Eelder
Journaal
2012
Berend de Vries

-1-

Inhoudsopgave
Feiten en gebeurtenissen................................................................................................ - 3 Proloog ........................................................................................................................................ - 3
Januari ........................................................................................................................................ - 3
Februari....................................................................................................................................... - 4
Maart .......................................................................................................................................... - 6
April ............................................................................................................................................ - 8
Mei ............................................................................................................................................. - 9
Juni........................................................................................................................................... - 10
Juli............................................................................................................................................ - 12
Augustus ................................................................................................................................... - 12
September ................................................................................................................................. - 13
Oktober ..................................................................................................................................... - 14
November .................................................................................................................................. - 15
December .................................................................................................................................. - 17

-

Overzichten .......................................................................................................................... - 19 Overleden .................................................................................................................................. - 19 Jubilea ...................................................................................................................................... - 23 -

Bronnen .................................................................................................................................. - 23 -

-2-

Eelder Journaal 2012
Feiten en gebeurtenissen
Proloog
Wat het weer betreft maken we van alles mee de laatste weken. Eerst een warme decembermaand, waarin de
temperatuur maar niet onder het vriespunt kwam en praktisch geen regen. Toen in de laatste week van 2011
een plotselinge omslag van jewelste waarin we zo’n dertig, veertig millimeter regen kregen op te vangen en
vervolgens een Nieuwjaarsdag die ‘warm’ was, namelijk 13 graden boven nul in de middaguren, nog nooit
eerder voorgekomen. En die Nieuwjaarsdag eindigde in de middag en avond in een reeks buien met
stortregens, die van geen ophouden wisten. Dat betekende meteen volle sloten, ondergelopen weilanden en in
onze naaste omgeving ‘watersnood’. De Eelder- en Peizermaden werden als noodberging voor het water
gebruikt.
De oudejaarsavond was rustig, geen ongelukken en geen politieberichten, die het dorp deden schudden op zijn
grondvesten en dat is wel eens anders geweest. Wel was er binnen de gehele gemeente Tynaarlo wel een
schade van 10.000 euro, ongeveer net zo veel als vorig jaar. In de gehele gemeente zijn ongeveer dertig
verkeers- en straatnaamborden vernield. In Eelde is de ruit van een abri kapot gemaakt.

Januari
Zondag 1 januari
Wia en Arjan Boersma uit Paterswolde zijn op de eerste dag van het nieuwe jaar de trotse ouders geworden
van een dochter Lieke. Nu is een geboorte natuurlijk altijd een bijzonder moment, maar in het geval van de
familie Boersma valt er nog een extra bijkomstigheid te vermelden. Zo is Lieke namelijk de eerste baby die in
2012 in de gemeente Tynaarlo werd geboren.
Donderdag 5 januari
De bestuurscrisis in de gemeente Tynaarlo is ten einde. VVD-wethouder Nina Hofstra enkele uren voor aanvang
van de extra raadsvergadering haar ontslag in. Hierdoor bespaarde Hofstra zich een motie van wantrouwen die
door de coalitiepartijen was voorbereid. Hans de Graaf (ChristenUnie) werd vanavond als opvolger van Hofstra
geïnstalleerd. Het werd geen feestelijke raadsvergadering. De zetels van alle oppositiepartijen (VVD, Leefbaar
Tynaarlo, D66 en Gemeentebelangen) bleven de gehele vergadering uit protest leeg. Via de digitale snelweg
betichtte VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters zijn partijgenoot en burgemeester Frank van Zuilen van
gekunselde procedures , partijdigheid en plaatste vraagtekens bij zijn optreden als voorzitter van de ‘gehele’
raad.
Donderdag 5 januari
Vanavond raakte de bestuurster van een grijze Volkswagen Passat na een uitwijkactie te water. Het ongeval
vond plaats op de Horst, de weg van Paterswolde naar Peize. De bestuurster kon op eigen kracht het voertuig
verlaten en op het droge komen. De berging van het voertuig leverde meer problemen op. Door de sterke
stroming was de auto ongeveer 150 meter afgedreven om vervolgens op de bodem tot stilstand te komen.
Vrijdag 6 januari
In het Loughoes hield de Historische Vereniging Ol Eel vanavond haar neijaorsvisite. In zijn openingswoord
blikte voorzitter Nico Harms terug op het afgelopen jaar. Hij wist te melden dat Ol Eel voorlopig, in ieder geval
tot 2014, niet behoeft te verhuizen. Om de energiekosten in de hand te houden wordt de temperatuur op De
Deel (voormalig Turngebouw) op 13 graden gehouden en is vanavond begonnen met de verkoop van loten voor
de grote energieverloting, waarvan de trekking op Hemelvaartdag zal zijn tijdens een Historische Markt die Ol
Eel op die dag organiseert. Na de uiteenzetting door Nico Harms was het tijd voor de traditionele rozienen oop
brandewien en werd het talrijke publiek onderhouden door de Eelder Stamtoavel Singers onder leiding van Jur
Eckhardt. Door een misverstand verviel het verhaal van Herma Stroetinga en wordt uitgesteld tot de volgende
visite.
Vrijdag 6 januari
Een uitslaande brand heeft vanavond een gedeeltelijk rietgedekte woonboerderij aan de Eekhoornstraat
grotendeels verwoest. Volgens de brandweer bleeft het woongedeelte behouden. Het oudere echtpaar, dat de
boerderij bewoont, wist zich op tijd in veiligheid te brengen. De oorzaak van de vuurzee is nog onduidelijk. De
brand werd bestreden door de brandweer Eelde, die versterking kreeg uit Vries en Zuidlaren. Een aantal dagen
later zocht een familielid via Radio Noord vervangende woonruimte voor het bejaarde echtpaar.
Dinsdag 10 januari
Commissaris van de koningin Jacques Tichelaar permitteerde zich vandaag een aantal harde grappen in zijn
nieuwjaarstoespraak. Het plan van de Groningse gemeente Haren om als het op fusie aankomt samenwerking
te zoeken met het Drentse Tynaarlo nam hij op de korrel met: “Haren naar de provincie Drenthe? Laten we het
liever andersom doen: voeg Tynaarlo maar bij de provincie Groningen! Over hoofdpijn gesproken.” De
commissaris refereert hier aan de bestuurscrisis in onze gemeente, die pas in de eerste week van deze maand
werd opgelost en waarin hij een actieve bemiddelende rol moest spelen.
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Woensdag 11 januari
Dorpsklanken meldt dat onze plaatsgenoot Rob Schuur, voorzitter van het College van Bestuur van de
Noorderpoort, lid wordt van de Onderwijsraad. Dat is het hoogste orgaan in Nederland, dat de regering en het
parlement adviseert omtrent onderwijsaangelegenheden. De raad heeft tien leden, waarvan de helft nieuw is en
wordt benoemd voor de tijd van drie jaar. De benoeming van Schuur heeft geen consequenties voor zijn werk
bij de Noorderpoort. Schuur was tot ruim een maand geleden voorzitter van het bestuur van de basketbalclub
Gasterra Flamen, dat toen in zijn geheel aftrad.
Vrijdag 13 januari
Afgelopen nacht zijn uit een auto aan de Zilverschoon de airbags gestolen. Het portier van de auto, die
afgesloten op de oprit stond, is hierbij op slinkse wijze geforceerd. De daders zijn geruisloos en professioneel te
werk gegaan. Dezelfde nacht werd aan het Fluitekruid eenzelfde diefstal gepleegd. In beide gevallen ging het
om een auto van het merk Opel.
Woensdag 18 januari
Dorpsklanken meldt dat de drie Toeristische Informatie Punten (TIP) in Tynaarlo in 2012 toch subsidie houden
om deze punten draaiende te houden. Het besluit om de subsidie aan de TIP’n in Paterswolde en Vries te
stoppen is teruggedraaid. In 2012 wordt de toeristische informatievoorziening opnieuw doorgelicht. Het is
volgens wethouder Hans de Graaf niet uitgesloten, dat – na hernieuwd onderzoek – toch voorgesteld wordt om
de subsidies aan alle drie de TIP’n voort te zetten.
Woensdag 18 januari
Dorpsklanken meldt vandaag dat het college van B&W de kapvergunning voor zeven eiken aan de Wolfhorn in
stand laat. IVN Eelde-Paterswolde had tegen de kapvergunning bezwaar aangetekend. De bomen moeten
plaatsmaken voor de woonwijk Groote Veen. Tegen dit besluit van B&W kan IVN nog bezwaar maken bij de
rechtbank.
Vrijdag 20 en zaterdag 21 januari
Komkommertied heette het blijspel in drie delen, dat toneelvereniging Concordia deze avonden op de planken
bracht. Komende vrijdag- en zaterdagavond worden de laatste uitvoeringen gespeeld in het uitverkocht CaféTheater Boelens. Een aangename verrassing voor het publiek was de nieuwe toneelverlichting, waardoor de
spelers en het decor voor iedereen perfect te zien waren.
Zaterdag 21 januari
Vandaag is onze plaatsgenoot Bod Del Crosso Nederlands Kampioen Veldrijden in categorie-4 (11-jarigen)
geworden. In zijn categorie stonden dertig jongens aan de start die vanuit heel Nederland naar Gasselte waren
gekomen.
Dinsdag 24 januari
Vanavond was het een drukte van belang in het dorpshuis. Daar waren het corsobestuur, de wijkbesturen (met
aanvulling van een aantal enthousiaste medewerkers) en natuurlijk de ontwerpers bijeen gekomen om de
ontwerpen voor het corsojaar 2012 te presenteren. De 15 corsowijken hebben de keuze uit 22 ontwerpen met
het motto “Het Avontuur”. Het bloemencorso is dit jaar op 1 en 2 september.
Donderdag 26 januari
De politie heeft vanmorgen, in overleg met de school en de gemeente, toezicht gehouden op het parkeren bij
de basisschool De Ekkel aan de Jan Steenweg. Er werd één bekeuring uitgeschreven.
Zaterdag 28 januari
Twee automobilisten zijn vanochtend gewond geraakt bij een botsing op de Burgemeester J.G. Legroweg. Het
gaat om een 24-jarige vrouw uit Eelde en een 43-jarige Assenaar. Door gladheid raakte een van de twee op de
verkeerde weghelft. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. De materiële schade was zeer groot.
Zondag 29 januari
Een 23-jarige automobiliste uit Paterswolde heeft afgelopen nacht aan de Kooistukken twee geparkeerde auto’s
geramd. De vrouw werd aangehouden. Omdat een blaastest niet lukte, nam de politie een bloedproef af.
Daarna moest de vrouw haar rijbewijs inleveren.
Maandag 30 januari
Combineer de begrippen sport en seks en je hebt volop ingrediënten voor een smakelijk boek. Schurende
tepels, vreemdgaande voetballers, hermafrodiete sporters (m/v), sexy schaakbabes en genitale afwijkingen bij
wielrenners – ze komen allemaal voorbij in het boek Sport & Seks. Het spel van de knikkers van onze
plaatsgenoot Mels van Driel. Meest opvallende conclusie: Vrouwen maken seks tot onderdeel van hun sport.
Mels van Driel is in het dagelijks leven werkzaam als uroloog en seksuoloog in het Universitair Medisch Centrum
Groningen.

Februari
Woensdag 1 februari
Een 80-jarige inwoner van Eelde is vandaag gewond geraakt nadat hij op de Hoofdweg in Paterswolde was
aangereden door een 45-jarige automobilist uit Paterswolde. De Eeldenaar reed op de fiets en stak de weg
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over. De automobilist kwam er op dat moment aan en kon de fietser niet meer ontwijken. Het slachtoffer liep
hoofdletsel op en werd overgebracht naar het Martiniziekenhuis in Groningen.
Zaterdag 4 februari
De winter heeft deze week zijn intrede gedaan. De vorst is zodanig dat vandaag om 10.00 uur de ijsbaan in
Paterswolde is geopend. Er volgt een topperiode van een dag of tien voor de ijsvereniging met op de eerste dag
wel duizend bezoekers, volgens voorzitter Roelof Rossing. Ook op het Paterswoldsemeer is het een drukte van
belang. Donderdag en gisteren zakte een persoon nog door het ijs. In beide gevallen konden de onfortuinlijke
schaatsers uit het wak komen. Wel zorgde het voor een massale inzet van de hulpdiensten.
Zaterdag 4 februari
Vandaag opende Reggefiber haar 91ste glasvezelwinkel aan de Hoofdweg in Eelde. In de winkel kan men zich
laten informeren over glasvezel en of dit ook bij u past en u eventueel helpen met het overstappen naar een
andere provider.
Zondag 5 februari
Er bestaan in de meteologie niet alleen warmtegolven, maar ook koudegolven. Volgens het KNMI is een
koudegolf een periode van vijf etmalen achtereen waarin de temperatuur onder nul blijft en waarvan er in drie
nachten strenge vorsten is. Vanmorgen was dat in onze KNMI-vestiging zo. Er was zelfs een temperatuur
gemeten van 19,3 graden onder nul. De laatste koudegolf was in 1997.
Dinsdag 7 februari
Vanmorgen om even over negen reed een bewoner van Eelderwolde op zijn scooter op de rotonde in
Eelderwolde. Hierbij kwam een kleine gele auto uit de richting Eelde die met hoge snelheid zomaar tegen de
scooterrijder aanreed die vervolgens een eind verderop op de rotonde belandde. Na deze aanrijding ging de
auto er met hoge snelheid vandoor richting Groningen.
Dinsdag 7 februari
Vanavond heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college werd verzocht aan de wensen van
de aanwonenden van de Hoofdweg in Paterswolde tegemoet te komen. Daarvoor zouden de inritten die
‘geblokkeerd’ zijn door de verhoogde fietspaden, moeten worden hersteld. Op 21 februari is het college tot de
conclusie gekomen dat door het herstellen van de oprijbanden, de goottegel en het aanbrengen van nieuwe
asfaltlagen zoveel als mogelijk aan de wensen van de bewoners tegemoet wordt gekomen. Door deze
maatregelen wordt het hoogteverschil tussen rijweg en fietspad zodanig verkleind waardoor men gemakkelijker
de oprijband op kan rijden.
Vrijdag 10 februari
Het is alweer een paar jaar geleden dat de ijsbaan in Paterswolde voor het laatst wedstrijden kon organiseren
om de Willem Snijder-bokaal, beschikbaar gesteld door de bijna legendarisch geworden vroegere
penningmeester van deze ijsclub. Al weer twee keer werden deze wedstrijden om het officieuze kampioenschap
van Eelde gewonnen door garagehouder Paul Woldendorp. Vanavond zette hij de kroon op zijn schaatsloopbaan
door voor de derde keer de bokaal te bemachtigen.
Zondag 12 februari
Voor de liefhebbers van accordeon- en harmonicamuziek viel er vanmiddag weer veel te genieten in Herberg
Oud Gemeentehuis. Het jaarlijkse terugkerende Accordeon-Harmonicafestival bracht een reeks artiesten op het
podium. Met zang, zonder zang, licht klassiek, feestmuziek, van alle markten kreeg het publiek voorgespeeld.
Woensdag 15 februari
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het zogenaamde aanwijzingsbesluit voor
vliegveld Eelde in stand gelaten. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag. In februari 2010 stemden de
toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM opnieuw in met het verlengen van de start- en
landingsbaan van vliegveld Eelde van 1800 naar 2500 meter. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde en
enkele inwoners uit Tynaarlo, Aa en Hunze en Groningen hadden de Raad van State gevraagd dit besluit te
vernietigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Door deze voor het
vliegveld zeer positieve uitspraak verschenen her en der in het dorp vlaggen.
Vrijdag 17 februari
Dorpsklanken brengt vandaag een speciale editie uit over het vliegveld en de door de Raad van State
goedgekeurde baanverlenging. In de editie staat de historie van de baanverlenging, maar ook een reactie van
Vereniging Omwonenden Vliegveld Eelde (VOLE). Daarnaast wordt de betekenis van deze uitspraak uitgelegd.
De extra editie wordt alleen bezorgd bij abonnees van Dorpsklanken.
Vrijdag 17 februari
Vandaag vond op Groningen Airport Eelde de eerste glijvlucht op een regionale luchthaven plaats, ook wel
‘Continuous Descent Approach’ (CDA) genoemd. De vlucht werd uitgevoerd door een Boeing 737-800 van
Transavia. Een CDA is een landingsprocedure waarbij de vliegtuigen in glijvlucht de luchthaven naderen. Een
glijvlucht is beter voor het milieu dan de huidige procedure waarbij toestellen stapsgewijs dalen tot het punt
waar de landing wordt ingezet. Het vliegtuig komt bij een CDA als een zweefvliegtuig binnen.
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Maandag 20 februari
Borchkwartier groeit uit zijn jasje. Het wijkcentrum in de woonwijk Ter Borch (Eelderwolde) telt op dit moment
zoveel leerlingen dat het echt te klein wordt om de komende jaren alle leerlingen op te kunnen vangen. De
gemeente Tynaarlo stelt daarom voor de Menso Altingschool een nieuwe plek te geven in het nog te realiseren
zorgcomplex Ter Borch. Dit gebouw zou gereed kunnen zijn voor aanvang van het schooljaar 2014/2015. Ook
het probleem van de tijdelijke huisvesting tot het moment van de definitieve verhuizing kan worden opgelost.
Een aantal klassen van de andere school in de MFA Ter Borch (obs Ter Borch) kan de voormalige AZC-school De
Kameleon, die nu achter de voormalige obs Paterswolde-Noord staat, voor twee jaar in gebruik nemen.
Zondag 26 februari
Vandaag rond 12.45 uur heeft een Boeing 777 van de KLM een doorstart gemaakt op Groningen Airport Eelde.
Vele vliegtuigspotters stonden aan de Legroweg verzameld om het, voor Eelder begrippen, grote vliegtuig van
dichtbij te zien. Het toestel, dat van Schiphol kwam, was bezig met een testvlucht en maakte een nadering op
Eelde om de boordsystemen te checken. In het vliegtuig zaten geen passagiers. Bijzonder feitje was dat het
vliegtuig met de wielen aan de grond kwam, iets wat normaal net niet gebeurd.
Dinsdag 28 februari
Het Eelder bouwbedrijf Kwant is vandaag door de Asser rechtbank failliet verklaard. De onderneming, gevestigd
aan de Burgemeester Legroweg, heeft tien mensen in dienst. Wat hen te wachten staat is nog niet duidelijk.
Curator Sybrand Rissik had nog geen informatie over de oorzaak van het bankroet. De geschiedenis van het
bedrijf gaat terug tot 1945.
Woensdag 29 februari
Dorpsklanken meldt vandaag dat de Stichting Eelder Woningbouw binnenkort start met de bouw van
woningen in de nieuwbouwwijk Groote Veen. Binnenkort tekent SEW daarvoor een koopcontract met
gemeente. Het gaat om 37 koopwoningen met prijzen van € 155.000 tot € 185.000 (vrij op naam) en om
huurhuizen die maximaal € 650 per maand kosten. De SEW richt zich op starters en op senioren. De bouw
de verkoop van de woningen heeft SEW uitbesteed aan VDM Bouw uit Drogeham.

64
de
27
en

Maart
Maart
In het eerste weekend van maart worden de nieuwe kleedkamers van Actief volop in gebruik genomen. Door de
vorst in februari zijn de bestrating en de afwerking rondom het gebouw nog niet voltooid, maar de
bouwcommissie en de aannemers hopen dat dit tegen het eind van de maand maart wel gereed zullen zijn.
Maandag 5 maart
Burgervader Frank van Zuilen en zijn vrouw verwelkomen vandaag zo’n vijftien gasten uit Pitesti, Roemenië.
Het bezoek is de op één na laatste uitwisseling van het Europese regio-project rondom vrijwilligerswerk dat de
Stichting Tynaarlo-Pitesti samen met de gemeente Tynaarlo en de Menso Altingschool heeft georganiseerd. Na
het formele welkom is het tijd voor een rondleiding op het gemeentehuis. De Roemeense delegatie verblijft tot
vrijdag in Eelde-Paterswolde en zal onder andere een bezoek brengen aan de corso-ontwerpenuitzoekavond,
Trias, ICO Assen, Lage Kamp (VNN) en CBS ter Borgh. Woensdag is er een jamsessie met de Roemeense band
Sybolic en andere muzikanten in Café Boelens.
Maandag 5 maart
Vanavond konden de vijftien corsowijken in het luchthavenrestaurant een keuze maken uit de ontwerpen voor
het bloemencorso dat onder het motto “Op Avontuur” op 1 september op de weg zal verschijnen. De wijk
Paalakkers mocht na loting als eerste een keus maken en zij haalden het ontwerp “Alice in Wonderland” van de
wand. Voorzitter André Ensing kon de ongeveer 300 aanwezigen dat de Rabobank nog drie jaar sponsor blijft
en dat er dit jaar geen vuurwerk is maar een lasershow. Bovendien krijgt het corso een heuse ‘foodstraat’. Daar
kan het publiek veel eten krijgen, variërend van pasta tot hamburgers.
Maandag 5 maart
Vanavond tijdens het uitzoeken van de ontwerpen voor het komende bloemencorso tekenden Peter Schey,
directeur Commerciële Zaken van Rabobank Noord-Drenthe, en André Ensing, voorzitter Stichting
Bloemencorso Eelde, een nieuwe sponsorovereenkomst met een looptijd van drie jaar.
Woensdag 7 maart
Vandaag is de aannemer van Groningen Airport Eelde begonnen met het kappen van 700 bomen langs de
Eekhoornstraat en de Bunnerzandweg. Deze bomen moeten worden verwijderd om de verlenging van de
startbaan mogelijk te maken.
Vrijdag 9 maart
Professor Albert G. Veldhuizen uit Eelde is vanavond benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. De
Eeldenaar kreeg de onderscheiding vanwege zijn inzet voor de behandeling van rugafwijkingen en in het
bijzonder scoliose. Veldhuizen werkt sinds 1976 bij het Universitair medisch Centrum Groningen. Daarnaast is
hij als wetenschappelijk hoofdmedewerker en universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Scoliose is een rugafwijking waarbij vergroeiing in de wervelkolom is opgetreden.

-6-

Zaterdag 10 maart
Na een ziekte van vele jaren, begonnen met een tekenbeet vermoedelijk opgelopen tijdens een wandeling in de
omgeving, overleed vandaag in een ziekenhuis in Groningen de heer Jakob Harm (Jaap) Sliep in de leeftijd van
82 jaar. Vanaf 1 mei 1953 en tot zijn pensionering van de heer Sliep werkzaam bij de gemeente Eelde.
Begonnen als jongste ambtenaar op de afdeling financiën, werd hij later gemeente-ontvanger en toen die
functie kwam te vervallen, werd hij hoofd van de afdeling financiën. Jaap Sliep was naast zijn dagelijkse
werkzaamheden ook zeer actief in de gereformeerde kerk en elders in onze dorpsgemeenschap.
Zaterdag 10 maart
Keurslager Henk Klinkhamer is vandaag kampioen gekookte vleeswaren geworden en onderscheiden met
diverse andere producten. Maar liefst acht keer een gouden bekroning, waarvan twee keer goud met ster, en
vijf keer een zilveren bekroning.
Maandag 12 maart
Vandaag werd bekend gemaakt dat low-cost maatschappij Ryanair terugkeert naar Groningen Airport Eelde.
Vanaf 2 mei tot en met 26 oktober zullen zij twee maal per week lijndiensten gaan onderhouden naar Mallorca,
Marseille en Milaan. Ryanair keert vooruitlopend op de realisatie van de baanverlenging naar Airport Eelde
terug. De verwachting is dat zij deze zomermaanden 40.000 tot 45.000 extra passagiers gaan vervoeren.
Zaterdag 17 maart
Vandaag werd een 71-jarige vrouw in de Duinstraat ingehaald, waarna haar tasje uit de fietsmand werd
gegrist. Op 25 april werd een 29-jarige stad-Groninger aangehouden en bekende deze en meerdere tasjesroven
in de stad en Eelde-Paterswolde.
Maandag 19 maart
Leden van het dievengilde hebben afgelopen nacht een bezoek gebracht aan tennisvereniging De Marsch. Een
garagekanteldeur en de deur van een voorraadhok werden vernield, waarna de inbrekers er vandoor gingen
met een hoeveelheid frisdrank en drie lege bierfusten.
Dinsdag 20 maart
Afgelopen nacht is in de C1000 supermarkt aan de Stoffer Holjerweg ingebroken. De daders wisten zich
toegang tot de winkel te verschaffen door een gat in het dak te maken. Het is niet bekend of er iets is
meegenomen.
Dinsdag 20 maart
Pas maar op. Dit jaar komt er een stormvloed van verhalen over Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
Vanmorgen om 09.00 uur, op wereldverteldag, werd het startschot gegeven voor de manifestatie Dorp Vol
Verhalen. Dat gebeurde in Museum De Buitenplaats, het huis waar kunstenaars hun verhalen op doek en papier
vertellen. Elf projecten waarin het verhaal de hoofdrol speelt passeerden de revue. Dat betekent een jaar lang
verhalen vertellen, beluisteren en beleven. Dominee Kaj van der Plas is de bedenker van het Dorp Vol Verhalen.
Dinsdag 20 maart
Vandaag wordt in het stadhuis van Haarlem door burgemeester Bernt Schneiders de Edgar Doncker Prijs 2012
uitgereikt aan onze plaatsgenoot Jos van Groeningen. De jury was onder de indruk van de verbeeldingskracht,
wilskracht en overtuigingskracht waarmee Van Groeningen en zijn echtgenote Janneke hun droom Museum De
Buitenplaats realiseerden. Aan de prijs is € 150.000,- verbonden.
Vrijdag 23 maart, zaterdag 24 maart en zondag 25 maart
Deze dagen brengt Koninklijke Operettevereniging ADO de operette Casparone van Carl Millöcker op de planken
van theater De Kimme in Zuidlaren. Zowel door de Eelder gemeenschap als ver daar buiten hebben hiervan
genoten. Met ver daarbuiten wordt gedoeld op de bezoekers uit onze partnergemeente Wardenburg op
vrijdagavond. Op de zondag kwam er een vaste groep van 70 bezoekers uit Oldenburg. Ook voor het oudere
publiek had ADO een speciaal arrangement geregeld. Voor het eerst namelijk reed er een bus uit Eelde naar De
Kimme, waarvan ruim 40 personen gebruik maakten.
Donderdag 29 maart
Een 40-jarige man uit Paterswolde is afgelopen nacht na een korte achtervolging door de politie op de hoek
Kamperfoelieweg-Hortensiaweg uit de bocht gevlogen. Het bleek dat de man geen geldig rijbewijs had en hij
had ook te veel gedronken.
Vrijdag 30 maart
Vanavond even voor half acht kreeg de brandweer een melding dat er een dier vast zat op hoogte aan de
Westerhorn. Omdat de brandweer van Groningen beschikt over een ladderwagen, werden de troepen vanuit de
kazerne aan de Sontweg opgeroepen richting Eelde te komen. Ter plaatse bleek dat er een kraai vast zal op
een schoorsteen. Het dier werd door de brandweer bevrijdt en overgedragen aan de inmiddels aanwezige
dierenambulance.
Zaterdag 31 maart
Vanmiddag werd in Internationaal Klompenmuseum Eelde, zoals dit museum vanaf heden heet, een nieuwe
tentoonstelling geopend door niemand minder dat TVM schaatscoach Gerard Kemkers. Voorzitter Hoogers
meldde dat het klompenmuseum in de toekomst wellicht een expositie in het Russische Moskou mag gaan
inrichten.
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April
Woensdag 4 april
Marco van de Kreeke is per 1 juni 2012 de nieuwe directeur van Groningen Airport Eelde. Hij volgt interimdirecteur Jos Hillen op. De functie van luchthavendirecteur is voor de 44-jarige Van de Kreeke geen onbekend
terrein. Momenteel is hij nog algemeen directeur van Kilimanjaro International Airport in Tanzania. Daarvoor
was hij algemeen directeur van Bonaire International Airport en directeur operations van Maastricht Handling
Services.
Woensdag 4 april
Vandaag vond er aan de Kosterijweg een daverende aflevering plaats in de serie Meester-pianisten uit EeldePaterswolde en omstreken. In drie groepen passeerden ruim 45 pianisten tussen de 7 en 17 jaar de revue en
drie keer een Full House. Het is volgens Hanneke de Jager een feest om te kunnen vaststellen dat jonge
mensen en muziek een spetterende combinatie is. “Of het nou om klassieke muziek gaat of Rhytm and Blues,
Jazz, Pop: ze spelen het met overtuiging.”
Maandag 9 april
Jur Eckhardt heeft tijdens de Dag van de Groninger Muziek van RTV Noord de Grunny gekregen. Jur Eckhardt is
tekstschrijver, componist, muzikant, zanger, arrangeur en producer. De laatste jaren werkt Jur steeds meer
achter de schermen. De Grunny van RTV Noord is een muziekprijs die sinds 2010 wordt uitgereikt aan
muzikanten of artiesten, die met hun prestaties muziek uit de provincie Groningen stimuleren en waar mogelijk
inoveren.
Donderdag 12 april
Dichterbij de lezers. Meer zichtbaar in het dorp. Vanuit die gedachten tekende het bestuur van de Stichting
Eelder Dorpsgemeenschap, uitgever van Dorpsklanken , vorige week het huurcontract voor een eigen kantoor
onder de kap van Installatiebedrijf Mulder aan de Hoofdweg in Eelde. Dorpsklanken zal per 1 juni het pand
betrekken.
Donderdag 12 april
In het UMCG in Groningen is vandaag aan prof.dr. R.B. Minderaa door burgemeester Frank van Zuilen een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De Eeldenaar, die vandaag met pensioen gaat, is benoemd tot Officier in
de Orde van Oranje-Nassau.
Dinsdag 17 april
Elk jaar probeert het corso weer nieuwe lassers te krijgen door middel van de lascursus. Op 13 maart begon
leraar Henk Brilman met de 2012 editie en ook dit jaar zijn alle cursisten weer geslaagd. Vanavond wer in Ons
Dorpshuis de diploma’s uitgereikt aan de cursisten en over ongeveer een maand kunnen zij bij hun wijk aan de
slag met de corsowagens voor 2012. De cursus werd dit jaar gevolgd door: Ineke Hiddingh, Greetje Hendriks,
Marlies Ottens, Anneke Rusthoven, Arjan Dekker, Bastiaan Vreijsen, Marco Bluming, Willem Boer, Joost Cramer
en Rik Maris.
Woensdag 18 april
De tuinen en parken van elf oude landgoederen in de buurt van Eelde-Paterswolde worden met extra geld van
de provincie en andere overheden geschikt gemaakt voor recreanten. Het gaat om landgoederen die
gezamenlijk een zogeheten “Landgoederengordel” willen vormen, waarin het vooral plezierig wandelen is. De
grootste en belangrijkste zijn de landgoederen De Braak, Vennebroek en De Duinen. Die drie zijn bezit van
Natuurmonumenten, de andere veelal nog in particulier eigendom. In totaal wordt 800.000 euro in de aanpak
en het onderhoud van de parken gestoken. Twee ton daarvan komt uit de kas van de provincie.
Vrijdag 20 april
Alsof het cadeaupapier er nog omzat. Zo presenteerde Bertus Beelen, voorzitter van de Vrienden van de
Dorpskerk de overhandiging van de geschilderde en duurzaam geboende kerkbanken c.a. aan Wim
Schoolderman, voorzitter van de Kerkenraad van de PKN Eelde-Paterswolde. Vier weken en 16.000 euro
verder, staat al het hout in de kerk er weer spic en span bij.
Vrijdag 27 april
In het kader van de jaarlijkse lintjesregen werden Rob Schuur (57) en Alonsa Amsing-Venekamp (90) benoemd
tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Rob Schuur kreeg dit via de telefoon te horen van burgemeester Frank
van Zuilen in verband met zijn verblijf in Canada. De heer Schuur is lid van het college van bestuur
Noorderpoortcollege, bestuurslid MBO-raad, voorzitter Gasterra Flames, voorzitter Stichting 4/5 mei Groningen,
oud-raadslid, voorzitter raad van toezicht Nationaal Gevangenismuseum.
Mevrouw Amsing is vanaf 1943 actief voor de EHBO en vanaf 1960 voor de LOTUS (uitbeelding van slachtoffers
bij rampenoefeningen)
Zaterdag 28 april
Lies Bulthuis van Takens Mode is met pensioen. Vandaag was haar laatste werkdag. Na 35 jaar in het modevak
is het mooi geweest. Lies, die sinds 1983 in Eelde woont, werkte bij Lampe in Groningen, Klugkist en Mignon,
beiden in Haren en bij Vos in de Zwanestraat in Groningen. Lies is per toeval in het modevak gerold.
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Maandag 30 april
Koninginnedag leeft weer in ons dorp. Ook dit jaar heeft het Kwientiem niets aan het toeval overgelaten en
organiseerden zij voor de derde keer een prachtige Koninginnedag. Nog nooit deden zoveel kinderen mee met
de versierde fietsenoptocht en nog niet eerder stonden er zoveel mensen op de vrijmarkt in het centrum van
Eelde. De VvV organiseerde ’s middags de immer succesvolle fietspuzzeltocht. En de kroon op al dat werk: het
weer zat mee. Niet onbelangrijk voor dit soort buitenactiviteiten.

Mei
Zaterdag 5 mei
Vandaag is het precies zestig jaar geleden dat Henk Harms lid werd van de Muziekvereniging Nieuw Leven.
Henk Harms begon op de altsax en is later overgestapt naar de tenorsax.
Maandag 7 mei
De rotonde bij De Punt blijft sowieso nog een jaar zonder kunst. Door juridisch gesteggel zijn de
werkzaamheden uitgesteld. Het kunstwerk van glas en ijzer werd begin 2011 overreden door een camper,
waarvan de chauffeur onder invloed verkeerde. Opvallend is dat het herstel van de rotonde zo’n 90 duizend
euro kost, terwijl de aanleg van het kunstwerk ongeveer 60 duizend euro kostte. Met het herstel wordt gewacht
op de uitspraak van de rechter.
Zaterdag 13 mei
De sfeer was ‘prima te snijden’, volgens een van de ruim vijftien dichters vandaag in de Museumtuin. Op het
pleintje voor de Orangerie, in de appelhof, bij de spiegelvijver; overal konden de honderden bezoekers zich
laven aan de dichtkunst, vaak op al even authentieke wijze vertolkt door hun scheppers.
Zaterdag 13 mei
Vanavond, een paar minuten voor acht, werd het brandweerkorps van Eelde opgeroepen voor een bermbrand
aan de Legroweg. Er was een houtwal in de brand gevlogen en eenmaal ter plekke kwamen er grote vlammen
uit de wal, die inmiddels in lichterlaaie stond. Na een paar uur had de brandweer de brand onder controle.
Maandag 14 mei
Boze chauffeurs, een laconieke wethouder en volhardende actievoerders. De eerste actiedag van de inwoners
van de wijk Ter Borch was een goed begin, aldus Jean de Koning. Twee grondtransportwagens werden door
buurtbewoners stilgezet. Een chauffeur was ontzettend boos. De wijk heeft al vier jaar last van zwaar
werkverkeer tussen de Waterwijk en de Rietwijk. Op hoogtijdagen dendert er elke vijf minuten een wagen door
onze wijk en dan ook nog met veel te hoge snelheid, aldus een van de actievoerders. Volgnes wethouder Harm
Assies valt de overlast wel wat mee.
Dinsdag 15 mei
Vandaag overleed in het Else van der Laanhuis mevrouw Ida Luinge-Briink in de leeftijd van 105 jaar, zelfs
bijna 106 jaar, want ze zou die leeftijd over 3 weken hebben bereikt. Mevrouw Luinge werd geboren in Peize.
Ze woonde, samen met haar man Roelof Luinge, vele jaren aan de Ter Borchlaan 7, een huis dat door de
beruchte en zware novemberstorm van 1973 zwaar beschadigd raakte door een omgebouwde boom. Later
woonden ze aan de Boslaan. Na het overlijden van haar man kwam mevrouw Luinge in het Else van der
Laanhuis, waar ze nu op bijna 106-jarige leeftijd overleed. Ze is daarmee – voor zover bekend – de oudste
Eeldenaar uit de historie.
Donderdag 17 mei
Vandaag, Hemelvaartsdag, is de eerste markt in het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Ol Eel op
ludieke wijze geopend met een poppenkastspel met twee oude dametjes Bien en Katrien. Deze markt is een
groot succes geworden, waarbij de weergoden de organisatoren gunstig gezind zijn geweest.
De grote publiekstrekker is de boeken- en platenmarkt op De Deel (het voormalig Turngebouw) geweest. Hier
vinden de ongeveer 8000 boeken en ruim 2000 platen gretig aftrek. Veel belangstellenden hebben hier het
boek of de plaat gevonden, die nog in hun collectie ontbreekt. Ook hebben velen, voor een paar euro, boeken
gekocht om tijdens de vakantie te gaan lezen. De jeugd van de basisschool mocht een gratis een boek
uitzoeken. Gedurende de hele dag komen vele honderden liefhebbers op de markt af en zijn over het algemeen
blij verrast met het aanbod.
Op het terrein van de voormalige Bladergroenschool, achter het onderkomen van Ol Eel, staan tal van
kraampjes waar diverse spullen zijn verkocht. Daarnaast zijn randactiviteiten georganiseerd met vermaak voor
alle leeftijden. De Scouting geeft demonstraties. Voor de kleinere jeugd is er een poppenkast en
springkussen. Tussendoor verzorgt het dweilorkest de Neut'kroakers een aantal optredens. Aan de 'inwendige'
mens is natuurlijk ook gedacht. In de zon is het genieten van heerlijke poffertjes en een lekker koud drankje.
Een van de hoogtepunten is de trekking van de Energieverloting door wethouder Kosmeijer. Ol Eel heeft deze
verloting in het leven geroepen als gevolg van onverwachte energiekosten. Met behulp van de verloting en de
historische markt heeft Ol Eel een energiefonds in het leven geroepen, waaruit alle energiekosten kunnen
worden betaald.
Vrijdag 18 mei
Vandaag werd er aangebeld bij mevrouw Grietje Wiering-Stoffers door Nico Harms, voorzitter van Ol Eel.
Mevrouw Wiering mocht namelijk de hoofdprijs van de loterij (€ 500 aan bonnen van AH en C1000) in
ontvangst nemen. “Ach wat hartstikke leuk! Ik win anders nooit wat”, was haar eerste reactie.
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Zondag 20 mei
Vanochtend vroeg kregen twee jonge Eeldenaren van 18 en 20 jaar oud een onbeheersbare druk op de dorstige
maag om die te vullen of opnieuw te vullen met een heerlijk drankje. Zij deden daartoe een aanslag op een
slijterij in Paterswolde. Toen ze de heerlijkste flessen van hun gading hadden gevonden, gingen ze er op een
scooter vandoor. Ondertussen was ook de politie in de nabijheid gekomen en die had het nummer van hun
vluchtvoertuig van een getuige gekregen. Het kostte dan ook weinig moeite de beide drankverslinders in de
omgeving al in de kraag te vatten en mee te nemen naar het politiebureau voor een verhoor en een nader
onderzoek.
Zondag 27 mei en maandag 28 mei
Tijdens de pinksterdagen is in het Historisch Centrum van Ol Eel een expositie gehouden van het scholenproject
‘Dorp vol verhalen’, getiteld “Als ik groen was”. Naar aanleiding van de geschreven verhalen is op de Deel van
het Historisch Centrum een kunstroute opgezet. Vrijwel alle basisscholen uit het dorp deden mee en de eerste
klas van de middelbare AOC Terra. Met medewerking van kunstenaarsvereniging ‘Van Ty naar lo’ werden de
fraaiste kunstwerken vervaardigd. Ieder deed dit op zijn eigen manier.
Woensdag 30 mei
Vandaag overleed in Leek op 39-jarige leeftijd Jur Haan. Jur Haan kwam als jongeling al in dienst bij Mulder
Eelde en nam daar al spoedig de fietsenafdeling voor zijn rekening. Hij was in zijn vak al snel heel bedreven. Na
zijn vertrek uit Eelde werd hij en zijn vrouw Daniëlle Vegter geconfronteerd met een uiteindelijk ongeneeslijke
hersentumor.

Juni
Vrijdag 1 juni
Vandaag vierde het Else van der Laanhuis feest. Dubbel feest. Ten eerste bestaat het bejaardencentrum op
humanistische grondslag 40 jaar. Daarnaast is de datum 1 juni uitverkoren tot dag van de Zorggroep Drenthe,
de overkoepelende organisatie waaronder het Else van de Laanhuis nu valt. Op deze dag worden personeel,
vrijwilligers en cliënten in het zonnetje gezet. Dit zal ieder jaar op 1 juni worden gevierd.
Zondag 3 juni
De Vereniging voor Volksvermaken organiseerde vandaag een Koetsentocht. Er waren 11 deelnemers. De route
van 26 kilometer voerde vanaf De Drift door de Vosbergen, achter het vliegveld langs naar Yde en via de
Hondsstong, Yderholt, Veenweg naar het evenemententerrein in Vries waar de lunch werd genuttigd.
Vervolgens ging de tocht door Vries via Donderen naar Bunne waar een tweede pauze in de route was
opgenomen. Via de Eelderweg, Mandelandenweg, Westerhorn richting Beethovenweg (vijver Else van der
Laanhuis). Rond 15.30 was de stoet weer terug bij De Drift. Er werd in een gesloten stoet gereden.
Verkeersregelaars zorgden voor een veilige oversteek. De deelnemers waren uitermate tevreden en hadden alle
lof voor de organisatie.
Zondag 3 juni
De weersomstandigheden waren vandaag niet ideaal voor de door de Vereniging voor Volksvermaken
georganiseerde surfplankenrace. Vorige week vielen de mussen nog van het dak, ideale omstandigheden dus
voor een race over water. Vandaag was het fris, een beetje te fris voor een nat pak in de vijver voor het Else
van der Laanhuis. Zes dapperen hadden zich opgegeven en vier gingen door naar de finale. Gerard Arends werd
derde en won een geldprijs. Rick Poelstra werd tweede en kreeg een tegoedbon voor een bootjevaren bij de
Jachthaven Zuidwesthoek. Eerste werd Berend Arends. Hij kreeg een duikcursus, al was de duik in de vijver zon
gek nog niet.
Dinsdag 5 juni
Vanmiddag nam Jos Hillen tijdens een druk bezochte receptie, na 3 jaar, 3 maanden en 3 dagen, afscheid als
interim-directeur van Groningen Airport Eelde. Zijn opdracht om de baanverlenging ‘binnen te halen’ en de
uitvoering van het project voor te bereiden en aan te besteden is voltooid. Na zijn afscheidswoorden verrichtte
Jos Hillen, samen met zijn opvolger Marco van de Kreeke, de officiële starthandeling van het project
baanverlenging door de onthulling van het bouwbord dat op een aantal plaatsen rondom het vliegveld worden
geposteerd.
Woensdag 6 juni
Vele veranderingen bij Dorpsklanken. Zo heeft onze weekkrant de afgelopen week een eigen kantoor in gebruik
genomen. Maar dat is niet het enige. Zo zijn de advertentieformaten en de –tarieven gewijzigd. Ook verschijnt
Dorpsklanken vandaag in een nieuw jasje met een nieuwe lay-out in volledig kleur, een betere kwaliteit papier
en een nietje in de rug, die vandaag nog ontbrak. Op verzoek van vele lezers is het lettertype iets groter.
Woendag 6 juni
Na een afwezigheid van een aantal jaren krijgt de Wielerronde van Eelde vanavond een herstart. Regen en zon
wisselen elkaar af. En die regen heeft een grote invloed op het toeschouwersaantal. De 54e Ronde van Eelde
gaat over 56 ronden en kreeg de naam Dorpsklanken Wielerronde Eelde. Popke Oosterhof, de lokale held van
weleer en aanjager van de ronde, mag het startschot lossen. De ronde wordt gewonnen door Tijmen Eising,
zoon van de toen nog directeur van SC Veendam
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Donderdag 7 juni
Bij een frontale aanrijding op de Hoofdweg raakte vanmiddag een 85-jarige automobilist uit Vries gewond. De
personenauto’s kwamen in een bocht bij de Watermolendijk met elkaar in botsing. De man uit Vries is per
ambulance naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gebracht. De andere auto werd bestuurd door een 40jarige vrouw uit Norg. Zij en haar drie inzittenden bleven ongedeerd.
Vrijdag 8 juni
Feest op de openbare Daltonschool aan de Esweg en het Oelebred in Tynaarlo. De twee basisscholen zijn niet
langer zeer zwak. Dat heeft de onderwijsinspectie bekend gemaakt. Eerder dit jaar werd al bekend dat De
Schuthoek in Zuidlaren, De Groeve en Zuidlaarderveen van zeer zwak naar goed waren gepromoveerd.
Zaterdag 9 juni
De jaarmarkt is vanmorgen om 9 uur begonnen met een rondrit van oude tractoren. Een uur later zijn alle
andere activiteiten gestart, zoals de warenmarkt met 140 kramen, een rommelmarkt, gratis ponyrijden voor
kinderen en een kleindierenshow. Muziek op het podium is onder meer verzorgd door straatmuzikantjes,
dweilorkest De Pretband en het Sappemeerster Duo. Ondanks het gure herfstweer was het al heel snel gezellig
druk.
Zaterdag 9 juni
Na een grondige renovatie werd het pand naast rijwielzaak Mulder een paar weken geleden al informeel in
gebruik genomen door het team van Dorpsklanken. Tijdens de jaarmarkt werd het allemaal met een officieel
sausje overgoten. Eerst kwam Piet Dunnewind aanzetten met een gigantische taart. De eerste punt van die
taart was gereserveerd voor wethouder Hans de Graaf. Normaal gesproken bestiert hij de financiën van onze
gemeente, deze keer was hij dé vertegenwoordiger daarvan.
Zaterdag 9 juni
Vanavond werd een 33-jarige man uit Groningen slachtoffer van zinloos geweld. Hij fietste op de Terborchlaan
ter hoogte van de rotonde toen hij plotseling werd gegrepen en van zijn fiets werd getrokken door een drietal
voor hem onbekende mannen en werd mishandeld. Hij liep enkele gebroken tanden op en verwondingen aan
zijn neus, waarmee hij zich in het ziekenhuis onder doktersbehandeling moest laten stellen. De daders warden
drie licht getinte knapen van een jaar of zestien.
Maandag 11 juni
Na maanden lange promotiecampagnes te hebben gevoerd kan Reggefiber vandaag melden dat de benodigde
30% limiet gehaald is! Eelde-Paterswolde en Eelderwolde hebben gekozen voor de toekomst. Dankzij de vele
aanmeldingen heeft Reggefiber besloten om iedere woning binnen het aansluitingsgebied te voorzien van een
geheel kosteloze glasvezelaansluiting. In september start Reggefiber met de aanleg van het netwerk.
Donderdag 14 juni
Vanavond werd weer de laatste etappe van de Avondwandelvierdaagse gelopen. Dankzij de organisatie weer
langs allerlei verschillende mooie plekjes. Vanavond speelde de Neut’nkroakers traditiegetrouw hun
feestmelodieën en stonden familieleden en vrienden de lopers weer massaal op te wachten tijdens de intocht.
De organisatie verliep vlekkeloos en ook het weer werkte goed mee.
Zondag 17 juni
In de Onlanden bij Eelderwolde troffen vogelaars afgelopen nacht een bijzondere soort waterhoen aan en wel
de zogeheten Kleinst-Waterhoen. Van deze bijzondere vogelsoort broedt er de meeste jaren slechts hooguit één
paartje in ons land en afgaande op de geluiden ging het deze nacht ging het in het nieuw aangelegde of nog
aan te leggen waterbergingsgebied wel om totaal 19 of 20 Kleinst-Waterhoenen met de officiële benaming
Porzana Pursilla.
Zaterdag 23 juni en zondag 24 juni
Met 2100 bezoekers was het Ridderspektakel dat dit weekend op Vennebroek werd gehouden een enorm
succes. Het Middeleeuws Ridderspektakel is een rondreizend evenement voor jon en oud met stoere ridders op
paarden, spannende roofvogelshows en een compleet Middeleeuws dorp waar jet kan zien hoe de ridders
vroeger leefden. Met tal van activiteiten speciaal voor kinderen, maar ook voor volwassen ridders en
jonkvrouwen.
Vrijdag 29 juni
Zonder de drie B’s van Joop van der Ende komen speciale projecten niet tot stand. De eerste B staat voor de
bevlogenheid om een idee te bedenken. De tweede voor de bezetenheid om dit uit te werken. De laatste B
staat voor belangstelling. Tijdens het Koepeltjesfestival waren vandaag deze 3 B’s goed vertegenwoordigd. Een
paar duizend bezoekers kwamen kijken naar de veertig theater- en muziekact, verdeeld over tien podia. De
organisatie was bepaald geen sinecure, maar het enthousiasme voor het idee was overweldigend. En dan lukt
alles. Hoewel volgend jaar het idee niet nieuw meer is en de gratis diensten mogelijk minder vanzelfsprekend
zijn, mag er op worden gerekend dat dit festival herhaald wordt.
Zaterdag 30 juni
Een klein vliegtuig heeft vanmorgen rond half twaalf een buiklanding gemaakt op vliegveld Eelde. De twee
inzittenden van het toestel, een Piper PA-28R-201T Turbo Arrow III, raakten niet gewond. Het vliegtuig was
onderweg van Duitsland naar Hilversum. Doordat de elektronica niet meer werkte viel de radioverbinding weg
en kon het landingsgestel niet uitklappen. Het vliegtuig moest zonder wielen een voorzorgslanding maken.
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Hulpdiensten waren voor de zekerheid opgetrommeld. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De
landingsbaan was weer vrij voordat de geplande vakantievluchten binnen zouden komen.
Zaterdag 30 juni
Vanmiddag is de nieuwe kleedgelegenheid van voetbalvereniging Actief officieel geopend. De toegangsdeuren
vanaf de zuidkant waren met vele rood-witte ballonnen prachtig opgetuigd en daar doorheen mochten het
oudste en het jongste lid van de club met ballen de poort openschieten. Dat gelukte de heeft Homdo Mezeth
(59) uit de Kooiweg en de jongste kleinzoon van penningmeester Tiemon Boerema prima. Voorzitter Wiecher
Hulsebos vond deze voltooiing ook een mijlpaal voor zijn eigen periode van tien jaar voorzitterschap van Actief
en is weldra van plan daarmee te stoppen. Actief is dus nu op zoek naar een nieuwe voorzitter

Juli
Zaterdag 7 juli
Het is altijd spannend om voor de eerste keer te overnachten in je nieuwe huis, laat staan als je de eerste
persoon bent die dit mag doen in de nieuwe wijk Groote Veen. Vandaag werd de bewoner van Groote Veen 53
voor het eerst wakker in de grotendeels nog te bouwen nieuwbouwwijk. Wethouder Hans de Graaf kwam hem
verrassen met een ontbijtje dat in de ochtendzon werd genuttigd.
Dinsdag 17 juli
De Koninklijke Marechaussee heeft vanmiddag zes vrouwen aangehouden op Groningen Airport Eelde. De
vrouwen, allemaal uit Den Haag, kwamen terug van vakantie uit Turkije. Justitie vermoedt dat ze hun tripje
hebben betaald met de gegevens van een creditcard die niet van hen was. De vrouwen, tussen de 17 en 26
jaar, zitten vast op verdenking van heling. De zaak kwam aan het licht toen een bank meldde dat mogelijk de
creditcardgegevens van een cliënt waren gebruikt. Een woordvoerder van de marechaussee toonde zich
tevreden dat de bank alert was, zodat meteen kon worden gehandeld.
Dinsdag 17 juli
Jongeren uit Groningen hebben een boerderij aan de Groningerweg in Eelderwolde gekraakt. Het pand staat te
koop en is in het bezit van de gemeente Tynaarlo. Een deel van de grond werd door de gemeente gebruikt voor
de vaarroute tussen Ter Borch en het Paterswoldsemeer. De gemeente overlegt met justitie en politie over
maatregelen.
Dinsdag 17 juli
Vandaag neemt Diny Eding afscheid van De Wieken. Met haar lijfspreuk Bezige Tijd is Blije Tijd. Deze spreuk
geeft precies aan welke enorme waarde zij voor de mensen in De Wieken heeft gehad, maar ook omgekeerd.
Diny werkte sinds 1990 als activiteitenbegeleidster in het zorgcentrum
Woensdag 18 juli
De ondernemers in Eelde en Paterswolde zijn woest. In een nieuw onderzoek naar winkelruimte in Tynaarlo
staat dat er ruimte is voor een Albert Heijn supermarkt in Ter Borch. Dat zou volgens het onderzoek prima
kunnen samengaan met het nieuwe winkelcentrum in Eelde. Maar een AH-winkel in Ter Borch maakt de
uitbreiding van de AH-supermarkt in Paterswolde overbodig. De ondernemers houden de gemeente aan de
uitspraak van nog maar twee jaar geleden, dat er geen supermarkt in Ter Borch komt. Alle investeringen zijn
op die uitspraak gebaseerd. Het vertrouwen in het gemeentebestuur is weg en de investeerders sluiten de
mogelijkheid niet uit dat er helemaal geen nieuw winkelcentrum in Eelde komt. Later blijkt dat het
gemeentebestuur grote waarde hecht aan de totstandkoming van het nieuw winkelcentrum in Eelde en aan de
uitbreiding van AH in Paterswolde en besluit dat er in Ter Borch geen supermarkt komt.
Zondag 22 jul
Vandaag werd onder stralende weersomstandigheden en veel publieke belangstelling de eerste Eelder cross van
2012 verreden. Dit jaar waren er weer de prominenten (standaard)klasse, de damesklasse, de rodeo-klasse en
de vrije standaardklasse, ook wel koningsklasse genoemd. Dit jaar was de Kever 2000 klasse voor het eerst in
Eelde. Dit was voor het publiek een nieuwtje en men kon van hoge snelheden en een sportieve strijd genieten.
Zondag 29 juli
Filmische toestanden in Haren afgelopen nacht. Een 22-jarige man uit Paterswolde voerde daar een kaping uit.
Hij dwong een 18-jarige scooterbestuurder tot stoppen, bedreigde hem flink en ging er op diens scooter
vandoor. Het voorval speelde zich af tijdens een ruzie die de kaper had met een vrouw. De politie zette de
achtervolging in en vond de verdachte in de Vennerstraat. Hij had flink gedronken en werd in de boeien
geslagen. De scooter ging terug naar de eigenaar.
Maandag 30 juli
Vanwege een heftige onweersbui boven Groningen Airport Eelde moest een vliegtuig van Transavia met ruim
150 passagiers aan boord uitwijken naar Schiphol. Met ruim anderhalf uur vertraging kwam het toestel, dat
oorspronkelijk uit Faro (Portugal) kwam, toch veilig op Eelde aan.

Augustus
Donderdag 2 augustus
In de afgelopen nacht ontlaadde zich boven onze regio een hevig onweer, gepaard gaande met veel
blikseminslag en heel veel regen.
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Op sommige plekken in Eelde meldde men 18 mm (luchthaven), twee dicht bij elkaar staande regenmeters in
het centrum van Eelde gaven elk precies 23 mm aan en elders zaten de waarnemingen tussen 18 en 23 mm. In
ons dorp was verder geen schade.
Woensdag 8 augustus
Niemand wil ervoor uitkomen. Maar als je iemand uit Paterswolde een vakantiekaart stuurt met Eelde in het
adres, krijg je iets te horen als “niet dat het belangrijk is hoor, maar we wonen in Paterswolde”. En andersom
gaat het precies zo.
Anette Eberts, beeldend kunstenares in Eelde, kijkt hier als Duitse van geboorte, neutraal tegenaan. Zij ervaart
die grens als niet zichtbaar maar wel als voelbaar. In het kader van een Dorp vol verhalen maakt zij voor de
Historische verhalenroute een grenspaal als kunstwerk die deze grens bij het kruispunt Hoofdwegburgemeester Tonckensweg gaat markeren.
Woensdag 21 augustus
De Poolse bezoeker van de Hoornse Plas, die afgelopen zondag vermist raakte, toen het bootje, waarin hij zat
met een andere landgenoot omsloeg, bleek na enkele dagen zoeken, verdronken te zijn. Hij bleek niet te
kunnen zwemmen en bovendien raakte hij vermoedelijk verstrikt in de begroeiing op bodem van het hier en
daar wel vier meter diepe water. Pas op de derde zoekdag, vandaag tegen de middag, slaagde men erin het
stoffelijk overschot van de 24-jarige man te vinden. De man bleek een vakantieganger te zijn, die op bezoek
was bij kennissen in de stad Groningen.
Zaterdag 25 augustus
Eelde heeft weer een bloemenkoningin uit eigen dorp. Vanavond werd Miranda van der Meulen (18) tot
bloemenkoningin gekroond. Miranda heeft haar vwo afgerond en gaat psychologie studeren. In haar vrije tijd
werkt ze op de broodafdeling van de plaatselijke C1000. Ze is door haar collega’s van de C1000 voor de
verkiezing aangemeld, terwijl de inschrijving daarvoor eigenlijk al gesloten was.
Zondag 26 augustus
Johannes (Jo) Meijering (69) is vanavond benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. De koninklijke
onderscheiding viel de Eeldenaar ten deel vanwege zijn bestuursfuncties in diverse verenigingen. De uitreiking
vond plaats in de feesttent op ’t Kampje voorafgaand aan de musical “De Jantjes”. Deze werd opgevoerd door
Concordia, de toneelvereniging die vandaag eveneens haar 90-jarig bestaand viert en waarvoor Meijering zich
sinds 1983 inzet in tal van functies. Tot 2007 speelde hij zelf mee, nu bekleedt hij de rol van
secretaris/penningmeester. Meijering is ook al jaren vrijwillig actief voor de Vereniging van Volksvermaken
Eelde-Paterswolde. Verder organiseerde hij tot 2006 tal van activiteiten voor het Oranjecomité Eelde.
Zondag 26 augustus
Een geweldig succes was het: de jubileumvoorstelling De Jantjes. De spelers en speelsters van Concordia
aangevuld door leden van andere toneelverenigingen in ons dorp kregen in een afgeladen volle feesttent na
afloop een staande ovatie. Iedereen, die erbij was sprak er de volgende dag over, mensen die geen kaarten
meer konden krijgen baalden, want het blijft bij een eenmalig optreden.
Maandag 27 augustus
Het is de inwoners van Eelde vandaag gelukt om het wereldrecord bloembollen poten te verbeteren. Het leek
nog erg lastig te gaan worden want rond 19.00 uur waren er nog lang niet genoeg knollenpoters om het record
te verbreken. De organisatie riep iedereen op om vrienden, buren en kennissen richting de Broekstukken te
halen. Ook Ineeldepaterswolde.nl zette nog enkele tweets online met de oproep. Uiteindelijk werd het
wereldrecord verbroken. Er verzamelden zich 668 mensen op het gazon en daarmee waren er genoeg
deelnemers om het Guinness Book of Records te behalen. Aanstaand voorjaar wordt als het goed is de tekst
“Corso Eelde” zichtbaar.
Woensdag 29 augustus
Vanmiddag is de omgelegde Eekhoornstraat opengesteld voor het verkeer. Deze verlegging van de
Eekhoornstraat is nodig om de baanverlenging van vliegveld Eelde mogelijk te maken. Een paar dagen slechts
hoefden weggebruikers om te rijden als ze van Norg/Yde naar Eelde of omgekeerd wilden.
Vrijdag 31 augustus
Eigenlijk is de rijdende muziekkoepel nooit weg geweest. De wagen werd de gemeente te duur en zadelt nu de
vier Eelder organisaties, die het initiatief namen voor het aanschaffen van deze podiumwagen, op met het
beheer en onderhoud. De overdracht van de muziekkoepel scheelt de gemeente bij € 4000 per jaar, aldus
wethouder Assies. De vier verenigingen voelen zich lichtelijk in de boot genomen. Zij zijn nu aan zet om het
onderhoud voor hun rekening te nemen en de opslag van de wagen te regelen. Toch werd gekozen voor het
behoud van de podiumwagen voor de Eelder gemeenschap, want anders had de gemeente de wagen verkocht.

September
Zaterdag 1 september
Met ingang van vandaag wordt onze plaatsgenote Marleen Tent (41) de nieuwe algemeen
directeur/gemeentesecretaris van Zuidhorn. Zij volgt Lenie Kootstra op. Tent kan bogen op een jarenlange
ervaring bij de overheid. Zo was zij de afgelopen tien jaar werkzaam bij de gemeente Slochteren als directeur
dienstverlening, directeur beleid en als griffier. Daarvoor werkte ze onder meer bij de gemeenten Assen en
Groningen.
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Zaterdag 1 september en zondag 2 september
Het Bloemencorso Eelde trok dit weekend ongeveer 90.000 bezoekers. Met de osn gunstig gezinde weergoden
een groot succes. Met maar liefst vijftien praalwagens, verschillende muziekkorpsen en jeugdwagens die door
het dorp trokken was het bloemencorso een heerlijke afsluiting van een mooie feestweek en een welverdiend
feest voor de ruim 3000 vrijwilligers die er aan meewerken.
De Eerste en Ereprijs ging naar Een Trip van de corsowijk Confrerie des Fleurs. Ook de figuratieprijs ging naar
deze wijk.
Zaterdag 8 september
Vandaag is het 25-jarig bestaan van de Wereldwinkel in Eelde-Paterswolde gevierd met een leuk en gezellig
feestje. Tilly Boswijk, Joke Rienks, Mieke Wassenaar en Ada Noordijk stonden in 1987 aan de wieg van deze
wereldwinkel.
Woensdag 12 september
Officieel stopte Dorpsklankencoryfee Ap Odding zes jaar geleden al. Echt stoppen heeft hij echter nooit gedaan.
Vandaag is de 80-jarige Odding definitief gestopt met zijn werkzaamheden voor Dorpsklanken. Alle
medewerkers van Dorpsklanken, maar ook de dorpsgemeenschap, danken Ap voor zijn enthousiasme en
betrokkenheid bij de krant en wensen hem alle goeds!
Vrijdag 14 september
De Kinderkledingbeurs is een groot succes. Vanmiddag vlak voordat de enthousiaste vrijwilligsters de deuren
open gooiden, stond er een rij wachtenden tot aan de straat bij Ons Dorpshuis. Het was een bijzondere beurs,
een jubileum, want precies 35 jaar geleden gingen de deuren voor het eerst open.
Maandag 17 september
Ongeveer 80 medewerkers en studenten van de KLM Flight Academy hebben vanmorgen tijdens een besloten
bijeenkomst de slachtoffers herdacht van de vliegtuigcrash, die donderdag in de Verenigde Staten plaatsvond.
Directeur Gerrit Assink hield een herdenkingstoespraak voor de omgekomen examinator en piloot in opleiding
aan de KLM Flight Academy. Het vliegtuigje waarin zij zaten, samen met een Amerikaanse instructeur,
verdween donderdag 13 september van de radar nadat het was opgestegen van Mesa Falcon Field bij Phoenis
in Arizona. Zaterdag werden de lichamen bij de brokstukken van het toestel gevonden in een moeilijk
begaanbaar gebied.
Dinsdag 18 september
Vandaag toont het Internationaal Klompenmuseum een nieuwe collectie klompen. De collectie omvat ongeveer
400 paar afkomstig van Klompenmaker Nijhof uit Goor. Het klompenmuseum kreeg deze collectie geschonken
en werd gisteren opgehaald. Met deze grote aanwinst heeft het museum zeker een van de grootste collecties
van Europa/de wereld. In totaal heeft het Klompenmuseum de beschikking over meer dan 2.500 paar klompen
uit ongeveer 40 landen.
Woensdag 19 september
Vandaag werd rond obs De Ekkel de vernieuwde schoolomgeving geopend door wethouder Harm Assies. Een
proef met een ‘autoluwe’ Jan Steenweg en de vernieuwde wegversmalling aan de Hortensiaweg allemaal
initiatieven van de verkeerswerkgroep van de school die tot stand kwamen dankzij een unieke samenwerking
met de gemeente Tynaarlo en omwonenden van de school.
Zaterdag 21 en zondag 22 september
Dit weekend was het weer een gezellige drukte op de open tententoonstelling van “De Vriendenkring”. Voor de
9e keer werd deze tweedaagse kleindierenshow gehouden in de Harm Rutgershal van de Stichting
Bloemencorso Eelde.
Vrijdag 28 september
Vandaag vond op de KLM Flight Academy een herdenkingsdienst plaats ter ere van de verongelukte 68-jarige
KLM-vlieginstructeur die onlangs tijdens een examenvlucht in Phoenix (Verenigde Staten), samen met een
leerling-vlieger, door een vliegtuigcrash om het leven kwam. De herdenkingsbijeenkomst werd bezocht door
ruim 500 belangstellenden, waaronder ook kroonprins Willem-Alexander.

Oktober
Maandag 1 oktober
Oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel Groningen en onze plaatsgenoot drs. U.G.H. (Ubel) van der Werff
is vandaag op 87-jarige leeftijd overleden. Van der Werff was van 1976-1993 voorzitter van de KvK van
Groningen. Hij trok de kar toen de provinciale KvK’s werden omgesmeed tot één organisatie. Van der Werff is in
besloten kring begraven.
Donderdag 4 oktober
De kinderen van de Daltonschool in Eelde zijn blij met hun juf en daar is alle reden toe. Juf Margien Uffen
voorkwam vandaag in de Vennerstraat een ernstig ongeluk toen ze een bus met ‘haar’ kinderen veilig tot
stilstand bracht nadat de chauffeur onwel geworden was.

- 14 -

Vrijdag 5 oktober
Henk Strengers van Henk’s Klein Onderhoud kreeg vanmorgen de schrik van zijn leven toen hij zijn auto wilde
openen. Dieven hebben in de afgelopen nacht zijn auto, die geparkeerd stond aan de Kluivingskampenweg,
opengebroken. Behalve veel elektrisch gereedschap maakten de boeven een navigatiesysteem buit. De vijftien
euro kleingeld die Strengers gebruikt voor parkeren lieten ze liggen.
Dinsdag 9 oktober
Vandaag overleed na een betrekkelijk kort ziekbed in haar huis in Paterswolde mevrouw Aaltje Harms-Borgman
in de leeftijd van 71 jaar. Zij was gehuwd met Nico Harms en werkten samen voor onder andere Ol Eel en
Dorpsklanken. Nico was ongeveer 12 jaar voorzitter van Ol Eel en Alie was daarbij zijn steun en toeverlaat. Bij
Dorpsklanken werkte Nico als redacteur en acquisiteur van de advertenties en Alie als trouwe hulp op elk
gebied, maar vooral ook op de advertentieafdeling. Volgens de wens van Alie wordt zij vrijdag 12 oktober in
familiekring begraven.
Maandag 15 oktober
Vandaag is een begin gemaakt met de reconstructie van de Hoofdweg in Paterswolde. Daartoe is de Hoofdweg
tussen De Braak en de Meerweg afgesloten voor alle verkeer dat gebruik maakt van de rijbaan. Voetgangers en
fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de fietspaden. Het verkeer wordt omgeleid via De Punt naar de
A28. Het meest in het oog springende onderdeel van de reconstructiewerkzaamheden is de aanleg van een
rotonde op de kruising van de Hoofdweg/Groningerweg met de Meerweg en de Boterdijk. Met deze aanleg
wordt pas in februari begonnen. De ondernemers in Paterswolde zijn boos omdat de officiële omleidingsroute
via de A28 loopt. Zij verwachten dat zij hierdoor een belangrijk deel van hun omzet gaan missen.
Dinsdag 16 oktober
Vandaag werd op de weg tussen Peize en Roden een buschauffeur met een pistool bedreigd. Nadat de politie
een opsporingsbericht had verspreid over het incident stapte een 20-jarige inwoner van Paterswolde een week
later als verdachte zelf het politiebureau binnen. Aanvankelijk ontkende hij met een pistool te hebben gedreigd,
maar nadat de politie die verklaring lek had geprikt moest de Paterswolder alsnog kleur bekennen. Het incident
ontstond toen de man uit Paterswolde vlak voor de bus de weg opdraaide. De buschauffeur moest hard op de
rem trappen en maakte middels lichtsignalen zijn ongenoegen kenbaar. Daarop draaide de verdachte al rijdend
het raampje open en richtte een pistool op de buschauffeur.
Vrijdag 19 oktober
Met recht TweeRecht TweeAverecht! Voor de tweede keer trad de cabaretgezelschap op voor de leden van Ol
Eel. In 2006 traden ze ook op en dat was goed bevallen; nu presenteerden ze hun programma getitelde “Piedde-poule. Voorzitter Jan Hendrik Hilberants leidde in Herberg Oud Gemeentehuis de avond kort in, waarna de
dames de leden trakteerden op een vrolijke cabaretavond vol herkenning.
Zaterdag 20 oktober
Kijkboerderij ’t Hoogeveld deed vandaag mee aan de nationale Limousinkeuring in Putten en won daar een
aantal leuke prijzen. Naast de drie eerste premies werd vaarskalf Gratia van ’t Hoogeveld kampioen en bij de
oudere koeien werd Areltje van ’t Hoogeveld reservekampioen. Een mooi resultaat in een internationaal kamp
met Franse en Engelse topdieren! De dag was bijzonder geslaagd mede door de fantastische inzet van het
enthousiast team.
Vrijdag 26 oktober
De politie heeft vanmiddag een 50-jarige man uit ’s-Hertogenbosch en een 41-jarige vrouw uit Vught
aangehouden in Norg. Kort daarvoor zouden zij goederen hebben gestolen uit een drogisterij aan de Hoofdweg
in Eelde. Het tweetal wilde er vandoor gaan in hun auto. Omstanders probeerden dit te beletten, maar dit is
niet gelukt. Kort daarna zijn zij aangehouden op de Donderseweg in Norg. In hun auto werden meerdere
goederen aangetroffen, mogelijk van diefstal afkomstig. De twee verdachten zijn ingesloten voor verhoor. De
politie doet onderzoek.

November
Vrijdag 2 en zaterdag 3 november
Voor de Vereniging voor Volksvermaken zit het programma van dit jaar erop. Met het Eenakterfestival, dat deze
keer op twee avonden in Ons Dorpshuis werd gespeeld Het gastoptreden werd verzorgd door toneelvereniging
’t Ontluikend Bloempje uit Bunne, dat beide avonden afsloot met de eenakter “Amor in het kippenhok”. De
avonden werden geopend met de eenakter “Een huis vol inbrekers”, gespeeld door Jong Talent. In het tweede
stuk kwamen De Herintreders aan bod met hun eenakter “Een bruid teveel”. Het publiek heeft zich ongetwijfeld
vermaakt.
Zaterdag 3 november
In het kader van het 80-jarig bestaan van Muziekvereniging Nieuw Leven werd vanavond een jubileumconcert
gegeven in Herberg Oud Gemeentehuis. Het programma werd afgetrapt met een optreden van het
harmonieorkest, waarna er kort tijd was voor het seniorenorkest Jong Belegen. De malletband nam het stokje
over van de blazers. Voor de pauze was er nog tijd voor de huldiging van Ronny Heling, die het speldje voor het
25-jarig lidmaatschap kreeg opgespeld. Henk Harms werd gehuldigd voor zijn 60-jarig (!) lidmaatschap bij de
vereniging. Het tweede deel van het concert werd door de malletband begonnen, waarna het harmonieorkest
dit onderdeel van het jubileumfeest afsloot.
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Dinsdag 6 november
De Kadernota Integraal Accommodatiebeleid is vanmiddag door de gemeenteraad met een kleine meerderheid
aangenomen. Hierin wordt aangegeven waar en wanneer multifunctionele accommodaties zullen verschijnen. In
deze Kadernota staat ook aangegeven dat er geen culturele verzamelgebouwen zullen komen. Dit betekent vrij
vertaald dat alle culturele vereniging blijven zitten waar ze zitten. Dit geldt ook voor ADO en Nieuw Leven, die
nu in de Notenkraker aan de Schoollaan kunnen blijven. Ol Eel blijft gehuisvest in het voormalige
instructiezwembad en turnzaal aan de Bähler-Boermalaan. Een motie van de PvdA werd aangenomen, waarin is
gesteld dat de culturele verenigingen een tegemoetkoming moeten krijgen om het achterstallig onderhoud op
te lossen.
Vrijdag 9 november
Vandaag is op 94-jarige leeftijd overleden onze plaatsgenoot Sonja Wagenaar-van Dam. Sonja was de Joodse
vrouw die in september 1944 uit de laatste trein sprong die op weg was van kamp Westerbork naar het
vernietigingskamp Auschwitz. Vele jaren daarna vertelde ze haar verhalen aan bezoekers van
herinneringscentrum kamp Westerbork en aan kinderen van basisscholen. Sonja leed de laatste jaren aan de
ziekte van Parkinson.
Zondag 11 november
Dit jaar veel onduidelijkheid over het Sint Martinuslopen. Gaat dat op zaterdag, zondag of zelfs op maandag
gebeuren. Op de algemene ledenvergadering van de ondernemersvereniging EPZakelijk is met grote
meerderheid besloten de viering van Sint Martinus niet te verplaatsen, maar gewoon te houden op zondag 11
november.
Woensdag 14 november
De Zorggroep Drenthe heeft besloten de maaltijden voor iedereen die dat wil en nodig heeft niet meer op
dezelfde voet door de keuken van het Else van der Laanhuis te laten bereiden. Lang niet iedereen is hier blij
mee. Zeker niet de 25 vrijwilligers die dagelijks de maaltijden rondbrengen. Het besluit om het uitgeven van
maaltijden anders te organiseren is ingegeven door de wens om tot een betere dienstverlening te komen.
Wordt de warme maaltijd steevast door een vrijwilliger gebracht dan moet er ook op het tijdstip van aflevering
bij tafel worden aangeschoven. In het nieuwe systeem waarbij er vers gekoelde maaltijden worden gebracht
kunnen de gebruikers van deze voorziening zelf het tijdstip van de maaltijd bepalen. Bovendien is er daarbij
ook een grotere variatie in het menu mogelijk.
Vrijdag 16 november
Vandaag werd door ons gemeentebestuur de 3-jaarlijkse vrijwilligersprijs uitgereikt. In de categorie individuele
vrijwilligers werd mevrouw Anneke Jongsma uit Eelde uitgeroepen tot winnaar. In zijn toespraak roemde
wethouder Martin Kremers de inzet van Jongsma voor de vluchtelingen die onderdak vinden in EeldePaterswolde. Een inzet die nu al meer dan 25 jaar duurt.
Zaterdag 17 november
Vandaag kwam voor het tweede jaar Sinterklaas aan langs het terras van Restaurant De Twee Provinciën. De
aankomst ging niet vlekkeloos. Onderweg problemen aan boord. Er brak zelfs brand uit, waardoor de
brandweer moest uitrukken. Gelukkig kon het vuurtje snel geblust worden en stapte Sinterklaas veilig van
boord, waar hij werd ontvangen door wethouder De Graaf, die Sinterklaas namens alle kinderen in EeldePaterswolde welkom heette.
Zaterdag 17 november
De laatste schroefjes moeten nog aangedraaid worden, maar scoutingsvereniging De Trekvogels wil geen dag
langer wachten. Vandaag wordt het nieuwe verenigingsgebouw achter sporthal De Marsch geopend. Op 13
maart 2009 brandde het oude verenigingsgebouw tot de grond toe af. Na lang zoeken na een andere locatie
werd besloten op de oude plek te gaan herbouwen. Het nieuwe verenigingsgebouw bestaat uit drie units. Eén
voor elke leeftijdsgroep. In het midden is een open ruimte met schors en boomsnippers. Het gebouw is
voornamelijk van hout, dat past goed bij een scoutingsvereniging.
Zaterdag 17 november
Meer dan eens kwam het voor dat onze 13-jarige plaatsgenoten Fleur Hamersteen en Anique van Ewijck
moesten uitleggen dat bowlen geen spelletje is, maar een echte sport. Vandaag werden ze in hun
leeftijdsklasse als duo landskampioen en individueel de nummer 1 en 2 van het land. Dus echte topsporters.
Zondag 18 november
In het Martiniziekenhuis te Groningen overleed vandaag na een vrij langdurige ziekte in de leeftijd van 81 jaren
de bekende paardenfokker Harmannus Boelens. Hij werd geboren in Donderen, kocht later na de
ruilverkaveling een boerderij in het toen nieuwe landbouwgebied Bunnerveen aan de Bongveenweg en woonde
na verkoop van het bedrijf met zijn vrouw in Norg, Donderen en laatstelijk in het Else van der Laanhuis. Voor
zijn vele verdiensten werd hij in 2000 benoemd tot “Fokker van het Jaar” door het Koninklijk Warmbloed
Paarden Stamboek Nederland, een bijzondere onderscheiding.
Vrijdag 23 november
Vanavond zijn tijdens de jaarlijkse korpsavond van de Vrijwillige Brandweer in de Gouden Leeuw te Zuidlaren
drie lintjes door burgemeester Frank van Zuilen uitgereikt. Voor drie mannen, die elk een waardevolle bijdrage
hebben geleverd bij de inzet van de Vrijwillige Brandweer in de gemeente Tynaarlo. Benoemd tot Lid in de Orde
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van Oranje-Nassau werden Albert Sieger van Bergen (53) van de wijkpost Eelde, Sikko Menninga (49) en
Engbert Klaassens (58), beiden van de wijkpost Vries.
Vrijdag 30 november
Tijdens haar introductie liet uitgeefster Jitske Kingma van Uitgeverij Elikser aan duidelijkheid niets te wensen
over. Het manuscript van onze 45-jarige plaatsgenote Marijke Verhoeven moest nog even op de plank blijven
liggen, maar “Ik zag het meteen…”. Toen de uitgeefster uiteindelijk aan het manuscript “Onder Invloed” begon,
was er geen houden meer aan. Het boek werd vandaag in het Familiehotel gepresenteerd. Marijke Verhoeven is
momenteel bezig met boek twee en boek drie, maar twijfelt nog over de volgorde van afschrijven. Wat leuk is
aan haar boek “Onder Invloed”, is dat het zich af en toe op herkenbaar terrein afspeelt, zonder expliciet te zijn.

December
Zaterdag 1 en zondag 2 december
Prominent bij de entree reden radiografisch bestuurbare vrachtwagens op schaal 1:16 van de modelbouwclub
Bemoc. Deze waren te zien tijdens de jaarlijkse Internationale Oldtimerbeurs die dit weekend in de
bloemenveilinghallen werd gehouden. De Oldtimerbeurs, georganiseerd door Flowerdrome Eelde in
samenwerking met Autotron Rosmalen, behoort tot de mooiste en grootste van Nederland met een
beursoppervlak van 22.000 m2. De bezoekers konden genieten van klassieke automobielen, historische
motoren en (brom)fietsen. Uiteraard stonden er voor hobbyisten en verzamelaars talloze stands met onder
meer onderdelen, gereedschap, miniaturen en andere aanverwanten.
Vrijdag 7 december
Vanmiddag is omstreeks 12.30 uur een Piper PA-34 tijdens de landing van de baan geraakt op vliegveld Eelde.
De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar inzet bleek niet nodig. De drie inzittenden van het toestel zijn
allen ongedeerd. Achteraf bleek dat het neuswiel was afgebroken, het is niet bekend of dit tijdens de landing
gebeurde, of toen het vliegtuig in het gras belandde. Het vliegveld was korte tijd gesloten, maar de geplande
vluchten naar Tenerife en Aberdeen konden die middag wel gewoon doorgaan.
Zaterdag 8 en zondag 9 december
Perfecte omstandigheden waren dit weekend voor de kerstmarkt bij bloemkwekerij Rutgers in Eelde. Zaterdag
zorgde de sneeuw voor een goede kerstsfeer terwijl de vele regen die zondag viel, voor veel mensen een goede
reden was om de overdekte markt te gaan bezoeken. De bezoekers konden naast een rondje over de goed
gevulde markt, genieten van optredens van onder andere De Postjagers, het Stroomdalkapel en Schipperskoor.
Naar schatting hebben dit weekend ongeveer 6.000 mensen de kerstmarkt bezocht.
Dinsdag 11 december
Aan de Westerhorn 32 bij de familie Ansingh is het vanmorgen rond de klok van achten al een drukte van
belang. Cameraploegen vanRTV Noord, RTV Drenthe en Martin Druppers van 112Eelde, een vertegenwoordiger
van de Groningse Commerciële Club, de pers en omwonenden zijn allen aanwezig bij het vellen van de
gigantische den, die straks als kerstdecor op de Grote Markt in Groningen zal dienen. Deze prachtige boom
werd 45 jaar geleden door Hans Ansingh zelf geplant. Ook voor deze nuchtere Drent en zijn vrouw en kinderen
is dit een bijzonder monument, want ook aan een boom kun je zeer gehecht raken. Het vellen zelf gebeurde op
zeer professionele wijze en leverde geen enkel probleem op.
Woensdag 12 december
Een aanwinst voor de collectie. Met deze woorden nam Marga Kool vanmiddag om 12 over 12 het boek “Twaalf
in Eelde” in ontvangst. Twaalf Eeldenaren zijn geïnterviewd over hun leven op twaalfjarige leeftijd in ons dorp.
Het boek is een onderdeel van het project Dorp vol Verhalen.
Zondag 16 december
De politie heeft afgelopen nacht twee mannen aangehouden na een vechtpartij in café De Block. Een aantal
mannen kreeg onenigheid waarbij een 19-jarige man uit Eelde een klap uitdeelde. Vervolgens bemoeide een
aantal andere mannen zich met de vechtpartij. Een portier probeerde de mannen uit elkaar te halen, maar
kreeg vervolgens een vuistslag van een 30-jarige man uit Eelde. Hierop werd de politie gealarmeerd. Beide
mannen uit Eelde zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zij zijn ingesloten in afwachting
van het onderzoek.
Zondag 16 december
Vanavond omstreeks acht uur werd de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij de familie Polling
aan de Hooiweg te Eelde. Ter plekke bleek er inderdaad veel rook uit de schoorsteen te komen en moest er dus
actie worden ondernomen. Terwijl het brandweerkorps van Eelde de open haard bluste, arriveerde inmiddels
ook de ladderwagen van de brandweer van Groningen. Nadat de brandweer zijn werk had gedaan, kon worden
geconcludeerd dat alles (op een lichte schade aan de schoorsteen na) goed was afgelopen.
Maandag 17 december
Bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe riolering is vanmiddag aan de Kwikstaartweg een gaslek ontstaan. De
bestuurder van de graafmachine raakte de hoofdleiding waardoor deze lek raakte. Zowel de brandweer als de
energiemaatschappij kwamen ter plaatse en deden hun werk. Er ontstond hierdoor geen gevaar voor de
omgeving.
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Donderdag 20 december
Tijdens een extra ingelaste ledenvergadering van VV Actief werd vanavond Erik de Rink (51) met algemene
stemmen gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Wiecher Hulsebos op als voorzitter.
Zaterdag 22 december
Vandaag is Herman Conens op 73-jarige leeftijd in het Martiniziekenhuis te Groningen aan de gevolgen van een
hersenbloeding overleden. Niemand heeft de veranderingen in het Noord-Nederlandse landschap sinds 1960 zo
mooi vastgelegd als fotograaf Herman Conens. Hij trad als fotograaf in de voetsporen van zijn vader en opa,
maar koos voor specialisatie in het vak: de luchtfotografie. Van de zes kinderen was Herman de enige die zich
interesseerde voor fotografiie, maar de zaak in Hoogezand nam hij nooit over. In dienst bij de luchtmacht
ontwikkelde hij een onbedwingbare liefde voor de luchtvaart. In 1968 begon hij een eigen zaak (Aerophoto
Eelde) met vanaf 1973 een eigen vliegtuig. In 2008 verkocht hij de zaak aan zijn assistente José Geling.
Zondag 23 december
Vanmiddag overleed in het Martiniziekenhuis in Groningen onze plaatsgenote Sini Eggens-Koerts. Ze was al
geruime tijd ernstig ziek, verliet de gemeentedienst op 1 mei 2011 en bereikte juist begin december de 65jarige leeftijd. Sini Eggens kwam in 1971 te werken als typiste op het gemeentehuis van Eelde. Met een korte
onderbreking na de geboorte van haar zoon kwam ze terug op het Eelder raadhuis, waar ze ging werken op het
bureau sociale zaken. Ze bleef daar vele jaren en eigenlijk tot haar vervroegde pensionering werken, ook toen
Eelde werd opgenomen in de gemeente Tynaarlo.
Maandag 24 december
Een traditie mag het inmiddels wel genoemd worden, de kerstzang die jaarlijks op kerstavond bij de Dorpskerk
wordt gehouden. Onder leiding van de harmonie van Muziekvereniging Nieuw Leven werden er tussen
halftwaalf en twaalf uur ’s avonds verschillende kerstliederen gezongen. De meeste deelnemers hadden
voorafgaand aan de kerstzang ook al de dienst in de kerk bezocht, anderen kwamen speciaal voor de kerstzang
nog naar de kerk toe. Na afloop van de kerstzang luidden om twaalf middernacht de kerkklokken de kerst in,
waarna een ieder weer huiswaarts keerde.
Donderdag 27 december
Het kantoor van Dorpsklanken bood vanavond plaats aan de winnaars van de schrijfwedstrijd “Pas op,
breekbaar!”, die in het kader van Dorp vol Verhalen werd gehouden. De jongerenprijs was voor de 13-jarige
Tess Oppewal uit Haren en leerling van AOC Terrra in Eelde. Een eervolle vermelding was er voor dorpsgenoot
Geesje Nijhof. De derde prijs werd in de wacht gesleept door Titia Mulder uit Eelderwolde met het verhaal “Voor
Ewa”. De tweede prijs was voor Marjet Janssen met het verhaal “Een jaar vol scherven”. Winnaar van de
wedstrijd werd Frits van W, waar Peter Tholen achter schuil ging, met het verhaal “Zweven”.
december
Een vertrouwd gezicht aan de balie van apotheek Eelde-Paterswolde: Berta Hartlief-van Bergen. Ze is deze
maand precies 40 jaar in dienst bij de apotheek of zoals Berta zelf altijd zegt: “40 jaor in mien apotheek”. Als je
haar vraagt of ze er nooit genoeg van krijgt antwoord ze: “dit is het mooiste vak wat er is, ik blijf hier tot ik
100 ben!”
Maandag 31 december
Vanmiddag zijn tijdens een bijzondere oudejaarsvergadering van Ol Eel Nico Harms en postuum zijn onlangs
overleden vrouw Alie onderscheiden met de erepenning van de gemeente Tynaarlo. Burgemeester Frank van
Zuilen reikte de onderscheiding uit.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo hebben op 28 augustus 2012 besloten de Erepenning van de
gemeente Tynaarlo toe te kennen aan het echtpaar Harms-Borgman voor hun uitzonderlijke en langdurige inzet
voor de gemeenschap van de gemeente Tynaarlo en de voormalige gemeente Eelde.
Het plan was dat Nico en Alie Harms deze eervolle onderscheiding zouden ontvangen tijdens de ledenavond van
Ol Eel op 19 oktober, maar door het overlijden van Alie op 9 oktober viel dit plan in duigen. Tijdens haar
ziekbed is Alie op de hoogte gesteld van de onderscheiding die zij en Nico zouden ontvangen. Duidelijk werd
dat Alie dit wel “heul biezunder” vond!
Tijdens deze ledenvergadering zou Nico als voorzitter afscheid nemen van Ol Eel. Door de trieste
familieomstandigheden viel ook dit in het water.
Alie was de steun en toeverlaat van Nico of anders gezegd de wind onder de vleugels van Nico, waardoor hij tot
grote hoogte kon stijgen!
Tijdens Nico's voorzitterschap van Ol Eel kwamen een aantal belangrijke zaken tot stand, zoals het verkrijgen
en inrichten van het Historische Centrum, een website, een ledenwerfactie, een monument bij het
onderduikershol op De Duinen. Nico werkte samen met Alie en anderen aan het digitaliseren van duizenden
foto's, het voeren van de redactie van het verenigingsblad Kontakt, het presenteren van Ol Eel tijdens de
jaarmarkt, het bakken van poffertjes tijdens de zwemvierdaagse, het organiseren van een boeken- en
platenmarkt op Hemelvaartsdag en zo kunnen we wel een tijdje doorgaan. We hebben het daarbij nog niet eens
over hun beider werkzaamheden voor Dorpsklanken, Jaarmarkt en andere verenigingen. Waar Nico was, was
Alie ook, maar dan meer op de achtergrond.
Maandag 31 december
Traditiegetrouw werd ook het jaar 2012 met carbit weggeschoten. Aan de Esweg waren dit jaar voor het eerst
17 melkbussen op een rij aan steigerbuizen vastgezet. De deksels werden zo’n dertig tot vijftig meter
weggeschoten. Aan de Veldkampweg werd al voor de 12de keer met carbit geschoten. Met maar liefst 42
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melkbussen op een rij, alle voorzien van een kleurrijke voetbal in plaats van een deksel. De voetballen werden
door een groot net opgevangen.

Overzichten
Overleden (voor zover bekend)
2 januari
5 januari
9 januari
10 januari
14 januari
18 januari
22 januari
23 januari
24 januari
26 januari
27 januari
28 januari
29 januari
30 januari
1 februari
14 februari
17 februari
17 februari
23 februari
2 maart
3 maart
3 maart
6 maart
10 maart
10 maart
12 maart
14 maart
17 maart
20 maart
20 maart
22 maart
22 maart

Carl Dominicus Brenninkmeijer, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, wonende
Kamperfoelieweg 2 en echtgenoot van W.F.K.R.M. Brenninkmeijer-Grol, in de leeftijd van 89
jaar.
Betsie Hoekstra-van Meurs, geboren te Kalkwijk en overleden te Eelde, weduwe van Klaas
Hoekstra, in de leeftijd van 88 jaar.
Egbertje (Eppie) Straat-Jager, geboren te Eelde en overleden te Assen in de leeftijd van 83
jaar.
Marietje Faber-Ausema, wonende Groningerweg 26/A en weduwe van Bernard Johan Faber, in
de leeftijd van 74 jaar.
Lammert Buls, geboren te Eelde en overleden te Roden, echtgenoot van Grietje J. BulsGruber, in de leeftijd van 84 jaar.
Marchien Belga-Homan, geboren te Vries en overleden te Zuidlaren, oud-plaatsgenoot? en
weduwe van Eite Belga, in de leeftijd van 94 jaar.
William David Ronald (Don) Graham, wonende Henri Dunantweg 1 en weduwnaar van Annie
Velthuis, in de leeftijd van 90 jaar.
Jan Hartlief Dussel, verhuizend naar het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 90 jaar.
Haijo (Jo) Arends, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen, wonende Esweg 36e en
echtgenoot van Alie Arends-Luinge, in de leeftijd van 82 jaar.
Maria Stoffers-Sloots, geboren en overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis
en weduwe van Geert Stoffers, in de leeftijd van 81 jaar.
Willem Heins, geboren te Buitenpost en overleden te Eelde, wonende Mozartweg 23 en
echtgenoot van Grietje Heins-Kuiper, in de leeftijd van 90 jaar.
Elsa Kuiper-Hesselink, overleden te Eelderwolde, wonende Groningerweg 110 en echtgenote
van Fred Kuiper, in de leeftijd van 64 jaar.
Jantien de Jonge-Kuipers, geboren te Vries en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Klaas Egge de Jong, in de leeftijd van 98 jaar.
Egbertina Heimerika (Tineke) Steenbergen-Lasonder, geboren te Arnhem en overleden te
Paterswolde, wonende Hortensiaweg 32 en weduwe van Theo Steenbergen, in de leeftijd van
87 jaar.
Renzo Andries Visser, geboren en overleden te Groningen, wonende Hooiweg 207 en
echtgenoot van Lies Visser-Schouw, in de leeftijd van 87 jaar.
Robertus Hendericus Albertus (Rob) Harms, geboren en overleden te Eelde, wonende
Westerstukken 9 en vriend van Harma Löhr, in de leeftijd van 68 jaar.
René de Lange, geboren te Emmen en overleden te Eelde, wonende Mozartweg 1 en partner
van Sietske van der Zee, in de leeftijd van 65 jaar.
Harmiena (Miek) knol-Zorge, geboren te Kopenhagen en overleden te Paterswolde, wonende
Fazantweg 11 ? weduwe van Jannes Knol, in de leeftijd van 81 jaar.
Arie Boezeman, geboren te Hoogeveen en overleden te Eelde, wonende Hooiweg 18/L, in de
leeftijd van 90 jaar.
Wil van Huissteden-Block, in de leeftijd van 99 jaar.
Maria Mathilda Catriena (Miek) Valk, geboren te Hoogezand en overleden te Paterswolde,
wonende Fazantweg 11, in de leeftijd van 74 jaar.
Paul Sykora, wonende Goudsbloemweg 11 en echtgenoot van Esther Sykora, in de leeftijd van
80 jaar.
Gerda Willemtje Eefting, geboren te Hengelo en overleden te Eelde, weduwe van Jan Hendrik
Scholten, in de leeftijd van 89 jaar.
Ankerdina Smid-Harms, geboren en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en weduwe
van Jan Bastiaan Smid, in de leeftijd van 85 jaar.
Jakob Harm (Jaap) Sliep, geboren te Ten Boer en overleden te Groningen, wonende Kievitweg
1 en echtgenoot van Fokje Sliep-Hamster, in de leeftijd van 82 jaar.
Lukas Hofstee, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende in Assen en echtgenoot van
Gé Hofstee-Engberts, in de leeftijd van 74 jaar.
Durandus Cornelis Buringh, geboren te Blijham en overleden te Eelde, wonende Hooiweg 18P
en echtgenoot van Klara Buringh-Toxopéus, in de leeftijd van 91 jaar.
Aafke Snijder-Veenstra, geboren te Hoogkerk en overleden te Groningen, wonende Schoollaan
37a en weduwe van Geert Snijder, in de leeftijd van 72 jaar.
Gé Tinge-Breemhaar, geboren te Kloosterveen en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Jan Tinge, in de leeftijd van 87 jaar.
Floortje Elise Marian Westerhoff, wonende Fluitekruid 20 en dochter van Frank en Tessa
Westerhoff-Groen, in de leeftijd van 20 dagen
Fredericus Martinus (Frits) van Maanen, wonende Mozartweg 19 en echtgenoot van M. van
Maanen-Ubels, in de leeftijd van 85 jaar (- 1 dag).
Berdien Beukema-de Jong, wonende Goudsbloemweg 25 en echtgenote Ab Beukema, in de
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22 maart
26 maart
27 maart
30 maart
4 april
4 april
5 april
6 april
8 april
12 april
20 april
24 april
24 april
25 april
27 april
3 mei
5 mei
8 mei
10 mei
12 mei
15 mei
22 mei
24 mei
27 mei
30 mei
30 mei
1 juni
1 juni
6 juni
7 juni
15 juni
15 juni
19 juni
19 juni

leeftijd van 71 jaar.
Adolf Houtman, geboren te Winschoten en overleden te Groningen, wonende Kwikstaartweg
17 en echtgenoot van Jannie Houtman-Haan, in de leeftijd van 79 jaar.
Ruurt Hazewinkel, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, wonende Hooiweg 216
en weduwnaar van Rien Beringer, in de leeftijd van 82 jaar.
Ginie Vorster-Uneken, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende Azaleaweg 11
en weduwe van Guus Vorster, in de leeftijd van 84 jaar.
Louwrens (Broer) Winsingh, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Kooiweg
38/Else van der Laanhuis en echtgenoot van Janny Winsingh-Hummel, in de leeftijd van 78
jaar.
Petrus Cornelis (Peter) Kuijer, geboren te Hoogland en overleden te Paterswolde, wonende
Zonnebloemweg 5 en echtgenoot van Jeanne Kuijer-van Dijk, in de leeftijd van 82 jaar.
Pieter Reinder Jellema, geboren te Vinkeveen en overleden te Eelde, wonende Zuurstukken 82
en echtgenoot van Marga Jellema-Kuiper, in de leeftijd van 58 jaar.
Johanna Frederika (Hanny) Meinders-Douwes, geboren te Peize en overleden te Eelde,
wonende in zorgcentrum De Wieken en echtgenote van Jan Meinders, in de leeftijd van 79
jaar.
Martha Zoetebier-Kampen, geboren te Middelstum en overleden te Eelde, wonende in het Else
van der Laanhuis en weduwe van Dolf Zoetebier, in de leeftijd van 90 jaar.
Anne Brink, geboren te Bunne en overleden te Eelde, wonende Eekhoornstraat 15 en
echtgenoot van Hillie Brink-Koning, in de leeftijd van 79 jaar.
Tity Korma-Onnes, wonende Brinkhovenlaan 2a en weduwe van Arend Korma, in de leeftijd
van 79 jaar.
Geert Louters, wonende Vermeerweg 44 en echtgenoot van Grietje Louters-Hilbrants, in de
leeftijd van 57 jaar.
Hendrik (Henk) Ipema, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwnaar van Willie Sopacua, in de leeftijd van 81 jaar.
Elisabeth Buss-Bron, geboren te Scheveningen en overleden te Eelde, wonende
Zevenhuizerweg 117 en weduwe van Henk Buss, in de leeftijd van 83 jaar.
Karolina Margarethe (Karolien) de Vries-de Jonge, geboren te Groningen en overleden te
Eelderwolde, wonende Ter Borchlaan 74 en echtgenote van Aaldrik de Vries, in de leeftijd van
64 jaar.
Reina (Reini) Hartlief-Dussel, geboren te Paterswolde en overleden te Haren, wonende in De
Dilt te Haren en weduwe van Hilbrant Hartlief, in de leeftijd van 96 jaar.
Freerk (Fré) Nieboer, overleden te Paterswolde, wonende Fazantweg 34 en echtgenoot van
Corrie Nieboer-Vos, in de leeftijd van 82 jaar.
Jacob (Jaap) Helbig, geboren te Buitenpost en overleden te Eelde, wonende Vosbergerlaan 27
en echtgenoot van Dora Helbig-Kok, in de leeftijd van 83 jaar.
Mans Scholtens, geboren en overleden te Zuidlaren, wonende in Zuidlaren en oud-onderwijzer
obs Eelde en oud-plaatsgenoot, in de leeftijd van 76 jaar.
Jan Kommandeur, wonende in De Duinstee ?? en echtgenoot van Lizzie KommandeurEickholz, in de leeftijd van 82 jaar.
Louise Verweij, wonende Esweg 50, in de leeftijd van 37 jaar.
Ida Luinge-Brink, geboren te Peize en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwe van Roelof Luinge, in de leeftijd van 105 jaar.
Johannes (Hans) Nijdam, geboren te Eelde en overleden te Den Horn, wonende in Den Horn
en echtgenoot van Miep Nijdam-Hamming, in de leeftijd van 45 jaar.
Alberdiena Gras-Tjassens, geboren te Anloo en overleden te Eelde, weduwe van R.K. Gras, in
de leeftijd van 81 jaar.
Jan Willems, geboren te Eelde en overleden te Groningen, weduwnaar van Annie WillemsGrozema, in de leeftijd van 89 jaar.
Remmelt Hofstee, geboren te Eelde en overleden te Haren, wonende in Dilgtoord en
weduwnaar van Hennie Hofstee-Dekker, in de leeftijd van 87 jaar.
Jur Haan,
Jan Schokkenbroek, geboren te Eelde en overleden te Roden, wonende te Roden en
echtgenoot van Zwaantje Schokkenbroek-Wiebing, in de leeftijd van 62 jaar.
Henderkien (Hennie) de Kleine-Homan, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende
Stoffer Holtjerweg 66 en weduwe van Hendrik de Kleine, in de leeftijd van 87 jaar.
Ina Reina Matthy Theewis-de Wit, geboren te Meeden en overleden te Eelde, wonende in De
Duinstee en echtgenote van Bob Theewis, in de leeftijd van 75 jaar.
Margarethe (Margreet) Sprenger-van Zanten, geboren te Emmen en overleden te Eelde,
wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Ernst Hendrik Sprenger, in de leeftijd
van 83 jaar.
Tiny Meppelder-Wit, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in De Wieken en
weduwe van Arent Meppelder, in de leeftijd van 90 jaar.
Bernardus Johannes (Ben) Pieters, overleden te Eelde, wonende in De Wieken en weduwnaar
van An Pieters-Feije, in de leeftijd van 84 jaar.
Albert Santes, geboren te Bunne en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en
weduwnaar van Tinie Speelman, in de leeftijd van 88 jaar.
Wilhelmina Frederika Richarda Katharina Maria (Miep) Brenninkmeijer-Grol, geboren te
Nijmegen en overleden te Paterswolde, wonende Kamperfoelieweg 2, in de leeftijd van 92
jaar.
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22 juni
23 juni
28 juni
29 juni
1 juli
1 juli
1 juli
9 juli
12 juli
13 juli
13 juli
14 juli
19 juli
20 juli
25 juli
28 juli
2 augustus
22 augustus
28 augustus
28 augustus
28 augustus
30 augustus
31 augustus
1 september
2 september
2 september
8 september
13 september
13 september
15 september
16 september
28 september
29 september
30 september
1 oktober
1 oktober
4 oktober
4 oktober

Annie Bouwman-ter Steeg, geboren te Vries en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Roelof Bouwman, in de leeftijd van 82 jaar.
Harm Roelf Jan (Non) Slopsema, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende
Händelweg 42 en echtgenoot van R.R. Slopsema-van Diepen, in de leeftijd van 89 jaar.
Janna Buls-Schierbeek, geboren te Haren en overleden te Groningen, oud-plaatsgenote en
weduwe van Jan Buls, in de leeftijd van 78 jaar.
Geertje de Boer, gehuwd geweest met Jan van Dijk en wonende Kluivingskampenweg 4.
Eite Hendrik Stel, geboren te Eelde en overleden te Groningen, echtgenoot van Tinie StelPieters, in de leeftijd van 85 jaar.
Jan Kornelis Arends, geboren te Eelde en overleden te Assen, weduwnaar van Henderkien
Arends-Klasen, in de leeftijd van 87 jaar.
Reind de Lange, geboren en overleden te Groningen, wonende Patrijsweg 5 en weduwnaar
van Fien de Lange-Schumacher, in de leeftijd van 78 jaar.
IJmkina (Kina) Dijk-Wolthuis, wonende Landsteinerweg 28 en echtgenote van Fré Dijk, in de
leeftijd van 79 jaar.
Sofie Muller-Kesseler, geboren te Brühl en overleden te Eelde, echtgenote van Henk Muller, in
de leeftijd van 76 jaar.
Robert Jurrien (Rob) Sijtsema, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende
Schultenweg 74 en echtgenoot van Harma Sijtsema, in de leeftijd van 61 jaar.
Janny Nijnuis, in de leeftijd van 83 jaar.
Jantje Kremer-Sluiter, geboren en overleden te Eelde, wonende in De Wieken en echtgenote
van Willem Kremer, in de leeftijd van 94 jaar.
Willem (Wim) Belga, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, wonende Nieuwe Akkers
3 en weduwnaar van Grietje Wietzes, in de leeftijd van 69 jaar.
Geert Ubels, geboren en overleden te Eelde, wonende Wolfhornkampweg 8 en echtgenoot van
Geertje Ubels-Bekkering, in de leeftijd van 54 jaar.
Hans Lampe, oud-plaatsgenoot, in de leeftijd van 47 jaar.
Thea Raukema-Veen, geboren te Hoogezand en overleden te Eelde, wonende
Zevenhuizerweg 101 en echtgenote van Jan Raukema, in de leeftijd van 82 jaar.
Jan Hummel, geboren te De Kiel en overleden te Eelde, wonende Ruskenstukken 21 en
weduwnaar van Roelie Weggemans, in de leeftijd van 72 jaar.
Wies Oosterhoff-van der Meulen, geboren te Doezem en overleden te Eelde, weduwe van Jan
Oosterhoff, in de leeftijd van 94 jaar.
Jantina (Tiny) Koster-Zorge, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, weduwe van
Hendrik Koster, in de leeftijd van 83 jaar.
Annechien (Annie) Jansen-Birze, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in De
Duinstee en weduwe van Meindert Jansen, in de leeftijd van 93 jaar.
Louwe van der Lande, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende Hoofdweg 346
en echtgenoot van Trijn van der Lande-Nijnhuis, in de leeftijd van 77 jaar.
Sietske van der Laan-de Jong, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in De
Wieken en weduwe van Jan van der Laan, in de leeftijd van 89 jaar.
Koert Veenkant, geboren te Beerta en overleden te Eelde, weduwnaar van Martje Wierenga, in
de leeftijd van 93 jaar.
Fennie Wolbers-Arends, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende in het Else
van der Laanhuis en weduwe van Henderikus Wolbers, in de leeftijd van 95 jaar.
Jan Bolhuis, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwnaar van Reina Trip, in de leeftijd van 88 jaar.
Froukje Oosterop-van Bolhuis, geboren te Groningen en Eelde, wonende Chopinweg 13 en
echtgenote van Piet Oosterop, in de leeftijd van 76 jaar.
Anna Rutgers-Nieman, geboren te Onstwedde en overleden te Eelde, weduwe van Pieter
Rutgers, in de leeftijd van 94 jaar.
Jantje Meijering-Harms, geboren te Utrecht en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en
echtgenote van Jo Meijering, in de leeftijd van 88 jaar.
Olga Wiljakkala, geboren in Finland en overleden te Eelde, wonende Hooiweg 20D, in de
leeftijd van 71 jaar.
Hindertje (Henny) Ellens-Bunt, geboren te Onstwedde en overleden te Eelde, wonende Stoffer
Holtjerweg 76 en echtgenote van Mans Ellens, in de leeftijd van 82 jaar.
Sjoerdje (Jo) van der Tuin-Hogenbirk, geboren te Emmen en overleden te Eelde, wonende in
het Else van der Laanhuis en weduwe van Jaap van der Tuin, in de leeftijd van 98 jaar.
Eiso Hagenouw, wonende Stoffer Holtjerweg en weduwnaar van Hilly Hagenouw-Velthuis en
van partner Coby Koenen, in de leeftijd van 87 jaar.
Menno Wierenga, geboren te Houwerzijl en overleden te Eelde, wonende Brahmsweg 2 en
echtgenoot van Pia Wieringa-Hamster, in de leeftijd van 75 jaar.
Ebertus (Bertus) Dijk, geboren te Marum en overleden te Groningen, wonende Hoofdweg 96
en echtgenoot van Gezina Dijk, in de leeftijd van 82 jaar.
Marinus Leonardus (Rien) Snijder, geboren te Amsterdam en overleden te Paterswolde,
weduwnaar van Wies Bunck, wonende K.D. Parmentierweg 15, in de leeftijd van 91 jaar.
Ubertus Georgius Hendrikus (Ubel – Huub) van der Werff, wonende Burg. Legroweg 2 en
echtgenoot van Guus van der Werff-Geubels, in de leeftijd van 87 jaar.
Roelof Jan (Roel) Krijthe, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, wonende Fazantweg
48 en echtgenoot van Anneke Krijthe-Smit, in de leeftijd van 67 jaar.
Iemke Bloem, geboren te Rotterdam en overleden te Paterswolde, wonende Hoofdweg 133 en
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4 oktober
9 oktober
15 oktober
19 oktober
24 oktober
31 oktober
9 november
13 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
22 november
22 november
24 november
25 november
26 november
1 december
5 december
7 december
7 december
7 december
8 december
9 december
22 december
23 december
23 december
23 december
23 december
29 december
29 december
31 december

echtgenoot van Epke Bloem-Hulst, in de leeftijd van 83 jaar.
Mathilde Friederike (Tilly) van der Veen-Valk, geboren te Groningen en overleden te Eelde,
wonende Schultenweg en weduwe van Engelhardus L. van der Veen, in de leeftijd van 87 jaar.
Aaltje (Alie) Harms-Borgman, geboren te Donderen en overleden te Paterswolde, wonende
Prins Bernhardlaan 8 en echtgenote van Nico Harms, in de leeftijd van 71 jaar.
Gerda Vos-Criens in de leeftijd van 90 jaar.
Joop Dost, geboren en overleden te Paterswolde, wonende Duinstraat 8 en weduwnaar van
Gretha Jager, in de leeftijd van 72 jaar.
Gerardus Albertus (Gerard) Bekkering, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende
Hoofdweg 55, in de leeftijd van 75 jaar.
Wessel Visser, geboren en overleden te Paterswolde, wonende Brinkhovenlaan 27 en
echtgenoot van Willy Visser-Brink, in de leeftijd van 74 jaar.
Sera Jeannette (Sonja) Wagenaar-van Dam, geboren te Amsterdam en overleden te
Paterswolde, in de leeftijd van 94 jaar.
Aurelia Henriëtte (Ola) Spruit-Stheeman, geboren te Meppel en overleden te Paterswolde,
wonende Hoofdweg 424 (Noordwijk) en weduwe van Mr.Dr. A. Spruit, in de leeftijd van 91
jaar.
Nienke Zwager, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Loopstukken, in de
leeftijd van 33 jaar.
Wim Lutgers, overleden te Eelde, wonende Westerstukken 27 en echtgenoot van Roelie
Lutgers-Arends, in de leeftijd van 74 jaar.
Ludolf Hendrik Gilles (Dolf) de Langen, wonende Handelweg 30 en weduwnaar van Bouwien
de Langen-Carlier, in de leeftijd van 89 jaar.
Harmannus Boelens, geboren te Donderen en overleden te Groningen, wonende Hooiweg 18L
en echtgenoot van W.H. Boelens-Scholtens, in de leeftijd van 81 jaar.
Derk Gerrit Berend (Dicky) Greving, geboren te Noorddijk en overleden te Paterswolde,
partner van Ineke Meelker, in de leeftijd van 54 jaar.
Feike (Koos) Branbergen, overleden te Eelde, wonende Drostweg 25 en echtgenoot van Alie
Branbergen-Groeneveld, in de leeftijd van 78 jaar.
Johannes Hendrikus (Jo) Meijering, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in
De Wieken en weduwnaar van Jantje Harms, in de leeftijd van 86 jaar.
Hendrik Harms, geboren te Peize en overleden te Eelde, in de leeftijd van 67 jaar.
Geesje Stollenga-Kok, geboren en overleden te Eelde, wonende in het Else van de Laanhuis
en weduwe van Jacob Stollenga, in de leeftijd van 98 jaar.
Gerrit Douwe Renken, geboren te Eelde en overleden te Peize, wonende in Peize, in de leeftijd
van 64 jaar.
Lucas Rikkert Drewes, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Stoffer
Holtjerweg 31 en weduwnaar van Mannie Drewes-Moorman, in de leeftijd van 87 jaar.
Maartje (Zus) Pieter-Ticoalu, geboren te Jakarta en overleden te Groningen, weduwe van
Frederik Hendrik (Bob) Pieter, in de leeftijd van 82 jaar.
Wiebe Terpstra, wonende Groningerweg 101 en weduwnaar van Pety Terpstra, in de leeftijd
van 58 jaar.
Reinder Grootoonk, overleden te Paterswolde, wonende Hoofdweg 273 en echtgenoot van Els
Grootoonk-Smits, in de leeftijd van 73 jaar.
Aaltje Matthijs-de Groot, geboren te Bellingwolde en overleden te Eelde, weduwe van Jan
Matthijs, in de leeftijd van 89 jaar.
Wemeltje de Kleine-Keur, geboren te Vries en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Jannes de Kleine, in de leeftijd van 90 jaar.
Trientje (Tiny) Balkema-Nijboer, overleden te Groningen, wonende Hayo Hindriksweg 37 en
echtgenote van Hink Balkema, in de leeftijd van 83 jaar.
Antje Geertruida de Boer-Everts, geboren te Garnwerd en overleden te Paterswolde, wonende
Koningin Julianalaan 9 en weduwe van Max de Boer, in de leeftijd van 86 jaar.
Johannes Gerrit (Joop) Bosch, geboren en overleden te Groningen, wonende Landsteinerweg
21 en weduwnaar van Ina Veldman en partner van Annie Luinge-Hendriks, in de leeftijd van
80 jaar.
Gezina Jantje (Sini) Eggens-Koerts, geboren te Westerbork en overleden te Groningen,
wonende Broekstukken 44 en echtgenote van Jan Eggens, in de leeftijd van 65 jaar.
Herman Rudolf Jozef Conens, geboren te Sappemeer en overleden te Groningen, wonende
Burg. Legroweg 48, in de leeftijd van 73 jaar.
Leendert Riegman, geboren te Rotterdam en overleden te Groningen, wonende
Zevenhuizerweg 107 en echtgenoot van Yvonne Riegman-Schreuder, in de leeftijd van 81
jaar.
Anna Kampstra-Huisman, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en
weduwe van Coen Kampstra, in de leeftijd van 84 jaar.
Marchiena Cornelia van Wijk, geboren te Assen en overleden te Paterswolde, wonende
Raadhuislaan 1, in de leeftijd van 98 jaar.
Aaltina Henderika (Tini) van Bergen-Meijering, geboren te Assen en overleden te Eelde,
wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Koenraad van Bergen, in de leeftijd van
87 jaar.
Geert Arends, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende Fluitekruid 14 en
echtgenoot van Hilda Arends-Prins, in de leeftijd van 66 jaar.
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Jubilea (voor zover bekend)
6 februari
12 februari
5 maart
8 mei
15 mei
20 juni
5 juli
18 juli
4 oktober
14 november
13 december
24 december

60 jaar getrouwd Gerrit Polet en Miep Polet-Harten, wonende Mimosahof 17.
60 jaar getrouwd Harry Benthem en Mimy Benthem-Lanting, wonende in zorgcentrum De
Wieken.
60 jaar getrouwd Jan Kan en Mijnie Kan-Zondervan, wonende Menso Altingweg 21.
60 jaar getrouwd Henk Boerma en Tiny Boerma-Bakker, wonende in het Else van der
Laanhuis.
70 jaar Berend Bijkerk en Janna Bijkerk-Kroeze, wonende Esweg 36c.
60 jaar getrouwd Lammert van Es en Greta van Es-de Jager, wonende Kooiweg
60 jaar getrouwd Wim Rutgers en Geesje Rutgers-Brink, wonende Stoffer Holtjerweg 62.
60 jaar getrouwd het echtpaar Burema-Hofstee, wonende in de wijk Spierveen.
60 jaar getrouwd Albert van Bergen en Thea van Bergen-Snijder, wonende Stoffer Holtjerweg
86.
60 jaar getrouwd Thomas Kroeze en Johanna Kroeze-Westgeest, wonende Stoffer Holtjerweg
24.
60 jaar getrouwd Hein Bekkering en Zwaantje Bekkering-Brink, wonende in het Else van der
Laanhuis.
60 jaar getrouwd Nico Danens en Annie Danens-Danens, wonende Knottenplat.

Bronnen
Dagblad van het Noorden
Dorpsklanken
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