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Eelder Journaal 2010 
 

 

Feiten en gebeurtenissen 
 

Proloog 
De sneeuwperiode houdt aan. Op Oudjaarsdag zijn de vrijwilligers van de ijsvereniging Paterswolde hard aan 
het werk geweest om de ijsbaan sneeuwvrij te maken zodat de ijsvloer de gelegenheid kreeg om in de 
volgende nachten te groeien. 
De jaarwisseling is in Eelde-Pateswolde-Eelderwolde betrekkelijk rustig verlopen. Toch was het voor de 
hulpdiensten een drukke jaarwisseling. De meeste meldingen die binnen kwamen waren gerelateerd aan 
branden en vreugdevuren. De brandweer van Eelde heeft een drukke nacht gehad om al deze brandjes te 
blussen. De restanten werden door de gemeente opgeruimd. De brandweer moest om 20.11 uur uitrukken voor 
een oud en nieuw brandje aan de Kamperfoelieweg, om 21.38 uur brandje Handelweg-Mozartweg, 00.46 uur 
brandje Dievelings, 01.03 Hoofdweg Paterswolde, 01.16 uur aanhangerbrandje Stoffer Holtjerweg, waarbij het 
bleek te gaan om een caravan, 03.02 alarm Modecentrum Ellen Lageman. Verder waren er nog een groot 
aantal kleine en middelgrote brandjes, die terloops zijn geblust. De politie was met drie agens paraat in Eelde, 
maar noemenswaardige ordeverstoringen deden zich, ondanks grote groepen jongeren, niet voor. De rekening 
voor de schade, die toch wel is ontstaan, moet nog worden opgemaakt. 
 

Januari 
Vrijdag 1 januari 
Afgelopen nacht overleed vrij plotseling de heer Tienus Kremer (80), wonend aan de Esweg. In hem verliest de 
dorpsgemeenschap een op vele gebieden bekende figuur, die vaak klaarstond als vrijwillige medewerker op 
velerlei gebied. Hij fungeerde vele jaren als de spil in de Toto en Lottocommissie van vv Actief. Bij zijn afscheid 
op pensioengerechtigde leeftijd bij Brocacef Holland in Groningen werd hij door burgemeester Tschernoff 
Koninklijk onderscheiden. 
 
Zaterdag 2 januari 
Ol Eel, die dit jaar dertig jaar bestaat, heeft vandaag RTV Drenthe op visite. Van tien tot twaalf wordt vanuit de 
Turnzaal het radioprograam Hemmeltied uitgezonden. Verschillende dorpsgenoten komen aan het woord. Ieder 
vertelt op zijn eigen manier waar hij in zijn vrije tijd mee bezig is en waarom voor Ol Eel werd gekozen. Dat Ol 
Eel breed georiënteerd is,blijkt wel uit het aantal werkgroepen (13) dat actief is. Voor Ol Eel een mooie 
gelegenheid om zich te promoten en gebruik te maken van de mogelijkheden, die RTV Drenthe te bieden heeft. 
Onder regie van onze plaatsgenoot Herma Stroetinga, werd het een uitzending die aansprak. Hennie Kuijer en 
Harm Dijkstra waren ook deze morgen op dreef en hadden zich goed voorbereid. In een ontspannen en 
ongedwongen sfeer werden in de ruimte tussen de museumstukken de gesprekken gevoerd en muziek gemaakt 
door de Fiebeldekwinten. Naast Ol Eel kwamen ook de wijkverpleegkundigen van de pas opgerichte Buurtzorg 
Tynaarlo aan het woord. Samen met Ol Eel speelden ze het spel, waarbij de kennis van de actualiteiten werd 
getest en de geluiden van de jaarwisseling nagebootst moesten worden. Ol Eel, die als winnaar werd 
uitgeroepen deelde het gewonnen bedrag (100 euro) met Buurtzorg Tynaarlo. Interessant waren de gesprekken 
met John Klip over de vervening, Jan ten Pas over het boek De heren van Paterswolde dat in november 
verschijnt. De oproep van Dolf Stob voor een piano voor de revue leverde direct al een reactie op. Verder 
kwamen aan het woord Mark Pepping (17) als jongste koordirigent van Nederland, Menno van Bergen over 
bijnamen, Janny Douwes over de Ol Eel vlag met handtekeningen van bekende schaatsenrijders, Berend de 
Vries over de Kohlfahrt en Martinusloop en Nico Harms, die het belang van een eigen onderkomen voor Ol Eel 
benadrukte en de plannenmakers opriep om Ons Dorpshuis en het Turngebouw niet af te breken. 
 
Zondag 3 januari 
Het werk van de ijsvereniging Paterswolde werpt zijn vruchten af. Zaterdag 2 januari kon men met behulp van 
de sneeuwploeg en 24 vrijwilligers de ijsbaan opnieuw sneeuwvrij maken. Vandaag om 10.00 uur konden de 
poorten dan ook voor het eerst in dit winterseizoen officieel worden geopend. De liefhebbers stroomden weldra 
binnen, het parkeerterrein raakte vol en de auto‟s zakten er in de sneeuwbrij weg, zodat ze gauw naar het 
parkeerterrein aan de Meerweg moesten worden verwezen. 
 
Vrijdag 8 januari 
Zanger/gitarist Harry Niehof bracht een gedragen programma tijdens de traditionele neijaorsvisite van de 
Historische vereniging Ol Eel in het Loughoes. Ondanks de kou en een weersvoorspelling met sneeuw en gladde 
wegen, kwamen zo‟n honderd leden samen om elkaar de hand te schudden. Voorzitter Nico Harms gaf een 
korte terugblik over 2009, waarin het in gebruik nemen van het Turngebouw veel tijd en energie heeft 

gevraagd. Ook de verhuizing van de gereedschappen en landbouwwerktuigen van de zolder van de 
Eelderschool in de warme zomermaanden, was een hele klus. Het komend jaar viert Ol Eel haar dertig jarig 
bestaan met een revue dat in eigen productie wordt gemaakt en uitgevoerd. Er staan drie voorstellingen 
gepland in het Theater Cafe Boelens op 5, 6 en 7 november. Ook zal in het kader van dit jubileum het boek 
“Heren van Paterswolde” verschijnen. De aangeboden rolletjes en niet te vergeten e rozien‟n op brandewien 
vielen goed in de smaak. 
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Zaterdag 9 januari en zondag 10 januari 
Zaterdag trekken honderden schaatsliefhebbers richting het Paterswoldsemeer. Ook zondag is dit het geval. Om 
een sneeuwvrije baan van drie kilometer te maken wordt zondag een pallet met iemand erop als schuiver 
voortgetrokken door een ploeg enthousiaste schaatsers. 
 
Maandag 11 januari 
Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat het Eelder Bloemenkoor handtekeningen verzamelt voor 
behoud van het Theater De Kimme in Zuidlaren. De actie moet wethouder Harm Assies overtuigen dat het 
theater subsidie verdient. “Het zou enorm zonde zijn als het theater verdwijnt”, zegt secretaris Ria Schutte. Het 
theater vroeg de gemeente vorig jaar om financiële hulp. Op dit moment betaalt de gemeente niets voor De 
Kimme, dat eigendom is van Lentis. 
 
Dinsdag 12 januari 
De gemeente Tynaarlo heeft in het verleden herhaaldelijk aangeboden om theater De Kimme in Zuidlaren te 
helpen. Een ook nu wil de gemeente het theater in principe best financieel bijstaan. Dat zegt wethouder Henk 
Kosmeijer, die zich verbaast over de handtekeningenactie. Wethouder Kosmeijer: “We zijn al vanaf 2000 met 
Lentis en zijn voorganger in gesprek. We hebben eerst aangeboden De Kimme over te nemen. Dat wilden ze 
niet. Toen hebben we voorgesteld het theater gedurende een vast aantal dagdelen per week te huren. Dat 
mocht, maar dan alleen voor het normale tarief.” Kosmeijer vindt dat Lentis een tarief moet kunnen vragen dat 
kostendekkend is. En als verenigingen dat bedrag vervolgens niet meer kunnen opbrengen, dan kunnen ze bij  
de gemeente subsidie aanvragen. 
 
Dinsdag 12 januari 
Verkeerswethouder Harm Assies van Tynaarlo geeft vandaag om 09.45 uur op basisschool De Kooi in Eelde de 
officiële aftrap voor het scholenproject Dode Hoek. Dit jaar krijgen alle scholen in de gemeenten Assen, Aa en 
Hunze, Noordenveld en Tynaarlo het project Dode Hoek aangeoden voor de leerlingen van groep 8. 
 
Woensdag 13 januari 
Bewoners van Zweerdeneiland in de wijk Waterwijk bij Eelderwolde bundelen hun krachten in wat zij noemen 
een bewonerscollectief. Aanleiding zijn de aanhoudende problemen in de nieuwbouwwijk. Konden de bewoners 
eerder al hun tuinen, die aan het water liggen, niet aanleggen toen bleek dat damwanden als gevolg van 

berekeningsfouten scheef zakten. Nu kwamen de tuinen deels onder water te staan door een slechte afwatering 
van het gebied. Afgelopen week werd bekend dat een stuw, die het waterpeil in Ter Borch voor een belangrijk 
deel reguleert, sinds de stroomstoring op 17 december in Groningen niet goed functioneert. Waterschap 
Noorderzijlvest laat weten dat de stuw binnenkort wordt gerepareerd. Naast de defecte stuw, was het 
ontbreken van voldoende watergangen een oorzaak van de wateroverlast. 
 
Woensdag 13 januari 
Vandaag is begonnen met het uitgraven van de bouwpunt voor de bouw van 11 seniorenappartementen in de 
wijk Nieuwe Akkers. Op donderdag 21 januari zou de eerste officiële handeling plaatsvinden. Wethouder Henk 
Kosmeijer zou de eerste funderingspaal gaan boren, waarmee de bouw feestelijk van start zou gaan. Helaas 
gooit het winterweer roet in het eten. Door de aanhoudende vorst moet het boren van de palen worden 
uitgesteld, omdat bij vriezend weer het beton voor de palen niet gegoten kan worden. Het risico voor een 
onaanvaardbare kwaliteitsafname is te groot. 
 
Vrijdag 15 januari 
De ijsvereniging Paterswolde haalt vandaag weer de pers. Met een aangepaste rollator, de glijlator, kan Bea 
Bok (63) uit Groningen ondanks een versleten heup weer schaatsen. Het hulpmiddel werd bedacht en 
geconstrueerd door Reinder Brinks van de ijsvereniging Paterswolde. Reinder Brinks haalde de wielen van een 
rollator en laste er gebogen glijstangen onder. Vorig jaar kwam de glijlator voor het eerst op het ijs en werd 
vooral gebruikt door leerling-schaatsers. Na het succes dat Bea Bok ermee had, is de club op zoek gegaan  
naar meer afgedankte rollatoren. Die werden gevonden en nu staan er op de ijsbaan in Paterswolde tien 
glijlatoren. De KNSB heeft inmiddels in het maandblad over de glijlator bericht. 
 
Zaterdag 16 januari 
Vanavond begint een aanval op de heerschappij van Koning Winter. Eerst in de vorm van regen en ijzel, 
gevolgd door de zoveelste sneeuwbui deze winter. Pas maandag zet de dooi echt goed door en lijkt er een 
definitief einde aan de winterperiode te komen. 
 
Zondag 17 januari 
Dit weekend kon men in het weiland van familie Koolman De Reus van Schelfhorst weer uit het weiland zien 
oprijzen! Slechts in héél strenge winters komt deze reus met zijn kop boven het weiland uit, dit keer zelfs met 
een opgestoken hand. Het zou heel goed kunnen dat dit de grootste sneeuwpop is (bijna 4 meter) van de 
gemeente Tynaarlo. 
 
Zondag 17 januari 
Nieuw: op ski‟s achter een paard. Eelde heeft de primeur. De autocrossclub tekende voor de organisatie. De 
crossclubmannen rond voorzitter Roelof Swartwold hebben een beste pens werk gehad aan het evenement. 
Zaterdag hebben ze met hulp van de plaatselijk loonwerker sneeuw uit de omringende sloten op de skibaan 
aangebracht. In hoog tempo heeft Swartwold de vergunningen voor elkaar weten te boksen. En de verzekering. 
Hiervoor betaalt de club 125 euro extra, want skiën zou gevaarlijker zijn dan autocrossen. 
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Donderdag 21 januari 
Vanmiddag werd er een gaslek gemeld aan de Molenweg. Ter plaatse was een hoofdleiding (16 cm) 
doormidden. Men wa een omleiding aan het maken omdat een huis gesloopt gaat worden en de huizen erachter 
nog wel van gas voorzien moesten worden. Hierbij ging wat mis en het gas spoot eruit wat op ruime afstand 
goed te ruiken was. Enexis was lange tijd bezig het lek te dichten en de omleiding te realiseren. Er deden zich 
geen persoonlijke ongevallen voor. 
 
Zaterdag 23 januari 
Vandaag is er in de Duitse partnergemeente Wardenburg weer een Kohlfahrt. Vanuit Eelde vertrok rond de 
middag een bus met een kleine 50 deelnemers. Bij aankomst in de Wardenburger Hof werd de groep uit Eelde 
en de 50 deelnemers uit Wardenburg verwelkomt met koffie en gebak. In verband met de toestand van de 
wegen en paden in Wardenburg werd de wandeling behoorlijk ingekort. Halverwege was er een pauze in de 
brandweerkazerne van Wardenburg, waar het gezelschap werd bezig gehouden door de Ammerländer 
Dorfmusikanten. Ook de kleine glaasjes werden meerdere keren gevuld. Terug in de Wardenburger Hof stond 
de Kohlmaaltijd al klaar. De schalen met vlees werden ruim aangevuld en ieder liet zich de maaltijd goed 
smaken. Een verrassing was het optreden van een deel van de Stamtaovel Singers. Tot Kohlkonig werd Berend 
de Vries gekozen. Als zijn Konigin werd Irene Werneke uit Röbel gekozen. In Wardenburg werd verbaasd 
gereageerd op het groot aantal jeugdige deelnemers uit Eelde. Tijdens de terugreis was het met de vele oud-
leden van het Eelder Shantykoor en de leden van het Bloemenkoor reusachtig gezellig in de bus. 
 
Dinsdag 26 januari 
Afgelopen nacht vroor het in onze regio maximaal 11,7 graden en dat betekent dat er weer volop geschaatst 
kan worden op de ijsbaan in Paterswolde. De winter is nu al in zijn zesde week en het einde is nog niet in zicht. 
 
Woensdag 27 januari 
Ol Eel weet vandaag de krant weer te halen met de wens: Een vaste plek voor Ol Eel zou wel eens mooi zijn. In 
de voormalige gymnastieklokaal aan de Bähler-Boermalaan liggen de historische spullen van Ol Eel schots en 
scheef door elkaar. De oude landbouwwerktuigen en karren doen dienst als opslag voor de meer kleinere 
attributen uit lang vervlogen tijden. Dat het geheel op den duur de sfeer van een expositie moet uitstralen, is te 
zien aan een stok die door de ringen van het oude gymnastieklokaal is gestoken. Aan de stok zijn op speelse 
wijze diverse oude landbouwwerktuigen opgehangen. Oude foto‟s, schilderijen, huisraad, schoolspullen en 

ontelbare andere zaken hebben een tijdelijke plek op een van de vele uitstaltafels gekregen. “We willen geen 
museum worden”, zegt voorzitter Nico Harms, “maar willen hier wel thema-exposities gaan organiseren. En 
daarvoor moet er nog heel wat gebeuren. Nu nog staan, liggen en hangen er overal in het pand goederen en 
spullen.” Ook op andere locaties heeft Ol Eel nog veel spullen in opslag. ”Als we nu zeker wisten dat we hier 
kunnen blijven, dan hebben we tenminste het gevoel dat we het ergens voor doen. De gemeente zou ons en 
Eelde een groot plezier doen door ons in deze school een vaste plek te geven.” 
 
 

Februari 
Dinsdag 2 februari 

“Dit is een opstand van gezagsgetrouwen”, zegt Evert van de Vliert uit Paterswolde. “Wij hebben nog nooit 
gedemonstreerd.” Toch is dat wat er op 3 maart gaat gebeuren. Zijn buren en hij zijn de gemeente Tynaarlo zo 
zat, dat ze hun straat, de Hoofdweg, gaan blokkeren. Oorzaak van alle commotie zijn de betonnen randen die 
de rijbanen van de fietspaden scheiden. De randen werd in de zomer van 2008 aangelegd om het fietspad 
veiliger te maken. Daardoor kunnen vier bedrijven en zestien woningen tussen De Braak en de Meerweg met de 
auto alleen worden bereikt door over de betonnen rand te rijden. Automobilisten moeten hun snelheid daardoor 
flink verlagen. Dat was ook precies de bedoeling van de gemeente. 
 
Woensdag 3 februari 
Het bestuur van de corsowijk Vennerstraat-Nieuwe Akkers is zwaar teleurgesteld in de gemeente Tynaarlo. De 
praalwagenbouwers zijn kwaad omdat ze van de gemeente op zoek moeten naar een nieuwe locatie om hun 
corsowagen in elkaar te zetten. Nadat er op het parkeerterrein van Albert Heijn niet langer voldoende ruimte 
was, verhuisden de bouwers twee jaar geleden naar de Generaal Snijdersweg, midden in de wijk Nieuwe 
Akkers. Maar ook hier kunnen ze nog maar hooguit één jaar blijven, aangezien de wijk op de schop gaat. Het 
bestuur van de corsowijk roept de politieke partijen nu op om met concrete plannen en oplossingen te komen. 
Voorzitter Wijkstra zegt teleurgesteld te zijn in de gemeente omdat zij geen gehoor geeft aan de noodkreten 
van de corsowijk. 
 
Vrijdag 5 februari 
Vanmorgen werd heel Eelde opgeschrikt door sirenes en zwaailichten van de hulpdiensten. De brandweer was 
uitgerukt en werd ondersteund door de politie, ambulance en de doktersdienst. De onheilsplek was het 
showterrein van Vakgarage Polling. Gelukkig bleek het te gaan om demonstraties van de hulpdiensten. Alle 
kinderen (van groep 1 tot en met 6) van de Daltonschool Eelde kregen hierover uitleg en mochten in de 
verschillende voertuigen. 
 
Vrijdag 5 februari 
Wethouder Harm Assies wil meer aandacht voor het groen in Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren. Hij werkt 
aan een inventarisatie, die moet leiden tot een plan om de natuurlijke elementen te versterken. Binnenkort 
kunnen de inwoners van de drie dorpen hun mening geven. De oude boomwallen, de singels en de 
landgoederen rond Eelde-Paterswolde of de brinken in Vries en Zuidlaren; in de gemeente Tynaarlo zijn vele 
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historische natuurelementen te vinden. Het is van groot belang dat deze elementen worden behouden. De 
wethouder maakt in dit Groene Dorpenplan onderscheid tussen vijf soorten groen; cultuurhistorisch en 
landschapsgroen, begeleidingsgroen, centrumgroen, wijkgroen en buurtgroen. Alleen als groen als buurtgroen 
wordt gekwalificeerd is de gemeente bereid het te verkopen 
 
Vrijdag 5 februari 
Laas Pijnacker is niet het type dat een gat in de lucht springt van blijdschap. Maar de gepensioneerde bioloog 
uit Paterswolde vindt het wel een grote eer dat een wandelende-taksoort naar hem is genoemd. Het is 
natuurlijk niet te vergelijkbaar met het winnen van de Nobelprijs. Maar het is wel een enorme eer dat het werk 
dat hij verricht heeft in herinnering zal blijven. Zolang de Pijnackeria blijft bestaan, leeft zijn naam ook voort. 
In 1958 kreeg Laas Pijnacker als promotieopdracht onderzoek te doen naar de voortplanting van wandelende 
takken. De insecten zijn ongeslachtelijk, maar slagen er toch in de soort in stand te houden. 
 
Vrijdag 5 februari 
Vanmiddag overleed heel plotseling vlak bij zijn huis aan de Duinerlaan Simon Hertog. De heer Hertog, door 
velen dien hem kenden vaak Siem genoemd, was bekend in diverse verenigingen en instellingen in Eelde, 
waaraan hij veel van zijn vrije tijd besteedde, was altijd klaar voor een grapje, maar aan de andere kant ook 
een deskundige op velerlei gebied en met name in de genealogie, historie en het kadaster en dergelijke. 
Hoewel hij zelf geen geboren en getogen Eeldenaar was, had hij zoveel kennis vergaard van deze woonplaats, 
dat er slechts heel weinig “Ol Eelders” waren, die er even veel, laat staan meer van wisten en weten. Maar dat 
kwam ook vanwege het feit dat hij “wandelende door het leven en praatte met iedereen”. 
 
Zaterdag 6 februari 
Het bestuur van VOLE, de club die opkomt voor de belangen van omwonenden van vliegveld Eelde, wordt in 
anonieme brieven al jaren ernstig bedreigd. VOLE heeft zeker vier keer aangifte gedaan bij de politie. Maar die 
onderneemt gaan actie tegen de daders. Zo heeft de politie ook nog steeds niets gedaan met de ernstige 
bedreiging die VOLE op 1 december vorig jaar meldde. VOLE vermoed dat de bedreigingen komen van een of 
meerdere personen die op het vliegveld werkzaam zijn of uit de groepen Vrienden van Groningen Airport Eelde. 
 
Zondag 7 februari 
Vanmiddag een warme Dorpskerk in een koude wereld. Warm door de flink opgestookte kachel, warm door de 

dicht opeengepakte kerkgangers en warm door wat zich binnen de kerk afspeelde. Want er was iets te vieren. 
De Protestantse Kerk Eelde-Paterswolde en mevrouw domina Frederique Sophie Karelse hebben zich na een 
snel proces van beroeping aan elkaar verbonden. 
 
Dinsdag 9 februari 
Doordat de afvoer van de op de tweede verdieping gelegen woning in het appartementencomplex aan de 
Hemstukken afgelopen weekend verstopt raakte, kwam de politie vandaag op het spoor van een complete 
hennepkwekerij in deze woning van een 26-jarige Eeldenaar, die overigens niet thuis was. In de kamer van de 
woning waren drie ruimten ingericht. Daarin werden gedroogde hennepplanten, toppen en 17 stekken plus nog 
20 volgroeide hennepplanten gevonden. De bewoner zal binnenkort door de politie worden verhoord. Alle 
aanwezige voorraden en apparatuur, alsmede de planten en dergelijke werden vernietigd. De Stichting Eelder 
Woningbouw heeft de bewoner met onmiddellijke ingang de huur van zijn woning opgezegd. 
 
Woensdag 10 februari 
De politie heeft met het verhoor van een groep van dertig jongeren diverse gevallen van vernieling, inbraak, 
diefstal en mishandeling in Eelde, Paterswolde en Groningen opgelost. De verdachten zijn afkomstig uit Eelde, 
Eelderwolde, Roden, Zuidlaren, Vries, Groningen, Wijk bij Duurstede, Yde, Annen, Haren, Schipborg en 
Wapenveld en variëren in de leeftijd van 15 tot 22 jaar. Het merendeel van de verdachten is minderjarig. Bij de 
politie kwamen sinds juli 2009 uit Eelde, Paterswolde en Groningen diverse aangiften en meldingen. Voor de 
politie in Noordenveld-Tynaarlo was dit aanleiding om in 2009 een onderzoek te starten. Dit onderzoek leidde 
uiteindelijk tot de oplossing van veel zaken en een omvangrijk dossier. 
 
Woensdag 10 februari 
Leefbaar Tynaarlo wil dat motorcrossers in de gemeente een eigen crossterrein krijgen op de voormalige 
vuilstortplaats van Eelde bij het vliegveld. Fractievoorzitter Casper Kloos wil op die manier het illegaal crossen 
in de natuur en op zandpaden grotendeels uitbannen. Kloos zegt veel signalen te krijgen van klagende 
bewoners die worden geconfronteerd met de illegale crossers. Crossers zorgen echter wel voor lawaai en 
luchtverontreiniging. Maar Kloos verwacht geen protest van omwonenden. “De voormalige vuilnisstort ligt 
onder de aanvliegroute. We hebben al laten uitzoeken dat een crossbaan het aantal decibellen niet beïnvloedt.” 
Ook over het financiële plaatje maakt Kloos zich geen zorgen. “De crossers die ik heb gesproken, zeggen de 
baan zelf in te willen richten. En er staan al hekken, dus het kost de gemeente niets. 
Het college heeft het bestemmingsplan bekeken en constateert dat het plan daar niet in past. Bovendien zijn er 
bezwaren uit de milieuhoek. Motorcrossen gaat namelijk gepaard met een aanzienlijke geluidsoverlast. Daarbij 
komt dat de vuilstort in het risicogebied van het vliegveld ligt. Sportvoorzieningen zijn in dat gebied niet 
toegestaan. 
 
Woensdag 10 februari 
De politie heeft vanmiddag een wietkwekerij opgerold in een appartement aan de Hemstukken. De 26-jarige 
bewoner was niet thuis, maar wordt binnenkort verhoord. De ontdekking van het kwekerijtje was niet zo 
moeilijk. De politie kwam in actie nadat het afgelopen weekend het riool in het complex verstopt was geraakt 



 

- 7 - 
 

door plantenresten. Het een leidde tot het andere. De planten en de apparatuur zijn voor vernietiging in beslag 
genomen. 
 
Vrijdag 12 februari 
Wordt er op 4 mei tijdens de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bloemen op de 
graven van de omgekomen vliegeniers gelegd, vandaag werd dit ook gedaan. De reden hiervoor was het 
overlijden van Siem Hertog, die veel van bloemen hield, wat tijdens de crematieplechtigheid zichtbaar werd. 
Ter nagedachtenis van Siem Hertog, die bij de luchtmacht heeft gediend en het daar tot luitenant bracht, 
werden de bloemen na afloop van de plechtigheid op de graven van de omgekomen vliegeniers, die op Eelde 
zijn begraven, gelegd. Een gebaa dat indruk achterlaat. 
 
Zondag 14 februari 
Tijdens de gezellig drukke Harmonicadag in Herberg Oud Gemeentehuis waren vandaag verschillende soorten 
muziek te beluisteren. Voor het festival worden verschillende spelers uitgenodigd uit Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel. Dit is nodig om ook het niveau van de dag op peil te houden. Door een twintigtal 
sponsporen werd het mogelijk om voor dit treffen geen entree te heffen. Wie zou denken dat het accordeonspel 
een oubollig gebeuren is, kwam voor een verrassing te staan. 
 
Maandag 15 februari 
Vandaag overleed in Canada mevrouw Dien Smeding-Timmerman. Dien Timmerman was één van de acht 
dochters van de familie Timmermans, de landadelijke familie die in de voor-vorige eeuw in de Havezathe 
Oosterbroek woonde. Drie van de acht dochters gingen trouwen met één van onze Canadese bevrijders en 
vertrokken naar Canada. Dien ging trouwen met een man uit de buurt, Theo Smeding, en die trokken weldra 
ook naar Canada. 
 
Dinsdag 16 februari 
Bewoners van de Hoofdweg in Paterswolde hebben alsnog aangifte gedaan tegen wethouder Harm Assies 
wegens het uitlokken van verkeersdelicten. De politie weigerde volgens de bewoners aanvankelijk werk te 
maken van de aangifte. Dit laatste gebeurde volgens de bewoners onder druk van iemand in het gemeentehuis. 
De politie en de gemeente Tynaarlo ontkennen deze aantijdingen in een gezamenlijke verklaring, die ze naar de 
gemeenteraad hebben gestuurd. De groep van negentien buurtbewoners is kwaad omdat de gemeente zo‟n 

anderhalf jaar geleden in hun straat een verhoogd fietspad aanlegde. Auto‟s moeten nu over een betonnen rand 
rijden voordat ze naar de woningen  kunnen. En dat is gevaarlijk en zelfs verboden, stellen de omwonenden. 
 
Dinsdag 16 februari 
Het Dagblad van het Noorden voert vandaag een test uit met de verhoogde band langs de Hoofdweg tussen de 
Braak en de Meerweg. Ook bij het Dagbladteam overheerst de angst om van achteren aangereden te worden 
door een achterligger. Het oordeel van het Dagblad is dat de fietsers wel goed beschermd worden, maar dat het 
middel erger is dan de kwaal. 
 
Woensdag 17 februari 
Harry Wessels maakte vandaag een foto van de ooievaar die weer terug is op het nest bij Landgoed De Braak. 
 
Donderdag 18 februari 
De Tynaarlo West-Timor Foundation presenteerde vanmiddag de plannen voor nieuwe activiteiten op West-
Timor in Indonesië. Dat gebeurde geheel in stijl op het landbouw- en veeteeltbedrijf van VVD-raadslid Jan Luuk 
Stel in Bunne. De Foundation bestaat in de kern uit de voormalige leden van de commerciële commissie van 
het Bloemencorso, aangevuld met enige mensen uit het bedrijfsleven. De stichting richt zich onder meer op 
veeteelt op het eiland. Er worden door hen tientallen Indonesische koeien voor de bevolking aangeschaft. Ook 
wordt het project scholen voor scholen in het leven geroepen. Hierbij moeten acties van scholieren in Tynaarlo 
voor de scholieren op West-Timor van de grond komen. 
 
Donderdag 18 februari 
Leerlingen van de christelijke Menso Altingschool in Eelderwolde sluiten vandaag een project af over de 
olympische winterspelen. Wekenlang zijn ze bezig geweest met allerlei facetten van de Spelen. Eén groepje 
maakte internetfilmpjes en hield een heus weblog bij. Vanmiddag werd het Spelen-project afgesloten met een 
dansvoorstelling voor de ouders en een optreden van een dweilorkest, met muzikantjes van de school. Ook is 
er een tentoonstelling van alle werkstukken, powerpointpresentaties en posters die de leerlingen hebben 
gemaakt. 
 
Donderdag 18 februari 
In de dorpskerk in Vries vond vandaag een bijzonder drieluik plaats over het heden, verleden en de toekomst 
van kunst, cultuur en landschap in de gemeente Tynaarlo. Allereerst werd de Erfgoedatlas van Tynaarlo 
gepresenteerd. Lokale deskundigen van de historische verenigingen, waaronder Cathrinus Schaafsma van Ol 
Eel, kregen ieder een exemplaar uitgereikt. Naast de erfgoedatlas werden door wethouder Harm Assies de 
Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo en de Cultuurnota Gemeente Tynaarlo gepresenteerd. 
Lianne Abeln en haar trio zorgden voor het muzikaal intermezzo. 
 
Vrijdag 19 februari 
De Menso Altingschool, die in 1953 in Paterswolde werd opgericht en na twee jaar van voorbereiding in 1955 
van start ging, heeft haar archief overgedragen aan de Historische Vereniging Ol Eel. Mevrouw T. Scholte en de 
heer W.T. Kunst kwamen vandaag naar het Historisch Centrum aan de Bähler Boermalaan om de 



 

- 8 - 
 

overdrachtsakte te tekenen. De archiefgroep van Ol Eel, die bestaat uit Evert Grootjans, Andries Kamminga en 
Nico Winkel, is al enkele jaren bezig archieven te inventariseren, te beschrijven en te digitaliseren. Met kennis 
van zaken en ervaring op dit gebied zijn ze op een professionele manier bezig archieven te ontsluiten. Een 
belangrijk stuk dat bewaard is gebleven is het notulenboek van de eerste jaren. Nadat de archivering is 
afgerond zal in overleg worden bekeken welke stukken openbaar kunnen worden gemaakt. 
 
Dinsdag 23 februari 
Burgemeester Frank van Zuilen zegt dat de groep van negentien bewoners van de Hoofdweg in Paterswolde die 
straat niet volledig mag blokkeren of afsluiten tijdens hun demonstratie op woensdag 3 maart. De negentien 
bewoners zijn niet van plan om zich te houden aan de beperking die de burgemeester heeft opgelegd. “Een 
gedeeltelijke blokkade is voor ons onacceptabel”, zegt Evert van de Vliert, de woordvoerder van de groep. “De 
gemeente veegt al onze oplossingen, suggesties en compromissen zomaar van tafel, dus dat doen wij nu ook 
met deze beperking”, zegt Van de Vliert. “Het is echt onwaarschijnlijk wat hier gebeurt. En dat terwijl die 
zestien opritjes voor 250 euro per stuk te maken zijn. Voor 4000 euro is alles klaar.” 
 
Dinsdag 23 februari 
Vandaag voltrekt zich tijdens de Olympische Spelen in het Canadese Vancouver een sportieve ramp. Tijdens de 
rit van Sven Kramer op de 10 kilometer stuurt onze oud-plaatsgenoot Gerard Kemkers hem de verkeerde baan 
in. Sven Kramer maakt de snelste tijd, maar wordt vanwege de verkeerde wissel gediskwalificeerd. Vele 
dorpsgenoten hebben die nacht slecht geslapen, maar blijven achter onze Gerard staan. 
 
Vrijdag 26 februari 
Het rijk heeft voor de tweede keer besloten dat de gemeente Tynaarlo geen overheidsvergoeding krijgt voor de 
gemaakte onkosten na de brand in De Punt. Dat heeft Guusje ter Horst, tot voor kort minister van binnenlandse 
zaken, de gemeente laten weten. Tynaarlo heeft de hoop dat Binnenlandse Zaken alsnog over de brug komt. 
Op het ministerie is namelijk een discussie gaande over een versoepeling van de regels. Komt het daar niet 
van, dan overweegt de gemeente om naar de rechter te stappen. Gezien de wettelijke termijnen heeft de 
gemeente de zaak alvast bij de rechter geparkeerd. 
 
Zaterdag 27 februari 
Vorig jaar hebben negentig mensen officiële klachten ingediend over geluidsoverlast door Groningen Airport 

Eelde. Een jaar eerder waren dat er zestig. Het totale aantal klachten kwam in 2009 uit op 575 (in 2008 waren 
dit er nog 700). Eén klager uit het dorp Glimmen was vorig jaar goed voor 187 klachten (een derde deel van 
alle klachten). Glimmen is dan ook de plaats waar de meeste klachten vandaan kwamen (241 stuks in totaal). 
Donderen staat met 59 klachten op de tweede plaats, direct gevolgd door Fochteloërveen met 57 klachten. 
 
Zaterdag 27 februari 
Het wordt steeds moeilijker plekken te vinden voor de opbouw van praalwagens voor het jaarlijkse 
bloemencorso. In ieder geval vier corsowijken raken hun onderkomen kwijt en hebben nog geen zekerheid over 
een nieuwe stek. Het gaat om de wijken Confrérie des Fleurs, Paalakkers, Vennerstraat-Nieuwe Akkers en 
Eelderwolde. De eerste twee zitten dit jaar al zonder opbouwplek. De gemeente had voor hen al een plek 
aangewezen, maar omwonenden hebben al laten weten de wagenbouwers niet in hun nabijheid te dulden. De 
beide andere wijken raken volgend jaar hun plek kwijt. 
 
 

Maart 
Maandag 1 maart 
De bewoners van de Hoofdweg tussen De Braak en de Meerweg gaan woensdag de weg niet blokkeren. Ze zien 
er van af omdat dit te veel schade zou opleveren. In plaats daarvan nodigen ze de nieuwe raad ui om een 
proefrit te komen maken, zodat de versbakken volksvertegenwoordigers aan den lijve kunnen ondervinden hoe 
het is om via een betonnen rand je eigen oprit op en af te moeten. Vandaag hebben ze de nieuwe raad per 
brief hiervoor uitgenodigd. 
 
Maandag 1 maart 
De opknapbeurt van de wijk Nieuwe Akkers is vandaag met enige vertraging alsnog op gang gekomen. Voor 
zestien miljoen euro worden de komende negen jaar 183 woningen opgeknapt en 30 appartementen gebouwd. 
Maandenlang gooide vorst roet in het eten, maar nu kan men toch verder met de renovatie van de wijk. 
 
Maandag 1 maart 
Per vandaag heeft Dorpsklanken een nieuwe hoofdredacteur. Richard Aeilkema neemt de taak over van Nico 
Harms, die zich volledig op de commercie en ondernemers zal richten. 
 
Maandag 1 maart 

Vanavond kiezen de vijftien wijken van het bloemencorso hun ontwerp voor het komende bloemencorso. Het 
thema is dit jaar “Alles Kidz”. De bijeenkomst was in het Fletcher Familiehotel in Paterswolde. Rond de Wieken 
mocht na loting als eerste een keuze uit de 20 ontwerpen maken. Zij kozen voor het ontwerp “Bubble Blow 
Fantasy”. De wijk Duinstraat moest als laatste een keuze maken, maar ook zij zullen er wat moois van maken. 
 
Woensdag 3 maart 
Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat en oud-minister Jacqueline Cramer van VROM hebben 
vanmorgen bekendgemaakt dat er geen bezwaren meer zijn tegen de verlenging van de start- en landingsbaan 
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op Groningen Airport Eelde. De twee hebben hun handtekening gezet op vrijdag 19 februari, enkele uren voor 
de val van het kabinet. De komende zes weken kan bij de Raad van State bezwaar worden gemaakt tegen dit 
besluit. Het valt te verwachten dat de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) dit zal doen. 
 
Woensdag 3 maart 
Een aantal jaren geleden verdwenen de spelletjes tijdens Koninginnedag in zwembad Lemferdinge en het 
oplaten van de ballonnen door de basisschooljeugd bij het oude gemeentehuis. Gebrek aan vrijwilligers leidde 
ertoe dat het op Koninginnedag maar een saaie boel werd in ons dorp. Een groep vrijwilligsters, die werkt 
onder de vlag van de Vereniging voor Volksvermaken Eelde, wil graag een gezellige ouderwetse 
Koninginnedagviering terugbrengen. De globale doelstelling van het “Kwien Tiem”, bestaande uit Marjan van 
Nuland, Karina Stapenséa, Ellen Ottens, Kathinka Geling, Kim Noteltiers en Rosanne Zeilstra, is een leuke 
Koninginnedag voor de kinderen van Eelde (gezinnen met kinderen tot 12 jaar), en voor volwassenen op touw 
te zetten. 
 
Woensdag 3 maart 
De gemeente Tynaarlo kondigde kortgeleden aan, dat de twee bruggen over het Omgelegde Eelderdiep tussen 
Ter Borch en Schelfhorst zullen worden verwijderd. De staat van de landbouwbruggen is zo slecht dat er 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het college veronderstelt dat de bruggen niet meer in gebruik zijn. Veel 
wandelaars, zowel uit Paterswolde als uit Eelderwolde en de wijk Ter Borch, maken vaak gebruik van de 
bruggen bij hun (dagelijkse) wandelingen, ondanks dat ze niet best meer zijn. D66 heeft er alle begrip voor de 
noodzaak de gammele bruggen op te ruimen, maar wil wel dat er een voetgangersbrug voor terugkomt. Het 
verhaal gaat dat de twee bruggen aan een boer toebehoren, maar het gemeentelijk archief zwijgt. Ook het 
waterschap weet niet van wie die bruggen zijn. Tegen de sloopplannen kan tot 12 maart bezwaar worden 
gemaakt. 
 
Woensdag 3 maart 
De gemeenteraadsverkiezingen hebben vandaag in onze gemeente geen grote verandering te weeg gebracht. 
De PvdA houdt het verlies beperkt tot 1 zetel en komt daarmee op 5 zetels in de raad. Coalitiepartner VVD wint 
juist een zetel en komt ook op 5 zetels. De derde collegepartij GroenLinks blijft stabiel op 3 zetels. Ook D66 
won een zetel en gaat naar 2, waar Gemeentebelangen een zetel inleverde en ook op 2 komt. Voor Leefbaar 
Tynaarlo (3), CDA (2) en ChristenUnie (1) verandert er niets. De PvdA blijft in onze gemeente met 31 stemmen 

meer nog net de grootste partij. Het opkomstpercentage bedraagt 62,9 % tegen 68,3 % in 2006. 
 
Zondag 7 maart 
Vanmiddag was tijdens de grote Vitalis vlooienmarkt in de bloemenveiling FloraHolland het grote Koren 
Festival. Maar liefst drie gerespecteerde koren met een gemiddelde bezetting van 50 leden maakten er een 
geweldige show van. Even voor 11.00 uur was het organisator Jur Eckhardt die samen met Siem Noordhof het 
publiek welkom heette. Jur is op dit moment nog dirigent van de Paiser Hopsingers. Siem Noordhof heeft de 
bezielende leiding over het Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts uit Hoogezand-Sappemeer. Mark Pepping heeft 
het swingende Eelder Bloemenkoor onder zijn hoede. 
 
Zaterdag 13 maart 
Met de uitvoering van de operette Gräfin Mariza speelde ADO vanavond weer de sterren van de hemel. In de 
mooiste ambiance van de gemeente Tynaarlo, Theater De Kimme in Zuidlaren, werd vanavond en wordt 
morgen de operette op de planken gezet. De zaal was vanavond bijna uitverkocht. De hoofdrollen worden 
vertolkt door Nina Hofstra en Eppe Bodde 
 
Dinsdag 16 maart 
De raad van toezicht van Museum De Buitenplaats bevestigt vandaag de benoeming van Geert Pruiksma (41) 
tot directeur. Hij volgt Jos van Groeningen (75) op. De benoeming van Pruiksma geldt als een formaliteit. De 
kunsthistoricus, die sinds 2007 aan De Buitenplaats is verbonden, is nu adjunct-directeur. 
 
Donderdag 18 maart 
Vandaag was het dan eindelijk zover. Na vele dagen van voorbereiding kon Vijfschaft Catering en Verhuur aan 
vele belangstellenden en zakenrelaties de nieuwe locatie presenteren. Vanaf dit seizoen zal Vijfschaft de 
catering van het Verkeerspark in Assen voor zijn rekening nemen. 
 
Woensdag 24 maart 
Aan de Groningerweg in Eelderwolde gebeurt momenteel veel; niet alleen de aanleg van de waterwijk, het 
graven van een kanaal en het aanleggen van een ecologische verbindingszone. Ook wordt er een boerderij 
grondig verbouwd. Op 15 oktober 2009 werden Rob Hemelrijk en Lieke Schuiling eigenaar van de boerderij van 
Knollema. De bedoeling was de boerderij grondig te verbouwen met behoud van de oude constructie. Op 
Tweede Kerstdag zakte door sneeuwdruk  tweederde van de boerderij in. Op het voorhuis na is vervolgens alles 
gesloopt. Aan de wederopbouw van het achterhuis wordt hard gewerkt en men hoopt dit in december klaar te 
hebben. 
 
Woensdag 24 maart 
Tijdens de Kunst en Cultuur Gala Drenthe in Schouwburg Ogtrop in Meppel werd vandaag de uitkomst van een 
onderzoek naar bekendheid en reputatie van personen en organisaties die in Drenthe actief zijn in de 
cultuursector. Winnaar werd Dierenpark Emmen. Het Bloemencorso Eelde scoorde een keurige zevende plaats, 
vlak achter de Zuidlaardermarkt. 
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Donderdag 25 maart 
Op de achtste verjaardagsveiling van KiKa, die vandaag in Artis werd gevierd, werden de drie jaarlijkse KiKa 
awards uitgereikt. Dit bijzondere beeldje stat symbool voor de steun en liefde voor kinderen met kanker. Naast 
Mart Smeets en Akbar van Leeuwen (directeur van Heagheborg Capital Consultants bv) heeft ook Alice Snijder 
uit Eelde een award gekregen. Zij heeft in 2007, na het verlies van haar dochter, Project Elf opgericht, een 
eenmalige actie om geld in te zamelen voor KiKa en het Beatrix kinderziekenhuis. 
 
Vrijdag 26 maart 
Een tweemotorig lesvliegtuigje is vanmiddag om iets voor half vijf bij de landing op vliegveld Eelde in de 
problemen geraakt. In de Diamond DA.42 Twin Star PH-DFA van Dutch Flight Academy zaten drie personen. 
Niemand is bij de crash gewond geraakt. De gealarmeerde hulpdiensten werden al binnen enkele minuten 
afgemeld. Waarschijnlijk is het toestel in de problemen gekomen door een klapband of door problemen met het 
landingsgestel. De exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Het lijnvliegtuig van BMI uit Aberdeen kon door dit 
ongeval niet landen en moest rondjes blijven vliegen. Rond tien voor zes was de baan weer vrij. 
 
Vrijdag 26 maart 
Vanaf vandaag en dit gehele weekend nemen Stoffer Veurman en Johan Wolfard, beiden uit Eelde, de honneurs 
voor Nederland waar tijdens het WK bloemschikken in Shanghai. Er zijn 22 deelnemers vanuit de hele wereld. 
De deelnemers hebben drie opdrachten thuis voorbereid. Een tafelversiering met als thema Green Tea for Two, 
een vrij werkstuk met als thema Flowers on the Oriënt en een bruidsboeket met als thema Oriëntal Pearl. 
 
Vrijdag 26 maart 
Het Charmantykoor gaf vanavond haar jaarlijkse uitvoering in de Dorpskerk. Voor dit concert werd een 
gevarieerd repertoire samengesteld. Het Charmantykoor bezong onder leiding van Douwe Ettema de liefde, de 
strijd, het afscheid nemen, het leven en de vriendschap. En dat alles in gevoelige Engelse songs, vurige Zuid-
Amerikaanse nummers, Nederlandse luisterliedjes , maar ook Duits dialect en Afrikaans werden niet versmaad. 
 
Maandag 29 maart 
Vrijwilliger Roelfien Smilde-Maarsingh van sportfederatie Actief heeft vanavond de medaille van verdienste 
gekregen van de gemeente Tynaarlo. Smilde-Maarsingh dankt dit eerbetoon aan haar jarenlange inzet voor 
Actief. In september 1975 werd ze secretaris van de afdeling volleybal van de vereniging. Later werd ze onder 

meer vertegenwoordiger en penningmeester. In de jaren tachtig wist Roelfien in die laatste rol een enorme 
achterstand in de contributieinning weg te werken. 
 
Maandag 29 maart 
Vanavond werd in het Historisch Centrum van Ol Eel de algemene ledenvergadering gehouden. Voor deze 
avond was als gebruikelijk veel belangstelling. Naast de gebruikelijke agendapunten was er een speciaal 
moment van aandacht voor Gerla Niemeijer-van Bergen, die na zich negen jaar bestuurlijk actief heeft ingezet 
voor Ol Eel, zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Haar functie als penningmeester wordt overgenomen door 
Siebrand Westerhuis, die samen met Geert Arends in het bestuur werden gekozen. Geert Arends neemt de 
functie van secretaris over van Janny Douwes-Hartlief, die wel actief blijft in het bestuur. Na een korte pauze 
was het tijd geworden voor de modeshow van Ol Eel, waar de werkgroep Kleding zich enorm voor heeft 
ingezet. Tijdens de presentatie, verzorgd door mevrouw Boerema-Bruins, werd uitgebreid ingegaan op de 
herkomst en achtergronden van de kleding. 
 
Woensdag 31 maart 
In het Klompenmuseum vindt vandaag de opening van de expositie klompen uit de collectie van Melin plaats in 
aanwezigheid van de cultureel attaché van de Franse ambassade, madame Corline Merlo. Zo werd het ook een 
aardig feestje ter gelegenheid van het nu twintigjarig bestaan van het museum. Het Klompenmuseum heeft de 
gehele collectie van Melin, bestaande uit 571 paar klompen aangekocht. De collectie van Melin is internationaal 
vermaard. De expositie “Chapeau! Sabot Francais” is tot 1 oktober te bekijken op dinsdag tot en met zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur. 
 
 

April 
Aan de Zevenhuizerweg is onvrede over de kap van diverse berken, eiken en elzen. Er zijn volgens enkele 
bewoners teveel bomen zijn gekapt. In de aanloop naar de kap is er echter door niemand bezwaar 
aangetekend. Voor de kap zijn inderdaad fouten gemaakt. Het zou niet alleen om elzen zijn gegaan maar ook 
enkele eiken en berkenbomen zijn gekapt. Dit alles ten behoeve van de rioleringswerkzaamheden die op 22 
april beginnen. Dat de bomen zo vroeg zijn gekapt heeft te maken met het broedseizoen. De grote stronken 
worden binnenkort geruimd. 
 
Donderdag 1 april 
Vandaag draagt Geert Kruims, eigenaar van Hagenouw‟s Bouwbedrijf, zijn bedrijf over aan A & J Bouwservice. 
Dit bedrijf is thans gevestigd aan de Industrieweg in Paterswolde, maar gaat verhuizen naar het pand van de 
familie Hagenouw. 
 
Vrijdag 2 april en zaterdag 3 april 
In het tuincentrum en hoveniersbedrijf van de familie Rutgers werd op Goede Vrijdag en de zaterdag een 
paasfair met alles er op en aan georganiseerd. Historische Vereniging Ol Eel ontbreekt ook op deze paasfair niet 
en de door hen gebakken poffertjes vonden gretig aftrek. 
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Maandag 5 april Tweede Paasdag 
Het EK (Eelder Kampioenschap) Eierenvangen bij café The Block begint een jaarlijkse traditie te worden. Voor 
de derde keer werd vandaag om de prijzen in deze bijzondere tak van sport gestreden. Bij de jeugd werd Mike 
Geeres eerste en bij de volwassenen was Rolf Wolters de sterkste. 
 
Maandag 5 april Tweede Paasdag 
Vanavond werden in Eelde en Paterswolde twee paasbulten in brand gestoken. In Paterswolde gebeurde dat na 
een fakkeloptocht door en met kinderen van de Menso Altingschool. Op vier zaterdagochtend heeft de VvV voor 
vijftiende keer een enorme paasbult van snoeihout in het weiland van de familie Koolman aan de Boterdijk 
opgebouwd. 
Ook in Eelde werd de paasbult aan de Koedijk door fakkeldragende kinderen aangestoken. Door de stevige wind 
trok de rook van dit paasvuur al gauw richting het dorp. 
De bouwers van het paasvuur aan de Hooiweg/Boterdijk werden tot winnaar van de Paasvuurbokaal 2010 van 
de gemeente Tynaarlo uitgeroepen. Tynaarlo reikt de bokaal jaarlijks uit voor de schoonste bult. 
 
Woensdag 7 april 
Vorige week is er tussen de gemeente en de corsowijken Paalakkers en Confrérie des Fleurs overeenstemming 
bereikt over twee opbouwplaatsen voor de wagens van dit jaar. Aan de Esweg zijn vanmiddag twee tijdelijke 
terreinen uitgezet die volledig door de gemeente worden aangelegd en ook de verhuizing van de materialen 
wordt door de gemeente verzorgd. Het bestuur van het Bloemencorso is voorafgaande aan deze actie in overleg 
geweest met de buurt waar geen bezwaren uit naar voren kwamen. 
 
Woensdag 7 april 
Met ingang van vandaag is Cor Zijderveld (64) de nieuwe voorzitter van de stichting Vrienden Groningen 
Airport Eelde. Hij volgt hiermee Sjouke Jan Dijkstra op die 6 jaar voorzitter is geweest. Met de komst van 
Zijderveld zal de stichting een nieuwe koers gaan varen waarbij meer intensief zal worden samengewerkt met 
het noordelijke bedrijfsleven. Cor Zijderveld is o.a. bekend vanwege zijn oud-directeurschap van Akzo-Nobel in 
Delfzijl. 
 
Donderdag 8 april 

Vanavond organiseert Ol Eel een voorlichtingsavond over een zestal lesbrieven. Vanaf haar oprichting heeft de 
Stichting Ol Eel ook in dienst willen staan van het baisonderwijs in de vorm van kleine exposities en/of door het 
beschikbaar stellen van materialen over de geschiedenis van Eelde-Paterswolde. Een werkgroep onderleiding 
van Jaap Boerema heeft nu een zestal lesbrieven geschreven over de kleine gemengde boeren bedrijven in 
onze voormalige gemeente. Deze lesbrieven hebben nu voor kinderen een hele mooie uitstraling gekregen en 
bevatten teksten over de verschillende onderdelen van het boerenbedrijf, eenvoudige tekeningen van 
gereedschappen, foto‟s en plattegronden van enkele typen van boerderijen. Vanavond houdt Jaap Boerema een 
korte inleiding.  
 
Zondag 11 april 
Vandaag trekt een bijzondere stoet antieke legervoertuigen door Eelde-Paterswolde. Omstreeks 11.30 uur 
formeren de ongeveer 130 voertuigen zich voor een parade over de Legroweg, waar de parade werd 
afgenomen door wethouder Henk Kosmeijer en een aantal locale veteranen. De parade trok een grote 
belangstelling. Na afloop werden de voertuigen opgesteld op de Hoofdweg in Eelde, waarna ze de tocht 
vervolgden naar Groningen. 
 
Dinsdag 13 april 
In het Historisch Centrum van Ol Eel is in de periode van 13 april tot en met 5 mei een tentoonstelling over de 
Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag opende burgemeester Frank van Zuilen, in het bijzijn van vele 
belangstellenden, waaronder schoolkinderen uit het Duitse Achternmeer (Wardenburg) en de Mariaschool, deze 
tentoonstelling. Hier zijn indrukwekkende verzamelingen bijeengebracht van Ol Eel en de heren Gjaltema, 
Bonder en Cazemier, die laten zien hoe indringend deze periode is geweest. De openingstijden zijn dinsdag- en 
donderdagavond van 19 tot 21 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. 
 
Dinsdag 13 april 
Vandaag is het 65 jaar geleden dat Eelde-Paterswolde van de Duitse bezetting werd bevrijd. Vandaag werden 
op diverse locaties herdenkingen gehouden en kransen en bloemen gelegd. Ook leerlingen van de Mariaschool 
en van de Grundschule uit het Duitse Achternmeer (partnergemeente Wardenburg) legden bloemen. Bij de 
wandschildering in het voormalige gemeentehuis van Eelde, de monumenten bij De Duinen en het Kluivingsbos 
hield burgemeester Frank van Zuilen korte toespraken in aanwezigheid van nabestaanden en familie, de 
schooljeugd en andere belangstellenden, die in grote getale naar een of meer van deze herdenkingen kwamen. 
 
Dinsdag 13 april 
Tijdens de raadsvergadering werden vanavond de vier nieuwe wethouders van de gemeente Tynaarlo beëdigd. 
Het zijn Henk Kosmeijer (PvdA), Nina Hofstra (VVD), Harm Assies (GroenLinks) en Martin Kremers (CDA). 
Enkele raadsfracties zetten wel vraagtekens bij het feit dat er nu een college met vier wethouders moest 
komen. Merkwaardig dat op deze dag, waarop alle dorpen in de gemeente 65 jaar geleden zijn bevrijd, een 
raadsvergadering door moest gaan. 
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Donderdag 15 april 
Vanmiddag om zes uur is Groningen Airport Eelde dichtgegaan. De reden is de stofwolk, die is ontstaan door 
een vulkaanuitbarsting in Ijsland. Het gehele luchtruim boven een groot deel van Europa en dus ook Nederland 
is voor al het luchtverkeer gesloten. Pas maandag 19 april ging de luchthaven weer open voor het vliegverkeer 
dat op zicht vliegt. Voor lijnvluchten en vakantievluchten bleef het luchtruim nog tot donderdag 22 april 
gesloten. Groningen Airport Eelde schat dat de luchthaven hierdoor een schade heeft geleden van 50.000 tot 
100.000 euro. 
 
Maandag 19 april 
Vanavond, voorafgaand aan de vergadering van het corsobestuur met de wijkvoorzitters werden twaalf 
lasdiploma‟s uitgereikt aan de cursisten, die de afgelopen zes weken les hadden van de heer Brilman. Voor de 
corsowijken is deze pas afgestudeerde groep een aanwinst binnen de verschillende wijken. 
 
Zondag 25 april 
Na ruim 25 jaar organiseerde de Vereniging voor Volksvermaken een nieuwe wedstrijd omt de titel De Sterkste 
Man van Eelde. Berend Arends werd een waardige opvolger van Roelof Swartwolt. Tweede werd Arjan van 
Kalker en derde Richard de Rink. Er hadden zich elf deelnemers voor deze wedstrijd ingeschreven, die 
gehouden werd op het terrein achter De Kikkerbar. 
 
Dinsdag 27 april 
De drie zwembaden in de gemeente Tynaarlo worden gerenoveerd. De gemeenteraad heeft daarvoor vanavond 
6 miljoen eurog beschikbaar gesteld. Het geld wordt voor een groot deel besteed aan vernieuwing van de 
technische installaties van de zwembaden. Lemferdinge en De Leemdobben krijgen een familieglijbaan en daar 
worden ook de kleedruimtes aangepakt. Dit najaar begint de verbouwing van Lemferdinge in Eelde en De 
Leemdobben in Vires. Eind april 2011 zou het werk klaar moeten zijn. 
 
Donderdag 29 april 
Vandaag ontvangen drie plaatsgenoten een koninklijke onderscheiding. Het zijn professor Cees Sterks die tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau wordt benoemd. Eenzelfde hoge onderscheiding is er voor Ard van 
Bergen. Lammegien Vrieling wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 

Vrijdag 30 april 
Sinds jaren vierde Eelde-Paterswolde weer eens koninginnedag! Een dag vol activiteiten, georganiseerd door 
het KwienTeam. Om 8.15 uur vertrekken er brandweerauto‟s vanaf de vijver bij het Else van der Laanhuis. 
Tussen beide wagens fietsen heel veel kinderen met versierde fietsen. Na een rondrit door de wijk opent 
burgemeester Frank van Zuilen officieel koninginnedag 2010. 
 
 

Mei 
Zondag 2 mei 
Voetballers van Actief hebben zich vandaag verzekerd van promotie naar de tweede klasse. Actief staat in de 

competitie op de tweede plaats, maar is niet meer door nummer drie in te halen. Dit jaar promoveren extra 
clubs in verband met de vorming van de Topklasse. 
 
Dinsdag 4 mei 
Het was ook nu weer een verrassend weerzien: onze nu 90-jarige Canadese bevrijder Russell Thompson uit 
Seeley‟s Boy in Ontario Canada bracht vandaag een bezoek aan Eelde in gezelschap van zijn zoon Steve. Hij 
vertoefde in 1945 een half jaar lang op het vliegveld Eelde als chauffeur van een tankwagen, die dagelijks de 
Canadese Shermantanks en andere voertuigen van benzine en olie voorzag. Ook was ook in 2000 en in 2005 in 
Eelde op bezoek. In 1945 was hij een regelmatige gast bij Gradus en Henny Winsingh, die toen schuin 
tegenover de ingang van luchthaven woonden. Natuurlijk bezocht hij ook het Historisch Centrum van Ol Eel om 
de oorlogsexpositie van Pok Gjaltema en de zijnen te bezoeken. Thompson was er vol lof over en herkende vele 
kleinigheden uit zijn diensttijd in Eelde. Ook de jongste zoon van de familie Winsingh, Kees, was bij het bezoek 
aanwezig. 
 
Dinsdag 4 mei 
Geen vrijheid zonder Herdenken. Dat waren de belangrijkste woorden van burgemeester Frank van Zuilen 
tijdens de herdenkingsdienst in de Dorpskerk. We moeten altijd onthouden aan wie we die vrijheid te danken 
hebben. En dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is, daarvan laat het journaal dagelijks de getuigenissen zien. 
Na de indrukwekkende dienst vertrok de stoet naar de oude begraafplaats. Daar werden vijf kransen gelegd, 
waarvan een door Hester Kosmeijer, Sander en Erwin Reijnholt namens de kinderen van de basisscholen. 
 
Woensdag 5 mei 
Zij hadden bewust voor vandaag gekozen om Ol Eel te laten weten dat de expositie over de Tweede 
Wereldoorlog in de Turnzaal van het Historisch Centrum indruk heeft gemaakt. Het waren Charlotte van der 
Most, Daniëlle Smit en Remon Hidding van basisschool de Kooi, die de man achter deze tentoonstelling, Pok 
Gjaltema, kwamen bedanken voor de ontvangst en rondleiding van groep 7 en 8. Vorig jaar kwamen ze 
landelijk in het nieuws door winnaar te worden van de dagboekwedstrijd naar voorbeeld van Anne Frank. 
Charlotte bedankte de organisatie van de expositie door hun „eigen‟ dagboek aan verzamelaar Pok Gjaltema 
aan te bieden. 
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Woensdag 5 mei 
De oorlogsexpositie in het Historisch Centrum van Ol Eel werd vandaag afgesloten. In de periode van 13 april 
tot en met vandaag werd de expositie door ruim 500 belangstellenden bezocht. 
 
Zaterdag 8 mei 
Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Watermolendijk komt vanavon een 83-jarige inwoner van de stad 
Groningen om het leven. Vermoedelijk is de man tijdens het rijden onwel geworden, waarna hij tegen een 
boom botste. 
 
Woensdag 12 mei 
In 2007 hier Spoorbeheerder ProRail een prijsvraag voor de keuze van de namen van nieuwe treinen van 
Arriva. Eén van de suggesties die bij het spoor binnenkwam, was de naam van de op 18 juli 1992 op 68-jarige 
leeftijd overleden weerman en publisist Jan Pelleboer uit Paterswolde. Nu Arriva weer nieuwe treinen laat rijden 
in het noorden van ons land, besloot men ook gebruik te maken van de suggestie Pelleboer te vernoemen. 
 
Zondag 16 mei 
Op de Dutch Youth Regatta, die dit weekend is gezeild in Workum is VWDTP-lid en plaatsgenoot,Marc van 
Horssen, Nederlands Kampioen Splash 2010 geworden. Er zijn dit weekend in totaal 10 wedstrijden gevaren, 
waaraan 106 Splashzeilers uit 3 verschillende landen deelnamen. 
 
Woensdag 19 mei 
De Historische vereniging Ol Eel is bezig haar verzameling exemplaren van nummers van Dorpsklanken vanaf 
het begin van de krant op 29 april 1946 te completeren en zoekt daarvoor kranten uit de eerste 19 jaren van 
het bestaan van ons weekblad. Het is de bedoeling, dat al deze nummers – men bezit al vrijwel alle krantjes 
vanaf 1 januari 1965 – op volgorde worden gelegd en worden ingebonden, zodat er een complete verzameling 
ontstaat, die vervolgens wordt opengesteld voor inzage door belangstellenden. 
 
Vrijdag 28 mei 
Een zandstenen dekselvaas uit de zeventiende eeuw is na ruim een halve eeuw teruggebracht op zijn 
oorspronkelijke plek, het landgoed Vosbergen. De vaas met sokkel werd onlangs teruggevonden in opslag bij de 
Hortus in Haren. Omdat de tuin toch niets doet met de antieke vaas, besloot interimmanager Jan Kappenburg 

het ding terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Deze week ging de vaas per vrachtauto naar de 
Vosbergen. Dick Verel van het muziekmuseum Vosbergen is bijzonder blij met de terugkeer. 
 
 

Juni 
Woensdag 2 juni 
Vandaag een ingezonden stuk in Dorpsklanken met tekst en uitleg dat Operettevereniging ADO dit jaar niet op 
de braderie tijdens het corsoweekend te vinden zal zijn. Vorig jaar zijn er afspraken met het corsobestuur en de 
pachter gemaakt. De samenwerking viel vorig jaar toch iets tegen en voor dit jaar zou de vergoeding aan ADO 
gehalveerd worden. Omdat vorig jaar in de “ADO-tent” niet de bekende sfeer kon worden gehaald en het 

terugbrengen van de vergoeding zijn reden waarom ADO de overeenkomst niet wil continueren. 
 
Woensdag 2 juni 
Vanmiddag was het voorterrein van Univé in Paterswolde op een bijzondere manier ingericht. Het waren Ol Eel, 
Bloemencorso en de Vereniging voor Volksvermaken die gehoor hadden gegeven aan de oproep van Univ. Het 
waren Ol Eel, Bloemencorso en de Vereniging voor Volksvermaken die gehoor hadden gegeven aan de oproep 
van Univé om mee te doen aan een presentatie voor genomineerden. Deze nominatie heeft te maken met de 
realisatie van het hoofdkantoor in Assen. Om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen met de inwoners in 
de plaats waar een kantoor is gevestigd kon men op een van de genoemde verenigingen een stem uitbrengen. 
De meeste stemmen werd beloond met een bedrag van 1000 euro. De andere twee kregen als troost 250 euro. 
Het Bloemencorso heeft in ons dorp de meeste stemmen gekregen 
 
Donderdag 3 juni 
Vanavond is de laatste etappe van de avondwandelvierdaagse 2010 dat onder fantastisch 
weersomstandigheden kon worden gelopen. Door een geweldige organisatie verliep de complete 
avondvierdaagse zonder problemen. De deelname was bijzonder groot. Zelfs de basisschool De Triangel uit 
Groningen-Zuid is naar Eelde-Paterswolde gekomen om hier mee te lopen. 
 
Vrijdag 4 juni 
Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw drs. Marja van Bijsterveldt neemt 
vandaag om 11.00 uur bij TerraNext in Eelde een voor ons land nieuwe rijdende school officieel in gebruik. Zij 
doet dit samen met Roel Schilt, voorzitter van College van Bestuur van AOC Terra. De mobiele lesunit bestaat 
uit een truck en een speciaal ontwikkelde oplegger. Deze oplegger heeft een lengte van bijna 10 meter en 
huisvest 14 studieplekken. 
 
Vrijdag 4 juni 
Drie plaatsgenoten waren dit jaar genomineerd voor de sportprijzen van de Gemeente Tynaarlo. In de categorie 
Sporttalent is dat judoka Margitte Hein, in de categorie Sportvrouw schaatster Bo van der Werff en in de 
categorei Sportman is dat judoka Richard Smit. Geen van drieën wist echter de sportprijs te bemachtigen. 
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Zaterdag 5 juni 
In Herberg Oud Gemeentehuis was vanavond het Bartjes Streektaalfestival met als deelnemers De 
Stoatklinkers, Siemen Pommel en Wia Buze. Jan Luiken Bos deed de presentatie. Het is traditie dat op de 
zaterdagavond voorafgaande aan de Eelder Jaarmarkt dit Bartjes Streektaalfestival door de Vereniging van 
Volksvermaken wordt georganiseerd. 
 
Zondag 6 juni 
Vandaag stond “Met Glans van de Schans” op het programma van de Vereniging voor Volksvermaken. In de 
vijver voor het Else van der Laanhuis was een schans gebouwd waar enkele waaghalzen zich met hun eigen 
gemaakte mobielen zich vanaf lieten glijden om vervolgens zo snel mogelijk bij de bel te komen die even 
verderop boven het water hing. Pieter Rutgers bleek de snelste te zijn. De originaliteitsprijs ging naar Dennis 
van Bruggen en Gerard Arends. De Pechprijs was voor het duo Erwin Rutgers/Ben Wilpstra. 
 
Zondag 6 juni 
Olivier en Marcella Split winnen vandaag het Open NK Schermen in Wageningen waar ze aan het 
Korenbloemtoernooi deelnamen. Dit is het grootste internationale schermtoernooi van Nederland. Zij waren de 
sterkste van de 44 deelnemers uit Nederland, Duitsland en België. Tot de schoolvakanties staan nog een paar 
grote toernooien voor hen op de agenda in Kroatië, Frankrijk, Duitsland en Polen. 
 
Zondag 6 juni 
In dit weekend werden de Nationale Special Olympics gehouden Dit is een nationaal sportevenement voor 
gehandicapten dat dit jaar in Venlo werd gehouden. Onze 17-jarige plaatsgenote Eva Oosterbaan won goud op 
het onderdeel zwemmen schoolslag en brons op het onderdeel rugslag zwemmen. 
 
Donderdag 10 juni 
Traditiegetrouw organiseert de VvV in de week voorafgaand aan de Eelder Jaarmarkt de avondfiets4daagse. Af 
en toe viel dit jaar deze 4daagse in het water, toch deden er dit jaar bijna 90 fietsers mee. 
 
Zaterdag 12 juni 
Het is rond half 11 wanneer Nieuw Leven zorgt voor passende klanken. Ze staan voor het podium te spelen en 
hebben zichtbaar plezier. En hoe kan het ook anders: Het weer zit mee, de sfeer zit er in en de Eelder 

Jaarmarkt is al in volle gang. Het is aan burgemeester Frank van Zuilen om de Eelder Jaarmarkt officieel te 
openen. Volgens Van Zuilen staat de Eelder Jaarmarkt als een huis! Er is als vanouds voor jong en oud weer 
veel te beleven. Bij de rodeostier van het VvV is het lachen gieren en brullen. 
 
Zaterdag 12 en zondag 13 juni 
Dit weekend had de biologische boerderij in de Westerhorn “Het Hoogveld” open dagen. Omdat deze 
kijkboerderij aangesloten is bij Biologica waren zij verplicht om dit weekend de open dagen te houden. Helaas 
tegelijk met de Eelder Jaarmarkt. Maar of dit een tegenvaller betekende is de vraag, want het kan natuurlijk 
ook zijn dat mensen die de markt bezochten nog eventjes langs kwamen. 
 
Zondag 20 juni 
Vandaag werd er weer een autocross georganiseerd door de SAEP met een zeer groot deelnemersveld aan de 
Koedijk. Hier stonden o.a. de Prominenten-/Standaardklasse, Damesklasse en de Rodeo aan de start. Op het 
programma stonden ook de Kevers en de Vrije Standaard. 
 
Maandag 21 juni 
Vandaag overleed, na een kortstondige ziekte op 52-jarige leeftijd, onze oud-plaatsgenoot Henk Wiering. Henk 
Wiering, thans woonachtig in Yde, is een ondernemer die veel voor Noord-Nederland heeft betekend. Hij was 
initiatiefnemer van tal van projecten, zoals de Mediacentrale in Groningen, de komst van Google naar de 
Eemshaven en de aanlanding van internationaal dataverkeer. In zijn spaarzame vrije tijd organiseerde in Yde 
tal van leuke dingen. De lijfspreuk van Wiering was “Kan niet bestaat niet” en hij hanteerde het principe dat 
één en één ook drie kan zijn. 
 
Vrijdag 25 juni 
Vanmorgen kwam een twee en half jaar oud jongetje terecht in de aan de tuin van de familie grenzende vijver 
van het Zweerdeneiland in de wijk Ter Borch. Zijn moeder wist hem op het droge te krijgen, waarop het kind 
door haar en omstanders werd gereanimeerd. Daarna werd hij naar het UMCG vervoerd. 
 
Zaterdag 26 juni 
Vanmiddag vindt er in cafe Onder de Linden in Vries een bijzondere gebeurtenis plaats. De 
tentoonstellingsvereniging Noordenveld houdt begin juli defitief op te bestaan, maar vanmiddag werd het 
eeuwboek gepresenteerd. “Leve de landbouw” is een fraai geïllustreerd boek geworden over het 100-jarig 
bestaan van de tentoonstellingsvereniging. Dit standaardwerk kwam tot stand in nauwe samenwerking met de 
historische verenigingen van Eelde, Norg, Roden, Peize en Vries. 
 
Zondag 27 juni 
Een 21-jarige Groninger raakte vanmiddag bij een ongelukkige duik, mogelijk in te ondiep water, bij een 
eilandje in het Paterswoldsemeer zwaar gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in de stad 
vervoerd. Hier is hij vier dagen later overleden. 
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Juli 
Zaterdag 3 juli 
Drie personen – allen inzittenden van een personenauto -  raakten vandaag in het ziekenhuis als gevolg van 
een verkeersongeval aan de Hoofdweg. Een 48-jarige vrouw uit Paterswolde, haar 14-jarige dochter en een 
man van 26 uit Eelde waren de slachtoffers van een frontale botsing, die ontstond toen een tegemoetkomende 
wagen afdraaide en de daarachter rijden automobilist eromheen draaide, omdat hij kennelijk de eeste wagen 
niet zag aankomen. 
 
Maandag 5 juli 
Openluchtbad Lemferdinge trekt vanaf vandaag niet alleen veel reguliere badgasten, maar sinds vanavond 
draait ook de jaarlijkse zwemvierdaagse. Zo‟n 90 zwemmers trekken de komende dagen trouw hun baantjes, 
een aantal dat ten opzichte van vorig jaar is verdriedubbeld. Badmeester Wojtek Biziuk verwelkomt donderdag 
8 juli de 25.000ste bezoeker van dit seizoen. 
 
Dinsdag 6 juli 
“Wij zijn passanten, maar hopen Eelde mooier achter te laten.” Het zijn treffende woorden die Jos van 
Groeningen sprak tijdens zijn afscheidsrede als directeur van De Buitenplaats. Een groot gezelschap 
genodigden uit de wereld van kunst, cultuur en bestuur is vandaag in de namiddag neergestreken rond de 
gracht van het museum, dat wel de parel van Drenthe wordt genoemd. Jos van Groeningen kreeg van 
burgemeester Frank van Zuilen de erepenning van de gemeente Tynaarlo uitgereikt. 
 
Woensdag 7 juli 
Een 45-jarige man uit Eelde is vandaag aangehouden omdat hij zijn 46-jarige buurman zou hebben bedreigd. 
Volgens de politie gedroeg de verdachte zich vervelend toen agenten hem benaderden bij zijn woning aan de 
Loopstukken en bedreigde de man ook hen. De Eeldenaar werd vervolgens meegenomen naar het bureau. Hij is 
ingesloten. 
 
Vrijdag 9 juli 
De vreugde bij de gemeente Tynaarlo over de bouw van de toekomstige wijk Groote Veen is tegen het zere 
been van enkele omwonenden. Steen des aanstoots is een jubelend persbericht van de gemeente, waarin ze 
meldt dat de voorbereidingen voor de nieuwbouwwijk kunnen beginnen. Niemand heeft bezwaar tegen de 
plannen aangetekend bij de Raad van State. De gemeente doet alsof er helemaal geen bezwaren zijn, maar die 
zijn er wel degelijk. Er zijn zeventien zienswijzen ingediend. Veel daarvan zijn door de gemeente ongegrond 
verklaard. Maar de indieners hebben niet de moeite genomen om naar de Raad van State te stappen. 
 
Woensdag 21 juli 
Vandaag in Dorpsklanken een ingezonden stuk van Reint Arends over het komplan Eelde. 
Wat hem betreft zijn er in de kern van Eelde drie “heilige” plaatsen; de kerk, het kerkhof en het Nijsinghhuis 
(museum De Buitenplaats. Hier kom je niet aan. Deze bepalen volgens hem de plaats en daarmee het antwoord 
op de „waar-vraag‟. Tussen het Nijsinghhuis en het kerkhof moet een groot plein komen. Dan komt het mooie 
Nijsinghhuis eindelijk eens goed uit de verf en kan het maximaal staan pronken over dat plein. Een plein is de 

essentie van een centrum, zo herkenbaar, zo duidelijk, zo crusiaal. 
Het plein is de plek voor evenementen, vertier, centrale activiteiten. Het zal voor ieder duidelijk zijn dat hier 
een wekelijkse markt plaatsvind. Rond het plein komen winkels met daarnaast horecagelegenheden en 
eventuele voorzieningen.  
 
Donderdag 22 juli 
Sportwethouder Henk Kosmeijer is vanmiddag naar het voetbalveld van Actief gekomen om de eerste rol uit te 
spreiden van het nieuwe kunstgrasveld op het hoofdveld. De onlangs opgerichte Stichting Beheer en Exploitatie 
Sportcomplex en v.v. Actief hebben met de gemeente Tynaarlo de handen ineengeslagen om de aanleg van het 
kunstgrasveld mogelijk te maken. 
 
Maandag 26 juli 
Het bestuur van het Bloemencorso wil een jaarlijkse vaste subsidie van 25.000 euro van de provincie. Dit 
proberen ze al een aantal jaren maar het lukt tot op heden niet. Wel kreeg het corso vorig jaar een bescheiden 
subsidie, vooral door toedoen van de statenfracties van PvdA en CSA, die het college van GS min of meer 
dwongen om een gebaar te maken naar de organisatie. 
 
 

Augustus 
Zondag 8 augustus 
Het bestuur van het partnercomité Eelde-Wardenburg, de visboer van Catering Vijfschaft en de poffertjes 
verkoopsters van Ol Eel hebben zich vandaag fraai uitgedost om indruk op onze oosterburen te maken. Een en 
ander vindt plaats tijdens het City Fest dat in Wardenburg altijd veel publiek trekt. Eelde heeft zich in 
Wardenburg weer eens van haar goede kant laten zien. 
 
Maandag 9 augustus 
Natuurmonumenten wil alle landgoederen rond Eelde en Paterswolde – zoals De Braak, Vosbergen, Lemferdinge 
en Vennebroek – de komende jaren opknappen. Ook wil de vereniging een meerjarenplan opstellen voor het 
onderhoud van de landgoederen. Zo willen ze de vijvers opschonen, de waterhuishouding verbeteren en de 
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kwaliteit van het bos verhogen. Het liefst kanppen ze ook nog de oude hekwerken en toegangspoorten op. Maar 
dat kost natuurlijk wel flink meer geld, dus het is nog niet zeker of dat allemaal lukt. Als alles meezit kan 
Natuurmonumenten in 2011 of 2012 met de uitvoering beginnen. 
 
Maandag 16 augustus 
Vandaag overleed na een langdurige ziekte in de ouderdom van 81 jaar de heer Antonie Boeree, vroeger 
onderwijzer bij het gewoon lager onderwijs in de gemeente Eelde en later 16 jaren (1970-1986) hoofd van de 
lagere school in Bunne. In Boeree verliest onze gemeenschap niet alleen een gedreven onderwijzer en een 
groot pedagoog, maar ook in de dorpsgemeenschappen waar hij woonde was hij een graag geziene figuur in 
vele besturen en instellingen. Sportvereniging Actief springt daar wel hoog bovenuit. 
 
Donderdag 19 augustus 
Voor het gerechtshof in Leeuwarden is vandaag in hoger beroep drie jaar cel geëist tegen eigenaar Wessel 
Beuving van de jachtwerf in De Punt. Advocaat-generaal Joep Simmelink houdt hem verantwoordelijk voor het 
ontstaan van de brand in zijn loods op 9 mei 2008 en de dood van de drie brandweermannen. Het OM eiste 
twee jaar geleden nog vijf jaar gevangenisstraf. Beuving werd toen veroordeeld tot drie maanden cel wegens 
het rommelen in de meterkast. Zijn advocaat Niek Heidanus vraagt vrijspraak. 
 
Zaterdag 21 augustus 
Boer Jan Berends houdt vandaag voor de derde keer een Oogstdag. Sinds 2006 organiseert hij om de twee jaar 
een Oogstdag op zijn land. Uiteraard is er een dorsmachine en verder zijn er onder meer diverse ouderwetse 
tractoren te bewonderen. Ook kunnen de bezoekers meedoen aan een stropakkenrace. Een van de 
pronkstukken is een oude tractor van het merk Eicher uit 1957. Berends heeft de machine volledig opgekapt, 
waar hij vijf jaar mee bezig is geweest. De weergoden waren de organisator goed gezind. Op een paar spatjes 
na bleef het de hele zaterdag droog. Over het bezoek had men ook niet te klagen. Bijna tweeduizend bezoekers 
waren er getuige van hoe de dorsmachine haar werk deed. 
 
Woensdag 25 augustus 
De stichting Poppodium Corso Eelde wil de muziek en het vermaak op een hoger plan brengen. De doelstelling 
van het stichting is grote muzieknamen naar Eelde te halen en het risico te spreiden. De deelnemende 
ondernemers Polling, Casemier, Siesling, Kobes en Zinger en Boerma hebben de afspraak gemaakt garant te 

staan voor de boekingskosten en de winst van de kaartverkoop in de kas van de stichting te laten vloeien. De 
exploitatie van de feesttent staat hier los van. Je zou het kunnen zien als een bedrijf in een bedrijf. Dit jaar 
halen ze in de corsofeestweek U2NL en Di-rect naar Eelde. 
 
Vrijdag 27 augustus 
Armbandjes moeten er tijdens het Bloemencorso voor zorgen dat jongeren onder de 16 jaar minder 
gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. Jongeren moeten zich of tijdens het corso legitimeren. Wie 16 jaar of 
ouder is krijgt een geel bandje. Jongeren vanaf 18 jaar krijgen een grijs bandje. Aan jeugd zonder armbandje 
wordt geen alcohol verkocht. Met een grijs bandje mag je sterke drank bestellen. Wie eenmaal een bandje om 
heeft, kan dit alleen afdoen door het kapot te knippen. Een gebroken armbandje levert uiteraard geen alcohol 
op. 
 
Zaterdag 28 augustus 
De actie spek de kas van je corsowijk, georganiseerd door C1000 Dries Pepping mag een waar succes worden 
genoemd. Tijdens de missverkiezing werden de eerste drie prijswinnaars gelukkig gemaakt met een cheque. 
Spierveen kreeg het mooie bedrag van 610,60 euro, gevolgd door Paalakkers met 702,40 euro. Corsowijk Yde-
De Punt wist als eerste te eindigen met een bedrag van 735,70 euro. In totaal keerde C1000 Pepping aan de 
corsowijken 7.848,10 euro uit. 
 
Zaterdag 28 augustus 
Vanavond werd in de feesttent onder grote belangstelling de bloemenkoningin en haar twee hofdames gekozen 
door een vakkundige jury. Daarnaast was er een publieksprijs. Presentatior Jacques d‟Ancona hield met iedere 
deelneemster een gesprek. De publieksprijs ging naar Denice Postma uit Groningen. Tweede hofdame werd 
Tessa Pander uit Twijzel, Eerste hofdame werd Kim Muus uit Assen. Bloemenkoninging 2010 werd Lisa Damwijk 
uit Groningen. Ook haar moeder Vera was in 1984 al eens de Bloemenkoningin van het corso. 
 
Zondag 29 augustus 
Wie denkt aan de feesttent van het Bloemencorso, denkt waarschijnlijk direct aan concerten. Of anders aan de 
missverkiezing of aan flinke hoeveelheden bier. Maar toch in ieder geval niet aan een kerkdienst. Toch wordt dit 
jaar al weer voor de derde keer in de feesttent een kerkdienst gehouden, met als themea Alles Kidz. Aan het 
begin wordt er gezongen, gebeden en worden er verhalen verteld. Daarna is er een interactief deel met 
workshops schilderen, bloemschikken of poëzie. 
 
Zondag 29 augustus 
Vanavond tegen acht uur was de feesttent gereserveerd voor het Bloemenkoor Eelde en De Paiser Hopsingers 
uit Peize. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Showorkest de Estrella‟s. Voor de liefhebber van koren en 
samenzang was het een prachtige avond. Onder leiding van Mark Pepping; dirigent van beide koren, werd een 
gevarieerd repertoir gebracht. Aan het einde van de avond was er nog een samenzang van het Eelder 
Bloemenkoor  en Paiser Hopsingers. 
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September 
Woensdag 1 september 
Vanaf vandaag en tot en met maandag 6 september is de gemeente Tynaarlo gastheer van een delegatie uit de 
Roemeense gemeente Pitesti. De delegatie komt naar Tynaarlo vanwege deelname aan het Europese 
Comenius-project. Dit project is gericht op kennisdeling op het gebied van onderwijs, cultuur en 
vrijwilligerswerk. Tijdens het verblijf bezoeken de Roemenen onder andere de vrijwillige brandweer, Lentis, 
museum De Buitenplaats, ICO, CBS Menso Altingschool, Terra College en het Eelder bloemencorso. In 
Roemenië staat vrijwilligers werk nog in de kinderschoenen. Bij het organiseren van het programma wordt 
nauw samengewerkt met de stichting Tynaarlo-Pitesti. Deze stichting is al jaren actief richting Pitesti. 
 
Zaterdag 4 september 
Het 54ste Bloemencorso mag zich verheugen op stralend nazomerweer. Naar schatting bezoeken zo‟n 75.000 
mensen het schitterende corso. Het corso wordt langzamerhand een evenement met internationale uitstraling. 
Zo mocht Eelde delegaties uit Duitsland, Roemenië, Hongarije, Japan en Engeland begroeten. Er was zelfs een 
camerateam uit de Oekraïne overgekomen. De eerste en ereprijs werd dit jaar in de wacht gesleept door de 
wijk Centrum met hun wagen Feest. De publieksprijs ging naar de wagen Prince of Persia van de wijk Westend. 
 
Zaterdag 4 september 
De politie heeft vanavond een 32-jarige man uit Haren aangehouden. Agenten zagen dat twee mannen zich 
verdacht ophielden op een parkeerplaats aan de Kerkhoflaan. De 32-jarig man stopte snel iets in zijn broekzak 
en bij controle bleek dat hij harddrugs, vermoedelijk cocaïne, bij zich had. De man is hierop aangehouden. De 
harddrugs zijn in beslag genomen. 
 
Maandag 6 september 
De kavels van de nieuwbouwwijk Waterwijk in Eelderwolde doen het boven verwachting goed. Bij de verloting 
van de kavels vanmiddag op het gemeentehuis in Vries werd op 30 van de 34 kavels een optie genomen. De 
belangstellenden hebben acht weken de tijd om te beslissen of ze hun in optie genomen kavel daadwerkelijk 
willen kopen. De vier nu nog resterende kavels zijn bedoeld voor twee-onder-een-kap-woningen. 
 
Maandag 6 september 
Na ruim 30 jaar regisseuse bij operettevereniging ADO te zijn geweest nam Herma Platje-Stroetinga vanavond 
afscheid van ADO. Al in 1972 werd Herma lid van ADO. Ze zong bij de sopranen en werd direct vereerd met 
een solistenrol. In 1980 volgde Herma Kees Schimmel op als regisseuse. Haar eerste opette bij ADO was Grafin 
Marizza. In 2010 was deze opette ook haar laatste bij ADO. 
 
Dinsdag 7 september 
Vandaag is bekend geworden dat vandalen voor duizenden euro‟s schade hebben aangericht. Drie beelden in de 
tuin van museum De Buitenplaats zijn tijdens de feestweek versleept en vernield. Ook is een deel van de 
beplanting bij het museum verwoest. “Dit voorval is vorige week al gebeurd in de nacht van woensdag op 
donderdag”, zegt directeur Geert Pruiksma. Hij heeft bewust de publiciteit niet eerder gezocht omdat hij niet wil 
laten lijken dat het bloemencorso schuldig is. Hij zegt juist blij met het bloemencorso en de feesttent te zijn. 

Pruiksma denkt te weten wie de daders zijn. “Het gaat waarschijnlijk om een groep van een stuk of tien 
jongens in de leeftijd van ronde de 15 jaar uit Eelde en omliggende dorpen. Deze groep veroorzaakt volgens 
Pruiksma regelmatig overlast. 
 
Vrijdag 10 september 
Vanmiddag zijn in het Historisch Centrum van Ol Eel aan wethouder Henk Kosmeijer de eerste lesbrieven 
aangeboden. In het bijzijn van de medewerkers van deze brieven, de museumwerkgroep en het bestuur kregen 
vertegenwoordigers uit het basisonderwijs uitleg over het hoe en waarom van deze lesbrieven. Het was 
initiatiefnemer Jaap Boerema die een toelichting gaf over het reilen en zeilen van het boerenbedrijf en het 
gebruik van boerengerief in de periode 1930-1960. In een fraai uitgevoerd boekwerkje met handleiding en dvd 
zijn de thema‟s gegroepeerd en naast tekst van foto‟s voorzien. De behandeling op de scholen zal worden 
gecombineerd met een bezoek aan de expositie die Ol Eel voor dit onderwerp heeft ingericht. 
 
Zaterdag 11 september 
Onder de noemer De smaak van de 19de eeuw vinden vandaag en morgen de landelijke Open 
Monumentendagen plaats. In het Historisch Centrum van Ol Eel waren er een aantal uitstallingen: stijlkamer, 
kleding, foto-, voorwerpen- (smaak-) en boekenexposities. Voorts was er in Eelde-Paterswolde een wandel- en 
fietsroutecombinatie uitgezet en de tuin van Westerbroek en de Dorpskerk waren voor het publiek opengesteld. 
Kennelijk sprak het bovenstaand geheel de sponsor van de Open Monumentendagen, de Rabo Vastgoed Groep, 
zo aan dat de provinciale trofee aan de gemeente Tynaarlo ten deel viel. 
 
Donderdag 15 september 
Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelt de jachtwerfeigenaar Beuving uit De Punt vandaag in hoger beroep 
tot 1 jaar cel voor het knoeien met stoppen in een meterkast. Op 9 mei 2008 ontstond de fatale brand op de 
werf waarbij drie brandweermannen uit Eelde om het leven kwamen. Beuving vecht zijn veroordeling opnieuw 
aan waardoor de uiteindelijke uitspraak nog zeker een jaar op zich laat wachten. 
 
Vrijdag 16 t/m zondag 18 september 
Dit weekend houdt de Kleindierenvereniging De Vriendenkring ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een 
grote show in de Harm Rutgershal aan de Industrieweg in Paterswolde.. De keurmeesters beginnen 
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vrijdagmorgen rond negen uur met de keuring van de 225 hoenders en konijnen. De Vriendenkring heeft 68 
leden, waarvan er 43 ook actief fokker zijn. Wethouder Henk Kosmeijer opende zaterdagmorgen de 
tentoonstelling, die het bestuur natuurlijk hartelijk feliciteerde met het jubileum 
 
Dinsdag 21 september 
Al twee weken draait het in de multifunctionele accommodatie Borchkwartier vooral om kunst. De kinderen van 
de twee scholen in het gebouw leren over kunststromingen, over verschillende technieken en over beroemde 
schilders. Ook toveren ze het Borchkwartier om tot een heus museum met hun eigen werk. Aanleiding van het 
gezamenlijke project is het werk dat kunstenares Marte Röling voor het nieuwe gebouw maakte. Röling komt 
haar werk – bestaande uit diverse goudkleurige bloemen aan de buitenkant van het pand – woensdagmiddag 
om half vier zelf officieel onthullen. 
 
Woensdag 22 september 
Deze week is gestart met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken van Groote Veen. In het plangebied 
worden bijna 100 bomen en bossages gekapt. Hierna start het grondwerk voor het bouwrijp maken. Half mei 
2011 moet het gebied klaar zijn voor bebouwing. 
 
Woensdag 22 september 
De jeugdclinic, die C1000 samen met FC Groningen en Actief vandaag organiseerde, was een groot succes. De 
opkomst onder de E- en de D-spelers van Actief was enorm. De spelertjes trainden in drie groepen. Bij een van 
de onderdelne werd de balvaardigheid geoefend met dribbelvormen. De clinic eindigde met penaltyschieten. 
 
Zaterdag 25 september 
Vandaag was het nationale burendag. De bewoners van de Duinerlaan, die wel van gezelligheid houden, deden 
ook mee. Op de oprit van Duinerlaan 14/12 had scoutinggroep de Trekvogels twee grote tenten geplaatst. Alle 
bewoners van de Duinerlaan waren uitgenodigd voor koffie en thee, waar ook velen gebruik van maakten. Wat 
ze niet wisten was dat er ook een lijst quizvragen over de geschiedenis van de Duinerlaan voor hen klaar lag, 
waar iedereen zich fanatiek op stortte. Voor de kinderen was er een fotowedstrijd. 
 
 

Oktober 
Vrijdag 1 oktober 
Vanmorgen is op de startbaan van Groningen Airport Eelde het contract getekend met Dura Vermeer-Imtech 
voor de baanverlenging. Zij kunnen met het werk beginnen zodra de Raad van State daat toestemming voor 
geeft. Het is echter nog altijd onbekend of en zo ja, wanneer dat gebeurt. 
 
Zaterdag 2 oktober 
De winnaar van het AVRO Junior Songfestival is vanavond bekend geworden! De meiden Senna & Anna zullen 
Nederland in november vertegenwoordigen in Wit-Rusland. Met hun zelfgeschreven nummer My family wisten 
de twee tienjarige meiden uit Groningen en Eelde de vakjury, kinderjury en de kijkers thuis te overtuigen. Het 
werd nog even spannend toen bleek, dat het duo gelijk in puntental was geëindigd met medekandidaat Mano. 

De stemming onder de kijkers bracht de beslissing. 
 
Zondag 3 oktober 
Vanmorgen om 10.00 uur heerst er in sporthal De Marsch al een gezellige stemming, want de VvV organiseert 
weer een daverende zeskamp. Negen teams verschijnen in het speelveld om op een sportieve manier de strijd 
met elkaar aan te binden in verschillende spellen. De mega stormbaan, stoelendans, zak lopen, broek lopen, 
ober race en levende sjoelbak. Na een vrolijke dag werd Yellow Submarine uiteindelijk de winnaar. 
 
Donderdag 7 oktober 
De eilanden in het Paterswoldsemeer krijgen naamborden. Het Meerschap doet dit naar aanleiding van de dood 
van een 21-jarige student in juni, nadat hij vanaf een van de eilanden het water ingedoken was. Veel 
alarmerende mensen wisten niet waar ze zich bevonden, waardoor de hulpverleners niet wisten waar ze 
moesten zoeken. Met de plaatsing van de borden moet herhaling worden voorkomen. 
 
Donderdag 7 oktober 
De renovatie van de velden van voetbalvereniging Actief is voltooid. Het hoofdveld heeft een kunstgrasmat 
gekregen, de twee andere velden zijn van nieuw gras voorzien en de club beschikt over een nieuw scorebord. 
De opening van het nieuwe hoofdveld werd vanavond gevierd. De spelers van het eerste elftal van vv Actief 
speelden voor de gelegenheid een wedstrijd tegen Jong FC Groningen. Wethouder Martin Kremers deed de 
aftrap. “Ik ben benieuwd hoe het gaat want ik heb nog nooit gevoetbald”, zei hij. Scheidsrechter Roelof Luinge 
zou fluiten, maar hij kon vanwege een blessure niet aanwezig zijn. 
 
Zondag 10 oktober 
De afgelopen weken is er druk getraind op de obs Ter Borch voor de 4-mijl. Aangezien de Hoornse Plas dichtbij 
is, is dit een prachtige locatie om lekker te trainen. Onder leiding van meester Bert en juf Jikke rende de groep 
van 26 kinderen fanatiek hun rondjes. Alle kinderen hebben de 4 mijl keurig uitgelopen. Mark Vszolovsky was 
van hen de snelste met een tijd van 28.40. Alle kinderen liepen de 4 mijl binnen 45 minuten. Een geweldige 
prestatie. 
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Woensdag 13 oktober 
Op de meeste plaatsen in Eelde-Paterswolde is nog een gemengd rioolstelsel aanwezig. In tijden van erg veel 
neerslag kan de riolering de hoeveelheid water soms niet aan. In die gevallen treden riooloverstorten in 
werking. Een mengsel van vuil water en regenwater komt dan in het oppervlaktewater terecht. Mede hierom 
wordt nu de Zevenhuizerweg voorzien van een gescheiden rioolstelsel, waarbij het vuile water naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd en het schone regenwater wordt geloost op sloten. Met deze 
werkzaamheden is zeer onlangs begonnen en zullen naar alle waarschijnlijkheid duren tot maart volgend jaar. 
 
Donderdag 14 oktober 
Vandaag is in een verpleeghuis in Winschoten op 89-jarige leeftijd Derk Strobos overleden. Strobos is een 
Eelde-Paterswolde bekend als bode en concierge in het gemeentehuis. Na deze taak over nadat de vorige 
concierge, de familie Horst, in het begin van de zestiger jaren over en voerde die uit tot zijn pensionering 
midden tachtiger jaren. De familie Strobos vertrok toen weer naar hun oorspronkelijke woonplaats Winschoten. 
 
Zaterdag 16 oktober 
Vanmorgen werd in het Historisch Centrum van Ol Eel een fraai geïllustreerd boek ten doop gehouden met de 
titel „De Heren van Paterswolde‟. Het is een boek dat de eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van een aantal 
voormalige landgoederen, buitenplaatsen en villa‟s. Het geslacht Hesselink vormt de rode draad in dit boek. Jan 
ten Pas heeft er een zeer fraai boekwerk van gemaakt, dat gedrukt is door Doorn Drukkerij. Jan ten Pas kon 
exemplaren van het boek overhandigen aan de heer en mevrouw Hesselink-Melchior uit Vaassen, de heer en 
mevrouw Posthumus Meyjes-Koelma en burgemeester Frank van Zuilen, die met echtgenote en dochter 
aanwezig was. Bij voorinschrijving zijn reeds 300 exemplaren verkocht. 
 
Woensdag 20 oktober 
Wethouder Nina Hofstra geeft vandaag het officiële startsein voor het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk 
Groote Veen. De wethouder benadrukt in haar woorden nog eens hoe vlot de procedures haar beloop hebben 
gekregen. Het archeologisch bureau De Steekproef was ook aanwezig en toonde in de woning Esweg 72 een 
aantal gevonden voorwerpen uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd. Unieke vondsen zijn drie klokbekers en twee 
gouden vlechtsieraden afkomstig uit een graf uit de Bronstijd (2000 tot 800 voor Christus) 
 
Donderdag 21 oktober 

Een 12-jarig meisje uit Eelde zou vanavond rond 20.00 uur zijn aangerand in een bosperceel tegenover het 
vliegveld. De politie is bezig met een onderzoek, waarbij met speurhonden naar sporen is gezocht. Het 
slachtoffertje krijgt hulp om het trauma te verwerken. Eind oktober is een 29-jarige inwoner van Hoogezand 
gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij dit zedendelict. 
 
Donderdag 21 oktober 
De politie heeft vandaag in Eelde het verkeer bij de obs De Kooi gecontroleerd op het vervoer van kinderen. 
Eén ouder werd bekeurd. 
 
Vrijdag 22 oktober 
De politie heeft vier ouders die vandaag hun kinderen afleverden bij obs Ter Borch in Eelderwolde op 
onplezierige wijze de herfstvakantie ingestuurd. Zij werden bekeurd, omdat ze zich nabij de school niet aan de 
verkeersregels hielden. 
 
Dinsdag 26 oktober 
Het klompenmuseum Gebroeders Wietzes heeft 15.000 euro subisdie gekregen van de gemeente Tynaarlo, de 
provincie Drenthe, het VSB Fonds en het Jenny Vrieling Fonds uit Vries. Van dit geld heeft het museum onder 
meer de expositieruimte gerenoveerd. Ook werd de opening van de expositie Chapeau! Sabot Francais, een 
tentoonstelling met Franse klompen, ervan betaald. 
 
Zaterdag 30 november 
Vanmiddag vanaf half drie kwamen ze al glunderend binnen bij Café Boelens, de reünisten van de 
Centrumschoolklas. Het merendeel van de veertig klasgenoten zat exact vijftig jaar geleden bij elkaar in de 
eerste klas bij juffrouw Braaksma en had na zes of meer jaren onderwijs de school na een laatste schooljaar bij 
meester Toppen in 1966/67 verlaten. De afspraak voor deze reünie is vijf jaar geleden al gemaakt tijdens het 
75-jarig jubileum van de school. Het was een zeer geslaagde reünie en de afspraakt voor een volgende over vijf 
jaar is al gemaakt. 
 
 

November 
Donderdag 4 november 
Vandaag viert mevrouw Geesje Stollenga-Kok haar 100ste verjaardag in het Else van der Laanhuis, waar ze 
inmiddels zeven jaren woont. Geesje Kok wordt geboren op 4 november 1910 in Eelde als oudste dochter van 
twee bekende dorpsgenoten Arend Kok en Rika Kok-Hartlief. Geesje ging, zoals gebruikelijk in die tijd, als op 
zeer jonge leeftijd, 12 of 13 jaar, buiten de deur werken in de huishouding. Ze trouwt op 21 mei 1932 met 
Jacob Stollenga. Geesje en Jacob kregen drie kinderen, twee zoons en een dochter. Later werd de familie 
uitgebreid met vijf kleinkinderen en vijf achter-kleinkinderen. Het meest trieste wat ze nog op hoge leeftijd 
moest meemaken was het overlijden van haar kleindochter Gerda en haar oudste zoon. Wethouder Kremer 
komt Geesje Stollenga feliciteren met haar eeuwfeest. 
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Vrijdag 5 november 
Vandaag wil de familie Dunnewind laten zien hoe na een ingrijpende verbouwing de nieuwe bakkerswinkel er 
uitziet. Ze doet dit door middel van een Open Dag, waar de gelegenheid wordt geboden om te kijken hoe brood 
gebakken wordt. 
 
Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november 
Historische Vereniging Ol Eel bestaat dertig jaar en viert daarom dit weekeinde feest. Leden van de vereniging 
hebben een revue geschreven en voeren deze drie keer op in Theatercafe Boelens. Het schouwspel is 
gebaseerd op historische feiten, al dan niet met een schalkse knipoog. 
Vele acten waren herkenbaar voor het publiek. Van het bejaardentehuis ging de revue naar Kiepkeerl, de ezel 
en dan richting het museum. Natuurlijk kon men De Braak niet overslaan, net zo min als Ol Eel. Dat de Kop er 
op hoorde werd even duidelijk in beeld gebracht, evenals het voor veleln nog bekende terras van Camping 
Schelfhorst en het stembureau aldaar. Voor diegenen die het nog niet wisten, werd even duidelijk gemaakt wat 
toch nog steeds bijzonder is aan Eel en Potjewol, en de praolwaogens werden even in de schijnwerpers gezet. 
Integreren is en blijft een bijzonder onderwerp en sportief als ze zijn bij Ol Eel kon men het zwemmen binnen 
de grenzen van de dorpen niet overslaan. De boterfabriek en de groenteboern werden op een fraaie manier 
voor het voetlicht gebracht en de engeltjes zorgden voor een vrolijke lachbui vanuit het publiek. Teveel mensen 
werkten mee aan de uitvoering van de revue om ze allemaal te gaan noemen. Veel werk werd verricht om deze 
eerste revue van Ol Eel op de planken te brengen en met groot succes is dat ook gelukt. 
 
Zondag 7 november 
De spelers van het eerste elftal van voetbalvereniging Actief zijn naakt te bezichtigen op een kalender. Vandaag 
neemt trainer Joop Gall van BV Veendam het eerste exemplaar in ontvangst. De opbrengst van de kalender, die 
15 euro kost, gaat geheel naar KWF Kankerbestrijding. De voetballers zijn op twee foto‟s  volledig naakt, op de 
andere foto‟s dragen ze een rood boxershort. Voor wie niet zit te wachten op zoveel bloot, is er ook een 
gekuiste versie van de mannen in voetbaltenue. 
 
Dinsdag 9 november 
De ijsvereniging Paterswolde houdt vanavond in hun eigen kantine haar jaarvergadering. Als misschien wel het 
belangrijkste punt op de agenda was de aankoop van de ijsbaan zelf. De ijsvereniging kan de 
eigendomsrechten voor € 38.000 overnemen van de familie Nieuwold in Eelderwolde. Hiervoor moet wel een 

hypotheek voor € 20.000 worden afgesloten. De vergadering stemde met deze aankoop in. Tijdens de 
vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Willem Schierbeek, die tot erelid werd benoemd, en 
Johannes Koolman als nieuw bestuurslid verwelkomd. 
 
Vrijdag 12 november 
Ondanks het stormachtige weer werden vanmiddag de nieuwe bewoners van de levensloopbestendige 
appartementen aan de Nieuwe Akkers welkom geheten door de directeur van de Stichting Eelder Woningbouw 
Henk van Dijk en wethouder Henk Kosmeijer. Henk Kosmeijer mocht aan de heer en mevrouw Schuurman de 
sleutel van hun appartement overhandigen. 
 
Vrijdag 12 november 
Vandaag overleed na een ziekte van meer dan 25 jaar in haar woning aan de Hoofdweg in Paterswolde 
mevrouw Wil Schipper-de Witt. Ze werd 74 jaar oud en woonde met haar man Walter en de kinderen al sinds 
de jaren zestig in onze gemeente. Mevrouw Schipper was vele jaren raadslid voor de VVD van de gemeente 
Eelde en bekleedde tal van functies op sociaal-maatschappelijk gebied, ook nog tijdens haar langdurige MS-
ziekte. Ze was ook vele jaren bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Eelde-Paterswolde en ze 
droeg ook de bloedtransfusie een warm hart toe en ook daaraan besteedde ze jarenlang haar vrije tijd. Ze werd 
voor al haar verdiensten koninklijk onderscheiden. 
 
Zaterdag 13 november 
Sinterklaas kreeg vandaag een warm welkom bij zijn aankomst in het haventje bij de Twee Provinciën. De 
kinderen zongen uit volle borst de welbekende liedjes en hadden prachtige tekeningen gemaakt voor de 
goedheilig man. De Sint werd van boord geholpen door wethouder Henk Kosmeijer en Dennis Franke, die de 
honneurs prima waarnam voor Willem Slagter. 
 
Maandag 17 november 
Op het terrein van hoveniersbedrijf De Jong aan de Watermolendijk zit een overdekte schietbaan die niet 
beschikt over alle benodigde vergunningen. De gemeente Tynaarlo gedoogt de schietbaan totdat het 
bestemmingsplan is gewijzigd en de vergunningen kunnen worden verleend. De schietbaan is in afwachting 
daarvan elke dinsdagavond in gebruik bij schietvereniging De Gouden Kogel. 
Schietvereniging Filadelfia uit Tynaarlo, die onlangs na een hoogopgelopen ruzie vertrok van de schietbaan in 
Tynaarlo, heeft interesse in de schietbaan in Eelde. Zij willen daar graag op vrijdagavond schieten. De 
gemeente heeft geen zin om nog een vereniging te gedogen, maar zal dit later wel doen. 
Leefbaar Tynaarlo eist een debat over het gedogen van de schiethal. Kloos wil van burgemeester Frank van 
Zuilen weten wat er precies is voorgevallen. Dit debat komt er maar de raad gaat achter burgemeester Van 
Zuilen staan. 
 
Dinsdag 23 november 
Vanavond bleek dat inwoners van Eelde het dorps karakter van het centrum wil behouden. Het centrum in 
Eelde gaat de komende jaren flink veranderen. Op een paar karakteristieke gebouwen na – zoals het pand van 
café Boelens – maken de huidige winkels plaats voor een geheel nieuw winkelcentrum. De gemeente Tynaarlo 



 

- 21 - 
 

hoopt dat er rond de zomervakantie een definitief ontwerp ligt en dat er in 2012 kan worden begonnen met 
bouwen. Het nieuwe centrum zal bestaan uit drie grote blokken met winkels en appartementen. Tussen de 
blokken komen pleinen met veel groen. 
 
Zaterdag 27 november 
Opeens waren vandaag de twee ooievaars weer op het nest in De Braak. En dat met dit winterse weer. Ze 
waren al maanden geleden vertrokken, althans dat dachten wij. 
 
Zaterdag 27 november 
Bianca Arens van schoonheidssalon Casa Bellezza in Vennerstraat is vandaag in Weert gekozen tot Lanèche 
Beauty Expert van het jaar. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een van de honderden 
schoonheidsspecialisten uit Nederland en België die werken met Lanèche, een merk dat onder meer 
verzorgingsproducten en make-up produceert. Arends is blij met de prijs en noemt het bijzonder dat ze nu al 
wint, aangezien haar schoonheidssalon nog maar twee jaar bestaat. 
 
Zaterdag 27 november 
Vanavond is de laatste uitvoering van de musical Narnia door Musicalgroep KicK in Theater De Schalm in Assen. 
Musicalgroep KicK heeft deze musical in de afgelopen maand een aantal keren in diverse theaters opgevoerd. 
Het publiek heeft kunnen genieten van een leuk verhaal, goede zang en prachtige decors en kostuums. 
 
 

December 
Vrijdag 3 december 
Het geluk straalt de ijsclub Paterswolde vandaag tegemoet. De vereniging kreeg een nieuwe veegmachine 
aangeboden door mechanisatiebedrijf Van Bergen met een vorstelijke bijdrage van het Coöperatiefonds van de 
Rabobank. De veegmachine kan gelijk in gebruik genomen worden want de ijsbaan beleefde weer eens een 
vroege opening en kreeg gelijk een drukke dag te verwerken. Voor de schaatsers gebruik van de ijsbaan 
konden maken moest eerst met man en macht een sneeuwlaag van 5 centimeter worden verwijderd. 
 
Maandag 6 december 
Vandaag heeft Janny Visscher, voorzitter Meerschap Paterswolde, de starthandeling verricht voor aanleg van 
een zeilvoorziening voor gehandicapten bij de Vereniging Watersport De Twee Provinciën aan het 
Paterswoldesemeer. Hiermee gaat het eerste project van start. Naast dit project worden er de komende twee 
jaar nog vijf projecten rondom het Paterswoldesemeer, onder de noemer Toeristisch-recreatieve Infrastructuur 
Paterswoldsemeer, gerealiseerd. Veel ontwikkelingen en investeringen, € 4.592.000, voor een nog 
aantrekkelijker gebied. 
 
Donderdag 9 december 
Op de Westerhorn zijn vandaag auto‟s van de weg geraakt door gladheid. Een 19-jarige automobilist uit Eelde 
was dwars op de weg komen te staan door een slippartij. Een Bulgaarse bestuurder week uit en schampte een 
boom. Een 46-jarige automobilist uit Annen botste eveneens tegen een boom. Niemand raakte gewond. 

 
Zaterdag 11 december 
Vandaag worden de Nationale Spotterskampioenschappen 2010 georganiseerd door de Groningen Eelde 
Aviation Society (GEAS). GEAS is vorig jaar voor de vierde keer in haar bestaan nationaal kampioen 
vliegtuigspotten geworden. Met het behalen van dit kampioenschap nemen zij automatisch de verplichting op 
zich op het volgende kampioenschap te organiseren. Deze vindt dus vandaag in het luchthavenrestaurant 
Weelde plaats. Van de veertien team wordt Scramle uit Utrecht Nationaal Kampioen met 195 van de in totaal 
404 te behalen punten. 
 
Zaterdag 11 en zondag 12 december 
In de bloemenkassen van Rutgers in Eelde is dit weekend een kerstmarkt. Er is muziek, onder meer van het 
Amadeus Kamerorkest uit Eelde, en zijn er diverse lekkernijen te verkrijgen. In een boerderij aan de Hoofdweg 
294 in Paterswolde is vandaag en morgen een kerstmarkt van stichting Bolleboos. De opbrengst van het 
evenement gaat naar een basisschool in Kenia. 
 
Dinsdag 14 december 
Klas 2A van AOC Terra VMBO-Groen Eelde krijgt vandaag op het ministerie van Veligheid en Justitie in Den 
Haag door minister Ivo Opstelten de landelijke eerste prijs van het scholenproject „Journey Den Haag‟ 
uitgereikt. Dit is een project tegen mensenhandel. Volgens de jury hebben zij met hun slavernijcampagne 
„verrassend simpel en pakkend‟ de jury weten te overtuigen dat zij de opdracht, het „uitbeelden van jouw actie 
tegen mensenhandel‟ goed begrepen hebben. 
 
Vrijdag 17 december 
Gezamenlijk hebben ze de schouders er weer onder gezet. Richard Brink van café The Block nam het initiatief 
om een sfeervolle kerstmarkt te gaan organiseren en kreeg de plaatselijke ondernemers enthousiast voor dit 
plan. Zo ontstond vanaf Het Kampje tot aan de Dorpskerk een gezellige braderie, waar ondernemers en 
hobbyisten hun producten aan de man probeerden te brengen. Enkele verenigingen  namen van de gelegeheid 
gebruik geld in te zamelen voor hun eigen club en werd er goed werk verricht voor goede doelen. Ook de 
levende kerststal, waar zelfs een kameel te bewonderen was, trok veel bekijks. De Stamtoavel Singers 
verhoogden met hun optreden daar voor een verhoging van de kerstsfeer. 
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Zondag 19 december 
Het Eelder Bloemenkoor geeft onder leiding van Mark Pepping twee uitverkochte en prachtige kerstconcerten in 
de Dorpskerk. De Dorpskerk in kerstsfeef en de omliggende wereld bedekt met sneeuw en ijs. Beter kan het 
publiek niet in de stemming komen. ‟s Middags was er voor de pauze een gastoptreden van het 
Noorderpoortkoor en ‟s avonds zong de Barbershopgroep The Dukes. 
 
Vrijdag 24 december 
Kerstavond 2010, er waait een koude wind, de velden zijn met sneeuw bedekt, de wegen zijn glad. Het 
kinderkerstfeest van de Dorpskerk wordt ook dit jaar weer gevierd in de half open stal van de familie Van der 
Vinne in de Vosbergen. 
 
Vrijdag 24 december 
Voor het vierde jaar op rij speelde muziekvereniging Nieuw Leven op kerstavond bij de kerstzang. Na afloop 
van de kerstdienst in de dorpskerk stonden om half twaalf ‟s avonds de muzikanten van het orkest klaar om de 
kerst muzikaal in te leiden. Het aanwezige publiek kreeg de mogelijkheid mee te zingen met meerdere 
kerstliederen. 
 
Woensdag 29 en donderdag 30 december 
Beide dagen grote drukte op het Paterswoldsemeer. De KNSB organiseerde beide dagen toertochten, die door 
rijders uit heel Nederland werden bezocht, onder andere een schaatsclub uit Veldhoven. Goede tijden voor de 
horeca, die de schaatsers van snert, kwast, Glühwein en warme chocomelk voorzag. 
 
Vrijdag 31 december 
Na vele jaren stoppen Geert en Hennie Nijdam als “het verspreidend” gezicht van Dorpsklanken. Was de krant 
niet op tijd, dan werd er naar hen gebeld op woensdagavond na zeven uur en steevast werd er door hen voor 
gezorgd dat het krantje alsnog wordt bezorgd. Hun taak wordt met ingang van het nieuwe jaar overgenomen 
door Gerrit en Ria Jager. 
 
Vrijdag 31 december 
Evenals vorig jaar verkoopt Primera een oudejaars staatslot waarop 25.000 euro valt.  

 
 

Overzichten 
 

Overleden (voor zover bekend) 

1 januari Lammertienus (Tienus) kremer, overleden te Eelde, wonende Esweg 24 en echtgenoot van Gé  
 Kremer-Eitens, in de leeftijd van 80 jaar. 
7 januari Sjouke Zijlstra-Suuroverste, geboren te Wildervank en overleden te Eelde, wonende  in De  
 Duinstee en weduwe van Jan Zijlstra sr in de leeftijd 91 jaar. 
8 januari Roelf Ellens, overleden te Eelde, wonende Esweg 64 en echtgenoot van G. Ellens-Boer, in de  
 leeftijd van 94 jaar. 
12 januari Lammechien Hartlief-Assies, geboren te Vries en overleden te Eelde, weduwe van  
 Lebertus Hartlief, in de leeftijd 95 jaar. 
13 januari Anna Maria Wieland-Smid, geboren te Eelde en overleden te Delfzijl, wonende in Appingedam  
 en gewezen echtgenote van Fokko, in de leeftijd van 84 jaar. 
15 januari Hilda Koolhof, geboren te Vlagtwedde en overleden te Eelde, wonende in De Wieken en  
 weduwe van K.J. van Dijk in de leeftijd van 84 jaar. 
19 januari Huibert Paul (Huib) Boerema, geboren te Ulrum en overleden te Eelde, wonende Schultenweg  
 68 en echtgenoot van Grietje Boerema-ter Steege, in de leeftijd van 64 jaar. 
21 januari Aaltje (Aly) Sikkens, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende te Assen, in de leeftijd  
 van 46 jaar. 
27 januari ir. Berend Pals, wonende Hoofdweg 404 (Noordwijk) en weduwnaar van Rienie Pals, in de  
 leeftijd van ? jaar. 
3 februari Pieter (Piet) van der Heijde, geboren te Eelde en overleden te Hoogeveen, wonende in  
 Hoogeveen en echtgenoot van J.M. van der Heijde-van Kruijl, in de leeftijd van 79 jaar. 
5 februari Simon (Siem) Hertog, geboren te Den Helder en overleden te Eelde, wonende Duinerlaan 6a  
 en echtgenoot van Nel Hertog-Geerts, in de leeftijd van 74 jaar. 
5 februari Willem Hoven, geboren te Norg en overleden te Eelde, wonende Landsteinerweg 13 en  
 echtgenoot van Roelfje Hoven-Ensing, in de leeftijd van 74 jaar. 
9 februari Ate Koster, geboren te Peize en overleden te Paterswolde, wonende Parmentierweg 8 en  
 echtgenoot van G. Koster-Hofman, in de leeftijd van 87 jaar. 
14 februari Henderika Schuring-van Veen, geboren te Eelde en overleden te Assen, weduwe van Luderus  
 Schuring, in de leeftijd van 87 jaar. 
15 februari Jacob Bronsema, overleden te Eelde, weduwnaar van Grietje Hofman, in de leeftijd van 89  
 jaar. 
15 februari Johannes Gerrit (Hans) Makken, geboren te Eelde en overleden te Groningen, weduwnaar van  
 Hillie Kampstra, in de leeftijd van 87 jaar. 

22 februari Grietje Aaldring-Kok, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende Nieuwe Akkers  
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 10 en echtgenote van Jannes Aaldring, in de leeftijd van 71 jaar. 
22 februari Ab Brunsting, wonende Mimosahof. 
27 februari Roelof Venema, geboren en overleden te Paterswolde, vriend van Aly Torensma, in de leeftijd  
 van 66 jaar. 
27 februari Sjoerdy Aafke Franssens, geboren te Usquert en overleden te Eelde, weduwe van prof. dr.  
 A.H. van der Weel, in de leeftijd van 97 jaar. 
    maart Roel Keizer, overleden te Paterswolde, wonende in de Duinstee en echtgenoot van Pieternel  
 Keizer, in de leeftijd van 80 jaar. 
3 maart Harte Martens, geboren te Oudemolen en overleden te Assen, wonende Eekhoornstraat 24 en  
 weduwnaar van Elsje Broekema, in de leeftijd van 89 jaar. 
13 maart Wubbo Stel, wonende Mozartweg 13 en echtgenoot van Coby Stel-Hendriks, in de leeftijd van 
 89 jaar. 
15 maart Teunsina (Teuntje) Bosman-Lunshof, geboren te Eelde en overleden te Beilen, wonende in  
 Donderen en weduwe van Dirk Bosman, in de leeftijd van 89 jaar. 
17 maart Hinnie van Bergen-Knollema, geboren te Kropswolde en overleden te Eelde, weduwe van Derk  
 van Bergen, in de leeftijd van 83 jaar. 
17 maart Luchiena (Ginie) Westerhof-Stroetinga, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van  
 Tjerk Westerhof, in de leeftijd van 92 jaar. 
20 maart Jack Mikx, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Beethovenweg 24 en  
 echtgenoot van Tineke Mikx-Visscher, in de leeftijd van 72 jaar. 
22 maart Luuk Lodewijk Franciscus Maria Schaub, geboren te Rijswijk en overleden te Paterswolde,  
 wonende Hooiweg 84 en echtgenoot van Daniella Schaub-van Leuven, in de leeftijd van 47  
 jaar. 
26 maart Henri Christiaan Joseph (Hans) de Boer (arts), geboren te Amsterdam en overleden te  
 Paterswolde, wonende Kwikstaartweg 23 en echtgenoot van J.W.M. de Boer-Broekema, in de  
 leeftijd van 84 jaar. 
29 maart Hendrik (Hennie) Been, geboren en overleden te Eelde, wonende Burg. Strubenweg 70  
 (eigenlijk De Duinstee) en echtgenoot van Dina Been-Riemeijer, in de leeftijd van 80 jaar. 
29 maart Johannes Wilhelmus (Joop) Kleinveld, wonende Zuurstukken 38 en weduwnaar van Biny  
 Kleinveld-Vonk, in de leeftijd van 78 jaar. 
30 maart Bert Londeman, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Paalakkers 20 en  

 echtgenoot van J. Londeman-Hadders, in de leeftijd van 79 jaar. 
30 maart Geertruida Helena (Trudie) Ebels-Ansingh, overleden te Eelde, wonende in het Else van der  
 Laanhuis en weduwe van Lucas Ebels, in de leeftijd van 90 jaar. 
1 april Delia Roelfina Davids-Ansingh “Delia van Joekes Haart”, geboren te Eelde en overleden te  
 Vries, weduwe van Abel Davids, in de leeftijd van 86 jaar.  
3 april Jacob van der Tuin, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in het Else van der  
 Laanhuis en echtgenoot van S. van der Tuin-Hogenbirk, in de leeftijd van 96 jaar. 
7 april Egbert Idsingh, overleden te Paterswolde, wonende Hoofdweg 177 en weduwnaar van Tinie  
 Stoffers, in de leeftijd van 79 jaar. 
13 april Dick Smiers, geboren te Anna Paulowna en overleden te Eelde, wonende Burg. Strubenweg 38  
 en echtgenoot van Guus Smiers-Kortekaas, in de leeftijd van 78 jaar. 
13 april Johan Brookman, overleden te Eelde, wonende Schultenweg 98 en echtgenoot van Grietje  
 Brookman, in de leeftijd van 58 jaar. 
19 april Klaasje Bosscher-Hammer, geboren te Zwartsluis en overleden te Eelde, weduwe van Lukas  
 Bosscher, in de leeftijd van 88 jaar. 
19 april Reina Bolhuis-Trip, geboren te Wildervanksterdallen en overleden te Eelde, wonende in het  
 Else van der Laanhuis en echtgenote van Jan Bolhuis, in de leeftijd van 88 jaar. 
27 april Klaas Veldman, geboren te Eelderwolde en overleden te Paterswolde, wonende Jan 
 Pelleboerplein 15 en echtgenoot van Gerrie Veldman-van Bosheide, in de leeftijd van 81 jaar. 
28 april Hillegien (Hillie) Dussel, geboren te Eelde en overleden te Borger, wonende te Borger, in de  
 leeftijd van 84 jaar. 
mei Tjakko Kip, wonende Esweg 5 en echtgenoot van Giny Kip-Geerlinks, in de leeftijd van 76  
 jaar. 
5 mei Hindrikje (Henny) Wiardi-Birza, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Stoffer  
 Holtjerweg 7 en weduwe van Willy Wiardi, in de leeftijd van 79 jaar. 
8 mei Sjabbo Buitenkamp, geboren te Slochteren en overleden te Eelde, wonende Hoofdweg 132 en  
 echtgenoot van Martha Buitenkamp-Dijkstra, in de leeftijd van 90 jaar. 
mei Frank Dullaart, 
11 mei Pieter Horst, geboren en overleden te Paterswolde, wonende Schoollaan 19, in de leeftijd van  
 50 jaar. 
24 mei Gijsbertus Lanting, wonende Händelweg 14 in de leeftijd van 83 jaar. 
25 mei Tjitske (Tilly) Lourens-Lourens, geboren te Winschoten en overleden te Paterswolde, wonende  
 Hoofdweg 264 en echtgenote van Jaap Lourens, in de leeftijd van 79 jaar. 
26 mei Aaltje Wisman-Mateboer, geboren te Genemuiden en overleden te Paterswolde, wonende  
 Hoofdweg 344 en echtgenote van Jan Doeko Wisman, in de leeftijd van 91 jaar. 
30 mei Hendrik Talens, geboren en overleden te Eelde, wonende Paalakkers 36, in de leeftijd van 76  
 jaar. 
1 juni Christian Lukey, geboren te Bussum en overleden te Groningen, wonende Hooiweg 71 en  
 echtgenoot van Klasien Lukey-de Boer, in de leeftijd van 74 jaar. 
6 juni Hendrik (Henk) van Es, geboren te Norg en overleden te Groningen, wonende Stoffer  
 Holtjerweg 57 en echtgenoot van  Hennie van Es-van Biessum, in de leeftijd van 83 jaar. 
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9 juni Anna Catharina Maria Wagenaar-Ruitenbeg, geboren te Raamsdonk en overleden te  
 Groningen, in de leeftijd van 90 jaar. 
21 juni Henk Wiering, wonende te Yde en echtgenoot van Sieny Wiering, in de leeftijd van 52 jaar. 
24 juni Hendrik (Henk) de Kleine, geboren en overleden te Eelde, wonende Kooiweg 14 en echtgenoot  
 van Janny de Kleine-Homan, in de leeftijd van 55 jaar. 
29 juni Piet Jan Wiersma, overleden te Eelde, wonende Mozartweg 41 en weduwnaar van Ninky Zwart  
 en partner van Aly Thiewes, in de leeftijd van 83 jaar. 
.. juni Mariek Wentzel, wonende aan de Kosterijweg. 
6 juli Hannie Hellemans-Blase, geboren te Hilversum en overleden te Paterswolde, weduwe van  
 Nico Hellemans, in de leeftijd van 90 jaar. 
16 juli Rienk Jacobus Antonus van der Woude, geboren te Groningen en overleden te  Eelde, wonende  
 Zevenhuizerweg 89 en echtgenoot van Gerrie van der Woude-Boersma, in de leeftijd van 80  
 jaar. 
21 juli Grietje Geertruidag Boukje (Iet) Baner-Klein, weduwe van Zwonimir Baner, in de leeftijd van  
 82 jaar. 
24 juli Harmina Bensink-Meulman, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Gerrit Jan Bensink,  
 in de leeftijd van 95 jaar. 
.. juli ? Henny van Empel, echtgenote Theo Borgemeester.  
4 augustus Writser Jannes (Frits) van Wijk, geboren te Eelde en overleden te Roden, wonende te Roden  
 en echtgenoot van Janny van Wijk-Ottens, in de leeftijd van 88 jaar. 
16 augustus Antonie (Tonnie) Boeree, overleden te Eelde, wonende Ruskenstukken 9 en echtgenoot van  
 Lien Boeree-Dijkman, in de leeftijd van 81 jaar. 
2 september Elizabeth Grietje (Betsy) Schurer-van Hoek, geboren te Winschoten en overleden te Eelde, in  
 de leeftijd van 97 jaar. 
7 september Johanna (Jopie) Helder-Hammenga, geboren te Haren en overleden te Eelde, wonende in De  
 Wieken en weduwe van Johan Albert Helder, in de leeftijd van 88 jaar. 
7 september Johan Adolf (Joop) Sparenberg, geboren te Amsterdam en overleden te Paterswole, wonende  
 Meerkoetlaan 7 en weduwnaar van Benja Hannie Paula Holtrust, in de leeftijd van 85 jaar. 
8 september Bettie (Baije) Vogt-Busscher, geboren en overleden te Groningen, wonende Stoffer Holtjerweg  
 63 en weduwe van Josefius Everadus Vogt, in de leeftijd van 76 jaar. 
9 september Wiendelt Dussel, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwnaar van  

 Marijtje Hopman en eerder van Ietje Stavasius, in de leeftijd van 82 jaar. 
9 september Evert Veendijk, geboren te Groningen en overleden te Zuidlaren, voorheen wonende  
 Zonnehorst 26, in de leeftijd van 96 jaar. 
21 september Hillechien Johanna (Hilda) Wollthuis-Brink, geboren en overleden te Eelde, wonende  
 Händelweg 4, in de leeftijd van 80 jaar. 
22 september Gerda Joren-Timmer, geboren te Eelderwolde en overleden te Eelde, wonende Stoffer  
 Holtjerweg 49 en weduwe van Frans Joren, in de leeftijd van 77 jaar. 
24 september Stientje Ubels-Lemain, overleden te Eelde, wonende in de Duinstee en weduwe van Hendrik  
 Ubels, in de leeftijd van 91 jaar. 
29 september Aaltje Luinge-Pieters, overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en weduwe van Hendrik  
 Luinge, in de leeftijd van 95 jaar. 
29 september Henk Bruinsma, geboren te Odoorn en overleden te Eelde, wonende Paulus Potterweg 15 en  
 echtgenoot van Mina Bruinsma-Pranger, in de leeftijd van 72 jaar. 
oktober Manny Drewes, wonende Stoffer Holtjerweg flat 5. 
3 oktober Antonie Knigge, wonende in De Enk Zuidlaren (Schoollaan 20X) en echtgenoot van Tine  
 Knigge-Knibbe, in de leeftijd van 88 jaar. 
3 oktober Thea Jantina Heemskerk-Rawee, overleden te Eelde, weduwe van Cornelis Heemskerk, in de  
 leeftijd van 76 jaar. 
6 oktober Margaretha Margiena Westerhof-Huizingh, overleden te Eelde, weduwe van Jan Westerhof, in  
 de leeftijd van 82 jaar. 
10 oktober Elisabeth (Lies) Jekel-Bosma, geboren te Gorredijk en overleden te Groningen, weduwe van  
 Pieter Jekel, in de leeftijd van 84 jaar. 
15 oktober Jan Hendrik Stoffers, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende te Gieten en  
 echtgenoot van Jantje Stoffers-van der Spoel, in de leeftijd van 76 jaar. 
16 oktober Jantje Stoffers-Hoving, geboren te Oude Pekela en overleden te Eelde, wonende in De  
 Duinstee en weduwe van Wopke Stoffers, in de leeftijd van 91 jaar. 
22 oktober Klaas van Donderen, geboren te Heer en overleden te Groningen/Eelderwolde, wonende  
 Groningerweg 143 en gescheiden van Annemiek, in de leeftijd van 49 jaar. 
24 oktober Marchien Sinkgraven-Dussel, geboren en overleden te Eelde, wonende in het Else van der  
 Laanhuis en weduwe van Jan Koop Sinkgraven, in de leeftijd van 96 jaar. 
27 oktober Dave den Hamer, overleden te Eelde, wonende Schultenweg 19, in de leeftijd van 29 jaar. 
7 november Arnoldus Marius (Knoek) Hamoen, geboren te Utrecht en overleden te Paterswolde, wonende  
 Hooiweg 206 en echtgenoot van J. Irene Hamoen, Verbree, in de leeftijd van 90 jaar. 
11 november Corrie Hindriks-Arends, geboren en overleden te Eelde, wonende in De Wieken en weduwe  
 van Johannes Hindriks, in de leeftijd van 89 jaar. 
12 november Wil Schipper-de Witt, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Hoofdweg 134b  
 en echtgenote van Walter Schipper, in de leeftijd van 74 jaar. 
18 november Jantje Boerma, wonende in Verpleeghuis Maartenshof, in de leeftijd van 90 jaar. 
19 november Bouwina Hermanna de Langen-Carlier, overleden te Eelde, wonende Händelweg 30 en  
 echtgenote van Dolf de Langen, in de leeftijd van 93 jaar. 
21 november Hennie Veenhuis-Kremer, geboren te Paterswolde en overleden te Assen, wonende in de  
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 Vierackers in Assen en weduwe van Jan Veenhuis, in de leeftijd van 88 jaar. 
23 november Johannes Petrus (Jan) de Groot, geboren te Utrecht en overleden te Paterswolde, wonende  
 Hoofdweg 486 en weduwnaar van Els de Groot-Goudkuil, in de leeftijd van 89 jaar. 
25 november Jacoba Meulman-Wieringa, geboren te Zijldijk en overleden te Eelde, wonende in het Else van  
 der Laanhuis en weduwe van Eefke Meulman, in de leeftijd van 85 jaar. 
27 november Pieter Jan (Peter) Gerrits, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, wonende  
 Hoofdweg 245 en echtgenoot van Tiny Gerrits-Holt, in de leeftijd van 77 jaar. 
5 december Jo van Hoboken, geboren te Amsterdam en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee, in de  
 leeftijd van bijna 96 jaar. 
8 december Wilhelmina (Ina) Jonkman-Nijdam, geboren en overleden te Groningen, wonende  
 Kluivingskampenweg 12 en echtgenote van Klaas Jonkman, in de leeftijd van 47 jaar. 
8 december Elsien (Ellie) Wiering-Tolner, overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en weduwe van  
 Engbert Harm Wiering, in de leeftijd van bijna 88 jaar. 
9 december Jan Nijdam, geboren en overleden te Eelde, wonende Stoffer Holtjerweg 35 en echtgenoot van  
 Hilda Nijdam-van der Molen, in de leeftijd van 87 jaar. 
27 december Albertus Marinus (Bertus) Stinissen, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende  
 Hogestukken 23, echtgenoot van T.A. Stinissen-Perdok, in de leeftijd van 88 jaar. 
 
 

Jubilea (voor zover bekend) 

9 januari 50 jaar getrouwd Nico en Alie Harms, wonende Prins Bernhardlaan 8. 
28 februari 65 jaar getrouwd Max de Boer (93) en Anny Everts (84), wonende te Paterswolde. 
17 juni 60 jaar getrouwd Lammert en Grietje Lemmen-Kroon, wonende aan de Esweg. 
29 november 60 jaar getrouwd Jan en An van Benten-Van Biemen, wonende in De Wieken. 
 
 
 

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


