeente op korte termijn nieuwe bomen
worden geplant.
Dinsdag 27 januari
Vandaag presenteren de acht ontwerpers van de corsowagens onder grote belangstelling van alle wijkbesturen
de te kiezen tekeningen voor het Bloemencorso2009 op 5 en 6 september. Zeventien verschillende ontwerpen
op het thema “Spanning en Sensatie”. Op 23 februari kunnen de wijken hun keuze bepalen in de Jumbozaal op
het vliegveld, waar alle wijken dan weer ruim vertegenwoordigd zullen zijn.
Woensdag 28 januari
De sloop van vijftig goedkope huurwoningen in de wijk Nieuwe Akkers is van de baan. Door de onzekere
economische situatie blijft de vraag naar betaalbare huurhuizen groter dan verwacht. De Stichting Eelder
Woningbouw en de gemeente Tynaarlo vinden het daarom niet verantwoord de vijftig huizen te slopen voor het
nieuwe wijkcentrum met brede school en winkels. Dat komt daarom op de plek van het uitgediende Van
Heemskerkschool (voormalige Bladergroenschool) buiten de Nieuwe Akkers. Hoe de extra ruimtebehoefte van
supermarkt Albert Heijn nu gestalte moet krijgen is onderwerp van studie. Datzelfde geldt ook voor de
mogelijke vestiging van een tweede supermarkt.
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Nu het wijkcentrum niet in de Nieuwe Akkers komt, maar daar net buiten, kan de wijk opgeknapt worden. Twee
zeer verouderde flats met elk achttien woningen gaan tegen de vlakte. De flat aan de Nieuwe Akkers wordt nog
dit jaar gesloopt. Voor de sloop van de flat aan de Geyssendorfferweg is nog geen datum vastgesteld. Wat er
voor de flats in de plaats komt is nog niet bekend.

Februari
Zondag 1 februari
Vanmorgen was Jur Eckhardt, woonachtig aan de Schultenweg, gastheer en centrale gast in het
radioprogramma De Noordmannen. In dit zeer populaire radioprogramma met Okkie Smit en Alex Vissering
kwamen vele gasten uit onze omgeving aan het woord, zoals de fietsgroep NOAD, waar Jur Eckhardt al jaren lid
van is, Henk Holtjer, dames Matha Veldkamp en Janny Hoenders van het Klompenmuseum, Menno van Bergen
en Nico Harms. Het laatste uur was nagenoeg volledig ingeruimd voor Jur Eckhardt. Jur vroeg zich af of RTV
Noord wel genoeg aandacht heeft voor het muzikaal talent in de regio. Voor Eckhardt mag dit wel meer zijn.
Deze koude zondagmorgen, die zeker een promotie voor de muziek was, werd met een warm gevoel afgesloten
en krijgt zeker een vervolg.
Dinsdag 3 febuari
Om de buurtbewoners van de voormalige Bladergroenschool te informeren over de keuze voor het bouwen
vaneen M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie) op deze plek, waren verantwoordelijke wethouder Henk
Kosmeijer en projectleider Maurice Bathoorn vanavond naar Ons Dorpshuis gekomen. De opzet van de
gemeente om een inloopavond te houden, waar vragen konden worden gesteld, werd door de meeste
omwonenden de uitnodiging anders gelezen. Zo kon het gebeuren dat rond de klok van halfacht meer dan
zestig betrokkenen zich rond de wethouder verzamelden om van hem te horen wat de plannen zijn. Men had
een presentatie van de plannen verwacht, waarvoor men in de zaal op een stoel kon plaatsnemen. Door dit
misverstand werd het in het beging wat rommelig. Het uitgangspunt is opm in 2012 de M.F.A. te openen. Het is
de bedoeling om het turngebouw en Ons Dorphuis in het plan op te nemen. Naast Ol Eel, ADO en Nieuw Leven
heeft het Klompenmuseum aangegeven wel naar deze locatie te willen verhuizen. De omwonenden maken zich
vooral zorgen over de verkeersdrukte, de ontsluiting en het parkeren.
Woensdag 4 februari
Vandaag wordt bekend dat het bestuur van het Eelder Bloemencorso opnieuw achter het net vist bij de
provincie. GS weigeren het bestuur een subsidie van 7.500 euro. Voorzitter Andre Ensing is teleurgesteld en
maakt van zijn hart geen moordkuil. “Ik baal hiervan. Het frustreert enorm zo‟n besluit. En het is niet de eerste
keer. We zijn bij de provinciale bezwarencommissie kind aan huis.” Ensing refereert aan de woorden van wijlen
commissaris der Koningin Relus ter Beek toen hij in 2006 een Koninklijke erepenning uitreikte aan het bestuur.
“Wij waren het kleurrijke visitekaartje van de provincie. Dan mag je toch ook verwachten dat de provincie een
bijdrage levert aan de instandhouding van het Corso.” In 2007 draaide de provincie de geldkraan dicht. Ensing:
“We waren niet vernieuwend genoeg en boorden onvoldoende doelgroepen aan. Een ander kritiekpunt was het
artistiek gehalte. Dat moest omhoog. Wie beoordeelt dat dan en op basis waarvan?” Hij gaat nu steun zoeken
bij de fractievoorzitters in de provinciale staten.
Vrijdag wordt bekend dat de PvdA-fractie in de Drentse staten zich sterk maakt voor het Bloemencorso. De
PvdA zie mogelijkheden om het corso met ingang van 2009 een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro te
verstrekken. CDA-fractievoorzitter Henk Klaver noemt dit een prima initiatief dat zijn partij graag steunt. De
twee partijen hebben samen een meerderheid in provinciale staten. Klaver laat weten dat hij een motie wilde
indienen tegen het besluit van gedeputeerde staten een verzoek om subsidie af te wijzen.
Donderdag 5 februari
De gemeente Tynaarlo heeft er het voorbije jaar 259 inwoners bij gekregen. De bevolkingstoename is in
belangrijke mate toe te schrijven aan nieuwbouwwijk Ter Borch. Ter Borch kreeg er vorig jaar 342 inwoners bij.
Eelderwolde werd hierdoor het op vijf na grootste dorp van Tynaarlo. In Paterswolde en Eelde nam de bevolking
in beide dorpen met elk 5 inwoners af. De gemeente telt achttien dorpen. Zuidlaren is het grootst, dan komt
Eelde.
Zaterdag 7 februari
Vanmiddag om 14.00 uur kreeg de brandweer van Eelde melding van een oliespoor aan de Helmerdijk. Bij
aankomst werd al snel duidelijk dat het om meer ging dan alleen de Helmerdijk. Ook op de Horst nabij het
Eelderdiep, een stukje Hooiweg en de Novastraat, in totaal zo‟n tweeënhalve kilometer aan olie. De brandweer
ging het spoor dan ook te lijf met een rijdend voertuig waar twee brandweermannen op stonden, die met een
nevelslang een speciale vloeistof op de weg spoten die de olie oplost. Al met al een flinke klus die een geruime
tijd in beslag nam.
Zondag 8 februari
Een 35-jarige vrouw uit Paterswolde is de afgelopen nacht tegen de lamp gelopen, toen zij met te veel drank op
achter het stuur werd betrapt op de Hoofdweg in Eelde. Ze negeerde het stopteken van de politie, maar de
vrouw werd bij haar huis aangehouden, waar alsnog een blaastest werd afgenomen. Het leverde haar een
proces-verbaal op.
Zondag 8 februari
In Herberg Oud Gemeentehuis komen vandaag tientallen bespelers van de harmonica en de accordeon samen.
Voor de derde keer staat het accordeon- en harmonicafestival op het programma. Geen wedstrijd, maar een
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gezellig samenzijn dat in het teken staat van een grote muzikale passie. Het stond weer garant voor een mooi
middagje vol vrolijke muziek.
Zondag 8 februari
Miriam Engels uit Paterswolde weet wat trouwlustigen nodig hebben: een relatiecursus. De „personal coach‟
presenteert zich vandaag met beursaanbiedingen op de bruidsbeurs in Leek. “Een beter trouwcadeau dan een
relatiecursus kun je eigenlijk niet bedenken. Het motto is „ken jezelf, ken elkaar en je wordt een gelukkig paar.
In het begin van een relatie doe je je beter voor dan je bent. Als je weet waarom je verliefd bent, en de ander
weet dat ook, voorkom je teleurstelling”, aldus Miriam Engels. Miriam Engels is een ervaringsdeskundige, die
beweert dat als zij een relatiecursus had gedaan dat ze niet met haar eerste man was getrouwd. De hele cursus
kost 200 euro en de cursus is gebaseerd op haar ervaring als relatietherapeut.
Woensdag 11 februari
Samen met zijn kroegmaat Richard Brink (23) vormt zanger Dennis Franke (39) uit Eelde het duo Café The
Block. Deze week brengen ze hun carnavalsnummer “Het Vliegerlied” uit. Franke heeft er alle vertrouwen in dat
het DE carnavalshit wordt. Het lied komt oorspronkelijk uit Duitsland. Het dansje hebben ze overgenomen van
de Duitsers. Er is eerste een clip gemaakt met het dansje. Maar er is daarna ook een algemene clip voor het
nummer opgenomen en op YouTube gezet. De Dikdakkers hebben het nummer ook opgenomen, maar zullen
het niet uitbrengen. Wel is hun nummer ook op YouTube gezet.
Vrijdag 13 februari
Met een honderd meter lange sjaal sloten de 162 kinderen van de christelijke basisschool Menso Alting
vanmorgen hun energieweek feestelijk af. De sjaal was door ouders en kinderen samen gemaakt. De school
deed vandaag mee aan de landelijke Warme Truiendag en zette de verwarming een graadje lager. De
leerlingen van groep 8 demonstreerden voor de school aan de ouders de nieuwe sportkleding van de school.
Die bestaat uit oranje shirts en blauwe broekjes.
Zaterdag 14 februari
Vandaag is het feest in Zorgcentrum De Wieken. In het bijzonder voor de heer Teunis Steenbergen, die
vandaag in het bijzijn van zijn familie zijn honderdenderde verjaardag viert. Dit heugelijk feit werd maandag
nog een voortgezet door burgemeester Van Zuilen, die met zijn echtgenote hem namens het gemeentebestuur
kwam feliciteren. Met zijn 103 jaar is Teunis Steenbergen de oudste man in de gemeente Tynaarlo. Ook de
provincie Drenthe liet van zich horen.
Woensdag 18 februari
De statige eikenlaan van landgoed De Braak moet een statige eikenlaan blijven. Daarom kappen werknemers
van Novatec, een bedrijf dat schoolverlaters, werklozen en arbeidsgehandicapten helpt een reguliere baan te
vinden, dezer dagen een tiental dunne beuken op het landgoed. Dit in opdracht van Landgoedbeheerder
Natuurmonumenten. De beuken in de slootkant vormen een gevaar voor de eiken. Ze nemen een groot deel
van het zonlicht weg. Daardoor kunnen de eiken vervormen of sterven.
Landgoed De Braak is al eeuwen oud. Het bestond al rond 1700, toen het eigendom was van Luitenant E.F. ter
Voet van Schelfhorst. Die was getrouwd met Fraulein Von Braake, waaraan het landgoed misschien zijn naam
te danken heeft. In de eeuwen daarna wisselde De Braak verschillende keren van eigenaar. Sinds 1920 is het
ruim dertig hectare groet landgoed eigendom van Natuurmonumenten.
Vrijdag 20 februari
Het garagepand van voorheen Koops aan de Hoofdweg in Eelde wordt nog niet gesloopt. In plaats daarvan
wordt het tijdelijk verhuurd aan garagebedrijf Polling uit Eelde. De bovenwoning is eveneens tijdelijk verhuurd,
voorlopig voor een jaar. De gemeente Tynaarlo heeft het pand vorig jaar gekocht vanwege de plannen voor
herontwikkeling van het centrum, maar het duurt nog zeker tot volgend jaar voordat de aannemer aan de slag
kan. Om verpaupering van dit deel van het centrum te voorkomen heeft de gemeente liever dat het gebouw
gebruikt wordt en daarmee ook onder toezicht staat.
Vrijdag 20 februari
Rioolwater uit Tynaarlo en Noordenveld moest de afgelopen dagen per tankwagen naar de zuiveringsinstallatie
in Eelde worden gebracht. Dit vanwege een lek in een belangrijke persleiding. Het lek ontstond op het terrein
van de rioolwaterzuivering. Voor de reparatie moest de leiding buiten bedrijf worden gesteld en is gekozen voor
vervoer met tankwagens. Het lek ontstond in de loop van woensdagmiddag. De reparatie heeft gisteren een
groot deel van de dag in beslag genomen.
Maandag 23 februari
Vanavond beleefde corsowijk Vennerstraat/Nieuwe Akkers in een bomvol luchthavenrestaurant een droomstart
van het 53ste bloemencorso. Ze mochten als eerste een keuze maken uit de ontwerpen voor het komende corso
op 5 en 6 september. Het motto voor dit jaar is Spanning & Sensatie. De wijk koos het ontwerp Horror van
ontwerper Bert Ottens. De aanwezige wijkmedewerkers zijn zo enthousiast dat zij voorspellen dit jaar de Eerste
en Ereprijs te gaan winnen. Dit jaar komen er 14 corsowagens op de weg, omdat Yde-De Punt in verband met
hun schoolfeest verstek laat gaan.
Vrijdag 27 februari
Ballonnen op het schoolplein geven aan dat het een bijzondere dag is. Vandaag wordt stilgestaan bij het feit dat
juf Hennie Lubbers 25 jaar aan de school aan de Esweg is verbonden. Hennie Lubbers begon haar loopbaan op
1 januari 1976 aan de Bladergroenschool in Paterswolde. Na een half jaar stapte ze over naar de Klaproos op
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de Nieuwe Akkers. Vervolgens werkte ze op de Anemoon en verhuisde in 1982 naar de Korenbloem in Eelde.
Dus allemaal kleuterscholen die niet meer bestaan. In 1997, toen de Eelderschool veranderde in een
Daltonschool, werd Hennie Lubbers daar benoemd tot directeur. De kinderen die als ontvangstcomité op het
schoolplein een erehaag vormden, zongen dat de school haar leven is. Als dank voor haar inzet en
betrokkenheid bij de school aan de Esweg, kreeg ze van diverse kanten attenties.
Zaterdag 28 februari
Een bijzondere gebeurtenis en een bijzonder boek over een bijzondere vrouw. Drie ingrediënten voor een
cultureel hoogtepunt zonder weerga. De Dorpskerk in Eelde wordt vandaag vereerd met hoog bezoek. Aafje
Heynis komt om een concert bij te wonen, dat wordt gehouden ter gelegenheid van de presentatie van haar
biografie. De middag en de avond staan vandaag in het teken van deze zeer geliefde zangkunstenares, want na
het concert in de Dorpskerk treedt ‟s avonds in de Buitenplaats het internationaal bekende Egidiuskwartet op.
Dit alles is aangericht door onze plaatsgenoot Mieke Klunder, een van de twee redacteuren van de biografie
over Aafje Heynis.

Maart
Dinsdag 3 maart
Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat, zodra de eerste vijf appartementen in het nieuwbouwplan
zijn verkocht, Hotel De Braak tegen de vlakte gaat en de bouw van een luxe appartementencomplex op die
plaats begint. Het is de bedoeling dat op de locatie van Hotel De Braak zes appartementen en twee penthouses
komen, die tussen de 451.000 en 699.000 euro moeten gaan kosten. Tot dus ver is er nog niet één
appartement verkocht, dus kan het nog wel even duren voordat Hotel De Braak wordt afgebroken.
Dinsdag 3 maart
Vandaag overleed onverwachts de heer Nico Meijer, wonende aan de Fokkerweg. Nico Meijer werd geboren in
1946 en was getrouwd met Ria Meijer-Dunnewind, dochter van de vroegere bakker Gerrit Dunnewind. Nico en
Ria genoten veel bekendheid als uitbaters van de kantine in de Sporthal De Marsch aan de Hooiweg. De kantine
was toen nog op de eerste verdieping van de sporthal gevestigd.
Donderdag 5 maart
Ruitersportvereniging De Ravenruiters beraadt zich op een laatste poging een eenvoudige manege in EeldePaterswolde te realiseren. Sinds de manege aan de Legroweg in 1997 ophield te bestaan, zijn plannen gemaakt
voor een nieuwe. De plannen van de Stichting Hippisch Centrum Eelde (HCE) strandden uiteindelijk op de
gemeenteraad. Die concludeerde dat zo‟n manege commercieel te exploiteren was en schrapte in 2003 een
bijdrage van € 40.000 uit het sportbudget. In 2007 besloot de raad de grond voor de manege niet langer
beschikbaar te stellen voor het symbolische bedrag van € 1. De raad vroeg € 6800 per jaar voor de grond.
Daarop besloot HCE na elf jaar te stoppen met de pogingen een eigen manege te stichten. De stichting achtte
het bedrag onoverkomelijk naast de enorm gestegen bouwkosten in de afgelopen elf jaar. De Ravenruiters
kunnen hun verzoek voor een eenvoudige overdekte paardrijbak, zonder kantine, bij sportcomplex De Marsch
als een burgerinitiatief richten tot de gemeenteraad. De raad besluit op dinsdag 7 april of ze het burgerinitiatief
inhoudelijk behandelt. Het College staat sympathiek tegenover het sterk versoberde voorstel.
Donderdag 5 maart
Het Bloemencorso Eelde komt in de toekomst mogelijk in aanmerking voor een bijdrage uit een nieuwe
provinciale subsidiepot. Die is bestemd voor evenementen die bijdragen aan het bruisende karakter van de
provincie.
Donderdag 5 maart
Enkele tientallen geïnteresseerden bezoeken vanavond de inloopavond over het ontwerp voor de nieuwe wijk
Groote Veen. Veel bezoekers reageren positief op de plannen van de gemeente Tynaarlo. Enkele bewoners van
het gebied zijn nog altijd minder blij met de komst van Groote Veen. Opvallend aan het ontwerp is de
hoeveelheid ruimte tussen de woningen, zeker in vergelijking met de naastliggende wijk Paalakkers. De
historische Veenweg blijft in het plan als zandpad bestaan. In het Groote Veen komt een modern landhuis als
wijkcentrum. Onder meer de Mariaschool, OBS De Kooi en de Daltonschool verhuizen naar het pand. Ook komt
er een sporthal in het gebouw. Het gebouw moet nog worden ontworpen en komt aan de rand van een vijver.
Onderzocht gaat worden wat de kredietcrisis voor het plan betekent.
Vrijdag 6 maart
In Frankrijk overleed vandaag Hendrik Camphuis op de leeftijd van 81 jaar. Hij was de laatste van de beide
zonen van de op Huize Vennebroek wonende landadelijke familie Camphuis. Henk trok al op zijn 28 e naar
Frankrijk. Hij wordt op woensdag 11 maart begraven in het Familiegraf der Camphuisen op de oude Eelder
begraafplaats na een rouwdienst in de Dorpskerk.
Zaterdag 7 maart
Vanmiddag is in het Historisch Centrum van Ol Eel de tentoonstelling “Tot de jaren 40” geopend.
Tentoongesteld zijn foto‟s, kledingstukken van onze voorouders en vele gebruiksvoorwerpen uit het Eelder
verleden. De tentoonstelling is ook morgen nog geopend van 13.30 tot 18.00 uur. De tientallen bezoekers die
naar de expositie kwamen kijken, konden zien dat de combinatie een goed beeld gaf van hoe het er in vroeger
jaren aan toeging.
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Zaterdag 7 maart
Volgens het Dagblad van het Noorden moet PvdA‟er Henk Kosmeijer (48) niet nog eens vier jaar wethouder
blijven. Henk Kosmeijer trad in 1996 aan als wethouder voor de PvdA in de gemeente Eelde. Wordt hij volgend
jaar herkozen voor een vijfde periode dan kan hij tot 2014 op het pluche blijven zitten. Dat is 18 jaar. Dat is
volgens het Dagblad dus te lang omdat dan routine en ongevoeligheid voor signalen uit de samenleving
levensgroot op de loer liggen. Kosmeijer zelf zegt nog vol enthousiasme en energie te zitten en dat hij graag
nog wat dingen af wil maken.
Zaterdag 7 maart
In de wijk Ter Borch worden meer vrijstaande woningen gebouwd dan gepland. Dat heeft te maken met de
kredietcrisis. Het bedrijf KUUB heeft van de gemeente Tynaarlo toestemming gekregen om op het
Neerwoldeiland in de waterwijk in plaats van tien twee-onder-een-kappers, vijf vrijstaande woningen te mogen
bouwen. De grondprijs blijft daarbij wel gelijk.
Zondag 8 maart
Vandaag was Bloemenveiling FloraHolland het toneel van een shanty- en smartlappenfestival. Het evenement
werd al voor de twaalfde keer gehouden en bracht weer heel wat zangers, zangeressen en liefhebbers op de
been. Het Eelder Bloemenkoor onder leiding van Jur Eckhardt behoorde tot de grote groep zangers en
zangeressen.
Vrijdag 13 maart
Vanavond is het clubgebouw van Scoutinggroep De Trekvogels aan de Hooiweg in korte tijd volledig in de as
gelegd. Het vuur werd rond tien uur ontdekt toen enkele jeugdleden met hun leiding het gebouw
binnenstapten. Jeugdleden waren toen op het terrein al enige tijd bezig en sommigen hadden eerder hun
spullen in het gebouw gelegd. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. Het dak van het scoutinghonk
was overigens vorig jaar nog gerenoveerd. Twintig jaar geleden brandde het honk van de Trekvogels in
Vosbergen af. De Trekvogels verloren onder meer hun totem, schilden, tenten en een foto van het gebouw in
Vosbergen door de brand. De palen waarmee ze hun kamp opbouwen, bleven gespaard. De Trekvogels hebben
al veel steun aangeboden gekregen. Zo wordt op 31 maart bekend dat de gemeente Tynaarlo voor een groot
deel de opruimwerkzaamheden voor haar rekening neemt, omdat de scouts hier niet voor verzekerd zijn.
Kosmeijer schat de totale kosten op 5000 euro. De scouts betalen naar draagkracht 1000 euro mee.
Vrijdag 13 maart
Vandaag is het gerestaureerde orgel van De Dorpskerk overgedragen aan het College van Kerkrentmeesters en
met een prachtig miniconcert onderworpen aan een proeve van bekwaamheid. Het applaus was vooral bestemd
voor de orgelmakers van Mense Ruiter. Zondag 15 maart werd het orgel in een feestelijke dienst in gebruik
genomen door de kerkelijke gemeente van de PKN Eelde-Paterswolde. Diverse fondsen, giften en acties hebben
bijgedragen aan de restauratie. Tom van der Velde moest melden dat de toch al stevige begroting van €
132.000 was overschreden tot bijna € 150.000. Er was totaal een bedrag van ongeveer een ton aan euro‟s
binnen, maar in twee grote slagen werd het gat gedicht. Ten eerste mochten de financiële reserves worden
aangesproken. De mooiste bijdrage kwam uit de cadeauverpakking van de Stichting Vrienden van de
Dorpskerk. Jan Boneschansker overhandigde namens de stichting een houten cheque van € 20.000.
Zaterdag 14 maart
De 11-jarige Emma Wissink van Openbare Basisschool Paterswolde-Noord is vandaag in de bibliotheek van
Zuidlaren voorleeskampioen van de gemeente Tynaarlo geworden. Ze plaatste zich daarmee voor de provinciale
finale op woensdag 22 april in Assen. Emma las rustig en zelfverzekerd voor uit “De koning van Katoren” van
Jan Terlouw. Ze hield daarbij goed contact met de 75 toehoorders en met de jury. De deelnemers moeten ook
iets vertellen over het boek waar ze een stuk uit voorlezen. De landelijke finale van de Nationale
Voorleeswedstrijd is op 27 mei in Utrecht.
Dinsdag 17 maart
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo willen kopers van een graf verplichten het onderhoud ervan in
handen te leggen van de gemeente. Dat kost per graf 1.500 euro voor 20 jaar. De gemeente verwijdert voor dit
bedrag twee keer per jaar het onkruid, snoeit planten en maakt de bovenkant van het graf schoon.
Dankzij de inkomsten uit dit onderhoud legt de gemeente de komende jaren veel minder geld toe op de
begraafplaatsen. De kosten worden daarnaast sterk gedrukt door het onderhoud van deze begraafplaatsen
sterk te versoberen. Dat laatste geldt niet voor de 8 vierkante meter van de graven zelf, waarvoor de
onderhoudsplicht ingesteld wordt. De gemeenteraad buigt zich 24 maart over het voorstel. Daar horen verder
bij het ruimen van graven en het in lagen begraven. Na ruim een uur discussie ging de raad op dinsdag 24
maart met het voorstel akkoord.
Woensdag 18 maart
Vandaag brengt Remco Campert een bezoek aan Herberg Oud Gemeentehuis, waar hij vertelt over zijn werk en
voorleest uit zijn inmiddels imposante oeuvre. De avond begon om 20.00 uur en de entree bedroeg € 10,00.
Ongeveer 100 personen waren aanwezig en begonnen met een quizje om de stemming los te maken. Ze
kregen de vraag voor hoe verrukkulluk moest worden geschreven. Drie hadden het goed. Campert leest voor
en veel. Heeft nog een soepele stem voor een persoon van 83 jaar.
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Vrijdag 20 maart
De politie heeft vandaag op de weg tussen Drachten en Leeuwarden drie mannen uit een auto gehaald, die
worden verdacht van winkeldiefstal in Paterswolde. Het trio, 2 mannen uit Eelde (beide 35 jaar) en een man uit
Leeuwarden (46 jaar), had uit een bloemenzaak aan de Hoofdweg twee lantaarns gestolen en was er vandoor
gegaan. Een getuige noteerde het kenteken en wisten te vertellen dat ze richting Drachten waren vertrokken.
Klasse!!
Zaterdag 21 maart
Sieraden, shawls, poncho‟s en tassen, Veronica Benedictus uit Eelde heeft een online-winkel waar ze via
internet fraaie en unieke producten, afkomstig uit de hele wereld verkoopt. Nog maar drie jaar geleden is ze
begonnen en het loopt als een tierelier. Ze koopt die in die ze mooi vind en via de site verkoop ze dit aan
particulieren en winkels. Aan klandizie geen gebrek. Het is betaalbaar en exclusief, dat is een mooie
combinatie. Het beroemde restaurant Kaatje bij de Sluis in Blokzijl verkoopt enkele, wat meer luxe producten
van haar via een vitrine. Via een thuisparty kan bovendien de verkoop aan een gezellige avond worden
gekoppeld. Veronica geeft workshops sieraden maken. Die vinden bij de klanten thuis plaats. Voor de inkoop
reist Veronica naar India, naar China, naar Portugal. Voorlopig houdt ze het bij de verkoop via haar website
www.DeZZa.nl.
Zaterdag 21 maart
Radio Loep blaast het streektaalfestival Plat op de Plaanken nieuw leven in. Het werd vanavond gehouden in
“Ons Dorpshuis”. Bekende regionale artiesten als Lianne Abeln, Will Stevens, Henk Puister, Lucas Koops en het
duo Van Dittum en van Dattum traden op. Het festival vormde vele jaren de afsluiting van de Meertmaond
Dialect maond. Na het overlijden van drijvende kracht Bart Nijstad raakte het streektaalfestival in het slop.
Dinsdag 24 maart
De Univé-makelaardij Schonenburg Blokzijl De Witte met vestigingen in Paterswolde, Vries, Norg en Assen is
failliet. Het aan de makelaardij verbonden Hypotheekgids is eveneens bankroet. Er komen in totaal achttien
man op straat te staan. Het bankroet is een gevolg is een gevolg van een eigen aangifte. De terugval op de
vastgoedmarkt speelt een rol.
Donderdag 26 maart
Ruim 350 kinderen deden mee aan de audities voor de musical Oek, die op 20 oktober in première gaat in
theater De Tamboer in Hoogeveen. Elisa Jai Hueskens (12) en Charlotte van der Most (11) uit Eelde zijn
uitgekozen om mee te doen. Charlotte danst bij het ICO en Elisa Jai heeft nog helemaal geen ervaring. Er zijn
in totaal 20 voorstelling gepland. Charlotte en Elisa Jai mogen vanwege hun leeftijd maar vijf keer meespelen.
Donderdag 26 maart
Vanavond is er tussen 19.30 en 22.00 uur een grote oefening gehouden op de luchthaven. Er is een incident in
scene gezet op het luchthaventerrein. Er is geoefend in het bestrijden van brand, het verlenen van
geneeskundige hulp en het opvangen, registreren en afvoeren van slachtoffers. In totaal waren er ruim 350
mensen betrokken bij de oefening. Doel van de oefening is het testen van het geactualiseerde Incidenten- en
Rampenbestrijdingsplan Groningen Airport Eelde.
Het werd ook duidelijk dat er op Groningen Airport Eelde geen plaats is voor een gekaapt vliegtuig als deze op
deze luchthaven landt. Het nieuwe rampenplan geeft daar geen antwoord op. Het rampenplan wordt hier nu op
aangepast.
Vrijdag 27 maart
Vandaag heeft burgemeester Jacques Wallage van Groningen, namens Hare Majesteit de Koningin, de
hoofddirecteur van de Informatie Beheer Groep, onze plaatsgenoot, de heer Chris G. Spanjaard benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De benoeming vond plaats tijdens de afscheidsreceptie van de heer
Spanjaard op het hoofdkantoor van de IB-Groep in Groningen.
Zaterdag 28 maart
In de afgelopen nacht zijn er vandalen geweest die een twintigtal terrasstoelen en tafels van het terras van
Landgoed Lemferdinge hebben meegenomen naar het parkeerterrein er tegenover. Het bleef helaas niet bij
ontvreemding. Nadat men zich tegoed had gedaan aan allerlei alcoholische versnaperingen werd een groot deel
van de stoelen en tafels zodanig vernield, dat ze niet meer te gebruiken zijn. Er is aangifte bij de politie
gedaan.
Zaterdag 28 maart
Het Klompenmuseum blijft verrassen door grenzen te verleggen. Het Klompenmuseum, dat internationaal
geschoeid is, laat weten, dat de bestaande collectie zich nog steeds verder uitbreidt. Dit werd vandaag duidelijk
tijdens de opening van de tentoonstelling “de ondraaglijke lichtheid” van beeldend kunstenaar Bas van Buuren
uit Amsterdam. Wat hij aan klompen laat zien is heel bijzonder en geeft een andere dimensie aan het geheel.
Het verhaal van de klomp gaat verder dan droge en warme voeten houden. Bas van Buuren, die graag naar
Eelde kwam, noemde de belangrijkheid van de plaatselijke klompenmaker die ieder voor zich daar een eigen
vorm aan gaf. Voorzitter Hoogers die meer dan vijftig genodigden kon verwelkomen, waaronder een aantal
raadsleden en vertegenwoordigers van fondsen, prees de manier waarop Bas van Buuren de emotie van de
klomp naar voren brengt.
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Zaterdag 28 maart
De Steenuilenwerkgroep van natuurvereniging IVN Eelde-Paterswolde heeft een prijs van de Vogelbescherming
gewonnen. De werkgroep krijgt € 5000 voor hun plan om de steenuil te redden. De werkgroep is bang voor
inteelt omdat de jongen zich namelijk op maximaal 10 km van hun ouders vestigen en de verschillende groepen
die er nog zijn dreigen te ver uit elkaar te gaan. De werkgroep probeert de verschillende groepen steenuilen
naar elkaar toe te lokken door op de juiste plekken kasten of meidoornheggen te plaatsen. Ook vragen ze
bewoners die tussen de verschillende uilengroepen in wonen of mee willen doen. Vooral tuinen of weilanden
waar paarden of schapen lopen en waar houtwallen en bomen staan zijn geschikt. Steenuilen houden van de
larven die in de uitwerpselen van paarden en schapen zitten.
Maandag 30 maart
De nasleep van de brand in De Punt, waar op 9 mei vorig jaar drie brandweerlieden het leven lieten, heeft de
familie van de omgekomen brandweerman Anne Kregel gespleten. Zijn tweede vrouw Monique Robijn daagt
dochter Denise Kregel vandaag voor de rechter. Aanleiding zijn uitspraken van Denise in interviews in het
tijdschrift Vriendin en Dagblad van het Noorden. Stiefmoeder Monique voelt zich gekwetst door de uitspraken
van Denise. Die zegt in de oudejaarsbijlage van het Dagblad dat haar stiefmoeder de verkoop van de
bloemenzaak, die ze samen met haar vader dreef, had geregeld zonder dat ze daar erg in had. Denise zei het
gevoel te hebben erin geluisd te zijn. Mevrouw Robijn bestrijdt dat. Volgens haar is de verkoop van de zaak
meerdere keren onderwerp van gesprek geweest. Daarbij was ook een notaris aanwezig. Monique Robijn vindt
dat haar eer en goede naam is aangetast en dat ze is neergezet als een boze stiefmoeder. Ze eist dat Denise
haar uitspraken rectificeert middels een advertentie of ingezonden brief.
Rechter Liesbeth van Rossum wist de strijdende partijen ervan te overtuigen met elkaar om tafel te gaan.
Mediation dus, waarbij een onafhankelijke persoon probeert het gesprek in goede banen te leiden en een voor
beiden aanvaardbare oplossing te zoeken. Mocht deze poging om de verhoudingen te normaliseren niet lukken,
dan wordt het kort geding over een maand voortgezet.
Maandag 30 maart
Een goede vereniging heeft trouwe leden, zo ook Koninklijke Operettevereniging ADO. Vanavond werden vele
jubilarissen in het zonnetje gezet. Zo is alt Jannie Arends 45 jaar lid en ze mist nooit. Daarna kon voorzitter
Johan Hoog drie puppies die tien jaar lid zijn bloemen overhandigen. Het zijn Grace Molegraaf, Tineke en Louis
Huizeling. Ook Martha Steringa werd na voren gehaald. Ze werd in 1969 lid en vertolkte al 20 keer een hoofdrol
in evenzoveel operettes. Sake de Boer had vanavond naast Martha moeten staan, maar hij moest vanavond
verstek laten gaan. Chris en Tine Ales zijn voor ADO al 25 jaar het boegbeeld in operette Nederland. Henk
Pieters (74) werd door Johan Hoog tot erelid verheven. Henk Pieters heeft een halve eeuw van zingen,
meewerken en besturen bij ADO vol gemaakt.
Maandag 30 maart
De Historische vereniging Ol Eel hield vanavond de jaarvergadering in haar eigen Historisch Centrum. Voorzitter
Nico Harms en zijn bestuursleden mochten zich verheugen in een grote opkomst, want zo‟n veertig leden
meldden zich voor de bijeenkomst. Alle verslagen en notulen werden goedgekeurd. Janny Douwes en Jan A.
Smid werden als bestuursleden herkozen. Als nieuwe aspirant bestuursleden werden voorgesteld Geert Arends,
een geboren Schelfhorster, al 55 jaar wonend aan de Molenweg en Siebrand Westerhuis, die al meer dan 35
jaar in Eelde woont. Bij de rondvraag bood Caspar Doorn namens het opgeheven Eelder Shantykoor een box
aan met alle cd‟s en dvd‟s van dit vermaarde koor, met de opdracht dit zorgvuldig in haar archief te bewaren.
In het kort werd ingegaan op de problematiek van de huisvesting. Er zijn vele mogelijkheden. Als tijdelijke
mogelijkheid lijkt het aannemelijk dat Ol Eel onderdak kan vinden in de OBS Paterswolde Noord.
Na afloop van de vergadering volgde een presentatie door de beheerders van het landgoed Vosbergen, die bij
monde van Jarig Yska en Klaas van Lubek uitvoerig het licht lieten schijnen op dit prachtige gebied.
Dinsdag 31 maart
Leerlingen van de Daltonschool in Eelde hebben een succesvolle anti-pestclub opgericht. Leerkracht Jikke
Emmelkamp van groep 6 en 7 en begeleidster van de club stelt: “Pestgedrag wordt nu sneller gesignaleerd en
opgelost. Kinderen weten vaak beter wat er aan de hand is dan volwassenen. En ook de sfeer op school is
veranderd. Pest volledig uitbannen is onmogelijk maar het komt nu minder voor.” Het idee voor de club
ontstond aan het begin van dit schooljaar. “Er was toen wat geruzie op school. Enkele kinderen uit groep 7 en 8
hebben toen zelf bedacht dat ze daar iets aan wilden doen.” Samen met Emmelkamp stelden de leerlingen een
stappenplan op. De leden van de anti-pestclub hebben allemaal geheimhouding beloofd. Leden van de club
gaan in gesprek met een gepest kind en vragen hoe ze kunnen helpen. Daarna gaan ze op zoek naar de pester.

April
Woensdag 1 april
Twee jaar nadat Erik Vos Effing Optiek heeft overgenomen, gaat hij onder een eigen herkenbare naam verder.
Met ingang van vandaag is dat Vos Vision Optiek.
Donderdag 2 april
Met de afbraak van het flatgebouw aan de Nieuwe Akkers wordt vandaag een begin gemaakt met de
vernieuwing en renovatie van die wijk. Onder meer wordt de infrastructuur aangepakt en wordt het
rioleringsstelsel verbeterd. Verder wordt een aantal woningen gerenoveerd.
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Donderdag 2 april
Het Familiehotel in Paterswolde verkeert in zwaar weer nu het moederbedrijf Golden Tulip Nederland surseance
van betaling heeft aangevraagd en gekregen. Het Familiehotel is een van de weinige hotels die de hotelketen
zelf exploiteert. Algemeen directeur Hans Kennedie noemt de economische recessie als de belangrijkste
oorzaak van de problemen waarin het internationale bedrijf verkeert. Volgens een woordvoerder komen de
salarissen van het personeel en de rekeningen van leveranciers niet in gevaar.
Donderdag 2 april
De gemeente Tynaarlo trekt 424.000 euro uit voor het opknappen van vijf sporthallen en gymzalen in
Zuidlaren, Vries en Eelde. De sportaccommodaties voldoen volgens de gemeente niet meer aan de eisen van
deze tijd. Onder andere gaat Sporthal De Marsch ergens in de komende zes jaar tegen de vlakte. Toch is
besloten om ook hier nog te verbouwen. De Marsch is er zonder meer het beroerdst aan toe. Het gebruik van
die hal is aardig toegenomen. Er komt een nieuwe vloer en het fitnessgedeelte wordt aangepakt. De
dameskleedkamers zijn nu te klein, terwijl de mannen ruimte over hebben. De eigenaar van fitnessclub De
Marsch heeft nog besloten om ene nieuwe sauna te plaatsen.
Vrijdag 3 april
Vandaag sluit Duran de Boer een veertig jarige carriere op het vliegveld af. Hij neemt afscheid. Vanuit de
militaire dienst kwam Duran de Boer werken bij het vliegveld. Eerst als brandweerman, maar al gauw ging hij
over naar onderhoud elektrotechniek en werktuigbouwkundige in dagdienst. In 1992 werd Duran coördinator
van het baanrenovatieproject. De herindeling van het voorplein en het verdwijnen van de woningen die plaats
maakten voor een groot overzichtelijke parkeerplaats en goede aan- en afritten naar het vliegveld zag Duran
voor zijn ogen veranderen.
Maandag 6 april
Van de bijna tweehonderd kunstenaars die ooit bij Museum de Buitenplaats hebben geëxposeerd, kwamen
vanavond ongeveer honderd bijeen om het 12,5 jarig bestaan van het museum te vieren.
Dinsdag 7 april
Vandaag overleed vrij plotseling de heer Berend Bieleveld op de leeftijd van 76 jaar. Bé Bieleveld woonde met
zijn gezin vele jaren aan de Kamperfoelieweg. Van beroep was hij tot zijn pensionering leraar geschiedenis en
later conrector aan het Zernike College in Haren en Groningen. Maar behalve zijn leraarschap was Bieleveld ook
een zeer bij de gemeenschap betrokken dorpsgenoot, die tal van functies bekleedde in het verenigingsleven. Zo
was hij lid van de Culturele Commissie en de latere Culturele Raad, lid van de Raad van Toezicht van Radio
Loep. Hij was jarenlang bestuurslid en voorzitter van de Groningse Korfbalvereniging NIC en in die sport
bekleedde hij ook regionale en landelijke functies. Bij zijn afscheid van het onderwijs werd hij benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.
Dinsdag 7 april
Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat Radio LOEP vanaf 1 september Tynaarlo Lokaal gaat heten.
Bestuurslid Romke Hoogstra vertelt dat LOEP oorspronkelijk stond voor Lokale Omroep Eelde Paterswolde. Maar
al sinds de gemeentelijke herindeling in 1998 zijn ze een zender voor de hele gemeente Tynaarlo. De naam
klopt dus niet meer. Tynaarlo Lokaal is een goede naam omdat ze willen benadrukken dat ze een lokale zender
zijn. Bovendien gaan ze meer op locatie werken. Dat kan gemakkelijker dan 10 jaar geleden, omdat de
benodigde apparatuur steeds goedkoper wordt. Ze willen in de toekomst ook graag televisie maken en dan past
deze naam nog. De nieuwe naam is bedacht door een luisteraar. Wie de bedenker van de naam is maakt
Tynaarlo Lokaal of moeten we nu nog zeggen Radio Loep bekend in een van de radioprogramma‟s.
Dinsdag 7 april
Over de brand in De Punt die vorig jaar het leven kostte aan drie brandweermannen verschijnen voor de zomer
nog drie rapporten. Het eerst komt de eigen evaluatie van de gemeente Tynaarlo over de inzet en coördinatie
van de hulpdiensten. Dit onderzoek is geleid door de Amsterdamse hoogleraar crisisbeheersing Ira Helsloot.
Zijn bevindingen worden nog voor de eerste herdenking van de ramp op 9 mei verwacht.
De rapporten van de Arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid komen ruim na die datum. De
gemeente heeft geen idee hoe ver de arbeidsinspectie met haar rapport is. De omvangrijke conclusie over de
verwoestende brand van de Onderzoeksraad wordt op zijn vroegst eind mei verwacht. De Onderzoeksraad
wordt geleid door Pieter van Vollenhoven.
De gemeenteraad van Tynaarlo bespreekt de rapporten als ze allemaal openbaar zijn. Verwacht wordt dat dit
na de zomervakantie gebeurt.
De brand kost de gemeente Tynaarlo 900.000 euro. Burgemeester en wethouders vragen het ministerie van
Binnenlandse Zaken een tegemoetkoming in de kosten. Voor de herdenking op 9 mei en een gedenkteken is
90.000 euro nodig.
Dinsdag 7 april
Paardensportvereniging De Ravenruiters mag over twee weken de gemeenteraad een voor voorstel doen voor
een bijdrage voor een eenvoudige manege. Een meerderheid van de raad stemde vanavond in met het
burgerinitiatief van de vereniging. VVD en D66 waren tegen. Deze partijen stelden zich op het principiële
standpunt dat de raad zich al een keer gekeerd heeft tegen wat De Ravenruiters willen, namelijk de grond voor
de paardenbak voor een symbolisch bedrag. CDA en Leefbaar Tynaarlo gingen wel akkoord, maar maakten het
voorbehoud dat ze de grond niet voor niets willen geven. De PvdA wilde niet inhoudelijk vooruitlopen op de
behandeling van het voorstel. GroenLinks vroeg De Ravenruiters met een duidelijk ander voorstel te komen dan
de stichting Hippisch Centrum Eelde. Voorzitter Thea Scholtens-Moerkoert reageerde enthousiast op de
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goedkeuring van het burgerinitiatief, maar het lijkt haar een struikelblok als de vereniging 6800 euro per jaar
voor de grond moet betalen.
Maandag 13 april
De beide paasvuren in Eelde en Paterswolde trokken vanavond bijzonder veel belangstelling. Door gebrek aan
neerslag waren beide bulten zeer droog geraakt, waardoor slechts een klein vlammetje nodig was om de boel in
de fik te steken.
Dinsdag 14 april
Vanaf vandaag is een fototentoonstelling van Ol Eel in het Else van der Laanhuis voor het publiek geopend. De
expositie omvat foto‟s van allerlei slag en soort. Zo is er een prachtexemplaar van een foto van het haventjes
op de hoek Hoofdweg-Groningerweg-Meerweg (net over de grens met Haren trouwens) en die foto is het
oudste beeld wat Ol Eel bezit. Een haarscherpe glasplaatfoto met veel mensen erop, veel in het kostuum van
toen met hoge hoeden en dergelijke. De foto is genomen in 1890. Maar er zijn ook foto‟s van de opening van
het Jeugdhonk in de voormalige Gereformeerde Kerk op de hoek van Raadhuislaan en Hoofdweg, schoolfoto‟s
uit de jongste tijd, sportteams, huwelijksparen op de stoep van het gemeentehuis, boerderijen van toen. Dus
eigenlijk te veel om op te noemen. De gratis toegankelijke expositie is tot en met maandag 19 april geopend
van 08.00 tot 18.00 uur.
Woensdag 15 april
Het AOC Terra vmbo-groen heeft een nieuw praktijkgebouw. Er is nu meer ruimte voor dieren en planten. Het
nieuwe gebouw wordt vanmiddag door wethouder Johannes Frieling officieel geopend. In het gebouw wordt al
sinds september lesgegeven. Vorige week is het gebouw pas echt gereed gekomen.
Donderdag 16 april
De alarmering ging niet zoals het moet, bevelvoerders namen de beslissingen in plaats van officieren. De
commissie-Helsloot concludeert dat de coördinatie bij de brand in De Punt niet goed was. De commissie
presenteerde vanmiddag haar rapport in het gemeentehuis in Vries. Het niet volgen van de procedures heeft
geen gevolg gehad voor de dood van de drie brandweermannen.
Burgemeester Frank van Zuilen heeft de familie van de slachtoffers zijn excuses aangeboden voor de fouten die
meteen na de ramp zijn gemaakt. De fouten werden onthuld in het rapport over het crisismanagement en de
nazorg. Het duurde uren voordat de families het officiële doodsbericht kregen, terwijl de namen van de drie
dode brandweermannen al lang in Eelde circuleerden. De stoffelijke overschotten werden minimaal twaalf uur
te laat aan de familie overgedragen. En ook de toegezegde gemeentelijke contactpersonen lieten op zich
wachten. Deze slechte start riep volgens het rapport zoveel terechte boosheid op dat het daarna niet meer
goed kwam tussen familie en gemeente. Zo voedde het de gedachte dat de collega‟s van de omgekomen
brandweermensen meer aandacht kregen dan hun nabestaanden.
Onderzoeksleider Ira Helsloot, hoogleraar in crisisbeheersing, pleit voor het instellen van een landelijk team dat
gemeenten bijstaat bij het verlenen van nazorg aan slachtoffers van een ramp.
Vrijdag 17 april
De twee buitenbaden in de gemeente Tynaarlo zijn hard toe aan een grondige opknapbeurt. Wethouder Henk
Kosmeijer constateert dat het risico dat de installaties het midden in het zwemseizoen begeven elk jaar groter
wordt. De installaties van Lemferdinge in Eelde-Paterswolde en De Leemdobben in Vries moeten het dit jaar
nog uithouden. Bij de renovatie van de baden moet wel worden bezuinigd op luxe. De gemeente stelt namelijk
minder geld beschikbaar dan ingenieursbureau Het Noorden eerder noodzakelijk achtte.
Zaterdag 18 april
Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat het Openbaar Ministerie een aanvullend onderzoek wil doen
voor het hoger beroep in de zaak Beuving. Dat heeft tot gevolg dat het beroep tegen de eigenaar van de
jachtwerf in De Punt waarschijnlijk pas na de zomervakantie wordt behandeld.
Aanvankelijk wilde het Hof in Leeuwarden de zaak dit voorjaar behandelen, maar dat bleek niet haalbaar omdat
de rechtbank in Assen nu de stukken pas heeft verstuurd. Waarom het OM een aanvullend onderzoek wil en
waarom de rechtbank in Assen nu pas de stukken heeft verstuurd is voor de advocaat van Beuving een raadsel.
Het gevolg van de vertraging van het hoger beroep is dat de verzekering niet uitkeert aan Beuving. De grote
loods kan daardoor niet worden herbouwd. De schade als gevolg van de brand bedraagt ruim een miljoen euro.
Maandag 20 april
Drieendertig jaar al geeft Henk Brilman zes weken per jaar les aan een stel vrijwilligers dat de nieuwe lassers
van de corsowijken zal vormen. Dat maakt bij elkaar bijna vierhonderd lassers die door de jaren heen de
beginselen van het lassen hebben geleerd. Brilman maakt in deze weken dankbaar gebruik van de locatie op
het AOC Terra om daar zijn cursisten te helpen. Vanavond werden aan 12 cursisten in het Loudhoes een
diploma en bloemen uitgereikt. Brilman overhandigde de diploma‟s en Piet Panman was verantwoordelijk voor
de bloemen.
Dinsdag 21 april
Op verzoek van paardensportvereniging De Ravenruiters heeft de gemeenteraad van Tynaarlo vanavond de
bespreking over de bouw van een manege bij sporthal De Marsch voor onbepaalde tijd uitgesteld.
De Ravenruiters kregen vorige week een uitnodiging van manegehoudster Ineke Meelker. Zij wil bespreken of
de ruitersportvereniging niet in haar manege kan worden ondergebracht. Die ligt vlakbij de plek waar De
Ravenruiters een eenvoudige paardenbak willen vestigen voor de kinderen uit het dorp.
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Meelker heeft zich de afgelopen jaren niet bemoeid met de pogingen van de stichting Hippisch Centrum Eelde
een eigen manege te vestigen.
Wethouder Henk Kosmeijer noemt het initiatief van Ineke Meelker verrassend. Hij wil haar De Ravenruiters de
tijd geven er samen uit te komen. Kosmeijer weet niet hoe lang een burgerinitiatief aangehouden kan worden.
Hij schat dat het dichter in de buurt ligt van enkele maanden dan van jaren.
Dinsdag 21 april
Vandaag overleed de heer Chris Koole. Wie Chris Koole‟s naam hoort noemen, denkt meteen aan muziek, want
Koole was een musicus in hart en nieren. Speelde al heel vroeg in dansorkesten en was ook steeds actief in
andere vormen van muziek. Chris Koole werd 87 jaar.
Woensdag 22 april
Vanmorgen werden 63 archiefdozen met het archief van de omnivereniging Actief uit de periode 1927 tot 2000
door de Stichting Ol Eel officieel aan de gemeente overgedragen. Voor deze gelegenheid waren naast
burgemeester Van Zuilen de gemeentearchivaris Otto Nienhuis en de registrators Anita Kuper en Anja Beving
aanwezig. Voor Ol Eel nam naast de werkgroep Sporthistorie, bestaande uit Piet Arends, Adriana en Henk
Harms, Lub Weidgraaf, bijgestaan door Evert Grootjans en Nico Winkel, stichtingsvoorzitter Carin Bodewes de
honneurs waar om de overeenkomst te ondertekenen. De bijeenkomst kreeg een bijzonder tintje door een
power-point-presentatie, die over 80 jaar Actief door Piet Arends werd gegeven. Uniek fotomateriaal dat bij Ol
Eel in het archief is te vinden. Enkele bekende personen die door Actief naam hebben gemaakt zijn: Hendrik
Hoven, Arend Harms, Henk Nijdam en Roelof Luinge. Burgemeester Van Zuilen, die onder de indruk was van
wat hij te zien kreeg, weet uit ervaring te vertellen dat het vaak bevlogen mensen zijn, die in het archief
werken. Hij pleitte ervoor om de jeugd hiervan ook in kennis te stellen. Geen kennis van het verleden is een
handicap voor de toekomst.
Woensdag 22 april
De 75-jarige Martin Brull uit Eelde is vanmiddag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester
Frank van Zuilen gaf hem in het gebouw van de Gasunie in Groningen de versierselen die horen bij deze
Koninklijke onderscheiding. Brull zorgde er via de personeelsvereniging van de Gasunie voor dat de collega‟s
die veertig jaar geleden met het hoofdkantoor van Den Haag naar Groningen verhuisden zich snel thuis
voelden. Tot vandaag zet hij zich via de vereniging voor gepensioneerden in voor zijn oud-collega‟s. Martin Brull
ging in 1994 met pensioen. Hij was 10 jaar actief voor de vrienden van het Groninger Museum. In de jaren
zeventig was hij bestuurslid van de RK Willibrordusmavo in Groningen.
Donderdag 23 april
Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat Eelde in juni as een HEMA krijgt. Het wordt een tijdelijke
vestiging in het pand van Deelsnijder in het centrum. De gemeente Tynaarlo wil zo snel mogelijk een
vergunning verlenen voor de verbouwing van het pand. Het warenhuis krijgt de beschikking over 400 vierkante
meter. De kleinste vestiging van de HEMA is 300 vierkante meter. Als het nieuw te ontwikkelen centrumgebied,
de kom van Eelde, klaar is, wil de HEMA daarheen verhuizen. Het warenhuis krijgt daar meer ruimte.
Projectontwikkelaar RVG heeft het warenhuis naar Eelde gehaald. Deze zomer komt RVG met een
ontwikkelingsplan. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Vertegenwoordigers van de zakenkring EPE, de Stichting
Eelde Nu, MKB Noord, Bond Heemschut, museum De Buitenplaats en twee inwoners denken mee.
Zaterdag 25 april
Vandaag maakte zwembad Lemferdinge een gouden seizoenstart mee. Je hoort badmeester Wojtek Biziuk niet
dan ook niet klagen. Op deze eerste dag van het seizoen kwamen rond de 400 bezoekers naar het
openluchtbad. Vorig jaar waren dat maar 150.
Zaterdag 25 april
De jongste regionale selectieploeg van de voetballers van Actief schreef vandaag een stukje voetbalhistorie
door de promoveren naar de landelijke selectieklasse. Wij feliciteren Actief C1 van harte met dit resultaat.
Dinsdag 28 april
Tijdens zijn ronde stortte vandaag een postbesteller in een van de putten die was opengelegd bij de
werkzaamheden aan de Brinkhovenlaan. Deze put was deels afgedekt met zand maar niet afgesloten. Bij het de
straat oversteken viel de man door het zand de put in en kon zich op het nippertje vastgrijpen aan een
graafmachine. Hierdoor voorkwam hij een val van zeker vier meter. Een zeer gevaarlijke situatie aldaar met
alle graafwerkzaamheden. Het werk ligt aardig op schema, maar toch levert het werk de nodige irritaties op bij
de omwonenden.
Woensdag 29 april
Het heeft Hare Majesteit behaagd drie plaatsgenoten koninklijk te onderscheiden.
Anna Touwen-van der Kooij (1945) is benoemd tot officieer in de orde van Oranje Nassau. Ze kreeg het lintje
voor haar jarenlange inzet voor verbetering van de arbeidspositie van vrouwen. Zo heeft ze veel gedaan voor
de Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO) en de International Federation of
University Women (IFUW). Ook was ze voorzitter van de commissie die zorgde voor de fusie tussen de
Nederlands Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Eelde-Paterswolde. De gemeente roemt haar
voor haar onpartijdigheid en integriteit hierbij.
Reint Arends (1953) uit Paterswolde is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. In 1985 richtte hij de
Speeltuinvereniging op. Hij zorgde jarenlang voor het onderhoud van de toestellen. Arends is bestuurslid van
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de Stichting Herdenkingscomité Eelde. Vanaf september 2007 werkte hij een jaar lang voor de Stichting Project
Elf. Arends vervulde hiervoor onder meer de rol van sponsorwerver, cateraar en organisator.
Otto Bakker (1953) uit Eelde is eveneens benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Otto Bakker was in de
jaren tachtig secretaris bij de VVD en betrokken bij het Radio Medisch Centrum Leeuwarden. Later zette hij zich
in voor onder meer het Gevangenismuseum in Veenhuizen, Stichting Herdenkingscomité Eelde en Stichting
Project Elf. Hij is nu vrijwilliger bij de Parochie Maria Tenhemelopneming in Eelde-Paterswolde.
Donderdag 30 april
Oud-plaatsgenoot en oud-wielrenner Henk Nijdam is vandaag in zijn woonplaats Breda overleden. Henk Nijdam
is geboren en getogen in Eelderwolde. Henk Nijdam won in 1961 op de baan de wereldtitel achtervolging bij de
amateurs. Een jaar later veroverde hij bij de profs WK-goud op hetzelfde onderdeel. Henk Nijdam reed zes keer
de Ronde van Frankrijk. Hij schreef twee etappes op zijn naam. In zijn succesperiode leverde zijn herkomst
hem de bijnaam de Locomotief van Eelderwolde op. Henk Nijdam was al enkele jaren ernstig ziek en als gevolg
van een verwaarloosde suikerziekte zwaar invalide. Hij miste beide benen. Henk Nijdam is 73 jaar geworden.
Donderdag 30 april
Wat een schitterende Koninginnedag had moeten worden werd een intrieste dag. Tegen de middag werd
Nederland en dus ook onze woonplaats opgeschrikt door een vreselijk aanslag op onze Koninklijke familie
tijdens een rijtoer in het kader van de viering van Koninginnedag in Apeldoorn. Velen waren via de tv getuige
van dit vreselijke gebeuren, waarbij zeker 7 personen, waaronder de dader, om het leven kwamen. Velen van
de Koninklijke familie hebben het zien gebeuren, maar bleven ongedeerd en werden zeer snel in veiligheid
gebracht.

Mei
Maandag 4 mei
Vandaag werd bekend dat de weduwen van de vorig jaar omgekomen brandweermannen Egbert Ubels en Anne
Kregel zaterdag niet naar de besloten herdenkingsbijeenkomst van de brand bij De Punt komen. Volgens
burgemeester Frank van Zuilen zijn de twee het niet eens met de gastenlijst van het besloten deel van de
bijeenkomst. “We hebben al vanaf november met alle betrokkenen overleg over de bijeenkomst”, zegt
burgemeester van Zuilen. “We doen ons best om aan de wensen van de nabestaanden tegemoet te komen. Zo
wilden de weduwen bijvoorbeeld graag een besloten en een openbaar deel en dat komt er nu ook. En alleen het
brandweerkorps van hier komt en niet ook die van de omliggende plaatsen.”
De weduwen van Ubels en Kregel wilden volgens Van Zuilen nog meer inspraak in wie er wel en wie er niet
welkom zijn. “Het werd duidelijk dat ze bepaalde nabestaanden niet op de bijeenkomst wilden hebben. En dat
gaat me te ver. Ik vind dat alle nabestaanden welkom zijn. De twee hebben me onlangs duidelijk gemaakt dat
ze er zaterdag daarom niet bij zullen zijn”, zegt Van Zuilen. “Dat vind ik heel jammer. Ik had bijzonder graag
met z‟n allen een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Ik hoop dan ook dat ze zich nog bedenken.”
De beide weduwen reageerden in Dorpsklanken van woensdag 6 mei door middel van een ingezonden stuk. Zij
stelden daarin dat de gemeente zich verplicht voelde om een herdenkingsdienst te organiseren. Zij zijn akkoord
gegaan onder voorwaarde dat het kleinschalig en respectvol moet zijn in besloten kring. Gaandeweg de
besprekingen werd hen duidelijk dat het groot moest en dat er van een besloten herdenking geen sprake meer
was. Op hun vraag wie er uitgenodigd werden om op zo‟n groot aantal mensen te komen hebben ze geen
antwoord gekregen. Zij hebben besloten om niet aanwezig te zijn bij de diensten na een opmerking van de
postcommandant van Eelde dat de nabestaanden alweer op de eerste plaats kwamen bij de onthulling van de
kei die bij De Punt zal komen te liggen.
Maandag 4 mei
Zowel bij het herinneringsmonument in Vosbergen bij Huis De Duinen, het monument in het Kluivingsbos en de
Dorpskerk en de begraafplaats werden vanavond de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Bij het
herinneringsmonument bij Huis De Duinen legde het Herdenkingscomité bloemen en hield voorzitter Otto
Bakker een korte toespraak. Wethouder Henk Kosmeijer, het Herdenkingscomité en de familie De Vries legden
bloemen bij het monument in het Kluivingsbos. Ook Justin Krans en Remi Bakker van de Daltonschool legden
een bloemstuk. Zij deden dit namens alle kinderen van de basisscholen. Om 19.00 uur begon de
herdenkingsdienst in de Dorpskerk, waarbij wethouder Kosmeijer en Otto Bakker voordrachten hielden. Martijn
Hommes, Annelies Willemsen en Elisa Jai Huesken van de Daltonschool droegen zelfgemaakte gedichten voor.
Na de dienst trok de stoet naar de begraafplaats waar kransen werden geplaatst bij d egraven van de Engelse
vliegers en bij het monument voor Stoffer Holtjer. Na de Last Post werd 2 minuten stilte in acht genomen
gevolgd door het Wilhelmus en het Engelse volkslied. Daarna volgde een rondgang langs alle graven van de
oorlogsslachtoffers. De herdenking stond in het teken van Vrijheid en Identiteit.
Dinsdag 5 mei
Vandaag werd bekend dat het befaamde paviljoen de Twee Provinciën aan de Meerweg, net over de
gemeentegrens, in Haren mogelijk via een veiling wordt verkocht. Dat wordt veroorzaakt door een
betalingsachterstand. Het gaat daarbij vooral om de hypotheek en bijbehorende rente. Het paviljoen is
eigendom van ondernemer Eddy Maas en zijn zoon David. Zij bezitten ook horecabedrijven in Winschoten en
Assen. Het paviljoen komt woensdag 3 juni in café-restaurant Sprookjeshof in Zuidlaren onder de hamer. Op 2
juni werd de veiling afgeblazen. De advocaat van één van de schuldeisers heeft goede hoop dat na betaling van
een eerste substantieel bedrag de rest van de vordering binnen drie weken wordt voldaan.
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Dinsdag 5 mei
Tientallen burgers willen dat de Mariakerk in Paterswolde niet wordt afgebroken. Dat blijkt volgens D66 in de
gemeente Tynaarlo uit reacties die de fractie heeft binnengekregen. De burgers deden suggesties om van de
kerk een wijkgebouw, een basisschool, een bioscoop of een aula voor uitvaarten te maken. Ook werd
voorgesteld om de kerk om te toveren tot een plaats voor podiumkunst.
Donderdag 7 mei
De belangstelling voor 77 luxe recreatiewoningen op de plek van camping Schelfhorst valt zwaar tegen.
Projectontwikkelaar Tadema uit Leeuwarden bekijkt het plan daarom nu opnieuw. Na een jaar heeft Tadema
nog geen enkel vakantiehuisje van omstreeks 300.000 euro van Villapark Schelfhorst verkocht. Ook voor de
kleinere en sobere versie van 200.000 euro heeft zich nog geen koper gemeld.
Zaterdag 9 mei
Tijdens een emotionele bijeenkomst herdacht Eelde vanmiddag de brandweermannen Anne Kregel, Egbert
Ubels en Raymond Soyer, die een jaar geleden bij een uitslaande brand op de scheepswerf van Wessel Beuving
in De Punt om het leven kwamen. Het draaide om de onthulling van de kei – een monument ter nagedachtenis
aan de overleden brandweerlieden – maar de gebeurtenissen rondom de herdenking maakten minstens even
veel indruk. Een Eelder vuurbestrijder zakte tijdens een gevoelig nummer van zanger Erwin de Vries in elkaar.
Ook in het publiek werd iemand – overmand door emoties – onwel. De onthulling van de steen vond plaats op
het Kampje in het centrum van Eelde. Maandag wordt deze steen verplaatst naar de locatie in De Punt. Het
daar tijdelijk opgerichte monument is verplaatst naar de brandweerkazerne in Eelde. Ruim 400
belangstellenden bezochten vanmorgen de besloten bijeenkomst in een hangar op de luchthaven. Twee
weduwen waren niet op de herdenking aanwezig.
Maandag 11 mei
De officiële Europese goedkeuring voor de Think City leidde vandaag meteen tot een stormloop van de media
op de Nederlandse importeur, Elmonet in Eelde. Het piepjonge bedrijf van eigenaar Patrick Doornbos zocht
vandaag voor het eerst de grote publiciteit, nadat Dorpsklanken al eerder aandacht aan deze elekro-auto en
Elmonet had besteed. Elmonet staat voor Electric Mobility Netherlands. Vandaag werd dan ook naar Den Haag
afgereisd, waar verkeersminister Camiel Eurlings het eerste certificaat van goedkeuring voor de volledig
elektrische Think City uitreikte en gelijk een proefrit in de auto maakte. Vele persvertegenwoordigers volgden
zijn voorbeeld.
Dinsdag 12 mei
Vandaag bood Tineke van den Berg van D66 het rapport Cultureel Erfgoed aan aan wethouder Harm Assies.
D66 heeft in 2008 aan de inwoners van de gemeente Tynaarlo gevraagd aan te geven welke gebouwen zij
waardevol vinden om te beschermen en te behouden. Dat leverde 21 reacties op van 13 inzenders. Dit is zeker
geen grote respons, maar opvallend is dat de oproep alleen opgepakt is door inwoners van Eelde-Paterswolde
en omgeving. Ook een herhaalde oproep veranderde daar niets aan. Op de lijst staat als nummer 1 de
Mariakerk aan de Nieuwe Akkers. Verder staan op de lijst Ons Dorpshuis, De Notenkraker, de Centrumschool en
de Eelder School. Ook de huizen op de Nieuwe Akkers, boerderij Oude Elsborg en een 35 jaar oude vlechtheg
op de hoek Otto Eerelmanweg-Vermeerweg kregen waardering.
Woensdag 13 mei
Deze maand heeft Tynaarlo het gymzaalgebouw bij de voormalige Van Heemskerkschool (Bladergroenschool) in
haar bezit gekregen. De gymzaal wordt sinds vorig jaar niet meer gebruikt. Daarom heeft het college, in
afwachting van de plannen voor een multifunctioneel wijkcentrum op dit voormalige schoolterrein, ingestemd
met invulling van de ruimte door Historische vereniging Ol Eel tot 1 januari 2010. Zo wordt verloedering en
onnodige leegstand voorkomen. Op dit moment is de stichting Ol Eel al in een deel van het gebouw gehuisvest.
Het bestuur van de stichting koestert al langer de wens het gehele gebouw te gebruiken. Ze hebben namelijk te
maken met ruimtegebrek en zijn versnipperd over diverse locaties. Daarom zijn beide partijen vlot tot een
akkoord gekomen omtrent het tijdelijk gebruik. Ook over de huisvesting na de verwezenlijking van het
wijkcentrum wordt nu al gesproken.
Woensdag 13 mei
De 106 jaar oude openbare basisschool Paterswolde-Noord begint aan een nieuw leven. De onderwijsinstelling
presenteerde vandaag de nieuwe naam, huisstijl en website. Leerlingen, leerkrachten, ouders en andere
belangstellenden zagen hoe een parachutist de naam van de school “onthulde”. De school gaat vanaf 17
augustus verder als obs Ter Borch in de gelijknamige nieuwbouwwijk in Eelderwolde. Het nieuwe
multifunctionele gebouw word half juni opgeleverd. De school groeit na de verhuizing naar de nieuwe plek van
250 naar 400 leerlingen.
Woensdag 13 mei
Gebrek aan leiderschap bij de hoogste ambtenaren heeft de gemeente Tynaarlo eind vorig jaar tonnen en
misschien wel miljoenen euro‟s gekost. Dat blijkt uit het vandaag openbaar gemaakte rapport van BMC.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo schakelden het adviesbureau op 20 januari in na twee missers van
de ambtelijke organisatie die hen onzeker maakten. Uit het onderzoek bleek dat het managementteam onder
leiding van gemeentesecretaris Peter Post en de afdelingshoofden beperkt leiderschap toonden. Op hun eigen
terrein voldeden ze, maar ze keken onvoldoende over de grenzen van hun eigen afdeling. Ze leunden daarnaast
soms ook te veel op deskundigheid van buiten. Maandag 11 mei besloot gemeentesecretaris Peter Post op te
stappen als hoofd van het managementteam. Hij laat het aan Mariet Nijhuis van het adviesbureau BMC over om
de samenwerking binnen de ambtelijke top te verbeteren en te zorgen voor nieuw elan in het leiderschap.
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Donderdag 14 mei
De 29ste Avondwandelvierdaagse van Eelde-Paterswolde zit er weer op. Vanavond werden de 1100 deelnemers
feestelijk binnengehaald op de Burgemeester Tonckensweg. Eindpunt was het feestelijk versierde schoolplein
van openbare basisschool Centrum waar diskjockey Jay Vee voor muziek zorgde. Het aantal deelnemers was dit
jaar beduidend hoger doordat er ook kinderen meeliepen van gereformeerde basisschool De Triangel uit
Groningen-Zuid. Een school uit Haren zou ook overwegen zich volgend jaar aan te sluiten. “We hebben hier ook
mooie routes”, laat de stichting AW4D weten. Tientallen volwassenen liepen de 10 kilometer. Er waren
nauwelijks uitvallers.
Zaterdag 16 mei
De stichting Hoogvliegers bezorgde vandaag op Groningen Airport Eelde 120 kinderen met een ernstige ziekte
of handicap de dag van hun leven.
Het is het tweede jaar dat de stichting Hoogvliegers een zaterdag bezit neemt van Groningen Airport Eelde. Er
zijn kinderen uit ziekenhuizen in Emmen en Groningen en van mytylscholen in Haren en Groningen uitgenodigd
om eens achter de stuurknuppel van een vliegtuig plaats te nemen. Bovendien is op de grond ook van alles te
beleven. Daarvoor zorgt een heel leger vrijwilligers wel voor van onder meer brandweer, politie, douane en
marechausse. Ritjes in vrachtwagens en politieauto‟s maken het feest compleet.
Zaterdag 23 mei
Actief E1 is vandaag kampioen geworden in de hoofdklasse. In de historie van Actief is dit nog niet eerder
voorgekomen. De hoofdklasse is de hoogste klasse binnen KNVB Noord. Ook de dames van Actief werden
kampioen.
Dinsdag 26 mei
Vanmorgen in alle vroegte trok een enorm regengebied over onze omgeving. In 24 uur viel er op vliegveld
Eelde 33 mm neerslag. Bovendien was er een harde wind en veel onweer, die hier en daar in onze omgeving tot
inslagen leidde. De brandweer kreeg weinig meldingen, wel was er wateroverlast aan een basisschool door
lekkage.
Woensdag 27 mei
Het Bloemencorso Eelde kan dit jaar alsnog 5.000 euro subsidie van de Provincie Drenthe krijgen.
Gedeputeerde Staten hebben hiervoor een speciaal “bruispotje” ingesteld. Voorwaarde voor de subsidie is dat
de gemeente ten minste een even grote bijdrage levert. Het bruispotje is bedoeld voor evenementen die niet
voor subsidie in aanmerking komen op grond van andere regelingen, maar die wel een grote uitstraling en veel
publiek hebben.

Juni
Maandag 1 juni
Vandaag overleed in zijn woonplaats Hoogezand de heer Jan Munneke. Jan Munneke genoot in EeldePaterswolde een grote bekendheid als badmeester in het zwembad Lemferdinge. Hij was een zeer geziene
figuur en kende bijna alle badgasten bij naam en toenaam. Jan Munneke is 74 jaar geworden.
Vrijdag 5 juni
Het Mepschenslag, De Reeakker en de Voorakker zijn enkele van de nieuwe namen die de gemeente Tynaarlo
heeft gekozen voor de nieuwe wijk Groote Veen. De acht nieuwe straten zijn vernoemd naar velden in en
rondom Groote Veen.
Vrijdag 5 juni
De nieuwe locatie van christelijke basisschool Menso Alting in de wijk Ter Borch is de eerste van 25 scholen in
onze gemeente met een continurooster. Het continurooster houdt onder meer in dat de kinderen samen met de
leerkrachten een korte lunchpauze op school hebben. Hierdoor zijn de kinderen ‟s middags al om 14.45 uur vrij.
Volgens ouders en leerkrachten zorgt een continurooster voor een beter pedagogisch klimaat.
Zaterdag 6 juni
Afgelopen nacht heeft het zwembad bezoek gehad van ongenode gasten. Het badpersoneel dat vanmorgen het
zwembad in gereedheid wilde brengen, werd geconfronteerd met de sporen van dit nachtelijk bezoek. Lege
drankflessen, een stoel op de lamellen van het tweede bad en overal graffiti. Nadat de politie tegen half twaalf
de schade had opgenomen, kon het personeel met de schoonmaakwerkzaamheden beginnen. Het zwembad
ging daardoor pas een kleine twee uur later open.
Zaterdag 6 juni
Leerlingen van groep 7 en 8 van openbare basisschool De Kooi hebben een dagboekwedstrijd van de Anne
Frank Stichting gewonnen. Meer dan tweehonderd scholen deden mee. De prijs bestaat uit een reisje naar
Amsterdam op vrijdag 12 juni a.s., met onder meer een rondleiding door het Anne Frankhuis.
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Zaterdag 6 juni
Vanmiddag had de Vereniging voor Volksvermaken speciaal voor de jeugd in Sporthal De Marsch een
jeugdcircus laten komen. De voorstelling begon om half vier en de toegang was gratis. Jeugdcircus Santelli uit
Groningen liet met ware acrobatiek hun kunsten zien.
Zaterdag 6 juni
Vanavond was het traditionele Bartjes Streektaalfestival met een leuke keuze aan artiesten in Herberg Oud
Gemeentehuis. De presentatie lag in handen van Jan Luiken Bos. Janna Nijnuis, voorzitter van de Vereniging
voor Volksvermaken opende de avond. Jan Luiken Bos begon met een trieste mededeling dat wegens
stemproblemen Francien Kuiper het vanavond bij een voordracht hield in plaats van zang. Harm oet Riessen
kreeg met zijn eigen humor de lachers op de hand. Buisman en Zo sloten het programma voor de pauze af met
liederen uit hun geboortestreek Steenwijk. Buisman en Zo bestaat uit Gerard Rutger Buisman, Wilma Dijksma,
Stef Eijkelenkamp met mondharmonica, Klaske Stallina met banjo-ukkelele en Rinske Keizer met akoestische
gitaar. Na de pauze mochten alle artiesten nogmaals hun kunsten vertonen.
Zondag 7 juni
Sommige veranderingen zijn voornamelijk verbeteringen en dankzij de Vereniging voor Volksvermaken was dat
deze keer ook het geval. De Noord-Drentse Koetsentocht vormde een defilé in de pauze van de badkuiprace.
De route van de Koetsentocht was dit jaar aangepast zodat de finishlijn bij de vijver bij het Else van der
Laanhuis kwam te liggen en daardoor meer publiek kon genieten van een twaalftal mooie aanspannen. De
badkuiprace vond in de vijver plaats. De bedoeling was om in ene badkuip met twee personen zo snel mogelijk
een parcours af te leggen en de bel te luiden. Onder aanmoediging van presentator Willem Slagter werd
gestreden om de beste drie plaatsen. De winnaars ontvingen uit handen van Janna Nijnuis een enveloppe met
inhoud.
Maandag 8 juni – donderdag 11 juni
Deze dagen organiseerde de Vereniging voor Volksvermaken de traditionele fietsvierdaagse. Goed honderd
deelnemers verschenen dit jaar aan de start om te genieten van mooie fietstochten in de omgeving. Helaas
moesten de deelnemers wel weer en wind weerstaan.
Donderdag 11 juni
Vandaag overleed tijdens een fietstocht in het oosten van Frankrijk zeer plotseling de heer Gerrit Laning,
wonende aan de Wolfhorn te Eelde. De heer Laning, die commercieel teamleider was bij Friesland Lease in
Drachten, een groot autoverhuurbedrijf, was 51 jaar. De familie Laning was in sportkringen bij Actief goed
bekend en met name in de voetbalclub. Gerrit en zijn vrouw Hanny waren vaak aanwezig en daar is de
verslagenheid dan ook groot.
Vrijdag 12 juni
Vanavond organiseerde de Vereniging voor Volksvermaken het doelschieten voor de jeugd in het centrum van
Eelde. Keeper Mark Stroetinga moest in drie leeftijdcategorieën proberen de bal te stoppen. In de
leeftijdcategorie tot en met 7 jaar werd Nick Ottens winnaar. In de categorie 8 en 9 jaar was dat Romi Slagter
en in de categorie 10 t/m 12 jaar Willem de Boer.
Na een korte pauze ging het feest verder op het terras van De Rode Kater met het kratten stapelen. In de
eerste ronde haalden 4 deelnemers dertien kratten. In de volgende rondes haalde Berend Arends veertien
kratten en werd winnaar.
Zaterdag 13 juni
Een stekje van de beroemde Anne Frank-boom in Amsterdam wordt binnenkort geplant in Eelde. Het
kastanjeboompje is een cadeau van de Anne Frank Stichting aan de kinderen van groep 7/8 van obs De Kooi.
Zij wonnen eerder deze maand de dagboekwedstrijd van de Stichting en mochten daarom op bezoek in het
Achterhuis. De klas zoekt nog naar een goede plek voor de boom. Die plek werd gevonden bij Huis De Duinen,
vlak bij het monument en het onderduikershol in de zgn. vlindertuin. Een betere plek kon niet worden
gevonden. Vrijdag 2 juli werd de boom daar door de 13-jarige Saskia, in het bijzijn van bijna 30 kinderen en
onderwijzend personeel, geplant. Juf Saskia hoopt dat de boom tachtig jaar mag worden.
Zaterdag 13 juni
“Op je vrije zaterdag is het heerlijk om op deze schitterende jaarmarkt in Eelde te zijn.” Burgemeester Van
Zuilen kon de marktmeester en het bestuur van de Eelder Jaarmarkt met deze uitspraak geen groter plezier
doen. Deze 25ste Eelder Jaarmarkt was een perfect jaarmarkt onder een stalende zon. De 143 marktkramen
stonden als ouds in een lang lint door Eelde. Het was de hele dag druk en gezellig.
Zondag 14 juni
Vandaag stond op het programma van de Vereniging voor Volksvermaken voor Café The Block het kuipsteken
op het programma. Er waren maar liefst 36 deelnemers, waaronder één vrouwelijke, Joyce Bosman. Voor 25
van hen eindigde het kuipsteken al direct met een nat pak. De enige, die tot drie keer achtereen het gaatje wist
te vinden en onbetwist winnaar werd was Rolf Hönebecke.
Zondag 14 juni
Het groenekruisgebouw is dit weekend beklad ofwel bespoten met grafitty. Een vorm van hedendaagse kunst
waar de eigenaren van het gebouw niet erg gelukkig mee waren. Het kost handen vol geld de muren weer in de
oorspronkelijke kleur te herstellen. Dorpsklanken roept op om een ieder die meer weet over de daders contact
op e nemen met de politie.
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Woensdag 17 juni
Aannemer Beens is vandaag begonnen met het rechtzetten van de scheefgezakte damwanden in de Waterwijk
in Ter Borch. De damwanden worden daarbij deels uitgegraven en beter verankerd. Wethouder Johannes
Frieling verwacht dat het werk voor het einde van het jaar klaar is. Hij schat in dat het werk de bouw in de
Waterwijk nauwelijks vertraagt. “Het geeft wel overlast, want we werken soms bij mensen die er al wonen.”
Frieling gaat er overigens van uit dat de extra kosten van het herstelwerk, naar schatting enkele miljoenen
euro‟s, geen tegenvaller voor de gemeente Tynaarlo opleveren. Dat komt doordat de kosten voor de Waterwijk
vooraf erg ruim zijn geschat. Hierdoor drukt de tegenvaller ook de verwachte winst op de wijk niet.
Woensdag 17 juni
Met in het vooruitzicht dat zeer binnenkort de schoolvakanties beginnen en de oudste groep kinderen van de
basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, is het moment om een triatlon te organiseren goed gekozen.
Vandaag doen meer dan 200 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 uit Eelde en Paterswolde mee aan deze
sportieve happening. Het is niet de eerste keer dat er een triatlon wordt gehouden. Deze keer gebruikte men de
zonneweide voor het hardlopen en het behendigheidsfietsen op een ATB. De opdracht om 15 minuten te
fietsen, zwemmen en hard te lopen bleek voor de meeste kinderen geen enkel probleem.
Vrijdag 19 juni
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de gemeente Tynaarlo geen vergoeding geven voor de kosten die
zijn gemaakt na de brand in De Punt. Het ministerie was niet onder de indruk van de negen ton die de
gemeente kwijt was voor de nazorg, meldt burgemeester Frank van Zuilen. Hij gaat over drie weken naar De
Haag om het ministerie duidelijk te maken dat de ramp “in de maat van Tynaarlo” wel degelijk gigantisch was.
Van Zuilen: “Negen ton is een forse hap uit onze begroting. Dat is 30 euro per inwoner.” De gemeente zoekt
daarnaast contact met gemeenten waar zich ook een ramp heeft voorgedaan. Burgemeester Van Zuilen had wel
een eerste afwijzing verwacht. Tynaarlo moet het ministerie er nu op allerlei manieren van proberen te
overtuigen dat dit soort kosten voor een kleine gemeente niet zijn op te brengen. Het gaat hierbij niet om
kosten voor de directe bestrijding van de brand, maar om uitgaven die de gemeente heeft gedaan voor de
verleende nazorg. Daaronder vallen de uitvaarten met korpseer van de drie brandweermannen, die bij de ramp
om het leven kwamen.
Zondag 21 juni
Wat was het spannend voor aanvang van de autocross vandaag. Dit had alles te maken met een regenfrontje
dat even roet in het eten dreigde te gooien. Maar op de buienradar was al zichtbaar geworden dat het weer
beter zou worden rond de klok van half een. En zoals voorspeld, klaarde het weer op en konden de races aan
de Koedijk zonder problemen worden verreden. Later in de middag moest de watertank zelfs nog even over de
goed onderhouden baan tegen het stof. De damesklasse werd gewonnen door Janet Hindriks. De
prominentenrace werd gewonnen door Alex Polling, de rodeoklasse was een prooi voor Hendrikus Alkema. De
vrijestandaardklasse werd gewonnen door Jacob Kuil.
Maandag 22 juni
Het orkest van muziekvereniging Nieuw Leven gaf vanavond een zomeravondconcert gegeven bij “de bult” aan
de Veldstukken. Omdat het concert op redelijk korte termijn was georganiseerd is er bijna geen ruchtbaarheid
aan gegeven. Ondanks dat, was het een gezellige drukte aan de Veldstukken.
Dinsdag 23 juni
Vanmorgen om tien voor twaalf raakte een bestuurster van een kleine personenauto naast de weg op de
Westerhorn. Als gevolg hiervan raakte de auto maar liefst drie bomen en sloeg over de kop. Hulpdiensten
rukten hierop massaal uit en zelfs werd de traumahelikopter ingezet. De bestuurster is door de brandweer met
behulp van het traumateam uit haar wagen bevrijd en overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het
slachtoffer was aanspreekbaar.
Donderdag 25 juni
Vandaag heeft burgemeester Wallage van Groningen een Koninklijke onderscheiding en de Erepenning van de
stad Groningen uitgereikt aan de heer Ben Warner. De heer Warner woont in Eelde en ontving de Koninklijke
onderscheiding voor zijn uitzonderlijk functioneren in zijn hoofdfunctie en daarnaast de diverse vrijwillige en
langdurige activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Bij de Gasunie/GasTerra was hij verantwoordelijk
voor de in- en externe communicatie en het sponsoring- en evenementenbeleid.
Maandag 29 juni
Onvoorstelbaar hoe mensen daar leven was de eerste reactie van burgemeester Frank van Zuilen na
terugkomst van een bewogen reis. Het Millenniumproject, waarvoor de gemeente Tynaarlo over drie jaar totaal
120.000 euro beschikbaar heeft gesteld, is meer dan goed besteed. Hij was vorige week in Kupang op WestTimor op uitnodiging van het bestuur van deze stad. Frank van Zuilen stelde daar een eerste waterpomp
officieel in gebruik, maar ook een sanitaire voorzieningen, die met het geld van Tynaarlo tot stand zijn
gekomen. Wat door de werkgroep onder aanvoering van Dolf Stob is voorbereid, heeft een grote impact, aldus
Van Zuilen. Continuïteit is van belang om de bevolking op langere termijn uit hun isolement te halen. Ook op
het gebied van onderwijs is er veel te winnen.
Maandag 29 juni
Hema, Lidl en C1000 worden de drie grote trekkers in het centrum van Eelde. Daartussen komen kleinere
winkels. Boven de winkels zijn appartementen gepland. Dat blijkt uit het ontwerp voor het nieuwe centrum van
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het dorp, die vanavond in Herberg Oud Gemeentehuis werd gepresenteerd. Uiterlijk aan het eind van dit jaar
moet er een definitief ontwerp liggen. De gemeente wil ook graag weer een brink in het dorp. “Vroeger zat er
een brinkje aan het begin van het centrum naast de Hoofdweg”, zegt Annemarie Veenhuis van de gemeente
Tynaarlo. “We kijken nu of die kan worden hersteld. Het behouden van het dorpse karakter is belangrijk.
Daarom komen de grote winkels niet aan de Hoofdweg. Daar komen de kleinere winkels. Tussen de winkels
door zijn straten gepland die samen de vorm van het cijfer acht vormen.

Juli
Woensdag 1 juli
In een uitgebreide nieuwsbrief gericht aan de bewoners van de wijk Nieuwe Akkers staat onder andere te lezen
dat de voortgang en de veranderingen gedurende de periode (2008-2017) van de wijkvernieuwing in beeld
worden gebracht. Het is plaatsgenoot Nanette Darneviel-de Groot die een fotoboek gaat maken met portretten
van bewoners van oude en nieuwe woningen. Tevens zal de sloot en vernieuwbouw daarbij worden betrokken.
Het is de bedoeling dat alle huishoudens in de wijk na afronding een exemplaar van dit fotoboek ontvangen.
Vanmiddag werd een contract ondertekend, waarin de SEW en de gemeente Tynaarlo aangeven dit project in
handen te geven van Nanette Darneviel-de Groot. De auteursrechten en het copyright komen daarmee in haar
bezit.
Woensdag 1 juli
Vanmorgen kon het badpersoneel van zwembad Lemferdinge bekend maken dat de 25.000ste bezoeker de
kassa was gepasseerd. Dit keer was het Grietje Burema (67) uit het Oosterland die de bloemen en een t-shirt
in ontvangst mocht nemen. Dat haar deze eer te beurt viel, is zonder meer op zijn plaats. Zolang het bad
bestaat en dat is veertig jaar, komt ze iedere morgen van maandag tot en met vrijdag haar baantjes trekken.
Donderdag 2 juli
De gemeente Tynaarlo is ermee akkoord gegaan dat de Vereniging Ol Eel de eerstkomende tijd gebruik maakt
van het inmiddels leegstaande gymnastieklokaal aan de Bähler-Boermalaan, dat sedert de bouw in 1932 in
Eelde-Paterswolde bekend staat als het Turngebouw. Het is algemeen bekend dat Ol Eel kampt met
ruimtegebrek. Ol Eel gaat het Turngebouw gebruiken voor de opslag van werktuigen en kleding. Daarnaast zal
de nieuwe ruimte gebruikt worden voor het inrichten van exposities. Vandaag vond de verslaggever van
Dorpsklanken een man of acht bezig met het renoveren van het Turngebouw. Het ligt in de bedoeling om
vrijdag 11 september het gebouw officieel door wethouder Harm Assies over te dragen aan Ol Eel en in gebruik
te laten nemen.
Donderdag 2 juli
In de woonwijk in aanbouw Ter Borch is nu al een tekort aan plaatsen in het kinderdagverblijf en de
buitenschoolse opvang. In de nieuwe brede school Borchkwartier, die in augustus open gaat, is plaats voor
maximaal 36 kinderen tegelijk in het kinderdagverblijf en maximaal zestig in de buitenschoolse opvang. Voor
de drukste dag staan voor het kinderdagverblijf 48 kinderen op de wachtlijst en voor de buitenschoolse opvang
kunnen 72 kinderen nog niet geplaatst worden. De gemeente ging er vanuit dat vanwege de hoge prijs de
woningen gekocht zouden worden door wat oudere ouders met tienerkinderen. Er zijn veel gezinnen met jonge
kinderen in de wijk komen wonen, maar ook kinderen uit de omliggende wijken worden voor de opvang
aangemeld.
Vrijdag 3 juli
Het Klompenmuseum heeft zeshonderd paar Franse klompen gekocht. Vandaag werd deze collectie
gepresenteerd aan onder andere gedeputeerde Tanja Klip en wethouder Harm Assies. Een aantal klompen is
binnenkort al in het museum te zien. In 2010 wordt er een tentoonstelling voor de Franse collectie ingericht.
Tijdens deze presentatie werd een Culturele Alliantie Drenthe-Tynaarlo door gedeputeerde Tanja Klip en
wethouder Harm Assies ondertekend.
Vrijdag 3 juli
Op drie plaatsen in de Rietwijk in Ter Borch moet aanvullend archeologisch onderzoek worden gedaan. Na de
bouwvak worden hiervoor proefsleuven gegraven. De gemeente Tynaarlo verwacht geen vondsten die de
geplande woningbouw in deze nieuwbouwwijk hinderen. Jaren geleden zijn in Ter Borch archeologische
onderzoeken uitgevoerd. In de Rietwijk werden vuursteentjes en aardewerk uit de late middeleeuwen
gevonden. Omdat de aardlagen daar nog niet aangetast zijn, worden twee plekken nader onderzocht. Eind van
de maand werd duidelijk dat er niets belangwekkends is gevonden. Er is niets terug te vinden van de
menselijke activiteit die er in de Steentijd zeker is geweest. Oorzaak van het niets vinden is het omploegen van
de grond waardoor alle sporen zijn uitgewist. Jaren geleden werden hier nog bewerkte vuursteentjes en
aardwerk uit de late middeleeuwen gevonden.
Zaterdag 4 juli
De zuidwestzijde van het Paterswoldsemeer wordt sinds enkele dagen geplaagd door enkele drijflagen
blauwalg. Het waterschap Noorderzijlvest raadt de recreanten aan deze drijflagen in het meer te vermijden.
Drijflagen van blauwalg vormen een bijzonder risico omdat de blauwalg in de lagen zeer geconcentreerd is. Het
inslikken van water kan leiden tot gezondheidsklachten. Deze klachten kunnen variëren van huidirritatie tot
hoofdpijn, maar ook tot koorts, oorpijn en maag- en darmklachten.
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Zondag 12 juli
Op vliegveld Eelde staan vandaag historische vliegtuigen. Door de regen minder dan verwacht maar de echte
liefhebbers maakte het niet uit. Zij hadden een nat pak over om de Dakota, de Uiver en de Lockheed Electra
van dichtbij te bekijken. De Nederlandse luchtvaart bestaat deze maand honderd jaar en ter ere daarvan doet
een deel van de vloot van het Luchtvaart Themapark Aviodrome uit Lelystad deze zomer tal van vliegvelden
aan. Op Eelde willen ze vijftien historische vliegtuigen laten zien, maar rond twee uur staan er nog maar vier.
Door de regen en de laaghangende bewolking kunnen de vliegtuigen niet landen. In de loop van de middag
komen er in totaal nog negen van deze vliegtuigen binnen, zodat de teller uiteindelijk toch nog op dertien komt
te staan.
Dinsdag 14 juli
Het Golden Tulip Hotel Paterswolde is overgenomen door de Fletcher Hotelgroup. Het hotel gaat weer
Familiehotel Paterswolde heten en krijgt ook dezelfde uitstraling als voor de overname door de nu failliete
Golden Tulipketen. De overname kost vijf van de vijftig personeelsleden hun baan. Ook van de personeelsleden
die hun baan behouden neemt een groot deel genoegen met verminderde arbeidsvoorwaarden om de nieuwe
start van het hotel een goede kans te geven.
Vrijdag 17 juli
Afgelopen nacht werd van het perceel Veldstukken 32 een keukenraam ingegooid. Vermoedelijk kwam de dader
per auto of motor rond half vijf in de ochtend met de kei bij de woning aan. Aangezien er nergens in de buurt
dergelijke keien van een paar kilo aanwezig zijn, heeft men de steen waarmee het feit werd gepleegd
vermoedelijk meegenomen om die vervolgens met een hevige knal door het raam te gooien. Van de dader(s)
ontbreekt elk spoor.
Zaterdag 18 juli
Een jong meisje uit Hillegom is vanmiddag op het Landgoed Vosbergen gewond geraakt door een ongeval met
een ponywagen. De wagen, die door haar moeder werd bestuurd, sloeg om op het moment dat de ervaren
menster de controle verloor en de pony op hol sloeg. De moeder en nog een andere passagier konden op tijd
van de kantelende wagen springen, maar het meisje raakte hard de grond. Ze is per ambulance vervoerd naar
het Martiniziekenhuis, waar alleen schaaf- en kneusplekken werden geconstateerd. De pony met kar werd even
daarna op de Zevenhuizerweg gevangen. Naast de kar werd ook nog een auto van een inwoner uit Paterswolde
beschadigd. De eigenaar van het span is verzekerd.
Dinsdag 21 juli
Groningen Airport Eelde gaat het vliegaanbod uitbreiden. Nog dit jaar worden Kopenhagen en Brussel aan de
lijst toegevoegd. De directie heeft hiertoe besloten om aan de groeiende vraag van zakelijke
lijndienstbestemmingen tegemoet te komen. De Eelder luchthaven werkt hierbij samen met de Duitse
luchtvaartmaatschappij OLT. De maatschappij wil de routes twee keer per dag – ‟s ochtends vertrekken en ‟s
avonds terugkomen – gaan vliegen, een zogenoemde dagrand-verbinding.
Woensdag 22 juli
Voor veel corsowijken is het een hele klus om in het voorjaar genoeg mensen op het land te krijgen die ervoor
zorgen dat de dahliaknollen weer de grond ingaan. Corsowijk Eekhoornstraat heeft sinds dit voorjaar dat
probleem niet meer want Annechienus Hendriks heeft een heuse knollenpootmachine ontworpen. Uit een oude
kunstmeststrooier, een aardappelaanaarder, wat oud ijzer, enkele stukken pvc-buis en twee kantinestoelen
werd voor het gemak van de wijk de knollenpootmachine in elkaar gezet, grotendeels door Annechienus in vier
zaterdagen en een paar zondagochtenden. Deze knollenpootmachine kan met vijf personen erbij op een
ochtend ongeveer 15.000 knollen poten, wat neer komt op ongeveer twee wijken. Het voordeel van deze
machine is dat de knollen dieper worden geplant, waardoor er minder schade ontstaat als men het onkruid
moet verwijderen.
Maandag 27 juli
Watersporters worden vanaf deze zomer strenger door de politie gecontroleerd. Aanleiding is onder meer het
grote aantal overtredingen op het Paterswoldsemeer en het Zuidlaardermeer. Veelal jongeren lappen de
maximum snelheid aan hun laars. Ook wordt nu streng gelet op het hebben van een vaarbewijs voor het
besturen van bepaalde boten. Verder moet een motorboot uitgerust zijn met een zogenoemde dodemansknop.
Te snel varende boten veroorzaken overlast en gevaarlijke situaties. Ook kunnen de golven die ontstaan
doordat te snel wordt gevaren schade veroorzaken aan water- en oeverplanten en aan waterdieren.
Vrijdag 31 juli
Een 19-jarige automobilist is afgelopen nacht na bovenmatig drankgebruik tegen de lamp gelopen. De
jongeman stuitte op de Dr. A. Plesmanweg op een alcoholcontrole van de politie. De blaastest leverde een score
op van 0,6 promille.

Augustus
Dinsdag 4 augustus
De Stichting Bloemencorso Eelde hoopt nog steeds een structurele subsidie van de provincie te krijgen. Dat
zegt voorzitter André Ensing. Het corso ligt al jaren met de provincie in de clinch over het wel of niet verkrijgen
van subsidie. De provincie vindt het corso geen cultuur. Het corso heeft nota bene eens de Culturele Prijs van
Drenthe gewonnen! Vorig jaar won het Eelder Bloemencorso nog de Cultuurprijs van de gemeente Tynaarlo. Dit
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jaar namen de Statenfracties van PvdA en het CDA het initiatief voor een speciaal potje voor bijzondere
evenementen. Later deze maand beslist het college van gedeputeerde staten welke evenementen een deel van
de beschikbare 60.000 euro ontvangen. Het bloemencorso heeft voor dit jaar 10.000 euro aangevraagd.
De organisaties van de corso‟s van Frederiksoord en Elim willen dat de provincie één lijn trekt. Krijgt Eelde elk
jaar subsidie, dan hebben Frederiksoord en Elim daar ook recht op. Ensing vindt zijn corso niet vergelijkbaar
met de twee andere Drentse optochten. “Dat is zoiets als Ajax vergelijken met ACV uit Assen.
Woensdag 5 augustus
De stoomraderboot De Jonge Wachter van het molenmuseum in Zuidlaren maakt vanaf vandaag tot en met
maandag 10 augustus drie rondvaarten per dag over het Paterswoldsemeer. Vrijwilligers van het molenmuseum
hebben de stoomboot zelf gebouwd. Het idee voor de boot ontstond in 1993. Tussen 1998 en 2004 werd er aan
het schip gewerkt. De boot werd in 2001, tijdens het 150-jarig bestaan van de molen De Wachter te water
gelaten. De boot is tien meter lang en ruim 2 meter breed. De stoomboot kan maximaal 9,3 kilometer per uur
halen. Per rondvaart is er ruimte voor twaalf passagiers.
Vrijdag 7 augustus
Vanavond leek de tent van circus Malford aan de Hoppenkampsweg met temperaturen van boven de 30 graden
wel een sauna. Ook zaterdag en zondag werden er bij temperaturen van 20 graden ook voorstellingen gegeven
en was het toen goed toeven in de tent. De verwachting van wat dit circus te bieden zou hebben, werd vooraf
nogal sceptisch bekeken. De laatste keer dat er een ander circus in Eelde stond, viel het programma tegen en
ging men een onprettig gevoel naar huis. Deze keer was het anders. De medewerkers en de artiesten deden
hun best om het publiek te vermaken. Met muziek uit een muziekbak en een kapelmeester werden de
verschillende programmaonderdelen begeleid. Wat verder opviel was de verzorgde tent en kleding en de
correctheid waarmee de presentatie werd gedaan. De discipline en perfecte uitvoering van mens en dier
maakten indruk. Direct bij het eerste nummer, waar vier Arabische paarden in de piste werden gebracht, ging
het publiek er recht voor zitten.
Zondag 16 augustus
Een aantal leden van het voormalige Eelder Shantykoor beloofde aanwezig te zullen zijn op het feest ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Shanty Chor Benthullen-Harbern in de partnergemeente
Wardenburg. Deze groep bleven contact met elkaar houden en besloten weer te gaan zingen. Zo ontstonden de
Stamtoavel Singers. Belofte maakt schuld en zo toog deze groep vandaag in een Duitse touringcar naar
Benthullen, waar de Stamtoavel Singers onderdeel was van het programma. Ze brachten in een bomvolle
feesttent, gevuld met bijna 1.000 personen, met zeer veel succes vijf nummers voor het voetlicht.
Maandag 17 augustus
Vanmorgen rond tien uur komen Jantje Rozema-Palthe en haar man Kees uit Yde niets vermoedend bij de
kassa aan van zwembad Lemferdinge voor een regelmatig zwempartijtje van Jantje. Groot is haar verbazing als
ze door badmeester Wojtek Biziuk wordt verwelkomd met een handdruk en de mededeling dat ze de 40404de
bezoekster is van het openluchtbad. Al veertig jaar komt Jantje in zwembad Lemferdinge. Jantje Rozema
ontvangt uit handen van de badmeester een prachtige taart en een t-shirt.
Donderdag 20 augustus
De gemeente Tynaarlo stapt naar de rechter als het ministerie van Binnenlandse Zaken blijft weigeren
financiële steun te geven voor de ramp bij de scheepswerf in De Punt in mei vorig jaar.
Het ministerie hanteert volgens burgemeester Frank van Zuilen een zeer strakke omschrijving van wat wel en
wat niet wordt vergoed. Dat doet een kleine gemeente als Tynaarlo te kort, meent hij. De nasleep van de brand
kostte de gemeente negen ton. Dat is 30 euro per inwoner.
Het ministerie vindt de brand in De Punt, waarbij drie brandweermannen uit Eelde om het leven kwamen, te
klein om als ramp te beschouwen. Als richtlijn hanteert het ministerie dat het leven en de gezondheid van vele
personen, het milieu of grote materiële belangen moeten zijn bedreigd of geschaad. Woordvoerder Frank
Wassenaar vreest dat zodra het departement de criteria verruimt een veel groter beroep op financiële
ondersteuning wordt gedaan. Bovendien moet daarvoor dan eerst ook de wet worden gewijzigd.
Donderdag 20 augustus
Tijdens een snelheidscontrole in Eelde-Paterswolde werden vandaag tussen 12.45 en 16.00 uur 2.250
voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. Hierbij werd een uitzonderlijk hoog percentage van 520 voertuigen
geklokt op een te hoge snelheid. De snelst gemeten coureur scoorde maar liefst 85 km/u.
Zaterdag 22 augustus
Het openbaar ministerie laat een reconstructie uitvoeren van de brand in De Punt. Met het resultaat van de
reconstructie hoopt het OM sterker te staan in het hoger beroep op 13 november voor het gerechtshof in
Leeuwarden. De reconstructie, in oktober in het Forensisch Instituut in Rijswijk, betreft de brand in de
meterkast van de loods van jachtwerf Beuving in De Punt. Het OM hoopt zo bewijzen te vinden voor de oorzaak
van de brand.
De rechtbank in Assen veroordeelde Beuving in september vorig jar tot drie maanden , gelijk aan het
voorarrest, voor het rommelen met de stoppen, maar achtte niet bewezen dat daardoor de brand ontstond.
Zowel het OM als de werfeigenaar ging tegen dit vonnis in beroep. Beuving ontkent met de stoppen te hebben
geknoeid en wil van alle blaam worden gezuiverd.
Beuvings advocaat Niek Heidanus heeft gevraagd tijdens de reconstructie te onderzoeken of een reparatie bij
de meterkast, een dag voor de fatale brand, de oorzaak van de brand kan zijn geweest. Dit is echter
afgewezen. Heidanus heeft een specialist ingeschakeld die bij de reconstructie aanwezig is.
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Zaterdag 22 augustus
Een groep van zo‟n 70 belangstellenden uit Eelde, Ter Borch en Haren luisterde vandaag in het Familiehotel
aandachtig naar de heren van de Landinrichting en Natuurmonumenten, die de komende veranderingen in de
Eelder- en Peizermaden uitlegden. Daarna ging het gezelschap te voet dwars door het nu al fraaie
madenlandschap. Via de Schelfhorst voerde de route langs het omgelegde Eelderdiep naar Kijkboerderij ‟t
Hoogeveld‟. Vanwaar de helft in de huifkar en de andere helft op de huurfiets terugging naar het Familiehotel.
De natuur wordt winnaar in het gebied, maar de paar boeren die ervoor hebben gekozen om te blijven, zul
niets in de weg worden gelegd. Zo zal de oorspronkelijk loop van het Eelderdiepje weer worden open gegraven.
Het omgelegde Eelderdiep gaat dan dicht. Er komen fiets- en wandelpaden, en zelfs zijn op het laatste moment
dorpsommetjes en kanoroutes toegevoegd aan het plan. De verwachting is dat binnen tien jaar de otter in het
gebied zwemt, maar ook dat de ringslang en de bever daar te zien zullen zijn.
Dinsdag 25 augustus
Het Bloemencorso Eelde wordt elk jaar financieel lastiger om te organiseren. Zo is de stichting Bloemencorso
Eelde vanaf deze editie zelf verantwoordelijk voor het bekostigen van de afvalstroom. Hiervoor krijgt de
organisatie van de gemeente Tynaarlo wel een bedrag van 10.000 euro, maar voorzitter André Ensing sluit niet
uit dat het geld gaat kosten. “Dat kan dusdanig op het budget gaan drukken, dat er mogelijk in het programma
geschrapt moet worden.” Voor de eventuele meerkosten van het afvoeren van het afval heeft de gemeente zich
later garant gesteld.
Ook is het nog onduidelijk of de aangevraagde subsidie van de provincie wordt gehonoreerd. “Inmiddels is wel
bekend geworden dat we het gevraagde bedrag van 10.000 euro kunnen schudden. Het corso wordt niet gezien
als een culturele activiteit en is dus in die zin niet subsidiabel. Wel is er een mogelijkheid dat we uit een andere
subsidiepot maximaal 5.000 euro kunnen krijgen, maar daar hebben we nog geen toezegging voor.” Om die
reden zijn gedeputeerde Rein Munniksma en commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar voor het komende
corso uitgenodigd.
De organisatorische deelname in de Wielerronde Eelde heeft de stichting inmiddels laten varen. Verder hoopt de
organisatie een paar centen te verdienen met de miss-verkiezingen. Vorig jaaar kon bij wijze van proef door
het publiek via een smsje worden gestemd. Zo‟n 10.000 mensen maakten daar gebruik van.
Zaterdag 29 augustus
Wendy Venema (20) uit Assen werd vanavond in de feesttent op het Kampje gekozen tot Bloemenkoningin
2009. Er waren elf kandidates. Haar hofdames zijn Alisha de Vries en Sandra Vos, beiden uit Eelde.
Zondag 30 augustus
Het lijkt erop dat het vernielen van de feestversiering vast onderdeel wordt van de corsoweek. Zaterdag zetten
de bewoners van de Hoofdweg de straatversiering langs hun deel van de corsoroute. Vanmorgen was een derde
ervan vernield. Vorig jaar was het al hetzelfde laken en pak. Zo was er ook een bankje bij het Eelder diepje in
brand gestoken. Het is aannemelijk dat dit is aangestoken door dronken feestgangers. De brandweer van Peize
heeft het klusje voor het korps van Eelde opgeknapt. Richting De Punt moest een tiental klaarstaande hekken
voor de Vuelta het ontgelden en werden in de perken en in het weiland gegooid.
Zondag 30 augustus
Vorig jaar werd met veel onzekerheden gestart met een kerkdienst in de corsofeesttent. Het werd een succes.
Dit jaar weer dezelfde formule uit de kast gehaald. Toch weer even twijfelen. Zou het weer lukken? Nou, het
lukte en hoe. Met de kleine 300 mensen, die op de corsodienst afkwamen was het doel meer dan bereikt.
„Iedereen‟ was er. En na de preek van ds. Kaj van der Plas, waarin de muis Marcus een hoofdrol speelde en een
zeer levendig programma, vertrok „iedereen‟blij en voldaan.
Zondag 30 augustus
De eerste etappe van de Vuelta (Wielerronde van Spanje) gaat vandaag over de startbaan van vliegveld Eelde.
Op het vliegveld wordt geen publiek toegelaten Vanaf Donderen rijden de renners over de Eekhoornstraat,
Watermolendijk en Luchtenbergerweg naar het vliegveld. Op taxiway C gaan ze rechtsaf naar baan 05. Aan het
einde van de startbaan gaan de renners linksaf naar taxiway A, waar een tussensprint plaatsvindt. Vervolgens
rijden de renner over het platform aan de overzijde en maken voor de vertrekhal een 180 graden bocht naar
rechts. Ze rijden voor het terras en de verkeerstoren langs naar het hek bij de brandweer. Via de Machlaan,
Burgemeester Legroweg en de Groningerstraat wordt naar Yde gereden. Vele duizenden waren getuige van dit
unieke evenement in ons dorp.
Maandag 31 augustus
De 7-jarige Thanee Hartlief is vanavond tijdens het playbackfestival in de feesttent gekroond tot minibloemenkoningin van het Bloemencorso Eelde. Vorig jaar was er kritiek op het late tijdstip van de verkiezing,
die duurde tot ongeveer elf uur ‟s avonds. Kinderen zouden onuitgeslapen in de schoolbanken zitten.
Desondanks besloot corsovoorzitter André Ensing om het tijdstip dit jaar niet te vervroegen. “Jonge kinderen
gaan deze week sowieso laat naar bed en de scholen houden daar rekening mee”, zegt hij.

September
Woensdag 2 september
Denk bij de aanleg van fietssnelwegen ook aan belangen van omwonenden. Een brief van deze strekking
hebben inwoners van Paterswolde gestuurd aan de minister en staatssecretaris van verkeer: Camiel Eurlings en
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Tineke Huizinga. Ze wijzen erop de de Fietsroute Plus in Drenthe langs de Hoofdweg in Paterswolde verhoogd is
aangelegd om te voorkomen dat auto‟s en motoren op het fietspad komen. De omwonenden moeten nu over
een 10 centimeter hoge betonrand om op hun inrit te komen. Bestuurders van auto‟s die stapvoets deze hobbel
nemen, krijgen te maken met agressief gedrag van de overige verkeersdeelnemers. De briefschrijvers vragen
de bewindslieden iets te doen aan de „onhoudbare situatie‟ in Paterswolde. Wethouder Harm Assies beschouwt
de discussie als gesloten.
Woensdag 2 september
Zanger Jan Smit geeft vanavond tussen 23.30 uur en 00.00 uur een geoliede show in de corsofeesttent. Hij
zingt een achttal liedjes en neemt tussendoor een knuffel, bloemen en chocolade van zijn fans in ontvangst.
Zijn zeshonderd toehoorders zijn razend enthousiast en zingen uit volle borst mee. Uitbater Roelof Boerma
betaalde 14.000 euro voor een half uur Jan Smit. Ze waren overeeengekomen dat Smit de eerstkomende dertig
dagen niet nog eens optreedt in een straal van 30 kilometer rond Eelde.
Vrijdag 4 september
Terwijl de praalwagenbouwers zich uit de naad werken voor het corso dat morgen wordt gehouden, wordt de
versiering in de Eelder straten zo ongeveer al weer afgebroken. In een paar gevallen werd dat al vroegtijdig
door balorige jeugd gedaan. De animo voor het versieren van de straat loopt onder meer daardoor terug.
Molkampen heeft dit jaar voor de 36ste keer de buurt versierd en het Knottenplat voor de vierde keer. Beide
buurten vinden dat de straatversiering bij het bloemencorso hoort. Het is echt jammer dat het zo sterk
terugloopt. Met name de interesse voor elkaar, het tanende corsogevoel en het feit dat jeugdigen menen de
versiering te moeten vernielen heeft er volgens de bewoners mee te maken dat er minder interesse is voor het
straatversieren.
Vrijdag 4 september
Het Comité Anti Stierenvechten (CAS) uit Utrecht is kwaad over de corsowagen van de wijk Korenbloem,
waarop onder meer een stierenvechter te zien is. “Stierenvechters martelen dieren voor vermaak”, aldus Saskia
Oskam van CAS. Volgens Oskam is het ongepast dat een bloemencorso deze dierenbeulen positieve aandacht
geeft. Het CAS roept de buurtbewoners op om alsnog een ander ontwerp te kiezen of anders in ieder geval de
stierenvechter weg te laten. De bouwers van de wagen laten weten dit zeker niet te gaan doen en gaan morgen
gewoon met de wagen op pad. Corsovoorzitter André Ensing is niet van plan om op de brief te reageren. “Ik
ben tegen stierenvechten, maar deze wagen past bij de Vuelta en bij het thema van dit jaar, spanning en
sensatie.
Vrijdag 4 september
Al vele jaren leverde Radio LOEP (Radio Lokale Omroep Eelde-Paterswolde) haar uitzendingen aan de bevolking
van Eelde, Paterswolde en Eelderwolde, maar eigenlijk ook vanaf het begin van het ontstaan van de gemeente
Tynaarlo waren de uitzendingen bestemd voor de gehele gemeente Tynaarlo. De naam was echter nog nooit
aangepast. Vandaag kwam de pers en enkele genodigden naar de radiostudio aan de Bähler-Boermalaan om
aanwezig te zijn bij de officiële ingebruikneming van de nieuwe naam Tynaarlo Lokaal. De ingebruikneming van
deze nieuwe naam was juist op deze dag gepland, omdat de locale omroep een heel etmaal onafgebroken in de
lucht is vanwege de voorbereidingen voor het corso en dat daarom half Eelde en ook de rest van de gemeente
met het oor aan de radio ligt.
Zaterdag 5 september
Spanning en Sensatie stonden vandaag centraal in het 53ste Bloemencorso Eelde. Sensationeel waren de
wagens, maar zeker ook de regen, die de parkeerplaatsen onbruikbaar maakte. Sensationeel was ook dat het
om half drie droog was en bleef. Wel bleef het koud, vooral voor de veelal schaars geklede figuranten op de
wagens. De wagen “In een spannend herfstbos” van de wijk West-End was de grote winnaar, zowel bij de jury
als het publiek. Veel indruk maakte ook de wagen “Wespen” van de wijk Centrum. Zij werden tweede.
Corsovoorzitter André Ensing schat het aantal bezoekers op zo‟n 65.000, net zoveel als vorig jaar. De stroom
bezoekers kwam vanwege de regen wel wat later op gang. Acties van het Comité Anti Stierenvechten tegen de
wagen Toreador van de wijk Korenbloem bleven uit.
Zaterdag 5 september
Reclame is niet meer weg te denken uit het Eelder corso. De Theo Effingbokaal ging dit jaar naar Vakgarage
Wim Polling. Dat de inkomsten uit het maken van reclame voor het bloemencorso belangrijk zijn, om de
exploitatie van rond de 350.000 euro in evenwicht te krijgen, is algemeen bekend. Het corsobestuur doet er
dan ook alle moeite voor om de sponsors en vrienden de gelegenheid te bieden hun bedrijf of organisatie te
promoten. Een onderdeel hiervan is de reclamekaravaan, waaraan dit jaar 35 bedrijven meededen.
Zondag 6 september
Het Bloemenkoor, dat voor de tweede keer een optreden op het corsoterrein verzorgde, liet het publiek zien en
horen, dat ze in een jaar veel hebben geleerd. Dat ze er voor gaan bleek uit het enthousiasme en het passende
repertoire, dat op een overtuigende manier voor het voetlicht werd gebracht. Mark Pepping die het
dirigeerstokje van Jur Eckhardt heeft overgenomen, liet als jongste dirigent van Nederland zien dat hij talent
heeft.
Dinsdag 8 september
Het was vanavond erop of eronder voor Ruitersportvereniging De Ravenruiters. De vereniging deed vanavond in
de gemeenteraad een dringend beroep op financiële steun van de gemeente Tynaarlo. Zonder die steun kunnen
De Ravenruiters geen eenvoudige manege bouwen en exploiteren op sportcomplex De Marsch. Een manege
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waar kinderen uit Eelde en Paterswolde leren paardrijden in hun eigen dorp. Om dat mogelijk te maken, vraagt
de vereniging een vergoeding van de gemeente van een derde van de investeringen, net als andere
sportverenigingen. Ook willen De Ravenruiters een deel van de grond voor een symbolisch bedrag van de
gemeente in erfpacht. De raad besloot echter unaniem geen cent beschikbaar te stellen voor een manege. De
gemeente steunt alleen niet-commerciële sportverenigingen. Een manege kan volgens de raad alleen maar
commercieel gerund worden. Bestuurslid Luuk Siesling van de Stichting Hippisch Centrum Eelde constateerde
dat de paardensport in Tynaarlo wordt achtergesteld bij andere sporten. Hij overweegt naar de bestuursrechter
te stappen om de gelijke behandeling met bijvoorbeeld hockey- en tennisvereniging af te dwingen. Die hebben
volgens hem wel degelijk commerciële trekjes.
Dinsdag 8 september
De splinternieuwe school in de wijk Ter Borch heeft een luxe probleem. Er komen zoveel ouders en kinderen op
de fiets naar school dat dit leidt tot opstoppingen. Omwonenden hebben hierover geklaagd. Daar vraagt de
school deze week kinderen die het dichtst bij wonen, lopend naar school te komen. De fietsers bereiken de
ingang van de school door een parkje. Bij de ingang van de school is het erg druk. Wethouder Henk Kosmeijer
antwoordde vanavond op vragen uit de gemeenteraad dat niemand deze situatie heeft voorzien. De gemeente
gaat bekijken hoe de situatie verbeterd kan worden.
Woensdag 9 september
Eelde was vandaag even na elf uur even in rep en roer nadat op Groningen Airport Eelde een
passagiersvliegtuigje bij de landing door zijn landingsgestel was gezakt. Alle wegen naar het vliegveld werden
kort daarop afgesloten voor het verkeer om vrije doorgang te krijgen voor massaal aanstormende ambulances
en brandweer. De twee inzittenden raakten niet gewond.
De afsluiting leidde tot chaotische taferelen op en bij de Legroweg. Mensen wilden naar het vliegveld om hun
vlucht te halen. Volgens een politiewoordvoerster maakte de afsluiting deel uit van het rampscenario. Dat
treedt in werking als er op het vliegveld iets is misgegaan. De luchthaven was door het ongeluk een paar uur
dicht om het wrak te bergen. Het gevolg was vertraging voor een aantal (voornamelijk vakantie-)vluchten. Tot
grote consternatie onder de gestrande reizigers leidde de gebeurtenis niet.
Vrijdag 11 september
Historische vereniging Ol Eel heeft vanmiddag op feestelijke wijze het uit 1932 daterende Turngebouw in
Paterswolde in gebruik genomen. “Dit stelt ons in staat spullen die jarenlang opgeslagen hebben gelegen op
zolders, in schuren en in scholen hierheen te halen”, zegt voorzitter Nico Harms. “We kunnen alles nu beetje bij
beetje uitzoeken, opknappen of wegdoen.” Morgen is het nieuwe historisch centrum tussen 10.00 en 16.00 uur
open voor iedereen die er een kijkje wil nemen. Een kleine 50 mensen waren getuige van de in gebruik neming
door wethouder Harm Assies, die de ringen met daaraan de Ol Eel vlag in de turnzaal omhoog trok. Daarvoor
had bestuurslid Piet Arends aan de hand van foto‟s een prachtige presentatie gegeven van de geschiedenis van
het Turngebouw.
Zaterdag 12 september
In het kader van de jaarlijkse landelijke Open Monumenten Dag organiseert de Historische Vereniging Ol Eel
onder meer een fietstocht ronde het vliegveld. Met deze tocht willen ze historische wegen en kerkpaden meer
bekendheid geven. Langs de route en ook in het Historisch Centrum kon met oude kaarten bekijken en zien hoe
het er vroeger uitzag. Informatiestands zijn er in het Historisch Centrum, bij de Dorpskerk en op de hoek
Eskampenweg/Molenweg. Hier was een fietskaart met routebeschrijving te krijgen.
Woensdag 16 september
De gemeente Tynaarlo houdt vanavond in het gemeentehuis in Vries een openbare informatieavond over de
rapporten over de brand in De Punt. Nico Tilstra, de inspecteur van VROM voor de regio Noord, geeft een
technische toelichting bij de door hem uitgebrachte rapporten. Ook beantwoordt hij vragen van raadsleden. De
avond was niet bedoeld voor discussie over de brand.
Vrijdag 18 september
Waarom gaan we niet vaker lopend en fietsend naar school in plaats van met de auto? Deze vraag stond deze
week centraal bij alle basisscholen in het land. Kinderen van de Daltonschool in Eelde gingen meer dan anders
te voet en op de fiets naar school. Ze bedachten tips om het milieu te sparen, probeerden stappentellers uit en
vroegen hun grootouders hoe die vroeger naar school gingen. Zo werden oplossingen bedacht om af te komen
van de kooldioxide die de lucht vervuilt en de aarde opwarmt. “We moeten de CO2 boven snelwegen opvangen
en opslaan in tanks onder de snelweg en met raketten de ruimte in sturen.” Andere ideeën waren om de
uitlaatgassen direct bij de uitlaat op te vangen of een veel hogere belasting op auto‟s in te voeren of een
verbod op meer dan één auto per gezin.
Vrijdag 18 en zaterdag 19 september
In de Harm Rutgershal van het bloemencorso aan de Industrieweg wordt deze dagen al weer voor de achtste
keer een kleindierenshow gehouden van De Vriendenkring. Er waren zo‟n 240 dieren te bewonderen. Ook is de
Thuringer speciaalclub op deze show ondergebracht met heel veel rassen in vele kleuren groot en klein.
Zaterdag 19 september
Stralend weer begeleidde de officiële opening van het IVN-vlinderkampje De Duinen van daag. Een uitgelezen
dag. Meer dan honderd mensen konden zien en ervaren wat de IVN-vrijwilligers in bijna drie tot stand hebben
gebracht.
Veel
lovende
woorden
waren
er
van
burgemeester
Frank
van
Zuilen,
van
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Natuurmonumentendirstrictshoofd Erik Bethlehem, van IVN-consulente Marit Stokkendreeft. Met het zichtbaar
maken van een nieuwe plattegron op het informatiebord opende burgemeester van Zuilen het vlinderkampje.
Dinsdag 22 september
Vandaag werd het rapport van de Arbeidsinspectie over de brand in De Punt vrijgegeven. Hierin wordt
geconstateerd dat de Nederlandse brandweer op grote schaal het advies negeert om brandende
industriepanden niet binnen te gaan. Het gaat daarbij om dubbele platen met isolatiemateriaal ertussen, die in
de meeste industriepanden verwerkt zijn. Bij verhitting van het isolatiemateriaal tussen de platen komen uiterst
brandbare gassen vrij. De Arbeidsinspectie gaat er daarom voor pleiten dat alle korpsen zich aan deze regel
houden. De Inspectie constateert verder dat de gemeente Tynaarlo de wet op de arbeidsomstandigheden niet
heeft overtreden bij de brand in De Punt. Dat de batterij van de portofoon van de bevelvoerder van de
brandweer leeg was, speelde volgens de Arbeidsinspectie geen rol bij de poging de drie brandweermannen te
redden.
Donderdag 24 september
Twee balkons van het appartementencomplex Le Village hellen over en dreigen te scheuren. De gemeente
Tynaarlo heeft de balkons vandaag in allerijl gestut. De balkons mogen niet meer worden betreden en ook de
tuinen eronder zijn tot verboden gebied verklaard.
Een medewerker van de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente ontdekte de situatie vanochtend. De
gemeente kwam direct in actie. Onder de balkons werden palen geplaatst, die ze voorlopig op hun plek moeten
houden. De gemeente start een onderzoek naar de oorzaak van de problemen met de gemetselde balkons, die
zich bevinden op de eerste etage. Ook worden vergelijkbare balkons op andere locaties onderzocht. De
woningen van Le Village zijn gebouwd in 2000.
Het is al de derde keer dat de balkons van Le Village problemen geven. Bij de bouw in 2000 bleken ze te weinig
ankerpunten te hebben. Dit is opgelost door de constructie te veranderen. Een aantal jaren later, na die
ingestorte balkons in Maastricht, vroegen de bewoners zich af of hun balkons wel stevig genoeg worden. Zij
hebben toen zelf een onderzoek laten uitvoeren. De balkons bleken toen in orde.
Op 16 oktober wordt, na een onderzoek door ingenieursbureau Goudstikker-De Vries, duidelijk dat de balcons
wel veilig zijn. De steunbalken zijn inmiddels weer verwijderd. De balcons, die 4,5 centimeter uit het lood
hangen, worden de komende jaren wel extra in de gaten gehouden.
Vrijdag 25 september
De krant meldt vandaag dat Geert Kemkers uit Eelde van 1 november tot 1 mei motorrijlessen mag geven in de
Bernhardhal in Zuidlaren. Het gaat om de eerste noordelijke rijschool die in een overdekte ruimte lesgeeft.
Kemkers overweegt in de hal van 95 bij 60 meter ook speciale lesavonden voor alleen vrouwen te houden. De
gemeente Tynaarlo is blij dat de hal gebruikt wordt terwijl er plannen voor het voormalige beurscomplex
ontwikkeld worden. Op deze manier kan verpaupering worden voorkomen. De rijschool moet er uit als de
plannen tot uitvoer kunnen worden gebracht. De Bernhardhal is een van de voorste hallen aan de Brinkzijde.
Zaterdag 26 september
Vandaag werd in de wijk Ter Borch de Multifunctionele Accommodatie Borchkwartier officieel geopend. Direct na
de zomervakantie werd het gebouw in gebruik genomen door een tweede vestiging van de cbs Menso
Altingschool, de openbare basisschool Ter Borch en de Stichting Trias met het gehele aanbod van de
kinderopvang en werlzijns- en sociaal culturele activiteiten. Wethouder Henk Kosmeijer, die samen met een
aantal kinderen de deur mocht openen, zei in zijn toespraak blij te zijn dat dit gebouw dat het hart van de
nieuwe wijk gaat vormen veel diensten kan aanbieden. Naast het onderwijs kan er ook worden gesport en
kunnen de inwoners elkaar ontmoeten. Het ontwerp van Ter Borch door Bos en Partners mag als zeer geslaagd
worden bestempeld.
Zaterdag 26 september
Een 37-jarige vrouw uit Glimmen is vanmiddag beroofd toen ze geld pinde bij de geldautomaat van de
Rabobank in Paterswolde. Op het moment dat ze het geld uit de automaat wilde pakken, griste een jongen het
geld voor haar ogen weg en ging er op de fiets vandoor. De vrouw zette met haar auto de achtervolging in,
maar verloor de jongen uit het oog.
Zaterdag 26 september
Op de Hoofdweg in Eelde heeft vanavond laat een grote vechtpartij plaatsgevonden. Daarbij werd met van alles
en nog wat gegooid. Stoelen, tafels en een fiets sneuvelden. Een café-eigenaar werd bedreigd met een
koevoet. Hij heeft aangifte gedaan. Toen de politie verscheen waren de vechtersbazen verdwenen.
De politie heeft begin december vier verdachten aangehouden die in september waren betrokken bij een grote
vechtpartij aan de Hoofdweg in Eelde. De vier, allen tussen de 17 en 20 jaar oud en afkomstig uit Haren. De
vier hebben inmiddels bekend.
Dinsdag 29 september
De gemeente Tynaarlo wil de investeringen in 2010 meer dan verdubbelen tot ruim 4,7 miljoen euro. Hiervan
profiteert onder meer voetbalvereniging Actief. Er wordt een miljoen euro gestoken in een kunstgrasveld en
nieuwe kleedkamers. Scoutinggroep De Trekvogels, waarvan het clubgebouw in maart j.l. afbrandde, ontvangt
een ton voor een nieuw gebouw. Dit blijkt uit de gemeentebegroting voor 2010, die B en W deze week aan de
gemeenteraad aanbieden. De raad buigt zich 27 oktober over de voorstellen in de begroting. Actief toont zich
heel blij met de bijdrage van de gemeente. De voetbalvereniging kampt met ruimteproblemen, vooral op
zaterdag. Actief heeft maar drie speelvelden en geen ruimte om er een veld bij te leggen. De club ziet de
oplossing in het leggen van kunstgras op het hoofdveld. Zo‟n veld kan veel intensiever worden bespeeld. Actief
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wil aan het eind van dit seizoen met de klus beginnen en hoopt het veld aan het begin van het nieuwe seizoen
klaar te hebben. Pas als dit werk is afgerond begint Actief aan het vervangen van de acht kleedkamers door
twaalf nieuwe. De uitbreiding is nodig omdat het meisjes- en damesvoetbal groeit. Het kunstgras en de
kleedkamers worden na elkaar aangelegd omdat de voetbalvereniging het allemaal wel moet kunnen behappen.
Actief moet zelf 500.000 euro bijdragen aan de vernieuwing.
Dinsdag 29 september
Bloemenveiling FloraHolland in Eelde doet bij een eventuele grote uitbraak van de Mexicaanse griep dienst als
massavaccinatieplaats voor de gemeente Tynaarlo. Dat zegt vestigingsmanager Cees Hoekstra. De kans dat de
veiling hier daadwerkelijk voor zal worden gebruikt, is klein. Pas als er een gevaarlijke variant van de griep
opduikt, worden burgers op grote schaal gevaccineerd. Het ziet er niet naar uit dat het zover komt.
Woensdag 30 september
De vereniging Groei en Bloei schreef in het kader van hun 50-jarig bestaan een wedstrijd uit voor de mooiste
voortuin in Eelde, Paterswolde en Haren. Dorpsklanken bericht vandaag dat de winnaar de voortuin aan de
Hoofdweg 94 is geworden. Deze voortuin werd ontworpen en aangelegd door Bernard Bakker; bij leven
dendroloog (bomendeskundige) en docent aan het Terra College. Bakker richtte zijn tuin in met 368
verschillende met zorg geselecteerde planten. Hij legde de voortuin speciaal aan voor het kijkgenot van
passanten. En daar wordt hij nu postuum voor geëerd. De tuin wordt onderhouden door Wouter Jochemse, die
Bakker ook hielp met de aanleg. De vereniging Groei en Bloei overweegt om de tuinkeuring in EeldePaterswolde weer in te voeren.
Woensdag 30 september
Vandaag was er voor de vrijwilligers van de drie wereldwinkels van de gemeente Tynaarlo een warm onthaal in
het gemeentehuis. Ruim negentig vrijwilligers werden daar in het kader van 40 jaar Wereldwinkel door
burgemeester Van Zuilen in het zonnetje gezet. Van alle drie de winkels in de gemeente werd een persoon even
in het bijzonder bedankt. Voor de Wereldwinkel Eelde-Paterswolde was dat Joke Rienks die door Van Zuilen het
Fairtrade lintje opgespeld kreeg. Zij was eind tachtiger jaren een van de drie vrouwen die iets praktisch gingen
doen om de wereldvrede te bevorderen. Zij startten met de verkoop van fairtrade koffie . Het verkooppunt was
de trapkast bij een van de initiatiefnemers thuis. Overigens kregen alle vrijwilligers het Fairtrade lintje.
Woensdag 30 september
Dorpsklanken meldt vandaag dat op 10 oktober a.s. de nieuwe cd “Mien wad, mien stilte” van Wia Buze wordt
gepresenteerd. Ook deze cd werd weer geproduceerd en gearrangeerd door Jur Eckhardt en opgenomen in zijn
JIP-Sound Studio aan de Schultenweg. Gitarist Gerard Kema uit Paterswolde is op diverse nummers met
prachtige soli te horen. Verder verlenen de Rôner Singers uit Roden o.l.v. Sim Noordhof medewerking, alsmede
onze eigen Stamtoavel Singers uit Eelde, die te horen zijn op de nummers “Sleurhut”en “Kiek nait zo!”.

Oktober
Zondag 4 oktober
Vandaag werd door de VvV weer een zeskamp georganiseerd in sporthal De Marsch. Twaalf teams waren vanaf
tien uur in de aanwezig om op een sportieve manier een leuke dag te hebben met voldoende competitie onder
elkaar. Waren de spellen in het begin van het programma nog met attributen zonder water, later kwam daar
verandering in. Tot vermaak van het publiek en de deelnemers waren de spellen met water tot het eind
bewaard. Winnaar werden de Handbalheren. De presentatie was in handen van Willem Slagter.
Woensdag 7 oktober
De begraafplaats De Duinen is over een paar jaar vol. Dit kerkhof wordt binnenkort uitgebreid met een weiland
ten noordoosten ervan, dat al in handen is van de gemeente. Als dit geschikt gemaakt wordt voor graven, kan
men hier nog veertig jaar mee vooruit. Hierbij gaat de gemeente uit van 65 teraardebestellingen per jaar. Op
de begraafplaats komt ook een urnengraftuin met plek voor 250 urnen in een eigen keldertje. De Duinen krijgt
bij de uitbreiding een tweede ingang aan de Lemferdinge.
Donderdag 8 oktober
Na zeven rapporten over de brand in de scheepswerf in De Punt is duidelijk dat de Nederlandse
brandweerlieden beter voorbereid moeten worden op het gevaarlijke werk. De Raad voor de Veiligheid van
Pieter van Vollenhoven vindt dat de minister van Binnenlandse Zaken er op moet toezien dat informatie over
rookgasexplosies wordt opgenomen in de leerstof. De brandweer moet bovendien meer leren van ongelukken.
Het is te hopen dat deze aanbeveling sneller opgevolgd wordt dan het advies dat de hoogleraar crisisbeheersing
Ira Helsloot een maand na de brand van 9 mei 2008 gaf. Hij wees er toen op dat korpsen in Nederland niet
goed op de hoogte zijn van de gevaren van stalen dakplaten met daartussen een laag purschuim. Helsloot
adviseerde de brandweer daarom geen brandende industriepanden binnen te gaan. In Drenthe is deze
aanbeveling opgevolgd, maar in de rest van Nederland is het advies op grote schaal genegeert.
Vrijdag 9 oktober
Vandaag waren burgemeester Frank van Zuilen, Robert Tjandrakusuma en Dolf Stob op de Daltonschool in
Eelde. Door middel van een powerpoint presentatie lieten ze aan de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 beelden
zien in welke armoede de mensen op West-Timor leven. Een van de millenniumdoelen waarvoor de gemeente
Tynaarlo zich sterk wil maken en geld voor heeft vrijgemaakt, is dat in 2015 alle kinderen naar school kunnen
gaan. Om dit te bereiken is er veel werk te doen. Tynaarlo heeft hiervoor een belangrijke stap genomen door
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contacten te leggen met Kupang op West-Timor. In deze stad met 300.000 inwoners leven vele mensen aan de
rand van de armoedegrens. Vooral in de buitengebieden en de dorpen er om heen moeten de bewoners het
doen zonder de eerste levensbehoeften zoals water en elektriciteit. Ook zit men vaak zonder werk. Om hier
verandering in te brengen is Tynaarlo bezig voorwaarden te scheppen om waterputten aan te kunnen leggen.
De eerste is inmiddels gereed en volgend jaar zullen er zes in gebruik zijn genomen. Naast de waterputten is
men bezig de sanitaire voorzieningen bij scholen aan te leggen. Kinderen die geen schooluniform kunnen
betalen mogen niet naar school, terwijl die kleding slechts drie euro kost. Hulp vanaf de Daltonschool is dan
ook gemakkelijk te realiseren. Een eerste actie heeft de Daltonschool al op het programma staan en wel het
maken van kerstkaarten, die verkocht gaan worden en de opbrengst is bestemd voor West-Timor.
Zondag 11 oktober
In een kerkdienst vol warmte en symboliek heeft de gemeente van de Dorpskerk afscheid genomen van haar
predikant ds. Herman Westmaas. Ds. Westmaas is op 10 januari 1987 bevestigd als predikant van de
toenmalige Gereformeerde Kerk „De Hoeksteen‟. Hij heeft een actief aandeel gehad in het proces “Samen op
Weg”, wat in ons dorp uiteindelijk resulteerde in de fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk. In zijn slotwoord bedankte Herman Westmaas voor de ontvangen cadeaus. Hij beloofde
een deel van het geldbedrag, aangeboden door de kerkgemeente, voor zichzelf te besteden, een ander deel is
bestemd voor het Lilianefonds.
Dinsdag 13 oktober
Tijdens het uitvoeren van zijn werk is een 55-jarige inwoner van Eelde vandaag ten val gekomen bij
FloraHolland. De man werkte voor een bedrijf dat op het veilingcomplex is gevestigd en wilde via de
hoogwerker het dak op. De politie vermoedt dat de Eeldenaar is uitgegleden. Naast een ambulanceteam is ook
het mobiel medisch team ter plaatse geweest. Het slachtoffer is met zware verwondingen overgebracht naar
het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen.
Donderdag 15 oktober
Vandaag werd op landgoed Lemferdinge het boek “Have en Goed, twintig
Landschap gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door Ali Edelenbosch,
Drentse Landschap, aangeboden aan gedeputeerde Rein Munniksma.
Met dit boek vestigt Het Drentse Landschap de aandacht op de inspanningen
gepleegd om het Drentse erfgoed te behouden. Het boek geeft inzicht in de
cultuurschatten. Voor elke locatie is een wandel- en fietsroute ontwikkeld.

cultuurschatten” van Het Drentse
de voorzitter van de Stichting Het
die ze de afgelopen 75 jaren heeft
geschiedenis en omgeving van 20

Zaterdag 24 oktober
Vanavond werd er voor alle vrijwilligers van het bloemencorso een feest georganiseerd bij Café Boelens.
Voorafgaande aan het uitreiken van de bekers werd er door voorzitter Andre Ensing nog even een terugblik
gedaan op weer een geslaagd corsojaar. Onder het genot van een hapje en drankje werd er veel bijgepraat. En
zoals iemand terecht opmerkte: “het corsogebeuren mag blij zijn met een voorzitter als Andre Ensing, die
iedere vrije minuut die hij heeft in het corso steekt.”
Zaterdag 24 oktober
Dikke stukken kaas en wordt en koffie met koek aan het begin van de avond. Het is uitbater Grietje Hofstee
gelukt door het feestkoor De Traan in huis te halen, het publiek met volle teugen te laten genieten. Dat het
levenslied van weemoedig over kan gaan in een feest bleek vanavond in Herberg Oud Gemeentehuis. De kachel
lekker warm en een mannengezelschap op het podium dat de temperatuur nog meer deed stijgen, zorgde
ervoor dat de kelen regelmatig gesmeerd moesten worden. Daarnaast was het meezingrepertoire zo
overtuigend en intens, dat menigeen met een schorre keel huiswaarts keerde.
Zaterdag 24 oktober
Vandaag komen Larry Elders en zijn zoon Mike uit Corana, Californië in Eelde aan. Zij brengen een bezoek aan
Nederland om locaties te bezoeken waar hun voorouders zijn geboren en getogen. De Elderstak van hun familie
komt uit Eelde. Het programma vertoont alle kenmerken van de Amerikaanse slogan: We do Europe in one
week. Begin september begon via de kerk een correspondentie tussen de Elders Jan ten Pas. Na enige
correspondentie kon het programma teruggebracht worden tot een bezoek aan Noord-Nederland en Normandië.
Voor hun overnachting hadden vader en zoon hun keuze laten vallen op bed & breakfast “De Oude Molensteen”
van Maria Andrade en Popko van der Molen aan de Molenweg. Daar in de buurt (Molenweg 7) stond het huis
van hun voorvader Jan Alberts, die daar vanaf ca. 1745 tot het einde van die eeuw woonde en wever van
beroep was.
Dinsdag 27 oktober
Het had vanavond niet veel gescheeld of de musea De Buitenplaats, Vosbergen en het Klompenmuseum waren
door toedoen van de raad duizenden euro‟s van provincie en gemeente misgelopen. De motie waarin
raadsleden van VVD, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo tijdens het begrotingsdebat aangaven dat de
versterking van lokale musea in deze crisistijd geen prioriteit heeft, kreeg echter geen meerderheid.
Wethouder Harm Assies ontraadde de motie omdat de provincie de beurs had getrokken voor de musea op
voorwaarde dat de gemeente er ook geld in zou steken. De PvdA wees erop dat de gemeente zich belachelijk
zou maken door de financiële steun aan de musea in te trekken. GroenLinks constateerde dat het hier niet
alleen gaat om cultuurbeleid maar ook om een economische impuls. De musea krijgen volgend jaar per
museum 2000 euro van de provincie en ook van de gemeente om professioneler te kunnen werken.
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Woensdag 28 oktober
Het mislukken van een culinaire uitspatting was de oorzaak van een brandalarm vandaag om 18.30 uur. Dit
keer was het bij gebouw C van de Studentenhuisvesting op het terrein van KLM Luchtvaartschool. In totaal is er
negen keer gereden op een loos alarm bij de studentenhuisvesting dit jaar.
Zaterdag 31 oktober
Vanavond had buurtvereniging De Korenbloem een feestavond in het kader van hun vijftig jarig bestaan. Het
feest werd gehouden bij Café Boelens en vanaf half acht was de zaal ‟s avonds open voor de genodigden die
een gezellige avond in het vooruitzicht hadden dankzij het duo nulennix. Voordat het duo aan een ouderwets
gezellige programma begon werden eerst de leden in de bloemetjes gezet die al vijftig jaar lid waren van de
buurtvereniging.

November
Dinsdag 3 november
Piloten in opleiding van de KLM Luchtvaartschool zitten tijdelijk zonder clubgebouw. Het gebouw raakte
vanavond zwaar beschadigd nadat er in een container in het naastgelegen fietsenhok brand was ontstaan. De
vlammen sloegen daarbij over naar de studentensociëteit. De politie sluit brandstichting niet uit.
Woensdag 4 november
Eelde heeft sinds vandaag een HEMA. Als het aan eigenaar Koos Hensen en de gemeente Tynaarlo ligt, is dit
het begin van een bruisend winkelcentrum in het dorp. Lange rijen stonden er niet voor de deur toen de HEMA
om 9.00 uur voor het eerst haar deuren opende. Wie de nieuwe HEMA binnenloopt, ziet een lange smalle
ruimte. Direct vooraan staat de balie met gebak, dan volgen rekken met make-up en vervolgens kom je andere
typische HEMA producten als ondergoed, kinderkleding en fotolijsten tegen, maar ook de bekende HEMAworsten. Deze HEMA is een geweldige aanwinst voor Eelde.
Woensdag 4 november
VOLE, de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde heeft zich de woede van VVD-Statenlid Berthold Ziengs op
de hals gehaald. Bij de provincie is zijn declaratiegedrag opgevraagd. En dat verzoek blijkt afkomstig van leden
van VOLE, zoals nu bekend is geworden. Het lijkt op een wraakactie tegen het Statenlid. Ziengs stelde onlangs
kritische vragen over een nieuwe klachtenprocedure die VOLE tegen de baanverlenging bij de Europese
Commissie wil beginnen. Het VVD-statenlid vreest dat dit nu zijn straf is, en daar heeft hij een heel slecht
gevoel over. De familie Lindenbergh, die het declaratiegedrag heeft opgevraagd, weigert commentaar.
Voorzitter Wittenberg van VOLE is op de hoogte van de zaak, maar zegt dat de vereniging geen rol speelt in
deze kwestie. Het bezwaar van het VVD-statenlid Ziengs tegen het afgeven van zijn declaratiegegevens aan
Lindenbergh wordt afgehandeld door Gedeputeerde Staten. Die gaan hem horen, voordat er een definitief
besluit komt. Wanneer dat is, is nog niet bekend.
Donderdag 5 november
Er komt een Groen Lyceum op de locatie van het AOC Terra VMBO-Groen in Eelde. Dit Groene Lyceum is
bedoeld voor leerlingen met een havo/vwo-advies en een Citoscore van 538 of hoger. Na vijf jaar praktijk en
theorielessen krijgen leerlingen een mbo-diploma op niveau 4. Hiermee kunnen ze naar het hbo. Vanaf volgend
schooljaar start de opleiding in Eelde.
Zaterdag 7 november
Elf maanden geleden trok automan in hart en nieren Roy Caspers de stekker uit zijn bedrijf in Groningen. De
Jaguar-dealer zag er geen gat meer in. Zijn besluit stond vast, hij keerde de autohandel de rug toe. Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij heeft toch besloten weer voor zichzelf te beginnen. Hij kocht een
fabriekshal op het industrieterrein in Eelde, pal naast de Bloemenveiling. Hij wil geen dealerschap, maar richt
zich op reparatie en onderhoud met extra belangstelling voor Jaguar. Hij wil ook een beetje gaan opereren als
automakelaar, een soort intermediair.
Zaterdag 7 november
Het PvdA-raadslid Hemmo Bolhuis van de gemeente Tynaarlo vraagt in een brief aan het Meerschap
Paterswolde en burgemeester en wethouders van Tynaarlo opheldering waarom al jarenlang niet is gewerkt aan
het aansluiten op de riolering van vakantiehuisjes aan het Paterswoldsemeer. Die lozen nog steeds op het
meer. De gemeente was hiervan op de hoogte volgens Bolhuis, want in 2004 was al geld beschikbaar gesteld
om huisjes op het riool aan te sluiten. Vanwege juridische procedures voor de aanleg van een ecologische
verbindingszone in het recreatiegebied, werd daarmee gewacht en de lozing gedoogd, aldus een
gemeentewoordvoerder. Nu de verbindingszone elders komt, wordt het rioleringsprobleem volgend jaar
opgelost. Er komen mogelijk ondergrondse tanks voor de opvang van fecaliën.
Zaterdag 7 november
Vliegschool Stella Aviation Academy, met vestigingen in onder meer Eelde, gaat piloten opleiden voor de Turkse
vliegmaatschappij Pegasus Airlines. Beide partijen hebben daar deze week een overeenkomst over gesloten.
Inmiddels zijn de eerste twaalf aspirant-piloten
na een uitvoerige selectieprocedure door Pegasus
aangenomen.
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Dinsdag 10 november
Voor iemand die gewend is spullen te vervoeren met een dertig tonner diesel is het moeilijk te verkroppen om
boodschappen te moeten doen met een karretje achter de fiets. Geert Stoffers slikt antidepressiva en zit zwaar
in de financiële problemen, sinds de stekker uit zijn transportbedrijfje moest. In tijden van crisis storten meer
bedrijven in elkaar. Al twee maanden zit Geert Stoffers thuis. De vrachtwagen staat niet meer op de dam en
zijn personenauto heeft Stoffers inmiddels verkocht. Op een gegeven moment werkte de tankpas ineens niet
meer. Toen kon de chauffeur zijn cabine leeghalen en de wagen teruggeven aan het leasebedrijf.
Woensdag 11 november
Vanmiddag kreeg de blusgroep van de post Eelde om 12.59 uur een prio 2-melding van een oliespoor aan de
Hoofdweg in Paterswolde. Het bleek te gaan om een erg lang spoor vanaf de kruising Legroweg/Hoofdweg
richting de Henri Dunantweg, Hortensiaweg en via de Veenstukken de wijk Spierveen in. Aan het einde van het
spoor werd een personenauto met schade aangetroffen. De bestuurster had eerder die dag een zogenaamde
kopstaartaanrijding gehad waarbij haar wagen behoorlijk beschadigd was geraakt. De brandweer was zo
vriendelijk ook de oprit bij de woning nog even schoon te spuiten met een biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.
Vrijdag 13 november
Het Openbaar Ministerie heeft meer tijd nodig voor onderzoek naar de brand bij de jachtwerf in De Punt.
Daarom gaat vandaag de inhoudelijke behandeling van het Hoger Beroep niet door, maar wordt het een
zogeheten regiezitting. Het OM bepleit de noodzaak voor het nader onderzoek. Beuvings advocaat Niek
Heidanus is ontstemd over deze gang van zaken. Hij dringt aan op een spoedige behandeling van de zaak.
Heidanus wil dat het externe bureau, dat door het OM wordt ingeschakeld, meerdere opties voor het ontstaan
van de brand onderzoekt. Nu gaan de onderzoekers uit van één oorzaak en één dader. De rechtbank in Assen
oordeelde dat de brand niet in, maar boven de meterkast is ontstaan. Daar heeft een monteur een dag voor de
brand werkzaamheden verricht.
Vrijdag 13 november
Een bestuurder van een scootmobiel was vandaag omstreeks 17.27 uur even het spoor bijster en reed van de
parkeerplaats op het Kampje pardoes de ernaast gelegen diepe sloot in. Dit werd opgemerkt door
voorbijgangers, die 112 belden. De brandweer rukte met gezwinde spoed uit naar de plaats van het ongeval.
Het slachtoffer werd door ambulancepersoneel opgevangen en naar huis gebracht. De brandweer heeft de
scootmobiel geborgen en naar plaats van bestemming gereden.
Zaterdag 14 november
Vanmiddag rond half twee kwam Sinterklaas met zijn Pieten aan in de haven van het Paterswoldsemeer en
werd daar opgewacht door heel veel dolgelukkige kinderen en ouders. Het weer was de goedheiligman goed
gezind en met veel plezier zette hij voet aan wal. Na verwelkomd te zijn door Willem Slagter en wethouder
Henk Kosmeijer wed er uit volle borst gezongen. Om goed twee uur ging de Sint in de koets naar Het Kampje
in Eelde waar zich ondertussen al een grote menigte belangstellenden had verzameld. Samen met de Zwarte
Pieten werd gedanst en gezongen. De winkeliers in Eelde en Paterswolde hadden ervoor gezorgd dat er
voldoende strooigoed was voor alle kinderen. Tegen vier uur werd het voor Sint Nicolaas tijd om even wat te
gaan drinken en vertrokken de ouders, kinderen en verdere belangstellenden huiswaarts.
Maandag 16 november
Vandaag overleed in Groningen de heer Jan Kanon. Jan Kanon werd 80 jaar. Bij toeval raakte hij verzeild in de
Stichting Ol Eel. In 1983 hield Ol Eel een expositie over de kom van Eelde met een smederij, een
timmermanswerkplaats en niet te vergeten de snoepwinkel uit de eerste decennia van de 20 e eeuw van Dik Han
aan de Kosterijweg. Jan Kanon was toen werkzaam bij de snoepfabrikant Tonnema in Sneek en hij werd
benaderd voor het leveren van stopflessen met Kingpepermunten en framboosjes. Het bleef niet tot Ol Eel
beperkt, want Jan Kanon zat ook 20 jaar lang in de wat later ontstane Stichting Klompenmuseum Gebrs.
Wietzes en maakte ook deel uit van de Werkgroep Historie van Ol Eel. Ook voor de Nederlands Hervormde Kerk
zette hij zich vele jaren in. De laatste tijd moest hij zich helaas om gezondheidsredenen terugtrekken uit
verschillende functies binnen de dorpsgemeenschap.
Dinsdag 17 november
Bewoners van Woonzorgcentrum Else van der Laanhuis hebben vandaag genoten van een Indisch buffet. Het
werd aangeboden door Distrivers, leverancier van food- en maaltijdconcepten aan onder meer zorginstellingen.
Beleidsmedewerkster E. Schenk van de Zorggroep Drenthe won de prijs op de Zorgtotaalbeurs, die eind maart
werd gehouden in Utrecht. Het Else van der Laanhuis zete de prijs in ter gelegenheid van de opening van het
vernieuwde restaurant.
Donderdag 19 november
Vandaag besloot de Europese Commissie in Brussel dat er geen bezwaar bestaat tegen de bijdrage van 18,6
miljoen euro, die het kabinet beschikbaar stelde voor de verlenging van de startbaan op vliegveld Eelde. VOLE
had de bijdrage van het rijk geoormerkt als een ongeoorloofde vorm van staatssteun. Dit bezwaar is nu van
tafel. De Europese Commissie keek ook naar de bijdragen van overheden aan de luchtverkeersleiding en de
bouw van een nieuwe vertrekhal. Ook deze stuiten niet op bezwaar. Brussel heeft nog geen uitspraak gedaan
over de jaarlijkse exploitatiebijdrage (een miljoen euro) van de vijf aandeelhouders van het vliegveld. Ook die
steun wordt door VOLE betwist. De minister van Verkeer en Waterstaat kan nu de verdere procedure in werking
stellen VOLE kondigt aan dat zij in beroep zal gaan bij de Raad van State tegen een te verwachten positief
besluit van minister Eurlings.
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Zaterdag 21 november
Vanmorgen om acht uur vertrok een delegatie van Dorpsklanken en Ol Eel per bus naar Wardenburg.
Wardenburg is de partnergemeente van de voormalige gemeente Eelde. Ondanks het feit dat de gemeente
Eelde nu al bijna 11 jaar niet meer bestaat, zijn de contacten tussen de verschillende verenigingen en
organisaties in beide plaatsen blijven bestaan. Zo ook die met Der Gemeindespiegel. Het gezelschap werd
ontvangen in het gemeentehuis van Wardenburg waar de koffie en de broodjes klaar stonden. Hierna volgde
een ruim twee uur durende wandeling langs bijzondere plekjes in Wardenburg, waarvan zelfs de
Wardenburgers zich nauwelijks bewust waren. In de Oberlethener Krug stond een zeer goed middagmaal met
een uitgebreide keuze klaar. Na deze maaltijd ging het naar het buurdorp Sandkrug waar het drukkerijmuseum
werd bezocht. De dag werd weer afgesloten in het gemeentehuis met een drankje en een heerlijke
goulashsoep. Daarna kun busreis naar huis worden aanvaard.
Zaterdag 21 november
Vandaag overleed in het Martiniziekenhuis in Groningen de heer Geert Kemkers op 87-jarige leeftijd. Geert
waas een van de kinderen van kruidenier Willem Kemkers aan de Hooiweg in Paterswolde. Nadat hij enige tijd
in het kruideniersbedrijf had gewerkt, kwam hij te werken bij Machinefabriek Helpman in Groningen, waar hij
lasser werd. Dat kwam goed van pas toen het bloemencorso ontstond waar men altijd om goede lassers
verlegen zat en Geert was zo‟n toplasser. Hij nam in de 60-er jaren soms wel drie of vier praalwagens voor zijn
rekening die hij bij dag en nacht en in vele gevallen helemaal alleen in elkaar laste. Ook bij Dorpsklanken was
Geert Kemkers geen onbekende. Hij stond altijd klaar bij de familie Nijdam aan de Westerhorn als er wat te
doen viel op bezorggebied.
Zaterdag 21 november
Het Bloemenkoor heeft een nieuwe dirigent. Vanavond werd tijdens het eerste grote optreden van het koor het
dirigentenstokje overgedragen aan Mark Pepping. Met zijn 17 jaar zou hij zomaar de jongste koordirigent van
het land kunnen zijn. Sinds dit weekend is hij de officiële koordirigent van het Bloemenkoor. In theater De
Kimme in Zuidlaren nam hij vanavond het stokje over van dirigent Jur Eckhardt, van wie hij ook het
dirigentenvak leerde.
Zondag 22 november
Vandaag hadden de Nordic Walkers van de loopgroepjes in Eelde-Paterswolde wat te vieren. De loopgroepen
onder leiding van Linda Beukeboom bestonden 5 jaar! Maar liefst een kleine 50 lopers kwam naar Sportrade om
het jubileum van Linda Beukeboom te vieren. Het werd gezellig druk en werden er liederen gezongen en
toneelstukjes opgevoerd. Aangezien het tijdens het grootste deel van het feest regende, werden er na de
optredens spelletjes gedaan. Rond 13.00 werd het weer droog en konden de lopers klootschieten, jeu de boules
spelen en natuurlijk nordic walken.
Zondag 22 november
Vanmiddag gaven de Fiebeldekwinten een concert in Theater-Café Boelens. Centraal stond de nieuwe cd met
een vijftiental nummers, waarvan er een aantal voor het voetlicht werd gebracht.
Zaterdag 28 november
In de bossen tussen Eelde en Paterswolde is afgelopen nacht een Vollemaansloop gehouden. Steeds Beter, de
hardloop- en wandelclub van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), organiseerde de tocht. Men kon kiezen
uit 10 kilometer, een halve marathon of een hele marathon. Ruim honderd mensen stonden aan de start. Het
was door en voor verslaafden en ex-verslaafden. Maar ook anderen waren welkom. Om 0.00 uur gaf Jacques
d‟Ancona bij de verslavingskliniek Hoog-Hullen, Oosterbroek 1, het startschot. Peter Hooijer uit Eelde won de
10 kilometer, de halve marathon werd gewonnen door Klaas Vredenberg uit Groningen en de hele marathon
door Michael Streiter uit Roden. Het was een fantastisch gezicht, al die lampjes in het bos en die bewegende
lanmpjes van de lopers. Voorzitter Stefan Sens van Steeds Beter was zeer tevreden en beloofde dit evenement
volgend jaar weer te organiseren en dat ze het dan nog grootser aan zouden pakken.

December
Dinsdag 1 december
Ivo Pasveer (11) uit Eelde presenteert per vandaag bij radio-omroep Tynaarlo Lokaal het kinderprogramma
Lokids, waarbij iedere uitzending een basisschool in de gemeente Tynaarlo aan bod komt. Ivo bedacht bij een
prijsvraag de meest originele naam voor de omroep, maar won daarmee een gelegenheid om in een
programma zijn favoriete plaatjes laten horen. De jonge dj gaf er echter de voorkeur aan om ook de
presentatie in handen te nemen. Vanavond van 19.00 tot 20.00 uur was de eerste uitzending van Ivo. De 11jarige is niet onbekend met het vak, want zijn vader is presentator bij RTV Noord. Het was de bedoeling dat het
programma live de ether in zou gaan, maar daar gooide de Arbeidsinspectie roet in het eten. Er zit geen 14 uur
tussen de „arbeid‟ van de tiener en het moment dat hij op school moet zitten. Dat feest ging dus niet door. Het
programma wordt nu op zondag opgenomen en op dinsdagavond om zeven uur uitgezonden. “Hartstikke
jammer,” vindt Ivo. “Want live is een stuk spannender.”
Donderdag 3 december
Vandaag zijn er aan drie organisaties in Eelde een AED ter beschikking gesteld door Rabobank Noord-Drenthe.
De drie organisaties zijn Tennisvereniging De Marsch, Voetbalvereniging Actief en Ons Dorpshuis. Een AED is
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een Automatische Externe Defibrilator, waarmee door middel van elektrische schokken het hartritme weer op
gang kan worden gebracht.
Vrijdag 4 december
Opluchting bij Annelies Doorn. Haar bloemenpluktuin MilleFlori aan de Lugtenbergerweg, waar bezoekers tegen
betaling bloemen kunnen plukken, mag blijven. Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente
Tynaarlo heeft besloten haar tuin te gedogen. Vorig jaar oktober ontving Doorn een brief van de gemeente,
waarin werd meegedeeld dat haar bloementuin in strijd is met het bestemmingsplan. Detailhandel aan huis is
op deze locatie niet toegestaan. De gemeente besluit nu om de pluktuin te gedogen omdat deze goed in het
landschap past, een bijzonder concept is en bovendien geen nadelige gevolgen heeft voor de omgeving.
Dinsdag 8 december
In de vroege morgenuren overleed vandaag in het UMCG te Groningen de heer Geert Boer. In Geert Boer
verliest onze dorpsgemeenschap niet alleen een bij velen bekende figuur, doch ook een zeer sociaal en
meelevend mens die op verschillende wijze veel voor de dorpsgemeenschap betekende.
Woensdag 9 december
De politie hield vanmorgen in Paterswolde een controle op fietsverlichting. Vijfentwintig personen gingen op de
bon. In sommige gevallen werd geen enkele vorm van verlichting aangetroffen.
Woensdag 9 december
De Geyssendorfferflat in de wijk Nieuwe Akkers wordt rond 2013 gesloopt. Daarvoor in de plaats komen
huurappartementen voor ouderen. Op de plek van de al eerder afgebroken Nieuwe Akkersflat komen in 2010 al
elf appartementen. Dit blijkt uit de plannen die de gemeente Tynaarlo en de Stichting Eelder Woningbouw
vanavond tijdens een inloopbijeenkomst presenteerden. Burgers kunnen tot 16 december op de plannen
reageren. De wijk moet weer een echt tuindorp worden. De voortuinen krijgen ligusterhagen, die de sfeer uit de
jaren vijftig moeten terugbrengen. De 184 huurwoningen ondergaan tussen 2010 en 2018 een grote
onderhoudsbeurt. Een nadeel van de plannen is dat er voor de wijk geen ruimte meer is oom een wagen voor
het Bloemencorso te bouwen. De gemeente gaat op zoek naar een locatie buiten Nieuwe Akkers. Ook zal er
gedeeltelijk eenrichtingverkeer worden ingevoerd.
Zaterdag 12 december
Vandaag worden in Leeuwarden de vliegtuigspotters van Groningen Eelde Aviation Society (GEAS) voor de 4 de
keer in hun 30 jarig bestaan Nationaal Spotterskampioen. Het team bestaande uit Hans Rolink (Scheemda),
Erik Verkerk (Roden) en Bert Visser (Westerbork) wist de ca. 350 vragen van de quiz het best te
beantwoorden. Door dit kampioenschap moet GEAS in 2010 het Nationaal Spotterskampioenschap gaan
organiseren.
Maandag 14 december
De gemeente Tynaarlo is een onteigeningsprocedure gestart om het laatste stuk grond in handen te krijgen
voor de aanleg van Ter Borch, de nieuwe woonwijk in Eelderwolde. Het gaat om twee percelen van samen zo‟n
1,5 hectare, eigendom van Aaltje Stroetinga uit Paterswolde. Het is niet de eerste keer dat de gemeente
Tynaarlo en Stroetinga overhoop liggen over de verkoop van grond.
Woensdag 16 december
“Rode slangen, huilen water vol verdriet” is de aangrijpende openingszin van het herdenkingsboek dat is
uitgebracht naar aanleiding van de brand op De Punt op 9 mei 2008. Vandaag krijgen de directe nabestaanden
en een vertegenwoordiger van het brandweerkorps van de post Eelde het veel besproken boek uit handen van
burgemeester Frank van Zuilen. Een aantal nabestaanden zijn in verband met medische problemen niet
aanwezig. Het boek is geschreven door Ina Strating en zij besloot de bijeenkomst met een indrukwekkende
powerpointpresentatie, waarbij vele aanwezigen het niet droog is. Tijdens het informele gedeelte liet een aantal
directe familieleden weten dat het nu genoeg is. Ze zoeken nu de rust, zodat ieder op zijn eigen manier
invulling kan geven aan de verdere verwerking.
Woensdag 16 december
Het oudste dorpshuis in Nederland, Ons Dorpshuis in Paterswolde, dreigt te verdwijnen. D66 in de gemeente
Tynaarlo vindt dat dit niet mag gebeuren. De gemeente wil in Eelde-Paterswolde drie multifunctionele
accommodaties (MFA‟s) bouwen, een in het Groote Veen, een op de locatie De Kooi en een op de locatie
Bladergroenschool. Ons Dorpshuis is eigendom en wordt gebruikt door Trias. Trias heeft nu besloten naar het
Groote Veen te willen. Hierdoor komt Ons Dorpshuis leeg en zal mogelijk worden verkocht. D66 vindt dat het
meer dan honderd jaar oude dorpshuis niet mag verdwijnen. Het was het eerste dorpshuis van Nederland, de
bakermat van onder andere de bibliotheek, het tuinbouwonderwijs en het bloemencorso. De democraten zien
nog wel een mogelijkheid Ons Dorpshuis te behouden als onderdeel van de mfa die erachter komt. Ons
Dorpshuis en de naastgelegen voormalige gymzaal moeten volgens D66 in dat mfa plan worden openomen. Uit
een peiling blijkt dat 85 tot 90% van de mensen het gebouw wil behouden.
Donderdag 17 december
De winter slaat onverwacht en hard toe. In onze omgeving valt 20 tot 30 cm sneeuw. Een ongekende
hoeveelheid. Het levert prachtige plaatjes op, maar ook veel ellende, zoals gladde wegen. Er rijden geen
bussen en treinen meer, vrachtauto‟s schaarden en blokkeren op- en afritten, auto‟s in de sloot. De gemeente
is niet in staat de sneeuw te ruimen. Er dan in de nacht ook nog eens ruim 10 graden vorst, maar dat is voor
de ijsvereniging niet meer van belang in verband met de sneeuw. En de winter houdt aan.
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Donderdag 17 december
Vandaag overleed Huub Bremmers in de leeftijd van 76 jaar. Woorden als inlevend, sociaal, deskundig,
adviseur, dienstbaarheid, positief denken, eerlijkheid, betrokkenheid, belangstelling, inlevingsvermogen, inzet,
representativiteit, bruggenbouwer zijn op Huub Bremmers van toepassing. Hij was zeer geïnteresseerd in de
luchtvaart, maar is vooral bekend als medevormgever van Radio Loep (Tynaarlo Lokaal).
Donderdag 17 december
Vandaag kregen de medewerkers van de gemeente Tynaarlo een bijzonder kerstpakket. Ze mochten het pakket
zelf samenstellen. Ze mochten het pakket zelf samenstellen uit producten van de Wereldwinkel en
speelgoedartikelen van de stichting Vrienden Tynaarlo-Kalmunai. Ook konden ze doneren aan de stichting
Vrienden Tynaarlo-Kalmunai en/of de stichting Tynaarlo West-Timor. De stichting Vrienden Tynaalo-Kalmunai
kreeg € 775 aangeboden en de stichting Tynaarlo West-Timor maar liefst € 1.060. Ook de Wereldwinkel heeft
met de verkoop van haar producten goede zaken gedaan.
Vrijdag 18 december
Opnieuw zijn er archeologische vondsten gedaan op de plek van de nieuwbouwwijk Groote Veen. Het gaat om
sporen van houten huizen, die hier ergens tussen 800 voor Christus en 400 na Christus stonden. De archeoloog
Schrijer hoopt de komende maanden nog een oude boerderij aan te treffen uit de nieuwe steentijd, de jaren
tussen 3500 en 2800 voor Christus. “We hebben al wat scherven van aardewerk uit die tijd gevonden”, vertelt
Schrijer. “Dat wijst erop dat er hier toen al mensen woonden.” Sporen van een huis uit die tijd zijn in Drenthe
nog nooit gevonden.
Vrijdag 18 december
Het kan heel goed om het meer serieuze Kamerkoor Peize en het vooral enthousiaste Charmantykoor samen
een kerstoptreden te laten verzorgen. Vandaag hebben de concertgangers om er te komen dikke pakken
sneeuw getrotseerd, maar de kerk zat vol. Ze werden niet teleurgesteld.
Zaterdag 19 december
Groningen Eelde Aviation Society (GEAS), een vereniging van vliegtuigspotters in Eelde, bestaat 30 jaar.
Vanavond vieren de luchtvaartenthousiasten daarom een feestje in het clubgebouw van de NNAC op het
vliegveld. Een aantal leden houdt een presentatie, waaronder van een trip naar Japan.
Kerst
Voor het eerst sinds jaren weer eens een officiële witte Kerst, doch geen die uitblinkt door schoonheid. De dooi
heeft toegeslagen, maar nog altijd is onze omgeving bedekt met een laag sneeuw. Twee dagen later zullen
alleen nog de restanten van de sneeuwhopen te zien zijn, maar daarna begint het weer opnieuw te sneeuwen.
Maandag 28 december
Het schuurhuis aan de Eekhoornstraat, dat twee jaar geleden werd bekroond met de Drentse Architectuurprijs,
staat te koop. De eigenaren Aat en Nan Vos doen hun exclusieve woonhuis in de verkoop wegens
gezondheidsproblemen. Het huis moet zo‟n 1,5 miljoen euro opleveren.
Maandag 28 december
Wegens mishandeling van een 13-jarige plaatsgenoot heeft de politie vanavond een 64-jarige inwoner van
Eelde opgesloten. De man was in grote razernij ontstoken toen een groepje jongelui sneeuw- en ijsballen tegen
de ramen van zijn huis smeet. De man stoof zijn woning uit en zag na een achtervolging kans een van de
knapen in de kraag te grijpen. Vervolgens roste hij de jongen zo hardhandig af dat deze een hoofdwond opliep.

Overzichten
Overleden (voor zover bekend)
4 januari
16 januari
19 januari
22 januari
23 januari
24 januari
24 januari
25 januari

Berend Nimberg, geboren en overleden te Eelde, wonende aan de Hooiweg, in de leeftijd van
64 jaar.
Jozef Bernard (Jos) van der Zee, geboren te Bolsward en overleden te Groningen, wonende
Anemoonweg 20, echtgenoot van Betty van der Zee, in de leeftijd van 75 jaar.
Geertruida (Trudie) Brinks-Kregel, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, wonende
Geyssendorfferweg 26, weduwe van Dik Brinks, in de leeftijd van 66 jaar.
Jacob Kok, geboren te Vries en overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en
weduwnaar van Anna Kok- van der Wijk, in de leeftijd van 94 jaar.
Lammegien (Lammie) Dussel-Biemold, geboren te Vries en overleden te Eelde, wonende in De
Wieken en weduwe van Hendrik Dussel, in de leeftijd van 92 jaar.
Gerhardus Johannes Augustinus (Ger) Wiegers, geboren te Groningen en overleden te Eelde,
wonende in het Else van der Laanhuis en weduwnaar van Pop Wiegers-ten Brink, in de leeftijd
van 91 jaar.
Gerry Boden, geboren te Dordrecht en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en
weduwnaar van Kathy Malcolm en eerder van Melvina O‟Conner, in de leeftijd van 90 jaar.
Lammechina Henderika (Gini) Bulthuis-Rozema, wonende in Woonzorg Noordwijk en

- 33 -

27 januari
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2 april
2 april
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11 april
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20 april
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30 april
2 mei
16 mei
19 mei
24 mei
26 mei

echtgenote van Johannes Bulthuis, in de leeftijd van 86 jaar.
Gerda Kreeftenberg-Hoekstra, wonende Paulus Potterweg 25 en echtgenote van H.G.
Kreeftenberg Sr, in de leeftijd van 70 jaar.
Jantje Barbara Poort, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, weduwe van Walter
Lékay en eerder van Willem Knap, in de leeftijd van 88 jaar.
Ebeltje Doorenbos-Zuiderveld, wonende Schoollaan 20Q en weduwe van Fokke Jan
Doorenbos, in de leeftijd van 94 jaar.
Rengenier Rudolf Stoffers, geboren en overleden te Groningen, wonende Braamstukken 66 en
echtgenoot van Tineke Stoffers-Mik, in de leeftijd van 62 jaar.
Jakob Nicolaas Folkerts, overleden te Eelde, wonende Hoofdweg 33 en echtgenoot van K.
Folkerts-Mensinga, in de leeftijd van 88 jaar.
Jacoba Wilhelmina (Koos) Kazemier-Peper, overleden te Eelde, weduwe van Hendrik
Kazemier, in de leeftijd van 66 jaar.
Abeltje Ubels-Gritter, overleden en wonende te Drachten, echtgenote van Jan Ubels.
Lucas Steunebrink, weduwnaar van Cornelia Bieringa, in de leeftijd van 80 jaar
Albert Antonie van Hemmen, geboren te Haren en overleden te Groningen, wonende
Hoofdweg 146 en echtgenoot van Lamberha Ottolina van Hemmen-Houwing, in de leeftijd van
80 jaar.
Henderika (Riek) ter Steege-Meelker, geboren te Marum en overleden te Eelde, wonende in
De Duinstee en weduwe van Anne ter Steege, in de leeftijd van 85 jaar.
Kiek Herman-Dauvellier, overleden te Eelde, wonende in De Wieken en weduwe van Bastiaan
Herman, in de leeftijd van 93 jaar.
Caspar Evert de Boer, geboren te Fort Lauderdale (Florida, USA), in de leeftijd van 16 jaar.
Henderikus André (Harry) van der Veen, geboren te Groningen en overleden te Eelde,
wonende in De Duinstee en weduwnaar van Anje La Crois, in de leeftijd van 83 jaar.
Nico Meijer, overleden te Paterswolde, wonende Fokkerweg 10 en echtgenoot van
Ria Meijer-Dunnewind, in de leeftijd van 62 jaar.
Henk Camphuis, geboren te Paterswolde (Vennebroek) en overleden te Versailles en
echtgenoot van Martine Pesie, in de leeftijd van 80 jaar.
Grietje Ganzeveld-Hulzebos, geboren te Eelde en overleden te Eelderwolde, partner van de in
1996 overleden Willem Homan en eerder weduwe van Berend Ganzeveld, in de leeftijd van 82
jaar.
Maria Johanna (Riet) Vreijsen-van der Veeken, geboren te Ossenisse en overleden te Eelde,
wonende in De Duinstee en weduwe van Bas Vreijsen, in de leeftijd van 87 jaar.
Johanna Sieben-Klos, wonende aan de Stoffer Holtjerweg (Flat 3) en weduwe van Jacob
Sieben, in de leeftijd van 83 jaar.
Frederik (Fré) Swijghuizen, geboren te Uithuizen en overleden te Eelde, wonende Stoffer
Holtjerweg 82 en echtgenoot van Dinie Swijghuizen-Drentje, in de leeftijd van 80 jaar.
Janna Velthuis-De Kleine, geboren te Yde en overleden te Eelde, wonende in een van de
zorgcentra en echtgenote van H.H. Velthuis, in de leeftijd van 77 jaar.
Jantje Koster-Mulder, overleden te Assen, oud-inwoonster van Paterswolde en echtgenote van
Jannes Koster, in de leeftijd van 80 jaar.
Maria Weijns-van Heiningen, overleden te Eelde, wonende in een van de zorgcentra en
weduwe van A.A. Weijns, in de leeftijd van 94 jaar.
Willem Lukas van der Veen, geboren te Gasseltrnijveen en overleden te Paterwolde, wonende
Prins Bernhardlaan 14 en echtgenoot van Rie van der Veen-Scheeres, in de leeftijd van 79
jaar.
Karel Ynema, geboren te Stiens en overleden te Yde, wonende Norgerweg 110 Yde en
echtgenoot van Antsje Ynema-Jonker, in de leeftijd van 55 jaar.
Berend (Bé) Bieleveld, geboren te Zuidwolde en overleden te Groningen, wonende
Kamperfoelieweg 42 en echtgenoot van Femmie Bieleveld-Haar, in de leeftijd van 76 jaar.
Alida Pfeiffer-van de Wetering bijgenaamd de Rooij, geboren te Vlissingen en overleden te
Paterswolde, weduwe van Ko Pfeiffer, in de leeftijd van 95 jaar.
Bouwina Catharina (Wieneke) ten Cate-Smid, geboren te Eelde en overleden te Zuidlaren,
wonende in Zuidlaren en echtgenote van Jan ten Cate, in de leeftijd van 73 jaar.
Engbert Schrotenboer, geboren te Zuidwolde en overleden te Paterswolde, weduwnaar van
Geertruida Schrotenboer-Bieleveld, in de leeftijd van 72 jaar.
Christiaan Laurentius (Chris) Koole, geboren te Schiedam en overleden te Eelde, wonende in
de Duinstee en weduwnaar van Anganita J. Arends, in de leeftijd van 87 jaar.
Henk Nijdam, geboren te Eelderwolde en overleden te Breda, in de leeftijd van 73 jaar.
Anje Delstra-Steenhuis, geboren te Kantens en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en echtgenote van J.H. Deltra, in de leeftijd van 80 jaar.
Bert Bronsdijk, geboren te Groningen en overleden te Eelde, echtgenoot van Hannie
Bronsdijk-de Vries, in de leeftijd van 68 jaar.
Gerry Bodewes-Valens, geboren en overleden te Groningen, wonende Drostweg 14 en
weduwe van Jan Bodewes, in de leeftijd van 71 jaar.
Adriaan Jan (Ad) Crielaard, geboren te Gorinchem en overleden te Paterswolde, wonende
Prinses Beatrixlaan 14 en echtgenoot van Anke Crielaard-Portengen, in de leeftijd van 61 jaar.
Geertje (Itty) Schuitema-Visser, geboren te Musselkanaal en overleden te Eelde, wonende in
De Duinstee en weduwe Jurrien Schuitema, in de leeftijd van 89 jaar.
Pieter Jelle (Piet) Hekman, geboren en overleden te Groningen, wonende Begoniaweg 3 en
echtgenoot van Corry Hekman-Groenhagen, in de leeftijd van 72 jaar.
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Janke Arends-Leijstra, geboren te Munnekeburen en overleden te Paterswolde, wonende
Onlandseweg16 en echtgenote van Piet Arends, in de leeftijd van 69 jaar.
Willemina de Jonge-Baanstra, geboren te Brummen en overleden te Eelde, wonende
Lugtenbergerweg 16 (?) en weduwe van Harm de Jonge, in de leeftijd van 91 jaar.
Trijnie Steringa-Bakker, geboren en overleden te Haren, wonende Vosbergerlaan en weduwe
van Kees Steringa, in de leeftijd van 72 jaar.
Commerina (Rienie) Pals-Glaser, geboren te Den Haag en overleden te Paterswolde, wonende
Hoofdweg 404 en echtgenote van Berend Pals, in de leeftijd van 81 jaar.
Rein Sipma, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende Groningerweg 12 en
partner van Hilleke Hazelhoff, in de leeftijd van 50 jaar.
Gerrit Laning, geboren te Eelde en overleden te La Planche des Belles Files (Frankrijk),
wonende Wolfhorn 8 en echtgenoot van Hanny Laning-Drijfholt, in de leeftijd van 51 jaar.
Albert Helder, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen, wonende te Groningen en
levenspartner van Yvonne Eppink, in de leeftijd van 60 jaar.
Ria Meijer-Dunnewind, geboren en overleden te Eelde, wonende in De Wieken en weduwe van
Nico Meijer, in de leeftijd van 63 jaar.
Hendrik Albert (Herman) Smid, geboren te Eelde en overleden te Haren, wonende te Haren en
echtgenoot van Z.J. Smid-Klinge, in de leeftijd van 72 jaar.
Hillegien Schoonveld-Makken, geboren en overleden te Eelde, wonende Burgemeester
Strubenweg 50 en weduwe van Willem Schoonveld, in de leeftijd van 92 jaar.
Geertien Wilhelmina Tiggelaven-Mekkring, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende
te Assen en echtgenote van Piet Tiggelaven, in de leeftijd van 73 jaar.
Hinderkien (Hennie) Kwebeman-Meertens, geboren te Gieten en overleden te Eelde, wonende
in de Duinstee en echtgenote van Jan Kwebeman, in de leeftijd van 84 jaar.
Johanna Frederika (Riek) Pastoor-Massink, geboren te Eelde en overleden te Winschoten,
wonende te Winschoten en echtgenote van B.G. Pastoor, in de leeftijd van 76 jaar.
Griet Uildriks-Hofsteenge, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en
weduwe van Hendrik Uildriks, in de leeftijd van 91 jaar.
Pia Vos-Bronsema, overleden te Eelde, wonende Dorstweg 20 en echtgenote van Peter Vos, in
de leeftijd van 55 jaar.
Marchien Koops-Takens, geboren te Haren en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en
weduwe van Henk Koops, in de leeftijd van 87 jaar.
Jantje Zwaantina Smid-Kemkers, geboren te Eelde en overleden te Haren, wonende in De
Dilgt in Haren en weduwe van Smid, in de leeftijd van 91 jaar.
Hilde Hoving, geboren te Odoornerveen en overleden te Eelde, in de leeftijd van 62 jaar.
Jan Arends, geboren te Eelde en overleden te Peize, wonende in De Hoprank in Peize en
echtgenoot van H. Arends-Wierenga, in de leeftijd van 91 jaar.
Iene Stokroos, geboren te Grootegast en overleden te Eelde, wonende in flat 4 aan de Stoffer
Holtjerweg en weduwnaar van Stientje Marinus, in de leeftijd van 78 jaar
Trijntje Arends-Bos, geboren te Eelde en overleden in Canada, in de leeftijd van 67 jaar.
Dick Spakman, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, wonende Hoofdweg 185
en echtgenoot van Riny Spakman, in de leeftijd van 70 jaar.
Alberdina (Diny) van der Velde-Kok, overleden te Groningen, wonende Hoofdweg 15 en
echtgenote van Durk van der Velde, in de leeftijd van 64 jaar.
Henk Luinge, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende te Norg en echtgenoot van
Gretha Luinge-de Roode, in de leeftijd van 71 jaar.
Herman Jan Dröge, geboren te Winschoten en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en
echtgenoot van Leonie Dröge-Burger, in de leeftijd van 84 jaar.
Gepke Brouwer, geboren te Bedum en overleden te Paterswolde, in de leeftijd van 81 jaar.
Annie Braaksma, geboren te Berlikum en overleden te Paterswolde, wonende in Huize
Noordwijk en weduwe van Leendert Daniël Eerland, in de leeftijd van 94 jaar.
Roelof Kemkers, geboren te Eelde en overleden te Heerenveen, wonende te Heerenveen en
echtgenoot van Hillie Kemkers-van Bergen, in de leeftijd van 76 jaar.
Henderika (Riek) Heerema, geboren te Winsum en overleden te Eelde, in de leeftijd 92 jaar.
Hong So, geboren te Guang Zhou (China) en overleden te Paterswolde, wonende Oranjelaan 9
en echtgenoot van Lin So, in de leeftijd van 49 jaar.
Hennie Lamain-Homan, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe
van Harm Lamain, in de leeftijd van 90 jaar.
Hermann Joseph (Joep) Fries, geboren te Buer en overleden te Groningen, wonende Drostweg
6 en echtgenoot van Leny Fries-Eijkman, in de leeftijd van 86 jaar.
Henderikus Kregel, geboren te Peize en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en
echtgenoot van Immy Kregel-Doornbosch, in de leeftijd van 79 jaar.
Alida Siertsema-Nijhoff, geboren te Kolhol en overleden te Paterswolde, weduwe van Luurt
Berend Siertsema, in de leeftijd van 91 jaar.
Trijntje (Tine) Jager-van Keimpema, geboren te Eernewoude en overleden te Eelde, weduwe
van Rient Jager, in de leeftijd van 87 jaar.
Leo Damen, overleden te Eelde, weduwnaar van Kitty Damen-Hesselmans, in de leeftijd van
83 jaar.
Martin Kemkers, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, wonende in de Novastraat, in
de leeftijd van 59 jaar.
Henderika Jantiena (Riek) Deen-Aaldring, geboren en overleden te Eelde, wonende in het Else
van der Laanhuis en weduwe van Zacharias Deen, in de leeftijd van 89 jaar.
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Annie Siegers-Hoff, geboren te Roermond en overleden te Paterswolde, wonende in
Serviceflat Noordwijk en weduwe van Ake Siegers, in de leeftijd van 94 jaar.
Maria Johanna Baarda-Mudde, geboren te Hoogeveen en overleden te Eelde, wonende
Kwikstaartweg 18 en echtgenote van Henk Baarda, in de leeftijd van 79 jaar.
Jantje Brust-Daniëls, geboren te Sappemeer en overleden te Paterswolde, wonende Hoofdweg
200 en weduwe van Jan Lodewijk Brust, in de leeftijd van 86 jaar.
Henk Folkers, in de leeftijd van 55 jaar.
Elizabeth Bijsma-Arends, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende te Roden en
echtgenote van Luitzen E. Bijsma, in de leeftijd van 80 jaar.
Nelly Nijdam-Wolters, geboren te Noordlaren en overleden te Eelderwolde, wonende
Groningerweg 91b en echtgenote van Wolter Nijdam, in de leeftijd van 63 jaar.
Lambertha Hendrika (Betha) Stratingh-Bakker, geboren te Eelderwolde en overleden te
Groningen, weduwe van Gerrit Stratingh, in de leeftijd van 81 jaar.
Harm Rutgers, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende Schultenweg 75 en
echtgenoot van Dirkje Rutgers-Nijdam, in de leeftijd van 75 jaar.
Maria Nelda van Beilen, geboren te Nieuw-Buinen en overleden te Paterswolde, wonende
Hoofdweg 205 en echtgenote van Gerard Koster, in de leeftijd van 50 jaar.
Antje Ottens-Brookman, geboren te Eelde en overleden te Groningen, weduwe van Jan
Ottens, in de leeftijd van 89 jaar.
Jantje Barteldina Kammenga-Rijkens, geboren te ‟t Zandt en overleden te Eelde, weduwe van
Wipbo Kammenga, in de leeftijd van 79 jaar.
Henderkien Buist-Keizer, wonende in Zorgcentrum De Wieken en weduwe van Roelf Buist, in
de leeftijd van 89 jaar.
Marchien Bonder-Rutgers, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende in
Maartenshof te Groningen en weduwe van Jans Bonder, in de leeftijd van 88 jaar.
Ap Slagter, overleden te Eelde, wonende Vosbergerlaan 18 en weduwnaar van Henny Sijnstra,
in de leeftijd van 87 jaar.
Albert (Bert) Dekker, geboren en overleden te Groningen, wonende Esweg 40 en echtgenoot
van Martha Dekker-Hofstee, in de leeftijd van 67 jaar.
Anna Hinderika Keizer-Rookmaker, overleden te Eelde, wonende in De Wieken en weduwe van
Hendrik Willem Jan Keizer, in de leeftijd van 93 jaar.
Jan Kanon, geboren te Steenwijk en overleden te Groningen, wonende Schoollaan 36 en
echtgenoot van Annie Kanon-Kuik, in de leeftijd van 80 jaar.
Koba van Bochove-Beerta, wonende Hoofdweg 14 en echtgenote van Rijk Bochove, in de
leeftijd van 66 jaar.
Geert Gerrit Kemkers, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende aan de Esweg
36A en weduwnaar van Harmtien Kiers, in de leeftijd van 87 jaar.
Aukinus Hollander, geboren te Slochteren en overleden te Paterswolde, wonende Mimosahof 8
en echtgenoot van G. Hollander-Onnes, in de leeftijd van 85 jaar.
Jan Tunnis Slagter, overleden te Eelde, wonende Schultenweg 43 en weduwnaar van Annie
Kregel, in de leeftijd van 77 jaar.
Hermannes Jozephus (Herman) Vroom, overleden te Eelde, wonende in De Wieken en
weduwnaar van Sia Halsema, in de leeftijd van 88 jaar.
Eefke Meulman, geboren te Noorddijk en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en echtgenoot van J. Meulman-Wieringa, in de leeftijd van 83 jaar.
Alderika Hilje Douwes-Venema, overleden te Paterswolde, wonende Momosahof 2 en
echtgenote van Roelf Douwes.
Geert Boer, geboren te Dwingeloo en overleden te Groningen, wonende Schultenweg 26 en
echtgenoot van Nannie Boer-Eleveld, in de leeftijd van 69 jaar.
Anje Weistra-Nieboer, geboren te Oosterwijtwerd en overleden te Eelde, wonende in De
Wieken en weduwe van Harmen Weistra, in de leeftijd van 96 jaar.
Willibrordus Frederikus Theodardus (Willie) Grondstra, geboren te Eelde en overleden te
Groningen, wonende in Hoogkerk en echtgenoot van Hilda Grondstra, in de leeftijd van 78
jaar.
Henri Jacob Gerhard Dijkerman, geboren te Solo (Nederlands Indië) en overleden te Eelde, in
de leeftijd van 91 jaar.
Hendrik Weering, geboren te Oude Pekela en overleden te Paterswolde, wonende Gruttoweg
12 en echtgenoot van Marchien Weering-Scholtens, in de leeftijd van 65 jaar.
Gels (Gelske) Koops-van Heuveln, weduwe van Gerrit Koops, in de leeftijd van 88 jaar.
Ilbina Henderika de Vries-Dijksterhuis, geboren te Spijk en overleden te Eelde, wonende in De
Wieken en weduwe van Albertus de Vries, in de leeftijd van 90 jaar.
Martin Bosman, geboren te ‟s-Gravenhage en overleden te Paterswolde, wonende
Anemoonweg 41b en echtgenoot van Laurence Danoy-Bosman, in de leeftijd van 58 jaar.
Hubert Johannes (Huub) Bremmers, geboren te Zuidhorn en overleden te Paterswolde,
wonende Gruttoweg 8 en echtgenoot van Riek Bremmers- Wouwenaar, in de leeftijd van 79
jaar.
Maria (Marian) Volker, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, wonende
Gruttoweg 18 en geliefde van Aaldrik Postma, in de leeftijd van 60 jaar.
Geert Brookman, geboren te Eelde en overleden te Haren, weduwnaar van Janna BrookmanHartlief, in de leeftijd van 76 jaar.

- 36 -

Jubilea (voor zover bekend)
6 juli
14 juli

60 jaar getrouwd de heer en mevrouw Van der Does-Maris, wonende aan de Zonnebloemweg.
60 jaar getrouwd de heer en mevrouw Ebbinge, wonende ?????

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