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Eelder Journaal 2011
Feiten en gebeurtenissen
Proloog
Er was dit jaar in onze regio sprake van een rustige oudejaarsviering, alhoewel de politie van sommige zaken
ook niet direct melding hoeft te hebben gekregen. In Paterswolde werd een brandende personenauto op de
Hoofdweg door de vrijwillige brandweer geblust en daarbij werden ongepaste woorden gericht aan de
spuitgasten (verbaal geweld noemt men dat), zodat de politie eraan te pas moest komen de gemoederen te
sussen.
Vanaf 27 november lag ons gebied bedekt onder een laag sneeuw doch door de op oudejaarsdag ingevallen
dooi zag het er nieuwjaarsmorgen bij drie graden boven nul heel anders uit en was een groot deel van de
sneeuw verdwenen. Maar de winter was nog niet voorbij.

Januari
Maandag 3 januari
Vandaag is een beeld onthuld in het Else van der Laanhuis. Dit beeld is aangeboden door de bewoners van het
huis ter gelegenheid van het opheffen van het bewonerspotje “Lief en Leed”. Het beeld is onthuld tijdens de
nieuwjaars-bijeenkomst in het bijzijn van een groot aantal aanwezigen. Het beeld „Het is goed zo‟ is ontworpen
en gemaakt door beeldhouwster Anna van Voorn, werknemer in het Else van der Laanhuis.
Vrijdag 7 januari
Vanmorgen heeft de politie in een winkelmagazijn aan de Vismarkt in Groningen een 34-jarige man
aangehouden. De man, die formeel in Eelde verblijft, had zich samen met een paar andere mannen verschanst
in een ruimte achter het bedrijf. Medewerkers van dit bedrijf waarschuwden de politie, die de zwerverstypes
wilde wegsturen. De 34-jarige Eeldenaar was in het bezit van een kapotte schaar met een scherpe punt. Toen
een agent de schaar voor zijn eigen veiligheid vastpakte, begon de verdachte te schelden en te vloeken.
Daarbij werden de agenten meerdere keren bedreigd. Eén agent werd door de Eeldenaar zelfs geschopt. De
verdachte is daarop meegenomen naar het politiebureau. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.
Vrijdag 7 januari
Voorzitter Nico Harms liet vanavond tijdens de Nieuwjaarsvisite in het Loughoes weten dat Ol Eel tot 1 januari
2013 gebruik kan maken van het Turngebouw aan de Bähler Boermalaan. Ol Eel hoeft hiervoor geen huur te
betalen, maar wel de energiekosten en verzekeringen. Gezien de lange winter van vorig jaar is de gasrekening
beduidend hoger dan was begroot. Er vindt een herbezinning plaats en wordt gekeken hoe de kosten omlaag
kunnen en de inkomsten verhoogd. De Nieuwjaarsvisite werd ook deze keer een bijeenkomst, die past bij de
aard van de vereniging. Naast een optreden van Trijntje van der Scheer en Gerrie van der Veen, die met hun
repertoire de bijna honderd bezoekers aan het zingen kregen, was er ook een moment van stilte. Dit ter
nagedachtenis aan de meer dan honderd Eeldenaren die het afgelopen jaar zijn overleden.
Donderdag 13 januari
Vandaag werd bekend dat de gemeente Tynaarlo de Menso Altingschool geschikt wil maken voor de huisvesting
van tal van culturele organisaties. Het gaat om Ol Eel, operettevereniging ADO, Nieuw Leven, Radio Tynaarlo
Lokaal, het Bloemencorso en Dorpsklanken. De Menso Altingschool kom op termijn vrij als de school verhuist
naar een nieuw multifunctionele accommodatie in Paterswolde.
Zaterdag 15 januari
Zo‟n 40.000 dahliaknollen van het Bloemencorso zijn verrot door het natte weer van de afgelopen maanden.
Het bestuur heeft voor 10.000 euro 40.000 nieuwe dahliaknollen besteld. Het eerste deel hiervan is inmiddels
al in Eelde gearriveerd en de rest volgt over enkele weken. Voorzitter André Ensing weet nog niet wat de
gevolgen van de financiële tegenvaller zullen zijn. “We hopen dat we sponsors kunnen vinden die bij willen
springen. En anders gaan we bezuinigen.”
Donderdag 20 januari
Vandaag ontstond een aanrijding op de hoek van de Hoofdweg en de Brinkhovenlaan. De bestuurder van de
auto, die uit de richting van Groningen kwam, wilde een rij auto‟s passeren, die op dat moment stil stonden. Hij
had niet in de gaten dat de voorste auto linksaf wilde slaan de Brinkhovenlaan in. Met als gevolg dat hij een
flinke tik kreeg en van de weg raakte zo de tuin in van de familie Hartlief. Gelukkig reden er op dat moment
geen fietsers aan de oostkant van de Hoofdweg en leverde de ravage alleen materiële schade op. Slechts
verkeersborden, kunstof bielzen en de vlaggemast en ook beide auto‟s moesten het ontgelden.
Zaterdag 22 januari
De Historische Vereniging Ol Eel heeft een tentoonstelling ingericht met foto‟s, kleding en land- en
tuinbouwwerktuigen. Deze tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van het Historisch Centrum
en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Zondag 30 januari is de laatste dag. In de Turnzaal is het
verleden met foto „s uit de periode 1950-2000 en kleding van 1900 tot 1950 zichtbaar gemaakt. De land- en
tuinbouwwerktuigen die voor een groot deel permanent zijn opgesteld geven een aardig beel van hoe het er
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vroeger aan toe ging. Vooral de kleding, dit keer ondergoed, laat zien dat de nachtponnen, linnen onderjurken
en damesonderbroeken er anders uitzagen dan nu het geval is.
Woensdag 26 januari
Begin van dit jaar heeft Roelof Biek, Esweg 3, zijn activiteiten uitgebreid met funverhuur. Naast zijn
werkzaamheden als bouwer en leverancier van zwembaden, maatwerk sauna‟s en whirlpools, waaar hij meer
dan twintig jaar ervaring heeft, ziet hij ook mogelijkheden in de verhuur van opblaasbaren objecten. Dit in de
vorm van o.a. springkussens voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Voor het organiseren van
kinderfeestjes in de tuin heeft hij ze in alle maten, waarvan de meeste overdekt.
Zaterdag 29 januari
Vandaag overleed, 93 jaar oud, in de Duinstee Bouwe Seffinga. Bouwe Seffinga werd in Paterswolde geboren
maar woonde vele jaren in de buurtschap De Essen in Haren. Maar bij het ouder worden kroop het bloed weer
waar het niet gaan kan, en kwam hij terecht in het Else van der Laanhuis, waar hij jarenlang woonde tot hij
opgenomen moest worden in de Duinstee. Seffinga was een bekend lid van Ol Eel en was heel bekend met het
dorp Paterswolde. Hij bezat een grote hoeveelheid foto‟s en krantenartikelen van vroeger en was altijd bereid
om historievorsers e helpen op het juist pad te komen. Hij maakte deel uit van allerlei commissies op dit gebied
en schreef ook wel eens een stukje in de historische boeken die hier verschene.
Eind januari
RTV-Drenthe bericht dat buurtbewoners in de Vennerstraat geschokt waren, omdat er een Thaise Massagesalon
in hun straat was nedergedaald. Volgens het nieuws op de radio werd er in een huurhuis een deze straat een
dergelijk bedrijf gerund door de huurder. Volgens „de buurt‟ blijft het daar niet bij. Eerst werden er auto‟s
verkeerd geparkeerd volgens een buurtbewoner, want volgens deze bewoner geeft het ook andere overlast,
want er liepen nu volgens hem ook steeds „allerlei kerels die kant op‟. Volgens de huurder is er geen enkele
sprake van erotische handelingen. Inmiddels is het verhuurde pand ontruimd.

Februari
Dinsdag 1 februari
Justitie laat de Hoogzandster onderzoeken die verdacht wordt van de verkrachting en bedreiging van een
meisjes van 12 jaar uit Eelde. Dat zou zijn gebeurd in een bos bij het vliegveld in oktober vorig jaar. Of het
psychologisch onderzoek van de 29-jarige H.H. gebeurt in het Pieter Baancentrum of een Forensisch
Psychiatrische Kliniek (FPK) is nog niet duidelijk. De rechter-commissarie moet hierover beslissen. De
verkrachtingszaak werd vandaag voor de Asser rechtbank aangehouden vanwege het onderzoeksverzoek. De
advocaat van de verdachte zet haar vraagtekens bij de verklaring van het meisje. “Het is vreemd dat de man
het meisje eerst vastbindt, bedreigt en verkracht en haar vervolgens gewoon laat lopen. Ik vraag me ook af
wat een tiener ‟s avonds zomaar in een bos doet.” De tiener loog op internet over haar leeftijd. In haar profiel
stond dat ze 18 was.
Woensdag 2 februari
Het is de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) een raadsel waarom het kabinet vliegveld Eelde
van nationaal belang acht. Dat schrijft VOLE in een brief aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Mileu.
Die behandelt morgen de Luchtvaartnota. VOLE meent juist dat het belang van Eelde als onbeduidend kan
worden gekwalificeerd. In dat kader wordt verwezen naar het volgens de vereniging geringe aantal passagiers
en de kleine omzet. VOLE vergelijkt de omzet van de luchthaven met die van een gemiddelde supermarkt en
wijst erop dat Eelde met jaarlijks 50.000 passagiers verbleekt bij het aantal reizigers (325.000) dat gedurende
een jaar op de buslijn Groningen-Lelystad wordt vervoerd. De baanverlenging die het vliegveld bepleit en VOLE
juist betwist, wordt door de vereniging dan ook geduid als „weggegooid geld‟.
Zondag 6 februari
Vanmiddag om 13.52 uur kreeg de brandweer een melding van brandgerucht binnen het museum De
Buitenplaats. Ter plaatse bleek dat er daadwerkelijk kortsluiting was geweest in een kastje met
stroomspanning. Het vuur was ondertussen al gedoofd. Er zijn geen personen gewond geraakt en over de
schade is verder niets bekend.
Zaterdag 12 en zondag 13 februari
In dit weekend werden verschillende automobilisten in Eelde opgeschrikt door vernielingen aan de bij de weg of
in de tuin geparkeerde auto‟s. Aan de Schultenweg werden banden doorgestoken en vernield met een scherp
voorwerp en ook werd een container omvergeworpen. Aan de Wolfhorn werd een achterruitwisser verbogen en
werden meerdere auto‟s met grondverf besmeurd.
De krant meldt woensdag 23 maart dat vier jongens van 15 jaar uit Eelde en Roden hebben bekend dat zij in
de avonduren van 12 februari deze vernielingen en diefstallen hebben gepleegd. Ze hebben dertien autobanden
lekgestoken, vijftien merkemblemen van auto‟s gestolen en een trampoline en brievenbus vernield. Ook hebben
ze verf over vier auto‟s gegooid en een surfplank gestolen. Daarnaast werden meerdere kleine baldadigheden
gepleegd zoals het omgooien en uit de grond trekken van beeldjes, tuinverlichting en brievenbussen. Ze
bekenden en verklaarden uit verveling te hebben gehandeld. Tegen de tieners wordt proces-verbaal
opgemaakt.
Zondag 13 februari
Het Eelder Harmonica- en accordeonfestival vondt vandaag alweer voor de vijfde keer plaats in Herberg Oud
Gemeentehuis. Het festival, dat met het mini-jubileum haar eerste lustrum vierde, startte aan het eind van de
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ochtend en werd bij het aanbreken van de avond weer beëindigd. Veertig muzikanten speelden de gehele
middag op het podium in de grote zaal hun favoriete muziekinstrument. Ook in de serre van de herberg konden
harmonica- en accordeonliefhebbers hun muzikale noten kwijt. Het volop toegestroomde publiek genoot van
een „uitzonderlijk goede voorstelling‟, aldus een van de toeschouwers. De uitgenodigde muzikanten waren op
hun beurt lovend over de goede organisatie van het evenement.
Maandag 14 februari
Binnen de operettevereniging ADO is grote beroering ontstaan rond de royering van een lid. De man wierf eind
jaren negentig leden voor een soort pyramidespel. De leden investeerden tienduizenden euro‟s maar kregen
niets terug. Het bestuur heeft hem meermalen mondeling en per brief te kennen gegeven dat hij zijn
lidmaatschap moet opgeven. Hij vertoonde zich lange tijd niet bij de vereniging, maar onlangs heeft onlangs
repetities bezocht. Het bestuur heeft een speciale ledenvergadering uitgeroepen op 14 maart met als
agendapunt het royament van dit lid.
Dinsdag 22 februari
Vanochtend bracht staatssecretaris Joop Atsma een bezoek aan Groningen Airport Eelde, mede op uitnodiging
van CDA Drenthe. Atsma heeft tijdens het bezoek een korte rondleiding gekregen en met de directie gesproken
ove onder andere de toekomst van de luchthaven. Hij gaf daarbij aan dat de luchthaven geen verruiming van
de geluidscontouren krijgt en dat ze binnen de huidige normen naar oplossingen moeten zoeken.

Maart
Vrijdag 4 maart
Vandaag een gedenkwaardige dag voor Lianne Abeln want haar nieuwe cd-box “t „Goie leven‟ wordt
gepresenteerd in Het Huis van de Groninger Cultuur aan het Cascadeplein in Groningen. De cd-box bestaat uit
drie cd‟s waarvan de eerste twee een overzicht geven van al haar vorige werken en de derde cd bestaat uit
achttien nieuwe nummers. In totaal zijn er 62 nummers te beluisteren. Ook bevat de box een boekje met alle
songteksten.
Maandag 7 maart
De corsowijken hebben vanavond in luchthavenrestaurant Weelde de ontwerpen voor hun corsowagens
uitgezocht. De ontwerpen passen in het motto Swingtime van het 54 ste Bloemencorso dat op zaterdag 3 en
zondag 4 september wordt gehouden. De corsowijk De Korenbloem mocht als eerste zijn keuze maken.
Corsowijk Rond de Wieken mocht als negende een keuze maken, maar dat betekent dat hun praalwagen
officieel als nummer duizend de boeken in zal gaan.
Dinsdag 8 maart
Anke Flik (58) thans woonachtig in Haren heeft vanmiddag de Medaille van Verdienste van de gemeente
Tynaarlo ontvangen. Wethouder Harm Assies zette Flik in het zonnetje als waardering voor haar grote bijdrage
aan het culturele leven in de gemeente. Flik is voorgedragen door de Culturele Raad Eelde, waarvan ze tien jaar
lang voorzitter was.
Vrijdag 10 maart
Ol Eel kwam al eerder in het bezit van het familiearchief van Hesselink, waaruit Jan ten Pas putte om het boek
“De Heren van Paterswolde” te schrijven. Om het archief toegankelijk te maken en een goede bewaarplek te
geven is met de gemeente de afspraak gemaakt dat het archief wordt opgeborgen in het kelderdepot van het
gemeentehuis. Vanmiddag kwamen de betrokkenen in het Historisch Centrum bij elkaar om kennis te nemen
van de indrukwekkende lijst die door Otto Nienhuis van de gemeente is opgesteld. Hieronder verschillende
koop- en verkoopakten op perkament me lakzegel. De zegelstempel die hiervoor werd gebruikt is als bewijs
aanwezig. Uit een latere periode de verlovingsringen (1894) van Derk Hesselink en Alida Bosscher en
verschillende foto‟s van de huwelijksplechtigheid. Vanmiddag werd de overdrachtsovereenkomst van Ol Eel
naar de gemeente getekend. De bedoeling is het archief te beschrijven en te zijner tijd op de website te zetten.
Vrijdag 10 maart
‟t Knipcentrum is verhuisd naar Hoofdweg 113 en opent vandaag de deuren voor het publiek. Na vijf maanden
hard werken mag het resultaat er dan ook zijn, een mooie salon en van alle gemakken voorzien. Modern maar
toch erg gezellig.
Zondag 12 maart
Zeemansliederen, shantysongs en andere klassieke liederen schalden vandaag door de veilinghallen van Eelde.
Want het was weer zover: voor de veertiende keer stond het Groot Koren Festival op het programma. De Rôner
Singers uit Roden, het Eelder Bloemenkoor en piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts uit Hoogezand-Sappemeer
zorgden voor een vrolijke muzikale noot tijdens de vlooienmarkt. Zij sloten het ‟s middags af met een
imposante samenzang.
Maandag 14 maart
De Historische Vereniging Ol Eel is een niet onbelangrijke club in Eelde-Paterswolde en heeft veel te danken aan
hen die aan de basis hebben gestaan. Een van deze personen was Koen van Bergen, die vanaf de beginjaren
zich ingezet heeft om de historie onder de aandacht te brengen. Als ondernemer en bestuurslid van de EPE
heeft hij zijn kennis ingebracht voor het boek over de ondernemers. Ard van Bergen, die het bedrijf voor Tuinen Parkmachines van zijn vader overnam, heeft ook een warm hart voor Ol Eel. Vandaag overhandigt hij een
bedrag van vijftienhonderd euro aan Carin Bodewes, voorzitter van de stichting, als restitutie van het bedrag
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dat Ol Eel had betaald voor de opslag van museumstukken in een magazijn van zijn bedrijf. Door deze
schenking wordt de verbondenheid tussen de familie Van Bergen en Ol Eel opnieuw bevestigd.
Dinsdag 15 maart
De brand in De Punt is geen ramp van nationale betekenis omdat het Eelder brandweerkorps ervoor had
kunnen kiezen de loods gecontroleerd te laten uitbranden. In dat geval was er alleen materiële schade geweest
en waren de drie Eelder brandweermannen niet omgekomen. Die harde woorden deed advocaat Arco Rop van
het ministerie van veiligheid en justitie vanmiddag in de rechtbank in Assen. De gemeente Tynaarlo heeft deze
rechtzaak tegen het rijk aangespannen omdat zij meent recht te hebben op een schadevergoeding voor de
onkosten rond deze brand. Advocaat Robert van der Velde van de gemeente noemde de uitspraak van Rop
zeer respectloos. Uit onderzoek is immers gebleken dat de brandweermannen de juiste beslissing hebben
genomen. De uitspraak is uiterlijk op dinsdag 26 april.
Woensdag 16 maart
Inbrekers hebben in de afgelopen nacht een groot deel van het zilverwerk uit de Dorpskerk in Eelde gestolen.
De dieven trokken ook de bekabeling van de muren, rukten bladzijden uit de statenbijbel en namen een deel
van de geluidsapparatuur mee. Het avondmaalzilver was al meer dan honderd jaar in gebruik. “Niet alleen
financieel, maar ook emotioneel is de schade enorm”, aldus Geert Hof, penningmeester van het College van
Kerkraden. Het is hem een raadsel hoe de dieven wisten waar het zilverwerk lag. “Een beperkt aantal mensen
wist dat de rekwisieten op de tweede verdieping waren verstopt.” De dieven kwamen binnen door een deur te
forceren, vermoedelijk met een koevoet.
Woensdag 16 maart
Vandaag vond de eerste bijeenkomst van het Groningen Airport Eelde omgevingsplatform plaats. In het
platform, dat meerdere malen per jaar wordt georganiseerd, vindt informatieuitwisseling en uitleg plaats voer
onderwerpen die leven in de omgeving. De luchthaven ziet het platform als een belangrijke stap naar een
transparantere en actievere communicatie met haar omgeving. De eerste bijeenkomst, onder leiding van
luchthavendirecteur Jos Hillen, was druk bezocht. Er waren ruim 30 partijen uitgenodigd om aanwezig te zijn,
ruim de helft heeft van de uitnodiging gebruik gemaakt. Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere
verscheidene belangenverenigingen uit omliggende dorpen, ondernemersverenigingen, provincie Drenthe en
Groningne, het IVN, Gemeente Tynaarlo, Samenwerkingsverband Noord-Nederland en MKB Noord.
Woensdag 23 maart
Vandaag plantten 84 kinderen 18 eiken en 2.280 stuks bosplantsoen bij De Marsch. Wethouder Nina Hofstra gaf
het startsein door klokslag 09.00 uur de eerste boom in de grond te zetten. De horde boomplantertjes kwamen
uit de groepen zeven en acht van obs Centrum en odbs Eelde. Het thema was dit jaar „bomen smaken naar
meer‟. De organisatie achter de boomfeestdag wil hiermee benadrukken hoe belangrijk bomen zijn voor de
wijk, buurt, dorp of stad.
Donderdag 24 maart
Vanavond hield de politie een 35-jarige Eeldenaar aan op de Burg. Legroweg, die daar in de richting Eelde reed.
Hij reed buiten de rijbaan, raakte in de rechterberm en vloog met zijn auto over de kop, vermoedelijk door een
ruk aan het stuur aan de linkerkant van de weg. Bij de door de politie gehouden blaastest verwierf de
Eeldenaar een F, dat is niet fraai of fris, eerder funest of faliekant mis! Bij de volgende blaastest op het bureau
bleek dat al: 555 ug/l alcohol in zijn bloed. Hij kreeg een rijverbod voor zes uren en een proces-verbaal.
Vanwege pijn in zijn ribben werd hij overgebracht naar de huisartsenpost in Groningen.
Vrijdag 25 maart
Vandaag geeft het Chamantykoor haar jaarlijkse uitvoering. Het is deze keer een jubileumuitvoering want het
koor bestaat vijftien jaar. Dit betekent dat dit optreden een extra feestelijk tintje heeft. Het Charmantykoor
heeft voor dit optreden in de Dorpskerk een speciaal repertoire ingestudeerd. Een scala van songs uit
verschillende landen werd vierstemming over het voetlicht gebracht. Dirigent Douwe Ettema studeerde met het
Charmantykoor tijden 21 repetities 24 nummer in. Grote pluimen zijn er voor de solisten Loes van ‟t Hulst,
Evelien Schipper, Hans Meiboom en Richard Jongman. Zonder pianist Rop Haverkort zingt het Charmantykoor
maar op halve kracht. Na de pauze trad het Stadstheater uit Eelde-Paterswolde op met de show „De kerk uit‟.
Een gedenkwaardig cabaretesk optreden met een grote diversiteit aan acts.
Zondag 27 maart
Tegen de avond brak vandaag brand uit in een kalververblijf in de boerderij van de familie Veenhuis aan de
westzijde van de Hooiweg in Paterswolde (ter hoogte van de Braak). Door snel optreden van de heer Veenhuis
konden de vijftien daar ondergebrachte kalfjes in veiligheid worden gebracht en zij raakten niet gewond. De
brandweer bluste de brand die was ontstaan in een paar balen stro en wat hooi. De oorzaak is (nog) niet
bekend.
Maandag 28 maart
Zangeres Des‟ray bracht vandaag een bezoek aan de leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool Ter Borch in
Eelderwolde. Ze kwam niet alleen optreden maar vertelde ook over het belang van betere hygiëne in ZuidSudan. Samen met Oxfam Novib maakt de zangeres momenteel een tour langs Nederlandse basisscholen om te
vertellen hoe kinderen in het zuiden van Sudan leven. Door de bouw van latrines op scholen wil Oxfam Novib
de hoge kindersterfte in Sudan terugdringen.
Donderdag 31 maart
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Vanmiddag opende Kees van Twist, directeur van het Groninger Museum, de tentoonstelling Chique op hout
van Klompenmuseum Gebr. Wietzes. Van Twist vertelde tijdens zijn openingsspeech, dat hij de woensdagavond
gebeld was door het NOS-programma „met het oog op morgen‟. “Zij vroegen mij: Kees wat lezen we nou, laat
jij je verlagen tot het openen van een tentoonstelling in een klompenmuseum? Mijn antwoord: jullie moeten je
eerst beter in deze tentoonstelling verdiepen voordat je dit soort vragen stelt.” In deze tentoonstelling is ook
houten schoeisel te vinden dat gedragen is door Lady GaGa en daarmee is het Klompenmuseum Kees van Twist
een slag voor. Daarnaast biedt het museum met deze tentoonstelling de jonge schoenontwerpers en podium en
kijkt daarmee ook naar de toekomst.

April
Dinsdag 5 april
Het kunstwerk op de rotonde in De Punt is vanmiddag compleet verwoest door een camper, die met hoge
snelheid over de rotonde reed. De bestuurder, een 41-jarige inwoner van Purmerend, bleek veel te veel
gedronken te hebben. Hij scoorde op de blaastest 2,6 promille. Kunstenaar Albert Geertjes uit Eelderwolde, die
de rotonde in 2005 voorzag van een glazen en stalen lichtketting in de vorm van onder meer een vliegtuig en
een bloem, is zeer aangedaan door de ravage. Hij wil het kunstwerk weer herbouwen. De gemeente Tynaarlo
wil dat ook en gaat de schade verhalen op de man uit Purmerend.
Woensdag 6 april
Na een vrij langdurige ziekte overleed vandaag onze plaatsgenoot Reinder Horst, die zich tijdens zijn leven op
velerlei wijze verdienstelijk maakte voor onze dorpsgemeenschap. Reinder Horst was jarenlang correspondent
van Dorpsklanken en schreef hij o.a. de verslagen van de raad van de gemeente Eelde. Hij was ook
correspondent voor Dagblad Het Vrije Volk en andere dag- en weekbladen. Hij was tevens mede-oprichter van
de Eelder Jaarmarkt en was actief lid van de feest- en activiteitencommissie van het bloemencorso. Hij was
jager en bestuurslid van de regionale Drentse bond en pleitte voor een zodanig beleid dat er een juist
evenwicht zou worden gevonden tussen het afschieten van vossen en aan de andere kant de keuze voor
behoud van vogels. Reinder werd in geheel Europa bekend van de door hem ontworpen en gefabriceerde
wildredder, waardoor werd voorkomen dat maaiende boeren wild in hun maaimachine kregen.
Zondag 10 april
Met ingang van vandaag is onze plaatsgenoot Albert Jan Maat (58) voor een tweede periode van 4 jaar
herbenoemd als voorzitter van LTO Nederland, de Nederlandse organisatie voor Land- en Tuinbouw. De
Algemene vergadering van LTO Nederland herbenoemde hem met algemene stemmen en ging unaniem
akkoord met het voorstel van het federatiebestuur tot herbenoeming.
Maandag 11 april
Een van de steeds terugkerende agendapunten bij de jaarvergadering van Operettevereniging ADO is de
huldiging van de jubilarissen. Deze keer viel de eer te beurt aan Ko van der Ziel (10 jaar lid), Suus Veer (25
jaar lid), Wimmy de Boer (30 jaar lid) en Jan Harms (65 jaar lid). Kea van Calker en Gerda Blouw ontvingen de
Boog-speld. Zij waren vanaf 1986 lid van operettevereniging Thalia in Haren en sinds 2007 lid van ADO. Gea
Kruit werd benoemd tot voorzitter van ADO.
Donderdag 14 april
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Kraus-Groeneveld Stichting werd vandaag een
herinneringsboom, een rode beuk, geplant. De boom staat in een van de weilandjes tegenover Villa Vosbergen
en moet de herinneringen aan Kraus en Groeneveld in leven houden. Dit echtpaar kocht in 1890 een boerderij
met wat wandelbos. Inmiddels is de boerderij uitgebouwd tot een villa en het wandelbos uitgebreid tot een
landgoed van 110 ha. De Kraus-Groeneveld Stichting beheert dit landgoed nu precies 75 jaar. Als bestuurslid
van de stichting sprak burgemeester Frank van Zuilen de belangstellenden toe en nodigde hij hen uit met hem
de boom van de benodigde aarde te voorzien.
Vrijdag 15 april
Vandaag werd in sporthal De Marsch de tribune in de gele hal omgedoopt tot Harry Ramakerstribune. De
jubilerende handbalvereniging Actief, tachtig jaar, verbond zich door deze geste voor altijd aan haar bijzondere
oud-trainer Harry Ramakers
Zondag 17 april
Na drie maanden intensief oefenen werd vrijdag-, zaterdag- en vanavond in de Dorpskerk de musical “Ester”
opgevoerd. Na twee generale repetities was het vrijdagavond toch spannend of alles goed zou verlopen. Er
moest veel geïmproviseerd worden om alles technisch voor elkaar te krijgen. De ruimte waarin gespeeld werd
was beperkt en er moest toch ook nog publiek in. Dankzij de goede voorbereiding en de inzet van veel
vrijwilligers viel vrijdagavond echter alles op zijn plaat en verliep de voorstelling zonder noemenswaardige
incidenten. De regie was in handen van onze dorpsgenoten Jaap Koopmans en Geert Jan Koers. Het muzikale
gedeelte stond onder leiding van Rian Westmaas en Hanneke Jager.
Dinsdag 19 april
Jachtwerfeigenaar Wessel Beuving uit De Punt ziet af van cassatie bij de Hoge Raad. Hij accepteert de straf van
een jaar cel die het Hof in Leeuwarden heb september vorig jaar oplegde. Advocaat Niek Heidanus: “Het is
weinig zinvol in cassatie te gaan. Niet omdat Beuving schuldig is aan de brand op 9 mei 2008, maar omdat de
rechtgang goed is verlopen en er geen vormfouten zijn gemaakt.” Heidanus wil gratie vragen bij de koningin of
bewerkstelligen dat Beuving de straf met een enkelband mag uitzitten.
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Donderdag 21 april
De voorbereidingen voor de paasvuren op tweede paasdag zijn in volle gang. Hoge bulten, lekker droog, dat
belooft schitterende paasvuren met veel publiek en kinderen met rode wangen van de spanning en de
vuurgloed. De organisaties hebben de muziek al besteld, het snoepgoed en andere verrassingen voor kinderen
liggen klaar. En dan komt vanmiddag rond 13.00
uur de oekaze van de burgemeester: vergunning
ingetrokken. Reden: langdurige droogte met groot gevaar voor brand bij rieten daken en natuur. Met die
beslissing starten een paar hectische dagen, want bij alle vijftien paasbulten in de gemeente Tynaalo wordt
topdrukte verwacht, terwijl de bulten moeten worden opgeruimd. Toch heerst bij iedereen het gevoel van
“jammer, maar het kon niet anders”.
Maandag 25 april
Onze 17-jarige plaatsgenoot Joshua Schuurman is afgelopen paasweekend Europees kampioen bowlen
geworden tijdens de 24ste European Youth Championships in Bowling in München. Schuurman, die met het
jongensteam teven brons pakte, is lid van de Bowlingvereniging Eelde. Bij het All-Event Boys in München
bowlde hij een gemiddelde van 224,94 over 18 games. All-Event betekent dat al zijn scores van team, double
en single bij elkaar worden opgeteld. Daarnaast gooide hij als enige deelnemer een perfecte game, de
maximale score van 300. Schuurman werd dinsdagavond in Bowlingcentrum De Waterburcht op feestelijke
wijze ingehaald. Schuurman kreeg daar uit handen van wethouder Martin Kremers de medaille van waardering
en aanmoediging van de gemeente Tynaarlo.
Maandag 25 april
Tien nieuwe lassers binnen de Corsowijken zijn de afgelopten periode opgeleid door de heer Brilman. Op zich
valt dat aantal best mee, maar als je dat al vijfendertig jaar doet, waarvan ook nog enkele jaren met twee
groepen, dan loopt het aantal lassers dat door Brilman is opgeleid al gauw tegen de vijfhonderd aan en dat is
een behoorlijk grote verdienste binnen het hele gebeuren van het corso. Ook de inzet van mevrouw Brilman
mag wel eens genoemd worden want ook haar werk en steun in de vorm van een hapje en een drankje zijn niet
te onderschatten. Vandaag kregen de tien nieuwe lassers hun diploma.
Vrijdag 29 april
In de dorpskerk in Vries kregen vandaag vier inwoners van Eelde-Paterswolde een Koninklijke onderscheiding
door burgemeester Frank van Zuilen uitgereikt. Het betreft Prof. Dr. Jan Mathijs van der Hulst, geboren 26
januari 1948 en wonende te Pateswolde, die werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Hillegientje Regien-Vijfschaft, geboren 15 april 1944, en Geert Regien, geboren 30 augustus 1940, beiden
wonende in Eelde, werden beiden benoemd tot Lid in e Orde van Oranje Nassau. Jan Johannes Liest, geboren
16 mei 1950 en wonende in Eelde, werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Zaterdag 30 april
Het is Koninginnedag en die begint voor Eelde-Paterswolde bij de vijver bij het Else van der Laanhuis. Het
kwientiem, in herkenbare T-shirts, staat al klaar. Burgemeester van Zuilen opent de feestelijke dag. Hij vraagt
een applaus voor het Kwientiem dat de Koninginnedagviering nieuw leven heeft ingeblazen. Daarna aandacht
en applaus voor Nieuw Leven, de politie en de brandweer die ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid
bijdragen in de festiviteiten. Met zo‟n 100 volwassenen en een gelijk aantal kinderen met hun versierde fietsen,
is het een fijne drukt bij het Else van der Laanhuis.

Mei
Zondag 1 mei
Vandaag werd voor de tweede keer bij de Kikkerbar in Paterswolde de wedstrijd georganiseerd voor de sterkste
man en deze keer de sterkste vrouw van Eelde-Paterswolde. De Roelof Swartwoldbokaal voor de sterkste man
ging naar Geert Kroeze en de Kikkerbokaal voor de sterkste vrouw ging naar Annet Vervat en Eilina Honebeeke,
die op een gedeelde eerste plaats eindigden.
Dinsdag 3 mei
Vanmorgen omstreeks 10.35 uur werd de brug in de Groningerweg in Eelderwolde opengesteld voor het
autoverkeer. Sinds de start van het werk hebben de weggebruikers een extra aangelegde bocht om de brug in
wording moeten nemen, maar dat hoeft nu niet meer. De brug moet nog worden voorzien van leuningen en het
fietspad over de brug is ook nog niet klaar. De sluisdeuren in de sluis bij de brug zijn al ingehangen. Ook het
brugdek in de Oude Badweg is aangebracht. Verwacht wordt dat nog voor de bouwvakvakantie de
vaarverbinding tussen het Paterswoldsemeer en de waterwijk is gerealiseerd.
Woensdag 4 mei
Een Britse Lancaster bommenwerper van de Battle of Britain Memorial Flight zorgt vanmiddag voor een uniek
eerbetoon door vier keer over de Eelder begraafplaats te vliegen, waar een zevenkoppige Lancasterbemanning
begraven ligt. De bemanning kwam bij een aanval van een Duitse nachtjager op 20 oktober 1943 om het leven.
Twee piloten van de 100 Squadron Association hebben een krans gelegd bij de graven, die dit jaar speciaal
voor de gelegenheid met geel-blauwe bloemen zijn versierd. Deze kleuren worden nu als markering bij de
huidige toestellen van het RAF 100 Squadron gebruikt.
Woensdag 4 mei
Ook in ons dorp wordt jaarlijks op 4 mei stil gestaan bij de slachtoffers van de oorlog. Inmiddels zelfs op drie
locaties. Het monument voor Derkje Meijer-van Dijk en Hans van Hessen in Vosbergen, het monument in het
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Kluivingsbos en op de oude begraafplaats bij het monument voor Stoffer Holtjer en bij de Engelse
oorlogsgraven. Eigenlijk hoort daar ook de bijeenkomst in de Dorpskerk bij, waarbij sprekers hun toehoorders
weten te raken met woorden, die belangrijk zijn.
Woensdag 11 mei
Er was wel enige overredingskracht van vrienden uit Marcheille voor nodig, maar vandaag bezocht dan echt het
Klompenmuseum Gebr. Wietzes: Monsieur Jean Pierre Melin (75) uit het Franse Saint Denis en Bugey. Van deze
verzamelaar kocht het klompenmuseum in 2009 een grote collectie (571) Franse klompen – de klomp is van
origine Frans. Tot grote vreugde van Bertus van den Hof bracht Melin ter overname enkele luxe klompen mee.
Melin was onder de indruk van hoe het museum zijn vroegere collectie tentoonstelt.
Vrijdag 13 mei
Afgelopen nacht is er weer een inbraak geweest bij Bruna in Eelde. Precies een week eerder was Bruna ook al
de dupe. Beide keren werden sigaretten gestolen. Deze keer zou er een zilverkleurige nieuwe Polo en een
zwarte Golf of Audi bij betrokken zijn. Beide auto‟s hebben op de parkeerplaats bij de Hema en C1000 gestaan
en reden tussen 4.15 en 4.45 uur met hoge snelheid over de Hoofdweg richting Groningen.
Vrijdag 13 mei
Een 32-jarige Eeldenaar toonde vanuit de bosjes langs de J.F. Kennedylaan in Groningen vanavond zijn
geslachtsdeel aan voetballende kinderen uit die omgeving. De kinderen gaven dit door aan hun ouders, die de
politie belden. Die op haar beurt nam de man mee naar het bureau en maakte proces-verbaal op. Het is
mogelijk dat het hier gaat om een plaatsgenoot, die dit delict eerder pleegde in onze omgeving.
Zondag 15 mei
Vandaag is het feest bij voetbalvereniging Actief. Na de wedstrijd van het eerste elftal gingen de spelers los. De
4-2 overwinning op Hoogezand betekende de winst van de derde periodetitel. Actief mag nu promotieduels
spelen om een plaats in de eerste klasse. ‟s Ochtends werd het tweede elftal al kampioen door met 6-1 te
winnen.
Maandag 16 mei
Een 29-jarige man heeft in de afgelopen nacht een ruit ingegooid bij zijn 37-jarige buurvrouw aan de
Lotstukken. Hij deed dit nadat zij de politie had ingeschakeld wegens geluidsoverlast van haar buren. Agenten
namen een kijkje en vonden dat er inderdaad veel lawaai uit de woning kwam. Hierop spraken zij de man en de
drie andere bewoners aan. De politie was echter nog maar net vertrokken of er kwam opnieuw een melding
binnen van de vrouw. Nu omdat er een ruit was ingegooid in haar woning. Agenten waren snel ter plaatse en
zagen de dader nog net weglopen. Hij bekende de ruit te hebben ingegooid.
Zaterdag 21 mei
Vandaag hield de brandweer Eelde een open dag op het Kampje. Tussen 10.00 en 16.00 uur waren er
doorlopende demonstraties van hulpverlening, vlam in de pan, blusmiddelen enz. Tevens waren er leuke doeactiviteiten met medewerking van RAV/UMCG Drenthe; Groningen Airport Eelde; Politie Drenthe; Brandweer
AATYN; EHBO. Ook werd de nieuw PM Voertuig (Personeel/Materieel Voertuig) voor de brandweer Eelde
overhandigd.
Zaterdag 21 mei
Vandaag beleefden 101 zieke en gehandicapte kinderen uit de omgeving Groningen een unieke ervaring. Ze
gingen vliegen met de Stichting Hoogvliegers en zijn voor één dag echt piloot. Ze werden thuis opgehaald met
een bus of een gepimpte truck. Dit was de vierde keer dat een dergelijke dag op Groningen Airport Eelde werd
georganiseerd.
Zaterdag 21 mei en zondag 22 mei
Dit weekend werd in Wardenburg het 25-jarig bestaan van het Partnerschap Eelde-Wardenburg gevierd.
Zaterdagavond gebeurde dat in hotel-restaurant Wardenburger Hof, bij velen veel beter bekend als Fieschbeck.
Bij dit officiële gedeelte van het feest was nagenoeg het complete college van b en w van Tynaarlo aanwezig.
Wethouder en loco-burgemeester Henk Kosmeijer kondigde in zijn toespraak aan dat het partnerschap
voortaan door het leven zal gaan als Partnerschap Tynaarlo-Wardenburg. Voorzitter Dolf Stob van het Eelde
partnerschapcomité ontving tijdens zijn toespraak in zijn hoedanigheid als lid van de stichting Tynaarlo WestTimor 600 euro van de Dobberieders uit Zuidlaren, waarvan ongeveer 25 leden op de fiets naar Wardenburg
kwamen. Na de toespraken waren er optredens van o.a. het Charmantykoor. Zondag kwamen vier bussen uit
Eelde naar Wardenburg. In deze bussen zaten leden van ADO, het Bloemenkoor, Nieuw Leven en de
Stamtoavel Singers en vertegenwoordigers van Ol Eel en het Bloemencorso. Leden van de stichting Tynaarlo
West-Timor waren op eigen gelegenheid met cateraar Vijfschaft naar Wardenburg gekomen. De Eelder koren en
muziekverening verzorgen zeer succesvolle optredens in Wardenburg. Jammer dat een aantal buien en buitjes
het Duitse publiek voor een groot deel thuis deed blijven.
Maandag 23 mei
Vanmorgen werd het boek “Vliegveld Eelde 1931-2011 80 jaar in vogelvlucht” uitgereikt aan de huidige
directeur Jos Hillen van Groningen Airport Eelde door Nico Harms, voorzitter van de Historische Vereniging Ol
Eel. Vliegveld Eelde, een niet meer weg te denken onderdeel van onze dorpen is een vertrekpunt voor velen,
een werkplaats voor inwoners en een plaats die geschiedenis heeft geschreven in de omgeving. Tachtig jaar
bestaat het vliegveld nu, redenen om een prachtig boek samen te stellen en dat werd gedaan door een
werkgroep van Ol Eel. Ol Eel besloot in 2002 een werkgroep Luchtvaarthistorie toe te voegen aan haar
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organisatie. In februari 2005 wordt besloten om een boek samen te stellen over de geschiedenis van het
vliegveld en de werkgroepleden Hendrik Cazemier, Doewe Pelleboer, Berend de Vries en Nico Winkel togen aan
het schrijven. Het boek is inmiddels geheel uitverkocht.
Donderdag 26 mei
Vanavond werd de laatste etappe van de Avondwandelvierdaagse gelopen. Met ruim 1250 deelnemers en het
weer dat behoorlijk mee zat was dit sportief evenement weer een geslaagd festijn!
Vrijdag 27 mei
De aandeelhouder wint. Geduld, doorzettingsvermogen, frustraties, tegenwerking, Raad van State. De
krachtpatsers die er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat er een manege is gebouw in Eelde, verdienen
daarvoor bijna een standbeeld. Het was een kwestie van lange adem. Vanmiddag vond de officiële opening
plaats van Hippisch Centrum Eelde. Dertien jaar inspanning – in 1997 werden de eerste plannen gesmeed – is
beloond. Aan de Hooiweg, achter sporthal De Marsch en de tennisbanen, verrees een nagelnieuw complex dat
alom bewondering verdient. Kosten: 400.000 euro, zonder enige bijdrage uit de gemeentekas. Voor
rijvereniging de Ravenruiters komt de manege als een geschenk uit de hemel. De club wordt hierdoor nieuw
leven ingeblazen.

Juni
Woensdag 1 juni
Dorpsklanken meldt vandaag dat het verzoek van de Stichting Bloemencorso Eelde om een financiële bijdrage
voor het 55ste Bloemencorso is gehonoreerd door het College van B&W van de gemeente Tynaarlo. De kosten
voor het organiseren van het Bloemencorso zijn zeer hoog, zeker nu de organisatie zelf de afvalverwijdering
moet verzorgen. De stichting Bloemencorso Eelde heeft de gemeente gevraagd om een reguliere bijdrage die
bestaat uit een bijdrage voor het verwijderen van afval en een bijdrage voor infrastructurele maatregelen. In
totaal een bedrag van € 32.500.
donderdag 2 juni
Mooier kon het niet voor de organisatie van het Horeca-voetbaltoernooi: stralend weer, spannende wedstrijden
en met twee verdiende winnaars en een hoop gezelligheid! Bij de dames won het zevental van café ‟t Zwaantje
alle wedstrijden. Bij de mannenzeventallen, die op kunstgras speelden, wonnen de Pepperminds. De grote
finale tussen Kikkerbar en sportcafé De Marsch werd door de laatste gewonnen.
Vrijdag 3 juni
Vandaag viert Ida Luinge-Brink in het Else van der Laanhuis haar hondervijfde verjaardag.
Vrijdag 3 juni
De eerste week van juni staat traditioneel in het teken van festiviteiten van de Vereniging voor Volksvermaken.
De aftrap was vanavond in Herberg Oud Gemeentehuis met het Bartjes Streektaalfestival, waarmee gelijk
gezegd is dat alles op deze avond in het teken stond van de streektaal. Tegenvaller voor de organisatie was het
ontbreken van Egbert Meijers. Als vervanger werd Anne Doornbos, gemeentesecretaris van Noordenveld en
voorzitter van het Huus van de Taol, gevonden. De presentatie was in handen van Jan Luiken Bos. Artiesten
voor deze avond waren Fiebeldekwinten, Anne Doornbos en Harry Niehof.
Zaterdag 4 juni
Vandaag maakte het Dagblad van het Noorden bekend dat er 3900 lezers hebben meegedaan aan de
drogeworsttest, die voor de vijfde keer werd georganiseerd. In de provincies Groningen en Drenthe werd 162
drogeworstenmakers voorgedragen. Een jury bestaande uit vijf kenners moesten aan tien genomineerden een
cijfer geven. De worst van Slager Hilbrants werd als beste van Drenthe gekwalificeerd en eindigde in de totaal
score op een derde plaats.
Zondag 5 juni
Vanmiddag was het vooral genieten voor het publiek dat de dappere deelnemers kon bewonderen, die met een
origineel „vaartuig‟ van de schans in de Else van der Laanhuisvijver gingen en daarbij probeerden om als
snelste de bel te laten luiden. Het evenement, georganiseerd door de Vereniging van Volksvermaken, kende
goede winnaars en was al met al een geslaagd evenement.
Zondag 5 juni
In het kader van de feestweek organiseerde de V.v.V. ook dit jaar weer een Noord-Drentse Koetsentocht. Met
twaalf aanspanningen met in totaal vijftig mensen op de koetsen was de koetsentocht een bont gezelschap.
juni
In de hotellobby van het Familiehotel presenteert de Historische Vereniging Ol Eel zich met een door het hotel
aangeboden vitrinekast. Tijdens de ingebruikneming kreeg het hotel ook het Canadees schild terug dat de
ouders van Henny Heijkens na de oorlog van de Canadezen kregen als dank voor de opvang vlak na de
bevrijding. Toen het hotel door de Koop-groep werd overgenomen, bracht Henny Heijkens het schild in
veiligheid door het aan Ol Eel te schenken.
Vrijdag 10 juni
Drie jaar geleden eindigde de inzamelingsactie van Project Elf. Alice Snijder, initiatiefneemster vanhet project,
onthulde het eindbedrag van ruim 250.000 euro. Een deel van het geld ging naar Kika Kinderen Kankervrij en
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een ander deel naar het Beatrix Kinderziekenhuis, waar Alice‟s dochtertje Tessa behandeld werd. Vanmiddag
wer de nieuw poli van het Beatrix Kinderhuis geopend. Lovende woorden kreer Alice Snijder en haar team voor
de wijze waarop zij hun hart en ziel in het project hebben gestopt. Met het geld kreeg de kinderpoli een flinke
opknapbeurt en werd geopend door Esmee Rutgers, zusje van Tessa, en Arianne Nijdam, een vriendinnetje,
mochten de entree naar de nieuwe kinderpoli openen.
Zaterdag 11 juni
De organisatie van de Eelder Jaarmarkt was zeer tevreden met de ongeveer 150 kramen die op de jaarmarkt
konden worden verhuurd. De kermis kreeg een centrale plek in het centrum. Ondanks concurrenties van
pinkstermarkten elders en vele ander activiteiten in de omgeving was het gezellig druk. De markt werd
geopend door wethouder Henk Kosmeijer, die tevens een maquette van het centrumplan Eelde presenteerde.
De markt kreeg echte een voortijdig einde door een hevige onweersbui met hagel. Natuurlijk was ook Ol Eel op
de jaarmarkt met een stand aanwezig. Het raadobject was een dubbele gaffelstok waarmee de stokken met
worsten uit de wiemel konden worden gelicht. De heer of mevrouw Tamminga uit Eelde was de gelukkige
winnaar van het boek Drie eeuwen horeca in Eelde.
Donderdag 17 juni
Plaatsgenoot Rob Schaub (64) is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg deze
onderscheiding tijdens zijn afscheid als hoogleraar tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn
indrukwekkende inzet op het gebied van tandheelkunde en mondzorg is Rob Schaub ook actief lid van de
personeelsfractie van de Universiteitsraad, actief lid van de Adviescommissie Beleid Tandheelkunde en lid van
de Commissie Onderzoeksbegeleiding. Sinds 2006 is Schaub adviseur en vrijwilliger ten behoeve van de
openbare basisschool De Ekkel. Hi is actief als bestuurslid van diverse werkgroepen en van de oudervereniging.
Schaub is actief lid van de jeugdcommissie van Hockeyclub Eelde en coach van F1 en vertegenwoordigt HC
Eelde bij de KNBH Noord.
Zaterdag 18 juni
Vandaag heeft Jannie Pelleboer-Huizinga, de weduwe van de in 1992 veel te vroeg overleden weerman annex
beroemde Nederlander Jan Pelleboer, Pel voor intimi, een tentoonstelling geopend die het leven van haar man
zeer volledig belicht. Krantenknipsel uit het archief van Historische Vereniging Ol Eel belichten het leven van
deze beroemde Eeldenaar. De expositie in zorgcentrum Else van der Laanhuis is dagelijks tot 17 juli van tien tot
zes geopend.
Zaterdag 18 juni
Dit weekend nemen ridders, jonkvrouwen en schildknapen bezit van het Landgoed Vennebroek. De organisatie
was helemaal voorbereid op een grote publieke belangstelling. Het hele dorp hing vol met verwijzingen naar
parkeerplaatsen. Het weer was echter de grote spelbreker waardoor het publiek thuis bleef. Tal van nationale
en internationale middeleeuwse gezelschappen gaven acte de presence. Verder waren er tal van oude
ambachten als weven te bewonderen, alles verscholen in tenten.
Zaterdag 18 juni
Vandaag werd de heer Jan Krijthe uit Eelderwolde op de landelijke vergadering van de KLN (Kleindier
Liefhebbers Nederland) benoemd tot erelid. In het verleden was hij al jaren lid van verdienste van deze
vereniging. Hij verdiende zijn hoge onderscheiding door zijn vele werkzaamheden en de grote inzet o.a. bij de
Noord-Nederland Show en andere evenementen waarbij hij actief was. Bij de Noordshow werd hij al snel
“Mister Noordshow” genoemd.
Zondag 19 juni
Weer of geen weer. Traditiegetrouw trok de autocross vandaag weer veel toeschouwers. Het publiek zag weer
spectaculaire manches. Ondanks de regen deed het nog heel wat stof opwaaien. Letterlijk en figuurlijk. In de
prominentenklasse vechten beide garagebedrijven uit ons dorp een mooi duel uit. Marco Bazuin, gesponsord
door Autoservice Paterswolde, zit Paul Terwal, Vakgarage Polling, op de hielen. Terwal valt uit en Bazuin trekt
zich uit de finale terug. De omstandigheden zijn zo slecht dat hij zichzelf en zijn auto geen dienst bewijst door
mee te doen.
Donderdag 30 juni
De gemeente Tynaarlo presenteerde vanavond in Herberg Oud Gemeentehuis het voorontwerp
bestemmingsplan, het stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp voor de openbare ruimte voor het
toekomstige centrum van Eelde. De ongeveer 100 bezoekers reageerden over het algemeen positief op de
plannen. Tot 18 juli kan men op de plannen reageren en als de procedure voorspoedig verloopt, kan de eerste
schop eind 2012 de grond in.

Juli
Vrijdag 1 juli
Service Apotheek Eelde-Paterswolde is vanaf vandaag de nieuwe naam van Apotheek Willink. De vertrouwde
apotheek van veel bewoners van Eelde-Paterswolde en omliggende dorpen gaat ook verder met een nieuw
uiterlijk. Dat komt omdat de apotheek zich heeft aangesloten bij de Service Apotheken. Dat netwerk is met
ruim 300 apotheken de grootste van Nederland.
Vrijdag 1 juli
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Ondanks landelijke ontwikkelingen leeft cultuur in de gemeente Tynaarlo. Vanavond werd in theater De Kimme
in Zuidlaren de Cultuurprijs uitgereikt tijdens een avondvullend programma. De Publieksprijs ging naar de
organisatie Donderslag uit Donderen. De Stimuleringsprijs was voor De Melkfabriek in Bunne en de Cultuurprijs
van de gemeente Tynaarlo was voor de Culturele Raad Eelde.
Zaterdag 2 juli
Hare Majesteit Koningin Beatrix nam vandaag een vlootschouw af op het Paterswoldsemeer ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van de Vereniging Watersport De Twee Provinciën (VWDTP) in Haren.
Dinsdag 12 juli
Vandaag deed de Trektocht van RTV Drenthe Eelde even aan. De presentatoren werden op de collectewagen
opgehaald vanaf de Eekhoornstraat. Op het Kampje kon men intussen al genieten van een optreden van het
Bloemenkoor gevolgd door Dennis Franke. Het weer speelde leuk mee en veel publiek was op de been om te
genieten van deze korte stop van de Trektocht.
Dinsdag 19 juli
Het college van B&W van Tynaarlo wil met de nog te bouwen wijkcentra in Groote Veen en Paterswolde een pas
op de plaats maken. Reden is dat het programma van eisen voor deze wijkcentra meer geld kost dan waarvan
in de oorspronkelijke globale kostenraming is uitgegaan. Dat zal betekenen dat deze wijkcentra later worden
gebouwd en dat functies en ambities opnieuw ter discussie staan.
Dinsdag 19 juli
De gemeente Tynaarlo meldt dat naar verwachting de sloop van de gebouwen op de Bladergroenlocatie niet
voor half 2013 begint. Zolang de gebouwen niet gesloopt hoeven te worden voor de nieuwbouw van het
wijkcentrum Paterswolde, willen de gebruikers graag gebruik blijven maken van de ruimtes.
juli
In 2009 en 2010 zijn aan Dutch Flight Academy (DFA) vergunningen verleend voor het vergroten van een
bedrijfs- en lesgebouw. De toezichthouders hebben vastgesteld dat het gebouw inclusief de nieuwbouw feitelijk
in gebruik is. Er is echter niet gebouwd in overeenstemming met de verleende vergunningen. Ook is nog geen
melding over brandveiligheid gedaan. Ook ontbreekt een brandmeldings- en ontruimingsinstallatie. Het college
van B&W heeft DFA in december 2010 en in maart 2011 al verzocht om aan de regels te voldoen. Enkele
punten zijn verholpen, maar de wettelijk verplichte melding van brandveiligheid is niet gedaan en ontbreekt de
ontruimingsinstallatie. Daarom leggen B&W een dwangsom op van € 800 voor iedere dag dat niet aan de
verplichting wordt voldaan tot een maximum van € 20.000.
Woensdag 20 juli
Vandaag is ds. Jan Wagenvoort plotseling overleden. Wagenvoort was predikant van de Hervormde gemeente
Eelde-Paterswolde van 1990 tot 1995. De jeugd had zijn bijzondere aandacht. Het was 20 jaar geleden nog
heel bijzonder: een dominee is een spijkerbroek op een racefiets, die bovendien ook nog gitaar speelde. Het
meest bijzondere was misschien wel dat hij de taal van de jeugd sprak: ze hingen aan zijn lippen!
Donderdag 21 juli
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) bood vandaag op het vliegveld Eelde lastminute prikken aan.
Met vier man sterk stonden de medewerkers klaar voor de vakantiegangers die op het punt stonden naar
Turkije te vliegen. Het was de eerste keer dat de reizigers zich konden laten inenten. Voorheen gaf de GGD
alleen voorlichting.
Zaterdag 23 juli
Corsowijk Korenbloem kreeg vanmorgen een fikse tegenslag te verwerken toen hun tent omwaaide. De steigers
van de tent vielen daarbij op de wagen, die flinke schade opliep. Met vereende krachten werd de tent weer
overeind gezet, waarbij van alle kanten hulp werd verleend, waaronder Stichting Bosbrandweer NoordNederland die met een hoogwerker kwam.

Augustus
Vrijdag 5 augustus
Vandaag passeerde de 25.000ste bezoeker de kassa van zwembad Lemferdinge. Van twee vriendinnen die
regelmatig komen zwemmen, was Demi Stoppels de gelukkige! Zij mocht een heerlijke taart in ontvangst
nemen van badmeester Gerhard. Deze taart werd aangeboden door bakker Patrick Harms.
Woensdag 10 augustus
Vanavond klokslag 6 uur ‟s avonds stonden zo‟n 25 kappersgasten voor een verraste Henri Groenendijk, beter
bekend als Kapper Henri. Allen kwamen Henri en medewerkster Sarah feliciteren met het 40-jarig jubileum van
de kapperszaak. Alhoewel, jubileum? Henri verduidelijkt de aanwezigen dat het 40 jaar geleden is dat hij het
kappersvak is ingegaan, maar dat het pas 32 jaar geleden is dat hij voor zichzelf begon.
Zondag 14 augustus
Vandaag overleed in Groningen, vier dagen voor zijn 87ste verjaardag, de heer Klaas Jan Sinkgraven, die in de
Eelder dorpsgemeenschap uitgroeide tot een bekende persoonlijkheid. De in Haren geboren Sinkgraven woonde
vele jaren aan de Chopinweg en was vele jaren voorzitter van het Eelder Bloemencorso. Hij was als zodanig de
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opvolger van Gerrit de Vos. Klaas Jan Sinkgraven was van zijn beroep leraar aan de Rijks Hogere
Landbouwschool in Groningen en had als speciaal werk het lesgeven in handvaardigheid wat voor mensen uit
de agrarische wereld een belangrijke lesstof is.
Zondag 14 augustus
Vanmorgen werd de redactie van Dorpsklanken gebeld door de heer Odding aan de Veldkampenweg met de
mededeling dat hij een slang had gevangen. Het gaat om een Russische rattenslang van 140 centimeter lang.
Een aantal jaren geleden zijn er in de buurt van de Veldkampenweg ook slangen gesignaleerd.
Dinsdag 23 augustus
Vandaag met het Dagblad van het Noorden dat de organisatie van het Bloemencoros Eelde uit protest gaat
wildplakken in de gemeenten Assen en Haren. Volgens de organisatoren worden ze door deze en andere
gemeenten tegengewerkt. Roelof Boerma van de promotie van de corso-festiviteiten zegt dit jaar extra dunne
posters te hebben besteld, zodat de gemeenten deze niet snel kunnen verwijderen. “Laat ze maar krabben. We
zullen ze krijgen”, zegt Boerma. De gemeenten Assen en Haren geven geen gehoor aan de wens van de
organisatie het evenment door middel van posters en borden op straat te promoten. “Het is jammer. De borden
van de TT staan er bij wijze van spreken nog en het Bloemencorso laten ze helemaal links liggen”, zegt André
Ensing, voorzitter van het evenement.
Woensdag 24 augustus
De voorzitter van Stichting Bloemencorso Eelde, André Ensing, is niet gelukkig met de uitspraken van Roelof
Boerma. Boerma, de organisator van de feestweek rond het corso, zei gisteren in de krant te balen van de
gemeenten Haren, Assen en Westerveld, die volgens hem geen medewerking willen verlenen aan het ophangen
van posters. Ensing benadrukt dat het de feestweek-organisatie is die kwaad is en niet het bestuur van het
Bloemencorso zelf. “De feestweek en het corso zijn twee afzonderlijke organisaties”, aldus Ensing. De
gemeenten Haren en Assen zeggen geen officiële vergunningsaanvraag te hebben ontvangen voor het
ophangen van promotiemateriaal. De gemeente Westerveld zegt alleen toestemming te geven voor
promotiemateriaal van landelijke en plaatselijke evenmenten en Eelde valt daar niet onder.
Vrijdag 26 augustus
Afgelopen nacht is aan de Schultenweg een nieuwe Audi A3 gestolen. Het is een grijze kleur auto met het
kenteken 10-RSZ-5 van het bouwjaar 2011.
Vrijdag 26 augustus
Het Corsofeest in de feesttent brak vanavond los met een tributeavond aan vier gevestigde namen in de
popmuziek: Abba, Bryan Adams, Anouk en Tina Turner.
Zaterdag 27 augustus
De buurt- en straatversiering tijdens de corsoweek loopt sterk terug. Dit jaar hebben zich slechts drie
deelnemende straten voor de jurering aangemeld. Het corsobestuur heeft daarom gemeend dat er dit jaar geen
jurering zal plaatsvinden. De drie aangemelde buurten krijgen elk € 50,00 als “troostprijs”. Nu maar hopen dat
de belangstelling volgend jaar veel groter zal zijn en dat er aan een zekere traditie geen einde komt.
Zaterdag 27 augustus
De 22-jarige Tessa Pander uit het Friese Twijzel is de nieuwe koninging van het Bloemencorso. Na een
spannende strijd werd zij vanavond gekozen uit dertien deelnemende dames als de beste representant voor het
corso. Tessa wordt tijdens het corso geflankeerd door de hofdames Moira de Boer (17 jaar uit Eelde) en Sanne
Roffel (24 uit Drachten). De missverkiezing in de feesttent werd gepresenteerd door Jacques J. d‟Ancona. De
deelnemersters werden beoordeeld op presentatie en voorkomen. Ze deden dit een keer in vrijetijdskleding en
een keer in avondkleding.
Zondag 28 augustus
Het feest in de tent werd vanmorgen al vroeg voortgezet met stevige livemuziek en een goed gesprek tijdens
een speciale kerkdienst. ‟s Middags waren er optredens van het Eelder Bloemenkoor, Operettevereniging ADO
en het Charmantykoor. Door het ontbreken van pianist Rop Haverkort zong het Charmantykoor al haar nummer
á capella.
Dinsdag 30 augustus
Vanavond werd er in de feesttent een Ladies Night Only gehouden. Meer dan dertig bedrijven presenteerden
zich aan de bezoekende dames. Deze nieuwe invulling van het programma in de feesttent was een
doorslaggevend succes met een uitverkochte tent.
Woensdag 31 augustus
De Bibliotheek Eelde is genomineerd als Beste Bieb 2011. Het Bibliotheekblad, het vakblad voor de openbare
bibliotheek, reikt op 27 oktober in het Beatrix Theater in Utrecht de NBD/Biblion Award uit voor de Beste
Bibliotheek van 2011. Net als voorgaande jaren is per provincie één bibliotheek genomineerd.
Woensdag 31 augustus
Anna en Senna, de twee vriendinnen uit Groningen en Paterswolde die vorig jaar het Junior Songfestival
wonnen, treden vanavond op tijdens de Mini Miss Corso Verkiezing. Ook is er een playbackshow. De Mini Miss
Corso Verkiezing, bedoelt voor meisjes van 6 tot 8 jaar begint om 19.00 uur in de feesttent op het Kampje.
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September
Zaterdag 3 september
De wagen Feestmuziek van Rond de Wieken is de 1000 ste wagen die aan het Bloemencorso deelneemt. Met
meer dan 90.000 bezoekers is het corso 2011 zeer geslaagd te noemen. Fantastisch weer en een evenzo goede
sfeer vormden de ingrediënten voor een prachtige optocht met 15 praalwagens met figuranten en een enorme
reclamekaravaan, met de titel “Swingtime”. Winnaar werd de wagen Swingin‟ Safari van de wijk Hooiweg-Zuid
en ontworpen door Egbert Boerma. Ook de arrangeursprijs ging naar deze wagen. Binie Bos-Harms won met
haar ontwerp Swingende Lijnen van de wijk Vennerstraat/Nieuwe Akkers de ontwerpersprijs. De figuratieprijs
was voor de wagen Feestmuziek van de wijk Rond de Wieken. Het publiek vond de wagen De dans van de
Trollen het mooist.
Zaterdag 3 september
Vorig jaar was De Zonnebloem met 150 personen op het Bloemencorso aanwezig. Dit jaar zijn ze er weer maar
nu met maar liefst 900 bezoekers.
Maandag 5 september
Niet alleen vrijdagavond, in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdagnacht was het raak met in totaal vier
chauffeurs (en chauffeuse) die door ons dahliadorp snelden met te veel drank op. Het herhaalde zich nog eens
in de afgelopen nacht op de Burg. Legroweg toen een chauffeur van 62 jaar uit Paterswolde met zo‟n grote
snelheid over deze weg reed, dat de politie tot aanhouding overging en ook een alcoholcontrole uitvoerde. Hij
had duidelijk te veel gedronken
Woensdag 7 september
Vanmiddag tegen vijf uur werden in een weiland achter een woning aan de Hemstukken gelijktijdig maar liefst
dertien ooievaars waargenomen. De zoon des huizes slaagde er in om elf van deze foto‟s op één foto vast te
leggen.
Zaterdag 10 september
Tijdens de Open Monumentendag of de Culturele Uitdag is in het Historisch Centrum van Ol Eel een
fototentoonstelling Oud gebouw/Nieuw gebruik en van documenten en voorwerpen: Dit zijn wi over 100
tradities.
Zaterdag 17 september
Volleybalclub Actief bestaat vandaag vijftig jaar en heeft daarvoor alle leden en oud-leden met hun partners
uitgenodigd voor een verrassend jubileumfeest in Sportcafé De Marsch. De in Jamaica ongekend polulaire
blanke rapper Eppo Reppo Klep uit Baflo gaf eenmalig acte de présence in het sportcafe waar ruim 130
volleyballers herinneringen ophaalden uit een grijs verleden.
Zondag 18 september
Afgelopen nacht is een bedrijfwagen (oprijauto) gestolen bij vakgarage Polling en vervolgens drie dure
personenauto‟s bij de garage van Roy Caspers aan de Burg.Legroweg. Een van de personenauto‟s, een Jaguar
XJR is maandag teruggevonden in Hoogersmilde. Bij Caspers is een zijdeur geforceerd en de sleutels van de
auto‟s uit de opengebroken kluis gehaald.
Woensdag 21 september
Het college van B&W heeft toestemming gegeven voor de bouw van een UMTS-mast op sportcomplex De
Marsch. Omdat de bouw van de mast in strijd is met het bestemmingsplan heeft de gemeente de aanvrager
KPN een ontheffing van het bestemmingsplan verleend. De stichting Last van de mast stapt nu naar de rechter
omdat naar hun mening de gemeente niet op alle zienswijzen is ingegaan.
Woensdag 21 september
Voor het eerst in haar 65-jarig bestaan organiseerde Dorpsklanken vanavond een publieksavond in café
Boelens. Nagenoeg alle medewerkers van de krant, beeldmateriaal van verleden, heden en toekomst en niet in
de laatste plaats de vele lezers van de krant die dze avond bezochten vormden de ingrediënten voor deze
vooral gemoedelijke avond.
Zondag 25 september
Een 56-jarige toerfietser uit Paterswolde kwam vanmorgen op de Stationsweg in Lutjegast zodanig ten val dat
hij met pijn op de borst en diverse schaafwonden naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. De
Paterswoldenaar maakte als achterste fietser deel uit van een groepje, dat werd ingehaald door een
autoambulance, waarbij een botsing ontstond en drie mannen van de groep ten val kwamen met het vermelde
gevolg. De andere toerfietsers konden hun weg vervolgen.
Woensdag 28 september
Vandaag verschijnt Dorpsklanken in een nieuw jasje of in vaktermen: een nieuwe opmaak. Op de
publieksavond op 21 september werd het nieuwe uiterlijk al gepresenteerd. Alle pagina‟s zijn onder handen
genomen met als doel de leesbaarheid en de aantrekkelijkheid van de krant te vergroten.
Woensdag 28 september
Zelden zal Museum De Buitenplaats zo vol zijn geweest als vandaag, toen Maarten van Rossum was
uitgenodigd om te spreken over het hedendaagse populisme. De zaal zat tjokvol en keek vol verwachting uit
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naar de relativerende woorden over de economische crisis waarin we ons bevinden. Van Rossum mag dan niet
direct die indruk wekken, maar optimistisch is hij wel. Daarbij is hij een gegenadigd verteller, die zijn
toehoorders, of ze het nu met hem eens zijn of niet, moeiteloos weet te boeien.

Oktober
Zaterdag 1 oktober
Meteorologen weten te vertellen dat vandaag de warmste dag was in oktober in de afgelopen honderd jaar. In
Eelde werd het 26,1 graad, in Amsterdam 26 en in Enschede zelfs 27 graden. Het weerstation in Eelde, dat
bestaat vanaf 1946, maakte een temperatuur van deze hoogte in oktober nog nooit eerder mee.
Zondag 9 oktober
Musicus Arno Beerts uit Eelde is afgelopen nacht overleden, kort nadat hij had meegedaan het feestelijke
Eeuwconcert van Gruno‟s Postharmonie in Martiniplaza in Groningen. Beerts, bijna twintig jaar kapelmeester
van Egerländerkapel De Postjagers, had tijdens het concert nog drie nummers gedirigeerd bij het optreden van
De Postjagers. Ook speelde hij het gehele concert met de Postharmonie mee op zijn saxofoons. Na het concert
voelde hij zich niet goed. Hij werd overgebracht naar de huisartsenpost, waar hij overleed.
Op dat moment was de afterparty van het Eeuwconcert van de Postharmonie nog in volle gang. Deze werd
direct afgebroken. Beerts is 55 jaar geworden.
Naast kapelmeester van De Postjagers was Beerts de laatste jaren ook tamboer-maître van Gruno‟s
Postharmonie en daarmee het boegbeeld tijdens straatoptredens. Als saxofonist speelde Beerts nog vaak mee
met de Postharmonie, vaak op het laatste moment als invaller. Beerts speelde tientallen jaren als saxofonist bij
de Johan Willem Friso Kapel. Vanuit zijn woonplaats Eelde gaf hij ook leiding aan een groot aantal
muziekverenigingen in de stad Groningen en omgeving. Ook deed hij veel voor voetbalvereniging Actief.
Dinsdag 11 oktober
De wethouders in onze gemeente leggen vandaag hun portefeuilles neer. Een langlopend en hoogoplopend
conflict tussen de coalitiepartijen over de financiële situatie blijkt niet meer te sussen. Wethouder Nina Hofstra
(VVD) vindt dat het college te veel en vooral te dure ambities heeft. Volgens Henk Kosmeijer (PvdA), Harm
Assies (GroenLinks) en Martin Cremers (CDA) is de houding van Hofstra te star en is er best ruimte om te
investeren. Volgens enige bronnen zou het tussen Kosmeijer en Hofstra op het persoonlijke vlak ook niet
boteren. Er wordt op korte termijn een informateur aangesteld, die een nieuwe coalitie moet gaan vormen. Een
logische optie lijkt dat het huidige college zonder de VVD verder gaat met D66.
Woensdag 12 oktober
Vandaag maakt Dorpsklanken melding van het feit dat kort voor het bloemencorso 2011 het rustbankje op de
hoek Hoofdweg-Wieldraaiersteeg van zijn sokkel is gelicht en dat de poten tot op bodemniveau werden
afgezaagd. Voor velen was dit een plezierig rustpunt en wordt dan ook gemist. Wie dit bankje heeft verwijderd
is niet duidelijk, maar als de gemeente dit heeft gedaan, dan is het tijd er wat aan te doen. Want er is ruimte
en plaats genoeg, niemand had last van dit bankje en speciaal voor de ouderen blijft het een uitstekend en
veilig, tijdelijk rustpunt.
Maandag 24 oktober
De bewoners van zo‟n vijftig woningen in Eelde zijn vanavond geëvacueerd vanwege een groot lek in een
gasleiding langs de Westerhorn. Dit lek werd om 16.00 uur ontdekt. De brandweer heeft zijn best gedaan om
het lek af te dichten, maar rond half zeven was de gasconcentratie zo hoog dat besloten werd tot een evacuatie
van woningen in een gebied van 100 tot 200 meter rond het lek. De bewoners zijn opgevangen in Buurthoes
West-End aan de Kooiweg. Rond negen uur was het lek gedicht en mochten de bewoners weer naar huis. De
meesten bleven nog even want de broodjes hamburger zijn namelijk net gearriveerd.
Dinsdag 25 oktober
Vandaag is een 28-jarige fietster uit Paterswolde gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising
Novastraat/Hooiweg. Zij kwam daar in botsing met een auto, bestuurd door een 84-jarige man uit Paterswolde.
De vrouw raakte gewond aan haar hoofd en moest per ambulance naar het ziekenhuis in Groningen.
Woensdag 26 oktober
Na maanden van storingen en klachten wordt de sluis tussen de nieuwbouwwijk Ter Borch in Eelderwolde en
het Paterswoldsemeer vanmiddag officieel geopend. Sinds de sluis op 29 juli in gebruik werd genomen, zijn er
twaalf storingen geweest. De gemeente Tynaarlo geeft aan de problemen te hebben aangepakt.
Woensdag 26 oktober
De schietbaan aan de Watermolendijk is vanaf nu legaal. Op dit adres was een schietbaan zonder vergunning
gevestigd. Op 18 november 2010 gaf de gemeente al een gedoogbeschikking af voor het gebruik van de
schietbaan. Zowel de politie als de gemeente hebben in de tussentijd controles uitgevoerd. De politie heeft
gecontroleerd op veiligheid en de gemeente op de milieuvergunning. De schietbaan voldoet aan alle eisen. Het
college heeft daarom besloten de situatie te legaliseren.
Vrijdag 28 oktober
De openbare bibliotheek van Eelde is op een gedeelde vierde plaats geëindigd in de competitie van Beste
Bibliotheek van Nederland 2011. De jury onder leiding van kinderboekenschrijfster Miek van der Weij koos de
bibliotheek van Hengelo als beste.
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November
Zaterdag 5 november
Muziekvereniging Nieuw Leven liet vanavond van zich horen. In Herberg Oud Gemeentehuis presenteerde de
vereniging zich van haar beste kant met optredens van het orkest en de slagwerkgroep. De opening van het
concert was voor het orkest, de mars Jubile Royal, zorgde voor een vrolijke en sterke start van de mooie
avond.
Zondag6 november
Een uur, tweeëndertig minuten en zesenvijftig seconden. In die tijd zette Ietje Veldman uit Eelde ons dorp
vandaag op de hardloopkaart tijdens de loopwedstrijd van 21,1 kilometer op Terschelling! Ietje was de snelste.
Dinsdag 8 november
Zo‟n tweehonderd hooibalen zijn vanavond even na acht uur in de brand gevlogen bij de kijkboerderij aan de
Westerhorn in Eelde. Oorzaak en schade zijn nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De
brand is bestreden door de korpsen van Eelde, Zuidlaren, Assen en Peize.
Woensdag 9 november
Dorpsklanken meldt vandaag dat al ruim anderhalf jaar geleden Sander Groenwold aan een plaatselijke
ambtenaar van de gemeente Tynaarlo om de hand van zijn dochter heeft gevraagd. Deze ambtenaar uit Eelde
wilde daar nog een rustig een nachtje over slapen. En Sander Groenwold uit Appingedam, geloofde dat. Zelf
zegt Sander hierover: “Ik was even vergeten dat het om een ambtenaar gaat, en dat de ambtelijke molens niet
al te snel draaien…”
Nu anderhalf jaar verder, op 11 november is het zover, trouwt Sander met de dochter van deze
gemeenteambtenaar, ondanks het feit dat hij nog steeds geen toestemming heeft! Daarom zocht Sander
contact met de redactie en vraagt hij langs deze weg: “Beste gemeenteambtenaar mag ik met uw dochter
trouwen aanstaande vrijdag?”
Zaterdag 12 november
Vanmiddag om half twee konden alle kinderen opgelucht ademhalen. Sinterklaas is ook dit jaar weer gekomen.
De ondernemersvereniging EPZakelijk heeft niet voor niets een beroep op onze Goedheiligman gedaan. Samen
met zijn Pieten kwam hij aan bij het terras van Restaurant De Twee Provinciën, waar hij werd ontvangen door
burgemeester Frank van Zuilen. Tientallen kinderen waren met hun papa‟s en mamma‟s gekomen om
Sinterklaas te ontvangen. Na een korte toespraak op het dak van het restaurant werd de aankomst van de Sint
binnen verder gevierd.
Zaterdag 19 november
Als we twintig jaar terug in de tijd gaan wordt in Eelde-Paterswolde voor de eerste keer de Sint Martinusloop
georganiseerd, vandaag is dit voor de achtste keer gedaan met als motto “Wandelen langs Eelder Europees
erfgoed”, waar een ieder met een grote glimlach op zijn of haar gezicht op terug zal kijken. De editie van
vandaag trok zo‟n 70 deelnemers uit onze omgeving, maar ook ruim 60 deelnemers uit Wardenburg, de Duitse
partnergemeente van Tynaarlo. Aan het eind van de bijna 6 kilometer lange wandeling stond een winterbuffet
op de deelnemers te wachten en werden de burgemeesters van Wardenburg Martina Noske en tynaaarlo Frank
van Zuilen benoemd tot Heilige Martina en Heilige Martinus.
Zaterdag 19 november
Vandaag werd er in de Kikkerbar-Drieluik door Carnavalsvereniging “de Trefplonsers” hun jaarlijkse
prinsenwisseling gehouden. Om 22:15 trad prinses Danielle op ludieke wijze af. Dit gebeurde op passende
meeslepende skihutmuziek. Om precies 23:11 (elf over elf) werd het angstig stil in de Kikkerbar. Een
bruidspaar betrad de zaal, de bruidegom werd door de bruid weggestuurd en de bruid Thea werd de prinses
van de Trefplonsers voor het komende seizoen 2011/2012. Dit doet zij samen met twee adjudanten Danielle en
Cindy.
Woensdag 23 november
Vandaag krijgt Dorpsklanken tijden de jaarvergadering in Ons Dorpshuis een nieuw bestuur. Oud-gedienden als
Nanno Bakker heeft er dan 45 jaar als bestuurslid en voorzitter opzitten. Geert Kamps is ruim 30 jaar secretaris
van de Stichting Eelder Dorpsgemeenschap geweest en Lenie Bollema maakte ruim 16 jaar deel uit van het
bestuur. Nieuw in het bestuur zijn verkozen Wiecher Hulsebos als voorzitter, Harm Veenma als secretaris en
Dries Pepping als lid.
Donderdag 24 november
Vanavond zijn in cafe Boelens opnames gemaakt voor het programma „Babbelegoegies‟ van RTV Drenthe. Het
programma wordt morgen integraal uitgezonden. Zonder aandacht voor het bloemencorso kom je als RTV
Drenthe niet weg. Vier voormalige bloemenkoninginnen, waaronder Gea Jonkman-Schuurman (in 1980) en
Erna Everts (in 1987) worden geïnterviewd door Margriet Benak. Berend de Vries haalde een score van 99,5%
bij de quiz „Welk vliegtuig is dit‟. Tijdens het slot van de uitzending werd een belangrijke vraag beantwoord
door Tienco de Jager van de kleindierenvereniging De Vriendenkring. Hoe kun je zien of een kip witte of bruine
eieren legt? Aan de oortjes. Heeft een kip witte oortjes dan legt het witte eieren en anders bruine.
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December
Dinsdag 6 december
Er mag dan niets boven Groningen gaan, maar als het om de kerstsfeer gaat komt de boom dit jaar uit Eelde.
Vanmorgen werd de boom die op de Grote Markt komt te staan opgehaald door Wagenborgen bij de
Kwikstaartweg.
Dinsdag 6 december
Het licht staat op groen voor de vestiging van het Energy Businessparkt op het RLS-terrein bij Groningen
Airport Eelde. Daarmee krijgen Eelde en de luchthaven een enorme oppepper. Er zal veel worden gebouwd, de
prominente bedrijven op energiegebied gaan hier de wereldmarkt bewerken en er is ruimte voor ongeveer 750,
deels nieuwe, arbeidsplaatsen. Dit werd vanavond gepresenteerd als uitkomst van de haalbaarheidsstudie voor
een Energy Business Park.
Vrijdag 9 december
Het fietspad langs de Burgemeester Legroweg wordt momenteel door de gemeente Tynaarlo opgeknapt. De
slechte delen van het fietspad tussen de Esweg en de Hoofdweg worden opnieuw bestraat. Met de
werkzaamheden is de gemeente op 5 december begonnen. De gemeente wil dat dit fietspad in de toekomst een
Fietsroute Plus wordt. Het fietspad wordt dan breder en comfortabeler gemaakt. Wanneer dit gebeurt is nog
niet bekend.
Zaterdag 10 december
Het Groot Kinderdictee der Nederlandse taal 2011 is vandaag gewonnen door Bram Strikwerda uit Eelde. De
leerling van de OBS De Kooi maakte slechts 5 fouten. De zestig deelnemers maakten in totaal 721 fouten, een
gemiddelde van bijna 12 per deelnemer. Deze overwinning leverde Bram Strikwerda hierna veel mediaaandacht op.
Zaterdag 10 december en zondag 11 december
Een succesvolle kerstmarkt organiseren is tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk. Het valt niet mee om
mensen te mobiliseren. Toch is de kerstmarkt bij Rutgers in Eelde zeer succesvol te noemen. Het is altijd
gezellig bij Rutgers. Standhouders met zelfgemaakte spullen maakt zo‟n knusse kerstmarkt echt leuk en
gezellig.
Maandag 12 december
Vandaag is een begin gemaakt met de uitbreiding van begraafplaats De Duinen. Begonnen is met
drainagewerkzaamheden
Dinsdag 13 december
Haico H. (31) uit Hoogezand is vandaag veroordeeld tot vier jaar cel voor verkrachting van een 12-jarig meisje
uit Eelde. De rechtbank in Assen acht H. schuldig een minderjarig meisje op 21 oktober vorig jaar te hebben
verkracht en bedreigd in een bos nabij het vliegveld. De man uit Hoogezand weigerde mee te werken aan een
zogeheten persoonlijkheidsonderzoek, zodat niet kon worden vastgesteld of hij (minder) toerekeningsvatbaar
was. Daarom legde de rechtbank geen tbs op, maar de geëiste straf van vier jaar zonder voorwaardelijke straf.
Woensdag 14 december
Dorpsklanken meldt dat in de afgelopen week hun het bericht bereikte dat Zorgcentrum De Wieken in mei 2013
wordt gesloten. Het zorgcentrum wordt afgebroken om plaats te maken voor aanleunwoningen en een
uitbreiding van De Duinstee, het zorgcentrum voor ouderen met psychiatrische problemen. 45 bewoners zullen
naar een ander zorgcentrum moeten verhuizen, waarbij niet kan worden gegarandeerd dat ze allemaal in Eelde
kunnen blijven. Tijdens de verbouwing wordt ook De Duinstee tijdelijk gesloten. Dit bericht sloeg bij de
dorpsgemeenschap in als een bom.
Donderdag 15 december
Vanmorgen deelde de politie in totaal 27 boetes uit op de Hoofdweg. Er is tussen 07.00 en 08.15 uur
gecontroleerd op fietsverlichting omdat dan veel fietsers op weg naar Groningen zijn.
Vrijdag 16 december en zaterdag 17 december
Het Eelder Bloemenkoor geeft beide dagen een Kerstconcert in de Dorpskerk. De vrijdagavond was stijf
uitverkocht, maar op de zaterdagavond waren er nog enkele lege plaatsen. Twintig nummers had het koor
onder leiding van Mark Pepping samengesteld. Veelal bekende kerstnummers, maar ook enkele waarin het
woord kerstmis niet voorkomt, maar die toch een duidelijke boodschap hebben passend in de sfeer.
Zaterdag 17 december
De kerstmarkten zijn een begrip bij onze oosterburen en ademen overal kerstsfeer uit. Het woord kerstmarkt
roept dus bepaalde verwachtingen op. Vandaar dat vandaag de reacties op de kerstmarkt in Eelde weinig
positief waren. Natuurlijk waren er goedgemutste kraamhouders en liefhebbers van kerstrolletjes, Glühwein en
Kaiserschmarrn te vinden, maar een echte kerstsfeer hing er niet. Sneeuw is een beetje lastig te regelen, maar
een beetje meer uitstraling en aankleding zal zeker meer bezoekers trekken.
Woensdag 21 december
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Vandaag trof de politie bij een verkeerscontrole een dronken chauffeur aan in de Noorderstraat in Sappemeer.
Het bleek een 31-jarige Eeldenaar te zijn, die nauwelijks aanspreekbaar was en pas vervelend en agressief
begon te worden toen men hem had overgebracht in de politieauto om hem naar het bureau te brengen. En
niet alleen dat: hij bedreigde een van de agenten ook zelfs nog met de dood. De man werd derhalve in de cel
gezet om daar af te koelen en werd de volgende dag met een proces-verbaal huiswaarts gezonden.
Donderdag 22 december
Na een periode van afnemende gezondheid overleed vandaag op 80-jarige leeftijd Lies de Vries. Lies de Vries
was evenals haar in 2004 overleden man Rens en haar beide zonen verzot van het voetbal. Lies werkte
jarenlang op verschillend gebied voor de voetbalvereniging Actief. Ze werd zelfs vele jaren bestuurslid van de
voetbalvereniging en was ook lange tijd te vinden als medewerkster in de kantine en op andere plekken waar
zij steeds klaarstond de helpende hand te bieden. Lies de Vries kreeg van de club dan ook terecht het erelidmaatschap aangeboden voor haar vele activiteiten.
Dinsdag 27 december
Agenten ontdekten vandaag dat een 36-jarige Eeldenaar slingerend met zijn auto over de A7 ter hoogte van
Hoogezand reed. Ze achtervolgden de man en zagen dat de chauffeur in de ene hand een stuk papier had en in
de andere hand een schrijfpen. Hij gaf aan de agenten toe, dat hij zich wellicht wat vreemd en opvallend had
gedragen. De politiemensen vonden dat ook en beloonden hem daarvoor met een proces-verbaal, omdat hij het
verkeer en zichzelf met zijn handelswijze in gevaar had gebracht.
Donderdag 29 december
Na 79 dagen politieke chaos ziet het ernaar uit dat de gemeente Tynaarlo op korte termijn weer over een
coalitie beschikt. Fractievoorzitter Willem van der Mei van D66 is vandaag uit zijn partij gestapt. Hij wil zich als
eenmansfractie aansluiten bij PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie. Dankzij Van der Mei komt die club op 12
van de 23 zetels, net genoeg voor een meerderheid. Van der Meij, die al ruim 25 jaar lid was, zegt zich niet
langer thuis te voelen bij D66. “De partij is de afgelopen weken 180 graden gedraaid. Ik kan daar niet mee
leven.” De stap van Van der Mei betekent een flinke klap voor de VVD, die nu voor het eerst in vele jaren geen
deel zal uitmaken van het bestuur van Tynaarlo. Naar verwachting zal het nieuwe college gaan bestaan uit de
wethouders Henk Kosmeijer (PvdA), Harm Assies (GroenLinks), Martin Kremers (CDA) en Hans de Graaf
(ChristenUnie). Hans de Graaf geldt als financieel expert. De Graaf zou daarmee de plaats innemen van Nina
Hofstra (VVD).

Overzichten
Overleden (voor zover bekend)
3 januari
6 januari
9 januari
13 januari
14 januari
14 januari
18 januari
18 januari
19 januari
24 januari
24 januari
25 januari
26 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Jantje Liekstra-van Steenwijk, geboren te De Punt en overleden te Eelde, wonende in De
Wieken en weduwe van Anne Liekstra, in de leeftijd van 80 jaar.
Remco Willem Nijenhuis, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen, in de leeftijd van
43 jaar.
Geertruida Albertina (Truus) van de Veen-Rijpma, geboren te Groningen en overleden te
Roden, wonende te Roden en echtgenoot van Tjerk van der Veen en weduwe van Gerard
Kregel, in de leeftijd van 67 jaar.
Edo Beenes, geboren te Eelde en overleden te Wageningen, wonende te Wageningen en
echtgenoot van Auk Beenes-Groenwold, in de leeftijd van 80 jaar.
Christina Evertje Rugge-Niewolde, geboren te Groningen en overleden te Eelderwolde,
wonende Groningerweg 100 en weduwe van Anne Rugge en vriendin van Piet Arends, in de
leeftijd van 66 jaar.
Leendert Emmen, geboren te Breskens en overleden te Paterswolde, wonende Hooiweg 211
en echtgenoot van E.A. Emmen-Wasscher, in de leeftijd van 70 jaar.
Jantiena Luchiena (Tinie) Santes-Speelman, geboren te Elp en overleden te Eelde, wonende in
De Duinstee en echtgenoot van Appie Santes, in de leeftijd van 80 jaar.
Agnes Maria Etman-van de Linden, in de leeftijd van 97 jaar.
Bien Kamps-Nijdam, wonende in Almelo en echtgenoot van Kees Kamps, in de leeftijd van 72
jaar.
Albert Laning, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en echtgenoot van
Trijntje Laning-Kregel, in de leeftijd van 82 jaar.
Wilhelmina Aaltien (Wia) Rutgers-Nijdam, overleden te Eelde, wonende Stoffer Holtjerweg 25
en echtgenote van Eiso Rutgers, in de leeftijd van 72 jaar.
Jort Joeke Wijtze Westerhof, geboren en overleden, wonende Fluitekruid 20, in de leeftijd van
0 dagen.
G. Russchen-Boerema, geboren te Roden en overleden te Eelde, weduwe van Js. Russchen, in
de leeftijd van 97 jaar.
Bouwe Seffinga, overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en weduwnaar van Lammechien
Brookman, in de leeftijd van 93 jaar.
Henk Pieters, overleden te Eelde, wonende Wolfhorn 25 en echtgenoot van Dora PietersHoman, in de leeftijd van 75 jaar.
Remmelt Hendrik Jan (Rem) Hofstee, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen,
wonende Hoofdweg 194 en echtgenoot van Aaltje Hofstee-Mulder, in de leeftijd van 83 jaar.
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5 februari
6 februari
9 februari
10 februari
26 februari
februari
1 maart
2 maart
4 maart
4 maart
5 maart
6 maart
10 maart
12 maart
18 maart
21 maart
23 maart
26 maart
30 maart
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
9 april
9 april
17 april
21 april
23 april
23 april
25 april
27 april
28 april
1 mei
8 mei
8 mei
10 mei
11 mei

Lammert Postema, geboren en overleden te Groningen, wonende Novastraat 15 en
echtgenoot van Mien Postema-Wubs, in de leeftijd van 81 jaar.
Metje Maria (Meta) de Boer-Drenth, wonende Schubertweg 5 en weduwe van Maub de Boer
en partner van Roelof, in de leeftijd van 67 jaar.
Cornelis (Kees) Pieters, geboren te Eelde en overleden te Annen, wonende in Annen en
echtgenoot Ginie Pieters-Scholtens, in de leeftijd van 79 jaar.
Daniel Gustavo (Daan) Gonzalez, geboren te Amsterdam en overleden te Eelde, wonende
Rembrandtweg 10, in de leeftijd van 32 jaar.
Lammechien (Lammie) Deelsnijder-Brookman, geboren en overleden te Eelde, wonende
Westerhorn 27 en echtgenoot van Dik Deelsnijder, in de leeftijd van 79 jaar.
Hannie Boeré, wonende Westerhorn en echtgenoot van Jan Boeré.
Willem Hendrik (Wim) van Maanen, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende te
Assen en echtgenoot van Jeanet van Maanen-Vink, in de leeftijd van 60 jaar.
Willem (Wim) Hagenauw, wonende Stoffer Holtjerweg 80 en echtgenoot van Aaltje Hagenauw
-Bakker, in de leeftijd van 90 jaar.
Lammert Boerema, overleden te Groningen, in de leeftijd van 87 jaar.
Berendina (Dina) Wagenaar-Harms, geboren te Paterswolde en overleden te Tolbert, wonende
te Tolbert en weduwe van Henderikus Wagenaar, in de leeftijd van 95 jaar.
Teunis (Teun) Ensing, geboren te Paterswolde en overleden te Assen, wonende te Assen en
echtgenoot van Lydie Ensing-Kloosstra, in de leeftijd van 65 jaar.
Jantje Engelina (Janny) Branbergen-Jansen, geboren te Musselkanaal en overleden te Eelde,
wonende Mozartweg 25 en echtgenote van Roel Branbergen, in de leeftijd van 84 jaar.
Ida Hoekstra Panman-de Jong, overleden te Eelde, wonende Schoollaan 46 en weduwe van
Henny Hoekstra, in de leeftijd van 77 jaar.
Bouwina Winterterp, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in de Duinstee en
weduwe van Fré Drent, Will van Dijk en Henk Oonk, in de leeftijd van 97 jaar.
Diny Reddingius
Josephina Adriana Johanna (Fien) Boerendans-Wilms, overleden te Eelde, wonende in het Else
van der Laanhuis en weduwe van Willem Boerendans, in de leeftijd van 86 jaar.
Ana Maria Woldring-López de la Atalaya, geboren te Sabadell en overleden te Marbella,
wonende Groningerweg 21 en echtgenote van Joop Woldring, in de leeftijd van 60 jaar.
Fedde (Fred) Veldmans, geboren te Bolsward en overleden te Eelde, wonende Mozartweg 43
en echtgenoot van Elly Veldmans-Visser, in de leeftijd van 82 jaar.
Enno van Kalker, wonende Burg. Tonckensweg 7 en weduwnaar van Willy Hofman, in de
leeftijd van 85 jaar.
Geertje Katrina (Gre) van der Mark-Schuiling, overleden te Eelde, wonende Schoollaan 20B en
weduwe van Aaldrik Johan van der Mark, in de leeftijd van 87 jaar.
Lute Kampstra, overleden te Eelde, wonende Esweg 41, in de leeftijd van 76 jaar.
Arend Nijdam, overleden te Eelde, wonende in De Duinstee, in de leeftijd van 92 jaar.
Berend (Bé) Jager, overleden te Zuidlaren, wonende Stoffer Holtjerweg 44 en echtgenoot van
J. Jager-Nijdam, in de leeftijd van bijna 82 jaar.
Reinder Horst, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, wonende Schoollaan 19 en
weduwnaar van Alie Douwes, in de leeftijd van 83 jaar.
Hinderkien (Tante Hennie) Zuidema-Boerma, geboren te Wildervank en overleden te Eelde,
weduwe van Sibolt Zuidema, in de leeftijd van 108 jaar.
Jan Mekkering, geboren te Emmen en overleden te Huizinge (oud-plaatsgenoot), wonende in
Huizinge en echtgenoot van Annette, in de leeftijd van 63 jaar.
Jozef Gerard Marie (Mathieu) auf den Kamp, geboren te Voerendaal en overleden te
Groningen, wonende Zuurstukken 38 en partner? van Lieske van Pelt, in de leeftijd 55 jaar.
Jacob (Jaap) Eissens, geboren en overleden te Groningen, wonende Prinses Beatrixlaan 13 en
echtgenoot van Mien Eissens-Eissens, in de leeftijd van 83 jaar.
Hendrik Gerrit Jan (Henk) Bensink, overleden te Eelde, wonende Dievelings 14 ? en
weduwnaar van Imi Nijdam, in de leeftijd van 82 jaar.
Hendrik (Hen) Ellens, geboren te Haren en overleden te Eelde, wonende burg. Strubenweg 76
en echtgenoot van J. Ellens-Mulder.
Wiendelt Hendrik Hartlief, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende
Kluivingskampenweg 38 en echtgenoot van Giena Hartlief-Schuringa, in de leeftijd van 72
jaar.
Gerad Lunshof, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende in Haren en
weduwnaar van Tinie Honebeeke, in de leeftijd 87 jaar.
Antje Kok-Koster, geboren te Ruischerbrug en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Willem Kok, in de leeftijd van 97 jaar.
Arie Bokje, geboren te Uithuizen en overleden te Eelde, wonende Mozartweg 67 en
weduwnaar van Annie Feenstra en maatje van Tini Criens, in de leeftijd van 93 jaar.
Harm Ubels, geboren en overleden te Eelde, wonende Watermolendijk 6 en echtgenoot van A.
Ubels-Boelens, in de leeftijd van 80 jaar.
Johanna Geertruida Jungcurt-Audier, geboren te Djokjakarta en overleden te Eelde, weduwe
van A.P.J.W. Jungcurt, in de leeftijd van 93 jaar.
Jantien Wekema-Dussel, geboren en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwe van Egbert Wekema, in de leeftijd van 91 jaar.
Berend (Bé) Tent, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in de Duinstee en
weduwnaar van Trientje Tent-Kolle, in de leeftijd van 86 jaar.
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12 mei
18 mei
21 mei
23 mei
25 mei
29 mei
1 juni
1 juni
5 juni
10 juni
13 juni
17 juni
20 juni
juni
28 juni
28 juni
1 juli
6 juli
7 juli
9 juli
14 juli
20 juli
25 juli
30 juli
6 augustus
14 augustus
22 augustus
27 augustus
28 augustus
31 augustus
31 augustus
10 september
19 september
19 september
23 september
28 september
29 september

Michiel Wekema, geboren te Peize en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en echtgenoot van Jannie Wekema-Brands, in de leeftijd van 88 jaar.
Anneke Mengerink-Tuinema, overleden te Paterswolde, wonende Burg. Legroweg 1 en
weduwe van Johan Mengerink, in de leeftijd van 83 jaar.
Cornelia Geertruida Cecilia Opstal-van Boheemen, geboren te Loosduinen en overleden te
Eelde, wonende in De Duinstee en weduwe van Wilhelmus Johannes Opstal, in de leeftijd van
95 jaar.
Hendrikus Lammechienus (Rikus) Burema, geboren te Groningen en overleden te Eelde,
wonende Schultenweg 87 en echtgenoot van Gerda Burema, in de leeftijd van 56 jaar.
Sia Eissens-Veenstra, geboren te Drachtstercompagnie en overleden te Mol (B), wonende
Hooiweg 74 en weduwe van Chris Eissens, in de leeftijd van 87 jaar.
Wobbe de Vries, geboren te Jubbega-Schurega en overleden te Groningen, wonende
Eskampenweg 1A en echtgenoot van Maria de Vries, in de leeftijd van 81 jaar.
Sije “Sleepy” Jasper, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Stoffer
Holtjerweg 45 en echtgenoot van Diny Jasper-van der Woude, in de leeftijd van 83 jaar.
Geerje (Greetje) Winkel-Luttmer, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende te
Groningen en echtgenote van A. Winkel, in de leeftijd van 84 jaar.
Johannes (Jan) van Benten, overleden te Eelde, wonende in De Wieken en echtgenoot van An
van Benten-van Biemen, in de leeftijd van 88 jaar.
Greetje Stoffers-Dunnewind, geboren te Paterswolde en overleden te Eaton, Australië,
wonende in Eaton en weduwe van Henk Stoffers, in de leeftijd van 67 jaar.
Ida Geertien Huizinga-Visser, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, wonende
Begoniaweg 20 en weduwe van Jakob Derk Huizinga, in de leeftijd van 89 jaar.
Willemtien (Wip) van der Veen-Koops, overleden te Groningen, wonende Westerhorn 25 en
weduwe van Harm van der Veen, in de leeftijd van 91 jaar.
Jochem Jacob Oenema, geboren te Utrecht en overleden te Groningen, wonende te Beilen en
oud-plaatsgenoot, in de leeftijd van 58 jaar.
Mark Stuivenberg, in de leeftijd van 22 jaar.
Marchien Holt-Ottens, geboren en overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis
en weduwe van Roelof Holt, in de leeftijd van 85 jaar.
Egbert-Jan (Bert) Weeber, geboren en overleden te Groningen, wonende Boterdijk 1K en
echtgenoot van Greet Weeber, in de leeftijd van 80 jaar.
Janna (Janny) Scholtemeijer-Nijdam, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende
Zevenhuizerweg 58 en echtgenote van Jan Scholtemeijer, in de leeftijd van 73 jaar.
José van der Velde, geboren te Veendam en overleden te Paterswolde, wonende Patrijshof 10
en partner van Reint Arends, in de leeftijd van 44 jaar.
Diny van Dijk-de Vries, geboren te Zuidbroek en overleden te Eelde, wonende
Zevenhuizerweg 72 en weduwe van Rieks van Dijk, in de leeftijd van 88 jaar.
Margaretha Kuipers-van der Bel, geboren te Rotterdam en overleden te Aberdeen (Schotland),
wonende Zevenhuizerweg 75 en echtgenote van Johannes Kuipers, in de leeftijd van 82 jaar.
Anneke Schuitema, overleden te Eelde, wonende Händelweg 14, in de leeftijd van 85 jaar.
Koenraad (Koen) van Bergen, overleden te Eelde, wonende Burg. Strubenweg 14 en
echtgenoot van Marchien van Bergen-de Vries, in de leeftijd van 89 jaar.
Femmigje (Femmie) Wietzes-Gol, geboren te Oostwold en overleden te Groningen, wonende
in Coendershof Groningen en weduwe van Eiso Wietzes, in de leeftijd van 87 jaar.
Marianne Beatrice Ebbinge-Pelle, geboren te Vlaardingen en overleden te Groningen, wonende
Zevenhuizerweg 111 en weduwe van Doe Pieter Ebbinge, in de leeftijd van 86 jaar.
drs. Oscar R.P.N. Westerterp, overleden te Paterswolde, wonende Burg. Legroweg 9 en
echtgenoot van Annelies Westerterp-Maas, in de leeftijd van 54 jaar.
Klaas-Jan Sinkgraven, geboren te Haren en overleden te Groningen, wonende Chopinweg 7 en
echtgenoot van Ida Sinkgraven-Brouwer, in de leeftijd van 86 jaar.
Jan Hoogeveen, geboren te Smilde en overleden te Eelde, wonende Hoppenkampsweg 50 en
echtgenoot van Trijntje Hoogeveen-Perdok, in de leeftijd van 64 jaar.
Arend Brookman, geboren te Eelde en overleden te Vries, wonende in Kornoeljehof te Vries en
weduwnaar van Willemina Ellens, in de leeftijd van 100 jaar.
Johanna (Hannie) Bijkerk-Kemkers, wonende Hoofdweg 97 en echtgenote van Jaap R. Bijkerk,
in de leeftijd van 81 jaar.
Geertje Wit-Wegter, geboren te Hoogkerk en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwe van Abel Jan Wit, in de leeftijd van 89 jaar.
Marten Roelf Bot, geboren en overleden te Groningen, wonende Hooiweg 128 en echtgenoot
van K.F. Bot-Beck, in de leeftijd van 73 jaar.
Jacoba Stel-Hendriks, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwe van Wubbo Stel, in de leeftijd van 88 jaar.
Hillechien (Hillie) Arends-Lubbers, geboren te Vries en overleden te Eelde, wonende in het
Else van der Laanhuis en weduwe van Geert Arends, in de leeftijd van 81 jaar.
Ab Bosma, geboren te Hoogeveen en overleden te Paterswolde, wonende Boterdijk 25a en
echtgenoot van Lianne Bosma-Jansen, in de leeftijd van 59 jaar.
Rinske Hendrika Gijsbertha Wijker-Roskam, geboren te Workum en overleden te Eelde,
wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Gerrit Wijker, in de leeftijd van 87 jaar.
Harm Biemold, geboren te Eelde en overleden te Peize, wonende in De Hoprank te Peize en
weduwnaar van Roelfien Huberts, in de leeftijd van 93 jaar.
Meindert Brehen, geboren te Winschoten en overleden te Eelde, wonende Molkampen 20 en
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29 september
30 september
3 oktober
9 oktober
9 oktober
10 oktober
17 oktober
19 oktober
21 oktober
23 oktober
23 oktober
28 oktober
3 november
6 november
7 november
7 november
7 november
11 november
15 november
18 november
18 november
18 november
3 december
6 december
8 december
12 december
14 december
22 december
23 december
28 december
28 december

partner van Conny van Norren, in de leeftijd van 66 jaar.
Willem Hendrik (Will) Takens, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende te
Groningen en echtgenoot van Kitty Takens-Stroink en eerder van Anke Groenendal, in de
leeftijd van 98 jaar.
Elizabeth Buwalda-Pilon, geboren te Delfzijl en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Gerrit Buwalda, in de leeftijd van 92 jaar.
Jacob (Jaap) Appeldoorn, geboren te Eelde en overleden te Groningen, thans wonende te
Bedum en echtgenoot van Annie Appeldoorn-Venhuizen, in de leeftijd van 69 jaar.
Arno Beerts, geboren te Maastricht en overleden te Groningen, wonende Loopstukken 14 en
echtgenoot van Dorry Beerts, in de leeftijd van 55 jaar.
Tjerkine de Jager-Geersing, geboren te Peize en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee
en echtgenote van Hidde de Jager, in de leeftijd van 90 jaar.
Hilje Lesterhuis-Sterenberg, geboren te Uithuizermeeden en overleden te Eelde, wonende in
het Else van der Laanhuis en weduwe van Henk Lesterhuis, in de leeftijd van 93 jaar.
Ida Vos-Dekker, geboren te Eelde en overleden te Hoogeveen, wonende te Westerbork en
echtgenote van Geert Vos, in de leeftijd van 93 jaar.
Geert Vervat, wonende Korenbloemweg 16 en weduwnaar van Jansje de Vries, in de leeftijd
van 81 jaar.
Jakob Scheepstra, geboren te Donderen en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en
weduwnaar van Aaltje van der Spoel en later van partner Martje Spanninga, in de leeftijd van
98 jaar.
Nella Sietske (Nelleke) Donkervoort-Duisenberg, geboren te Groningen en overleden te Eelde,
wonende Zwanebloem 8 en echtgenote van Kees Donkervoort, in de leeftijd van 49 jaar.
Hillie Scheedler-Glazenburg, wonende Händelweg28 en weduwe van Joop Scheedler, in de
leeftijd van 80 jaar.
Adriaan Gerard Jan Sjouw, geboren te Voorburg en overleden te Paterswolde in de leeftijd van
86 jaar.
Hendrik Luinge, geboren en overleden te Eelderwolde, wonende Groningerweg 116 en
echtgenoot van Martha C. Luinge-Jipping, in de leeftijd van 89 jaar.
Martinus (Tinus) Hulzebos, wonende Westerhorn 2 en echtgenoot van G. Hulzebos-van
Bergen, in de leeftijd van 78 jaar.
Willemina Polling-Louwes, geboren te Nuis en overleden te Groningen, oud-plaatsgenote
wonende in Maartenshof en weduwe van Willem Jannes Polling, in de leeftijd van 96 jaar.
Sjoert Giezen, geboren te Winsum en overleden te Groningen, wonende Hoofdweg 178 en
echtgenoot of partner van Truus, in de leeftijd van 68 jaar.
Jan Bonder, geboren te Eelderwolde en overleden te Roden, wonende te Roden en echtgenoot
van Janny Bonder-Siegers, in de leeftijd van 77 jaar.
Henk Rusthoven, geboren te Ten Boer en overleden te Eelde, wonende De Drift 8 en
echtgenoot van Ge Rusthoven-Oosterhuis, in de leeftijd van 82 jaar.
Jacobje Grietje (Jopie) Koops-Alberts, geboren en overleden te Paterswolde, wonende
Verlengde Boterdijk 4 en echtgenote van Jan Koops, in de leeftijd van 71 jaar.
Henderikus (Rieks) Rietsema, geboren te Bedum en overleden te Eelde, wonende Schoollaan
20R en echtgenoot van C.R. Rietsema-van der Kolk, in de leeftijd van 73 jaar.
Tijntje Laning-Kregel, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe
van Albert Laning, in de leeftijd van 82 jaar.
Jantje Grietje Martha (Janneke) de Vries, geboren en overleden te Groningen, oudplaatsgenoot, in de leeftijd van 55 jaar.
Theunis Leefert (Theo) Steenbergen, geboren te Assen en overleden te Paterswolde, wonende
Hortensiaweg 12 en echtgenoot van Tineke Steenbergen-Lasonder, in de leeftijd van 87 jaar.
Markus (Max) de Boer, geboren te Wierumerschouw en overleden te Paterswolde, wonende
Koningin Julianalaan 9 en echtgenoot van A.G. de Boer-Everts, in de leeftijd van 95 jaar.
Grietien Olinga-Hartlief, geboren en overleden te Eelde, wonende in De Wieken en weduwe
van Heiko Olinga, in de leeftijd van 89 jaar.
Jan Bernard Duk, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Otto Eerelmanweg
35 en echtgenoot van Sjoekje Duk-Veenstra, in de leeftijd van 89 jaar.
Wijbregje Apoll-Wierenga, geboren te Eelderwolde en overleden te Groningen, wonende te
Bedum en echtgenote van Dirk Apoll, in de leeftijd van 77 jaar.
Elizabeth Margaretha (Lies) de Vries-Vos, geboren te Groningen en overleden te Eelde,
wonende Drostweg 22 en weduwe van Rens de Vries, in de leeftijd van 80 jaar.
Ciska in ‟t Holt-Oosterhof, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, wonende W.
van Graftweg 17 en echtgenote van Wim in ‟t Holt, in de leeftijd van 71 jaar.
Hennie Pieters-Heemenga, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen, wonende
Menso Altingweg 2 en echtgenote van Henk Pieters, in de leeftijd van 83 jaar.
Louisa Maria Machtilda (Wies) Heitling-Steemers, geboren te Zutphen en overleden te Eelde,
weduwe van Theo Heitling, in de leeftijd van 83 jaar.

Jubilea (voor zover bekend)
25 januari
13 februari
26 april

60 jaar getrouwd Henderik Luinge en Martha Luinge-Jipping, wonende
Groningerweg 116.
60 jaar getrouwd Dick Smit en An Bokma, wonende serviceflat “Noordwijk”.
60 jaar getrouwd Klaas Jan Sinkgraven en Ida Sinkgraven-Brouwer, wonende
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8 juni
29 juni

Chopinweg 7.
60 jaar getrouwd Lammert de Boer en Harmientje de Boer-Maarsingh, wonende
Koningin Julianalaan 12.
60 jaar getrouwd Koen van Bergen en Marchien van Bergen-de Vries,
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