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Eelder Journaal 2014
Feiten en gebeurtenissen
Januari
Woensdag 1 januari
Vanmorgen half 10. Er is op straat niets te doen. Enkel de vele troep getuigd van een mooi oud & nieuw feest,
dat erg rustig is verlopen. De Eelder brandweer hoefde alleen in actie te komen aan de Esweg, Drostweg en de
Patrijsweg, waar een vreugdevuur en een heg vakkundig moesten worden gedoofd. Helaas was er weer sprake
van zinloze vernielingen van onder andere een bushokje.
Woensdag 1 januari
De politie zoekt de vandalen die vanavond verschillende auto’s vernielden in Paterswolde. Tussen 18.00 en
22.00 uur werden van geparkeerde auto’s de ramen ingegooid. De auto’s stonden in de Brinkhovenlaan,
Wethouder Camphuislaan en Bähler-Boermalaan. De politie zoekt ook getuigen van de vernieling.
Zaterdag 4 januari
Je zult maar zulke vrienden hebben, die jou als Muziekmuseum Vosbergen aan een echte Bechstein helpen.
Vandaag is de vleugel in gebruik genomen door concertpianist Ivo Jansen. Muziekliefhebbers, twee maal een
volle zaal, genoten van het spel van Jansen en de vleugel. Daarna liet museumdirecteur Dick Verel nog een
nieuwe aanwinst zien, een touchscreenpresentatie barstens vol informatie voor bezoekers. Alles ter gelegenheid
van het tweede lustrum van het muziekmuseum.
Dinsdag 7 januari
Oud-plaatsgenoot Popke
Oosterhof heeft de Rabobank in Paterswolde gekocht. Oosterhof wil een
gezondheidscentrum in het bankgebouw vestigen, waarbij je moet denken aan huisartsen, fysiotherapeuten en
tandartsen. Het bestemmingsplan voor het gebouw moet nog gewijzigd worden, maar volgens Oosterhof is de
gemeente Tynaarlo bereid daaraan mee te werken.
Donderdag 9 januari
Tijdens de afdelingsavond van Vrouwen van Nu Eelde vanavond verraste het ééndagsbestuur van oudbestuursleden de aanwezigen met een Power Point presentatie van oude foto’s. Janny Douwes, lid en oudbestuurslid, had een 2 uur durende presentatie gemaakt van foto’s van alle activiteiten van de Vrouwen van Nu
afdeling Eelde, gedurende de afgelopen 80 jaar. Er was dan ook veel herkenning in de zaal.
Woensdag 8 januari
Vandaag was er een gezellige bijeenkomst van de Zonnebloem. Onder genot van een hapje en een drankje en
de muzikale omlijsting van een accordeonist werd het nieuwe jaar ingeluid. Het was een jaar waarin de afdeling
is gegroeid, dit mede door het enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers. De voorzitter gaf een terugblik op
het afgelopen jaar. Vervolgens werden de activiteiten voor het jaar 2014 gepresenteerd.
Vrijdag 10 januari
Vanavond hield de historische vereniging Ol Eel haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor leden in het
Loughoes. Na een kop koffie met rolletjes en een welkomwoord van voorzitter Jan Hendrik Hilbrants konden de
ongeveer 90 aanwezigen genieten van enige historische films van Eelde-Paterswolde. Ook de rozijnen op
brandewijn vielen er erg goed in.
Maandag 13 januari
Vandaag organiseerde EPZ de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor ondernemend Eelde in pizzeria Da Gianni.
Naast de leden van EPZ waren ook de leden van de commerciële club ruim vertegenwoordigd. Met het glas in
de hand, vergezeld van heerlijke hapjes werden de beste wensen voor het nieuwe jaar druk uitgewisseld.
Bestuurslid Frank van Driel sprak de aanwezigen toe en wenste Eelde-Paterswolde een ondernemend 2014 toe.
Woensdag 15 januari
Een 49-jarige automobilist uit Paterswolde is vanmorgen tegen de aanhanger van een vrachtwagen gereden op
de Burg. J.G. Legroweg. De vrachtwagen draaide achteruit van een bouwplaats de weg op, maar de bestuurder
van de auto had dit niet op tijd gezien. Volgens de vrachtwagenchauffeur stonden er aan beide kanten collega’s
van hem om het verkeer te regelen. De bestuurder van de personenwagen is met onder andere verwondingen
aan zijn arm in het ziekenhuis opgenomen.
Woensdag 15 januari
Ruim dertig jaar geleden bouwden de leden van Paracentrum Eelde-Hoogeveen zelf hun clubhuis. Het houten
gebouw op Groningen Airport Eelde heeft dan ook veel emotionele waarde bij de leden. In december liep de
erfpacht van het clubgebouw af. En daarom moet de club het gebouwtje uit, omdat de luchthaven dat gedeelte
van het terrein wil ontwikkelen. Het is al zeker dat de Paraclub gewoon een nieuw plekje krijgt op het
vliegveld, maar waar is nog de vraag. In februari zal het gebouwtje worden afgebroken.
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Zaterdag 18 januari
Vandaag deden kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar mee aan een kindermiddag in museum De
Buitenplaats. De kinderen vermaakten zich als echte Cobra-kunstenaars met als resultaat prachtige
fantasiedierenschilderijen.
Maandag 20 januari
Vandaag werden de bewoners van de Nieuwe Akkers en de Plesmanweg vroeg uit bed getrild door het
aanrollende materieel van het sloopbedrijf. Zij begonnen aan de sloop van de voormalige Mariaschool en de
aangrenzende bungalow. De sloop is nodig om ruimte te maken voor de uitbreidingsplannen van het
winkelcentrum Paterswolde.
Dinsdag 21 januari
Twee 13-jarige jongens uit Eelde-Paterswolde hebben in hun woonplaats de afgelopen vier weken flink
huisgehouden. Ze hebben in totaal 27 misdrijven bekend waarbij voor tienduizenden euro’s schade is
aangericht. De politie heeft het duo afgelopen week verhoord. Hun ouders waren daarbij aanwezig. Het tweetal
vernielde eind december in het dorp 24 personenauto’s en een camper. Ook bedreigden ze een 12-jarige
jongen uit Glimmen. Een van de jongens heeft bekend ook betrokken te zijn geweest bij inbraken in twee
bouwketen. Daar werden gereedschappen, drank en frisdrank gestolen. De schade die de twee jongens hebben
aangericht zal volgens de politiewoordvoerder op de daders of hun ouders worden verhaald.
Zondag 26 januari
Vandaag was het de eerste winterse dag van het jaar. Veel mensen trokken er op uit voor een winterse
wandeling, een sneeuwballen gevecht of het maken van een sneeuwpop. De sneeuwpret was echter maar van
zeer korte duur.
Donderdag 30 januari
Klaas-Jan Westerhof uit Eelde is ten einde raad. Twee jaar geleden liet zijn oom Lucas hem het
kruideniersmuseumpje Westerhof aan de Middenstraat in Eext na. Maar de successierechten van 120.000 euro
zijn voor Klaas-Jan onbetaalbaar.
Donderdag 30 januari
Een 32-jarige man uit Eelde is aangehouden voor een serie straatroven in de Groninger wijken Vinkhuizen en
Paddepoel. De man meldde zich bij de politie nadat eerder een bekende van hem was gearresteerd. De politie
had hem al op het oog. Volgens de 32-jarige heeft hij niets met de berovingen te maken. Hij voldeed echter
grotendeels aan de beschrijvingen die de slachtoffers hadden gegeven. Hij zit nog vast.

Februari
Zondag 9 februari
Vandaag neemt domina Frederique Karelse afscheid als voorganger van de Protestantse Kerk Nederland in
Eelde-Paterswolde. Zij was de eerste vast vrouwelijke predikant in de Eelder Dorpskerk. Ze kreeg bij haar
afscheid van de kinderen een schitterende bos bloemen. In elke bloem was een persoonlijk afscheidswoord
geschreven. Domina Karelse beloofde met de hand op haar hart dat ze het bouquet een ereplek zal geven in
haar werkkamer.
Zondag 9 februari
Sale Buring en Martheus Kemkers organiseerden vandaag het 8ste Accordeon Harmonica Festivanl in café Oude
Gemeentehuis. De zaal was afgeladen met spelers en andere muziekliefhebbers van accordeonmuziek. De
muzikanten kwamen van heinde en ver, o.a. uit Mill (Noord-Brabant), Leer (Duitsland) en Nagele (Flevoland).
Maar liefst 40 muzikanten toonden hun vaardigheid op de toetsen. De organisatoren kunnen terugzien op een
bijzonder geslaagde dag.
Vrijdag 14 februari
Bijna vijftien jaar proberen ten spijt: de gewenste totale facelift van het dorpshart in Eelde gaat definitief niet
door. Maar er is hoop, aldus wethouden Hans de Graaf (CU). De beslissing van het college van B en W betekent
niet dat het dorpshart niet op de schop gaat. “We gaan het alleen een beetje anders doen”, zegt De Graaf. “We
knippen het ontwerp op in allemaal kleinere plannetjes. Zo hopen we het gehele centrum toch op te kunnen
knappen. De afgelopen maanden spraken we met alle ondernemers uit Eelde. En veel van hen hadden al een
eigen ontwerp”, legt De Graaf uit. Daarop werd besloten het totaalplan los te laten en het plan aan te passen
aan het tempo wat de afzonderlijke ondernemers zouden willen.
Zaterdag 15 februari
Een 31-jarige snorfietser uit Eelderwolde heeft de afgelopen nacht doorgebracht in een politiecel. Het verzette
zich tegen zijn aanhouding en beledigde agenten. De man werd staande gehouden op de Trompsingel in
Groningen. Hij had gedronken, maar wilde niet meewerken met de agenten. Hij had geen rijbewijs bij zich en
kon zich ook niet legitimeren. Daarop wilde de politie hem meenemen naar het bureau. De man verzette zich
daartegen en is uiteindelijk geboeid naar het politiebureau gebracht. Daarbij schold hij de agenten uit. Op het
politiebureau werd een ademanalyse afgenomen, waaruit bleek dat de man stevig had gedronken. Hij kreeg
een boete en heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.
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Zaterdag 15 februari
Landelijke opsporingsinstanties en zorgkantoren in Drenthe en Groningen zijn mogelijk een miljoenenfraude op
het spoor. De 51-jarige Margriet R. en haar 58-jarige Arend B. uit Paterswolde zouden jarenlang zorggeld voor
mensen met een geestelijke beperking hebben misbruikt. Dat blijkt uit een onderzoek van Dagblad van het
Noorden. Verzekeraars Menzis en Achmea bevestigen dat er vermoedens zijn van fraude. Menzis heeft dossiers
opgestuurd naar het functioneel parket van het landelijke Openbaar Ministerie. De 51-jarige vrouw zou de spil
zijn in de zaak. Het vermoeden is dat ze geld van het zogeheten persoonsgebonden budget (pgb) van zeker
tachtig cliënten voornamelijk in eigen zak stak. Justitie heeft woensdag 19 februari bij hen computers, auto’s,
fietsen en dozen administratie in beslag genomen.
Vrijdag 21 februari
Een aantal bewoners van de Hoppenkampsweg vond het een leuk idee om in het weiland tegenover de huizen
een ooievaarsnest te plaatsen. Daar komt wel het een en ander bij kijken. Er moest van alles worden
aangevraagd bij verschillende instanties en het kostenplaatje moest ook goed geregeld worden. Mensen konden
aandelen kopen van het nest. Eind januari was alles geregeld. Vandaag was het dan zo ver dat het nest
geplaatst kon worden.
Maandag 24 februari
Duizenden mensen ontvingen vandaag de Olympische sporters bij hun thuiskomst op Groningen Airport Eelde.
Het vliegtuig uit Sotsji landde met meer dan een uur vertraging maar dat mocht de pret niet drukken. Niet
alleen de zalen met uitzicht op de landingsbaan en het platform waren afgeladen met toeschouwers, maar ook
het buitenterras, aan de Machlaan en langs de Burg. Legroweg stond het publiek dicht opeen gepakt om hun
helden toe te juichen. Auto’s en fietsen waren tot ver in Vosbergen geparkeerd. Koukleumende fotografen en
cameralieden probeerden het beste plekje in het persvak te bemachtigen en hun plaat te schieten. En het was
niet voor niets dat de Harmonie uit Vries op het platform een aubade bracht aan de sporters.

Maart
Maandag 3 maart
Het kriebelde vanavond al weer flink in het restaurant van Groningen Airport Eelde. Het corsoseizoen werd
afgetrapt met de traditionele ontwerpkeuzeavond. Elke wijk heeft een ontwerp voor de wagen van het
Bloemencorso Eelde, in september. Thema van het corso: A colorful world.
Woensdag 5 maart
Vandaag was een belangrijke dag voor Babet Kleefstra (9 jaar) uit Eelderwolde. De eerste kinderdichter van de
gemeente Tynaarlo kreeg een ontvangst in het raadhuis in Vries. Door burgemeester Piet Adema. Althans, dat
was de bedoeling, maar die zat op dat belangrijke moment vast in het verkeer. Loco-burgemeester Harm Assies
nam de honneurs waar. Babet overhandigde haar ingelijste winnende gedicht.
Donderdag 6 maart
Op de A28 bij Eelde gebeurden vanochtend twee ongelukken vlak na elkaar en vlak bij elkaar. Op de rijbaan in
de richting Assen kreeg een automobiliste een eenzijdig ongeval. De vrouw is door ambulancepersoneel
behandeld. Even later vloog een stukje verderop een auto tegen de vangrail na een inhaalmanoeuvre. De
bestuurder bleef ongedeerd.
Donderdag 6 maart
In Eelde-Paterswolde komen twee nieuwe ruiterpaden, waardoor ruiters van manege De Marsch naar de polder
Lappenvoort en het gebied Oosterland kunnen rijden. Om ervoor te zorgen dat de ruiters deze zomer al gebruik
kunnen maken van de nieuwe paden, beginnen de werkzaamheden zeer binnenkort.
Zondag 9 maart
Een 15-jarige fietser uit Eelde is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Hoofdweg in Paterswolde.
De jongen reed rechtdoor op ene kruising en werd daarbij over het hoofd gezien door een 72-jarige
automobilist. Volgens de politie sloeg de man met zijn wagen af. Een aanrijding was het gevolg. De jongen is
met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.
Maandag 10 maart
Tynaarlo is dolblij met de komst van een nieuw viersterrenplushotel, ook al komt dat tegen de stad Groningen
aan te liggen. Op een paar meter voor de gemeentegrens, naar P+R Hoogkerk aan de autosnelweg van
Drachten naar Groningen (A7), gaat Van der Valk een nieuw hotel bouwen met 140 kamers en twaalf congresen feestzalen.
Donderdag 13 maart
Vanmorgen is de rotonde op het snijpunt van de Meerweg, de Hoofdweg en de Groningerweg officieel door
wethouder Harm Assies geopend verklaard. Bijzonder detail van de opening is dat Assies aan het bestuur van
de Historische Vereniging Ol Eel een munitiekistje overhandigde waarin zich een aantal voorwerpen uit de
Tweede Wereldoorlog bevonden. De inhoud van het kistje werd bij de voorbereidende werkzaamheden
gevonden. Voorzitter Carin Bodewes liet weten erg ingenomen te zijn met deze bijzondere uitbreiding van de
collectie over WO II.
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Dinsdag 12 maart
De gemeente ondersteunt het initiatief van Eelder ondernemers om de openbare ruimte in het centrum van het
dorp op te knappen. Afgelopen week werden de wensen van de ondernemers geïnventariseerd en vandaag
heeft wethouder De Graaf de aftrap gegeven voor de start van de werkzaamheden. Het doel van deze actie is
om daadwerkelijk te laten zien dat ondernemers en gemeente nog steeds inzetten op versterking van het
centrum van Eelde.
Woensdag 19 maart
Tijdens het groot onderhoud de afgelopen jaren in de landgoederen rond Eelde-Paterswolde zijn 1026 bomen
gekapt en is 4000 m² aan struiken verwijderd. De grootste boom die om ging was een monumentale beuk met
een diameter van 1 meter op het landgoed Westerbroek. Hoewel de inzet meestal was om open plekken te
maken in het bos, zijn er toch nog 44 bomen geplant. Er zijn ongeveer 4000 nieuwe planten gepoot, bos- en
sierplanten. Zeven kilometer aan watergangen en 2000 m² vijvers zijn opgeschoond. Daaruit kwam 13.482
kuub bagger vrij, dat op de graslanden in de landgoederengordel is verwerkt. 2800 meter laan is hersteld en
6,5 km nieuwe rasters werden geplaatst. Tot slot maakten oude en vervallen landhekken plaats voor 25
nieuwe. In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met het groot onderhoud dat nog zal plaatsvinden in de
landgoederen Oosterbroek en Hoog Hullen.
Woensdag 19 maart
De gemeenteraadverkiezingen van vandaag leverde een zegetocht op voor D66. Als grootste partij kwam de
VVD uit de bus. Grote verliezer is de PvdA. D66 krijgt 4 zetels (was 2), de VVD krijgt ook 4 zetels, de PvdA
krijgt 3 zetels (was 5) en de Christen Unie gaat van 1 naar 2 zetels. Het CDA verliest 1 zetel en komt op 2. De
overige partijen blijven gelijk.
Dinsdag 25 maart
Passagiers met een ticket voor de eerste commerciële ruimtevluchten van Space Expedition Corporation (SXC)
worden op Groningen Airport Eelde voorbereid op hun reis door het heelal. SXC houdt op de luchthaven elke
twee maanden trainingssessies voor zijn ruimtetoeristen. Vorige week maakte de Britse popster en weldoener
Bob Geldof op Eelde zo’n oefenvlucht mee als voorbereiding op zijn ruimtereis. Een retourtje heelal kost bij SXC
zo’n 76.000 euro. Zij hebben al 250 tickets verkocht. Om de ruimtetoeristen te laten wennen aan de immense
G-krachten die tijdens de reis met een raket op het lichaam werken, wordt op Eelde geoefend. SXC zet op
Eelde een straaljager, L-39 Albatros, van het bedrijf Skyline Aviation. Met dit toestel maken de ruimtetoeristen
een vlucht van ongeveer één kilometer, loodrecht omhoog en op topsnelheid.
Vrijdag 28 maart
Gepimpte klompen vormen de basis van de nieuwe expositie AppArt in het Internationale Klompenmuseum. De
expositie is vanmiddag geopend. De expositie bevat klompen uit Nederland. Bubble Projects, het grootste
kunst- en expositieplatform van Europa, liet klompen door kunstenaars beschilderen. De fleurige houten
schoenen stonden een maand in Londen. Het klompenmuseum was een logische opvolger.

April
Dinsdag 1 april
Vandaag is een markante Eeldenaar overleden: Jaap Boerema. Markant in doen, denken en voorkomen. Niet
alleen zijn rijzige gestalte en sonore stem vielen op. Ook zijn mening en gedachtengoed deelde hij op niet te
misvatten wijze. Jaap Boerema heeft veel voor de gemeenschap van Eelde-Paterswolde gedaan. Hij was in de
periode 1978 tot 1990 raadslid voor de D66 in Eelde en daarna voor dezelfde partij maakte hij deel uit van
Provinciale Staten van Drenthe. Jaap was in 1978 initiatiefnemer en oprichter van de Historische Vereniging Ol
Eel waarvan hij in 1980 de eerste voorzitter werd. Ook stond hij aan de wieg van het Klompenmuseum Gebr.
Wietzes. Daarnaast vervulde hij diverse bestuursfuncties. Hij verzette zich geruime tijd tegen de komst van het
museum De Buitenplaats en was er op tegen dat er appelbomen op het Eelder Kampje zouden komen. Jaap
Boerema is 80 jaar geworden.
Vrijdag 4 april
Museum De Buitenplaats wil het restaurant loskoppelen, zodat niet alleen museumbezoekers gebruik kunnen
maken van de horeca. Door in het restaurant ook andere gasten te ontvangen, hoopt het museum het
restaurant winstgevend te maken. Op dit moment maakt het museumrestaurant verlies, waardoor twee
horecamedewerkers ontslagen moesten worden. Het college van burgemeester en wethouders in Tynaarlo
stemt in met de aanvraag van De Buitenplaats.
Vrijdag 11 april
Het was de eerste keer dat de Energiewachtoer buiten de provincie Groningen startte en finishte. Het startschot
voor de derde etappe kwam vanmorgen om 10.00 uur op Groningen Airport Eelde van directeur van de Kreeke.
De finish was rond 12.30 uur aan de Westerhorn naast het kampje in Eelde. Vera Koedoder van het Bigla
Cycling Team bleek vandaag duidelijk de beste benen te hebben en eindigde met een flinke voorsprong op het
peloton. Daarmee nam ze de leiding in het klassement over van Kirsten Wild.
Zondag 13 april
“Gerard Kemkers, Gerard Kemkers, onze kampioen…” klonk het vanmiddag luid in Café Boelens toen Gerard
Kemkers binnenkwam, vergezeld van vrouw en kinderen. De tekst van het lied is nog altijd bij de supporters
bekend. Van de destijds ruim 1600 leden van de fanclub van Gerard is nog steeds een groep schaatssupporters
actief en reist de wereld rond om van de schaatswedstrijden te genieten. Vanmiddag hadden ruim 90 personen
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uit het hele land zich verzameld om herinneringen op te halen en te genieten van ca. 500 foto’s op groot
scherm, uit de tijd toen Gerard nog schaatste. Gerard vertelde twee keer drie kwartier openhartig over zijn
carrière tot nu toe. De zaal was muisstil! Aan het einde van de middag stond het stamppotbuffet klaar.
Dinsdag 15 april
Hond Gina is slim, erg slim. Al vijf weken weet het teefje op vrije poten te blijven, nadat ze is weggelopen bij
haar baasjes in Paterswolde. Eerst zwierf Gina twee weken rond haar woonplaats, daarna in de buurt van
Annen. Al die weken is Gina goed aan haar kostje gekomen. Gina heeft ’s nachts een vast route door het dorp,
met adressen waar ze haar kostje bij elkaar scharrelt. Gina is van oorsprong een Russische zwerfhond. Men
probeert Gina nu in een grote vangkooi te lokken. Of het lukt?
Vrijdag 18 april
Het was vast even wennen, dansen op een ondergrond van takjes, modder en bladeren in plaats van op een
gladde vloer. Tussen de bomen en niet aan een barre. Zo’n twintig dansers proefden deze week sfeer op
Landgoed De Braak. Vanaf 15 augustus spelen ze op vijf plekken op het landgoed de moderne dansvoorstelling
‘Bries’ van choreografe Inge de Bruine in opdracht van Stichting BeeldBepalend. De dansers krijgen begeleiding
van muzikanten. Bijna negentig jaar geleden lag in de vijver van Landgoed De Braak een podium waar het
studentenballet optrad, de nieuwe voorstellingen zijn een knipoog naar deze tijd.
Zaterdag 19 april
“Ik moest eigenlijk worden opgenomen in het ziekenhuis, maar dat moet maar na dit weekend!” Aan het woord
is een van de leden van het Eelder Bloemenkoor dat vanavond een uniek concert gaf in de grote zaal van de
Nieuwe Kolk in Assen. Uniek wat betreft programmering, presentatie en plaats van handeling. De opmerking
over een uitgestelde ziekenhuisopname geeft haarfijn aan hoe het koor heeft toegeleefd naar het Grote
Moment.
Maandag 21 april
De organisatoren van de beide paasvuren in ons dorp, aan de Koedijk en de Boterdijk, hadden geluk met het
weer. Was het vandaag de hele dag wat wisselvallig geweest, tegen de avond brak het zonnetje door en konde
de beide paasvuren toch nog een mooie bezoekersaantal noteren. Voorafgaand aan het vuur op de Koedijk was
er weer een fakkeloptocht. Het bleef bij beide vuren nog lang gezellig!
Donderdag 24 april
Na afwezigheid van zo’n drie jaar siert het kunstwerk van Albert Geertjes uit Eelderwolde weer de rotonde bij
De Punt. De kunstenaar is vandaag gestart met het herplaatsen van de glazen lichtgevende elementen. Hij
maakte een aangepast ontwerp voor het kunstobject dat in 2011 onherstelbaar beschadigd raakte na een
eenzijdig ongeluk door een camperbestuurder onder invloed. De plastieken, een vliegtuig, dahlia’s en een pijl,
hebben dezelfde gedaante behouden, maar twee ervan zijn met dikkere glasplaten gemaakt. De drie objecten
zijn onder een andere hoe op de rotonde geplaatst, zodat ze meer recht opstaan en beter zichtbaar zijn voor de
voorbijrazende weggebruikers.
Vrijdag 26 april
Meer dan 1100 leerlingen uit de gemeente Tynaarlo deden vandaag mee aan de Koningsspelen. Het was een
grootse gezamenlijke sportdag. Er werd een sportief en cultureel programma aangeboden met onderdelen als
duikplankspringen, survival, basketbal, voetbal, trampolinespringen en een tumbelingbaan. De culturele
activiteiten bestonden uit theater, musical zingen en een levend standbeeld zijn. Verschillende
sportverenigingen en kunstenaars verleenden hun medewerking hieraan door een onderdeel voor hun rekening
te nemen. Bij zwembad Lemfedinge waren meer dan 500 leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig.
Woensdag 30 april
Van tekstschrijver Jacqueline Weers uit Paterswolde is een verhaal opgenomen in Lef, een verhalenbundel die in
een oplage van 300.000 exemplaren via Kruidvat wordt verspreid. Het verhaal van Weers, de thriller “Deur
naar de duisternis”, is gekozen na deelname aan een wedstrijd waar 1200 schrijvers werk voor hadden
ingestuurd. In de bundel is werk van twaalf finalisten en een verhaal van Robert Vuijsje opgenomen.

Mei
Donderdag 1 mei
Het was vandaag gezellig druk tijdens de opening van Bloem & Zo. Eigenaar Pieter Uffen en vriendin Lucia Boer
mochten vele felicitaties in ontvangst nemen. Pieter heeft onlangs het bedrijf “Bloemkwekerij Rutgers”, waar hij
al 25 jaar werkt, overgenomen. Rutgers blijft echter als kweker werkzaam in de kassen.
Maandag 5 mei
Zesennegentig brieven die geschreven zijn in de mobilisatietijd van 1939en 1940 geven een inkijk in het leven
van hendrik Arends Mzn uit Eelde, gelegerd in de omgeving van Utrecht. Tekeningen uit het schetsboek van
een Duitse soldaat tonen ons het leven op en rond de luchthaven in oorlogstijd. Cathrinus Schaafsma kwam in
het bezit van deze brieven en het schetsboek en heeft ze grondig geanalyseerd. Hij gaf vandaag zelf een
boeiende toelichting op de inhoud van deze documenten tijdens de overdracht hiervan aan het Oorlogs
Informatiecentrum Drenthe.
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Zondag 11 mei
De Vereniging voor Volksvermaken bestaat negentig jaar en heeft daarom Circus Sijm ingehuurd. Er zijn
vandaag drie voorstellingen gegeven op het Kampje. De show van Circus Sijm draagt als titel FantAzië.
Artiesten uit Frankrijk, Nederland, Marokko, Israël, Polen en China brachten acts en totaaltheater.
Zaterdag 17 mei
Een 29-jarige automobilist (Antonie van Eck) uit Eelde is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een
ongeval. De Eeldenaar raakte door nog onbekende oorzaak met zijn wagen naast de Groningerweg in
Eelderwolde. Hij kwam in botsing met een boom en een stenen paal. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek
de man al aan zijn verwondingen te zijn overleden.
Maandag 19 mei
Vanaf de nieuwe startlocatie bij zwembad Lemferdinge is vandaag de avond-4-daagse van start gegaan. Na
jarenlang te zijn gestart vanaf de Schoollaan is het wel even heel anders wat, maar vooralsnog is iedereen
positief! Vele leerlingen van alle basisscholen in ons dorp waren als vanouds razend enthousiast en het hele
grasveld van Lemferdinge stond dan ook goed vol. Donderdag a.s. zal de finish ook plaatsvinden bij
Lemferdinge, waar onder andere dweilorkest de Neut’nkroakers aanwezig zal zijn om de lopers binnen te halen.
Vrijdag 23 mei
Het voor vanavond geplande optreden van Diep Triest in sporthal De Marsch is uitgesteld. De gemeente heeft
na overleg met Thies Polling, beheerder van De Marsch, geen vergunning verstrekt. Reden is dat een
veiligheidsplan ontbreekt. Afgesproken is dat Polling alsnog een plan opstelt en een nieuwe datum prikt. De
kaarten zullen ook dan geldig zijn. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar corsowijk Hooiweg.
Donderdag 29 mei
De Historische Vereniging Ol Eel organiseerde vandaag de 3e boeken- en platenmarkt. Oude boeken en platen
hoef je niet weggooien, want Ol Eel kan er wel wat mee. Er werden maar liefst 9000 boeken aangeboden, die
allemaal keurig in de verschillende genres bij elkaar in dozen stonden, van hobby en vrijetijd tot literaire
bestsellers. In tegenstelling tot de voorgaande jaren was het nu bij de grammofoonplaten ook druk. Mensen
gingen met stapels platen in de hand weer naar buiten. Er werd ook aan de kinderen gedacht, die zich konden
uitleven op het springkussen en op verschillende tijden terecht konden in een heuse voorleescontainer.

Juni
Zondag 1 juni
Vandaag vond een niet alledaagse huwelijksvoltrekking plaats in de Graceland Chapel in Las Vegas, Nevada,
waar dorpsgenoten Jur Eckhardt en Fenny Krijthe elkaar het jawoord geven. Beiden Elvis fan van het eerste uur
hadden hier speciaal voor gekozen en een zowel uiterlijk als vocaal indrukwekkende look-a-like voltrok de
ceremonie.
Zondag 8 juni
VvV Eelde organiseerde vandaag voor de 15de keer de Noord-Drentsche koetsentocht. In een weiland aan De
Drift verschenen tegen half 10 de eerste deelnemers, De paarden werden van de trailers gehaald en
klaargemaakt voor een rit van ongeveer 25 km. Er hadden zich dit keer helaas maar 10 aanspanningen
opgegeven, dat waren er maar liefst 7 minder dan vorig jaar. Het drukke pinksterweekend is hier waarschijnlijk
debet aan.
Woensdag 11 juni
VV Actief krijgt de eerste gezonde Drentse sportkantine, zo kondigt de gemeente Tynaarlo aan. Wethouder
Henk Berends verricht vandaag de aftrap door kantinebeheerders Herman en Wienet Hendriks een
starterspakket te overhandigen. Achtergrond van het project is dat veel mensen gezond bezig zijn door te
sporten, maar het effect ervan in de kantine teniet doen.
Zaterdag 14 juni
Mooi weer was het vandaag. Niet te warm, niet te koud. Met een record aantal kramen en veel bezoekers
deden de kooplui goede zaken op de Eelder Jaarmarkt en de terrassen zaten vol. Ook de jeugd kon zich prima
vermaken op de speciale rommelmarkt rondom de Dorpskerk, de kermis op het Kampje of het springkussen en
de spelen van VvV op de parkeerplaats van Hubo.
Zondag 15 juni
De Eelder feestweek wordt jaarlijks afgesloten met een oldtimershow in het centrum van ons dorp. Ook
vandaag waren er weer verscheidene klassieke auto’s en motoren te bewonderen. Een groot aantal liefhebbers
kwam hier op af en konden onderling hele gesprekken over de oldtimers. De jongere bezoekers keken hun
ogen uit naar alles war er vóór hun geboorte over de wegen reed.
Dinsdag 17 juni
Waar parkeer ik? Waar moet mijn fiets? Waar kan ik spelen? En niet onbelangrijk: waar is de ingang van de
school. Hoewel het team van de Menso Altingschool kinderen en ouders goed had voorbereid op de
veranderingen is het voor iedereen nog even zoeken. Vandaag zijn de leerlingne gestart op de locatie aan de
Bähler Boermalaan. De Menso Altingschool wordt namelijk ingrijpend gerenoveerd. Het gebouw bleek een heus
monument. Daarmee zijn er natuurlijk allerlei eisen en regels waar de bouwers zich aan moeten houden, maar
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aan het eind van 2014 hoopt iedereen te kunnen genieten van een opgefrist gebouw dat voldoet aan de eisen
van deze tijd.
Donderdag 26 juni
De rotonde Hoofdweg-Bahler Boermalaan werd vanmiddag geopend door wethouder Theun Wijbenga (CDA).
Dat gebeurde met de plaatsing van een twaalf ton zware zwerfkei in het midden. De kei werd veertig jaar
geleden in Paterswolde gevonden. De kei werd door de eigenaar van het land waar het werd gevonden
geschonken aan mr. Gerard Overdiep, recher en schrijver en wonende aan de Horst in Peize. Een groep
Eeldenaar besloot om de kei op oudejaarsavond 1974 terug te halen naar Eelde, waar de steen om precies
twaalf uur een plekje kreeg in een bloemperkje, naast de kruising Hoofdweg-Bahler Boermalaan. Daar lag hij
tot vandaag.
Vrijdag 27 juni
Vandaag is een traditie geboren. Voor de derde keer werd het Koepeltjesfestival in ons dorp georganiseerd.
Deze editie verdwijnt in de boeken als keileuk en knotsgezellig met prachtig mooi weer. De organisatoren
hadden tientallen paraplu’s ingezameld, maar gelukkig bleven deze als een decorstuk aan de hekken hangen.
Ruim 4000 bezoekers genoten van de zeer vele optredens.
Zondag 29 juni
De brandweer heeft vanmiddag de handen vol gehad aan een koe die in de sloot langs het Oosterland was
beland. De koe stond diep in de modder en was al redelijk ver weggezakt. Met een brandweerslang en de
nodige kracht werd de koe uit de sloot getrokken. Als dank maakte het dier een vreugdedansje wat de
brandweerlieden op de loop liet slaan.
Zondag 29 juni
Twee auto’s zijn vanmiddag beschadigd geraakt bij een aanrijding op de kruising Hooiweg-Boterdijk. Eén van
de bestuurders is korte tijd in een ambulance onderzocht op nekklachten, maar hoefde uiteindelijk niet naar het
ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen afgevoerd.

Juli
Zaterdag 5 en zondag 6 juli
Een kijkje in de middeleeuwen, zo kun je het ridderspektakel wel noemen dat dit weekend werd gehouden.
Twee dagen lang amuseerden ouders zich met hun kinderen op landgoed Vennebroek en waanden ze zich even
zo’n duizend jaar terug in de tijd. Natuurlijk waren er ridders te paard, maar vooral ook kon de jeugd zich
uitleven met middeleeuwse activiteiten: boogschieten, pottenbakken, wol spinnen of de smid helpen met een
punt van een lans. Over het weekeinde trok het festival, dat voor de vierde keer plaatsvond, zon 2500
bezoekers.
Zaterdag 12 juli
Evenals voorgaande jaren kon men vandaag bij de kraam van de Historische Vereniging Ol Eel op de Eelder
Jaarmarkt raden naar de functie van een bepaald voorwerp. Dit jaar was het raadobject een noodkacheltje uit
WO II. Uit de tientallen juiste inzendingen is als prijswinnaar de heer F. Poort getrokken. De heer Poort kan een
onder auspiciën van Ol Eel uitgegeven boek tegemoet zien.
Zondag 13 juli
Een Canadese fietsster is vanmiddag op de Oude Badweg in Eelderwolde aangereden door een scooter. De 58jarige vrouw kwam daardoor ten val en is met een vermoedelijke botbreuk naar het ziekenhuis gebracht. De
scooterrijder en zijn passagier bekommerden zich verder niet om de vrouw en gingen er vandoor. De politie is
nog op zoek naar de bestuurder en de passagier van de grijze scooter.
Donderdag 17 juli
Een 92-jarige boer is vandaag bij Eelde tot ontzetting van een voorbijganger met zijn tractor in een sloot
gereden toen hij een bocht verkeerd nam. Dit gebeurde op zijn land aan de Oosterbroekweg langs de A28. De
voorbijganger reed op de snelweg en belde de politie. Toen agenten aankwamen, was de kleinzoon van de boer
al bezig om de tractor uit de sloot te trekken. De boer is niet gewond geraakt en was volgens de politie totaal
niet onder de indruk.
Woensdag 23 juli
Een 49-jarige vrouw uit Groningen is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een 45-jarige
automobilist uit Eelde. De vrouw fietste over de Oude Badweg toen ze aangereden werd door de
tegemoetkomende bestuurder, die de binnenbocht nam. Ze kwam ten val en moest met onbekende
verwondingen naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Augustus
augustus
Landgoed De Braak is decor van de moderne dansvoorstelling Bries. Die wordt daar in deze maand twaalf keer
opgevoerd. De voorstellingen zijn een initiatief van Stichting BeeldBepalend uit Groningne die de stad kennis wil
laten maken met de natuur. De stichting maakte ook de tv-serie ‘De achtertuin van Groningen’ voor OOG tv,
waarin boswachter Bart Zwiers, een belangrijke rol speelde. Hij kwam op het idee om de dans terug te brengen
naar landgoed De Braak. In 1924 vierde de universiteit van Groningen daar zijn 62ste lustrum met een
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studentenballet op een vlonder in de vijver. Bries is daarop geïnspireerd, maar heeft een heel eigen invalshoek,
omdat een voorstelling in de vijver te duur is en aan te veel regels gebonden.
Dinsdag 5 augustus
Vandaag is de laatste nazaat van de familie Heikens en oud-eigenaresse van het Familiehotel Paterswolde op
91-jarige leeftijd overleden. Op zaterdag 9 augustus kon men in het hotel afscheid nemen van Henderika
Sophia (Hennie) Heikens. Het Familiehotel werd op 10 juni 1888 geopend en op 24 maart 1928 overgenomen
door vader Evert Herman Heikens. Tot en met 2000 is het in handen gebleven van de familie Heikens
Woensdag 6 augustus
Het openluchtzwembad Lemferdinge kan dit jaar bogen op een topseizoen: maar liefst 30.000 bezoekers
brachten een bezoek aan het bad. Vanmorgen wachtte Linda Koeling, uit Eelde-Paterswolde, een bijzondere
ontvangst toen bij haar binnenkomst de teller bij de kassa op 30.000 sprong.
Dinsdag 12 augustus
Twee Franse blusvliegtuigen deden vandaag Groningen Airport Eelde aan. De geelrode toestellen kwamen terug
uit Zweden, waar ze ingezet zijn bij grote bosbranden. Op Eelde maakten ze een tussenstop om te tanken. De
vliegtuigen kunnen vijf ton water oppikken en die over de brand uitwerpen. De propellertoestellen worden
ingezet bij grote bosbranden in heel Europa. Ook op de heenreis tankten ze op Eelde.
Woensdag 13 augustus
Een 62-jarige man uit Eelde is vandaag door de politierechter in Assen veroordeeld tot een boete van 100 euro
voor dierenkwelling. Hij was vorig najaar aan het vissen bij de sluis in Eelderwolde. Een controleur constateerde
dat de visser zeker vier levende vissen in een zak zonder water bij zich had. De man ontkende dat de dieren
nog leefden.
Zaterdag 16 augustus
Een deelnemer aan de autocrosswedstrijden in Winsum is vanmiddag gewond geraakt. De man, William Polling
uit Eelde, raakte bekneld in zijn wagen nadat hij de macht over het voertuig was kwijtgeraakt. Onderzoek in
het ziekenhuis wees uit dat de coureur een gescheurde nekwervel heeft.
Woensdag 27 augustus
Ze was uitgenodigd, maar Jet Bussemaker (PvdA), minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, heeft het
bestuur van het bloemencorso laten weten dat ze het feest niet bij zal wonen. Ook de Commissaris der Koning
Jacques Tichelaar (PvdA) en cultuurgedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) van de provincie Drenthe zullen de
festiviteiten aan zich voorbij laten gaan vanwege andere bezigheden.
Zaterdag 30 augustus
Bloemencorso Eelde krijgt geen bloemen meer. Van kwekers niet en van andere corso’s niet. De reden is dat
Eelde weigert mee te doen aan prijsafspraken. Tijdens een landelijke vergadering dit voorjaar waren een tiental
corso’s er voor om prijsafspraken te maken, maar Eelde weigerde dit.
Zaterdag 30 augustus
Martijn Horst (23) uit Paterswolde deed het vanavond het beste in de ogen van de toeschouwers in een
stampvolle feesttent. Hij kreeg de publieksprijs, maar de eerste bloemenkoning werd hij daarmee niet. Het
Corso houdt een koningin. De jury vond José Laning (20) uit Eelde het beste. Volgens de organisatie mag
daaruit niet geconcludeerd worden dat Eelde nog niet toe is aan een koning en ze hopen dat volgend jaar meer
jongens aan de verkiezing deelnemen. Tot hofdames van de bloemenkoningin zijn Saskia Grimme (17) uit De
Punt en Dominique Keijzer (20) uit Paterswolde verkozen.
Zondag 31 augustus
Na ruim twee jaar was het dan zover: na eerst alleen maar thuiswedstrijden te hebben gespeeld, was Popkoor
YES! toe aan het eerste ‘buitenlandse’ optreden. En niet zomaar een optreden. Het koor mocht vandaag acte de
présence geven op Noorderzon in het Noorderplantsoen in Groningen. Nu is het koor zich al weer aan het
voorbereiden voor haar volgende optreden. Op maandag 29 september gaat Popkoor YES! naar Beatrixoord in
Haren.

September
Maandag 1 september
Het Bloemencorso Eelde krijgt geen extra bijdrage van de gemeente Tynaarlo. De organisatie had vijfduizend
euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor het verplaatsen van opbouwplekken de afgelopen jaren.
Het totaal voor het aanpassen van de stroomaansluitingen komt op 12.000 euro. De gemeente wees de
aanvraag af, omdat het corso het zelf kan bekostigen.
Maandag 1 september
Met het liedje “Love on top” van Beyonce heeft Guevanna Tapilatu vanavond de playbackshow gewonnen. Ze
gaf dan ook een prachtige performance weg. Julia Slagter had het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt door een
optreden te kiezen van Tineke Schouten met het liedje “Andrea Riool” maar deed dit vol overgave en daarmee
eindigde ze op een 2de plaats. Op de 3de plaats eindigden Nina, Jamaila, Jildon, Nienke en Thijs met het liedje
“Barbie Girl” van Aqua, waarbij Thijs als ken vier mooie Barbie Girls om zich heen had lopen.
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Maandag 1 september
Na een spannend jury-overleg is Jayla Carabain de mini-Miss Bloemencorso geworden. Eerste Hofdame is
Frederiek Wessel en de tweede Hofdame is Cailyn van Dijk.
Dinsdag 2 september
Televisie kijkend Eelde-Paterswolde zat vanavond op het puntje van de stoel: onze plaatsgenoot Gea Jansen
stond als kandidaat naast Caroline Tensen in de quiz Een tegen 100. Doodeng vond ze het. Maar ze bleef haar
zenuwen de baas en met de nodige kennis, enig lef en wat geluk wist ze haar laatste tegenkandidaat weg te
spelen. Gea ging naar huis met maar liefst € 87.184.
Zaterdag 6 september
De eerste en ereprijs van het bloemencorso is dit jaar gewonnen door de wijk Vennestraat/Nieuwe Akkers, prijs
1A is voor Westend, 1B voor Eelderwolde, 1C voor Duinstraat, 1D voor Korenbloem, 2A voor Centrum, 2B voor
Paalakkers, 2C voor Hooiweg-Vogelbuurt, 2D voor Confrerie des Fleurs. De arrangeursprijs is voor HooiwegVogelbuurt, de ontwerpersprijs is voor Vennestraat/Nieuwe Akkers, de figuratieprijs voor Korenbloem en de
publieksprijs voor Westend. Velen uit het publiek vonden het jammer dat er van die enorm grote tractoren voor
de prachtige corsowagens reden.
Zondag 7 september
Een 20-jarige jongeman uit Roden is tijdens het corsofeest opgepakt nadat hij een beveiliger van een café in
het gezicht zou hebben geschopt. De jongen moest in de afgelopen nacht al eerder het café aan de Hoofdweg
verlaten vanwege vervelend gedrag. Toen de beveiliger hem naar de straat wilde begeleiden schopte de jongen
hem.
Zaterdag 13 september
De geplande dubbele sporthal in Eelde–Paterswolde wordt mogelijk geschrapt. Burgemeester en wethouders
denken dat het dorp aan één sporthal en twee gymzalen genoeg heeft. Sportwethouder Henk Berends (PvdA)
refereert aan Zuidlaren, die ook beschikt over één sporthal en twee gymzalen. Hij ziet niet in waarom dat in
Eelde-Paterswolde niet zou volstaan omdat beide dorpen vergelijkbaar zijn.
Zondag 14 september
Vandaag werd met het Rondje Cultuur het nieuwe seizoen van podium evenementen in Eelde, Paterswolde en
Bunne geopend. Wethouder Mirjam Engels reed met de postkoets van Eelde naar De Melkfabriek in Bunne om
daar die opening officieel te verrichten. Daarna werd de aftrap gegeven door de jongste deelnemer, Babel
Kleefstra, die twee van haar eigen gedichten op overtuigende wijze voordroeg.
Maandag 15 september
De politie heeft vanavond aan de Westerhorn een hennepkwekerij opgerold. Die werd ontdekt nadat de
brandweer uitrukte omdat het een melding van een woningbrand kreeg. Die brand bleek er niet te zijn, maar
op de bovenverdieping van het huis werd een hennepkwekerij met 850 planten aangetroffen. Plantjes en
kweekapparatuur zijn vernietigd. Er waren geen personen in het huis aanwezig. De politie is nog op zoek naar
de eigenaar.
Dinsdag 16 september
De politie heeft vanmorgen een man aangehouden die met een mes en een hamer over de Wolfhorn liep te
zwaaien. Een buurtbewoner alarmeerde de politie. Eenmaal aangekomen trof de politie de man, een 33-jarige
inwoner van Eelde, aan op het schoolplein aan de Schoollaan. De agenten verzochten de man het mes en de
hamer te laten vallen, maar dat weigerde hij. Met behulp van pepperspray kregen de agenten hem onder
controle. De Eeldenaar is ingesloten voor verhoor.
Donderdag 18 september
De brandweer heeft vanmorgen een aantal bewoners van de Hoofdweg in Paterswolde moeten evacueren
vanwege een lek in een gasleiding. Ook werden drie winkels tijdelijk gesloten. De melding kwam om half tien
bij de brandweer in Eelde binnen. Het lek was ontstaan bij werkzaamheden aan de Hoofdweg. Medewerkers van
Enexis dichtten het gat, terwijl de brandweer het lek besproeide. Bewoners en winkeliers konden rond het
middaguur weer naar huis en winkel.
Zaterdag 20 september
In de afgelopen week werden de Special Olympics European Games gehouden in het Belgische Antwerpen. Aan
dit Europees sportevenement voor gehandicapten deden 52 landen mee. Ook Nederland was vertegenwoordigd
met een team van atletiek, tafeltennis, judo, voetbal, wielrennen en zwemmen, waaronder onze 21-jarige
plaatsgenoot Eva Oosterbaan. Zij behaalde donderdag een gouden medaille op het onderdeel schoolslag en een
dag later werd zij tweede op het onderdeel rugslag.
Dinsdag 23 september
Een gymzaal in plaats van een tweede sporthal in de mfa Groote Veen is geen goed idee. De zaalclubs worden
beperkt en het aantal sporters zal afnemen. Dat zei voorzitter Piet Arends van de sportfederatie EeldePaterswolde-Eelderwolde vandaag in de raad van Tynaarlo bij de behandeling van de perspectievennota 2014,
de opmaat naar de begroting 2015-2018. Hij noemde de maatregel onredelijk. Omdat de buitensportclubs in
Eelde geprivatiseerd zijn en die in Zuidlaren en Vries niet en dat de gemeente daar dus al meer geld aan
spendeert. Arends wilde de gemeente “uit de droom helpen”. De twee bij Groote Veen vervangen de twee bij
De Marsch die gesloopt worden. Hij opperde renovatie van De Marsch: Maak twee hallen of hou twee hallen.
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Vrijdag 26 september
Vandaag werd de Hoofdweg vanaf de nieuwe rotonde tot aan de kruising met de Brinkhovenlaan weer
opengesteld voor verkeer. Daarmee komt het einde van de werkzaamheden langzaam in zicht. De komende
negen weken wordt het traject vanaf de kruising Brinkhovenlaan tot ongeveer ter hoogte van de Brak
aangepakt. Daarna worden het fietspad, de stoep en parkeerplaatsen aan de westzijde nog vernieuwd.
Zondag 28 september
Afgelopen week is opnieuw een paard mishandeld. Dit keer aan de Lemferdingelaan in Paterswolde. Het
rechercheonderzoek naar deze mishandeling en tien andere paardenmishandelingen in Noord-Nederland is in
volle gang. De eigenaar van het paard in Paterswolde ontdekte de verwondingen vanochtend. Een dierenarts
maakte de inschatting dat de verwonding drie tot vijf dagen oud moest zijn.
Dinsdag 30 september
Stichting Ol Eel wil duidelijkheid van de gemeente over haar onderkomen. Het college heeft echter geen
‘inspanningsverplichting’. Voor Ol Eel voelt dit alsof de navelstreng wordt doorgesneden. De stichting zou het
liefst eigenaar worden van de voormalige turnzaal aan de Bähler Boermalaan. Lukt dat niet, dan is bruikleen
voor lange tijd een prima alternatief. Wel wordt van de gemeente 15.720 euro gevraagd voor nieuwe
dakbedekking, 4.836 euro voor het vervangen van de cv-ketel en bijna 4.000 euro voor reparatie van kozijnen.
Ol Eel heeft het college al twee keer per brief om duidelijkheid gevraagd. Die is tot dusver nog niet gegeven. In
2005 zou bij raadsbesluit zijn vastgelegd dat er geen inspanningsverplichting is.

Oktober
Woensdag 1 oktober
Een 38-jarige inwoonster van Eelde is door de politie aangehouden naar aanleiding van een telefoonroof in
Groningen begin augustus. Een stad-Groninger werd in de nacht van 8 augustus op De Laan in zijn woonplaats
onder bedreiging van een mes beroofd van zijn mobiele telefoon. De politie kwam de verdachte op het spoor
nadat het mobieltje bij een ander onderzoek naar inbraken tevoorschijn kwam. De vrouw zat voor een ander
voorval al in de gevangenis in Zwolle, maar werd opnieuw aangehouden.
Vrijdag 3 oktober
De rechtbank wil extra onderzoek door de digitale recherche naar kinderpornobezit van een 66-jarige man uit
Eelde. Op computers en externe harde schijven van de man is een grote hoeveelheid kinderpornografisch
materiaal gevonden: 11.000 foto’s en 116 filmpjes. Hij moest vandaag voor de rechtbank verschijnen. De
verdachte zegt dat het onmogelijk is om met zijn computer kinderporno te downloaden, met de
besturingsprogramma’s die daarvoor zouden zijn gebruikt. De afbeeldingen werden ontdekt toen een vrouw
aangifte deed na sekscontacten via een chatbox. De vrouw zou minderjarig zijn geweest en door hem
misbruikt. Die zaak is geseponeerd. Tijdens het onderzoek zijn seksfoto’s en filmpjes gevonden van meisjes
tussen de acht en veertien jaar. Volgens de verdachte heeft een expert ontdekt dat zijn computer vol virussen
zat. Hoe de kinderporno erop is gekomen, kan hij niet verklaren. “Misschien ben ik wel gehackt.” De rechtbank
wil binnen zes weken meer duidelijkheid over de computerprogramma’s en dat de genoemde computerexpert
als getuige wordt gehoord.
Zaterdag 4 oktober
Het boek met de titel “Ziekten en plagen, natuurlijk bestrijden”, dat oud-Volkswagendealer Jans Koops koste
wat kost wilde uitgeven, is vandaag aan zijn vrouw Janny Koops overhandigd in Frederiksoord. Jans Koops
heeft gadegeslagen vanuit een plek die wij niet kennen. Hij overleed in mei 2013. Alles weten over appelrassen
maakte hem zielsgelukkig. Met het verschijnen van dit prachtig uitgevoerde naslagwerk hebben familie en
vrienden het levenswerk van Koops alsnog afgerond.
Zaterdag 4 oktober
Sloopbedrijf D. Steenhuis is afgelopen week begonnen met de afbraak van het voormalige bejaardenhuis De
Wieken. Een dikke veertig jaar was dit gebouw aan de Schoollaan nummer 20 beeldbepalend. Veel van onze
inwoners verbleven hier de laatste jaren van hun leven. De sloop van De Wieken zal waarschijnlijk in december
pas zijn afgerond.
Vrijdag 10 oktober
Vandaag is er een bijzonder boek verschenen. In “Vrijdag de 13de" vertelt de 60-jarige Piet Zwaneveld uit
Veessen het verhaal van zijn moeder Geertje de Vries. Ze maakte de dag van de bevrijding van Paterswolde
mee op 13 april 1945 en wat er misging die dag in het Kluivingsbos en welke traumatische gevolgen dit voor
haar had.
Maandag 13 oktober
Na vernielingen en looddiefstal bij de Daltonschool aan de Esweg en looddiefstal en vernielingen bij sporthal De
Marsch werden er vanmorgen vernielingen ontdekt bij ene bijgebouw van de Notenkraker aan de Schoollaan.
Omdat de muur van een van de bijgebouwen het door vernielingen moest ontgelden lijkt dit echt op
baldadigheid van jeugd, aangezien er veel kracht en geweld voor nodig is geweest en de schade weer
aanzienlijk is.
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Maandag 20 oktober
Ol Eel krijgt geen financiële bijdrage van de gemeente Tynaarlo voor achterstallig onderhoud van het
turngebouw. Wel mag de stichting tot 1 januari 2017 gebruikmaken van het gebouw. De gemeente gaat met de
stichting in overleg over het beheer van het fotoarchief.
Dinsdag 21 oktober
Het college van B en W van de gemeente Tynaarlo houdt vast aan de realisatie van één sporthal in EeldePaterswolde. Dat blijkt uit een antwoordbrief gericht aan de partij Gemeentebelangen. In het kader van
bezuinigingen probeert de gemeente sober en doelmatig om te gaan met het bestaande aanbod aan
sportvoorzieningen. Volgens het college sluit men aan bij landelijke ontwikkelingen, waaronder individualisering
– mensen sporten meer en meer op tijden dat het hun uitkomt en zijn minder geneigd zich te binden aan
verenigingen -, vergrijzing en een oplopende kostprijs van sport. De MFA Groote Veen is het eerstvolgende
nieuwbouwplan waar sportvloeroppervlakte gerealiseerd wordt. Het college denkt dat het mogelijk is om binnen
het bouwprogramma in sportvloeroppervlakte te schrappen. Bij versobering van het sportvloeroppervlakte
wordt dus in principe uitgegaan van de realisatie van één sporthal en één gymzaal op de locatie MFA Groote
Veen. Het liefst ziet B en W sportverenigingen uitwijken naar locaties in de omgeving waar nog
sportvloeroppervlakte over is, bijvoorbeeld in Ter Borch of Yde. Daarnaast vindt men dat verenigingen zelf ook
creatief moeten zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Zo behoort het stimuleren van de zaalhockey op het
kunstgrasveld tot de mogelijkheden. Het college zegt bij de beoordeling van de huidige situatie niet alleen
gekeken te hebben naar het inwonersaantal, maar ook naar de huidige bezetting van sporthal De Marsch,
alsmede de sportverenigingen die er gebruik van maken en alternatieve mogelijkheden in de nabije omgeving.
Woensdag 22 oktober
Dorpsklanken meldt vandaag dat er aan de verkeershinder in onze contreien maar geen einde komt. Vanaf april
2012 zijn er al werkzaamheden op de Meerweg en de Hoofdweg. Steeds meer mensen klagen over de overlast.
Ondernemers missen klanten en kunnen amper het hoofd boven water houden.
Woensdag 22 oktober
De politie in Noord-Nederland waarschuwt voor oplichters in onze omgeving. Het zou gaan om een malafide
klusbedrijf uit Den Bosch. De klussers bieden hun diensten aan voor dak en gootreparaties. Bijvoorbeeld om
voor tien euro de dakgoten schoon te maken. Vervolgens wordt een hoge rekening ingediend met daarop niet
uitgevoerde werkzaamheden. Volgens de politiewoordvoerder kun je vaak vooraf al aanvoelen dat je te maken
hebt met oplichters. Als iemand voor een tientje op een ladder wil klimmen en de goten van je woning schoon
wil maken, dan kun je eigenlijk wel aanvoelen dat dat nooit kan. Toch kan het voor oudere mensen lastig zijn
om het verschil te zien tussen goede klusbedrijven en oplichters. De politie heeft inmiddels vijf meldingen
binnengekregen. Een 96-jarige man uit Paterswolde deed aangifte. Hij kreeg een neprekening van zeshonderd
euro.
Zaterdag 25 oktober
Zonder muziek is het leven saai. Nu zijn er veel soorten muziek en we houden niet allemaal van hetzelfde
genre. De een is gek op R&B, country, pop of death metal, de ander houdt van big bands, disco of filmmuziek.
Of van harmonie- en malletbands. Op hun jaarlijks concert vanavond in het Familiehotel bracht Nieuw Leven in
ieder geval alleen maar nummer 1 hits ten gehore. Onder het publiek (bijna 200 bezoekers) bevonden zich
naar Miriam Engels (wethouder D66), ook leden van het Eelder Bloemenkoor, het Charmantykoor en
operettevereniging ADO. Familie, vrienden, kennissen en liefhebbers werden getrakteerd op maar liefst 3 uur
muzikaal entertainment, afgewisseld met pauzes waarin er loten gekocht konden worden.
Donderdag 30 oktober
Een vakantievlucht met 55 inzittenden van Gran Canaria naar vliegveld Eelde raakte vanavond tijdens het
landen in de problemen. Het vliegtuig week uit naar rechts en kwam hard neer. Het landingsgestel raakte
beschadigd en het toestel vloog van de baan, waarna het in meerdere delen brak. Gelukkig is dit verhaal fictief.
Nep. Want eens in de vier jaar moet er een grootschalige oefening worden gehouden op elk vliegveld in
Nederland om het rampenplan te testen. Vandaag was vliegveld Eelde aan de beurt. Na de ‘gefaalde’ landing
werd de meldkamer ingeschakeld. Alle hulp-diensten snelden zich naar de rampplek om de tientallen
‘slachtoffers’ in veiligheid te brengen.

November
Zaterdag 1 november
Op Groningen Airport Eelde vertrekt vandaag de eerste vlucht van Transavia naar Lanzarote. Transavia vliegt al
sinds jaar en dag naar de bekende Canarische Eilanden Gran Canaria en Tenerife. Tickets voor Lanzarote zijn
alleen in combinatie met een accommodatie te boeken bij reisorganisatie Thomas Cook. Volgens de
reisorganisatie zit de eerste vlucht nagenoeg vol. Lanzarote is de tweede nieuwe bestemming vanaf Eelde.
Dinsdag was de eerste vlucht van Wizzair naar Gdansk.
Zaterdag 1 november
Voor een uitverkochte zaal in Ons Dorpshuis gaven de Stamtoavel Singers onder leiding van Jur Eckhardt
vanavond hun eerste jubileumconcert. Op het programma stonden nummer van hun cd “15 tinten grijs”, die ze
vorig jaar uitbrachten, aangevuld met nieuw repertoire. Het koor bestaat al ruim vijf jaar. Met hun repertoire
van evergreens, country- en folkmuziek brengen ze menig gezellige oefenavond door in het Dorpshuis. Hun
doel is lekker samen zingen en een biertje drinken. Optredens voor publiek zijn sporadisch en een zelf
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georganiseerd optreden voor ‘aigen volk’ was er nog niet van gekomen. Een lustrum is een goede aanleiding en
daarom werd besloten voor het eerst op 1 november een avondvullend programma neer te zetten.
Dinsdag 4 november
De gemeente Tynaarlo stopt met het financieren van Stichting Partnerschap Eelde-Wardenburg (nu TynaarloWardenburg). De beëindiging zou in eerste instantie met ingang van volgend jaar zijn. Na een brief van de
stichting, die het besluit redelijk abrupt vond, besloot het college om nog eenmaal, voor het jaar 2015, een
bedrag van 3000 euro toe te kennen. Dat betekent overigens niet dat het partnerschap stopt. De stichting gaat
een andere koers volgen. Het college van B en W verklaart zich ook bereid te allen tijde als gastheer te willen
optreden. De gemeente houdt alle subsidies tegen het licht.
Zaterdag 8 november
Snert, glühwein en chocolademelk; een stampottenbuffet en verschillende optredens. De Martinusloop is veel
meer dan een wandeling alleen. Ook onze Duitse partnergemeente Wardenburg was aanwezig tijdens de
negende editie van deze wandeling, die elke drie jaar georganiseerd wordt. Aan de wandeling, die begon en
eindigde in de boerderij van het Meerschap Paterswolde, deden ongeveer 70 personen mee, waarvan 30 uit
Wardenburg. Tijdens en na het buffet wachtte de lopers optredens van DJ Willem Slagter en Tineke Rouw met
als klap op de vuurpijl een gezelschap van buikdanseressen. Klaus Schaffstätter werd gekroond als Martinus en
Gea Ottens als Martina.
Dinsdag 11 november
Vanmiddag kwam een 48-jarige inwoner van Eelderwolde tijdens een bizar ongeval op de A28 bij Assen om het
leven. De man kwam om het leven toen een wiel van een tegemoetkomende vrachtauto zijn auto raakte. Het
losgeschoten wiel vloog over de vangrail en kwam bovenop de auto terecht. De man uit Eelderwolde overleed
ter plaatse. De politie heeft de vrachtwagen en de auto in beslag genomen voor onderzoek. De chauffeur van
de vrachtwagen is verhoord.
Vrijdag 14 november
Na de zomervakantie zijn de deuren geopend van het nieuwe gebouw van AOC Terra Eelde. Vandaag is de
officiële opening. De openingshandeling is verricht door Commissaris der Koning, de heer Jacques Tichelaar. Hij
deed dit samen met Roel Schilt, voorzitter van het College van Bestuur van AOC Terra. Rond deze opening is
een zeer gevarieerd programma opgesteld, waaraan zowel leerlingen al docenten hun steentje bijdroegen.
Woensdag 19 november
Vandaag was de officiële opening van het nieuwe winkelcentrum in Paterswolde. Genodigden en pers waren
toegestroomd om te aanschouwen wat er tot stand is gebracht. Het resultaat van alle inspanningen die
gedurende een aantal jaren zijn verricht liegt er niet om. De opening gebeurde door middel van een druk op de
rode knop door Daniëlle Oosterhof, samen met haar kinderen en moeder Trijn Brust. Hierna brak het vuurwerk
los boven op het dak van het winkelcentrum. Als verrassing brengt Glennis Grace het nummer ‘One moment in
time’ ten gehore.
Dinsdag 25 november
Onze oud-plaatsgenoot Gerard Kemkers (47) treedt per 1 december fulltime in dienst bij FC Groningen. De
oud-topschaatser en topschaatscoach wordt manager Performance Center bij de club en gaat het nieuw te
verrijzen Topsport Medisch Zorgcentrum FC Groningen op Sportpark Corpus den Hoorn leiden en verder
ontwikkelen. “Ik ben een kind van de regio en altijd supporter geweest van FC Groningen. Dit is een prachtige
kans. Ik kijk er naar uit om te beginnen.”
Donderdag 27 november
Vanavond kreeg hockeyclub HCE onverwacht bezoek in het clubhuis bij sporthal De Marsch. Met grof geweld
verschaften ongenode gasten zich toegang tot het onderkomen van de hockeyers. Via een raam aan de
achterzijde van het clubgebouw wisten onverlaten naar binnen te komen en slaagden ze er in een brandkast
open te breken.
Er werd door de dieven een beamer ontvreemd en veel voorraad uit de kantine verwisselde van ‘eigenaar’,
zoals blikjes bier, frisdrank en grote blikken met koffie. Daarna verdwenen de gebitsbeschermers (‘bitjes’) voor
de jeugd en ook namen de inbrekers een zak mee waarin sokken zaten van het damesteam waarop het
sponsorlogo is afgedrukt. De club is door de inbraak zwaar gedupeerd.
Zaterdag 29 en zondag 30 november
Vele klassieke auto’s, motoren, tractoren, fietsen en brommers waren dit weekend te bewonderen in de
veilinghallen in Eelde. Bezoekers konden niet enkel hun ogen uitkijken naar al dat moois, maar ook konden er
goede zaken worden gedaan. Diverse oldtimers stonden te koop en aan het eind van het weekend waren een
aantal hiervan voorzien van het bordje “verkocht”. De beurs in Eelde heeft elk jaar een internationaal karakter,
zo waren ook dit jaar weer vele Duitse en Engelse gasten aanwezig. Onze Oosterburen nemen jaarlijks ook een
hoop handel mee, zo zijn vele oldtimerbezitters dit weekend weer voorzien van misschien wel dat ene
onderdeeltje waar ze al tijden naar op zoek waren!
November
In De Onlanden, het natuur- en waterbergingsgebied tussen Eelderwolde en Peize, is een otterpaartje gezien.
Het stel kwam deze maand voor een wildcamera van het Groninger Landschap. Sinds het voorjaar van 2013
huist er een mannetje in De Onlanden. Ruim anderhalf jaar later heeft hij een vrouwtje gevonden. Het is
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onbekend waar het vrouwtje vandaan komt. Komende tijd worden er uitwerpselen van de otters verzameld om
via dna-onderzoek te bepalen waar de dieren vandaan komen.

December
Dinsdag 2 december
De politie heeft vandaag een 23-jarige man uit Eelde en een 20-jarige vrouw uit Groningen aangehouden op
verdenking van oplichting en identiteitsfraude. Het duo zou met valse gegevens kredietaanvragen hebben
gedaan en geld hebben verduisterd. Zes mensen hebben aangifte gedaan omdat hun identiteit werd misbruikt
of omdat ze opgelicht zijn. Rechercheurs hebben huiszoeking gedaan in de woning van de man. Daarbij hebben
zij diverse papieren en computerapparatuur in beslag genomen.
Vrijdag 5 december
Op de hoek van de Hooiweg-Henri Dunantweg was het vanochtend om een uurtje of 8 al een drukte van
belang. Een grote kraanwagen, truck met opleggen en verschillende auto’s van de groenvoorziening stonden
klaar om een grote naaldboom uit de tuin van Bert en Tineke Hornhuis te halen. Voordat de boom op de
oplegger lag en helemaal ingebonden was, waren er zomaar weer een paar uur verstreken. Bert en Tineke
waren wel een beetje klaar met de grote naaldboom, die zoveel licht wegnam. Daarom had Tineke een foto van
de boom gemaakt en die naar de Cityclub van Groningen gestuurd met de vraag of hun boom misschien
geschikt zou kunnen zijn als kerstboom in de stad. Nadat er een paar mannen waren wezen kijken, kregen ze
bericht dat ze de boom wel graag wilden hebben en werd er een afspraak gemaakt om hem te komen kappen.
De boom is geplaatst op de Westerhaven in Groningen.
Vrijdag 5 december
svergunning verleend. Burgemeester en wethouders sommeerden de ontwikkelaar al op maandag 1 december
met de verbouwing te stoppen. Omdat hij ondanks meerdere waarschuwingen te kennen gaf door te gaan met
de werkzaamheden besloot het college vandaag tot het opleggen van een last onder dwangsom. Per dag dat er
nu gebouwd wordt moet de ontwikkelaar 1600 euro betalen, tot een maximum van 40.000 euro. De gemeente
Tynaarlo zegt wel achter de ombouw van kerk tot kindercentrum te staan.
Vrijdag 5 december
Vandaag rond middernacht kreeg de brandweer een melding van brand bij een school aan de Bähler
Boermalaan. Het bleek te gaan om een brand op het schoolplein. De brandweer had het vuur snel geblust.
Dinsdag 9 december
Vanmiddag lieten de archivarissen van de historische vereniging Ol Eel zien waar ze de afgelopen twee
seizoenen mee bezig zijn geweest. Dit keer waren het de archieven van de Imkersvereniging HarenPaterswolde en de ANBO in Eelde. Twee organisaties die meer dan honderd jaar bestaan. Voor deze
gelegenheid waren Hennie Smid, die verantwoordelijk is voor de ledenadministratie van de ANBO, en Berend
Talens, voorzitter van de Imkersvereniging, naar het Historisch Centrum van Ol Eel gekomen. Ze kregen uitleg
van Evert Grootjans, voormalig archivaris van de gemeente Eelde en Tynaarlo. Met steun van de vrijwilligers
Nico Winkel en Andries Kamminga zijn alle stukken geinventariseerd en in hoofdstukken ingedeeld. Grootjans
wijst er nog eens op dat naast het digitaal archiveren de tekst ook op papier te zetten. Diskettes zijn niet
onbeperkt houdbaar en ook de programmatuur wijzigt nog al eens. Hierdoor zijn de stukken vaak niet meer te
lezen.
Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 december
Dit weekend zorgde het Eelder Bloemenkoor drie avonden achtereen voor een stampvolle dorpskerk tijdens de
jaarlijkse kerstconcerten. Er was amper genoeg plaats in de “herberg”. Dirigent en artistiek leider Mark
Pepping gaf een visitekaartje af dat we in optima forma een muzikale kerstkaart mogen noemen. De
enthousiaste toehoorders keerden na afloop met een voldaan (kerst)gevoel huiswaarts.
Zondag 21 december
GelovenNU, LEEFmetLEV en de Dorpskerk hebben vandaag een kerstevent georganiseerd bij de kijkboerderij ’t
Hoogeveld. Vanaf 17.00 uur kwam men daar samen voor het kerstverhaal. In een afwisselend samenzijn
stonden ze stil bij de geboorte van Jezus. Er waren verschillende activiteiten om te doen: van luisteren naar
kerstjazz en kerstverhalen tot knutselen. Ter afsluiting was er een korte viering met live muziek en zang.
Daarna werd er gezamenlijk gegeten, zittend op de strobalen. Iedereen had wat lekkers mee gebracht om
samen te delen.

Overzichten
Overleden (voor zover bekend)
2 januari
8 januari
10 januari

Marga Kamps, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende Schultenweg in de
leeftijd van 58 jaar.
Hendericus Ebbinge, geboren te Winde en overleden te Eelde, wonende Mozartweg 45 en
echtgenoot van H. Ebbinge-Vijfschaft, in de leeftijd van 86 jaar.
Lammert Brookman, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende Veenweg 2 en
weduwnaar van Grietje Koops, in de leeftijd van 77 jaar.
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13 januari
21 januari
22 januari
30 januari
3 februari
5 februari
6 februari
6 februari
13 februari
13 februari
27 februari
28 februari
2 maart
8 maart
10 maart
14 maart
21 maart
24 maart
26 maart
30 maart
30 maart
1 april
3 april
9 april
15 april
16 april
30 april
4 mei
9 mei
15 mei
17 mei
21 mei
6 juni
8 juni
11 juni
13 juni
17 juni

Olf Lennart van Ringelenstein, wonende Hoofdweg 175 en echtgenoot/partner van Christel
Huiberts, in de leeftijd van 30 jaar.
Rannie Daniël (Ronny) Lugard, wonende Merelweg 6 en echtgenoot van Johanna de Groot, in
de leeftijd van 58 jaar.
Ate Wiersma, oud-plaatsgenoot en echtgenoot van Margrita Kalverboer, in de leeftijd van 55
jaar.
Jantje Johanna (Janty) Homan-Jouta, geboren te Holwerd en overleden te Eelde, wonende in
De Duinstee en echtgenote van Coen Homan, in de leeftijd van 68 jaar.
Benno Bijsterveld, geboren te Groningen en overleden te Groningen, in de leeftijd van 65 jaar.
Johanna Ottens-van der Ploeg, weduwe van Jannes Ottens, in de leeftijd van 88 jaar.
Tineke Vries-Thobokholt, geboren en overleden te Groningen, wonende Zevenhuizerweg 115
En echtgenote van Tiemen Vries, in de leeftijd van 80 jaar.
Grietje van Dijk-Kamminga, geboren te Een en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee
en weduwe van Alle van Dijk, in de leeftijd van 92 jaar.
Tineke Roelfsema, wonende Onlandseweg 33 en echtgenote van Joop Arends, in de leeftijd
van 88 jaar.
Anna Grietje (Anneke) Glas-Benninga, wonende Boterdijk 1F en weduwe van H.K. Glas.
Geert Kremer, geboren te Groningen en overleden te Paterwolde, wonende Onlandseweg 17
en echtgenoot van Ineke Kremer went, in de leeftijd van 52 jaar.
Jan Martens, geboren te Eelde en overleden te Roden, wonende te Roden, in de leeftijd van
69 jaar.
Johanna (An) van Benten-van Biemen, overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwe van Jan van Benten, in de leeftijd 92 jaar.
Henderika (Tante Rika) Groenwold-Hoving, geboren te Donderen en overleden te Eelde,
wonende in het Else van der Laanhuis en weduwe van Hendrik Groenwold en van partner
Jannes Cazemier, in de leeftijd van 88 jaar.
Akke Jansen-Nijdam, geboren te Eelde en overleden te Vries, wonende te Vries en echtgenote
van Arjen Jansen, in de leeftijd van 62 jaar.
Willemien (Wil) Veenhoff-Keijer, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in De
Duinstee en weduwe van Harm Veenhoff, in de leeftijd van 90 jaar.
Hugo Jan Schijf, wonende Johan van Welveldelaan 31 en echtgenoot van Silvia Schijf-Dijkstra,
in de leeftijd van 44 jaar.
Jan Albert (Jampie) Berends, wonende Esweg 43 en echtgenoot van B. Berends-Brookman, in
de leeftijd van 73 jaar.
Klaas Groenwold, geboren te Eelde en overleden te De Punt, wonende te De Punt en
echtgenoot van Aaltje Groenwold-Buiter, in de leeftijd van 93 jaar.
Willemtje (Willy) Korma-Lanting, geboren te Gieten en overleden te Eelde, wonende in het
Else van der Laanhuis en weduwe van Jan Korma, in de leeftijd van 90 jaar.
Jan de Vries, geboren te Hilversum en overleden te Eelde, wonende Schubertweg 6 en
echtgenoot van Renée Canneman en eerder weduwnaar van Toos van Zuuk, in de leeftijd van
84 jaar.
Jakob Hendrik Dirk (Jaap) Boerema, geboren te Opwierde en overleden te Groningen,
wonende Hortensiaweg 40 en echtgenoot van Mies Boerema-Bruins, in de leeftijd van 80 jaar.
Gerrit (Oompie) Hartlief, geboren en overleden te Eelde, wonende Paalakkers 4, in de leeftijd
van 74 jaar.
Ella Wilhelmina Hol-Hoff, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende Schoollaan
33 en echtgenote van Atie Hol, in de leeftijd van 61 jaar.
Maria Adriana Jeannette (Marian) Dussel-Heeren, geboren te Eindhoven en overleden te
Eelde, wonende Veldkampweg 11 en echtgenote van Henk Dussel, in de leeftijd van 65 jaar.
Elsje Jacoba Prakken-van der Veen, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde,
weduwe van Jan Prakken, in de leeftijd van 83 jaar.
Zwaantje Bekkering-Brink, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en
weduwe van Hein Bekkering, in de leeftijd van 82 jaar.
Marchien Dijkhuis-Rutgers, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende Burg.
Strubenweg 58 en weduwe van Ties Dijkhuis, in de leeftijd van 93 jaar.
Jacobus Marinus (Jack) van Voorn, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen,
wonende te Groningen en echtgenoot van Leny van Voorn-Flinker, in de leeftijd van 89 jaar.
Grietinus (Tiens) van Steenwijk, overleden te Eelde, wonende Hoofdweg 100 en echtgenoot
van Janna van Steenwijk-Wieland, in de leeftijd van 81 jaar.
Antonie van Eck, geboren te Delfzijl en overleden te Eelderwolde, wonende Ruskenstukken
11, in de leeftijd van 29 jaar.
Alberta de Jong-van Empelen, geboren te Amsterdam en overleden te Eelde, weduwe van
Henk de Jong, in de leeftijd van 89 jaar.
Karel Marten Gal, geboren te Neede en overleden te Eelde, wonende Landsteinerweg 35 en
echtgenoot van Berlina Gal-van der Molen, in de leeftijd van 64 jaar.
Aaltje Molema-de Vrieze, overleden te Eelde, wonende Hooiweg 18a en echtgenote van
Johannes Molema, in de leeftijd van 94 jaar.
Jelle Tjibbe Kerkhof, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende in De Wieken en
weduwnaar van Bep Weis, in de leeftijd van 89 jaar.
Jan Willem (Wim) Bloemers, wonende Boterdijk 17 en echtgenoot van Marga BloemersDrenth, in de leeftijd van 64 jaar.
Marchien (Mattie) Vos-Blom, geboren te Paterswolde en overleden te Odoorn, wonende te
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Odoorn en echtgenote van Harry Vos, in de leeftijd van 64 jaar.
Antje Wilkens-Arends, geboren te Eelde en overleden te Winde, wonende te Winde en weduwe
van Jantinus Wilkens, in de leeftijd van 94 jaar.
Willemina Kemkers-Harms, geboren te Glimmen en overleden te Eelde, wonende Burg.
Strubenweg 54 en weduwe van Jan Kemkers, in de leeftijd van 95 jaar.
Geertje (Gé) van der Vlis-Hofman, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende
Burg. Strubenweg 36 en weduwe van Pouwel van der Vlis, in de leeftijd van 82 jaar.
Berend Riemeijer, geboren te Stadskanaal en overleden te Eelde, weduwnaar van Gees
Strengholt, in de leeftijd van 96 jaar.
Janna Kemkers-de Lange, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende
Korenbloemweg 29 en echtgenote van Roelof Kemkers, in de leeftijd 75 jaar.
Jantje Jager-de Lange, geboren te Eelde en overleden te Assen, weduwe van Albert Jager, in
de leeftijd van 92 jaar.
Albertus (Bert) Stroboer, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Otto
Eerelmanweg 29 en echtgenoot van Tineke Stroboer-Helmholt, in de leeftijd van 74 jaar.
Hendrikje (Henny) Cazemier-Hartlief, geboren te Eelde en overleden te Marum, wonende te
Marum en weduwe van Klaas Cazemier, in de leeftijd van 80 jaar.
Helena Wilhelmina Sips-Paping, geboren te Ommen en overleden te Paterswolde, wonende
Hortensiaweg 56 en weduwe van W.Th. Sips, in de leeftijd van 90 jaar.
Hendrika Sophia (Hennie) Heikens, wonende Groningerweg 17, in de leeftijd van 91 jaar.
Geessina Vos-Dekker, geboren te Buinen en overleden te Paterswolde, weduwe van Willem
Geert Vos, in de leeftijd van 83 jaar.
Willem Arends, geboren te Eelde en overleden te Roden, wonende te Roden en weduwnaar
van Albertien Dekker, in de leeftijd van 88 jaar.
Geerdina van der Woude-Huizinga,wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 85
jaar.
Oene Cornelis de Vos, geboren te Midsland en overleden te Haren (De Dilgt), wonende
Goudsbloemweg 4 en echtgenoot van Annie de Vos-Setz, in de leeftijd van 82 jaar.
Frank George Herman Draaisma, geboren te Bolsward en overleden te Paterswolde, wonende
Hoofdweg 181c en echtgenoot van Janny Draaisma-Ubels, in de leeftijd van 66 jaar.
Ida Buring-van der Velde, geboren te Niehove en overleden te Eelde, wonende in het Else van
der Laanhuis en weduwe van Tjalling Buring, in de leeftijd van 89 jaar.
Jan Weggemans, geboren te Balloo en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee en
weduwnaar van Grietje Smid, in de leeftijd van 88 jaar.
Buck Burmann, geboren te Leeuwarden en overleden te Paterswolde, wonende Groningerweg
28 en echtgenoot van Margreeth Burmann-van der Veen, in de leeftijd van 61 jaar.
Andries Jenne Schutter, geboren te Adorp en overleden te Groningen, wonende Prins
Bernhardlaan 15 en echtgenoot van Bieny Schutter-Eggens, in de leeftijd van 86 jaar.
Marchien van Bergen-de Vries, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en
weduwe van Koenraad van Bergen, in de leeftijd van 86 jaar.
Arno Hans Frieso (Friso) Schmutzler, geboren te Amsterdam en overleden te Eelde, wonende
Schultenweg 11 en weduwnaar van Aaltje Margaretha de Vries, in de leeftijd van 88 jaar.
Johannes Hendrik Kremer, geboren en overleden te Eelde, wonende Eskampenweg 1 en
weduwnaar van Hennie Kremer-Koster en Tonny Kremer-Pruim en partner van Anna, in de
leeftijd van 73 jaar.
Sijtze Johannes (John) Brekhof, geboren te Groningen en overleden Dalyan (Turkije),
wonende Hobbemaweg 16 en echtgenoot van Joke Brekhof-Wubbolt, in de leeftijd van 75
jaar.
Gwendolyn Grace Gorcoran, wonende Boterbloem 9, in de leeftijd van 19 jaar.
Jantje Palthe-Bonder, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende te Bunne en
weduwe van Cornelis Palthe, in de leeftijd van 94 jaar.
Heleen ten Hoonte-Grissen, geboren te Noorddijk en overleden te Eelde, wonende Mozartweg
15, in de leeftijd van 86 jaar.
Henderika (Rika) Arends-Rutgers, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis
en weduwe van Johannes Arends, in de leeftijd van 85 jaar.
Monica Desain van der Most, wonende Otto Eerelmanweg 25 en echtgenote van René van der
Most, in de leeftijd van 53 jaar.
Beatrice (Bea) Heim-de Fretes, wonende Fazantweg 36 en weduwe van Theo Heim, in de
leeftijd van 87 jaar.
Thomas Jonkman, geboren te Zuidhorn en overleden te Eelde, wonende K.D. Parmentierweg
43 en echtgenoot van Lammie Vrieling, in de leeftijd van 72 jaar.
Ida Jantje van Bergen-Hofkamp, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis en
weduwe van Jan van Bergen, in de leeftijd van 84 jaar.
Aaltje (Ali) Pilon-Bolhuis, geboren te Paterswolde en overleden te Haren, wonende in De Dilgt
te Haren en weduwe van Jan Pilon, in de leeftijd van 98 jaar.
Gert Vlot, geboren te Hardinxveld en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwnaar van Nel Baldée, in de leeftijd van 93 jaar.
Eduard Marcel Schaaphok, wonende Kerkhoflaan 5 en echtgenoot van Inge Meijer, in de
leeftijd van 42 jaar.
Gerlof Harm van der Ark, wonende Knottenplat 1 en echtgenoot van Jannie van der Ark, in de
leeftijd van 73 jaar.
Wim (W.H.) Cremer, geboren en overleden te Groningen, wonende Patrijsweg 63 en

- 17 -

10 november
14 november
16 november
22 november
23 november
28 november
26 november
November
1 december
5 december
11 december
12 december
21 december

echtgenoot van Corry Cremer-van Slochteren, in de leeftijd van 72 jaar.
Lammechien (Lammie) Dussel-Kok, overleden te Eelde, wonende in het Else van der Laanhuis
en weduwe van Geert Dussel, in de leeftijd van 97 jaar.
Lammert Wekema, geboren te Haren en overleden te Eelde, wonende in het Else van der
Laanhuis en weduwnaar van Dien Wekema-Medendorp, in de leeftijd van 92 jaar.
Antje (Anneke) Pijnacker-Bloembergen, geboren te Rottevalle en overleden te Paterswolde,
wonende Burg. Tonckensweg 9 en echtgenote van Laas Pijnacker, in de leeftijd van 80 jaar.
Brant Hylke van der Goot, geboren te Gaasterland en overleden te Eelde, wonende Schoollaan
24 en echtgenoot van Ina van der Goot-Venema, in de leeftijd van 86 jaar.
Jacoba (Coba) Rutgers-Koops, geboren te Vries en overleden te Eelde, wonende Hoofdweg 25
en weduwe van Waler Willem Rutgers, in de leeftijd van 90 jaar.
Wildrik Wubbo (Willy) Levering, geboren te Scheemda en overleden te Eelde, wonende
Zuurstukken 21 en echtgenoot van Ina Levering-Appeldorn, in de leeftijd van 78 jaar.
Ieneke Jager, geboren te Winschoten en overleden te Eelde, wonende Hoofdweg 43 en
echtgenote van Ben Kamps, in de leeftijd van 65 jaar.
Anita Greving
Sander Kanon, in de leeftijd van 38 jaar.
Theresia Theodora Maria (Trees) Bos, geboren te Kloosterburen en overleden te Eelde,
wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 86 jaar.
Hillechien (Hillie) Ubels-Arends, geboren en overleden te Eelde, wonende Zevenhuizerweg en
weduwe van Pieter Johannes Ubels, in de leeftijd van 78 jaar.
Johannes Doorduin, geboren te Naaldwijk en overleden te Eelde, wonende Kooistukken 47 en
echtgenoot van Lien Doorduin, in de leeftijd van 70 jaar.
D.R.M Wilkinson, wonende Meerkoetlaan.

Jubilea (voor zover bekend)
22 januari
17 februari
6 maart
24 november
11 december
24 december

60
60
60
60
60
60

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

getrouwd
getrouwd
getrouwd
getrouwd
getrouwd
getrouwd

Hendrik Brink en Rika Brink-Visser,
Klaas en Dicky Goor,
Metdinus Hindriks en Maria van der Veen, wonende Stoffer Holtjerweg
Wouter van Oosterhout en Martha van Essen, wonende Drostweg
Jan Suk en Truida Aaldering, wonende Paalakkers 12
Jilt en Antje Palsma, wonende Geyssendorfferwerg
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