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Eelder Journaal 2013
Feiten en gebeurtenissen
Proloog
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 7.000 euro, iets minder dan vorig jaar. In de gehele gemeente zijn ongeveer dertig verkeers- en
straatnaamborden vernield. In Eelde is de ruit van een abri kapot gemaakt.

Januari
Januari
Na de gemeente Tynaarlo heeft nu ook de Rabobank alle banden verbroken met Gerbert Ritsma van TNA, de
projectontwikkelaar die een deel van het centrumplan in Eelde zou ontwikkelen. Het vertrouwen is geschaad, zo
meldt de bank, die schrijft onvoldoende inzicht te hebben in het betalingsverkeer van de ondernemer. De
gemeente verbrak vorige maand met de projectontwikkelaar nadat hij niet aan zijn financiële verplichtingen
kon voldoen.
Vrijdag 4 januari
Met een kleine 100 bezoekers was de zaal in het Loughoes wederom goed gevuld tijdens de traditionele
Neijoarsvisite van Ol Eel. Voorzitter Jan Hendrik Hilbrants liep in zijn openingswoord het jaar 2012 nog eens
door en vooruit op de geplande activiteiten voor het komende jaar.
Evenals het vorige jaar was de muzikale omlijsting in handen van dorpsgenoten. Sale Buring en Geesje
Busscher creëerden met hun accordeonmuziek een gezellige sfeer. Informatief was de uitleg van Sale
betreffende het verschil tussen een trekharmonica en een accordeon. Tijdens de pauze genoot men van de door
Ol Eel aangeboden brandewien met rozienen. Ook de rollegies vonden gretig aftrek. Met de door haar in het
dialect voorgedragen verhalen kreeg Herma Stroetinga de zaal na de pauze doodstil. Het tevreden publiek
beloonde haar met een rijk applaus. Dit was ook het geval na het tweede optreden van Sale en Geesje. Men
had zich “goud vernuverd”.
Zaterdag 5 januari
Een 24-jarige man uit Assen is vanmorgen bekeurd voor illegale bomenkap. De man heeft aan de
Burgemeester Legroweg vier berkenbomen omgekapt. Tenminste één van de bomen was dermate groot dat
voor de kap ervan een vergunning vereist is. De Assenaar is niet in het bezit van een vergunning. Hij krijgt een
bekeuring.
Zaterdag 5 januari
Na een lange tijd van voorbereiden is het vandaag zover, de eerste editie van het Nieuwjaarsfestival,
georganiseerd door de stichting Dorp vol Verhalen. Op het festival laten de koren (ADO, het Charmantykoor,
Popkoor Yes, de Cantorij, het Cantatekoor en Joy4All) en orkesten (kamerorkest Amadeus en Nieuw Leven met
malletband en harmonie) zich van hun beste kant horen.
Donderdag 10 januari
Het Rabobank-Coöperatiefonds Noord-Drenthe pakte vandaag tijdens de nieuwjaarsreceptie geweldig uit. Elf
aanvragen om een bijdrage werden gehonoreerd, waarvan een aantal uit onze voormalige gemeente. Zo
kregen Dick en Rieteke Varel van het muziekmuseum Vosbergen € 3000 voor hun initiatief om in boekvorm een
catalogus te maken van hun collectie muziekinstrumenten. Joris Westerink nam namens Museum de
Buitenplaats een cheque van € 1000 in ontvangst voor de aanschaf van een AED in het Nijsinghhuis. Ook
tennisvereniging De Marsch werd blij gemaakte met een cheque voor de renovatie van de tennisbaan en de
aanleg van een kinderafslagplaats. Lammy Kobes van het Coöperatiefond mocht de vertegenwoordigers van
buurtvereniging West End een cheque overhandigen van € 10.000 voor de vervanging van de door zwam
aangetaste houten vloer van hun wijkgebouw.
Vrijdag 11 januari
Maar liefst 2,5 strekkende meter archief van het IVN uit de periode 1971 tot en met 2009, is vandaag in
bruikleen afgestaan aan Ol Eel. De vrijwilligers van de werkgroep Archief van Ol Eel gaan ermee aan de slag om
eerst een inventarislijst te maken van alle stukken die in bruikleen zijn afgestaan.
Brieven over bomenbeleid, kappen van bomen, ruimtelijke ordening en milieu en de financiële stukken en
verslagen van vergaderingen van het IVN worden per onderwerp geordend en in mappen geborgen. Op basis
van die inventarislijst wordt in overleg met het IVN besloten wat er bewaard blijft. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat het archief dan wordt overgedragen naar de gemeente en daar in bewaring wordt gegeven.
Het IVN houdt dan als bruikleengever altijd toegang tot de stukken, maar ook via Ol Eel is er inzicht in dit
stukje geschiedenis van Eelde-Paterswolde.
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De archieven van Actief werden al eerder op dezelfde manier geordend door Ol Eel en zijn nu in bewaring in het
gemeentearchief. Aan het archief van de Menso Altingschool wordt momenteel druk gewerkt en er zijn
gesprekken met andere verenigingen die hiervoor ook belangstelling hebben getoond.
Door deze archieven in bruikleen af te staan wordt een stukje historie van onze woonplaatsen bewaard, maar
ook toegankelijk gemaakt.
Zondag 20 januari
De Paterswoldse ijsbaan beleefde dit weekend topdrukte dankzij het winterse weer. Niet alleen gisteren was het
aantal bezoekers met meer dan duizend erg hoog, maar vandaag was het bezoekersaantal zelfs nog hoger. Op
het Paterswoldsemeer kon nog nauwelijks of niet worden geschaatst. Ondanks alle waarschuwingsbordjes werd
er volop geschaatst op het Friescheveen.
Dinsdag 22 januari
Diverse hulpdiensten zijn vanmorgen voor niets uitgerukt richting Eelde. Bij de brandweer Vries was een
melding binnengekomen van een auto die mogelijk door het winterse weer in het water van een greppel lag
aan de Eekhoornstraat. Toen de brandweer uit Vries en Groningen en een ambulance ter plekke kwamen, bleek
de wagen te zijn verlaten. De hulpdiensten vertrokken toen maar weer. De politie onderzoekt het voorval.
Woensdag 23 januari
In de zesde aflevering van De Confrontatie (NCRV) staan vanavond de slachtoffers van oud-dorpsgenoot Anne
K. centraal. K. doet zich voor als vriend maar uiteindelijk gaat hij er vandoor met al hun geld. Zijn slachtoffers
noemen Anne K. een leugenaar, een brandstichter, maar vooral een meesteroplichter. Een van de slachtoffers
is de ex-vrouw van Anne K. Zij heeft jarenlang met hem samengeleefd en zit nu financieel aan de grond. Ook
twee ander slachtoffers zijn veel kwijtgeraakt door toedoen van Anne K. Hij bedreigde hen en stak hun
vakantiewoning in brand.
Woensdag 30 januari
Eline Politiek heeft in verband met de krapte op de arbeidsmarkt besloten om te starten met een fietstaxi. Ze
werkt uitsluitend op afspraak. Politiek kreeg veel enthousiaste reacties op haar initiatief. Voor de koukleum
heeft Eline een deken in de fiets liggen. Naast toertochten is Eline beschikbaar om bijvoorbeeld naar de winkel,
fysio of huisarts of familie/vrienden te gaan. Ook biedt zij een boodschappenservice aan. Op verzoek gaat Eline
dan ook mee de winkel in en helpt met het doen van de boodschappen.
Woensdag 30 januari
Maar liefst 36 jaar heeft Henk Brilman vol passie en enthousiasme de welbekende lascursus gegeven aan alle
aspirant-lassers van ons mooie bloemencorso. In 2012 is dit, naar nu blijkt voor de laatste keer geweest.
Brilman is het afgelopen jaar tot twee keer toe getroffen door een longembolie. De 70-jarige corsoliefhebber
meldt dat hij beide keren een engeltje op zijn schouder heeft gehad en het nu toch echt allemaal wat rustiger
aan moet gaan doen. Tot zijn grote spijt moet hij nu een punt zetten achter zijn bezigheden betreffende de
lascursus voor het corso.

Februari
Zaterdag 2 februari
Museum De Buitenplaats gaat de tuin Appelhof terugbrengen naar de oude stijl. Een notitieblokje van Ludolf
Nijsingh uit 1716 vormt de leidraad van de herinrichting. In het boekje staan niet alleen de originele plekken
van de bomen, maar ook de oorspronkelijke rassen die in de tuin stonden. De huidige bomen worden verplant
en in het najaar hun nieuwe plaats gebracht. De werkzaamheden beginnen in maart met de verplaatsing van de
eerste boom.
Woensdag 6 februari
Dorpsklanken meldt vandaag dat nadat Johan Pitstra in de winterstop heeft aangegeven met ingang van het
nieuwe voetbalseizoen te stoppen als hoofdtrainer van VV Actief het bestuur naarstig op zoek ging naar een
opvolger. Inmiddels is bekend gemaakt dat Actief tot een akkoord is gekomen met de 31-jarige Emiel Bekker.
Bekker, die op dit moment de hoofdmacht van VV Haren traint, heeft een gezonde ambitie en wil graag de stap
maken naar een hoger niveau. Hij is eerder o.a. hoofdjeugdtrainer geweest bij eersteklasser GVAV Rapiditas.
Woensdag 6 februari
Vanavond kwamen de brandweerkorpsen van Eelde, Haren en Groningen af op een woningbrand aan de
Schelfhorst. Een grote brand was het niet, zo concludeerden de hulpverleners, en het korps van Haren kon
weer huiswaarts. Het Groninger brandweerkorps had de hoogwerker meegebracht en kon de schoorsteen
hiermee goed bereiken. De brand is ontstaan vanwege een verstopping in de schoorsteen. Zoals gebruikelijk bij
een schoorsteenbrand hebben de bewoners een stookverbod gekregen.
Vrijdag 8 februari
De politie heeft afgelopen nacht op het Sontplein in Groningen een 31-jarige man uit Eelde aangehouden voor
baldadigheid. De man had onenigheid gekregen met het personeel van een fastfoodrestaurant. Hierbij had de
man tegen een raam van het betaalloket gebonkt. Het raam bleek een klein beetje ontzet te zijn. De 31-jarige,
die onder invloed van alcohol verkeerde, kreeg hierop een bekeuring voor baldadigheid uitgereikt. Ondanks
meerdere pogingen van agenten om de man het pand te laten verlaten, ging hij niet weg. Toen de verdachte
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ook nog beledigingen uitte naar de agenten was de maat vol. Hij werd aangehouden en in een cel gezet. De
man is verhoord en de politie heeft een proces-verbaal opgemaakt.
Zondag 10 februari
Liefhebbers van accordeonmuziek hebben hun hart vandaag op kunnen halen in Herberg Oud Gemeentehuis.
Voor de zevende keer organiseerde Sale Buring dit festival en elk jaar zit de zaal weer vol. Uit Duitsland en
zelfs uit Rusland waren bespelers van dit bijzondere instrument hiervoor uitgenodigd.
Dinsdag 12 februari
Op de Hoofdweg ter hoogte van bloemkwekerij Ben kamps, heeft vanmorgen een frontale aanrijding
plaatsgevonden. Een vrouw van middelbare leeftijd raakte, vermoedelijk door onwelwording, met een VW Polo
van haar weghelft en botste frontaal op een tegemoetkomende Alfa Romeo. De man die achter het stuur van de
Alfa zat kon direct uit zijn auto komen, terwijl volgens omstanders ook de vrouw aanspreekbaar was. De
hulpdiensten rukten massaal uit. Politie, brandweer, ambulance en de marechaussee van het vliegveld zorgden
gezamenlijk voor een goed verloop van de hulpverlening en alle randzaken eromheen.
Dinsdag 12 februari
Vanavond vierde zwemvereniging Meer Armslag haar vijfendertigjarig bestaan. Het jubileum werd gevierd met
de leden in buurthuis West-End. De oprichting, 23 december 1977, vond plaats in het toenmalige zwembad bij
de Bladergroenschool. Een klein groepje onder leiding van fysiotherapeut Bromans, in die tijd de enige
therapeut in de gemeente Eelde, die in samenwerking met de heer Wolbers probeerde om de stramme of
kapotte gewrichten weer soepeler te krijgen in het verwarmde water. Het groepje van acht leden is in de loop
van de jaren uitgegroeid tot een vereniging van zo’n vijfenvijftig leden. De meesten daarvan hebben een
(chronische) spier- en/of een gewrichtsaandoening. Tegenwoordig revalideren ook mensen die een
kunstgewricht hebben gekregen.
Dinsdag 19 februari
De tweede editie van de Honig Kikakoekenbakkerscampagne is afgelopen. Kinderen waren door heel Nederland
actief om hun bakcreaties te verkopen en haalden ruim 35.000 euro op voor KiKa (Stichting Kinderen
Kankervrij). Onder hen de groepen zeven en acht van de Daltonschool uit Eelde. Zij werden uitgeroepen tot het
beste deelnemende team. Vandaag is de campagne in de Amsterdamse kookstudio Keizer Culinair officieel
afgesloten. De winnende koekenbakkers kregen hun prijzen uitgereikt uit handen van Charly Luske en hebben
samen met hem een “super whoopietaart” gebakken. Met hun bakprestaties hebben de groepen zeven en acht
van de Eelder Daltonschool een uitje naar Walibi gewonnen.
Maandag 25 februari
Op de Mariaschool werken de kleuters met het thema “de bakker”. Vanmiddag mochten de kleuters op bezoek
in de bakkerij van Bakker Dunnewind. Eerst hebben ze gezien hoe het deel wordt gemaakt en wat daar
allemaal voor nodig is. Daarna mochten de kinderen zelf aan de slag met het deeg en hebben ze lekkere
broodjes gebakken. Deze mochten ook mee naar huis, zodat ze er thuis van konden smikkelen. Als verrassing
had de bakker nog lekkere slagroomsoezen voor hen gebakken waar ze heerlijk van hebben gesmuld!. De
kinderen bedanken Bakker Dunnewind voor deze leerzame (en lekkere) middag.
Maandag 25 februari
Vanmiddag om kwart over één heeft er aan de Helmerdijk in Paterswolde een verkeersongeval plaatsgevonden.
Een jonge Mercedes-bestuurder heeft daar een geparkeerde Toyota geramd en is vervolgens op zijn zijkant
geklapt. De geparkeerde auto werd door de klap ook een paar verschoven en heeft veel schade opgelopen. De
bestuurder van de Mercedes kon zich vlak na het ongeluk niets meer herinneren van wat er was gebeurd, iets
wat duidt op een onwelwording. De publieke belangstelling bij dit bijzondere incident was groot. Veel
buurtbewoners kwamen even een kijkje nemen, mede doordat een ieder wel de enorme klap had gehoord.
Dinsdag 26 februari
Een Duitse vliegtuigbom veroorzaakt sinds vanmorgen 9.00 uur een hoop consternatie op en rond vliegveld
Eelde. De luchthaven en omgeving zijn afgesloten, nadat een graafmachine op het vliegveld een verweerde
500-ponder opgroef op het middenterrein niet ver van het platform. Het projectiel, zo’n 75 centimeter lang,
heeft bijna 70 jaar een meter onder het maaiveld gelegen en lag vanmorgen zomaar in de bak van de grijper.
De kraanmachinist zag dat het geen zuivere koffie was en toen ging het circus van start. Politie, ambulance en
brandweer kwamen aangereden, het vliegveld ging op slot, toegangswegen werden afgesloten, gebouwen en
woningen in een straal van 700 meter werden ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst werd gealarmeerd.
Pas laat in de middag gaven de 2 bomexperts van Defensie uitsluitsel. De bom is van Duitse makelij en bleek
zo verweerd en instabiel dat het te gevaarlijk is deze te vervoeren. Besloten werd de bom met andere
explosieven onder een grote berg grond te stoppen en woensdag 27 februari tussen 11.00 en 12.00 uur tot
ontploffing te brengen. Publiek werd toegestaan dit vanaf het parkeerterrein van de vlooienmarkt te
aanschouwen. Om 1 minuut voor 11 werd bijna iedereen verrast door een zacht plofje, opvliegend zand en een
rookwolkje en dat was het einde van de Duitse bom. Spectaculair was het zeker niet.
Donderdag 28 februari
Tot halfzes duurde vandaag de spanning. Toen barstte het gejuich los. Want het team van de Daltonschool aan
de Esweg kreeg de schitterende boodschap dat de inspecteurs hun school op alle fronten als goed hebben
beoordeeld. Alles staat op groen, heet dat in onderwijsland. Reden voor iedereen die met de school te maken
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heeft om feest te vieren. Vrijdagmorgen waren de school, de leerkrachten en veel leerlingen groen gekleed of
beschilderd.

Maart
Vrijdag 1 maart
Vandaag hebben de besturen van de Stichting Dorp vol verhalen en de Stichting Ol Eel een bijzondere stap in
de historie gezet: Het eigenaarschap van de Historische Verhalenroute van Dorp vol verhalen is overgedragen
aan Ol Eel. Hiermee is het voortbestaan van de route veilig gesteld.
Vele dorpelingen en anderen hebben sinds augustus 2012 één of meerdere van de 22 bordjes met QR-code
gescand met hun smartphone op de locaties van de route. Zij hebben zich laten verrassen door de boeiende
verhalen en de prachtige oude foto’s, waarmee de geschiedenis van al die locaties tastbaar is gemaakt. De
route is nu nog te vinden op de site www.dorpvolverhalen.nl. Binnenkort zal dit te vinden zijn op de website
van Ol Eel.
Maandag 4 maart
Het Bloemencorso Eelde komt als evenement op de landelijke Unesco-lijst van immaterieel erfgoed. Dat maakte
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed vanavond bekend tijdens de eerste
vrijwilligersbijeenkomst voor het uitzoeken van de ontwerpen voor het komend corso. Op de landelijke lijst voor
evenementen staan tot nu toe drie tradities: het bloemencorso van Zundert, de viering van Sint Maarten in de
stad Utrecht en de eeuwenoude processie de Boxmeerse Vaart. De tradities moeten worden voortgedragen. Eis
om op de lijst te komen zijn simpel: de traditie moet drie generaties out zijn en breed gedragen worden door
de bevolking. Het doel van de Unecso is tradities in stand te houden.
Maandag 4 maart
Vanavond werden in het luchthavenrestaurant Weelde alle ontwerpen voor het aanstaande bloemencorso
verdeeld onder de wijken. Hierbij waren zo’n driehonderd corsovrijwilligers aanwezig. Na loting mocht de wijk
Eekhoornstraat als eerste een keuze maken. Zij gaan aan de slag met het ontwerp Vlucht der seizoenen van
ontwerper Egbert Ipema. Confrerie des Fleurs was minder gelukkig. Zij moesten als laatste een keuze maken.
Het werd na een ingelast overleg het ontwerp Leaves van Linda Beving.
Dinsdag 12 maart
Bij de AH in Paterswolde is voor de tweede keer in een paar dagen tijd ingebroken. Het alarm ging afgelopen
nacht rond drie uur af. De daders hadden een raam opengebroken om binnen te komen. Toen de politie
arriveerde, waren de dieven er al met een partij sigaretten vandoor gegaan. Een speurtocht leverde niets op.
Dinsdag 12 maart
De politie heeft vanmorgen vroeg twee looddieven uit Stadskanaal opgepakt. De mannen, respectievelijk 25 en
26 jaar oud, worden verdacht van het stelen van lood van de sporthal aan de Hooiweg in Paterswolde. Een
getuige zag het duo op het dak bezig en waarschuwde de politie. Agenten zagen de verdachten later rijden in
hun auto en hielden hen vervolgens in Nieuw-Buinen aan. Ze zijn voor verder onderzoek in de cel gezet. De
auto is in beslag genomen.
Woensdag 13 maart
Wandelen voor Water is een landelijk project waar leerlingen van de Kooi (groepen 7 en 8) vandaag voor
gelopen hebben. Samen hebben de kinderen een route afgelegd van 6 km met allemaal een rugzak met daarin
6 liter water. Gelukkig kwam de zon er een beetje bij, dus was het prima te doen.
Donderdag 14 maart
Vier woningen in Eelde en Paterswolde hebben vandaag ongewenst bezoek gehad. Drie woningen aan de
Braamstukken waren aan de beurt. In Paterswolde sloegen inbrekers hun slag in een huis aan de Helmerdijk.
Bij alle woningen werd een raamkozijn vernield om binnen te komen. De buit bestond onder meer uit sieraden,
antiek en een tablet.
Vrijdag 15 maart
De opruimactie De Week van Schoon Nederland heeft in onze gemeente 630 kilo zwerfvuil opgeleverd. De
gemeente ging op pad met vrijwilligers van wijkvereniging Nieuwe Akkers en Albert Heijn Paterswolde. Ook de
Mariaschool en scouting De Rangers deden mee. De ruim 600 kilo zwerfvuil is een verdubbeling ten opzichte
van 2012.
Woensdag 20 maart
Vandaag gaven wethouder Martin Kremers en de heer Henk Klaver, directeur van Terra West, het startsein van
de Nationale Boomfeestdag. Samen met 38 kinderen planten zij 45 beuken en bosplantsoen in de woonwijk het
Groote Veen in Eelde. De gemeente Tynaarlo stimuleert de deelname van basisscholen aan de Boomfeestdag
omdat het een prachtige aanleiding is om leerlingen te betrekken bij hun eigen leefmilieu. De kinderen die de
bomen planten komen uit de groepen zeven en acht van de Daltonschool uit Eelde en van de Mariaschool uit
Paterswolde. Het thema is dit jaar “bomen maken gezond”. Als plantlocatie is de groenstrook langs de
Siegersslag gekozen.
Woensdag 20 maart
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Vandaag organiseerde de Groninger zwemvereniging TriVia in samenwerking met de gemeente Groningen de
schoolzwemkampioenschappen in zwembad de Parrel. Leerlingen van groep 3 t/m 8 konden deelnemen aan
deze kampioenschappen. Er hadden zich 13 basisscholen met in totaal 18 teams aangemeld. Na een spannende
finale kon obs Ter Borch beslag leggen op het kampioenschap. Veerle Nieborg en Jurgen Elzenaar van groep 4,
Mark van de Berg (groep 5), Kayleigh Huizeling (groep 6), Olena Dijkstra (groep 7) en Silke Sleijfer (groep 8)
zorgden voor dit enorme succes. Door deze prestatie zal obs Ter Borch op zaterdag 25 mei meedoen aan de
provinciale kampioenschappen.
Woensdag 20 maart
In een besloten raadsvergadering van de gemeente Marum werd onze plaatsgenoot en wethouder in de
gemeente Tynaarlo Henk Kosmeijer unaniem op de voordracht als burgemeester van Marum aan de minister
gezet. Henk Kosmeijer (52) zou in alle opzichten voldoen aan de eisen in de profielschets. Vermoedelijk zal
Kosmeijer per 1 mei in zijn nieuwe functie treden.
Woensdag 20 maart
De jaarlijkse DHV-prijs is voor 2012 toegekend aan de stichting Dorp vol Verhalen, die actief is in EeldePaterswolde-Eelderwolde. Dat heeft de Drentse Historische Vereniging (DHV) vandaag bekend gemaakt. De
prijs gaat naar een persoon of instelling voor een opmerkelijk initiatief op het terrein van de Drentse
geschiedenis. “Dorp vol Verhalen” ontplooit diverse activiteiten. Zo heeft de stichting het boekwerkje “Twaalf in
Eelde” uitgegeven. Daarin gaan twaalf personen uit ons dorp terug in hun eigen geschiedenis; naar de tijd rond
hun 12de jaar. Een ander project is de selectie van twaalf locaties waaraan een mooi historisch verhaal
verbonden is. De plekken zijn gemarkeerd en dankzij de moderne communicatietechniek zijn ter plaatse de
bijbehorende verhalen in woord en beeld te volgen via smartphone of tablet. De Historisch Vereniging Ol Eel
heeft de stichting Dorp vol Verhalen voor deze prijs voorgedragen.
Donderdag 21 maart
Ter gelegenheid van de presentatie van haar nieuw boek “Lemferdinge, Schakel in de Tijd” verzorgt mevrouw
Nienke Domenie-Verdenius vanavond aan de hand van dit boek een toelichtende lezing in Galerie Lemferdinge.
De schrijfster was o.a. bijna 20 jaar secretaris van de vroegere Stichting Lemferdinge. De lezeing en
presentatie van het boek zijn een gezamenlijke activiteit van de Historische Vereniging Ol Eel en de Culturele
Raad Eelde. De heer Eric van der Bilt, directeur van Het Drentse Landschap, nam het eerste exemplaar in
ontvangst.
Donderdag 28 maart
Een 41-jarige man uit Paterswolde is vanmiddag in Winschoten door agenten op heterdaad betrapt toen hij
daar een fiets stal. De man is verhoord en kreeg een dagvaarding mee. De fiets is inmiddels terugbezorgd bij
de rechtmatige eigenaar.

April
Donderdag 3 april
Vanavond om iets over zevenen rukte de brandweer uit voor een schoorsteenbrand aan de Groningerweg 50 in
Eelderwolde. Ter plaatse kwam er veel rook uit de schoorsteen en was het de taak van de hoogwerker van de
brandweer Groningen om het klusje te klaren. Eenmaal boven trof de brandweer smeulend isolatiemateriaal
aan, dat vakkundig werd gedoofd. De hele situatie leverde veel ongemak op voor het verkeer. Zowel vanuit de
richting Groningen als Eelde konden er geen auto’s passeren en werd al het verkeer omgeleid over de A28.
Donderdag 11 april
Vanmiddag rond vier uur is er aan de Borgstukken een man uit Emmen aangehouden voor mishandeling. De
man kwam zijn ex-vrouw opzoeken om zijn kind te zien, maar de huidige vriend van de vrouw blokkeerde de
deur en liet de man niet binnen. Hierop ontstond er een hevige scheld- en vechtpartij, waarbij de man uit
Emmen gewond is geraakt aan zijn been. De agressieve Emmenaar is door de politie aangehouden voor
mishandeling.
Vrijdag 12 april
Een 54-jarige automobilist uit Eelde is afgelopen nacht uit de bocht gevlogen en met zijn voertuig in een schuur
in Peize tot stilstand gekomen. De man was op de vlucht geslagen, nadat hij op de Bunnerveenseweg bij een
inhaalmanoeuvre tegen een bestelbus was gebotst. De bestuurder van deze bus, een 42-jarige man uit Assen,
zette de achtervolging in. In Peize, op de kruising van de Achteromseweg met De Pol, vloog hij rechtdoor de
schuur in. De politie constateerde dat de Eelder brokkenpiloot gedronken had. Zijn rijbewijs werd ingenomen.
Vrijdag 12 april
Sloopwerkbedrijf Steenhuis is vandaag begonnen met de sloop van de flat aan de Geijssendorfferweg. Het is de
tweede flat in de woonwijk Nieuw Akkers, die de opknapbeurt van de wijk niet overleeft. Een dikke 50 jaar was
deze flat een van de gezichten in de wijk. Vooral voor de vele kinderen, die hier speelden en op het veldje
naast de kerk voetbalden. Al moet gezegd, dat de flat de laatste jaren in verval was geraakt. Veel inwoners zijn
in de 50’er en 60’er jaren begonnen in een van de flatwoningen. Sommige hebben er zelf heel lang gewoond.
Vrijdag 12 april
Na een periode van ziekte overleed vandaag Hein Bekkering. Hein had altijd een warm hart voor
Muziekvereniging Nieuw Leven en bij vele optredens liep hij mee met de fanfare als vaandeldrager.
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Koninginnedag, corso en sinterklaas, jarenlang was Hein van de partij. Ook op latere Koninginnedagen, toen
Nieuw Leven ’s ochtends in alle vroegte een kort optreden gaf bij het Else van der Laanhuis, zat Hein vooraan.
Ook afgelopen december, op de trouwdag van Hein en Zwaan, werd Nieuw Leven gevraagd te komen spelen.
Dit deed de vereniging met alle liefde. Nieuw Leven moest, wellicht tegen beter weten in, “Lang zullen ze
leven”, spelen, hij stond erop.
Zondag 14 april
Een drietal jongeren uit Eelde-Paterswolde met hun begeleiders vertrekken vandaag voor een uitwisselingsweek
naar Pitesti in Roemenië. De reis wordt georganiseerd door het Bloemencorso. Sinds vorig jaar maakt de
Roemense stad Pitesti ook jaarlijks een corsowagen. De burgemeester riep de hulp in van de experts uit Eelde.
Vorig jaar waren jongeren uit Pitesti in Eelde om mee te helpen met de bouw van een corsowagen. Dit jaar
gingen Eelder jongeren naar Roemenië. Deze jongeren, Brian Schuurman (16, wijk Eekhoornstraat), Bo
Noorman (bijna 16, Hooiweg-Zuid) en Anna Viswat (15, Hooiweg-Zuid) hebben al heel wat ervaring met het
bouwen van corsowagens.
Maandag 15 april
Tijdens de jaarvergadering van Operettevereniging ADO vandaag in Ons Dorpshuis werd mevrouw Hilda
Regien-Vijfschaft gehuldigd in verband met haar 50-jarig jubileum. Hilda werd lid van ADO in 1963, samen met
haar broer Arend. Hilda is begonnen te zingen bij de sopranen, maar vanaf 1992 zong zij een toontje lager bij
de alten. Hilda werkt ook mee in ADO’s Kostuumverhuurcentrum.
Zaterdag 20 april
Vijf excursies, waarbij in totaal 500 belangstellenden op het vliegveld Eelde werden rondgeleid. Deze
mogelijkheid, die door aannemer Dura Vermeer – Imtech vandaag is georganiseerd, werd door het publiek met
vele handen aangegrepen. Voor elke excursie is een klein uur uitgetrokken om het publiek langs een aantal
interessante onderdelen van het project baanverlenging te toeren. Uiteraard ging dit per bus, want men was
nog druk met laatste werkzaamheden aan de baan.
Zaterdag 20 april
Vandaag maakte RTV Drenthe bekend welke tien dorpen er door zijn naar de finale van “Het leukste dorp van
Drenthe”. Tot grote vreugde van de Eelder organisatie, die in handen is van Mieke Heijkens en Diana Huls,
behoort ook Eelde-Paterswolde tot de leukste tien dorpen van Drenthe.
Woensdag 24 april
Een prachtige show vandaag en alles klopt. De verlengde baan van Groningen Airport Eelde ligt er spic en span
bij. De zon schijnt uitbundig en maakt later in de ochtend samen met de brandweer een prachtige regenboog
boven het eerste vliegtuig dat vanaf de nieuwe baan vertrekt. In de vertrekhal staan Amanda en Alex Korthuis
uit Wildervank voor de incheckbalie. Grote lach op hun hoofden, want Amanda heeft een vliegreis naar Turkije
gewonnen bij Corendon en gaat met broerlief naar Antalya. In de Stella-hangaar genieten 500 genodigden van
een spetterende show. Het is wel duidelijk. Na 34 jaar touwtrekken over de baanverlenging is het tijd voor een
knalfeest.
Woensdag 24 april
Voorvechters van de baanverlenging verenigden zich in 1998 in de Stichting Vrienden van Groningen Airport
Eelde. Een inspirerende rol was weggelegd voor de voorzitter van het promotieteam: Janny Buring. Tot aan
haar plotselinge overlijden in 2007 heeft zij zich enthousiast ingezet voor de baanverlenging. Dat zij nog steeds
gemist wordt, bleek wel vandaag toen de Stichting en Groningen Airport Eelde een tweetal bankjes liet plaatsen
op de spottersbult langs het vernieuwde fietspad bij de nieuwe baan. De bankjes dragen haar naam.
Donderdag 25 april
Diepe zucht en weer verder Henk Kosmeijer had het vandaag af en toe best moeilijk tijdens zijn afscheid als
wethouder in de gemeente Tynaarlo. Niet voor niets. Zo werd Kosmeijer benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau en kreeg hij een erepenning van de gemeente Tynaarlo. Collega wethouders en raadsleden
haalden op verzoek herinneringen op aan de kersverse burgemeester van Marum. Fanatiek oppositielid Casper
Kloos, gaat hij Kosmeijer eigenlijk missen? “Er gaat wel iemand weg. Henk is niet te vervangen. We zaten niet
altijd op één lijn, maar hij heeft het prima gedaan.
Vrijdag 26 april
Vandaag ontvangen veel Nederlanders een lintje, hieronder ook een drietal dorpsgenoten. Het betreft mevrouw
Jongsma, Bert Ottens en de heer Houwen. Mevrouw Jongsma kreeg haar lintje vanwege het feit dat zij vanaf
1988 zich inzet voor diverse vrijwillige functies, zoals het coördinatorschap van Vluchtelingen Werk Noord
Nederland afd. Tynaarlo, vrijwilliger bij de Stichting Wereldwinkel Eelde-Paterswolde. De heer Ottens is
penningmeester van het Partnerschap Eelde-Wardenburg en de Martinusloop, was drie jaar bestuurslid van de
Sportraad en 4 jaar van Tennisvereniging De Marsch, voorzitter en medewerker van Corsowijk HooiwegVogelbuurt. Daarnaast was hij werkzaam bij de Rijks- en Regiopolitie in Drenthe. De heer Houwen heeft zich
vanaf 1975 ingezet in diverse functies, al dan niet gerelateerd aan zijn voormalige hoofdfuncties, zoals
voorzitter van de Stichting Peter de Grote Festival, voorzitter Raad van Toezicht Stichting Verslavingszorg
Noord-Nederland, onderhandelaar Onderwijsvakbonden vanuit de HBO-raad en voorzitter Stichting Oorlogs- en
Verzetsmateriaal.
Dinsdag 30 april
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Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Het is misschien even wennen, maar sinds vandaag heeft
prinses Beatrix na drieëndertig jaar afstand gedaan van de troon. 30 april, normaal gesproken de dag dat ook
Eelde Koninginnedag viert, maar net als overal in het land was het ook in Eelde een bijzondere Koninginnedag,
de laatste.

Mei
Donderdag 9 mei
Uit het koper waait “A little prayer”, een klein gebed, over de ruim 200 mensen die kwamen om Egbert Ubels,
Anne Kregel en Raymond Soyer te herdenken. Het muziekstuk sloot prachtig aan bij de stemming van de
aanwezigen. Treurig zonder uitbarstingen van verdriet. Het is vijf jaar geleden dat de drie brandweermannen
omkwamen. Tijd doet wonden helen, maar, soms schrijnende, littekens blijven.
Donderdag 9 mei
De tweede Boekenmarkt, georganiseerd door Ol Eel werd geopend door Henk ‘in between jobs’ Kosmeijer
(wethouder/installatie als burgemeester in Marum). Het programma was ten opzichte van vorig jaar gewijzigd.
Zo vond er geen ochtendgymnastiek plaats en was er geen muziek door de Stamtoavel Singers. Dit i.v.m. het
recentelijk overlijden van Alie de Vries en Alie Harms. Laatst genoemde was vorig jaar nog zeer actief op de
boekenmarkt. Bij de aftrap van de markt was het direct een drukte van belang. Diverse handelaren stonden al
bij de deur te wachten om naar binnen te gaan. De cursussen en workshops gingen wel door. Er was een
springkussen voor de kinderen en er werd voorgelezen. De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag!
Zaterdag 11 mei
Drie mannen uit Groningen en Eelde zijn vannacht opgepakt voor brandstichting en vernieling. De mannen (20
en 21 jaar) hadden een kampvuur gemaakt in het fietsenhok van basisschool De Kooi.
Woensdag 15 mei
Een nog onbekende dief heeft vanmiddag zijn slag geslagen in Eelde. Bij een woning aan de Brahmsweg was de
bewoner in zijn voortuin bezig. De dief zag kans ongezien door de niet afgesloten achterdeur binnen te glippen.
De buit bestond uit sierraden. De bewoner ontdekte de diefstal toen hij weer in huis kwam. De politie adviseert
burgers deuren af te sluiten als er geen zicht op is.
Woensdag 15 mei
Vanavond moest het mobiel medisch team assisteren bij een ziektegeval aan de Goudsbloemweg. De
dichtstbijzijnde plek om te landen met de helikopter was op het grasveldje aan de Veenstukken. De helikopter
trok veel kijkers, want een spektakel is het natuurlijk wel om van zo dicht bij een dergelijk gevaart te zien
opstijgen.
Vrijdag 17 mei
Vanmorgen om 08.16 uur wordt de Nieuwe Akkers opgeschrikt door sirenes. Het is wel erg dichtbij. Tijdens de
graafwerkzaamheden aan de Hayo Hindriksweg gaat het mis. Er wordt een gasbuis geraakt, dat ruik je direct.
De vrijwillige brandweer van Eelde is snel ter plaatse en maakt het gat provisorische dicht. Ze wachten tot
Essent rond 08.50 uur arriveert, die vervolgens het lek repareert. De mannen van commandant G.W.
Hanekamp staan er rustig bij. De krijgen koffie van de buurvrouw. Om negen uur is de rust weergekeerd.
Zaterdag 18 mei
Een 38-jarige vrouw uit Eelde is vanavond door de politie ingerekend wegens mishandeling van een 36-jarige
buurtbewoner. Het conflict op de Dievelings ontstond nadat de mishandelde man de man van de verdachte had
aangesproken. Hij zou een kind omver hebben geduwd. De vrouw bemoeide zich met de woordenwisseling en
mishandelde de man. Zij is ingesloten
Donderdag 23 mei
Wordt Eelde-Paterswolde Het Leukste Dorp van Drenthe? Het dubbeldorp deed vandaag zijn uiterste best om
tijdens de finaledag op zaterdag 15 juni in de prijzen te vallen. De leerlingen van fitnessclub De Marsch
(streetdance, urban, hiphop) maakten er vanmiddag een gave show van. Vanuit het niets voerden ze een
flashmob uit. De organisatie, die in ons dorp in handen ligt van Mieke Heijkens en Diana Huls, heeft het begrip
“Beppers” in het leven geroepen, dit staat voor “Bekende Eelde-en Paterswoldenaren”. Veel Beppers waren dan
ook uitgenodigd om aan de tv-uitzending mee te werken.
Vrijdag 24 mei
Eckhard Heinje, de plaatsvervangende burgemeester van het Duitse Wardenburg (bij Oldenburg), is dit
weekend in de gemeente Wardenburg om daar de vlag van zijn gemeente aan te bieden. Naast het bezorgen
van de vlag gaat hij voornamelijk fietsen en wel door Eelde, Paterwolde, Winde, Bunne, Donderen, Vries,
Tynaarlo, Zeegse, Zuidlaren en Eelderwolde. Wethouders Henk Berends (PvdA) en Martin Kremers (CDA)
namen vandaag de vlag in ontvangst op het gemeentehuis in Vries. Wardenburg is een partnergemeente van
Tynaarlo. In 2011 bracht wethouder Henk Kosmeijer de vlag van Tynaarlo naar Wardenburg.
Vrijdag 24 mei
Het ging vanmiddag maar net goed aan de Hooiweg in Paterswolde. Twee oudere dames die in een Nissan
Micra vanuit de Novastraat kwamen en richting de Helmerdijk reden, hadden niet door dat een meisje op de
fiets af sloeg naar de Helmerdijk. Vermoedelijk is er door de schrik niet geremd, maar is misschien wel het
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gaspedaal ingedrukt, waardoor de dames naar de weg raakten en door twee tuinen, vlak langs een woning
tegen een boom tot stilstand kwamen. Het meisje op de fiets is wel geschept door de auto, maar niet gewond
geraakt. Een van de dames in de auto is overgebracht naar het ziekenhuis, de andere werd ter plekke in de
ambulance onderzocht.
Dinsdag 28 mei
De officiële viering van de honderdste verjaardag van Igor Stravinsky’s spraakmakende meesterwerk “Le Sacre
du Printemps” is in Parijs. Daar verzamelen zich ook de meeste nazaten van de beroemde componist. Maar
Marie Stravinsky, een van de drie nog levende achterkleinkinderen, is te gast op het Time Shift Festival,
waarmee de noordelijke culturele instellingen stilstaan bij 100 jaar Sacre. De reden: Marie Stravinsky is
bevriend met Geert Pruiksma, directeur van Museum De Buitenplaats in Eelde. Vanavond opende ze daar de
tentoonstelling “Lentekriebels” door een schilderij van een enorme Vuurvogel te onthullen, gemaakt door
kunstenares Othilia Verdurme en geïnspireerd door een ander beroemd ballet van haar overgrootvader.
Vanmorgen was Marie Stravinsky met haar kinderen te gast bij de openluchtuitvoering van “Le Sacre du
Printemps” op de Groningse Grote Markt door het Noord Nederlands Orkest.
Vrijdag 31 mei
Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft vanmiddag de eerste paal van de nieuwbouw van het AOC
Terra in Eelde symbolisch de grond ingeslagen. Het oude gebouw is inmiddels gesloopt. In de zomer van 2014
moet het gloednieuwe gebouw van de middelbare school (vmbo en het groene lyceum) klaar zijn. Het gebouw
wordt transparanter. “Nu kun je niet in de klaslokalen kijken, dat wordt heel anders. Veel glas en licht, zodat je
een heel open sfeer krijgt”, vertelt schooldirecteur Els de Ruijter.

Juni
Woensdag 5 juni
De politie is op zoek naar een man die vanmorgen een 75-jarige vrouw uit Eelde met geweld in haar woning
aan de Stoffer Holtjerweg probeerde te beroven. Toen de vrouw, nadat hij had aangebeld, de voordeur opende
werd zij direct door de verdachte op haar gezicht en lichaam geslagen. De man riep om geld. De bejaarde
bewoonster zette zich echter schrap en verzette zich hevig. Haar belager koos eieren voor zijn geld en rende
via de achterzijde de woning weer uit. De politie is nu op zoek naar een man van ongeveer 25 jaar, lengte 1,65
meter. Hij draagt een oorring en droeg een petje met de klep naar achteren en een lichtgekleurde spijkerjas.
Woensdag 5 juni
De hulpdiensten sloegen groot alarm toen er vanavond een melding binnen kwam dat een vliegtuig naast de
baan lag. Ter plekke bleek alles enigszins mee te vallen en werd er bekend dat een klein vliegtuigje naast de
baan was getaxied.
Zaterdag 8 juni
De Eelder Jaarmarkt mag zich vandaag verheugen op een prachtige dag en een grote publieke belangstelling.
Ook dit jaar stond Ol Eel op haar bekende plekje op de markt en ook nu lag daar een raadobject. Er waren vele
foute oplossingen, zoals een castreertang, kooltjestang, walnotenkraker, steenknipper, draadstriptang en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Het juiste antwoord was Kandijtang (Klontjestang). Er waren 22 goede
antwoorden en daaruit is Binie Bos uit Zuidlaren als winnaar getrokken.
Zaterdag 15 juni
Vanavond was de grote finaleshow van het Leukste dorp van Drenthe in PartyTown in Assen. Annen heeft de
strijd gewonnen en Eelde-Paterswolde eindigde op de tiende plaats. Toch gingen de vertegenwoordigers van
Eelde-Paterswolde, Mieke Heijkens en Diana Huls, niet met lege handen naar huis. Zij kwamen terug met een
prijs. Het mozaïek, dat als één van de opdrachten moest worden gemaakt, werd verkozen tot het mooiste van
alle tien de dorpen. De prijs is natuurlijk de roem, maar ook mogen de leerlingen van de Mariaschool (die de
mozaïek hebben gemaakt) acht minuten televisie maken.
Woensdag 19 juni
Het Else van der Laanhuis is het beste woonzorgcentrum van Drenthe. Dat zegt de landelijke organisatie
Gastvrijheidszorg. Deze organisatie geeft zorginstellingen sterren. Het Else van der Laanhuis kreeg er vier van
de vijf. Volgens Gastvrijheidszorg is de ambiance huiselijk en gezellig.
Donderdag 27 juni
De luchtvaartpolitie heeft vandaag in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee op Groningen Airport
Eelde en Maastricht Aachen Airport blaastesten uitgevoerd onder vliegend personeel en luchtverkeersleiders.
Tien leden van het cockpitpersoneel en acht van het cabinepersoneel van diverse luchtvaartmaatschappijen zijn
gecontroleerd. Van tijd tot tijd vinden dit soort controles plaats onder vliegers en cabinepersoneel. Naast
Schiphol, laat de luchtvaartpolitie weten, gebeurt dat ook geregeld op de kleinere luchthavens van regionaleen nationale betekenis. De medewerking van de gecontroleerde personen was volgens de luchtvaartpolitie
positief. Er zijn geen strafbare feiten geconstateerd. In de luchtvaart is maximaal 0,2 promille toegestaan.
Gedurende 10 uren voorafgaand aan de vlucht mag het vliegtuigpersoneel geen alcohol meer nuttigen.
Vrijdag 28 juni
Gezelligheid, genieten en ruimschoots vermaakt: de tweede editie van het Koepeltjesfestival zit erop en de
organisatie blikt tevreden terug. Het weer viel wat tegen, zo nu en dan kwam het water als een regendouche
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omlaag, maar het publiek was niet van suiker. De vele paraplu’s boden een kleurige aanblik tussen de witte
koepeltenten. Bovendien was het niet koud en het aanbod van muziek en theater was zeer groot en alle
optredens waren hartverwarmend.
Vrijdag 28 juni
De Stamtoavel Singers brengen vandaag tijdens het Koepeltjesfestival hun eerst CD uit. De Stamtoavel Singers
hebben, behalve de liefde voor het zingen en hun gezamenlijke historie bij het voormalige Eelder Shantykoor
nog één ding gemeen en wel de onontkoombare vergrijzing, vandaar ook de titel 15 tinten grijs (hoewel 11
tinten grijs, 3 kaal en Fred ook zeker de lading zou dekken) Het repertoire is breed georiënteerd en omvat
behalve rock, pop, folk, country en ballads uit de jaren 60, 70 en 80 ook kroegliedjes.

Juli
Woensdag 3 juli
Men zat vandaag te genieten van een heerlijke maaltijd bij De Rode Kater toen er plotseling drie
brandweerwagens de hoek om kwamen gereden. Aangezien men nergens rook zagen, zou er vast ook geen
vuur zijn. Al snel werd duidelijk waar alles om draaide: de vrijwillige brandweer van Eelde was op pas om de
ramen te lappen bij 40 ondernemers. Dit deden ze voor Kika en de gehele opbrengst, 1000 euro, was dan ook
voor dit goede doel bestemd. De heren gingen voortvarend te werk met emmer en spons totdat alle ruiten weer
glommen.
Donderdag 4 juli
Bij een ruzie op de Hoofdweg in Eelde zijn vanmiddag twee personen aangehouden. De politie ging na een
melding van getuigen af op de ruzie waarbij een hoop kabaal werd gemaakt. Ook werd iemand door de twee
aangehouden personen bedreigd. Reden genoeg voor de politie om met veel mankracht en in steekvesten erop
af te gaan. Op de Hoofdweg stond een bestelbus stil om pakketten uit te laden. Een automobilist stoorde zich
daaraan en tussen de chauffeurs van beide auto’s ontstond een woordenwisseling. Daar bleef het niet bij want
hierna gingen beiden met elkaar op de vuist. De 22-jarige chauffeur van de bestelbus uit Hoogezand pakte
daarbij een mes. Hij werd aangehouden op verdenking van bedreiging. De andere automobilist, een 42-jarige
inwoner van Leeuwarden, is aangehouden op verdenking van mishandeling.
Vrijdag 5 juli
Vandaag is het groot feest: Juf Greet Knol neemt na ruim 20 jaar afscheid van obs Centrum. Een leerkracht
met hart voor de kinderen! Daarnaast was ze de ICT specialist op school. Met alle leerlingen was er deze laatste
ochtend voor de zomervakantie een groots afscheidsfeest georganiseerd. ’s Ochtends is ze van huis opgehaald
door een met ballonnen versierde auto: een ‘lelijke eend’ met open geklapte raampjes en een open dak. Luid
toeterend reed de eend met daarin juf Greet langs een erehaag van alle leerlingen die haar, met zelfgemaakte
vlaggetjes, vrolijk toezwaaiden.
Zaterdag 13 juli
Een 22-jarige inwoner van Spier veroorzaakte in vandaag in de vroege ochtenduren een aanrijding op de A28.
De man naderde met grote snelheid een voor hem rijdende personenauto met aanhangwagen. Deze werd
bestuurd door een 38-jarige inwoner van Eelde die zojuist met zijn echtgenote en twee kinderen van huis was
vertrokken voor hun vakantie in Frankrijk. Plotseling hoorden en voelden de Eeldenaren een harde dreun en
konden ternauwernood hun auto op de weg houden. De achterop rijdende man uit Spier was vol op de
aanhanger gereden en belandde hierna gedeeltelijk in een naast de rijbaan gelegen sloot waar eveneens de
door de klap losgeschoten aanhanger lag. De veroorzaker uit Spier bleek onder invloed van alcohol te rijden.
Zijn rijbewijs werd ingevorderd en de politie maakt proces-verbaal tegen hem op.
Zaterdag 13 juli
De brandweer van Groningen kreeg vanmiddag om 17.05 uur een melding binnen van dier te water aan de
Hoornsedijk. Martin Druppers (112Eelde) ging ook even een kijkje nemen. De brandweer was nog niet ter
plaatse toen hij de jonge ree al zag zwemmen in het kanaal. Op dat moment kwamen er net een paar jongelui
aan varen en zij dreven het beestje naar de kant waarna onze Druppers het dier uit het water kon halen.
Donderdag 25 juli
Veel bewoonsters van het Else van der Laanhuis kwamen even kijken. Ina van de Ven was vandaag in het Else
van der Laanhuis met haar hand gebreide poppen. De lachende gezichtjes en de vele kleuren van de poppen
brachten veel vrolijkheid. Herinneringen aan vroeger werden opgehaald, waardoor de sfeer gezellig en
ontspannen was.

Augustus
Donderdag 8 augustus
Vanmiddag om 13.50 uur kwam een melding binnen van een verkeersongeval aan de Boterdijk/Verlengde
Boterdijk. Ter plaatse betrof het een aanrijding tussen een auto en een fietser (racefiets). De fietser lag op de
grond en werd door middel van een nekkraag en een stabilisatieplank gestabiliseerd en naar het ziekenhuis
gebracht. De automobiliste had de fietser over het hoofd gezien. De fiets was doormidden gebroken en de auto
had lichte schade aan de voorbumper. De politie heeft het ongeval in kaart gebracht en de fiets meegenomen
naar het bureau.
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Woensdag 14 augustus
De schop kan in Eelde zomaar dit najaar de grond in. Dit om het langverwachte centrumplan eindelijk te
realiseren. Twee projectontwikkelaars – RVG en Ballast Nedam – hebben een plan klaarliggen waar de
gemeenteraad op 10 september ‘ja’ tegen kan zeggen. De projectontwikkelaars hebben wel een duidelijk
voorwaarde. Ze willen het komplan – waar al vijftien jaar over gesteggeld wordt – vlottrekken mits er ook een
Jumbo-supermarkt in de nieuwe wijk Ter Borch komt. Dan wordt eerst het dorpshart opgeknapt en pas daarna
wordt de supermarkt gebouwd. De klankbordgroep – met daarin ook ondernemers – heeft al ingestemd met dit
voorstel. Een dreigend tekort van ruim een half miljoen Euro kan worden opgevangen door de bouw van de
supermarkt. Drie dagen later willen de projectontwikkelaars naast een Jumbo-supermarkt ook graag een
prijsvechter naar de nieuwe wijk Ter Borch halen. Het gaat dan om een winkel als Aldi of Lid. Wethouder Hans
de Graaf zegt hier op voorhand niet negatief tegenover te staan, maar het oordeel hierover is aan de raad.
Woensdag 14 augustus
Een motorrijder is vanavond laat om het leven gekomen bij een ongeval op de A28 tussen Eelde en Glimmen.
Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het betreft een 58-jarige man uit Drouwen. Het
slachtoffer was een politieagent en werkzaam in Assen. Het ongeluk gebeurde in zijn vrije tijd. De man reed op
zijn motor vanuit Haren in de richting van Assen toen hij door nog onbekende reden tegen de vangrail reed en
ten val kwam. De motorrijder is ter plaatse overleden. De A28 is na het dodelijk ongeval enige tijd afgesloten
geweest voor onderzoek.
Maandag 20 augustus
Vandaag gaf het corsobestuur weer de jaarlijkse persconferentie waar voorzitter André Ensing de opzet voor
het komende corso toelichtte. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat de plaatsing van het bloemencorso
op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed dit festijn geen windeieren legt. Ensing legde uit dat een van de
argumenten om het Eelder corso op de lijst van erfgoed te plaatsen was dat vanuit het corso alle mogelijke
moeite wordt gedaan om de jeugd bij het gebeuren te betrekken. Op deze manier is er sprake van een borging
voor de toekomst van het Eelder bloemenfeest.
Zaterdag 24 augustus
De 17-jarige Lindsay Haijkens uit Paterswolde werd vanavond in een volle feesttent door de jury unaniem
verkozen tot Bloemenkoningin 2013. Twaalf meisjes hadden zich opgegeven voor deze verkiezing, waarvan drie
uit Eelde-Paterswolde. Eerste hofdame werd de 17-jarige Noëlle Boering uit Assen en tweede hofdame werd de
eveneens 17-jarige Daphne Jops. De publieksprijs was voor onze 22-jarige dorpsgenote Jamy Vogt.
Maandag 26 augustus
In een bedrijfsruimte aan de Burgemeester J.G. Legroweg is vanmiddag een hennepkwekerij ontmanteld. In het
pand waren geen planten aanwezig, maar een ruimte was volledig ingericht voor het telen van hennep. Tijdens
de ontmanteling liep een agent brandwonden aan zijn hand op door een hete lamp. Alle goederen werden in
beslag genomen en zijn vernietigd. Niemand werd aangehouden.
Zaterdag 31 augustus
Vandaag viel er omstreeks 13.00 uur een heftige regenbui. Gelukkig hadden we daarna een zonnig 57ste
Bloemencorso met het motto “de vier jaargetijden”. De wijk Westend won met hun wagen Carnaval in Venetië
van ontwerper Stoffer Veurman vele prijzen en wel de 1ste en Ereprijs, de Arrangeursprijs en de Publieksprijs.
De wijk Vennerstraat-Nieuwe Akkers won de 1A prijs en de ontwerpersprijs met hun wagen Herfstspinnen. Het
ontwerp was van Bert Ottens. Oktoberfeest van de wijk Centrum en ontwerper Linda Beving won de prijs 1B.
Zaterdag 31 augustus
Bezoekers van het Eelder Bloemencorso hadden het vandaag vast vooral over bloemen. Dahlia’s, toefwerk en
ingenieuze constructies. Maar vast hier en daar ook over de brandende eend met haar jongen. Want vanavond
stonden op het grasveldje aan de Helmerdijk zo’n 3600 kaarsjes te branden. Georganiseerd door Clemens van
Haasterens, maar brandend gehouden door vele vrijwilligers. Kinderen, ouderen en alles wat daar tussenin valt.
Precies zoals het hoort bij het bloemencorso. Een samenwerking en prestatie van heel Eelde-Paterswolde.

September
Maandag 9 september
Na de SNS-bank en de ABN-AMRO verdwijnt ook het laatste bankfiliaal uit Eelde-Paterswolde. De Rabobank
sluit per 1 januari 2014. De geldautomaat blijft wel gewoon in gebruik. Klanten van de bank worden
doorverwezen naar filialen in Zuidlaren en Gieten. Het is onbekend hoeveel banen de sluiting kost.
Dinsdag 10 september
De langdurige soap rondom het nieuwe dorpshart van Eelde kreeg vandaag tijdens de raadsvergadering een
passend slot. Na ruim anderhalf uur debatteren werd het centrumplan Eelde – inclusief twee supermarkten in
de nieuwe wijk Ter Borch – aangenomen door de raad. Hierdoor gaat Eelde eindelijk op de schop.
Waarschijnlijk kunnen de werkzaamheden begin 2014 al van start. Daarmee komt een eind aan 15 jaar
steggelen.
Dinsdag 10 september

12

Zullen we ruilen? Een uurtje bijles in wiskunde tegen een uurtje klussen? Het zou zomaar eens het gesprek van
de dag kunnen worden. Binnenkort begint Ruilkring Eelde. Het plan is om elkaar diensten en goederen aan te
bieden. Zonder dat je geld hoeft te betalen. Op woensdag 9 oktober is een startbijeenkomst, maar de website
www.ruilenineelde.nl werkt al.
Zaterdag 14 september
Vandaag tijdens de Open Monumentendag opende landgoed Vennebroek voor het eerst in de geschiedenis haar
poorten voor het publiek. Ol Eel had samen met Natuurmonumenten alles geregeld voor de bezichtiging Zo
werd iedereen bij de voordeur hartelijk welkom geheten en kreeg een paar hoesjes om over de schoenen te
doen. Landgoed Vennebroek mocht zich vandaag verheugen over een enorme belangstelling.
Maandag 16 september
Ze hadden absoluut niet verwacht een prijs op het Nationaal Film Festival voor scholieren in september te
winnen. Dat gebeurde wel. Daarom vertegenwoordigt het filmpje “Questions?” van het AOC Terra in december
Nederland tijdens het Internationale Jongeren Filmfestival Camera Zianio in Griekenland. Het filmpje gaat over
het asociale gedrag van scholieren met mobiele telefoons. Het is bijzonder dat de zeven scholieren van het AOC
Terra de eerste prijs in de wacht sleepten tijdens het prestigieuze festival. Er deden allemaal gymnasiums en
lyceums uit de randstad mee. Het AOC Terra was bijna de enige school met vooral vmbo-leerlingen.
Woensdag 18 september
De Explosieven Opruimingsdienst bracht vanmorgen op het 4e eiland in Rietwijk in de Eelderwolder wijk Ter
Borch munitie uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing. Het ging om een partij van zo’n zes kilo patronen en
brisant- en fosforgranaten van zowel Duitse als Geallieerde makelij. De munitie was door een amateur
archeoloog gevonden bij werkzaamheden aan de rotonde op de Meerweg. Het betekende wel een flinke
vertraging voor de nieuwe rotonde.
Zondag 22 september
Zo’n 340 aansluitingen in Eelde-Paterswolde moesten het vandaag bijna de hele dag zonder water stellen. Een
transportleiding knapte ’s morgens door nog onbekende oorzaak. Het was een gecompliceerde breuk onder een
fietspad van de Burgemeester Legroweg. Een deel van het fietspad moest worden weggehaald en een grotere
pomp moest aangerukt worden om het euvel te verhelpen. Dat lukte rond kwart voor elf ’s avonds.
Vrijdag 27 september
Op het kruispunt van de Meerweg, de Hoofdweg en de Groningerweg is vandaag de nieuwe rotonde geopend
voor verkeer. Waar het verkeer heen en weer van en naar Haren wekenlang over rijplaten moest rijden en het
verkeer van en naar Groningen over de Schelfhorst of via De Punt moest, kan er nu eindelijk van de nieuwe
rotonde gebruik gemaakt worden. De werkzaamheden in het Meerweg-gebied zijn echter nog lang niet klaar.
Hier wordt in ieder geval tot het voorjaar van 2014 nog hard gewerkt.

Oktober
Woensdag 16 oktober
Sandar Quirijns doet het nu voor de tweede keer zo meldt Dorpsklanken vandaag. Ze houdt de wegen ten
westen van Eelde schoon, namelijk de Mandelandenweg en de Westerhorn. Ook vorig jaar ergerde ze zich aan
de gedumpte troep langs de weg en besloot ze eigenhandig de bermen te fatsoeneren. Het resultaat was toen
10 zakken rotzooi. Ook dit jaar is de oogst zeer royaal. Dit jaar trof ze veel vuil aan dat recent door
onbekenden in de berm werd gedeponeerd in de vorm van vooral veel dichtgeknoopte vuilniszakken die in de
sloot lagen.
Woensdag 16 oktober
Boele Lammers, konijnenfokker in hart en nieren, werd vanavond tijdens de ledenvergadering van “De
Vriendenkring Eelde” gehuldigd met zijn 50-jarig lidmaatschap van de K.L.N.. Afgevaardigde van de K.L.N.,
Gerda Nienhuis van Rijn, speldde Boele een gouden speld op en overhandigde hem de bijbehorende oorkonde.
Natuurlijk waren er bloemen voor zijn vrouw Aaltje.
Donderdag 17 oktober
De leden van Actief zijn vandaag tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering unaniem akkoord
gegaan met de aanstelling van Joris Brenninkmeijer als nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging.
Brenninkmeijer volgt Erik de Rink op, die wegens verandering in zijn werkomstandigheden deze functie niet
meer kon uitvoeren. Na een korte introductie werd de voorzittershamer door vicevoorzitter Hendrik Brookman
overhandigd aan de nieuwe voorzitter.
Maandag 21 oktober
Deze winter stopt Ryanair met de vluchten van Groningen Airport Eelde naar Milaan. Volgens Isabella Boscaro
uit Groningen een slechte beslissing. Daarom is ze een petitie gestart om de lijn ook tijdens het winterseizoen
te behouden. Vandaag hadden bijna vijfhonderd mensen de petitie getekend.
Dinsdag 22 oktober
De brandweer kreeg vanmiddag een melding dat er een dier te water was geraakt. Bij aankomst in het
Oosterland bleek het om een drachtige koe te gaan die aan het kalveren was in het water. Het kalf hing al half

13

uit het lichaam. De brandweer trok het dier op het droge en haalde het kalf verder maar het bleek al overleden.
De koe leefde nog maar was erg verzwakt.
Zaterdag 26 oktober
Een naam heeft het winnende konijn niet, wel een nummer. Dit gebeurde vandaag in Beilen tijdens de Midden
Drenthe Show voor kleindieren. De eigenaar, onze plaatsgenoot Daan Wietzes, van het winnende konijn heeft
15 Belgische Hazen, die niet allemaal een naam kunnen hebben. En dus werd de Belgische Haas 2CU424 het
beste konijn van Drenthe. Of het mooiste. Wietzes fokt al zo’n 40 jaar Belgische Hazen, een bijzonder
konijnenras.
Maandag 28 oktober
De herfststorm die ons land vandaag teisterde heeft veel schade aangericht. Aan de Legroweg waaide een
dikke boom over het fietspad, aan de Borgstukken belandde een boom op twee auto’s en bij het Else van der
Laanhuisvijver versperde een afgebroken tak het voetpad, de Hooiweg werd geblokkeerd door een omgewaaide
boom en aan de Wolfhorn namen de wortels van een omgevallen boom een stuk asfalt mee. Dit alles is slechts
een kleine opsomming van de vele schadegevallen in en om het dorp. De storm was de zwaarste sinds 1990.
Op het weerstation in Eelde kwam de windsnelheid tot 120 km/u.

November
Vrijdag 1 november
Het seizoen 2013 voor de Vereniging van Volksvermaken eindigde vandaag met het Eenaktersfestival. Deze
jaarlijkse uitvoeringen blijven traditiegetrouw in de maand november gepland. Het enthousiasme en de
publieke belangstelling was groot. Het festival werd geopend met de eenakter “Een bruid te veel” uitgevoerd
door De Wichter. De tweede voorstelling heette “Lig ik hier wel goed?” gespeeld door Jong Talent. De
Herintreders sloten het festival af met “Als oma zich er mee bemoeit”.
Donderdag 7 november
Ze zet zich in voor de Drentse taal en cabaret, is presentatice bij RTV Drenthe en mag zich sinds vandaag
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Herma Stroetinga (70) uit Paterswolde kreeg het lintje in Assen
opgespeld door burgemeester Piet Adema. Stroetinga was een van de eerste vrouwelijke cabaretiers van
Drenthe en is sinds 1960 ambassadeur voor de Streektaal in Drenthe. Ze is vrijwilligster bij Huus van de Taol in
Drenthe en presenteert een programma bij RTV Drenthe. Stroetinga is dit jaar vijftig jaar radiomaakster.
Maandag 11 november
Een zwangere vrouw moest vanmorgen naar het ziekenhuis na een verkeersongeval op het kruispunt Burg. J.G.
Legroweg en de Raadhuislaan. De twee auto’s kwamen met elkaar in botsing omdat een van de bestuurders
een auto over het hoofd zag bij het linksafslaan. De zwangere bestuurster moest met de ambulance naar het
ziekenhuis. De schade aan de auto’s was groot en de wagens moesten worden weggesleept.
Vrijdag 15 november
Vandaag bracht het Eelder Bloemenkoor onder leiding van Mark Pepping het eerste van een tweetal concerten
in De Buitenplaats. Meer dan 60 zangers en zangeressen kwamen van de bovengalerij de trap af naar het
mooie podium, terwijl de rest van de zaal vol zat met publiek. Zeventien nummers stonden op het programma
en het was zeer prettig dat deze door presentatrice Jenny Poelman charmant werden toegelicht en aan elkaar
gepraat.
Zaterdag 16 november
Sinterklaas is vandaag door veel lieve zingende kinderen binnengehaald bij het Paterswoldsemeer, waar het
een enorme drukte was. Gelukkig was op de rotonde de afslag richting Haren opengesteld voor de aankomst
van Sinterklaas. Met een snelle rubberboot die voor de grote boot aan voer, kwam de Sint samen met de
hoofdpiet aan bij het terras van restaurant De Twee Provinciën. Wethouder Henk Berends mocht de Sint en zijn
hulpen welkom heten. Rond half vier vertrok het gezelschap met koets en ander vervoermiddelen richting het
Kampje in Eelde.
Maandag 18 november
Vanmorgen opende het nieuwe onderkomen van de Mariaschool in het Grote Veen officieel haar deuren.
Wethouder Henk Berends was erbij om samen met de jongste leerling van de school, Matteo van Dijk, het lint
door te knippen. Op zijn eerste schooldag notabene en Matteo was zichtbaar onder de indruk. Felicitaties waren
er voor de Mariaschool van de wethouder namens de gemeente en van Fidarda, de onderwijsorganisatie,
waaronder de school valt.
Woensdag 20 november
Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag dat volgens de vereniging van eigenaren van het
appartementencomplex Heemstaete op de hoek van de Groningerweg en de Boterdijk door zwaar vrachtverkeer
op de Boterdijk scheuren in de muren van het complex zijn ontstaan. De bewoners willen dat er iets gedaan
wordt aan het probleem. Daarom worden volgende week handtekeningen aangeboden.
Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november
Operettevereniging ADO bracht afgelopen weekend op overtuigende wijze “Der Vogelhänler” Carl Zeller op de
planken van theater De Kimme in Zuidlaren. Dat de vereniging ook na 87 jaar nog springlevend is bleek wel uit
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drie uitverkochte voorstellingen die werden gegeven. Glansroller werden vertolkt door Hans Kranenburg
(Stanislaus), Eppe Bodde (Adam, de vogelhandelaar), Margreet Weenink (Christel van de post) en Gerda
Schaaf (Marie).

Zaterdag 23 november
Muziekvereniging Nieuw Leven bracht vanavond met haar harmonieorkest en malletband onwaarschijnlijk
goede muziek in het Familiehotel. Een ouderwetse fanfare die klinkt als een Big Band? Echt gebeurd. Een al wat
oudere dirigent die uit zijn eigen vel kruipt als hij zelf de steeldrums bespeelt? Hij deed dat vanavond. Een
Malletband die zich als een wilde leeuw bijna alle oubolligheid heeft afgeschud en de meest muzikale muziek
maakt die je maar wilt bedenken.
Vrijdag 29 november
Vandaag is een 200 jaar oude pappot terug gebracht naar de plek waar hij ooit is gebruikt.
Het Historisch Museum Hengelo is via een nazaat van de familie Lunshof onder andere in het bezit gekomen
van deze pappot. Deze is door haar voorouders, brandwachter Teunis Lunshof, in het boerderijtje op de hoek
van de Vosbergerlaan (nu Bähler Boermalaan) en de Hoofdweg gebruikt.
Binnen de collectie van het Historisch Museum Hengelo past deze pappot niet en daarom werd contact gezocht
met Ol Eel. Ol Eel gaf aan wel belangstelling voor deze pappot te hebben.
Directeur Gerrit Nieuwenhuis en conservator Jos Schwertasek van het museum zijn de pappot persoonlijk naar
Eelde komen brengen. In een zeer geanimeerde bijeenkomst is de pappot officieel overgedragen. Zo keert de
pappot weer terug op slechts 100 meter afstand van zijn “ouderlijk” huis.

December
Dinsdag 3 december
Een 54-jarige man is vanochtend zwaargewond aangetroffen in zijn woning aan de Landsteinerweg. Hij is naar
het ziekenhuis gebracht. De man woont alleen en toen hij niet op zijn werk verscheen, ging zijn werkgever bij
hem thuis kijken. De man was niet aanspreekbaar toen hij werd gevonden. Wat er is gebeurd, is volgens de
politie nog onduidelijk. Vermoedelijk is de man ongelukkig ten val gekomen. De politie heeft onderzoek in het
huis gedaan. Uit het politieonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf.
Woensdag 4 december
Landgoed Westerbroek is grotendeels in oude luister hersteld. Ter ere daarvan is op feestelijke wijze de laatste
boom geplant op het landgoed. Het markeert de afronding van de eerste werkzaamheden op de
Landgoederengordel Eelde-Paterswolde. Afgelopen jaar hebben tal van herstelwerkzaamheden plaatsgevonden.
Landgoedeigenaren en natuurorganisaties sloegen de handen ineen en kregen steun van de gemeente
Tynaarlo, de provincie Drenthe en regiovisie Groningen-Assen. Schoolkinderen plantten bollen op de
landgoederen. De landgoederengordel wil zo de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden
van het gebied behouden.
Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 december
Kaarsen, keramiek, prachtige rozen van papier, tweedehands kleding en houten kerstbomen versiering. Een
kleine greep uit het grote aanbod in de kramen op de kerstmarkt van de firma Rutgers. Het was ook dit jaar
weer feestelijk en gezellig druk. Ons verenigingsleven presenteerde zich ook op deze markt, zoals het VVV met
het wiel van fortuin en de dames van Ol Eel hadden het druk met het bakken van poffertjes.
Dinsdag 10 december
Projectontwikkelaar Ballast Nedam kan het centrumplan voor Eelde toch niet vlottrekken. Ballast Nedam werd
deze zomer als reddende engel binnengehaald, maar blijkt de financiering niet rond te kunnen krijgen. De
projectontwikkelaar zou verschillende panden in het dorpshart aankopen, maar kan dat niet betalen. Dat bleek
vanavond tijdens de raadsvergadering na vragen van de VVD. De verschillende projectontwikkelaars zijn nu in
overleg wie wat moet betalen.
Dinsdag 17 december
Voedselbankactie in Eelde-Paterswolde is een doorslaand succes. Tegen de muren van de douches van sporthal
De Marsch staan zeven dozen met chips gestapeld. Er staat ook een doos met tandenborstels, eentje met
shampoo en eentje met pasta. De doucheruimte staat vol met etenswaren. De kleedkamer naast de douches
staat zo vol, dat lopen dat al een heuse hindernisbaan is. Ties Polling, Elles Klinkhamer en José Muller
begonnen eind november een inzamelingsactie voor het afgiftepunt Zuidlaren van de voedselbank MiddenDrenthe. In de gemeente Tynaarlo hebben vijfendertig huishoudens wekelijks een voedselpakket nodig.
Dinsdag 24 december
Donkere wolken, harde wind en veel regen. Dat belooft weinig goeds voor de Kerstzang, die ’s avonds om
23.30 uur zal beginnen bij de Dorpskerk. Maar wat een wonder: de kerstnacht wordt schoner dan de dag. In de
loop van de avond knapt het weer op en op 23.30 uur is het windstil, droog en zacht. Een uitnodiging op zich
om naar de Kerstzang te komen. Aan die uitnodiging hebben ongeveer 100 mensen gehoor gegeven. Er wordt
Glühwein geschonken en mooi gespeeld en gezongen. Deze Kerstzang was weer geslaagd, het is een mooie
traditie die hopelijk nog lang wordt voortgezet.
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Vrijdag 27 december
Een streep door de rekening en uiterst treurig. De Raad van State heeft Eelde-Paterswolde vlak na de kerst in
rouw gedompeld door het bestemmingsplan voor het centrum van Eelde te vernietigen. Geen nieuw dorpshart
en geen supermarkten in Ter Borch. Door deze onverwachte beslissing van de Raad van State moet het
bestemmingsplan voor het centrum van Eelde opnieuw gemaakt worden. Nieuw Winkel Vastgoed had bezwaar
gemaakt tegen het plan. De projectontwikkelaar bezit panden in het dorpshart en stelt dat de waarde daarvan
daalt in het nieuwe bestemmingsplan. Het vernietigde plan kwam pas na vijftien jaar steggelen door de raad.
Zondag 29 december
Een bomvolle kerk. Dat maak je niet vaak mee. Geen stoelen in de kerk, maar statafels met hapjes en drankjes
en een kleine 200 bezoekers. Van alle leeftijden, het kleine grut vooraan op de grond en krioelend door de
ruimte, hun ouders gezellig bij elkaar met een drankje, opa’s en oma’s ruim aanwezig en Kaj van der Plas, die
het allemaal ‘veroorzaakt’ heeft. De Top 2000 Kerkdienst Halleluja! mag een succes worden genoemd.
Dinsdag 31 december
Bij de familie Brookman aan de Veldkampweg werd ook dit jaar weer met carbit geschoten. Er stond zelfs een
carrousel met melkbussen. Met enorme knallen vlogen de oranje gekleurde voetballen door de lucht. Ook aan
de Esweg waren de carbitbussen weer opgesteld.

Overzichten
Overleden (voor zover bekend)
2 januari
11 januari
16 januari
16 januari
16 januari
19 januari

19 januari
29 januari
30 januari
Januari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
13 februari
16 februari
20 februari
23 februari
26 februari
26 februari
1 maart
8 maart
11 maart
11 maart
13 maart

Anna (Anti) Dresscher-Harmsen, geboren te Amsterdam en overleden te Eelde, wonende
Vosbergerlaan 12 en weduwe van Walterus Hendricus Dresscher, in de leeftijd van 88 jaar.
Klaske Stellingwerf-de Vries, geboren te Leeuwarden en overleden te Eelde, wonende in De
Duinstee en weduwe van Gerben Stellingwerf, in de leeftijd van 84 jaar.
Boukje Boneschansker-Tuinstra, overleden te Eelde, wonende Hooiweg 18S en echtgenote
van Jan Boneschansker, in de leeftijd van 82 jaar.
Jantje Dinius-Eising, weduwe van Henk Dinius, in de leeftijd van 90 jaar.
Bob Nieboer in de leeftijd van 59 jaar.
Adriana Joanna (Jeanne) Kuijer-van Dijk, geboren te Wijk bij Duurstede en overleden te
Paterswolde, wonende Zonnebloemweg 5 en weduwe van Peter Kuijer, in de leeftijd van 76
jaar.
Jantina de Vries-Post, geboren te Usquert en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwe van Jan de Vries, in de leeftijd van 95 jaar.
Marie (Miep) Polet, Harten, geboren te Rotterdam en overleden te Paterswolde, wonende
Mimosahof 17 en echtgenote van Gerrit Polet, in de leeftijd van 85 jaar.
Mina Tietsia Schrage-van Wijk, wonende Madijk 1b en weduwe van Egbert Schrage, in de
leeftijd van 88 jaar.
Jacob Boerema
Wilhelm (Willem) Kruijer, geboren te Haren en overleden te Paterswolde, wonende Boterdijk
25B en echtgenoot van Marjon Kruijer-Schlaman, in de leeftijd van 84 jaar.
Lammert Roelf Luttje, geboren te Veendam en overleden te Eelde, echtgenoot van Janna
Luttje-Molag, in de leeftijd van 85 jaar.
Roelf Harms, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en weduwnaar van
Geertje Blijham, in de leeftijd van 98 jaar.
Geessien (Geesje) Dekker, geboren te Eelde en overleden te Rolde, wonende te Rolde en
weduwe van Albert Ensing en eerder van Roelof Woldman, in de leeftijd van 90 jaar.
Petronella (Nel) Wiersma-Rosendal, geboren te Zandeweer en overleden te Eelde, wonende
Hooiweg 18L en echtgenote van Jan Franciscus Wiersma, in de leeftijd van 80 jaar.
Jantina Stroetinga-Westerhof, geboren te Peize en overleden te Haren, vroeger wonende
Schelfhorst 19 en weduwe van Martinus Stroetinga, in de leeftijd van 88 jaar.
Andries Kornelis Piëst, geboren te Noordwolde en overleden te Eelde, wonende Hooiweg 20C
en echtgenoot van Riek Piëst-Pen, in de leeftijd van 87 jaar.
Cornelis Lucas (Kees) Sietsema, geboren te Ulrum en overleden te Paterswolde, wonende
Nieuwe Akkers 34 en echtgenoot van Klaske Sietsema-Makken, in de leeftijd van 81 jaar.
Engelina (Lina) Raatjes-Kuiper, geboren te Nieuw-Pekela en overleden te Paterswolde,
wonende in serviceflat Noordwijk en weduwe van Geert Raatjes, in de leeftijd van 81 jaar.
Roelof Bathoorn, geboren te Vries en overleden te Haren, oud-plaatsgenoot wonende te Haren
en weduwnaar van Gretha Bathoorn, in de leeftijd van 68 jaar.
Aad Dikhooff, geboren te Gouda en overleden te Eelde, wonende Schultenweg 86 (verbleef in
De Duinstee) en echtgenoot van Nel Dikhooff-van Vliet, in de leeftijd van 81 jaar.
Nel Steijvers-van der Heijden, overleden te Paterswolde, wonende Jan Pelleboerplein 11 en
echtgenote van Jan Steijvers, in de leeftijd van 83 jaar.
Anna Catharina van der Veen-Hofkamp, overleden te Paterswolde, wonende Lemferdingelaan
3 en weduwe van Johannes van der Veen, in de leeftijd van 89 jaar.
Sanny (Zwaantje Annie) Viswat-Keuning, geboren te Farmsum en overleden te Eelde, weduwe
van Ritzo Viswat, in de leeftijd van 97 jaar.
Bertus Burema, geboren te Haren en overleden te Paterswolde, wonende Oosterland 1 en
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echtgenoot van Grietje Burema-Westerhof, in de leeftijd van 82 jaar.
Mieke Soppe-van der Meer, wonende Hoofdweg 197
Maria (Rie) Lether-Bergakker, geboren te Herwijnen en overleden te Eelde, wonende Wolfhorn
69 en echtgenote van Mart Lether, in de leeftijd van 89 jaar.
L.F.H. (Fred) Stutterheim, geboren te Amsterdam en overleden te Paterswolde, partner van
Nicky Richard, in de leeftijd 59 jaar.
Aaltien (Alie) Janssonius-ter Veld, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende te Assen
en echtgenote van Bert Janssonius, in de leeftijd van 72 jaar.
Jantien Koops-Dussel, geboren te Norg en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en echtgenote van Gerard Koops, in de leeftijd van 85 jaar.
Hein Bekkering, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en echtgenoot van
Zwaantje Bekkering-Brink, in de leeftijd van 80 jaar.
Hendrik Albertus (Henk) Minderman, geboren te Haarlem en overleden te Paterswolde,
wonende Koningin Julianalaan 17 en partner van Connie Brouwer-Bos, in de leeftijd van 91
jaar.
Grietje Annechien Nijdam-Scheerhoorn, geboren te Lieveren en overleden te Eelde, wonende
in het Else van der Laanhuis en weduwe van Arend Drewes Nijdam, in de leeftijd van 87 jaar.
Dina Doedens-Groenwold, overleden te Haren, wonende in De Dilgt te Haren en weduwe van
Lucas Doedens, in de leeftijd van 94 jaar.
Willem Kremer, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwnaar van Jantje Sluiter, in de leeftijd van 92 jaar.
Pieter (Piet) Wieringa, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende te Vries en
echtgenoot van Alie Wieringa-Rozeboom, in de leeftijd van 85 jaar.
Harmke (Hannie) Koster-Huizinga, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde,
weduwe van Henk Koster, in de leeftijd van 78 jaar.
Anneke (Ansie) Hindriks-Vijfschaft, overleden te Paterswolde, wonende Verlengde Boterdijk 3
en echtgenote van Hielke Hindriks, in de leeftijd van 57 jaar.
Wilhelmina Greta Balkema-Vos, geboren te Nieuw Weerdinge en overleden te Eelde, wonende
in het Else van der Laanhuis en weduwe van Jan Balkema, in de leeftijd van 91 jaar.
Hillie Meijer-van Es, geboren te Norg en overleden te Eelde, wonende Hoofdweg 134a en
weduwe van Hendrik Meijer, in de leeftijd van 92 jaar.
Aaltje Berendina (Alie) de Vries-Talens, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen,
wonende Molkampen 33 en echtgenote van Berend de Vries, in de leeftijd van 69 jaar.
Walter Jan Schipper, geboren te Den Helder en overleden te Groningen, wonende Hoofdweg
134B en weduwnaar van Wil Schipper-de Wit, in de leeftijd van 81 jaar.
Jan Siekman, overleden te Eelde, wonende Broekstukken 93, in de leeftijd van 60 jaar.
Anna Susanna (Annie) Folkers-Abeln, geboren te Appingedam en overleden te Paterswolde,
wonende Hoofdweg 342 en weduwe van Frans Folkers, in de leeftijd van 96 jaar.
Jacob (Job) Geerts, geboren te Hijken en overleden te Paterswolde, wonende Hajo
Hindriksweg 40 en echtgenoot van Pietje Geerts-Jansen, in de leeftijd van 87 jaar.
Tjeerd Elsinga, geboren te Eelde en overleden te Appingedam, wonende te Appingedam en
echtgenoot van Jannie Elsinga-Veldman, in de leeftijd van 86 jaar.
Marietje Ottens-Hagedoorn, geboren te Een en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Hendrik Ottens, in de leeftijd van 84 jaar.
Jannie Haitsma-Weide, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Albertus Haitsma, in de leeftijd van 80 jaar.
Miranda Hendriks, overleden te Eelde, wonende Madelief 15 en partner van Paul Matthijs, in
de leeftijd van 35 jaar.
Willem Petri, geboren te Utrecht en overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis
en levensgezel van Fenna Bakker, in de leeftijd van 89 jaar.
Margaretha Tjitske (Greetje) Kuypers-de Vries, geboren te Onderdendam en overleden te
Eelde, wonende Pinksterbloem 17? en echtgenote van John Kuypers?, in de leeftijd van 75
jaar.
Ina Slagter in de leeftijd van 51 jaar.
Klaartje Aardema-Hoiting, geboren en overleden te Eelde, wonende Paalakkers 24 en weduwe
van Hilbrand Aardema, in de leeftijd van 90 jaar.
Grietje Schokkenbroek-Kruizinga, geboren te Meeden en overleden te Eelde, wonende in het
Else van der Laanhuis en weduwe van Lubbo Schokkenbroek, in de leeftijd van 93 jaar.
fenna Homan-Schaank, geboren te Noorddijk en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Harke Homan, in de leeftijd van 89 jaar.
Albert Jan Oltkamp de Jong, geboren en overleden te Eelde, wonende Watermolendijk 3, in de
leeftijd van 58 jaar.
Hendrik Thomas (Hein) Hoffmann, geboren op Ambon en overleden te Paterswolde, wonende
Hoofdweg 412 en echtgenoot van Marijke Hoffmann-Goslings, in de leeftijd van 81 jaar.
Jans Koops, geboren te Veendam en overleden te Eelde, wonende Veenweg 1 en echtgenoot
van Janny Koops-van Kampen, in de leeftijd van 68 jaar.
Ger Both, wonende Hoofdweg 101B, in de leeftijd van 57 jaar.
Wiendeld (Wiep) Visser, geboren te Eelde en overleden te St.Nicolaasga, wonende in
St.Nicolaasga en weduwnaar van Cor Visser-Gielstra, in de leeftijd van 94 jaar.
Albert Eleveld, geboren te Eelderwolde en overleden te Grootegast, wonende in Grootegast en
weduwnaar van Willemtien Wilting, in de leeftijd van 95 jaar.
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elly Bieckmannn-Pol, geboren te Amsterdam en overleden te Paterswolde, wonende Boterdijk
13 en echtgenote van Guus Bieckmann, in de leeftijd van 83 jaar.
Dineke Gritter-Heemskerk, geboren te Eelde en overleden te Assen, wonende te Assen en
echtgenote van Gerard Gritter, in de leeftijd van 57 jaar.
Hendrik Dirk (Siep) Brookman, overleden te Eelde, wonende Molenweg 9 en weduwnaar van
Annie Tolner, in de leeftijd van 87 jaar.
Jakob Kuiper, geboren en overleden te Groningen, wonende Zuurstukken 45 en weduwnaar
van Ginie Kuiper-Kommer, in de leeftijd van 82 jaar.
Hilly Kamps-Ensing, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen, wonende Hooiweg
163 en echtgenote van Geert Kamps, in de leeftijd van 82 jaar.
Riekie Bekkering-Kok, geboren en overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis
en weduwe van Gerrit (Bart) Bekkering, in de leeftijd van 86 jaar.
Dick Dost, geboren en overleden te Paterswolde, wonende Hoofdweg 210 en echtgenoot van
Martha Dost, in de leeftijd van 78 jaar.
Egbert Timmerman, partner van Ilma, in de leeftijd van 56 jaar.
Prof. Dr. Leendert (Leen) de Ruiter, geboren te Delft en overleden te Lhee, oud-plaatsgenoot
en weduwnaar van Else van der Laan, in de leeftijd van 92 jaar.
Jantje Brinkman-Hoven, geboren te Eelde en overleden te Hooghalen, wonende te Hooghalen
en weduwe van Harm Brinkman, in de leeftijd van 89 jaar.
Jannes Pieters, overleden te Eelde, wonende Schoollaan 32 en weduwnaar van Heijke Anna
Boerema, in de leeftijd van 87 jaar.
Albert (Ab) Bos, wonende Parmentierweg 14 en echtgenoot van Gina Bos-van Voorn, in de
leeftijd van 70 jaar.
Jan Diderick Nicolaas Laan, geboren te Kiel-Windeweer en overleden te Eelderwolde, wonende
Otto Cluivinglaan 8 en echtgenoot van Anouk Laan-Boekholt, in de leeftijd van 40 jaar.
Ettienus Keegstra, wonende Schoollaan 20g en weduwnaar van Jantje Jacoba de Booijs, in de
leeftijd van 84 jaar.
Greta van Es-de Jager, overleden te Eelde, wonende Stoffer Holtjerweg 77 en echtgenote van
Lammert van Es, in de leeftijd van 83 jaar.
Jan Boneschansker, wonende Hoofdweg 18S en weduwnaar van Boukje Tuinstra, in de leeftijd
van 84 jaar.
Jannie Drijfholt-Reinders, wonende Paalakkers 16 en weduwe van Gerrit Drijfholt, in de
leeftijd van 75 jaar.
Mariet Kortstee (Zr. M. Grignion), geboren te Luttenberg en overleden te Paterswolde,
wonende Hoofdweg 484 en huisgenoot van Jan Bootsma, in de leeftijd van 72 jaar.
Frankje Venema, geboren te Drachten en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis, in de leeftijd van 89 jaar.
Willy Huberts, wonende Verlengde Boterdijk 5 en weduwnaar van Tiny Huberts-Luders, in de
leeftijd van 81 jaar.
Frederik Jan (Freek) Loomeijer, wonende Zevenhuizerweg 85 en echtgenoot van Geesje
Loomeijer-van Urk, in de leeftijd van 91 jaar.
Roelina Hillechiena Koijmans-Withaar, geboren te Eelde en overleden te Leeuwarden,
wonende te Harlingen en echtgenote van Hein Koijmans, in de leeftijd van 79 jaar.
Jelly Mulder-Suurd, geboren te Haulerwijk en overleden te Eelde, wonende Molkampen 4 en
echtgenote van Appie Mulder, in de leeftijd van 68 jaar.
Maria Elizabet (Rie) Pronk-Woltjer, geboren te Emmen en overleden te Eelde, weduwe van
Gerardus Wilhelmus Pronk, in de leeftijd van 90 jaar.
Jantje Koning-Dussel, geboren te Eelde en overleden te Bovensmilde, wonende in
Bovensmilde en weduwe van Imo Koning, in de leeftijd van79 jaar.
Annechien Ietje (Annie) van der Noord-Koops, geboren te Roden en overleden te Groningen,
wonende Zonnehorst 18 en echtgenote van Fred van der Noord, in de leeftijd van 83 jaar.
Jantje (Janny) Winsingh-Hummel, geboren te Leek en overleden te Eelde, weduwe van Broer
Winsingh, in de leeftijd van 82 jaar.
Pieter Noorman, wonende Boterdijk 29 en echtgenoot van Ans Noorman-Brinkema, in de
leeftijd van 88 jaar.
Hendrik Meulenkamp Boerma, geboren te Vries en overleden te Eelde, wonende Hooiweg 16G
en echtgenoot van Tiny Boerma-Bakker, in de leeftijd van 85 jaar.
Jan Kwebeman, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Lotstukken 11 en
echtgenoot van Susan Kwebeman, in de leeftijd van 57 jaar.
Gudula Johanna (Guus) Brugman-van Vloten, geboren te ’s-Gravenhage en overleden te
Eelde, wonende Wolfhorn 28 en echtgenote van A.H. Brugman, in de leeftijd van 82 jaar.
Martin Henderik Jozef de Roos, wonende Kooistukken 49 en weduwnaar van Herma Frieda de
Roos-Prins, in de leeftijd van 72 jaar.
Stieny Huisman-Smook, geboren te Beerta en overleden te Eelde, in de leeftijd van 88 jaar.
Geertje Ellens-Boer, weduwe van Roelf Ellens, in de leeftijd van 92 jaar.
Susanne Jantina (Susan) Cleveringa-Klinkhamer, geboren te Eelde en overleden te Zuidlaren,
wonende in Zuidlaren en weduwe van Henderikus Cleveringa, in de leeftijd van 81 jaar.
Martin Meinders, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende Zevenhuizerweg 9
en weduwnaar van Marty Meinders-Eggens en partner van Rineke Eggens, in de leeftijd van
76 jaar.
Heleen Stoffers-Dubois, overleden te Eelde, wonende Wolfhorn 63 en echtgenote van Jannes
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Stoffers, in de leeftijd van 58 jaar.
Willem Albert van Dingen, geboren te Oudeschip en overleden te Eelde, wonende
Kluivingskampenweg en weduwnaar van Anje Brondsema, in de leeftijd van 84 jaar.
Marinus Pieter Schippers, geboren te Oegstgeest en overleden te Eelde, wonende in het Else
van der Laanhuis en weduwnaar van Guus Schippers-Schelke, in de leeftijd van 90 jaar.
Froukje Berendina Willems-Hilbrants, geboren te Eelde en overleden te Roden, wonende te
Roden en weduwe van Willem Willems, in de leeftijd van 94 jaar.
Roelof (Poefie) Pieters, geboren te Eelde en overleden te Norg, wonende te Norg en
echtgenoot van A. Pieters-Mensinga, in de leeftijd van 77 jaar.
Piet van Wijk, overleden te Eelde, wonende Burg. Strubenweg 16 en echtgenoot van Grietje
MSvan Wijk-Nijdam, in de leeftijd 83 jaar.
Alie Middel-Dreves, geboren te Paterswolde en overleden te Assen, wonende te Assen en
echtgenote van Henk Dreves, in de leeftijd van 56 jaar.
Eefke Bouwman-de Vries, geboren te Paterswolde en overleden te Minden (D), wonende te
Warmsen (D) en echtgenote van Ger Bouwman, in de leeftijd van 68 jaar.
Henderika (Kika) van der Mei-Winterwerp, geboren te Garmerwolde en overleden te
Groningen, wonende Hoofdweg 229A en weduwe van Sikke van der Mei, in de leeftijd van 91
jaar.
Henderika Trijntje (Riekje) de Wiljes, geboren te Grasleben en overleden te Paterswolde,
wonende in Serviceflat Noordwijk, in de leeftijd van 92 jaar.
Pieter (Piet) Kuiper, geboren te Eelde en overleden te Groningen, in de leeftijd van 92 jaar.
Henk Fehrmann, weduwnaar van Tinke Fehrmann-Feije en partner van Christien
Bouwmeester, wonende Patrijshof 14, in de leeftijd van 67 jaar.
Eiso Rutgers, geboren te Eelde en overleden te Groningen, weduwnaar van Wilhelmina Aaltien
Nijdam, in de leeftijd van 76 jaar.
Gezina Buikema-van der Luit, geboren te Leens en overleden te Eelde, wonende Stoffer
Holtjerweg 71 en echtgenote van Henderikus Buikema, in de leeftijd van 79 jaar.
Elsje Ida van Dijk, Douwes, geboren te Groningen en overleden te Huizen, oud inwoonster en
weduwe van Rudolf van Dijk, in de leeftijd van 90 jaar.
Jennechie (Jenny) Engels-Elsinga, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende te
Groningen en echtgenote van Jan Engels, in de leeftijd van 77 jaar.
Rein van der Veen, wonende Zuurstukken 40 en echtgenoot van Diny van der Veen, in de
leeftijd van 85 jaar.
Gretha Sietska (Gré) Weeber-Oosterom, geboren en overleden te Groningen, wonende
Boterdijk 1K en weduwe van Egbert-Jan (Bert) Weeber, in de leeftijd van 79 jaar.
Aafke Anna Schipper-Evertz, geboren te Oostwold en overleden te Paterswolde, wonende
Hortensiaweg 16 en echtgenote van Klaas Schipper, in de leeftijd van 69 jaar minus 1 dag.
Catharina Christina Johanna (Toos) Wubbolt, geboren te Groningen en overleden te Eelde,
wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Adrianus Hubertus van Etten, in de
leeftijd van 95 jaar.
Liesbeth Jongsma-van Winden, wonende Hooiweg 20X en weduwe van Sjoerd Jongsma, in de
leeftijd van 81 jaar.
Lucas (Luuk) Ruinen, geboren te Ee en overleden te Groningen, wonende Schultenweg en
weduwnaar van Anke Henriette Ruinen-Rens, in de leeftijd van 76 jaar.
Roelfje Hoven-Ensing, geboren te Vries en overleden te Eelde, weduwe van Willem Hoven, in
de leeftijd van 76 jaar.
Annette Henderica (Netty) Wals-Wiersum, wonende in appartementcomplex Heemstaete.

Jubilea (voor zover bekend)
7 januari
10 september
3 oktober

60 jaar getrouwd Berend Nijdam en Stientje Nijdam-Leugs, wonende Hoofdweg 174
60 jaar getrouwd Joop en Bep van Maastricht, wonende Oranjelaan 19
60 jaar getrouwd Meerten Vedder en Nellie Vedder-Birze, Burg. Strubenweg 72
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