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Eelder Journaal 2019 
 

Feiten en gebeurtenissen 
  

Inleiding 
Eind september heb ik weer moed gevonden om een vervolg te geven aan het samenstellen van het Eelder 
Journaal, waar ik in 2011 mee ben gestopt. Het blijkt dat er toch belangstelling is voor allerlei min of meer 
kleine en leuke wetenswaardigheden over ons dorp. Natuurlijk ontbreekt dan de wat meer gedetailleerde 
informatie over de maanden januari tot aan september. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van het Jaaroverzicht 
dat op 18 december in Dorpsklanken is gepubliceerd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het overzicht is 
ontleed wanneer het in Dorpsklanken is verschenen. Dat betekent dat de betreffende activiteiten veelal een 
week eerder hebben plaatsgevonden. 
 

Januari 
Week 2 

Ol Eels cabaretgroep speelt Tassie op stoal en Marieke Voormolen neemt afscheid als coördinator exposities van 
Galerie Lemferdinge. 
 
Week 3 
De gevaarlijke busbaan in de Hoofdweg bij de dorpskerk houdt de gemoederen bezig. De gemeente Tynaarlo 
zet in op duurzame gescheiden afvalinzameling, nieuwe oranje containers sieren tweewekelijks de straten. 
 
Week 4 
De Vereniging voor Volksvermaken slaakt een noodkreet voor nieuwe bestuursleden. 
 
Week 5 
In het kader van de zesde editie Winterdichters heeft Dorpsklanken een gesprek met de bedenker Lien 
Doorduin. Er is een overweldigende belangstelling voor de Open Dag van het Terra College. 
 

Februari 
Week 6 
Dorpsklanken gaat op bezoek bij enkele statushouders. Marie-Louise Schoeman vertelt over haar passie: rugby. 
 
Week 7 
Eelde is een nieuwe B&B rijker: bij de Pinken achter de boerderij van wijlen Roel Bekkering. De neven Rick en 
Hein Siesling doen mee aan de grootste wegrace voor oude auto’s, de Carbage Run. Lienco Niewold spaart 
doppen voor het goede doel. Eelde krijgt nieuwe aanplant rondom de kom. 
 
Week 8 
Voetbal Vereniging Actief krijgt een nieuw kunstgasveld. Een 24-uurs biljartmarathon moet de ziekte van 
Huntington letterlijk de wereld uit stoten. Deze actie is een enorm succes. Er is een handtekeningactie gestart 
voor Ties Polling, beheerder van sporthal De Marsch. 
 
Week 9 
Sport Tynaarlo organiseert sportvertier tijdens de voorjaarsvakantie. Dorpsklanken heeft een gesprek met de 
nieuwe voorzitter Jan Smits van het Internationale Klompenmuseum, die van mening is dat het museum in het 
centrum van Eelde hoort. Burgemeester Thijsen geeft les in Democratie. Kiesvereniging Gemeentebelangen 
kiest een nieuwe voorzitter: Jacob van Gelder. 
 

Maart 
Week 10 
Geert Blaauw neemt na 39 jaar afscheid van de brandweer. Ol Eel en Herdenkingscomité slaan de handen ineen 
met het project Oorlogsverhalen, om 75 jaar bevrijding te herdenken en te vieren. Arthur van Dorst wordt 
erelid van Tafeltennisvereniging Actief. 
 
Week 11 
Op vrouwendag speelt de Yder toneelvereniging Erica het blijspel in vier bedrijven “De flat Welstaete” . 
Dorpsklanken neemt een kijkje op Groningen Airport Eelde. Het onderwijs staakt deze week een dag. 
 
Week 12 
De corsowijken maken hun ontwerp keuze. Plaatsgenoot Hent Hamming maakt een aangrijpende 
solovoorstelling IJS over mishandeling en wegkijken. Op 15 maart steken mensen de handen uit de mouwen in 
het kader van NL-Doet. Dorpsklanken vraagt starters naar hun zoektocht naar een woning. Er is een interview 
met onze burgemeester, die vier jaar aan het roer van de gemeente staat. Verder staat in Dorpsklanken een 
artikel over een pad vol voetangels rond het terrein van de voormalige School Noord. 
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Week 13 
Eelde stemt voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De Vereniging voor Volksvermaken maakt zich op 
voor het jubileum-paasvuur, dat vanwege de aanhoudende droogte helaas niet doorgaat. 
 

April 
Week 14 
Een Boeing 747 brengt een kort bezoek op Groningen Airport Eelde. In Dorpsklanken is er aandacht voor de 
verdwenen Villa Noordwijk. Ook hebben ze een gesprek met sportman Jannes Vrijs. De spanning rond de mega 
Super in Ter Borgh loopt op. 
 
Week 15 
Het Charmantykoor sluit het seizoen muzikaal af in de Melkfabriek. Janny Douwes-Harlief krijgt een 
welverdiende Koninklijke Onderscheiding. Jonge talenten laten zich horen tijdens de muziekavond in Café 
Boelens. Ieneke Mackenzie-Arend vertelt over haar familie na hun emigratie naar Canada. Wiebe Kruijer schrijft 
over het roemloze einde van de “bewakers” van het Elsburger Onland in april 1945. 
 
Week 16 
De vrijwilligers van VV Actief worden in het zonnetje gezet. Jan ten Pas presenteert in de dorpskerk zijn nieuwe 
boek over de dorpskerk. Dorpsklanken start met DorpsklankenOnline, een dorpsportaal voor Eelde. De bouw 
van de mega Super in Ter Borgh blijkt nog geen gelopen race. 
 
Week 17 
De Paasdagen worden gevierd met spelletjes, maar de paasvuren worden vanwege de harde wind en 
langdurige droogte afgelast. Thanee Hartlief wordt gekroond tot Miss Teen Drenthe. Bewoners blijken tijdens 
een bijeenkomst ontevreden over de “shared space” in Eelde. 
 
Week 18 
Het slechte weer tijdens koningsdag heeft nauwelijks invloed op de sfeer in Eelde. In Vries reikt burgemeester 
Thijsen Koninklijke Onderscheidingen uit aan onze plaatsgenoten, de heren De Jongste, De Groot en Huizinga. 
Het nieuwe schoolgebouw, obs De Veenvlinder, in Groote Veen wordt in gebruik genomen. Ook voor zwembad 
Lemferdinge valt er iets te vieren, het openluchtbad bestaat 50 jaar. Wiebe Kruijer lost het mysterie van de 
twee jonge vrouwen bij het graf van de Canadese soldaat uit 1945 op. 
 

Mei 
Week 19 
De heer Penninga krijgt in het Gevangenismuseum van Veenhuizen een Koninklijke Onderscheiding. De 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden op 4 mei herdacht. Burgemeester Thijsen plant een 
bevrijdingsboom in het Bevrijdingsbos bij Noorddijk. 
 
Week 20 
Het bereiken van heet hoogste punt van de nieuwe sporthal in Groote Veen wordt gevierd met patat. De 
spanningen in de Gemeenteraad lopen op: Ties Polling biedt de resultaten van zijn handtekeningenactie aan. 
Dorpsklanken start met de serie Denkers en Doeners van het Corso. 
 
Week 21 
VV Actief is terug in de Derde klasse na een overwinning in Eenrum. De AvondWandel4Daagse gaat van start 
met droog weer. Dorpsklanken is op bezoek in Yde, waar men druk bezig is met de voorbereidingen voor het 
schoolfeest. 
 
Week 22 
Tweede Kamerlid Agnes Mulder plaatst het eerste zonnepaneel op het terrein van Groningen Airport Eelde. De 
mega Super in Ter Borgh is na maanden gesteggel in de Gemeenteraad van de baan. De grasbaanraces in Yde 

doen veel stof opwaaiern. Na de voetballers worden ook de hockeysters van HC Eelde D1 kampioen. 
 

Juni 
Week 23 
Op Hemelvaartsdag is er een stormloop op de door Ol Eel georganiseerde Boeken- en Platenmarkt en de veiling 
van schilderijen, gemaakt door Roel Bekkering. Van de actieve Historische Vereniging komt meer nieuws: de 
presentatie van het boek “De Laatste Rustplaats”, een inventarisatie van de begravingen op de oude 
begraafplaats in Eelde. Er was veel publiek op Bartjes 13de streektaalfestival in de Herberg van Hilbrantsz. Nel 
Woltil-Wolthoorn viert haar 100ste verjaardag.  
 

Week 24 
Triest nieuws is er voor de liefhebbers van de jaarmarkt. Voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis moet de 
organisatie de markt afblazen. Radio Noord zendt uit in het Klompenmuseum, omdat James Last op Klompen 
precies 50 jaar geleden is uitgebracht. Fietsliefhebbers uit heel Nederland komen naar Eelde om mee te rijden 
in VVV’s Fietsvierdaagse. Dan in Dorpsklanken een gesprek met de fortuinlijke familie Van Essen aan de 
Landsteinerweg waar de bliksem daags tevoren is ingeslagen. Het noodweer treft ook de boerderij van de 
familie Woldendorp aan de Westerhorn, waar een grote eik tegen de gevel valt. 
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Week 25 
Het schoolfeest in Yde is een feest voor het oog. Arnold van der Veen wint in de Vrije Standaardklasse de 
eerste autocross van Eelde. Ilke Jan Vrieling wordt Nederlands kampioen kleiduivenschieten bij de veteranen. 
VVD-raadlid Nina Hofstra kondigt haar vertrek uit de raad aan. Zij gaat per 1 juli aan de slag in haar eigen 
gemeente Tynaarlo. Het College geeft aaneen ton te willen uitgeven aan de fietssnelweg tussen Assen en 
Groningen. 
 
Week 26 
Het eerste Corsovoetbaltoernooi wordt een groot feest voor de deelnemers. Helga Damstra stopt als Remedial 
Teacher. Jamie Schuurman wordt geselecteerd voor de Eredivisie Bijzonder. Tibor del Grosso wordt kampioen 
Mountainbike bij de Nieuwelingen. Het hekwerk van De Braak is fraai gerestaureerd. De eikenprocessierups 
slaat toe op enkele plekken in Paterswolde. Tropisch warm is het op het achtste Koepeltjesfestival, dat 
desondanks goed is bezocht. 
 

Juli 
Week 27 
Eelde loopt warm met een fraaie opbrengst voor de Cliniclowns. Op het Timmerdorp wordt volop gebouwd. In 
zwembad Lemferdinge is een mooie overzichtstentoonstelling te zien van het 50-jarig bestaan van het 
zwembad. 
 
Week 28 
Dennis Franke presenteert zijn programma voor de Feesttent en geeft het goede voorbeeld door te starten met 
het gebruik van biologisch afbreekbare bierglazen. Vader en zoon annex trainer en speler Peter en Jordi Slijfer 
praten over de mooie toekomst van VV Achtief. 
 
Week 29 
Ondanks de wind nemen 356 fietsers deel aan de Tynaarlo Fietstocht van de VVV. Ol Eel restaureert de 
karakteristieke vlaggenmast, die terug wordt geplaatst op het terrein van de voormalige Rijksluchtvaartschool. 
 
Week 30 
Chez Henri Coiffures bestaat 40 jaar. Boswachter Reinder Hartog maakt zich ernstige zorgen over de 
aanhoudende droogte. William Polling en Arnold van der Veen veroveren de belangrijkste titels in het 
autocrossseizoen. 
 
Week 31 
Marjolein Nanninga wordt verkozen tot Bloemenkoningin 2019, Divine Meijer en Marral Kreijkes vergezellen de 
Hoogkerkse als hofdames. Uitgebreid wordt er gefeest in Eelde met Snollebollekes en Og3ne. De 
jubileumactiviteiten tijdens de feestweek rond zwembad Lemferdinge overtreffen alle verwachtingen. Monique 
van der Veen gaat afval te lijf met haar acite “Let’s get it done”. 
 

Augustus 
Week 32 
Grote winnaar bij het 63ste bloemencorso wordt “The Lion King” (ontworpen door Egbert Boerma) van de wijk 
Hooiweg-Schelfhorst, dat naast de Eerste & Ereprijs, de arrangeursprijs (Geert Huizing) verdient. De 
ontwerpersprijs gaat naar Patrick Wekema voor “Achter de schermen” (CdF), de figuratieprijs naar “Pirates of 
the Caribbean” (Korenbloem) en de Publieksprijs naar “Dances with Wolves” (Paalakkers). De Melkfabriek in 
Bunne bestaat 10 jaar. Nieuw Leven geeft een aubade aan het jubilerende echtpaar Frans en Lientje Krips-
Hagendoorn. 
 
Week 33 
Het herstelplan voor het herstel van de Landgoederen gaat de tweede fase in. De Wereldwinkel bestaat 50 jaar. 
Oud-Eeldenaar Emmelie Scholtens, wereldtopper in de dressuursport, geeft een clinic bij de Ravenruiters. 

 
Week 34 
De Culturele Raad Eelde organiseert een gevarieerd rondje cultuur. Het 25-jarig bestaan van Zorggroep 
Drenthe staat bol van de activiteite. De gemeente brengt verkeersknelpunten in kaart. Klaas Jan Westerhof 
vestigt de aandacht op de verloedering van de Baggelwieken. 
 
Week 35 
Oktober Kindermaand gaat van start. Hippisch Centrum Eelde houdt een Open Dag. De 
rioleringswerkzaamheden beginnen aan de westkant van Eelde. 
 

September 
Week 36 
Dat het elke dag Dierendag is blijkt wel op de Open Dag van het Terra Eelde. Het Kindcentrum Groote Veen 
wordt officieel geopend. Bewoners van de Vosbergerlaan starten met de aanleg van een bloemige weide in 
Landgoed Vosbergen. Bridgeclub “Up and Down” blijkt na 45 jaar springlevend. 
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Week 37 
Er is een stormloop op de geplande levensloopbestendige woningen op het terrein achter de Schoollaan/De 
Wieken. CCE en EP-zakelijk gaan samen verder. Omgevingsvisie Tynaarlo, een initiatief van de gemeente, 
begint op de Menso Altingschool. Royal FloraHolland kondigt aan het roer om te gooien, van de fysieke klok 
naar kopen vanaf het beeldscherm. De verhalenvertellers maken de historie rond kasteel De Waterburcht 
levend. 
 
Week 38 
Tevreden klanten en gelukkige reparateurs treffen Dorpsklanken in het Repair Café, dat 5 jaar bestaat. Enkele 
bewoners van De Lage Kamp lopen voor Kika tijdens de 4 mijl van Groningen. Wim Bodewes wordt geridderd. 
 
Week 39 
De verbouwde obs De Westerburcht wordt in stijl geopend. De eerste ervaringen met de proef elektrische 
deelauto van Buurtauto worden gedeeld. 
 
 
Woensdag 18 september 
In de bibliotheek kunnen mensen vandaag afscheid nemen van Nynke van de Molen, het gezicht van de 
bibliotheek. Het is een hele dag druk. Vele trouwe lezers zijn aanwezig en schudden de hand van de 
tegenwoordig geheten frontoffice medewerker. Ook wethouder Oetra Gopal is namens de gemeente present. 
Uiteraard zijn er cadeautjes gegeven en zijn de bezoekers getrakteerd op koffie of thee met een versnapering. 
En Nynke? Ze gaat van haar pensioen genieten. 
 
Zondag 22 september 
Hippisch Centrum Eelde houdt vandaag de jaarlijkse Open Dag. De zonovergoten dag trok veel belangstelling, 
zowel binnen als buiten. Er is van alles te zien en te beleven rond de manege. Bij de ingang staat een 
springkussen en verder zien we paardjes op rolletjes, de zogeheten Ponycycles. Maar er is meer, veel meer. 
Centraal staan natuurlijk de paarden. Er zijn demonstraties mennen, demonstraties met meertallen, 
vrijheidsdressuur enzovoort. 
 
Woensdag 25 september 

Dorpsklanken meldt vandaag dat er al een tijdje malafide pannenverkopers actief zijn en inmiddels ook in ons 
gebied. Ze zoeken de doelgroep uit en wel oudere mensen. Net als elders spreekt een op het oog keurige man 
de mensen op straat aan in keurig Nederlands. Hij biedt een paar overtollige pannensets aan voor in 
verhouding weinig geld. Later zal blijken dat deze pannen elders veel goedkoper zijn. 
 
September 
Het corso is weer voorbij maar Jacqueline Haijkens, voorzitter van het bloemencorso, heeft nog een afspraak 
staan. Het is een bijzondere ontmoeting met de dochter van Hendrik Brink, Trieneke Brink. Na een emotionele 
begroeting mag Jacqueline eindelijk de officiële cheque en een bos bloemen overhandigen. Haar vader was al 
jaren trouw lid van de corso loterij, maar heeft nog nooit wat gewonnen. Begin augustus is Hendrik helaas 
overleden en gaf zijn lot aan zijn dochter met de woorden “neem jij dit lot maar, want er komt nog een trekking 
en wie weet win je nog wat”. Ja en dan valt de hoofdprijs van € 10.000 op dat lot van pa. 
 
September 
Werk in uitvoering. De rioleringswerkzaamheden in het centrum zijn begonnen en dat is goed te merken. De 
hele straat ligt open. Het verkeer moet omrijden. De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. 
Allereerst is de Beethovenweg aan de beurt, aansluitend de Brouwerssteeg. Het gaat een tijdje duren, tot ver in 
december. Tot dan is het even doorbijten. Ook de busroute is gewijzigd. Veel passagiers die ten westen van de 
Hoofdweg wonen moeten nu gebruik maken van de bushaltes bij de dorpskerk, de Komeet en de Raadhuislaan. 
Aanwonenden in de laatstgenoemde straat ervaren veel hinder van “geparkeerde” fietsen. 
 
September 
Het Natuurplatform Drentse Aa maakt zich zorgen over de uitstoot van stikstof op Groningen Airport Eelde. Het 
platform wijst erop dat de luchthaven dicht bij een aantal natuurgebieden ligt, waaronder het stroomdag van de 
Drentse Aa dat als Natura-2000 gebied is aangemerkt door de EU. Het platform wijst erop dat veel toestellen 
die GAE aandoen een lage passagiersbezetting hebben en dat daarom de vervuilingsfactor per passagier 
onaanvaardbaar hoog is. Sluiting van het vliegveld is daarom zeer gewenst. 
 

Oktober 
Woensdag 2 oktober 
Een vrouw is vanmorgen in Eelde gewond geraakt nadat zij is aangereden door een auto. Ze is met onbekende 
verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is op haar fiets geraakt door de auto. De aanrijding is 
gebeurd op de kruising van het Groote Veen en Het Mepschenslag. 
 
Oktober 
School Noord is niet meer. Tien jaar geleden is de naam van de oude basisschool van Paterswolde veranderd in 
OBS Ter Borch. Een jaar later verlaten de kinderen de oude locatie aan de Groningerweg om naar de 
nieuwbouw in Ter Borch te gaan. En nu verdwijnen ook de stenen om plaats te maken voor de nieuwbouw van 
villa’s. De school heeft in september 1903 haar deuren voor het eerst geopend. 
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Oktober 
De Nederlandse radio bestaat op 6 november precies 100 jaar. In het kader van deze mijlpaal heeft de VARA-
omroep een top 40 samengesteld van de belangrijkste radiostemmen van de afgelopen eeuw. Onze Jan 
Pelleboer komt in de top 40 voor en wel op plaats 32. Jan Pelleboer is volgens het juryrapport de eerste 
weerman met een “personality”, die spreekt over zon, regen en wolkenvelden alsof hij smeuïg nieuws te 
melden heeft. Hij doet dat inclusief rapportcijfers. 
 
Oktober 
De Taalklas van OBS De Veenvlinder wordt wereldberoemd. Deze maand staat de speciale Eelder klas voor 
anderstaligen zelfs in de New York Times. In dit medium wordt geschreven over de 14-jarige Tesfay uit Eritrea, 
die ingeburgerd is geraakt in een klein dorpje in het noordelijk deel van Nederland. Op de betreffende school is 
een klas voor vluchtelingen. Tesfay ontmoet daar “Miss Rasan”, die een speciaal lesprogramma heeft 
samengesteld, waarbij zaken als omgaan met angst en stress behandeld worden. Naast veel aandacht voor 
emotionele ontwikkeling, is de klas bedoeld om de anderstaligen sneller Nederlands te leren. 
 

November 
Vrijdag 1 november 
Het had letterlijk wat voeten in aarde, maar de onlangs gerestaureerde vlaggenmast op het voormalige terrein 
van de Rijksluchtvaartschool staat weer fier overeind. Dankzij vereende krachten van leden van de Historische 
Vereniging Ol Eel, is het gevaarte vandaag overeind gezet. De vlaggenmast is een eerbetoon aan de 
Rijksluchtvaartschool, die van betekenis is geweest voor de luchtvaart. Koning Willem Alexander heeft hier de 
opleiding tot piloot nog gevolgd. De gebouwen zijn aangemerkt als provinciaal monument. 
 
Zaterdag 2 november 
Een slimme mogelijkheid om onverlaten te straffen die lege zakken en dergelijke van de McDrive bij Ter Borch 
op straat weggooien, blijft onbenut, zo blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders van Tynaarlo. 
Raadslid John Franke (Leefbaar Tynaarlo) presenteerde het ei van Columbus: print het kenteken van de auto op 
de verpakking van de hamburgers en de patat en het is meteen duidelijk wie de afzender s als er ergens 
zwerfvuil ligt. Hij vroeg of de gemeente McDonald’s via de Algemeen Plaatselijke Verordening kan verplichten 
deze werkwijze in te voeren. Burgemeester en wethouders voelen er niets voor. 
 
Zaterdag 2 november 
Patty Wageman vertrekt na ruim vijf jaar als directeur van Museum De Buitenplaats. Ze gaat aan de slag bij 
Stichting Oude Groninger Kerken. Wageman start op 1 februari 2020 als directeur in Groningen. De Raad van 
Toezicht van De Buitenplaats gaat op zoek naar een opvolger. 
Onder leiding van Wageman is er een nieuwe koers ingezet waarin jaarlijks vier tentoonstellingen te zien zijn 
die aansluiten bij het seizoen in de tuin. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het opknappen van de moestuin, 
producten daaruit worden gebruikt in de keuken van het museumcafé. 
In 2015 is ze betrokken bij de oprichting van de businessclub van Museum De Buitenplaats voor ondernemers 
die het museum een warm hart toedragen. 
 

Zaterdag 2 november 
De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde sturen aan op een vertrek van 
directeur Marco van de Kreeke. Er is overeenstemming, alleen moet een deel van de aandeelhouders nog ja 
zeggen. Marco van de Kreeke ligt al een tijdje onder vuur van de aandeelhouders. Dat zijn de provincies 
Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen. 
 
Zaterdag 2 november 
Het hele land staat vandaag in het teken van de Natuurwerkdag, een initiatief van LandschappenNL. De 
negentiende editie heeft als thema “biodiversiteit”. Eelde-Paterswolde doet ook mee aan het natuurevenement. 
De opkomst is boven verwachting. Maar liefst 45 mensen hebben zich opgegeven om aan de slag te gaan in 
Landgoed Vosbergen. Het is de eerste keer dat de werkdag hier is georganiseerd. De werkzaamheden bestaan 
onder meer uit gaten in de grond boren en bollen poten. Ruim negenduizend bollen, met klinkende namen als 
Knikkende Vogelmelk en Boerenkrokus, gaan de grond in. 
 
Zaterdag 2 november 
In een volle zaal is op gisteren en vandaag het eenakterfestival van de VVV gehouden. Drie toneelverenigingen 
uit de omgeving voeren een eenakter op. Toneelgroep Erica uit Yde bijt het spits af met “Een slechte buur is 
soms beter dan een verre vriend”. Vervolgens is het de beurt aan Jong Talent met “’k heb mooie blomme”. De 
Herintreders mogen na de tweede pauze de avond afsluiten met “Opa laveloos”. 
 
Zaterdag 2 november 
Bomvol is het vanavond in de Diamantzaal van het Familiehotel tijdens het jaarconcert van Muziekvereniging 
Nieuw Leven. Met recht kan gezegd worden dat de dirigenten Albert Hoven en Abel Zuidema erin geslaagd zijn 
een gedurfd en vernieuwend repertoire ten gehore te brengen met de slagwerkgroep en het harmonieorkest. 
Ook zijn een aantal leden vanavond in het zonnetje gezet. Simone Huttenga-Doornbos speelt alweer 12,5 jaar 
bij de vereniging. Jasper Balsma heeft er 25 jaar opzitten. Dat geldt ook voor Kor Bakker. Tjeerd Roersma 
tekent voor 40 jaar en als klap op de vuurpijl is Geert Wietzes maar liefst 50 jaar lid van Nieuw Leven. 
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Zondag 3 november 
Vanaf vandaag tot en met woensdag lopen Tim Saalbrink (37) en Anouk Pool (23) bijna 100 kilometer door 
Drenthe. Dat doen zij niet omdat ze fanatieke wandelaars zijn, maar om aandacht te vragen voor psychische 
problemen en pesten. Vandaag zijn ze in Eelde gestart. Tim en Anouk zaten een tijd lang flink in de mentale 
kreukels. 
 
Maandag 4 november 
Sluiting van Groningen Airport Eelde is „onvermijdelijk”. De luchthaven is „technisch failliet”, stelt Vereniging 
Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) vandaag in een brief gericht aan de gemeenten Assen, Groningen, 
Tynaarlo en de provincies Groningen en Drenthe. De vereniging van uiterst kritische omwonenden roept deze 
aandeelhouders op om maar snel te stoppen met de noordelijke luchthaven. 
 
Dinsdag 5 november 
Ol Eel organiseert vanavond in het museumcafé van De Buitenplaats een thema-avond over het Nijsinghhuis. 
De roemruchte geschiedenis van het rijksmonument is op eigentijdse manier belicht. Spreekstalmeester Vera 
Lolkema weet de volle zaal te boeien met filmfragmenten, foto’s, krantenknipsels en interviews. Meteen is 
rechtgezet dat je Nijsinghhuis uitspreekt als Niesinghuis. Het gebouw zelf staat bekend onder drie namen: 
Schultenhuis, Nijsinghhuis en oud-gemeentehuis. Ook vele scholen en verenigingen hebben van het gebouw 
gebruik gemaakt. Het is een MFA geweest, zoals we die nu kennen. 
 
Donderdag 7 november 
De inloopavond over de reconstructie van de Hoofdweg, die vanavond wordt gehouden in Herberg van 
Hilbrantsz, trekt veel belangstelling. Niemand van de aanwezigen heeft het over de gevolgen van de 
werkzaamheden, die 1,5 jaar gaan duren, voor het Bloemencorso, de jaarmarkt en zelfs de Sinterklaasintocht, 
die allen gebruik maken van de Hoofdweg. Onbegrijpelijk is dat de gemeentelijke vertegenwoordiger niet weet 
dat de jaarmarkt op een deel van de Hoofdweg staat. De aannemer moet rekening houden met deze 
evenement. De werkzaamheden wordt van zijstraat naar zijstraat uitgevoerd. De Hoofdweg zal 6 meter breed 
worden, gescheiden van een fietspad van 2 meter en voetpad van 1,20 meter. Met een goot voor de 
afwatering. Ook de riolering en de verlichting worden aangepakt. 
 
Vrijdag 8 november 

Tijdens de 17e editie van het Nationaal Schoolontbijt, de week waarin een half miljoen kinderen samen gezellig 
en gezond ontbijten op 2750 basisscholen, vinden ook Burgemeestersontbijten plaats. Vandaag ontbijt 
wethouder Vemer met de leerlingen van OBS De Veenvlinder. De wethouder ontvangt de schoolkinderen voor 
een gezamenlijk ontbijt op het gemeentehuis. Zo geven ze samen het gezonde voorbeeld. In totaal doen 250 
burgemeesters in het hele land aan deze actie mee. Veel van hen betalen symbolisch voor het ontbijtje dat de 
kinderen meebrengen met een donatie aan Het Vergeten Kind. 
 
Vrijdag 8 november 
Het wordt een mooie traditie, de lampionnenoptocht van Volksvermaken. Net als vorig jaar lopen vandaag ruim 
tweehonderd kinderen mee, met in de hand de meest kleurrijke lampionnen. De start is op ’t Kampje. Daar 
krijgen de kinderen snoepgoed mee in hun rugzak. Volksvermaken heeft weer een mooie looproute uitgezet. De 
sfeer wordt verhoogd door de Oertetters, een dweilorkest uit Friesland. Er is een tussenstop gemaakt bij 
woonzorgcentrum Symphonie (Else van der Laanhuis). Op deze wijze hebben ook ouderen genoten van het 
feest. 
 
Zondag 10 november 
Het hedendaagse beeld van de kinderen is dat ze de hele dag spelletjes spelen op hun telefoon. Maar er zijn 
genoeg kinderen die naar buiten gaan en nuttige dingen doen. Een groep jongens in de wijk Spierveen vertoont 
volgens een buurtbewoner prachtig speelgedrag. Naast spelen steken de jongens hun handen uit de mouwen. ’s 
Winters zijn ze in de weer met sneeuwschuivers en nu in de herfst met de bladharken. Heel stoer hebben ze 
oranje pionnen in hun karretjes. Als echte wegwerkers. Vandaag is deze schoonmaakploeg bezig aan De 
Kooistukken. Deze straat ziet er straks weer keurig uit. 
 
Woensdag 13 november 
Dorpsklanken meldt vandaag dat aan de Hooiweg al ruim twee weken de straatverlichting defect is. Inwoners 
hebben al enkele keren geklaagd bij de gemeente, maar die verwijst naar Enexis. Wethouder Henk Lammers, 
die over openbare verlichting gaat, zegt dat hij niet veel drukmiddelen heeft om Enexis tot actie te dwingen. 
 
Donderdag 14 november 
IVN Eelde-Paterswolde en de Historische Vereniging Ol Eel presenteren in Ons Dorpshuis gezamenlijk een 
bijzondere lezing over strandgapers. De strandgaper is een in de Waddenzee algemeen voorkomend 
tweekleppig schelpdier. De spreker Karel Essink, een marien-ecoloog uit Paterswolde, vertelt een soort 
detectiveverhaal over het schelpdier, waarbij zelfs historische tochten van Columbus en de Vikingen een 
belangrijke rol spelen. 
 
Donderdag 14 november 
Vanavond zijn Pieter en Marga Jannenga uit Haren te gast op de ledenbijeenkomst van de Vrouwen van Nu. De 
volle zaal is enorm onder de indruk van de presentatie van hun reis naar Antarctica met een bizar einde. Hun 
schip kwam in golvend pakijs van 1,5 cm dik met als gevolg een gat in de romp. Er werd een S.O.S. alarm 
uitgestuurd en noodsignalen gegeven. Ieder moest een zwemvest pakken. Het schip maakte slagzij en men 
moest het schip verlaten. Er moest worden overgestapt in open rubberboten en reddingsboten. Na 6 uur zonk 
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het schip met alle bezittingen. Alle opvarenden zijn opgepikt door een Noors cruiseschip. Even daarna stak er 
een zware sneeuwstorm op. De presentatie van de reis is samengesteld met filmpjes en beelden van 
medepassagiers, die toevallig hun camera om de nek hadden. 
 
Zaterdag 16 november 
Sinterklaas rijd tijdens de intocht in Eelde-Paterswolde niet op zijn trouwe schimmel Amerigo. Nee, omdat de 
intocht vandaag als thema circus heeft, verruilt de Goedheiligman zijn ros voor een kameel. Het zijn prachtige 
taferelen in de stoet die vanaf het Paterswoldsemeer over de Hoofdweg gaat met ook een nostalgische 
pipowagen, die voortgetrokken door een ezel. Zwarte Pieten ontpoppen zich als circusartiesten. Bij de 
winkelcentra wordt het publiek getrakteerd op acrobatiek van het hoogste niveau. 
 
Zaterdag 16 november 
Groningen Airport Eelde is vanavond het decor van de derde editie van de Mobility Service Airport Night. Aan 
het hardloopevenement in de donkere avonduren doen zo’n tweeduizend mensen mee. Het is een speciale 
editie, want het is de laatste keer dat er in het donker over het vliegveld wordt gelopen. Het sfeervolle 
gebeuren is met veel muziek afgesloten. 
 
Maandag 18 november 
Een jonge vrouw is vanmiddag overgebracht naar het ziekenhuis na een verkeersongeval op de Hoofdweg in 
Paterswolde. Door een voorrangsfout kwamen op het kruispunt Hoofdweg/Nieuwe Akkers de scooter en auto 
met elkaar in aanraking, waarbij de vrouw gewond is geraakt. De vrouw zat achterop de scooter, de bestuurder 
van de scooter bleef ongedeerd. 
 
Zaterdag 23 november 
Geert Blaauw is vandaag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn tomeloze inzet in het 
brandweerkorps. Blaauw is ruim 39 jaar vrijwilliger geweest en heeft zijn sporen verdiend bij de brandweer. In 
zijn carrière rukte hij ongeveer 3000 keer uit voor een calamiteit. De laatste twintig jaar was hij actief als 
bevelvoerder. Blaauw heeft zijn brandweercarrière beëindigd per 1 maart 2019. 
 
Zaterdag 23 november 
Vandaag zijn de jaarprijzen van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) uitgereikt tijden het 

jaarcongres in Nieuwegein. Eric Mekel van tennisvereniging de Marsch is benoemd tot vrijwilliger van het jaar. 
 
Zaterdag 23 en zondag 24 november 
Dit weekend is in de Flowerdrome de “Eelde Classics” georganiseerd. De oldtimerbeurs is mede aangestuurd 
door Autotron Rosmalen. In het Brabantse land zijn ze helemaal weg van “Eelde”, dat gezien wordt als de 
grootste show in zijn soort. Alles wat over de weg heeft gereden staat hier. 
 
Maandag 25 november 
De straat bij de nieuwe sporthal in Groote Veen krijgt een aansluiting op de Burg. Legroweg. In verband met de 
aanleg hiervan is vanaf vandaag de Burg. Legroweg, ter hoogte van de sporthal afgesloten voor verkeer. Een 
omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer via de Esweg en de Hoofdweg met borden aangeven. Voor fietsers 
is er een korte omleidingsroute  via de wijk Groote Veen. De afsluiting staat tot uiterlijk vrijdag 20 december 
gepland, afhankelijk van de duur van de werkzaamheden. 
 
Woensdag 27 november 
Dorpsklanken meldt vandaag dat corsowijk Spierveen met ingang van 1 januari stopt met al haar activiteiten. 
Dit vanwege een gebrek aan genoeg vrijwilligers. Spierveen deed dit jaar mee met de wagen “Beauty and the 
Beast”. Het dalend aantal vrijwilligers, de beschikbaarheid van deze mensen en het niet invullen van 
openstaande (bestuurs-)functies zijn redenen voor de corsowijk om te stoppen. Hiermee stopt ook het 
inzamelen van oud-papier in de wijk. 
 
Donderdag 28 november 
De ontwikkeling van het Eelder centrum gaar al jarenlang langs bergen en dalen. Vandaag komt er een nieuwe 
kink in de kabel, waardoor de bouw van 33 appartementen en de aanleg van een parkeergarage in de 
dorpskern willicht op losse schroeven staan. Er is bekend gemaakt dat de Groninger projectontwikkelaar 
Vastgoud bv failliet is verklaard. Het is op dit moment onduidelijk welke gevolgen dit zal hebben. 
 
Zaterdag 30 november 
Het einde van Sporthal De Marsch is daar. Vandaag is het slotfeest gehouden. De allerlaatste avond in het 
Sportcafé. Aan het einde van de avond klinkt het lied “de lampen goan uut”, naar het afscheidslied van 
Normaal. 
 
Zaterdag 30 november 
Vandaag vindt het 6e open koppeldarttoernooi plaats in “Ons Dorpshuis. Met 26 koppels is het weer een 
gezellige en geslaagde avond met veel publiek. De koppels spelen in de eerste rondes in poules, waarna de 
nummers 1 en 2 doorgaan naar de winnaarsronde en de nummers 3 en 4  naar de verliezersronde. In deze 
rondes is door een knock-out systeem gestreden om de mooie vleesprijzen. Francois Burghgraaf en Matthijs 
Toonder zijn de winnaars van dit toernooi. 
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December 
Zondag 1 december 
De wedstrijd in de 3e klasse B tussen Actief en TLC is vanmiddag vroegtijdig gestaakt nadat een speler van 
Actief bij een botsing met een tegenstander hard op zijn rug viel en ook nog een schoen in zijn gezicht krijgt. 
Aanvankelijk wordt gedacht dat hij daarbij zijn tong heeft ingeslikt. Gelukkig blijkt dat een stukje kauwgom in 
zijn keel was geschoten. Het incident is in de 88e minuut van de wedstrijd, bij een 2-0 voorsprong voor de 
thuisploeg. De speler, Justin Krijthe, heeft ook een gebroken kaak en een hersenschudding. 
 
Dinsdag 3 december 
Volgend voorjaar wordt begonnen met de reconstructie van de Hoofdweg en ook zal de riolering er worden 
aangepast. Tijdens de raadsvergadering van vandaag is duidelijk geworden dat omwonenden zich zorgen 
maken over de aanpak en de gevolgen van de werkzaamheden. Ook de gemeenteraad heeft er een zwaar 
hoofd in. Bovendien blijkt dat het overleg met de bewoners en omwonenden geen schoonheidsprijs verdient. 
Daarom is onderzocht of de aanbesteding van de werkzaamheden nog een keer met twee maanden kan worden 
uitgesteld om ruimte te maken voor een betere burgerparticipatie. 
 
Woensdag 11 december 
Dorpsklanken meldt vandaag dat vandalen huis hebben gehouden in Groote Veen. Bij de nieuwe sporthal zijn 
hekwerken omgegooid, liggen verkeersborden op de grond. Afgelopen weekend was het weer raak. Aan de 
Burgemeester Legroweg is een mobiele graafmachine vernield. Deze zou worden gebruikt  voor de nieuwe 
oversteekplaats bij de sporthal. De ramen van het graafwerktuig zijn ingegooid en hydrauliek slangen 
doorgesneden. Anderhalve week geleden zijn alle containers aan de Zevenhuizerweg omgekieperd. 
 
Zaterdag 14 december 
Vanmiddag om 17.15 uur is het een minuut lang stil in sporthal De Marsch. De allerlaatste basketbalwedstrijd 
in de sporthal is gespeeld door het Dames1 team van Exercitia. Bij dit moment moet natuurlijk samen met de 
tegenstander, Scylla3, even stil worden gestaan. 
 
Zaterdag 14 december 
Vandaag houdt het Eelder Bloemenkoor, onder leiding van Mark Pepping, in de dorpskerk haar traditionele 
kerstconcert. Het concert is uitverkocht. De kerk is omgetoverd in een Engelse sfeer. De bezoekers worden 
verwelkomd met een glas glühwein of kwast. Naast de traditionele liederen zijn er ook nieuwe Engelse 
nummers te horen. De aanwezigen genieten van een prachtige avond en keren huiswaarts met een kerstgroet 
en een Christmaszuurstokje. 
 
Zondag 15 december 
Vandaag is de huiskamer van Herberg Hilbrantsz in de kerststemming met kerstliederen en stamppot. De 35 
gasten worden met een glaasje glühwein verwelkomd, waarna ze kunnen luisteren en meezingen met 
kerstliederen van zanggroep “met Hart en Ziel”, onder leiding van Winnie Pollard en Jakob van Ringen op 
gitaar. 
 

Woensdag 18 december 
Dorpsklanken meldt vandaag dat de afsluiting van een deel van de Burgemeester Legroweg voor vervelende 
sluiproutes zorgt. Een bewoner van de Weeakkerweg beklaagt zich erover dat alles kapotgereden wordt en 
spreekt van een levensgevaarlijke situatie. Het blijkt dat er veel verkeer door de Weeakkerweg rijdt en diepe 
sporen in de berm achterlatend. 
 
Woensdag 25 en donderdag 26 december 
Voor de vierde keer op rij heeft Natuurmonumenten op beide kerstdagen een levende kerststal georganiseerd 
op De Onlanderij in Eelderwolde. Naast koeien, schapen en ezels is er dit jaar ook veel nieuws. Een bijzonder 
bos met wilde dieren en nog veel meer. 
 
December  
De afgelopen tijd is er in de Vosbergen flink gesnoeid. Langs een groot deel van de paden is het dode hout 
verwijderd. Hiermee is de kans op vallend hout een stuk kleiner geworden. Volgend jaar wordt het tweede deel 
aangepakt. De snoei is door Eigen Houtje uitgevoerd, met hulp van een aantal vrijwilligers. In totaal zijn er 
ongeveer 250 uur door vrijwilligers met veel plezier gewerkt. De dode bomen zijn niet volledig gekapt, maar de 
koppen zijn eruit gezaagd. Hierdoor blijft er een stam staan die nog jarenlang een ecologische bijdrage kan 
leveren voor vogels en insekten. 
 
 

Overzichten 
 

Overleden (voor zover bekend) 

Week 17 Herma Stroetinga in de leeftijd van 75 jaar. 
18 september Foppe Ritsma, geboren te Peize en overleden te Groningen, wonende Steenakkerweg 1  
 en weduwnaar van Erica Francisca van Zonneveld, in de leeftijd van 77 jaar. 
21 september Bate (Bart) Westerhof, geboren te Zeijen en overleden te Eelde, wonende in de Duinstee en  
 echtgenoot van Henny Westerhof-Lanting, in de leeftijd van 89 jaar. 
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3 oktober Aaltje Zuidervel-Nijdam, echtgenote van Sieger Zuiderveld. 
23 oktober Marieke Koopmans, in de leeftijd van 54 jaar. 
25 oktober Sieberdina (Diny) Jasper-van der Woude, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Sije  
 Jasper, in de leeftijd van 95 jaar. 
26 oktober Jantiena Tjalkes-Wolters, geboren te Haren en overleden te Eelde, wonende in het Else van  
 der Laanhuis en weduwe van Johannes Tjalkes, in de leeftijd van 92 jaar 
16 november Jacob Jan (Jaap) de Vries, geboren en overleden te Groningen, wonende Brahmsweg 5 en  
 echtgenoot van Heleen de Vries, in de leeftijd van 82 jaar. 
18 november Antje (Annie) Douwsma-Lemmen, geboren te Eelde en overleden te Norg en weduwe van  
 Albert Douwsma, in de leeftijd van 94 jaar. 
21 november Emma Roberta Beatix (Trix) Slot-Stahlberg, geboren te Soerabaja en overleden te Yde,  
 wonende Sissingestraat 18 te Yde en echtgenote van Harm J. Slot, in de leeftijd van 81 jaar. 
24 november Johannes Hendrik Kremer, geboren te Paterswolde en overleden te Vries, wonende Boermarke  
 4 te Vries en echtgenoot van Bertha Kremer-Nijdam, in de leeftijd van 74 jaar. 
27 november Helena Johanna (Leny) Cannegieter-Smit, geboren te Lisse en overleden te Eelde, wonende  
 aan de Pinksterbloem 68 en echtgenote van Joop Cannegieter, in de leeftijd van 88 jaar. 
November Ina van der Goot, wonende aan de Schoollaan. 
4 december Jan Weis, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen, wonende Molkampen 38 en  
 echtgenoot van Gepke Weis-Boer, in de leeftijd van 82 jaar. 
20 december Antje Bijkerk-Zijlvaart. 
23 december Martha ter Voorde-Lieuwen, geboren te Vlissingen en overleden te Paterswolde, wonende  
 Vennerstraat 62 en echtgenote van Jaap ter Voorde, in de leeftijd van 81 jaar. 
 

Jubilea (voor zover bekend) 

Week 2 60 jaar getrouwd Jaap en Aukje Berghuis 
Week 3 60 jaar getrouwd Jannes en Janna Harms 
Week 9 60 jaar getrouwd Theo en Baukje Klok uit Yde 
Week 17 60 jaar getrouwd het echtpaar Bensink-Groen 
Week 18 60 jaar getrouwd het echtpaar Zuiderveld 
Week 30 60 jaar getrouwd Tjeerd en Wea Roersma-Westra 
Week 31 60 jaar getrouwd Sake en Wimmy de Boer 
Week 34 60 jaar getrouwd Gerrit en Gretha Hut-Luttmer 
Week 36 60 jaar getrouwd Caspar en Ina Doorn-Mensinga 
Week 40 60 jaar getrouwd Han en An Mulder-de Vos 
23 oktober 60 jaar getrouwd Han Mul en An Mul-de Vos, wonende in het appartementencomplex  
 Residence “De twee provinciën”. 
23 december 60 jaar getrouwd Jan Krijthe en Gerda Bensink, wonende aan de Groningerweg te  
 Eelderwolde. 
24 december 65 jaar  getrouwd Jilt en Antje Palsma-van Dellen, wonende Geyssendorfferweg 5. 
 

Bronnen 
Dorpsklanken 
DK Online 
Website DVHN Krant 
De Krant van Tynaarlo 


