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Eelder Journaal 2020 
 

Feiten en gebeurtenissen 
  

Proloog 
Het is de laatste jaren een traditie bij de Oudjaarsviering, maar niet om trots op te zijn: de vernielingen. Op tal 
van plaatsen zijn weer eigendommen kapot gemaakt. Zo moest een brievenbus het ontgelden en het bushokje 
aan de Hoofdweg is vernield. Dit alles kost weer een hoop geld. Een totaaloverzicht van de schade is niet 
bekend, maar wordt geschat op 10.000 euro. 
 

Januari 
Januari 
De bezuiniging op de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo is definitief van de baan. De vestigingen in Eelde, 
Zuidlaren en Vries blijven overeind en ook de bibliotheken in negentien scholen blijven voortbestaan. 
 
Vrijdag 3 januari 
Kogels vliegen afgelopen nacht rond in de Hayo Hindriksweg. Het incident, waarbij de politie is beschoten, heeft 
uiteraard vaal impact. Het nieuws haalt zelfs de landelijke media. De schietpartij ontstaat naar aanleiding van 
huislijk geweld. De vriendin van de 27-jarige dader belt daarop de politie die massaal in actie komt. Er vallen 
geen gewonden en de dader is opgepakt. Burgemeester Marcel Thijsen heeft de bewuste woning laten dicht 
timmeren en verzegeld voor een periode van zes maanden op basis van de Opiumwet. De dader wordt verdacht 
van poging tot doodslag. 
 
Zondag 5 januari 
In ’t Loughoes houdt de Historische Vereniging Ol Eel vanmiddag haar traditionele Nieuwjaarsvisite. De 
bijeenkomst is als vanouds gezellig met dit keer een muzikaal tintje en waarbij voorzitter Jan Hendrik Hilbrants 
zijn afscheid aankondigt. Het jaar 2020 wordt een druk jaar voor de vereniging, die haar 40-jarig bestaan zal 
vieren, terwijl ook uitgebreid stil wordt gestaan bij 75 jaar bevrijding. Voor de muzikale noten zorgt “Grand Old 
Lady” Lianne Abeln samen met haar vaste begeleiders Ed Wennink en Nettie Vening. 
 
Maandag 6 januari 
Vandaag is het een bijzondere dag voor sportend Eelde-Paterswolde, want de deuren van de nieuwe dubbele 
sporthal in Groote Veen gaan open. Kinderen van de Veenvlinder bijten het spits af. In de loop van de dag 
volgen de hockeyclub en ’s avonds mogen de volleyballers en badmintonners hun sport beoefenen. 
 
Maandag 6 januari 
Vandaag is de eerste baby in het nieuwe decennium in de gemeente Tynaarlo geboren en wel aan de Wolfhorn 
te Eelde. Haar naam is Laurien Coco van Reemst. Ze is het vierde kind van Bart en Natalie. De baby is 
kerngezond ter wereld gekomen. 
 
Januari 
In het Noord-Willemskanaal is onlangs door een magneetvisser een flinke hoeveelheid fietsonderdelen uit het 
water gevist: 34 voorvorken en 76 buitenbanden, onderdelen van zogenaamde “Swap-fietsen”, die met name 
populair zijn bij studenten. De herkomst van het fietsarsenaal is een raadsel. Ook de beide waterschappen 
vinden het bijzonder dat zij nieuws niet hebben meegekregen. 
 
Zondag 12 januari 

Vandaag is Tibor del Grosso uit Eelde in het zuidelijke Rucphen Nederlands Kampioen Veldrijden bij de junioren 
geworden. Een pak van bijna 80 renners stuift om 11.15 uur het parcours op. Tibor is na een goed seizoen als 
een van de favorieten gestart. Al snel vormt zich een kopgroep van 8 man, waarin Tibor meestrijdt. Na 
anderhalve ronde pakt hij de kop en soleert geconcentreerd en genietend naar de meet en wordt daarmee 
kampioen. 
 
Zondag 12 januari 
Vanmiddag heeft de zeer geanimeerde, door de Culturele Raad Eelde georganiseerde, opening plaatsgevonden 
van de tentoonstelling “Verbinding”in Galerie Lemferdinge, met werk van Gina Bilyam, Linda Keuris, Rob Koot 
en Flos Pol. Juist in deze letterlijk en figuurlijk in brand staande wereld is verbinding des te belangrijker. 
 
Zondag 12 januari 
Vanmiddag om 16.00 uur heeft de opening plaatsgevonden van de expositie “Heimwee” door Sietske Bosma in 
Galerie Paterswolde (Villa Kakelbont). Als volwassene is het gevoel van heimwee misschien meer nostalgie 
geworden, het terugverlangen naar vervlogen tijden. Heimwee en nostalgie, het is allemaal terug te vinden in 
deze zeer gevarieerde tentoonstelling, dat tot en met 10 maart is te zien. 
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Dinsdag 14 januari 
Bart Schmeink is begonnen als interim-directeur van Groningen Airport Eelde. Schmeink zal tot medio 2020 
leidinggeven aan de organisatie en zich bezighouden met lopende projecten zoals de duurzaamheidsopgave en 
de luchtvaartnota waar het Ministerie aan werkt. 
“Met de komst van de nieuwe luchtvaartnota zal Groningen Airport Eelde een rol blijven spelen in de luchtvaart 
in Nederland. 
 
Donderdag 16 januari 
Bloemencorso Eelde heeft vanavond een bijeenkomst gehouden met wijkvertegenwoordigers. Aanleiding zijn 
problemen met het aantal vrijwilligers. De situatie is niet nijpend, maar het bestuur wil tijdig ingrijpen. Het 
stoppen van de wijk Spierveen is aanleiding om tot actie over te gaan. 
 
Donderdag 16 januari 
In café Boelens houdt ondernemersvereniging EPZ vanavond haar nieuwjaarsreceptie. Er is onder meer terug 
gekeken op het afgelopen jaar, waarbij de fusie tussen CCE en EPZ centraal staat. 
 
Donderdag 16 januari 
Same Old en Moonradio, beide voor het grootste deel uit Eelde-Paterswolde afkomstig, spelen vandaag op 
Eurosonic-Noorderslag. De twee acts doen mee aan het Hit the North traject van ESNS. Nadia Kramer, 
zangeres bij Mixed Generations (voorheen Eelder jamband), sluit haar Hit the North traject af tijdens deze 
editie van ESNS. Same Old en Moonradio zien we volgend jaar terug en gaan dit jaar een ontwikkelingstraject 
in. 
 
Januari 
De vijfde editie van de Groene 4 Mijl is gehouden onder prima weersomstandigheden. De regen van de 
afgelopen tijd heeft het parcours wel glibberig en modderig gemaakt. Maar de zon schijnt uitbundig. Voor het 
eerst is er een canicross verbonden aan de Groene 4 Mijl. Canicross is hardlopen in de natuur met een 
aangelijnde hond die naar hartenlust mag trekken zodat baas en hond samen zo snel mogelijk het parcour in de 
Onlanden over onverharde paden afleggen. 

 
Januari 
De Historische Vereniging Ol Eel, dat zich helemaal spitst op 75 jaar bevrijding is onlangs blij verrast met een 
unieke verzameling uit oorlogstijd. Spullen, afkomstig van Eldert Hol, die marconist was voor Radio Holland en 
werkzaam op de Holland Americalijn. Hij voer op verschillende koopvaardijschepen en werd twee keer door een 
Duitse U-boot getorpedeerd. De verzameling bestaat uit een Willem-II sigarendoos met zijn seinapparatuur, 
een opvallende hoed met het margrietembleem van Prinses Margriet, die alleen mensen mochten dragen die op 
een koopvaardijschip varen. Verder bestaat de verzameling uit een oorkonde, medailles en emblemen. 
 
Januari 
Het kabinet wil het afsteken van knalvuurwerk verbieden. Heb je het over knallen, dan denk je ook aan 
carbidschieten. En dan kom je aan een traditie, die met name in onze omgeving enorm populair is. In elk dorp, 
zelfs wijk, wordt er op Oudejaarsdag met carbid geschoten. Het knalfeest trekt massa’s mensen. Burgemeester 
Marcel Thijsen is klip en klaar:  “alles verbieden lost niets op.” “Het gaat om het gedrag van mensen, dat moet 
veranderen. Carbidschieten gebeurt op een veilige manier. Er wordt keurig een vergunning aangevraagd, de 
mensen houden zich aan de afspraken en regels. 
 
Januari 
Onlangs heeft Albert Heijn Paterswolde de naast gelegen boerderij aan de Hoofdweg met bijbehorende schuur 
gekocht. Met het pand van de visboer heeft Albert Heijn de volledige strook naar hun winkelpand in bezit. 
Albert Heijn wil de boerderij het liefst laten staan en renoveren. De achtergelegen schuur bij de boerderij zou 
kunnen worden verbouwd tot drie winkelunits met een terras ervoor. Deze plannen worden in goed overleg met 
de gemeente Tynaarlo ontwikkeld. 
 
Donderdag 23 januari 
De groep 8 van de CBS De Rietzanger heeft samen met de Holtenhoek uit Vries de scholenwedstrijd “Typisch 
Tynaarlo” gewonnen. Burgemeester Marcel Thijsen en wethouder René Kraaijenbrink komen vandaag naar de 
scholen om de prijzen uit te reiken. De winnende klassen krijgen taart en 500 euro van een dagje uit. De 
campagne “Typisch Tynaarlo” is bedoeld om aandacht te vragen voor de totstandkoming van de omgevingsvisie 
van de gemeente. 
 
Vrijdag 24 januari 
Vanmiddag om 16.00 uur is de officiële opening van Dansstudio Eelde. Eigenaresse Jacqueline Polling knipt het 
lint door en de genodigden mogen een kijkje gaan nemen in de nieuwe dansschool. Een groot deel van de 
zolderruimte boven de kleedkamers van VV Actief heeft een ware metamorfose ondergaan. De danszaal is zeer 
functioneel ingericht met drie grote ramen en een spiegelwand over de hele lengte, waardoor de ruimt optisch 
twee keer zo groot lijkt. De trap naar boven en de ontvangstruimte is fraai behangen met de kleuren van haar 
nieuwe logo, zwart en goud. 
 
Maandag 27 januari 
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Vandaag laat curator Gerard Breuker van het faillite Vastgoud BV weten dat er een streep is gezet door de 
afspraken die de gemeente en Vastgoud hebben gemaakt ten aanzien van de voormalige showroomlocatie in 
het centrum van Eelde. De gemeente Tynaarlo is daarmee vrij om nieuwe plannen te ontwikkelen. 
 
Maandag 27 januari 
In een stampvol Ons Dorpshuis zijn vanavond de ontwerpen voor het komende Bloemencorso gepresenteerd. 
In totaal gaat het om 22 ontwerpen voor het thema “Werk in Uitvoering”. Tien van de elf ontwerpers 
presenteren hun ontwerpen, waaruit de wijken later kunnen kiezen. 
 
Dinsdag 28 januari 
Hanneke Wiersema (CDA) uit Eelde is vanavond in de raad van Tynaarlo beëdigd als wethouder. De 62-jarige 
Wiersema volgt Henk Lammers op die met pensioen gaat. Ze krijgt bij haar benoeming elf stemmen voor en 
acht tegen, en één raadslid stemde blanco. Wiersema is bijna tien jaar raadslid voor het CDA in de gemeente 
Tynaarlo, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Ze runt al ruim 27 jaar piano-academie en 
muziekschool Jager in Eelde. Henk Lammers (66) uit Zuidwolde kwam in februari 2017 naar Tynaarlo. 
 
Dinsdag 28 januari 
Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft ten onrechte in een persbericht wereldkundig gemaakt 
dat het de geplande bezuiniging op het bibliotheekwerk terug te draaien zonder met een financiële 
onderbouwing te komen. Dat vinden verschillende partijen in de gemeenteraad. Volgens deze partijen heeft het 
college de medewerkers en leden van de bibliotheken blij gemaakt met een dode mus.  
 
Vrijdag 31 januari 
Theater  Café Boelens is vanavond voor de zevende keer in successie het decor van Winterdichters. Het theater 
was weer afgeladen vol. Niet alleen zijn er stoelen te kort, zelfs de garderobe is uitverkocht. Onder de 
aanwezigen maat liefst twee wethouders Oetra Copal en de net gekozen Hanneke Wiersema. Net als andere 
jaren speelt ze op de piano. De dichtende dominee Jaap Koopman kan als eerste David Vlietstra uit Eelde 
aankondigen. Vervolgens zijn aan de beurt Floor Lugtigheid uit Zwolle (maar oma woont in Eelde), debutant 
Martijn Doorn, Nicole Dijk, Hielke Tillema, Sacha Landkroon, Peter Tholen en Suze Sanders. 
 
Januari 

De bezwaarmakers tegen woningen op voormalig camping Schelfhorst hebben nul op het rekest gekregen . De 
meeste tegenstanders wonen te ver van het voormalig kampeerterrein, oordeelt de Raad van State. De 
bezwaren tegen tien zogeheten schuurwoningen, die daar gepland staan, zijn daardoor van tafel geveegd. Een 
buurtbewoonster woont wel dichtbij en heeft volgens de rechter dus een belang bij het bestemmingsplan 
Schelfhorst Natuurwonen. Zij vindt dat de voormalige camping aan de natuur moet worden teruggeven. Er 
zouden woningen mogen komen van 300 vierkante meter. De Raad van State merkt echter op dat de gemeente 
in het buitengebied maar 225 vierkante meter toestaat. Alleen na een zogenoemde afwijkingsprocedure mag 
worden uitgebreid naar 300 vierkante meter. Volgens de gemeente heeft de vernietiging van het 
bestemmingsplan niet tot gevolg dat het een natuurterrein wordt. 
 
Januari 
Op Groningen Airport Eelde is een elektrische laadpaal voor vliegtuigen geïnstalleerd. GAE is hiermee de eerste 
luchthaven in Nederland die deze voorziening heeft. Duurzame groei is een belangrijk aspect binnen de 
luchtvaart. Dit is realiseerbaar door het elektrificeren van zowel het grondmaterieel als de vliegtuigen zelf. De 
vraag naar een elektrisch laadpunt voor vliegtuigen is nog niet zo heel groot. 
 
Vrijdag 31 januari 
De voetbalclub vv Actief heeft vandaag met Lammie Vrieling een van haar trouwste vrijwilligers verloren. De 
laatste jaren spelen de lichamelijke klachten haar al dermate op, dat ze weinig meet op de club kon komen. 
Lammie was bij de club jeugdleider, gediplomeerd scheidsrechter, kantinebeheerder, ze heeft het schoonmaken 
van de kantine en kleedkamers verzorgd. Daarnaast heeft ze ook nog de kaartverkoop en distributie van leden- 
en donateurskaarten verzorgd. Natuur is zij een fanatiek supporter van de roodwitten geweest. Lammie is in 
2008 samen met haar toenmalige partner Thomas Jonkman door Actief benoemd tot Lid van Verdienste en in 
2010 voor haar inzet bij Actief Koninklijk onderscheiden 
 
 

Februari 
Februari 
Museum De Buitenplaats mag het beeld Octolopus van de in 2013 overleden kunstenaar Harro Nikkels aan de 
collectie toevoegen. Nikkels maakte de grote octopus in de jaren 2010-2011, toen hij wist dat hij nog maar een 
beperkte tijd te leven had. Het beeld was in het bezit van Anneke Walsma, die de beelden van de kunstenaar 
beheert. 
 
Zaterdag 8 februari en zaterdag 15 februari 
Toneelvereniging Nieuw Leven uit Eelderwolde speelt in Ons Dorpshuis een klucht van Nico Torrenga “De vloek 
van de Farao”. Aaltje Beerepoot heeft dit jaar geen zin om met haar man en hun caravannetje op vakantie te 
gaan. Ze heeft een all-inclusive reis naar Egypte geboekt, maar haar Berent heeft hier totaal geen zin in. In 
Egypte koopt Aaltje van een vreemde man een oud beeldje van een poes. Dat was niet verstandig. 
 
Maandag 10 februari 
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Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft vandaag Zonnepark Groningen 
Airport Eelde geopend. Er is een presentatie gegeven in het Luchthavenrestaurant. Het is het eerste zonnepark 
ter wereld dat op een actieve luchthaven is aangelegd. Het park bestaat uit 63.196 zonnepanelen, die genoeg 
stroom opwekken voor 6.200 huishoudens. Tevens is de gebouwde passagierscorridor speciaal, omdat deze is 
voorzien van zonnepanelen. De luchthaven is daarmee volledig zelfvoorzienend in haar elektriciteitsverbruik. 
 
Donderdag 13 februari 
Vandaag is Tinie Kroeze gehuldigd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Vrouwen van Nu, vanwege 
haar 70-jarig lidmaatschap. Gisteren is Tinie Kroeze 93 jaar geworden. Vorig jaar heeft ze haar heup gebroken 
en sindsdien loopt ze met een rollator, maar dat weerhoudt haar niet om nog volop actief en betrokken te zijn. 
Elke morgen  gaat ze 13 minuten op de hometrainer. De in Eelde geboren en getogen Tinie Kroeze is haar leven 
lang boerin geweest. 
 
Zondag 16 februari 
Afgelopen nacht zijn twaalf hekken gestolen uit de Onlanden. Sytze van der Goot, die de landerijen beheert in 
samenwerking met Natuurmonumenten heeft het vanmorgen ontdekt. In totaal staan er over een lengte van 3 
kilometer aan de Drentse Dijk 17 hekken, twaalf zijn er nu weg. Een van de hekken stond op een perceel met 
Exmoorpony’s, die zo hadden kunnen weglopen. 
 
Dinsdag 18 februari 
Na 28 jaar is er een einde gekomen aan de Vogelwacht Eelde e.o. Vanavond heeft het bestuur deze beslissing 
genomen tijdens de algemene ledenvergadering in kijkboerderij ’t Hoogeveld. De leden hebben ingestemd met 
het noodgedwongen voorstel. Volgens voorzitter Harry Douwes worden de activiteiten niet beleidsmatig 
ondersteund voor overheden en met de intensivering van de landbouw is een omslag gekomen in de 
broedresultaten van de weidevogels. Ook hebben organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
gebieden aangekocht, maar niet beheerd, waardoor verruiging is ontstaan en het broedgebied van weidevogels 
vrijwel verdwenen is. 
 
Donderdag 20 februari 
Slecht nieuws voor Groningen Airport Eelde: Luchtvaartmaatschappij AIS Airlines heeft vandaag de verbinding 
tussen Eelde en Kopenhagen/Münster stopgezet. Volgens Arend van der Meer, CEO van AIS Airlines, zijn de 

vast kosten te hoog om de verbinding voort te kunnen zetten. Ze hebben absoluut de juiste passagiersaantallen 
op de vluchten weten te behalen. Als ze de vaste kosten omlaag weten te brengen, willen ze de optie 
openhouden om de route in de toekomst weer op te pakken. AIS Airlines voerde sinds maart 2019 deze 
vluchten uit. 
 
Dinsdag 25 februari 
In de bibliotheek in Eelde vindt vandaag een lezing plaats over de huidige tentoonstelling in het Drents 
Museum: “Barbizon van het Noorden”. De lezing wordt verzorgd door een docent van het Drents Museum. Het 
dorpje Barbizon in Frankrijk is de eerste plek waar kunstenaars zich in de 19e eeuw verzamelden om de natuur 
te gaan schilderen, veelal in de openlucht. Drenthe vervult eenzelfde rol als Barbizon met kunstenaarsdorpen 
als Zweelo, Rolde en Vries als verzamelplekken. Tussen 1850 en 1950 komen alle belangrijke kunstenaars naar 
Drenthe: Anton Mauve, Hendrik Willem Mesdag, Jozef Israëls, George Hendrik Breitner. Zelfs Vincent van Gogh 
was enkele maanden in Drenthe. 
 
Dinsdag 25 februari 
Zo’n 200 senioren tussen de 69 tot 75 jaar doen vandaag mee aan de fitheidstest in de nieuwe sporthal Groote 
Veen. De test is onderdeel van het project “Gezond en fit ouder worden”. Zo wordt de bloeddruk gemeten en 
BMI (verhouding lengte/gewicht), krijpkracht, oog-handcoördinatie en beenkracht gemeten. 
 
Zaterdag 29 februari 
Ze zijn bekend van de Vismarkt in Groningen, “de jongs van Poseidon”. Nu ook in Paterswolde. Vandaag is de 
officiële opening. De rode loper is uitgelegd. Klokslag tien uur zijn de eerste klanten er al, maar ook de buren, 
de ondernemers die een welkomscadeautje hebben meegenomen. De jongens van Poseidon worden bedolven 
onder de bloemstukken. Iedereen is blij met de nieuwe viswinkel. 
 
 

Maart 
Zondag 1 maart 
Met ingang van vandaag wordt Mariëtta Jansen de nieuwe directeur van Museum De Buitenplaats. Zij volgt 
Patty Wageman op, die per 1 februari is aangesteld als directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken. 
Mevrouw Jansen was werkzaam als conservator De Ploeg en Kunst van de 20e eeuw in het Groninger museum. 
 
Maart 
Omdat er verschillende ontwikkelingen zijn met betrekking tot de plannen voor de kom van Eelde heeft de PvdA 
vragen gesteld aan B & W over hoe en nu verder met het steeds verder verpauperde centrum. De PvdA vindt 
het nu tijd voor nieuwe ontwikkelingen. De partij wil onder meer weten welke belemmeringen er op dit moment 
zijn om te overleggen met de ondernemers, die een alternatief plan hebben bedacht. 
 
Woensdag 4 maart 
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Sinds vandaag staan alle vliegtuigen van Flybe aan de grond. Het naderende faillissement van Flybe is een 
nieuwe klap voor Groningen Airport Eelde. Want ook de dagelijkse vluchten van GAE naar London Southend 
Airport zijn opgeschort.  
 
 
Woensdag 4 maart 
De brandweerkorpsen van Eelde en Vries zijn vanmorgen uitgerukt voor een brand aan de Groningerstraat in 
De Punt. Bij een bedrijf is tijdens werkzaamheden met een houtbewerkingsmachine brand ontstaan in de 
afzuiginstallatie.  De brandweer heeft de afzuiginstallatie naar buiten gebracht om het vuur te kunnen blussen. 
 
Vrijdag 6 maart 
In de Bloemenveilinghal zijn vanavond de ontwerpen gekozen voor het komende corso. Dit gebeurt sinds jaar 
en dag volgens een systeem dat heel eerlijk is. En dat houdt vooral in dat er geloot wordt. Eerst wordt de 
volgorde bepaald van de parade. Rond de Wieken bijt het spits af en Centrum sluit de rij. Na de pauze de 
volgorde van de tekeningen. Hooiweg-Zuid mag als eerste een ontwerp kiezen. Conferie des Fleurs mag als 
laatste een keuze maken. De wijken kunnen kiezen uit 22 ontwerpen met het motto “Werk aan de winkel”. 
 
Maart 
Het Coronavirus is niet dichtbij, het is er al. Gemeente Tynaarlo heeft haar eerste besmetting. Burgemeester 
Marcel Thijsen, verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, geeft in Dorpsklanken tekst en uitleg. 
Ondanks herhaalde oproepen van de regering blijven mensen veel hamsteren, ook in de gemeente Tynaarlo. 
Thijsen wijst erop dat er geen reden is tot hamsteren. Marcel Thijsen is verheugd over de hulp die elkaar 
geboden wordt. Thijsen ziet het typisch Drentse naoberplicht van nabij. Thijsen doet een dringende oproep aan 
iedereen: “Zorg voor elkaar. Blijf elkaar vasthouden, ook al mag het niet met de handen. Denk ook aan mensen 
in geestelijke nood: bel ze even vaker. We kunnen het virus alleen samen verslaan.” 
 
Maart 
De Belbus Eelde rijdt niet meer in verband met het Coronavirus. Het bestuur zegt de richtlijnen van het RIVM te 
volgen en heeft besloten om tot 6 april geen passagiers meer te vervoeren.  
 
Maart 

Vanwege de Coronavirus is besloten om de paasvuren in Eelde en in Paterswolde af te gelasten. Ook de 
inbrengdagen komen te vervallen. Het is voor de tweede achtereenvolgende keer dat het paasfeest is afgelast. 
Vorig jaar was de reden aanhoudende droogte. 
 
Maart 
Tot 6 april zijn bijna alle activiteiten in Eelde-Paterswolde afgelast in verband met de Coronavirus. Zo heeft de 
Historische Vereniging Ol Eel al haar activiteiten opgeschort en het historisch centrum gesloten. De Dorpskerk 
sluit de komende zondagen de kerkdeuren voor gelovigen. De kerkdiensten worden wel live gestreamd. De 
Toneeluitvoering van Concordia gaat niet door. De potgrondactie van Nieuw Leven is geannuleerd. De algemene 
ledenvergadering van IVN Eelde-Paterswolde gaat niet door. Ook de geplande activiteiten van het 
Herdenkingscomité Eelde  tot 20 april zijn grotendeels uitgesteld. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. 
 
Vrijdag 13 maart 
De paniek heeft toegeslagen na de aankondigde maatregelen van de regering betreffende het Coronavirus. 
Zelfs het ander zo nuchtere Eelde-Paterswolde reageert ongewoon. Met name in de supermarkten zijn er 
ongekende taferelen. Veel mensen zijn massaal aan het hamsteren. In de overvolle supermarkt ben je niet 
meer in staat om de vereiste afstand van 1,5 meter te handhaven. 
 
Maandag 16 maart 
De gehele opleiding Martinair Flight Academy verhuist naar Eelde. De vliegschool komt in het oude 
Rijksluchtvaartschoolgebouw, waar nu kunstenaarsvereniging Toyisten zit. De Toyisten moeten op 1 april weg 
uit de RLS-lokalen, om plaats te maken voor de oudste vliegschool van Nederland, die nu nog opereert vanaf 
Lelystad Airport. “Alles komt in Eelde centraal”, geeft een baliemedewerker van Martinair Flight Academy als 
voornaamste reden. Het gaat om alle facetten van de opleiding. De verwachting is dat de verhuizing eind maart 
plaatsvindt. 
 
Vrijdag 20 maart 
De gemeente Groningen heeft zijn aandelen in Groningen Airport Eelde verkocht aan stichting FB Oranjewoud.   
Stichting FB Oranjewoud komt voort uit de verkoop van de Friesland Bank aan de Rabobank en heeft als doel 
om het noordelijk ondernemersklimaat te stimuleren. De gemeenteraad van Groningen besloot in 2017 dat de 
gemeente haar belang in de luchthaven moest afstoten. Naast nieuwe aandeelhouder FB Oranjewoud zijn de 
provincies Drenthe en Groningen en daarnaast de gemeenten Assen en Tynaarlo nog aandeelhouder. Zij 
behouden hun aandelen. Wat er in de toekomst met Groningen Airport Eelde gaat gebeuren moet voor de 
komende zomer bekend worden. 
 
Vrijdag 20 maart 
Ook Groningen Airport Eelde heeft flink te lijden onder de Coronavirus. Er wordt simpelweg veel minder 
gevlogen. Sterker: het vliegtuig van TUI dat vandaag op Eelde is geland, is voorlopig de laatste vlucht. De 
reguliere vluchten stoppen tot 30 april. De vlucht van vandaag is uitzonderlijk, een zogeheten 
‘repatriëringsvlucht’, waarbij alleen passagiers opgehaald zijn uit Gran Canaria.  
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Dinsdag 24 maart 
Het Kabinet heeft vanavond tijdens een extra persconferentie strengere maatregelen afgekondigd in de strijd 
tegen het Coronavirus. Samenkomsten en evenementen worden tot 1 juni verboden en er geldt geen 
ondergrens meer voor 100 personen. Burgemeesters moeten beter kunnen handhaven. Ze mogen boetes 
uitdelen bij groepsvorming en kunnen bepaalde locaties sluiten. Die boetes zijn hoog: 400 euro voor 
particulieren en 4000 euro van bedrijven. De scholen vallen buiten de regeling van samenkomsten. Ze blijven 
in ieder geval tot 6 april gesloten. 
 
Woensdag 25 maart 
Vandaag wordt bekend dat ook het Bloemencorso Eelde in verband met de Coronavirus geen doorgang zal 
vinden.  Het bestuur heeft dit besluit genomen omdat de gezondheid van de medewerkers/vrijwilliger boven 
alles gaat en omdat het, in deze bizarre en economisch zeer moeilijke tijd, ongepast is bedrijven en 
ondernemers te benaderen om het bloemencorso te sponsoren. Hierdoor zullen de broodnodige financiële 
middelen ontoereikend zijn om het bloemencorso te organiseren. 
 
Donderdag 26 maart 
Om de kinderen te vermaken in deze moeilijke tijd is de Berenjacht in het leven geroepen. Een leuk spel, 
waarbij de Coronaregels in acht worden genomen. Inmiddels zijn er in ons land tienduizenden knuffelberen voor 
het raam gezet. Ook Eelde-Paterswolde doet volop mee met deze ludieke berenjacht. 
Het idee is overgewaaid uit Australië en Engeland. De inspiratie komt van het kinderboek ‘Wij gaan op 
berenjacht’ van Michael Rosen. Dinanda Rozeboom, beheerder van de facebookpagina Coronahulp ’t Harde, 
heeft het initiatief opgepakt en een lokale pagina aangemaakt. Mensen die een beer voor hun raam zetten 
kunnen dat op die pagina aangeven met het adres erbij. Op basis van die adressen kunnen ouders een route 
uitstippelen door hun eigen wijk. Er zijn ook al ouders die een ‘berenjacht afstreepkaart’ hebben gemaakt 
waarop hun kinderen het aantal gevonden beren kunnen afstrepen. De initiatiefnemers willen benadrukken dat 
mensen de richtlijnen van de RIVM voor 1,5 meter afstand en binnenblijven bij klachten goed na te volgen. 
 
Donderdag 26 maart 
Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen overwegen hun vliegtuigen te parkeren op Groningen Airport Eelde en 
Twente Airport. Tijdelijke opslag van vliegtuigen is in deze fase van de coronacrisis een probleem voor de 
internationale luchtvaart. In Frankfurt is een landingsbaan al veranderd in een parkeerplaats. Op Schiphol staan 

op dit moment vijftig vliegtuigen geparkeerd, van diverse maatschappijen met Schiphol als thuisbasis. Er is 
ruimte voor tweehonderd vliegtuigen. De maatschappijen zouden met name belangstelling hebben voor Twente 
Airport, maar ook met een schuin oog naar Eelde kijken. In Eelde kunnen drie grote en 23 kleine vliegtuigen 
worden geparkeerd, zegt directeur Bart Schmeink. „Maar dan staan ze wel heel dicht op elkaar. Je moet je niet 
rijk rekenen met kleine velden.” 
 
Zondag 29 maart 
Het Familiehotel Paterswolde is sinds vanmiddag gesloten. Een unicum in de historie van het hotel dat op 10 
juni 133 jaar bestaat. Aan het eind van de middag vertrekken de laatste gasten uit het hotel. Hotelmanager 
Dick Postma wil desgewenst het hotel ter beschikking stellen aan ouders van het McDonaldhuis, omdat ze daar,  
in verband met het Coronavirus,  te dicht op elkaar zijn. 
 
Maart 
Medewerkers van de drie bibliotheken in de gemeente Tynaarlo zijn deze week gestart met een bijzondere 
dienst voor haar klanten: een boekenbezorgservice. Omdat de bibliotheken op maandag 16 maart voor drie 
weken de deuren hebben gesloten, kunnen veel klanten hun gereserveerde materialen niet meer ophalen. De 
klanten zijn telefonisch of per mail benaderd met de vraag of ze de materialen thuis willen ontvangen. De 
meeste klanten zijn inmiddels voorzien. Klanten kunnen via de online-catalogus ook nieuwe reserveringen 
plaatsen, die vervolgens thuis worden bezorgd. Dit geldt alleen voor boeken die in de eigen bibliotheek 
aanwezig zijn. Op die manier doen de bibliotheken er alles aan om de fysieke collectie zoveel mogelijk 
beschikbaar te houden. Het is niet haalbaar om een moment van levering af te spreken. De materialen worden 
schoongemaakt en in een tasje aan de deurklink gehangen of in de brievenbus gedaan.  
 
Dinsdag 31 maart 
Het aantal inwoners van de gemeente Tynaarlo dat is besmet met het Coronavirus is opgelopen tot 18. Dat 
blijkt uit cijfers van de GGD Drenthe. In heel Drenthe waren vandaag 127 besmettingen met het Coronavirus 
vastgesteld. Volgens GGD Drenthe is dit beeld echter niet volledig, omdat slechts een beperkte groep mensen 
nog getest wordt. Inmiddels zijn vijf inwoners van de provincie Drenthe aan het Coronavirus overleden. 
 
Dinsdag 31 maart 
Museum de Buitenplaats kan het komende jaar rekenen op een subsidie van €50.000,- vanuit de gemeente 
Tynaarlo. Het museum draagt in het hart van Eelde bij aan de aantrekkelijke verblijfsfunctie volgens de 
gemeenteraad. Daarbij valt het in de eerste plaats op door zijn bijzondere architectuur, tuininrichting en het 
historische Nijsinghuis. Men ziet dat het museum inzet op kwalitatieve tentoonstellingen, educatie en 
maatschappelijke activiteiten als de wereldkeuken. Een project waarbij vluchtelingen gerechten koken bekend 
uit het land van herkomst. Met deze kwaliteiten weet het museum een groot, divers publiek aan zich te binden. 
 
 
 

April 
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April 
Het is stil in de straten van het dorp. Zelfs de anders levendige Hoofdweg maakt een lege indruk. Daardoor ook 
weinig klandizie in de winkels. Dit in schril contrast met de parkeerplaatsen bij de supermarkten die redelijk 
gevuld zijn. Want boodschappen zijn de eerste levensbehoefte. 
Woensdag 1 april 
Groningen Airport Eelde krijgt van de aandeelhouders ruim drie miljoen euro. Het geld is onder meer bedoeld 
voor de brandweer en de beveiliging. Ook worden van dit bedrag de personeelskosten betaald, zegt 
gedeputeerde IJzebrand Rijzebol.  ‘Daarnaast is het geld bedoeld voor de brandweer en de afschrijving op de 
gebouwen.’ De aandeelhouders provincie Groningen, Drenthe en de gemeenten Assen, Tynaarlo én Groningen 
leggen gezamenlijk het bedrag op tafel. De provincie Groningen betaalt ruim 900.000 euro. De investering is 
onderdeel van het investeringspakket van 46 miljoen, dat overigens tijdelijk stop is gezet. Het geld moet los 
gezien worden van de mogelijke investering in de brandweerkazerne. Door achterstallig onderhoud is deze 
bijna niet meer verantwoord, gaf interim-directeur Bart Schmeink onlangs tegenover Staten- en raadsleden uit 
Groningen en Drenthe aan. ‘Maar dat besluit moet nog genomen worden’, vervolgt Rijzebol. Eerder gaf 
gedeputeerde Fleur Gräper namens het provinciebestuur aan weinig te voelen voor een miljoeneninvestering in 
de brandweerkazerne. Om de kazerne weer op peil te krijgen, is er meer dan drie miljoen euro nodig. 
 
Zondag 5 april 
Het is vandaag Palmpasen. Ook in Eelde wordt deze jarenlange traditie gevierd, al gaat het dit jaar even 
anders. Er is geen rondgang door en om de kerk. Maar kinderen kunnen wel de Palmpasenstok maken. 
Kinderwerk levert spullen aan huis, waarna ze kunen knutselen. Er is daarbij nog een probleempje. De 
Paashaantjes zijn uitverkocht. Het alternatief is gevonden: Paashazen. 
 
Maandag 6 april 
Het is in alle opzichten schapentijd. Lammeren zijn geboren en dartelen momenteel vrolijk door de Onlanden. 
En schapen worden ingezet om het gras in deze groeiperiode kort te houden. En dat gebeurt niet alleen in het 
natuurgebied. Sinds jaar en dag wordt de schaapskudde van herder Nico Buitenkamp ingezet op terreinen in de 
hele gemeente. Momenteel grazen de beesten bij het gemeentehuis in Vries. De kudde zal vervolgens 
verplaatst worden, naar dertien verschillende plekken in de gemeente, waaronder ook richting Eelde-
Paterswolde. Buitenkamp noemt het ‘duurzaam beheren van terreinen’. 
 

Dinsdag 7 april 
Anne Doedens, ook bekend onder de artiestennaam ‘Mister Bassman’, zorgt vanmorgen voor een vrolijke noot 
bij Symphonie (Else van der Laanhuis). Mister Bassman zingt tal van herkenbare Groningse en Nederlandse 
liedjes, die bij de ouderen zeer in de smaak vallen. Het zorgt voor een lach op het gezicht bij de kwetsbare 
groep die het zo zwaar heeft momenteel met de Corona-crisis. Familieleden mogen niet op bezoek komen, dan 
maar even zwaaien voor het raam. Ondertussen lekker meeluisteren met de muziek. 
 
Woensdag 8 april 
Dorpsklanken met dat restaurants door gaan, maar dan anders. Het merendeel van de plaatselijke horeca 
bieden maaltijden en menu’s aan via hun website en social media. Door tevoren te bestellen met de 
mogelijkheid om af te halen en soms zelfs te laten bezorgen blijft het mogelijk om te genieten van de 
plaatselijke culinaire hoogstandjes. 
 
Maandag 13 april 
Vandaag, Tweede Paasdag, gaan de vlag massaal uit in Eelde-Paterswolde. Voor het tweelingdorp is het een 
belangrijke dag, want op 13 april werd Eelde-Paterswolde bevrijd. 
Bij veel inwoners hangt de nationale driekleur uit. Daarnaast staan er bij de rotonde in Paterswolde veertig 
vlaggen bij elkaar. Dit na een oproep van de Historische Vereniging Ol Eel om naast de Nederlandse ook 
vlaggen van andere landen tijdelijk af te staan. De verscheidenheid aan vlaggen is bedoeld om de 
saamhorigheid in het dorp weer te geven. Naast alle vlaggen die fier in top waaien staat een vlag half stok. Dit 
omdat er tijdens de bevrijding nog slachtoffers vielen in het dorp en ter nagedachtenis van alle slachtoffers in 
de Tweede Wereldoorlog.  
 
Maandag 13 april 
Vandaag exact 75 jaar geleden is Eelde door de geallieerden bevrijd. Die dag draaide het B-squadron van het 
10e Canadese pantserregiment “Fort Garry Horse” bij de Punt de Burgemeester Legroweg op. Dat ging niet 
zonder slag of stoot want al na een kleine 100 meter kwamen ze in een spervuur te liggen met de Duitsers en 
voordat de Canadezen Eelderwolde bereikten gebeurde er die dag nog van alles.  
De werkgroep Oorlogsverhalen van de historische vereniging Ol Eel heeft een film gemaakt die de kijker 
meevoert langs de route van De Punt tot Eelderwolde. Bij de opnames van de film zijn de makers vergezeld 
door Jan Hommes in een Dodge, Christian Koole op de motor en Sietze Huizinga in een Jeep in originele 
militaire kledij. Onderweg wordt even stil gestaan bij een aantal plekken waar zich die dag bijzondere 
gebeurtenissen hebben afgespeeld. Aan het eind van de film vertelt Berend de Vries zijn persoonlijke verhaal 
en beleving van die bewuste dag, de dag waarop zijn vader Jacob alsnog werd neergeschoten. Tenslotte 
spreekt Adriaan Ferf van het Herdenkingscomité Eelde enige woorden bij de gedenksteen in het Kluivingsbos. 
 
Woensdag 15 april 
Dorpsklanken meldt dat de raadsfractie van GroenLinks vindt dat de gemeente Tynaarlo zich moet ontdoen van 
de aandelen van Groningen Airport Eelde. De raadsfractie vindt dat het vliegveld in financieel opzicht een 
bodemloze put is en dat een gezond financieel perspectief ontbreekt. Al een aantal keren stelde de partij in de 
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gemeenteraad de vraag of er een einde gemaakt zou kunnen worden aan het aandeel van Tynaarlo in de 
exploitatie van de luchthaven. 
 
 
 
Zondag 19 april 
Het dak van café-restaurant Trefpunt in De Punt stond vanmiddag in brand. Brandweer Eelde rukte met twee 
wagens uit en zorgde dat de brand snel onder controle was. In de namiddag kon het sein ‘brand meester’ 
worden gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand in het pand aan de Groningerstraat. Het is niet 
bekend hoe het vuur is ontstaan. 
 
April 
Coen Hofstee, secretaris van de Historische Vereniging Ol Eel, en redacteur Karel Essink bieden Cathrisus 
Schaafsma, de voormalige secretaris en voorzitter van de werkgroep Natuurlijke Historie van Ol Eel, symbolisch 
een exemplaar aan van het “groene boek”, de recentste uitgave van Ol Eel. Door de Corona maatregelen moet 
het op de symbolische manier, maar Cathrinus is blij verrast met het boek. 
 
Maandag 20 april 
Vanochtend rond 9:20 is de brandweer van Eelde opnieuw opgeroepen, nu voor een dier dat vastzit op hoogte. 
Het blijkt dat een zwangere poes, genaamd ‘Kareltje’, sinds gisterochtend vast zit op de nok van het dak van 
een woning aan de Veldstukken. De brandweer is het dak op gegaan en heeft de poes er afgehaald. Ook is er 
nog een hoogwerker van brandweer Groningen opgeroepen, maar die is afgemeld. 
 
Maandag 20 april 
De bloembollen voor de bloemencorso's gaan vandaag de grond in. Ook in Eelde, waar eerder is besloten om 
het bloemencorso af te gelasten vanwege het coronavirus.  
Niet voor hun eigen corso dus, maar voor de corso's die misschien nog wel doorgaan. Als de bollen niet gepoot 
worden, moeten ze weggegooid worden. De dahlia's gaan dus naar andere corso's, en als die ook niet doorgaan 
dan krijgt iedereen een bosje dahlia's op tafel. De machine waar de knollen mee worden gepoot is aangepast in 
verband met de Corona maatregelen. Op de machine zitten drie mannen te dicht op elkaar en zijn nu 
gescheiden door plastic platen. 

 
Donderdag 16 april 
Het is stil in de luchtvaart en dus is het ook rustig op Groningen Airport Eelde. Maar de luchthaven kan 
dienstdoen als parkeerhaven. Vandaag maken voor het eerst twee vliegtuigen van de parkeergelegenheid 
gebruik. Het zijn een Fokker 70 en een Fokker 100 van Tus Airways, een luchtvaartmaatschappij uit Cyprus, die 
pas in 2015 is opgericht en in 2016 voor het eerst vliegt. De Fokker-toestellen komen voor onderhoud en zullen 
worden verkocht. 
 
Woensdag 22 april 
Uit ontelbaar veel mailtjes en ingezonden envelopje is Jan Bos uit Eelde als gelukkige winnaar van de 
paaspuzzel van de Krant van Tynaarlo naar voren gekomen. De koning te rijk is Bos als hij vanmorgen als hij 
de hoofdprijs van maar liefst €200,- in ontvangst neemt. Het geld komt bij hem goed terecht: “Ik ga meteen 
naar de Scapino, want ik heb nieuwe schoenen nodig!” 
 
Vrijdag 24 april 
In de gemeente Tynaarlo hebben vandaag vijf mensen een koninklijke onderscheiding gekregen. Ook Eelde-
Paterswolde valt in de prijzen. Willem Hoiting is benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.  
De 71-jarige Willem Hoiting uit Paterswolde verdient het koninklijke lintje vanwege zijn langdurige vrijwillige 
activiteiten voor diverse koren, korpsen, verenigingen en stichtingen. Hij was onder meer de eerste dirigent van 
het Eelder Shantykoor, bestuurslid van de Groninger Smalfilmers en onder andere voorzitter van het 
Oranjecomité Eelde. Door het Coronavirus zijn de onderscheiden mensen telefonisch gefeliciteerd door 
burgemeester Marcel Thijsen. De bedoeling is dat de versierselen later dit jaar tijdens een nog te plannen 
feestelijke bijeenkomst officieel worden uitgereikt en opgespeld. 
 
Vrijdag 24 april 
In de wijk Nieuwe Akkers is vandaag een grote politiemacht op de been. Dit heeft niets met Coronacontrole te 
maken, maar met het schietincident begin januari. Het onderzoeksteam is nog met de zaak bezig en wil de 
looproute van de verdachte in beeld brengen met een drone. Het droneteam van de landelijke politie is dus ook 
aanwezig. 
 
Vrijdag 24 april 
De afgelopen week heeft de verhuizing plaatsgevonden van de Martinair Flight Academy van Lelystad naar 
Eelde. Deze verhuizing van de vliegschool betekent dat twaalf lesvliegtuigen zijn overgevlogen. Het geheel 
wordt samengevoegd als KLM Flight Academy. De Martinair Flight Academy is de oudste nog opererende 
vliegopleiding in Nederland. De RLS is in principe ouder, maar is overgegaan in de KLM Luchtvaartschool, die al 
weer jaren dienst doet op Eelde. Het positieve effect is dat er meer personeel komt, maar ook meer leerlingen 
en meer lesvliegtuigen. 
 
April 
De gemeente Tynaarlo heeft deze week een vergunning verleend voor de sloop van sporthal De Marsch. 
Wethouder Hanneke Wiersema houdt nog een kleine slag om de arm. “Het besluit staat op de rol, maar is nog 
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niet definitief”, nuanceert ze. Wat er op de plek van de oude sporthal komt is volgens haar ook nog niet 
duidelijk. 
 
 

Mei 
Vrijdag 1 mei 
Familiehotel Paterswolde, dat sinds eind maart voor het eerst in de historie gesloten was, is vanaf vandaag 
weer open voor het publiek. Locatiemanager Dick Postma van het Familiehotel, dat in juni 133 jaar bestaat, is 
uiteraard verheugd, maar plaatst wel een kanttekening. “Het hotel is beperkt open. Alleen gasten die een 
kamer geboekt hebben mogen gebruik maken van de faciliteiten van het restaurant. Verder is het terras niet 
geopend voor voorbijgangers en is ook het zwembad gesloten. Alles is vastgesteld op de 1,5 meter. Van tafels 
in het restaurant tot receptie.” 
 
Vrijdag 1 mei 
Het is vandaag een bijzondere dag voor Grétia en Alette Boelens. Er is een historische mijlpaal bereikt: 25 jaar 
Café Theater G & A Boelens, 80 jaar Familiebedrijf en 80 jaar “Grolsch aan de tap”. Vanwege het Coronavirus 
wordt het niet gevierd. De felicitaties zijn er niet minder om 
 
Mei 
Groningen Airport Eelde test met de inzet van drones of het mogelijk is om een baaninspectie op het 
luchthaventerrein uit te voeren. De testvluchten worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting Dronehub 
GAE en haar partners Vliegend.nl en OmniDrones Aerial Services. Tijdens het experiment wordt gekeken of de 
drones geschikte data kunnen verzamelen over de (onderhouds)staat van de start- en landingsbaan. 
 
Mei 
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo gevraagd 
of zij openstaan voor verlenging van de zogenaamde tussenvoorziening voor statushouders in het voormalige 
gebouw van Dutch Flight Academy. Het college van B en W heeft hier deze week een principebesluit over 
genomen, in afwachting van de officiële aanvraag van de minister: het college wil meewerken aan de 
gevraagde verlenging van een half jaar, met een mogelijke uitloop naar twee jaar. 
 
Zaterdag 2 mei 
Vandaag is de geboortedag van onze legendarische weerman en journalist Jan Pelleboer. Pelleboer zag in het 
Overijsselse Zalk het levenslicht op 2 mei 1924. Pelleboer is getogen in ons dorp waar hij actief was in het 
dorpsleven, waar hij onder meer samen met Ab Odding Dorpsklanken nieuw leven in blies. Wijlen Odding 
schreef een ‘in memoriam’ over Pelleboer. Dorpsklanken werd opgericht in 1946. Tien jaar later namen Odding 
en Pelleboer het roer tijdelijk over van de enige overgebleven redacteur Van Leeuwen, die voor een jaartje naar 
Amerika ging. Het tijdeljjk dienstverband van Pelleboer werd een blijvende, tot aan zijn dood. 
De boerenzoon was al vroeg bezig met het weer. Hij had allerlei waarnemingsinstrumenten. In 1946 kwam hij 
in dienst van het KNMI op het vliegveld Eelde. Pelleboer maakte nationale faam met zijn weerpraatjes bij onder 
meer de TROS en de Wereldomroep. Het luchtige weerpraatje was nieuw en sprak tot de verbeelding. Bij de 

weersverwachtingen gaf hij het weer een cijfer. Verder exploiteerde hij een eigen telefonische weerlijn; waar 
zo’n vierduizend bellers per dag gebruik van maakten. Naast bijdragen aan allerlei media schreef hij een aantal 
boeken over het weer. Naast een landelijke persoonlijkheid was hij ook een echt dorpsmens. Hij droeg het 
verenigingsleven een warm hart toe. Jan Pelleboer was onder meer voorzitter van operettevereniging ADO, zat 
in de VVV en was betrokken bij het Bloemencorso. Voor al zijn verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. In 1992 overlijdt hij plotseling.  
 
Zaterdag 2 mei 
Eelde-Paterswolde is een onderneming rijker: “IJsboelenskie”. Het is een tijdelijke ijsco afhaalzaak, gerund door 
Alette Boelens. De reden ligt voor de hand: het horecagebeuren ligt stil. Om toch wat inkomsten te generen 
heeft Alette zich toegelegd op ijsverkoop. Het is een “Take Away”. De afhaalijscobak is gevestigd aan de 
Vosbergerlaan 22. De lekkerste ijs is verkrijgbaar, van Cornetto tot Raket. 
 
Zaterdag 2 mei 
Bowlingcentrum De Waterburcht verkoopt sinds vandaag boerenschepijs. De ingrediënten komen vers van het 
platteland. Sinds Corona komen daar veel meer wandelaars en fietsers voorbij en heeft het archeologisch park 
nog nooit zoveel bezoekers getrokken. Deze mensen willen wel een ijsje kopen. Dus heeft de directie van De 
Waterburcht besloten schepijs te gaan verkopen dat nergens in het dorp verkrijgbaar is. De bezoekers kunnen 
uit 14 soorten ijs kiezen. 
 
Zaterdag 2 mei 
Gisteren en vandaag zijn maar liefst 263 Eelder rugzakjes ingezameld voor kinderen in vluchtelingenkamp 
Moria op Lesbos. De actie is georganiseerd door Stichting Because We Carry. Zij maken zich hard voor het 
leven van 8000 kinderen in het vluchtelingenkamp. Om het leven voor hen iets leuker en minder zwaar te 
maken is deze actie gestart. 
 
Zaterdag 2 mei 
Vandaag is Herman van Vliet op 79 jarige leeftijd overleden. Herman van Vliet doet in juni 1996 intrede als 
Hervormd predikant van Eelde-Paterswolde. Hij is tot zijn emeritaat in september 2005 pastor in onze 
gemeente. Samen met Herman Westmaas, predikant van de Gereformeerde Kerk, weet hij de fusie tussen deze 
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twee kerkgenootschappen tot een succes te maken. Die samenwerking beperkt zich niet tot deze twee 
kerkgenootschappen, ook is er een goede en vaak intensieve samenwerking met de R.K. Mariaparochie. 
 
 
Zondag 3 mei 
Agenten hebben vanochtend in Paterswolde een loslopende kangoeroe gevangen. Het dier liep in de buurt van 
de Helmerdijk. Het blijkt om een kleine kangoeroesoort te gaan, een wallaby. Wijkagent Ellen deelt op haar 
instagram dat het dier is gevonden door een dorpsbewoner. Hij treft de wallaby aan in zijn vijver. De kangoeroe 
blijkt zelf niet uit de vijver te kunnen komen, waardoor een agent hem met een lasso heeft moeten helpen. 
Samen met andere agenten en medewerkers van de dierenambulance is de wallaby gevangen en door zijn 
eigenaar opgehaald. 
 
Maandag 4 mei 
Rolf Arne Berg is een oorlogsheld. De Noorse gevechtspiloot stort op 3 februari 1945 in Eelde neer en komt 
daarbij om het leven. Ter nagedachtenis aan hem is aan de Drift in Eelde een herdenkingssteen geplaatst.  
De opname van het verhaal van R.A. Berg en de plaatsing van de steen, is vandaag vanaf 12.00 uur te zien op 
de websites van Ol Eel en 4meieeldepaterswolde en de Facebook pagina’s. 
 
Maandag 4 mei 
De toespraak van Adriaan Ferf, voorzitter Herdenkingscomité Eelde, en burgemeester Marcel Thijsen zijn, 
samen met het pianospel van Froukje van Hattem en de leegte in de Dorpskerk, de belangrijkste ingrediënten 
van de herdenkingsplechtigheid vandaag. De online plechtigheid is slechts matig gevolgd. De plechtigheden op 
de Dam in Amsterdam en in Westerbork hebben voorrang gekregen. 
 
Dinsdag 5 mei 
5 mei 2020 is in alle opzichten een historische Bevrijdingsdag. Dit jaar herdenken we het beëindigen van de 
Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Om de vijf jaar wordt dit gevierd, maar niet dit jaar. Door Corona zijn 
alle festiviteiten verboden. Wel zijn er de gebruikelijke ceremonies. En de vlag mag uit! 
In tegenstelling tot Dodenherdenking, is de vlaginstructie voor 5 mei niet aangepast. Daarom mag de 
Nederlandse vlag, zónder wimpel, overal, tot zonsondergang in de top van de stok, wapperen. Bij het 
gemeentehuis is naast de Nederlandse ook de gemeentevlag gehesen, van zowel Tynaarlo als het Canadese 

Sussex, als teken van verbondenheid met de Canadese troepen. In Canada wordt de vlag van Tynaarlo 
gehesen. Naast vlagvertoon is er gelegenheid om een raamposter op te hangen onder het mom ‘Vrijheid…geef 
het door’. 
 
Woensdag 6 mei 
Nieuwe huisvesting Ol Eel stap dichterbij. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Tynaarlo een subsidiebesluit voor 150.000 euro genomen ten aanzien van de huisvesting van Ol Eel, 
samen met Nieuw Leven, in de Notenkraker. Door dit besluit is de (mogelijke) huisvesting een stap dichterbij 
gekomen. De behandeling van de voorjaarsnota op 30 juni is de volgende belangrijke stap in dit proces. 
 
Donderdag 7 mei 
Afgelopen nacht (23:59 uur) heeft er een aardbeving plaatsgevonden op de grens tussen Peize en Eelde, meldt 
de website ditisroden.nl. Het is een lichte beving met een kracht van 0.9 op de schaal van Richter. De beving 
zat op 3 kilometer diepte. Over schade is niets bekend. Het epicentrum lag bij het Eelderdiep tussen Madijk en 

Drentsedijk bij de Onlanden volgens www.aardbeving.nl. 
 
Maandag 11 mei 
Na twee maanden zijn vanmorgen de basisscholen weer open gegaan. Twee maanden lang hebben ze elkaar 
niet gezien, vanmorgen was er weer het eerste echte contact tussen leerlingen en leerkrachten.  
Op 16 maart gingen de basisscholen op slot vanwege het Corona-virus. In eerste instantie bleven de scholen 
drie weken dicht. Na een periode van twee maanden zijn de lessen weer begonnen, met de helft van het aantal 
leerlingen. Hoe scholen dat invullen, mogen ze zelf bepalen. De meeste kiezen voor hele dagen met de helft 
van de klas, sommige laten de leerlingen een halve dag komen. Vanochtend heette onderwijsminister Arie Slob 
de eerste leerlingen van een basisschool in Zwolle welkom. In Eelde liet De Westerbucht blijken blij te zijn met 
de heropening. Het werd gezien als een klein feestje, getuige de ballonnen die buiten aan het gebouw hingen. 
 
Maandag 11 mei 
Vandaag mogen de kapperszaken weer open. Iedereen is er heel, heel blij mee. Zowel de klant als eigenaar 
van de kapperszaken. Haarstudio Mooi opent met veel enthousiasme om 00.01 de deuren. Haarstudio Mooi kan 
haar klanten niet langer laten wachten. Zo maken zij een flitsende start. 
 
Dinsdag 12 mei 
Het is vandaag de ‘Dag van de Verpleging’. Dit naar aanleiding van de geboortedag van Florence Nightingale, 
die algemeen wordt beschouwd als grondlegster van de moderne verpleegkunde. Sinds 1965 is 12 mei 
uitgeroepen tot ‘International Nurses Day’. Vanaf 2013 wordt deze dag ook wel de ‘Dag van de Zorg’ genoemd. 
Ook bij zorgcentrum Symphonie (Else van der Laanhuis) wordt stilgestaan bij deze dag. Door het Coronavirus is 
er meer werk dan anders voor het personeel. Atelier Vuur en Vlam greep vanmorgen de gelegenheid dan ook 
aan om een extra cadeautje te overhandigen aan personeel en bewoners. Ze kregen allen een symbolische hart 
onder de riem. 
 

http://www.aardbeving.nl/
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Dinsdag 12 mei 
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft geen bezwaar tegen de realisatie van negentien appartementen voor 
mensen met dementie in het voormalige gemeentehuis in Paterswolde. Omdat deze ontwikkeling in strijd is met 
het huidige bestemmingsplan, dient een omgevingsvergunningprocedure doorlopen te worden. Onderdeel van 
deze procedure is dat de gemeenteraad een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Daartoe is 
de raad vandaag unaniem bereid. 
 
Woensdag 13 mei 
De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde maken zich zorgen over de toekomst van de Drentse 
luchthaven. Zoals eerder gemeld heeft stichting FB Oranjewoud de aandelen overgenomen van de stad 
Groningen. Leefbaar Tynaarlo wilde die transactie tegenhouden en stelde voor dat gemeente Tynaarlo ze beter 
kon kopen. Omdat het luchtverkeer stil ligt vindt fractievoorzitter Jurryt Vellinga het beter nog even te wachten 
met afstand doen van de aandelen. Vellinga denkt erover om het vliegveld te veranderen in een woonwijk. 
Want dan zijn de aandelen veel geld waard, is de redenering. De transactie tussen Groningen en FB 
Oranjewoud is echter al rond. Maar Assen wil ook van de aandelen af, net als Tynaarlo. De politieke vraag is of 
Groningen Airport Eelde toekomst heeft. Het is duidelijk dat het niet goed gaat met de commerciële vluchten. 
Zo zijn lijndiensten geschrapt en de komende periode zijn er nog geen vliegvakanties vanaf Eelde. Die 
concentreren zich op Schiphol. Aan de andere kant is er de komst van de vliegschool, waardoor er in de nabije 
toekomst lesvluchten zijn. Eelde is al gezien als proeftuin voor drones en er gaan medische vluchten vanaf het 
vliegveld. Luchtvaarteconoom Rogier Lieshout denkt dat er nog allerlei tussenoplossingen mogelijk zijn, door de 
luchthaven op kleinere schaal voort te zetten. „Als hij alleen open blijft voor kleine lesvliegtuigen en dergelijke, 
heb je minder beperkingen voor woningbouw vanwege de aanvliegroutes. Dan kun je dus wel meer grond 
bestemmen voor huizen en daarmee een mooie wijk creëren. Er zijn veel verschillende opties mogelijk.” 
 
Donderdag 14 mei 
Het zijn bijzonder koude nachten voor deze tijd van het jaar. Het weerstation op Groningen Airport Eelde heeft 
’s nachts -3 graden gemeten en vlak boven de grond was het zelfs -7. Het is zeldzaam dat het nog zo koud is.  
Al drie nachten op rij is er op meerdere plekken ‘lichte vorst’. en dat betekent in ’s morgens voor veel mensen 
constant autoruit krabben. We zitten op de laatste dag van IJsheiligen. Dat betekent meestal het einde van de 
nachtvorsten. Een samenloop van omstandigheden is de oorzaak van de nachten met vrieskou. Zo wordt al 
enkele dagen koude lucht aangevoerd, die afkomstig is uit het noorden. Die lucht is niet alleen koud, maar ook 

erg droog. Bovendien klaart het na zonsondergang op en gaat de wind liggen. Komende nacht is de kans 
overigens vrij groot dat het kouderecord weer zal sneuvelen. Hoe dan ook, oppassen met buitenplanten. 
 
Donderdag 14 mei 
De vrijwillige brandweerlieden van Brandweer Eelde zijn vanavond rond 21:30 uur gealarmeerd voor een 
huisdier op hoogte aan de Groote Veen in Eelde. Het blijkt te gaan om een kleine kitten die in de boom zit. Het 
beestje, genaamd Simba, durft niet meer zelfstandig uit de boom komen, dus wordt de brandweer 
gealarmeerd. 
Ter assistentie komt er een hoogwerker van de brandweer van de stad Groningen ter plaatse om de kitten uit 
de boom te redden. Onder toeziend oog van omstanders wordt het katje door twee brandweerlieden uit de 
boom gehaald. De kitten kan na de reddingsactie weer worden herenigd met het baasje. Het is de tweede keer 
in korte tijd dat de brandweer een kat op hoogte heeft gered. 
 
Vrijdag 15 mei 
De brandweer van Eelde en Groningen zijn vanmiddag opgeroepen voor een schoorsteenbrand in de Duinstraat. 
Als het brandweerkorps van Eelde arriveert is het vuur al gedoofd. Voor de zekerheid is wel de hoogwerker 
ingezet, waarmee de schoorsteen is gecontroleerd en schoongemaakt. De schade aan het pand is beperkt. 
 
Mei 
Mevrouw Venema van de Hooiweg in Eelde schenkt deze week een zijden vaandel met daarop de tekst “We zijn 
er nog niet, maar we komen er wel!” aan Ol Eel. Vermoedelijk stamt de vaandel uit 1944, een jaar voor de 
bevrijding. Hoe toepasselijk is deze zin ook in deze tijd! Houd vol mensen en blijf veilig. 
 
Maandag 18 mei 
Bewoners van de Stoffer Holtjerweg bewegen enthousiast mee op de muziek, die uit de geluidbox komt die dar 
neergezet is door de sportcoaches van de gemeente Tynaarlo. Al voor de twee keer is er vanmorgen om 11.00 
uur bewegen voor ouderen. Het duurt maar een kwartiertje, maar de stemming zit er goed in bij de bewoners 
van de flats. Normaal sporten de ouderen binnen op donderdagmorgen en vrijdagmiddag. Maar dat mag nog 
niet vanwege de Coronacrisis. Het initiatief om het buiten te doen komt van de afdeling sport van de gemeente 
Tynaarlo 
 
Maandag 18 mei 
De openluchtbladen mogen weer op. Sommige baden zijn ook weer toegankelijk voor zwemmers. De baden in 
de gemeente Tynaarlo blijven voorlopig gesloten. De afweging is of je nu veel kosten gaat maken, zodat je de 
baden volgend jaar niet meer kunt exploiteren of kies je voor voorzichtigheid en houd je de deuren gesloten, 
waardoor de kosten laag blijven. Zwemmen zou nu alleen op afspraak kunnen en dan in groepen van 10 
zwemmers, die dan een half uur in het bad mogen. Voor de naleving van de Coronaregels moet extra personeel 
worden aangenomen. De chloor en zuurgraad moet worden verhoogd. Normaal is dat minimaal en moet worden 
opgeschaald tot het maximum om zeker te zijn van veel chloor, dat het virus moet tegenhouden. 
 
Dinsdag 19 mei 



 

- 14 - 
 

Na de Coronapauze kan men in de bibliotheek in Eelde sinds vandaag weer materialen lenen en inleveren. 
Klanten doen er verstandig aan om voorafgaand aan hun bezoek de website te checken voor openingstijden en 
actuele informatie. Van de andere faciliteiten zoals de leestafel, computers, kopieermachine, koffieapparaat en 
toilet kan nog geen gebruik worden gemaakt. 
 
Woensdag 20 mei 
De brandweer van Eelde heeft vanavond een jonge koe uit een sloot langs de Achtermadeweg tussen De Punt 
en Haren gered. De koe, een pink van het ras Jersey, heeft geen verwondingen over aan het avontuur over 
gehouden. Het dier staat gewoon weer in de wei.  
 
Zondag 24 mei 
Elke Wagenaar en haar vriendinnen Lisa Dressen en Nienke Dijkema voeren actie ten behoeve van de 
kankerbestrijding. Op een bijzondere manier: 24 uur op een trampoline springen. Dit blijft niet onopgemerkt. 
De meiden komen zelfs op het jeugdjournaal op NPO1. Volgens de vader van Elke, Steven Wagenaar, is zijn 
zoon Pepijn de aanstichter. “Hij wil een jaar lang in korte broek lopen om geld in te zamelen voor het 
kankerfonds. Toen zei Elke: dan wil ook een actie houden.” Elke en haar vriendinnen komen op het idee van 24 
uur op een trampoline. Ze hebben niet 24 uur lang gesprongen. Tussendoor hebben ze erop gelegen, gegeten 
en erop geslapen. De meiden zijn blij dat het erop zit en ze zijn best trots. Met hun actie hebben ze al 800 euro 
opgehaald  en er komt nog meer bij. Het geld gaat naar onderzoek naar kanker. De moeder van Elke had deze 
ziekte en daarom willen ze daar graag geld voor ophalen. Inmiddels is Elke’s moeder gelukkig weer beter. 
Pepijn’s kortebroekactie begint pas. En duurt een jaar lang. Hopelijk wordt het een hete zomer.  
 
Vrijdag 29 mei 
De bovenverdieping van een vrijstaande woning aan de Meerkoetlaan (Huize Bosch en Meer) in Paterswolde is 
vanavond bij een uitslaande brand volledig verwoest. Het vuur ontstaat rond kwart voor negen. Kort daarna 
komt de brandweer met meerdere bluswagens en een hoogwerker ter plaatse. De brand is ontstaan op de 
eerste verdieping van de woning, waarna het vuur over slaat op de kap. Bij de brand komt veel rook vrij. 
Aanvankelijk schaalt de brandweer op naar een grote brand, maar rond half elf is er nog sprake van een 
middelbrand, ondanks dat het vuur moeilijk te bestrijden is. De bovenverdieping van de woning moet als 
verloren beschouwd moet worden. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. De mensen waren op tijd uit de 
woning, maar er staan wel ambulances en MMT rondom de woning. 

Als voorbijgangers het vuur ontdekken, proberen zij nog te blussen met een tuinslang, maar dat blijkt 
tevergeefs. Zeker als zij naar eigen zeggen geen hulp van buurtbewoners krijgen.  
 
Zaterdag 30 mei 
Na de grote brand gisteravond is de brandweer van Eelde vanmorgen rond kwart over negen opgeroepen voor 
een aardgaslekkage aan de Rembrandtweg in Eelde.Vermoedelijk is er bij werkzaamheden rond een woning een 
gasleiding geraakt. De brandweer heeft de lekkage dicht gemaakt en alles gecontroleerd. 
 
Zondag 31 mei 
Vandaag rijdt er een trekker door de straten van Eelde met daarop een bijzonder tafereel. Het blijkt namelijk de 
“voortuinvoorstelling” van Kim Oosterhoff te zijn. Oosterhoff studeert docent theater en rijdt met haar 
voorstelling langs vier voortuinen om met name alleenwonende ouderen in het dorp een hart onder de riem te 
steken en hen een fijne dag te bezorgen. Twee amateurtoneelspelers uit het dorp spelen een toneelstuk op de 
kar achter de trekker. Het blijkt een groot succes, want wat ze met haar trekker en haar voorstelling oogst, is 
vooral lof! Het eindlied van de voorstelling is “Als de zon schijnt” van André van Duin en dat is echt een feestje. 
Iedereen kent dat lied en het zonnetje schijnt. 
 
 

Juni 
Maandag 1 juni 
Heel veel mensen hebben er om gesmeekt, de opening van de horeca. Om klokslag 12.00 uur vanmiddag is het 
zover. Bij de Waterburcht is er daadwerkelijk klokslag 12.00 uur een lintje doorgeknipt. Om 12.05 zitten de 
eerste klanten aan een tafeltje. Storm loopt het niet. En dat na een grondige verbouwing; aanpassing aan de 
nieuwe regels. Eén ding is een absolute pluspunt: overal is genoeg ruimte. Zowel op het terras als binnen. In 
het restaurant is op de kop van ieder meubilair een tafeltje bijgezet. “Je mag uitserveren, maar dat doen we 
niet. Op deze manier hoeft het personeel niet tussen de tafeltjes door”, is de redenering van Harmanna 
Kampinga . In het bowlingcentrum wordt de helft van het aantal banen gebruikt. Je dient slofjes om de 
schoenen te gebruiken. Aan de bar heb je ruimte tussen de barkrukken. En wat de wc’s betreft, die zijn ruim 
voorzien in het bowlingcentrum en allen even ruim. Aan het loket kun je een ijsje nuttigen en die boerenijs 
heeft de proef moeiteloos doorstaan. Bij het jubilerende Café Boelens zit het nagenoeg vol. Voor je een plaatsje 
op het terras krijgt toegewezen (er is nog een enkele plek vrij) moet je eerst de waslijst aan vragen 
beantwoorden. Van heb je gezondheidsklachten, zijn er klachten thuis tot of je in quarantaine bent geweest. Er 
staat net als overal een pot met desinfecterende gel. “Het is anders”, vinden Grétia en Alette en ook voor de 
klanten is het wennen. Je kunt als vrienden niet met een groep bij elkaar zitten en je mag op het terras ook 
niet staan of lopen. Alleen het personeel mag dat. De WC is een apart iets. Omdat het in Boelens nogal klein 
bemeten is, zijn er heuse verkeersborden geplaatst. Heel apart. De kroeg is in ieder geval weer open! Nu hopen 
dat het zo blijft. 
 
Dinsdag 2 juni 
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Na de gedwongen stop van vele weken door het Coronavirus gaat de Belbus Eelde vandaag weer geleidelijk 
opstarten. De bus rijdt nog niet volledig en om gezondheidsrisico’s voor zowel de passagiers als de vrijwillige 
chauffeurs te minimaliseren, onder strikte veiligheidsmaatregelen. Tijdens de telefonische reservering zal er 
gevraagd worden naar gezondheidsklachten. Bij klachten worden mensen niet toegelaten. Verder mogen alleen 
passagiers mee voor medische doeleinden (dokter, ziekenhuis, apotheek, fysiotherapie).  Omdat klanten niet 
ondersteund mogen worden vanwege de 1,5 meter regel zullen de klanten zelfstandig in de bus moeten kunnen 
stappen of anders met behulp van een door de klant zelf geregelde begeleider. Rolstoelvervoer is vooralsnog 
niet mogelijk (ook vanwege de 1,5 meter regel). Er worden geen gecombineerde ritten uitgevoerd met 
meerdere klanten, hierdoor kan de wachttijd bij retourritten iets toenemen. Betaling via bankpas/pin. (Indien 
dit niet mogelijk is gepast contant). Uiteraard wordt gestreefd om zo snel mogelijk de dienstverlening verder uit 
te breiden, afhankelijk van de richtlijnen van de overheid en bereidwilligheid van de vrijwilligers.  
 
Dinsdag 2 juni 
Vandaag is begonnen met de sloop van sporthal De Marsch. Er is nu een eind gekomen aan een roemrijke 
periode. De opening heeft met een knal plaatsgevonden op vrijdag 16 september 1966. In 4 maanden tijd is de 
sporthal gebouwd. Vandaag klinkt er weer een knal, maar nu van de sloophamer. 
 
Donderdag 4 juni 
Vandaag is de officiële lancering van het boek “Onder Invloed”, de laatste thriller van Marijke Verhoeven. 
Vanwege de Coronacrisis geen presentatie met genodigden, maar thuis bij vriendin Annemieke te Borg. 
 
Vrijdag 5 juni 
Vandaag overlijdt op 82-jarige leeftijd Harm (Jan) van Wijk. De heer van Wijk is de jongste zoon van de 
voormalige caféhouder Max van Wijk. In mei 1964 opent Harm van Wijk een eigen fotozaak in zijn huisadres 
aan de Vennerstraat 26. Zes jaar later verhuist hij met zijn inmiddels goedlopende fotozaak naar de Nieuw 
Akkers 35. Deze voormalige bioscoop, het Maxwill Theater (1957-1969) is omgetoverd tot een ruime fotozaak, 
die klandizie krijgt van ver buiten onze dorpsgrenzen. 
 
Zondag 7 juni 
Aan de Woltsingel in Eelderwolde is vanmiddag rond kwart voor één een auto te water geraakt nadat deze van 
een oprit afrolde. Omwonenden zien het incident gebeuren. De auto rolt achteruit en valt in het water. De 

bestuurder was vergeten de automaat in parkeerstand te zetten. Gelukkig zit er niemand in de wagen. Een 
bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het water gehaald. 
 
Maandag 8 juni 
Vanaf vandaag is Ons Dorpshuis weer opengesteld voor diverse activiteiten. Het gaat om vergaderingen, 
trainingen en workshops. Koren zijn nog niet welkom. Ze moeten in ieder geval tot 1 september wachten.  
 
Dinsdag 16 juni 
Marcel Thijsen mag opnieuw zes jaar blijven als burgemeester van Tynaarlo. Dat is vandaag door de 
gemeenteraad besloten, nadat de vertrouwenscommissie daartoe het groene licht heeft gegeven. Wanneer de 
minister gehoor geeft aan de voordracht wordt Marcel Thijsen de langst zittende burgemeester van Tynaarlo in 
de afgelopen 22 jaar. 
 
Woensdag 17 juni 
Kinderopvang Het Kinderkabinet aan het Jan Pelleboerplein is getroffen door Corona. De besmetting is ontdekt 
na een test. Een medewerkster wordt positief getest. Twee medewerksters worden vandaag getest. De overige 
medewerksters moeten twee weken in quarantaine. 
 
Woensdag 24 juni 
Dorpsklanken meldt vandaag dat het Muziekmuseum Vosbergen begin volgend jaar over gaat in handen van 
een groep regionale ondernemers die zich verenigen in de Sociëteit Vosbergen. Dick Verel is opgelucht en 
opgetogen dat zijn als hobby begonnen muziekmuseum een waardige opvolger heeft gevonden. 
 
Zondag 28 juni 
De vrijwillige brandweer van Eelde moet vanmiddag in actie komen om een brandende boom te blussen aan de 
Esweg in Eelde. Voorbijgangers zien dat de boom in brand staat en alarmeren de brandweer. De politie is 
eerder ter plekke dan de brandweer en blust met behulp van een brandblusser de brand. Brandweerlieden 
hebben de boom nageblust met een hoge drukspuit. Over de oorzaak van de brand is niet veel bekend, 
mogelijk dat er brandstichting in het spel is, maar dit is niet bevestigd. 
 
Dinsdag 30 juni 
De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) heeft zich per brief bij gemeente Assen gemeld als 
kandidaatkoper voor de aandelen in de luchthaven. Doel van de club is om als aandeelhouder ‘de ontwikkeling 
van het vliegveld meer in harmonie met de omgeving te brengen’. Het is opmerkelijk, VOLE strijdt al jaren 
tegen de regionale luchthaven. Want de activiteiten daar, zijn volgens de bewonersclub ‘al jaren niet in 
harmonie met de omgeving’. In de brief aan Assen benadrukt VOLE dat ze ‘niet tegen de luchthaven is’.  VOLE 
vindt dat de luchthaven zich moet ontwikkelen in harmonie met haar omgeving. Bij deze doelstelling past het 
verwerven van de aandelen in GAE. Ook zegt VOLE te beschikken over een uitgebreid netwerk van ervaren 
adviseurs, zoals economen, juristen, milieukundigen, planologen en bestuurskundigen. “Daarmee kunnen we 
bijdragen aan het oplossen van de ontstane situatie rond de luchthaven.” Daarmee doelt VOLE op het 
verdwijnen van rechtstreekse vliegverbindingen, zoals de zogenoemde hubs naar Kopenhagen en München, 
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waardoor de basis onder een investeringsplan van 46 miljoen op losse schroeven is komen te staan. VOLE ziet 
twee toekomstscenario’s: een nieuwe businesscase, die moet zorgen voor ‘een duurzame rol van het vliegveld 
in de noordelijke samenleving en economie’. Het tweede scenario is volgens VOLE liquidatie van de luchthaven. 
“Een onvermijdelijke conclusie wegens aanhoudende exploitatietekorten”, aldus VOLE. Of VOLE de aandelen 
daadwerkelijk kan overnemen is de vraag. De regels schrijven namelijk voor dat vrijkomende aandelen in 
Groningen Airport Eelde eerst aan de andere zittende aandeelhouders aangeboden moeten worden. 

Dinsdag 30 juni 
Nadat vandaag de Voorjaarsnota unaniem door de Raad van de gemeente Tynaarlo is aangenomen wordt in 
Eelde-Paterswolde verder gewerkt aan de realisatie van het Cultuurhuis in De Notenkraker en Ons Dorpshuis.  
Beide panden worden hiervoor gemoderniseerd. Voor Ol Eel betekent dit een stap dichterbij de verhuizing naar 
De Notenkraker. 
 
 

Juli 
Donderdag 2 juli 
De vluchten van Transavia vanaf Groningen Airport Eelde naar Palma de Mallorca en Heraklion worden vanaf 
vandaag hervat. De airline hervat haar vluchtschema vooralsnog voor de maanden juli en augustus. Of de 
periode verder uitgebreid wordt is nog niet bekend. 
 
Donderdag 2 juli 
Boeren willen vanavond een demonstratie houden in de stad Groningen, maar worden tegengehouden. Daarop 
trekken ze naar het Eelder vliegveld, waar een honderdtal tractoren zich opstellen voor de vertrekhal.  
Aanleiding voor de boerenprotestactie is het debat dat de Tweede Kamer vanavond houdt over het voor boeren 
gevoelige stikstofonderwerp. De minister wil dat er minder eiwit in veevoer zit, zodat de uitstoot verder wordt 
teruggedrongen. Daar zijn veel boeren het niet mee eens, waarna ze overal in het land met acties dreigen. De 
boeren vrezen verdere aantasting van het boerenbedrijf. Tegen half twaalf vertrekt de stoet van tractoren weer 
naar onbekende bestemming. Een deel dringt nog vanaf de andere kant de startbaan op, maar daar worden ze 
verwijderd. De actie verloopt verder rustig. 
 
Maandag 6 juli 
Dorpsklanken Online meldt vandaag dat er komt een 42 meter hoge mast aan de Veldkampweg in Eelde komt. 
De mast gaat de verkeerstoren op Groningen Airport Eelde vervangen. De luchtverkeersleiding verhuist naar 
Schiphol. In de mast komen een aantal camera´s, die meehelpen met de begeleiding van het vliegverkeer op 
Eelde. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hoopt hiermee geld te besparen. LVNL heeft inmiddels bij de 
gemeente Tynaarlo een vergunning aangevraagd. Omwonenden hoeven volgens de luchtverkeersleiding niet 
bang te zijn voor hun privacy. De mast zal naar verwachting in de herfst geplaatst worden. Wanneer de toren 
leeg is verhuizen de luchtverkeersleiders naar Schiphol. Vanaf de Amsterdamse luchthaven worden de 
vliegtuigen op afstand begeleid. Wat er met de verkeerstoren op Eelde gebeurt is nog niet bekend. 
 
Woensdag 8 juli 
Thijs Menninga (10) uit Paterswolde heeft een actie bedacht om geld in te zamelen van Stichting Hartekind. Hij 
loopt vanaf mei tot oktober in een korte broek en probeert daarmee zoveel mogelijk geld op te halen voor de 
stichting die zich onder andere hardmaakt voor onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. In 
Nederland zijn dat ongeveer 1500 kinderen per jaar. Thijs’ vriendje Jens is daar een van en daarom komt Thijs 
in actie. De teller staat inmiddels op €567,-. 
 
Donderdag 9 juli 

Dorpsklanken Online meldt vandaag dat bloemenveiling Royal Holland per september definitief over gaat op 
‘beeldveiling’. Aan de hand van foto’s kunnen handelaren hun bloemen en planten kopen. Daarmee komt een 
lange traditie ten einde. De bloemen en planten worden tot nu toe op een wagentje langs de veilingtribune met 
kopers gereden. In de nieuwe situatie worden voortaan foto’s levensgroot geprojecteerd op schermen. Het zijn 
niet alleen digitale plaatjes. De bloemen en planten zijn nog wel op de veiling aanwezig, waardoor klanten ze 
voor het begin van de veiling nog kritisch kunnen bekijken. 
 
Donderdag 9 juli 
Vandaag overleed op 54-jarige leeftijd Karin Ritzema, die vele jaren bestuurslid is van rijvereniging De 
Ravenruiters, verzorgde tot voor kort de verslaggeving van de paardensport in Dorpsklanken. De andere sport 
die haar hart stal is basketbal. Ook hier toont ze haar inzet, niet alleen in de wedstrijd, maar ook als lid van het 
bestuur en als verslaggeefster. Daarnaast is ze leerkracht in het speciaal onderwijs. Vijf jaar geleden is bij haar 
een zeldzame en ongeneeslijke vorm van longkanker ontdekt. Dit donkere vooruitzicht weerhoudt haar niet het 
leven maar op te geven in tegendeel, met volle kracht laat ze van zich horen. 
 
Zaterdag 11 juli 
De politie heeft vanavond aan de Dennenweg in Assen een 35-jarige vrouw uit Eelde aangehouden. Zij wordt 
ervan verdacht daar twee auto’s te hebben beschadigd. De vrouw is ingesloten voor nader onderzoek. De 
eigenaren van de beschadigde auto’s hebben aangifte gedaan. 
 
Donderdag 16 juli  
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Met een totaal van 341 vliegbewegingen is vandaag tot nu toe de drukste dag van het jaar op Groningen 
Airport Eelde. De luchthaven mag onder andere Transavia, privévluchten, lesvluchten, medische vluchten, de 
traumahelikopter en zakelijk verkeer verwelkomen en/of uitzwaaien. 
 
 
 
Woensdag 22 juli 
Het Bloemencorso Eelde kenmerkt zich de laatste jaren door vernieuwing. Het vernieuwde festivalterrein en de 
samenwerking met Feesttent Eelde maken de corsoweek compleet. De nieuwe identiteit van het Bloemencorso 
Eelde past dan ook niet meer bij het oude logo. Met trots wordt vandaag een nieuwe logo van Bloemencorso 
Eelde gepresenteerd, mogelijk gemaakt door de Krant van Tynaarlo! 
Het nieuwe logo van Bloemencorso Eelde staat voor verbinding in het dorp. Burgemeester Marcel Thijsen noemt 
het Bloemencorso zelfs het meest verbindende feest van Tynaarlo! De frisse kleuren zijn passend voor een 
compleet festival waar creativiteit en verbondenheid samenkomen. Dit logo straalt uit wat het Bloemencorso 
vandaag de dag betekent. 
 
Woensdag 22 juli 
Groningen Airport Eelde wil graag toestemming van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om meer 
militair verkeer van Defensie af  te handelen. Dat valt op te maken uit de zienswijze die GAE heeft ingediend 
ten aanzien van de ontwerp-Luchtvaartnota. In de zienswijze laat GAE weten nu al onmisbaar te zijn als 
nationale opleidingsluchthaven en de ambitie te hebben om hier lesverkeer met jet-toestellen en groot 
lesverkeer aan toe te voegen. Het vliegveld denkt zijn maatschappelijke functie nog verder te kunnen 
versterken als ook militair verkeer van Defensie wordt toegestaan, dit in aansluiting op het ontstaan van een 
oefengebied van Defensie in het noordelijk deel van het luchtruim. Verder pleit GAE voor aansluiting bij de 
Schiphol Group. 
 
Woensdag 29 juli 
Wethouder Hanneke Wiersema laat namens het college van Burgemeester en Wethouders weten dat zij verrast 
en ontstemt zijn over de zienswijze van Groningen Airport Eelde ten aanzien van het toestaan van militair 
luchtverkeer op het vliegveld. De gemeente Tynaarlo wil geen militair vliegveld op haar grondgebied. 
Voornaamste reden hiervoor is de overlast die ze vrezen voor de inwoners. Het college zal de minister over hun 

standpunt informeren. 
 
Vrijdag 31 juli 
Bij een ongeluk op de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde is vanavond een auto op de zijkant beland. De auto 
komt in de berm terecht en ramt een lantaarnpaal. De automobilist is bekneld komen te zitten in de wagen. 
De brandweer is opgeroepen om de bestuurder uit de auto te halen. Over de ernst van de verwondingen van de 
automobilist is nog niks bekend. De weg is tussen het vliegveld en de Esweg afgesloten. 
 
 

Augustus 
Zaterdag 1 augustus 
Vandaag begint Bloemencorso Eelde met de verkoop van nieuwe corsovlaggen. De prijs van een vlag is € 19,95 
met inruil van een oude vlag. De nieuwe vlaggen zijn online te bestellen, maar ook te koop bij de Albert Heijn 
in Paterswolde. Op de donderdagen: 6, 20 en 27 augustus tussen 19.00 en 20.30 uur, zal een delegatie van het 
Bloemencorso tevens de vlaggen te koop aanbieden op het terras bij Café Boelens. Voorzitter Jacqueline 
Haijkens denkt dat het een fantastisch gezicht zal zijn als het hele dorp de nieuwe corsovlag vlagt in de week 
van het Bloemencorso van vrijdag 28 augustus tot en met zondag 6 september. Zij wil graag dat men de tuinen 
versiert en zo mogelijk van een lampje voorziet. 
 
Maandag 3 augustus 
In 19 zwemplassen in Drenthe en Groningen geldt een negatief zwemadvies vanwege blauwalg of andere 
viezigheid. Hier kun je beter niet gaan zwemmen. Wat deze regio betreft gaat het onder meer om de 
Hoornseplas. Er is grote kans op huidirritatie. Vandaar dat het niet verstandig is om hier te gaan zwemmen. 
Ook het Zuidlaardermeer (Meerwijck) staat op de lijst. Hier is Blauwalg gesignaleerd. Naast huidirritatie kun je 
maag en darmklachten krijgen. In totaal tellen de provincies Drenthe en Groningen 89 zwemplassen die worden 
gecontroleerd door de provincies en de waterschappen.  
 
Maandag 10 augustus 
Vanavond is de brandweer van Eelde opgeroepen voor een dier in problemen in de Els van der Laan vijver in 
Eelde. Het blijkt te gaan om een gans. De melding komt van Dierenambulance die assistentie vraagt voor het 
vangen van de gans. De gans  blijkt al een enige tijd rond te zwemmen met een visdraad om zijn poot. Eerst 
probeert de brandweer het dier te vangen met behulp van een droogpak, maar daarmee kunnen ze niet bij de 
gans komen aangezien de vijver te diep is. Een rubberbootje van één van de brandweerlieden blijkt 
uiteindelijk  de uitkomst. Het dier is door de dierenambulance meegenomen naar een opvang. 
 
Vrijdag 14 augustus 
Door het hevige onweer afgelopen nacht ontstaat er een brand aan de Hoofdweg in Eelde. De brandweer van 
Eelde is tegen 5 uur opgeroepen voor een buitenbrand aan de Hoofdweg. Kort daarvoor is daar een 
blikseminslag geweest.  Als de brandweer ter plaatse komt blijkt een haag en onderkant van een boom op 
meerdere plekken in de brand te staan. De brandweer weet het vuur snel te blussen. 
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Zondag 16 augustus 
Een vliegtuig van KLM is vanavond uitgeweken naar Groningen Airport Eelde vanwege slechte 
weersomstandigheden. De Boeing 737 is onderweg van Rome richting Schiphol, maar kan door noodweer niet 
landen in Amsterdam. Het vliegtuig heeft enige tijd rondgevlogen bij Amsterdam en na drie mislukte 
landingspogingen is besloten om richting Groningen Airport Eelde te gaan omdat de brandstof bijna op 
is. Passagiers moesten in het vliegtuig blijven zitten. Toen het weer beter leek is het vliegtuig rond 22:45uur 
weer opgestegen om de vlucht af te maken. 
 
Maandag 17 augustus 
De sporthallen mogen vandaag weer open. Ook Groote Veen laat sporters weer toe. Uiteraard gelden overal wel 
voorwaarden. Alle gemeenten moeten de richtlijnen van het RIVM, de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF. 
volgen. Sportkoepel NOC*NSF heeft een protocol geschreven betreft de heropening. Hierin staan regels over de 
hygiëne, maar ook dat er een goed ventilatiesysteem moet zijn in een hal. De sporters moeten in de 
accommodaties onder meer zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden. Dat geldt vooral voor de 
momenten voor en na de training. Tijdens het sporten mag die maatregel losgelaten worden. Verder zijn er 
looproutes aangebracht en gemeenten zorgen voor desinfectie en schoonmaakmiddelen. In het protocol van 
NOC*NSF staat ook dat elke vereniging een eigen corona-coördinator moet aanstellen. Deze persoon moet 
toezien dat de regels worden nageleefd, ook is hij of zij het aanspreekpunt binnen de vereniging over corona-
zaken. In de gemeente Tynaarlo zullen BOA’s en sporthalbeheerders toezien op naleving van de regels. 

Maandag 17 augustus 
In het Paterswoldsemeer zijn vanmorgen heel veel dode vissen aangetroffen. Het gaat om zeker duizend 
vissen. De afgelopen jaren zijn ook dode vissen gevonden in het meer, maar niet in zulke hoeveelheden. De 
extreme warmte is de oorzaak. Zuurstofgebrek zorgt ervoor dat vissen het loodje leggen. Meerschap 
Paterswolde zal proberen de meeste dieren, die gezien werden in het water bij de Oude Badweg, te ruimen. 
 
Dinsdag 18 augustus 
Het bouwplan Buiten Wolde voor tien villa’s bij de voormalige basisschool Paterswolde-Noord is weer in 
opspraak gekomen doordat een vergunning is verleend voor de kap van historische bomen. ‘Het gaat om 100 
jaar oude bomen, die onze bescherming verdienen’, schrijft fractievoorzitter Jurryt Vellinga van Leefbaar 
Tynaarlo aan burgemeester en wethouders. De gemeente publiceert eind juli in het Gemeenteblad dat zij de 
vergunning verleent. Belanghebbenden krijgen zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Vellinga vraagt 
het college met klem de volgens hem monumentale bomen te behouden. Volgens een woordvoerder van 
projectontwikkelaar PC Vastgoed is er veel belangstelling voor de villa’s. Omwonenden verzetten zich drie jaar 
geleden tegen het plan. Na enkele aanpassingen keurt de gemeenteraad het bestemmingsplan goed. De 
omwonenden vrezen aantasting van het groen en dat het nieuwe wijkje niet zal passen in de omgeving. 
Vellinga vindt het wel vreemd dat er voor de bouw bomen gekapt moeten worden, terwijl de PC Vastgoed de 
huizen aanprijst als zijnde ‘parkachtig gelegen’. Volgens de woordvoerder van PC Vastgoed is er geen sprake 
van monumentale bomen, wel van drie bomen waarvan de gemeente heeft vastgesteld dat die 
‘behoudenswaardig’ zijn. PC Vastgoed hoopt volgend jaar met de bouw te kunnen beginnen. De gemeente heeft 
de kapvergunning getoetst aan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, zegt woordvoerder Martin 
Wering. „Je kunt niet alle bomen laten staan, voor dertien bomen is kap nodig, maar een deel blijft behouden. 
Het bestemmingsplan is goedgekeurd, het zou geen goed bestuur zijn de kap tegen te houden.” 
 
Dinsdag 18 augustus 
“Het gaat niet goed, het virus verspreidt zich gestaag.” Minister-president Mark Rutte valt tijdens een 

persconferentie in de Hondsrugzaal met de deur in huis. “We moeten oppassen anders zijn we terug bij af.” 
Daarom kondigt de premier maatregelen aan om het virus onder controle te krijgen. Vooral in de privésfeer 
gaat het mis en daarom geeft Rutte een zeer dringend advies om thuis voorlopig geen feestjes, bijeenkomst of 
borrels te organiseren. Wanneer mensen toch gasten thuis ontvangen dan mogen er maximaal zes personen 
toegelaten worden. Deze regel geldt ook voor in de tuin en op het balkon. Bij een feest in een zaal moeten 
mensen zich laten registreren en hebben gasten een vaste zitplaats. Er zal strenger gehandhaafd worden. 
Omdat van alle maatregelen thuiswerken een van de meest effectieve maatregelen is, wordt geadviseerd om 
dit te blijven doen. De eerdere versoepeling per 1 september is dan ook van de baan. De periode van 
thuisquarantaine gaat van 14 dagen naar 10 dagen, maakt minister De Jonge verder bekend. Het coronavirus 
verspreidt zich nog altijd ‘gestaag’ in Nederland, en dat kan grote gevolgen hebben, waarschuwt Rutte. ‘Als we 
niet oppassen zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg, terug bij het land op 
slot, terug waar we niet willen zijn.’ 
 
Woensdag 19 augustus 
Eelde-Paterswolde is een openbaar laadstation rijker: Laadpaal Eelde!  Vanaf vandaag is het mogelijk om de 
elektrische auto of hybride auto op te laden aan de Brouwerssteeg. Het laadstation is gerealiseerd op het 
terrein van installatiebedrijf Mulder. Er zijn twee laadpunten. Het station is 24 uur per dag geopend. 
 
Woensdag 19 augustus 
Vandaag heeft zwembad Lemferdinge de 10.000ste bezoeker ontvangen. De gelukkige is mevrouw Mensch uit 
Eelde. Ze ontvangt voor volgend seizoen een persoonlijk abonnement en ter plekke een heerlijke taart gemaakt 
door bakker Dunnewind. Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo is erg tevreden dat ondanks de vele 
beperkingen door het coronavirus en daarbij het pas openen van het zwembad toch binnen twee maanden de 
10.000ste bezoeker de kassa passeert. 
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Donderdag 20 augustus 
Eelde-Paterswolde is onlangs getroffen door een aantal auto-inbraken. Dieven hebben het vooral gemunt op 
navigatiesystemen in VW Up’s. Eerder zijn bendes actief in Assen, die zich richten op dezelfde apparatuur en 
auto’s. Of er een verband is tussen Assen en Eelde-Paterswolde kan Jose van Gijsel van Politie Noord-Nederland 
niet zeggen. “Want we weten nog niet wie de verdachten zijn.” De incidenten in Eelde-Paterswolde hebben 
afgelopen weekend plaatsgevonden. In het dorp wordt gesproken van meerdere inbraken. Er zijn drie aangiftes 
gedaan. Bij twee slachtoffers is apparatuur gestolen, bij de ander is alleen een ruit ingeslagen. De meldingen 
komen uit verschillende delen van het dorp: de Vermeerweg in Eelde en Hortensiaweg en GJ 
Geyssendorfferweg in Paterswolde.  Bij hoeveel auto’s daadwerkelijk ingebroken is kan de politie niet zeggen. 
“Het is belangrijk om altijd aangifte te doen. Om het zo inzichtelijk te krijgen. En als mensen verdachte 
situaties zien meldt het dan. Kijk naar het signalement en noteer kentekens. Maar geef ook door wanneer je 
mensen op straat ziet op ongebruikelijke tijdstippen.” Verder raadt de politie aan om waardevolle spullen uit 
zicht te houden. “Anders vergroot je de kans op auto-inbraken.” 
 
Vrijdag 21 augustus 
Eeldenaar Bodi Del Grosso heeft vandaag de bronzen medaille veroverd op NK Wielrennen voor beloften in 
Wijster. Del Grosso rijdt voor A Bloc. Teamgenoot Stijn Daemen wordt winnaar op de ‘Col du VAM’.  
106 coureurs beginnen aan de nationale titelstrijd, met een omloop rond de bekende afvalberg, die een 
gemiddelde stijgingspercentage kent van 12 procent. Het is Jens van den Dool die het spel op de wagen zet en 
er alleen vandoor gaat. Hij krijgt later gezelschap van Jardi Christiaan van der Lee en Niels van Ekeren. De 
kleine kopgroep houdt lang stand. In de slotfase sluiten Mick van Dijke en Bodi Del Grosso aan, terwijl Van der 
Lee moest passen. Met nog drie ronden te rijden wordt de kopgroep uitgebreid met Stijn Daemen en Nils 
Sinschek. In de eindfase lijken Daemen en Van den Dool de beste papieren te hebben door weg te spurten, 
maar in de afdaling van de VAM volgt een hergroepering. In een zinderende finale toont Limburger Daemen 
zich de beste in de eindsprint. Ploeggenoot Del Grosso eindigt als derde en is daarmee zeer tevreden. 
 
Woensdag 26 augustus 
Aan de Mandelandenweg is vanavond brand ontstaan in een hooischuur. De brandweerkorpsen van Eelde en 
Norg zijn ter plaatse. Het Norger korps zorgt voor extra water. Volgens de brandweer is de oorzaak hooibroei. 
De warme hooipakken zijn uit elkaar gehaald. De brandweer is nog bezig. Met een warmtebeeldcamera wordt 

bekeken welke pakken te warm zijn. 
 
Zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus 
Inwoners kijken dit weekend vreemd op als een kudde schapen door het dorp loopt. De dieren zijn 
waargenomen in de omgeving Helmerdijk. Het blijkt om opnamen te gaan voor het programma ‘Het Hek van de 
Dam’ van SBS6. Iedere week maken twee bekende Nederlanders samen een tweedaagse voettocht. De 
voettocht voert de BN’ers langs bijzondere plekken in Nederland en daarvoor komt ook Eelde-Paterswolde in 
aanmerking. In Eelde zijn de BN-ers Britt Dekker en Wilfred Genee. 
 
 

September 
Dinsdag 1 september 
De brandweer van Eelde is vannacht uitgerukt voor een brand in Peize. Het vuur is snel onder controle. 
De brand ontstaat in een schuur aan De Streek. Het wordt betiteld als ‘middel brand’. Voor de brand wordt een 
watertankwagen ingezet. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. 
 
Zaterdag 5 september 
Prachtige mozaïeken fleuren het dorp momenteel op. Dit in het kader van de Creatieve Corsoweek, dat dit 
weekend zijn hoogtepunt beleeft. Vele mensen hebben de beelden vandaag bekeken. Morgen zijn ze ook nog te 
bewonderen. Het is meer dan de moeite waard. 
 
Zondag 6 september 
Normaal wordt op zondagmiddag groots de winnaar van de corsoloterij bekend gemaakt op het podium bij de 
vijver. Dit jaar moet dat vanwege alle maatregelen anders worden ingevuld. Besloten wordt om wel bij elkaar 
te komen in de Herberg van Hilbrants. Op veilige afstand van elkaar wordt het toch nog een feestelijke middag. 
De prijswinnaars weten op dat moment nog niet welke prijs ze gewonnen hadden… Na een korte introductie 
worden de eerste prijzen verdeeld. Gewonnen worden o.a. een Airfryer, een Bose muziekbox en een mega LG 
TV. Maar iedereen wil natuurlijk weten wie er met de hoofdprijs van €10.000 naar huis gaat. Dit jaar is de 
winnaar van de hoofdprijs geworden Lammert Emmelkamp! Wij feliciteren alle prijswinnaars van harte met de 
gewonnen prijs! 
 
Maandag 7 september 
Er worden te snel dieren afgeschoten die zich bevinden op Groningen Airport Eelde. Dat vinden 
dierenrechtenorganisaties AnimalRights en Fauna4Life die naar de rechter stappen. De 
dierenrechtenorganisaties vinden dat de ontheffing voor het afschieten ten onrechte is verleend. Tevens vinden 
de organisaties dat het vliegveld geen volledige ‘esclatieladder’ heeft, wat inhoudt dat dieren eerst moeten 
worden verjaagd. Dit verjagen gebeurt wel. Op het vliegveld rijdt speciaal een auto rond die vogels wegjaagt. 
Provincie Drenthe stelt het belang van Groningen Airport Eelde voorop en de veiligheid die daarmee gepaard 
gaat. Een woordvoerder van de provincie noemt de Eelder luchthaven van nationaal belang. Vogels kunnen 
gevaar opleveren wanneer ze in de motoren terechtkomen. De rechter doet over twee weken uitspraak. 



 

- 20 - 
 

 
Dinsdag 8 september 
De Eelder brandweer is vanavond om half tien opgeroepen voor een controle. Ter plaatse blijkr er brand 
geweest te zijn op een werkbank in een woning aan de Meerkoetlaan. De brandweer heeft de woning 
gecontroleerd en geventileerd. Hierna kunnen de brandweerlieden weer terug naar de kazerne. 
 
Dinsdag 8 september 
Deze week organiseert Stichting Lezen & Schrijven ‘de Week van Lezen en Schrijven’. De bibliotheken en het 
Taalhuis van de gemeente Tynaarlo nemen ook dit jaar weer deel aan de themaweek. In het kader daarvan 
staan zij binnenkort gezamenlijk op de woensdagmiddagmarkt in Paterswolde. Iedereen is morgen (woensdag) 
welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur om tussen de afgeschreven boeken te snuffelen en vragen te stellen over 
de werkzaamheden van de bibliotheek en het Taalhuis. De marktkraam is ingericht met folders over alle 
activiteiten die Bibliotheek en Taalhuis te bieden hebben om lezen, schrijven en digitale vaardigheden te 
bevorderen. Kinderen kunnen ter plekke gratis lid worden van de bibliotheek en ontvangen dan een 
welkomstcadeautje; volwassenen kunnen zich opgeven als deelnemer aan een cursus of vrijwilliger voor het 
Taalhuis. Mensen die alleen een boekje willen kopen zijn ook welkom. 
 
Woensdag 9 september 
Binnen een jaar zijn er 12 woningen aan de nieuwe straat, op de locatie De Wieken, gebouwd en verkocht. 
Vandaag krijgen de bewoners de sleutel van de nieuwe woning. De woningen zijn op de toekomst gebouwd. Zo 
is er geen gasaansluiting en zorgen de warmtepomp, het driedubbele glas en de zonnepanelen voor een vrijwel 
energieneutrale woning. De naam van de nieuwe straat, Schoolhof, hebben de nieuwe bewoners zelf gekozen. 
De gemeente Tynaarlo is hiermee akkoord gegaan. 
 
Vrijdag 11 september en zaterdag 12 september 
Dit weekend organiseert Groningen Airport Eelde een Fly-in, waarbij ruim 140 vliegtuigen uit binnen- en 
buitenland de luchthaven bezoeken. Tijdens het evenement kunnen vliegers voor een gereduceerd tarief 
landen, luchtvaart gerelateerde stands bezoeken en eten in het restaurant. Een Fly-in is een mooie manier om 
de vliegers kennis te laten maken met de luchthaven en de toegankelijkheid ervan. General Aviation is een 
belangrijk onderdeel van de luchthaven. 
 

Zaterdag 12 september 
Inwoners, verenigd onder de naam ‘Verbeterd Centrum Eelde’, delen vanmorgen op de parkeerplaats bij de 
Jumbo flyers uit om aandacht te vragen voor het alternatieve plan die ondernemers hebben gelanceerd voor 
het centrum. Door de petitie hopen de actievoerders het plan kracht bij te zetten. De petitie is inmiddels al 
negenhonderd keer ondertekend. Gestreefd wordt naar duizend handtekeningen. Veel inwoners nemen de 
folder mee. Mensen kunnen de petitie ondertekenen via petities.nl-petitions-verbeterd-centrum-eelde-2020. 
 
Maandag 14 september 
De aankondiging van meer militaire vluchten naar Eelde leidt tot veel protesten van politiek Tynaarlo. De 
gemeente wil de toename van militaire activiteiten tegenhouden, maar dit blijkt niet mogelijk. Het Ministerie 
van Defensie is namelijk verantwoordelijk voor de locatie, blijkt bij navraag van de VVD. Tot nu toe gaat het om 
vierhonderd militaire vluchten. Groningen Airport Eelde zou meer militair vliegverkeer willen omdat het zoekt 
naar meer inkomsten. Door de corona is het reguliere vliegverkeer drastisch verminderd. Gemeente Tynaarlo 
laat weten dat het geen militair vliegveld van Eelde wil zijn.  Dit vanwege de vrees voor overlast in de 
omgeving. Maar de gemeente kan dit niet bepalen. Het ministerie van Defensie gaat erover of Eelde meer dan 
400 militaire vluchten per jaar mag ontvangen. Het college vindt wel dat er draagvlak moet zijn in de 
omgeving. 
 
Dinsdag 15 september 
De R is al een tijd in de maand. Soms is dat de r van regen, soms storm, maar ook wel eens zomer. Vandaag is 
het Prinsjesdag. Een dag die de boeken ingaat als de warmste Prinsjesdag ooit. De temperatuur stijgt in De Bilt 
tot 30.2 graden. Het kwik blijft in Eelde steken op 29 graden. Hoe dan ook, nog nooit was het zo laat in het jaar 
zo heet. Heet weer in september is niet helemaal uitzonderlijk. Volgens de gegevens van het Weerboek van Jan 
Pelleboer komen er in september nog hogere temperaturen voor. Op 5 september 1949 wordt het 34 graden. 
En in 1919 is er op 11, 12 en 13 september sprake van boven de 30 graden. Ook in 1950 is het rond die 
tijd  tropisch. Door de tropische temperaturen vandaag zoeken mensen verkoeling en is het erg druk bij het 
Paterswoldsemeer. Van een klamme avond zal geen sprake zijn, want het is al vroeg donker, de temperatuur 
zal flink dalen. 
 
Maandag 21 september 
Bloemenveiling Royal Holland werkt sinds vandaag met beeldveiling. Aan de hand van foto’s kunnen handelaren 
hun bloemen en planten kopen. Daarmee is een lange traditie definitief ten einde. De bloemen en planten 
werden altijd op een wagentje langs de veilingtribune met kopers gereden. In de nieuwe situatie worden 
voortaan foto’s levensgroot geprojecteerd op schermen, waarop handelaren online kunnen bieden. De logistiek 
is efficiënter dan de fysieke werkmethode van ‘onder de klok’. De bloemen en planten zijn nog wel op de veiling 
aanwezig, waardoor de klanten ze voor het begin van de veiling nog kritisch kunnen bekijken. 
 
Maandag 21 september 
Bij zijn afscheid als voorzitter van Scheidsrechtervereniging Groningen en Omstreken is Robert van Dorst (71) 
uit Eelde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marcel Thijsen overhandigt hem de 
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versierselen. Van Dorst ontvangt de onderscheiding voor zijn langdurige en belangrijke vrijwillige bijdrage aan 
de voetbalsport in zijn algemeenheid en het scheidsrechtersvak in het bijzonder. 
 
Dinsdag 22 september 
Groningen Airport Eelde verwacht dit jaar een verlies te hebben van ruim 2 miljoen euro. Dit heeft alles te 
maken met de coronacrisis. Door het virus zijn er bijna geen commerciële vluchten. Over het eerste half jaar 
kwam het totaal aantal passagiers uit op 12.609, terwijl er 70.897 waren begroot.  Wel was er meer lesverkeer, 
waardoor er toch nog wat geld binnenkwam. Als het coronavirus verder om zich heen grijpt en toeristische 
bestemmingen gesloten worden of luchtvaartmaatschappijen en touroperators geen vluchten uitvoeren, kan het 
resultaat verslechteren.  In dat geval ziet de luchthaven het somber en is financiële steun nodig. Voor dit jaar 
lijkt dat volgens GAE op dit moment nog niet nodig. Vandaag presenteert de directie van de luchthaven 
toekomstscenario’s aan zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad van Tynaarlo. 
 
Woensdag 23 september 
Vanmiddag even na 15.00 uur wordt de Eelder brandweer met spoed naar de luchthaven geroepen. De melding 
komt uit een hangar van de KLM Flight Academy. Er wordt een zogenaamde ´PAC brandmelding´ afgegeven. 
Dit zijn particuliere alarmcentrales die regelmatig automatische brandalarmen doormelden aan de brandweer. 
Brandweerlieden gaan zowel binnen als buiten op onderzoek uit. Na grondige inspectie blijkt het een loos alarm 
te zijn. 
 
Zondag 27 september 
Bij Winde is rond 01.40 uur een lichte aardbeving gemeten, melden niet alleen lokale media maar ook de NOS. 
De beving, met een kracht van 1,8, is volgens het KNMI op 3 kilometer diepte. Berichten over schade zijn er 
vooralsnog niet. Deze regio is al vaker getroffen door bevingen, zo was er een tijd geleden een aardbeving bij 
het Eelderdiepje en zijn een keer schokken gevoeld in Ter Borch. Bevingen in het gebied worden vrijwel altijd 
veroorzaakt door gaswinning. 
 
 

Oktober 
Vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober 
Twintig spelers en tien muzikanten van 12 tot 18 jaar van musicalgroep Kick uit Eelde spelen beide avonden de 
voorstelling Jehanne voor 30 man publiek. Het vindt plaats op de boerderij De Zeegster Hoeve. De 
voorstellingen die gepland staan voor 9 en 10 oktober gaan niet door. In een 2½ uur durend spektakel wordt 
het verhaal van Jehanne (Jeanne d’Arc), uitgevoerd met muziek uit de Disneyfilm Valana. 
 
Zaterdag 3 oktober 
De provincie Drenthe zet de voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) op Groningen Airport Eelde (GAE) te koop. 
Dat melden Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten. De provincie heeft het monument in 2016 
overgenomen om het ‘van de ondergang te redden’, zo is te lezen in de brief. Het monument bestaat uit drie 
gebouwen, een binnentuin met vijver, een pompgebouw en een portiersloge. De drie gebouwen zijn volgens 
afspraak gerenoveerd tot bedrijfsverzamelgebouwen en het terrein is opnieuw ingericht. Hiermee zal de 

provincie het complex, volgens afspraak, overdragen aan de markt en overgaan tot verkoop. Het vliegveld 
heeft daarbij het eerste recht van koop. Mocht GAE niet op dit aanbod ingaan, dan gaat de provincie over op 
een openbare verkoop. 
 
Maandag 5 oktober 
OBS De Veenvlinder is per direct gesloten vanwege corona. Omdat de school in Eelde de afgelopen dagen te 
maken heeft gekregen met twee positief geteste leerkrachten en helaas de bron van de besmetting onbekend 
is, is dit besluit genomen. Omdat het om een leraar gaat in de groep 7-8 worden de leerlingen van deze groep 
al uit voorzorg thuisgehouden. Twee andere leraren uit de bovenbouw zijn negatief getest. Later is bekend 
geworden dat ook een leerkracht van groep 3 en 4 een positieve uitslag heeft. Om het besmettingsrisico te 
beperken is, in overleg met het bestuur van Stichting Baasis, de GGD en de MR besloten om de school de 
komende vier dagen (tot de herfstvakantie) te sluiten. Dinsdagochtend ontvangen de ouders via de 
leerkrachten van hun kinderen een mailbericht met informatie over het thuiswerk en de wijze waarop de 
leerkrachten zijn te bereiken. De school laat in haar bericht aan de ouders weten: “We realiseren ons dat het 
besluit om de school tijdelijk te sluiten de nodige impact heeft, op de kinderen, de leerkrachten en op u. We 
kunnen en willen echter op dit moment geen enkel risico nemen”. In tegenstelling tot de vorige schoolsluiting 
kunnen ouders met een cruciaal beroep geen gebruik maken van noodopvang tijdens de schooltijden. Ouders 
worden dringen verzocht voor de komende dagen zelf opvang te regelen voor hun kinderen. 
 
Week 40 en week 41 
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar "En Toen". De Mariaschool op Groote Veen heeft Ol Eel 
gevraagd mee te denken en mee te werken aan de invulling van dit thema. Hoe leuk is het om kinderen van nu 
te laten zien hoe het leren lezen vroeger is gegaan. Het Aap-Noot-Mies-leesplankje is bij oudere mensen wel 
bekend. Maar daar is ook een schoolplaat bij. Alle woorden op dat Aap-Noot-Mies leesplankje zijn terug te 
vinden in deze schoolplaat. Weet u het nog? Daarnaast heeft Ol Eel een bijdrage geleverd in de vorm van een 
filmpje over Groote Veen vroeger, voordat het een nieuwbouwwijk wordt. Over de opgravingen bij het 
archeologisch onderzoek, de vroegste bewoners en de land- en tuinbouw bouw die in dit gebied plaats heeft 
gevonden. Ook heeft Ol Eel een serie foto's van de school-van-vroeger in Eelde-Paterswolde uit het fotoarchief 
ter beschikking gesteld. De leerkrachten van de Mariaschoolleer hebben enthousiast gereageerd, mooi 
materiaal waar ze prima de invulling van de Kinderboekenweek mee hebben vormgegeven. 
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Maandag 12 oktober 
Brandweer Eelde krijgt vanmorgen om 9.42 een melding voor een paard dat in een sloot is beland. Het incident 
is gebeurd op de Achtermadedijk in Haren. Met man en macht wordt geprobeerd om het dier te redden. De 
Eelder brandweer krijgt vervolgens ondersteuning van brandweer Groningen dat een speciale 
hulpverleningsvoertuig inzet, voorzien van een kraan. Met behulp van de kraan wordt het paard uit het water 
getild. Na controle door de veearts kan het paard weer dartelen in de wei. 
Maandag 12 oktober 
Er waren vroeger meer kastelen in Drenthe dan gedacht. Die ontdekking deed Eeldenaar Diana Spiekhout, die 
vandaag promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uit haar onderzoek blijkt dat er veel verborgen 
kastelen zijn, zoals De Waterburcht.  Ze heeft onderzoek gedaan naar het kastelenlandschap tussen het jaar 
1050 en 1450.  Met nieuwe technologische middelen, zoals luchtfoto’s, heeft ze allemaal wallen en grachten 
ontdekt. Bij de Waterburcht in Eelde hebben bijvoorbeeld ongeveer zeven grachten om de burcht gelegen. In 
totaal moeten er in Drenthe en Overijssel zo’n 140 bouwwerken hebben gestaan. Spiekhout heeft er een 
boekwerk over geschreven. 
 
Dinsdag 13 oktober 
Gisteravond klonk er een enorme knal in het dorp. Sommige inwoners dachten aan een explosief. Vandaag is 
het mysterie ontrafeld. Het blijkt te gaan om een afvalbak te gaan die is opgeblazen. De afvalbak stond ter 
hoogte van Hooiweg/Kwikstaartweg. Een inwoner die het heeft ontdekt kon het niet beter verwoorden: zinloze 
vernieling. 
 
Woensdag 14 oktober 
In Dorpsklanken staat vandaag een brief afgedrukt van Sinterklaas. Vanwege de gemene ziekte die er nu in de 
wereld heerst heeft hij met pijn in zijn hart moeten besluiten om dit jaar niet naar Eelde-Paterswolde af te 
reizen. Hij heeft nog met zijn wijze Piet en de gemeente Tynaarlo gezocht naar alternatieven, maar niet 
gevonden. Hij hoopt dat de kinderen op 14 november tijdens de intocht op tv nog wel even naar elkaar te 
kunnen zwaaien. 
 
Woensdag 14 oktober 
Eelde krijgt appartementen in het centrum. Deze woningen komen (nog) niet op de locatie Doedens, maar op 

de plek van de voormalige HUBO. Spijkerman Vastgoed is voornemens daar zestien zogeheten HAT-eenheden 
te realiseren. HAT-eenheden, een term uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, staat voor 
Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoons Huishoudens. Aanvankelijk was het de bedoeling hier een 
gezondheidscentrum te vestigen, aangevuld met wooneenheden. 
 
Donderdag 15 oktober 
Groningen Airport Eelde ziet de kans op het uitbreiden van het aantal vliegbestemmingen groeien, nu 
reisorganisatie Travel4Reasons heeft besloten zich per 1 november op het vliegveld te vestigen. Daarmee is het 
het derde reisbedrijf op de luchthaven. Interim-directeur van Groningen Airport Eelde, Bart Schmeink: "Deze 
ontwikkeling van steeds meer bedrijven die zich op de luchthaven vestigen, past goed in onze strategie om de 
maatschappelijke basis van de luchthaven verder te verbreden. We zijn met meer partijen in gesprek die hier 
ruimte zoeken, maar ook met partijen die zich in de regio willen vestigen en een internationale luchthaven in de 
buurt willen hebben." 
 
Donderdag 15 oktober 
Een automobilist is vanmiddag op de A28 door nog onbekende oorzaak in de sloot beland. Het ongeluk is 
gebeurd op de snelweg richting Haren, ter hoogte van de parkeerplaats Glimmermade. Politie en onder meer de 
Eelder brandweer spoeden zich naar de plek waar het incident plaats heeft gevonden. De bestuurder is zonder 
hulp van de brandweer uit de auto gekomen en vervolgens met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. 
Door het ongeval ontstaat enige tijd een file tussen Assen en Groningen. 
 
Woensdag 21 oktober 
Brandweer Eelde krijgt om 11:43 een melding van een gaslek. Werklieden die bezig zijn aan de Hooiweg ruiken 
gas uit puin waar ze in aan het graven zijn, waarop ze 112 hebben gebeld. De brandweer heeft metingen 
gedaan en Enexis heeft de leiding afgesloten en gerepareerd. 
 
Vrijdag 23 oktober 
Meer dan honderd mensen zijn vanmorgen aanwezig in Eelde bij de erehaag voor de overleden 19-jarige 
Bennie Stroetinga. Vrienden en bekenden vormen een erehaag en applaudisseren als de rouwauto voorbij rijdt. 
Ook worden er fakkels met Bengaals vuurwerk aangestoken. Stroetinga komt om het leven na een auto-
ongeluk in Donderen op 9 oktober. Hij botst op de Norgerweg met zijn auto tegen een boom en belandt 
vervolgens in het ziekenhuis. Daar vecht hij voor zijn leven, maar ruim een week later overlijdt hij alsnog.  
Zijn plotselinge overlijden komt als een grote klap voor het dorp en de voetbalvereniging VV Actief waar hij al 
jaren bij betrokken is. „Het kwam echt heel hard binnen,” vertelt Jan Hovenkamp, penningmeester bij VV 
Actief. „Hij speelde al vanaf de jeugd bij de club en iedereen in het dorp kende hem en zijn ouders. Het was een 
heel betrokken jongen.”  
 
Zaterdag 24 oktober 
Dierenpension Eelde sluit na 62 jaar de deuren. Het bedrijf van Harm en Mattie de Jonge staat al een tijd te 
koop, maar er is tot nu toe niemand die interesse heeft getoond. Daardoor is het einde in zicht voor het pension 
dat honden en katten opvangt. Het pension is in 1958 opgericht. Eerst aan de Esweg, vervolgens 
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Hoppekampweg en sinds 1960 aan de Lugtenbergerweg. Omdat er geen opvolgers zijn in de familie willen 
Harm en Mattie de zaak van de hand doen. Op 15 december gaat het pension op slot. Harm en Mattie hopen 
stilletjes dat er alsnog een koper zich meldt. 
 
Zaterdag 24 oktober 
De vallende bladeren in de herfst zorgen voor mooie kleuren, maar ook overlast.  Zoals bij de rioolputten langs 
de straat. Straatveegmachines proberen de boel schoon te houden en dat lukt niet overal. De jeugd pakt 
daarom vandaag de handschoen op en helpt een handje. Aan de Kooistukken is de weg met pionnen afgezet en 
vervolgens hard gewerkt met vegers, skelters en karren om de herfstbladeren op te ruimen. Sam, Wouter, 
Jesper en Tijn maken de goten weer bladvrij, zodat ze niet verstopt raken. Al met al een geweldige kinderactie. 
 
Maandag 26 oktober 
Nadat op 16 oktober Symphonie haar deuren heeft gesloten vanwege een verdenking van besmetting met het 
coronavirus kan vastgesteld worden dat er geen besmettingen is. Helaas is er inmiddels een nieuwe ernstige 
verdenking van besmetting met het coronavirus bij een medewerker van Symphonie. Er is inmiddels een 
coronatest afgenomen bij deze medewerker. Morgen worden bij alle bewoners en cliënten van Symphonie en 
bewoners van Hooiweg 18a t/m s een test afgenomen. Op basis van het interne bron- en contactonderzoek 
wordt ook bij alle medewerkers die sinds afgelopen zaterdag hebben gewerkt, een test afgenomen. in 
afwachting van de testresultaten is de locatie in ieder geval tot zaterdag (of zoveel korter als mogelijk) 
gesloten. 
 
Zaterdag 31 oktober 
Eelde is een supermarkt rijker: Maxi Shop. De zaak met voornamelijk producten uit het Midden-Oosten gaat 
zaterdag open. Voor wie eens wat anders wil dan de Hollandse pot. Druivenbladen met gehakt en olijven 
bijvoorbeeld, een delicatesse in Syrië. Eigenaar Zuher Maxi had vroeger in Syrië ook een dergelijke winkel. Vijf 
jaar geleden kwam hij in Eelde terecht, nadat hij gevlucht was voor het gruwelijke geweld in zijn vaderland. 
Maxi volgde in ons land een inburgeringscursus en slaagde in één keer. “Ik heb eerst gewerkt op een 
inpakafdeling bij een bedrijf in Assen, maar door de crisis werd ik werkloos”, vertelt Maxi. “Maar ik kan niet 
thuiszitten.” En dus kwam hij op het idee voor een supermarkt met producten uit het Midden-Oosten. En daar 
kan Maxi als ervaringsdeskundige natuurlijk alles over vertellen. In de schappen in de winkel in hartje Eelde 
bijzondere levensmiddelen in aparte verpakkingen. Kippenvlees in blik bijvoorbeeld. Ook boter in blik, vet, 

bedoeld om mee te koken. Maxi kan de vijgenjam aanbevelen. En wat is een Oriëntaalse keuken zonder 
kruiden? Ze zijn in overvloed verkrijgbaar. Bijzonder is ook het Arabisch zeep. “Dat is heel goed voor je haar”, 
weet Maxi. In de zaak staan enkele vitrines, voor onder andere vlees en zuivelproducten. Er zijn allerlei 
groenten (het in Arabië populaire Tabouleh bijvoorbeeld) en fruit te koop. Maar ook Arabisch brood, Arabische 
koffie en zelfs Arabische kauwgum. Zijn wij Nederlanders bekend met de oranje pompoen, de Maxi Shop prijst 
witte pompoen aan. Waar je jam van kunt maken. Kortom: de rijke en smaakvolle keuken uit het Midden-
Oosten nu ook in Eelde. De typische Arabische gastvrijheid krijg je er gratis bij. Maxi Shop is elke dag van de 
week geopend. 
 
Zaterdag 31 oktober 
Op de afdeling Fluitenkruid in woonzorgcentrum Symphonie in Eelde is bij vijf bewoners corona geconstateerd, 
meldt RTV Noord. Deze week waren er verdenkingen, waarna bewoners en cliënten zijn getest. Vijf personen 
hebben een positieve uitslag. De afdeling is de komende twee weken afgesloten van de rest van het gebouw. 
 
Zaterdag 31 oktober 
Corsowijk Eekhoornstraat eo heeft vandaag dahlia’s gerooid. Veel medewerkers helpen een handje. Daarnaast 
wordt een rooimachine ingezet, waardoor het werk gemakkelijker gaat. Niet alle bloemen worden gerooid op 
het perceel aan de Mandelandenweg. Het gaat voornamelijk om de “verkeerde kleuren”. Naast hulp van groot 
en klein is er een delegatie van de bloemencommissie, die tevreden toekijkt. 
 
 

November 
Woensdag 4 november 
KLM parkeert het komende winterseizoen meerdere vliegtuigen op Groningen Airport Eelde. Woensdag 28 
oktober arriveren de eerste drie toestellen op de luchthaven: twee Airbussen A330’s en een Boeing 737. 
Vandaar komt de laatste van 10 Boeing 737 toestellen op Eelde aan. 
 
Vrijdag 7 november 
Het is vandaag 7 november, de dag dat historische vereniging Ol Eel veertig jaar bestaat. Helaas geen feest 
vanwege corona. Stilzitten is er niet bij. Vandaag is begonnen met de verbouwing van de Notenkraker, het 
toekomstige onderkomen. Uiteraard strikt volgens de coronaregels.  Er is heel wat werk te verzetten om de 
verhuizing van het oude gebouw naar het nieuwe ‘huis’ te realiseren. Een feestje is voor later. 
 
Maandag 9 november 
Vandaag is aan de Groningerweg gestart met infrastructurele werkzaamheden door Koninklijke Oosterhof 
Holman. De eerste stap is de aanleg van een nieuwe weg naar het terrein van de voormalige school 
Paterswolde-Noord. 
 
Dinsdag 10 november 
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Minister Van Nieuwenhuizen is vooralsnog niet van plan Groningen Airport Eelde te ondersteunen met een 
rijksbijdrage van 6 tot 8 miljoen euro per jaar voor beheer en onderhoud. Dat schrijft de minister in antwoord 
op Kamervragen van de SP en de Partij voor de Dieren. De minister ziet luchthavens als zelfstandige 
ondernemingen die ook zelf voor de bekostiging moeten zorgen en daar passen structurele rijksbijdragen niet 
bij. Ook zegt de minister geen formeel verzoek te hebben gekregen voor een rijksbijdrage, aldus RTV Drenthe. 
Groningen Airport Eelde presenteerde anderhalve maand geleden een toekomstvisie voor de luchthaven. Daarin 
wordt gesteld dat de luchthaven zonder een structurele rijksbijdrage van 6 tot 8 miljoen euro per jaar voor 
onderhoud en beheer niet zou kunnen overleven. Volgens minister Van Nieuwenhuizen is het aan de 
aandeelhouders, (de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Assen en Tynaarlo en de stichting FB 
Oranjewoud) om een beslissing te nemen over de toekomst van Eelde als luchthaven. Daarna wil de minister 
bekijken of ze dat kan faciliteren of ondersteunen. 
 
Zaterdag 14 november 
Sinterklaas is weer in het land! De Goedheiligman zet vandaag rond het middaguur voet aan wal aan de 
‘Dieuwertje Blokkade’ in Zwalk. In tegenstelling tot andere jaren komt de Sint niet naar de kinderen toe, maar 
was het andersom. Burgemeesters uit het hele land zijn welkom bij het grote Pietenhuis, waar Sint tot hij weer 
naar Spanje reist verblijft. Want Sinterklaas werkt dit jaar vanwege corona thuis. Een gesprek op hoog niveau. 
Het was als vanouds een vermoeiende reis. “Ja, we wisten niet waar we heen moesten”, verzucht Sinterklaas. 
In het grote Pietenhuis (“ja, het is een groot huis”) komen burgemeesters uit alle windstreken. Van 
Schroothoop, Kruisigem, Bentudaarweer tot Mekkeren. “Of de burgemeester van Tynaarlo nog geweest is? Nee, 
die is niet geweest.”  Maar daar is wel een grondige reden voor. Als alle burgemeesters zouden komen zouden 
er veel te veel mensen zijn. Er mogen maar twee mensen buiten zijn volgens de nu geldende coronaregels, 
vandaar dat Tynaarlo niet present is. Maar Marcel Thijsen belooft dat de tekeningen, en dat zijn er meer dan 
vierhonderd, dezelfde dag (vanavond) nog bezorgd zullen worden. De cadeautjes baren menig mensen ook 
zorgen, omdat er eerst kolen in de zakken zaten. “Kolen waren wel handig voor de boot. Maar kinderen kunnen 
gerust zijn, alles komt weer op zijn pootjes terecht. En kinderen kunnen nog steeds tekeningen en verlanglijstje 
inleveren.” Sint heeft nog een boodschap voor de kinderen. “We moeten ons dit jaar allemaal aan de regels 
houden. Dat is niet leuk voor de intocht van Eelde-Paterswolde. Maar volgend jaar zullen we dubbel en dwars 
uitpakken en ik verwacht dan weer veel mensen bij het meer en dat we in een grote stoet naar het dorp rijden. 
Misschien nog wel groter dan vorig jaar. Want we missen het heel erg hoor.” En dan hoort de Perspiet nog dat 
Sinterklaas dit jaar niet het dak op gaat. “Ik ga thuiswerken, dat is het motto van 2020 en daar doet 

Sinterklaas gewoon aan mee.” En de Zwarte Pieten dan? De Pieten kunnen wel op pad, je ziet ze vaak niet 
maar ze komen echt wel met cadeautjes.” De schoen zetten kan vanaf vandaag. 
 
Maandag 16 november 
Interim-directeur Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde vertrekt per 1 januari. Hij is dan een jaar in 
dienst geweest. Kort geleden presenteerde Schmeink nog een toekomstvisie voor de luchthaven. Daaruit kwam 
voort dat het Rijk moet bijdragen om het vliegveld te behouden.  Minister Van Nieuwenhuizen gaf als antwoord 
dat er geen structureel bedrag komt van de overheid. Wie de opvolger wordt van Schmeink, die gaat werken 
voor een beveiligingsbedrijf, is nog niet bekend. Naar verwachting wordt dat bekend op de aandeelhouders-
vergadering van 10 december. 
 
Maandag 16 november 
De corona slaat hard in Symphonie (Else van der Laanhuis): er zijn meerdere besmettingen en zelfs mensen 
overleden. Half oktober lijkt het nog goed te gaan, als er geen besmettingen blijken te zijn. Maar later zijn er 
toch weer verdenkingen en dit leidt tot meerdere besmettingen onder bewoners, medewerkers en cliënten. 
Volgens RTV Drenthe zijn er inmiddels zes mensen overleden. Op de tweede etage verblijven veelal cliënten 
met dementie. De beschermende en behandelende maatregelen zijn voor de meeste van hen amper tot niet te 
begrijpen. Medewerkers zijn in volledig persoonlijke beschermingsmiddelen voor veel bewoners moeilijker te 
herkennen. De maatregelen die het verzorgingshuis heeft doorgevoerd om een verdere verspreiding van het 
virus te voorkomen, blijken tevergeefs te zijn als bron- en contactonderzoek wordt uitgevoerd. Daaruit blijkt 
dat bewoners en medewerkers al op andere afdelingen in de Symphonie zijn geweest en onderling contact 
hebben gehad. Sinds de corona-uitbraak in Symphonie is een zogenaamd outbreak-team geformeerd. 
Nagenoeg dagelijks is er contact met de GGD Drenthe en wekelijks met de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd. In dat overleg is bepaald om de dementerende bewoners tijdelijk onder te brengen op een andere 
locatie. Daar is vorige week mee begonnen. 
 
Maandag 16 november 
Bibliotheek Eelde zal zeker tot en met de zomer van 2021 gevestigd blijven in ’t Punthoes aan de Wolfhorn. De 
bibliotheek staat op de nominatie op te verhuizen naar Ons Dorpshuis aan de Bähler Boermalaan in 
Paterswolde. Hiervoor is een aanpassing van dit pand noodzakelijk. De gemeente is hiervoor in gesprek met 
welzijnsorganisatie TRIAS, eigenaar van Ons Dorpshuis. Deze gesprekken hebben nog niet tot 
overeenstemming geleid. Daarom heeft het college van B en W besloten om de gebruiksovereenkomst met de 
bibliotheek voor ’t Punthoes te verlengen tot en met augustus 2021. 
 
Woensdag 18 november 
De Dorpsklanken van vandaag bevat een bijlage van maar liefst 28 pagina’s waarin uitgebreid aandacht wordt 
besteed aan 40 jaar Ol Eel. In deze mooie bijlage komen ondermeer Cathrinus Schaafsma, Mies Boerema, John 
Klip, Nico Harms, Jan Hendrik Hilbrants en Piet Arends aan het woord, maar ook aan de werkgroepen, het 
verenigingsblad Kontakt en de boeken- en platenmarkt wordt aandacht besteed. 
 
Vrijdag 20 november 
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Dorpsklanken Online meldt dat de familie Verel deze week afscheid neemt van het instrumentenmuseum in 
Vosbergen. Oprichter Dick Verel draagt de zaak over aan Peter Goos en Elsbeth Hellendoorn, die het cultureel 
erfgoed graag in stand willen houden. Verel houdt er een dubbel gevoel aan over. Aan de ene kant is er de 
tevredenheid dat de collectie niet verloren gaat.  Aan de andere kant is afscheid nemen moeilijk.   
Vorig jaar werd Dick Verel ziek en lag hij in het ziekenhuis, waarna Verel actie ondernam en een aantal 
instrumenten verkocht. Vervolgens meldde Peter Goos zich, die de zaak wilde het voortzetten, maar dan onder 
een ander verdienmodel. Samen met Elsbeth Hellendoorn neemt Peter Goos het stokje van de familie Verel 
over. Ze willen dat dit culturele erfgoed blijft bestaan en gaan daarom door met het museum. Tevens willen ze 
de activiteiten op Landgoed Vosbergen uitbreiden met onder andere een sociëteit, voor businessclubleden. De 
nieuwe eigenaren willen ook op andere terreinen uitbreiden, zoals optredens van musici en horeca. De 
bedoeling is om vrijwilligers in te zetten, voor het museum en met de concerten. De familie Verel trekt deze 
week de deuren dicht en verhuist naar een andere plek in Eelde om te genieten van hun pensioen. Dick Verel 
heeft vertrouwen in Elsbeth Hellendoorn en Peter Goos.  Maar afscheid nemen doet ook pijn, na bijna twintig 
jaar. Het museum hoopt vanaf januari vier dagen in de week open te kunnen: van donderdag tot en met 
zaterdag. 
 
Zaterdag 21 november 
Vandaag zijn de drie visvrienden Gijs en Nick Coopman en Gerjan Riksten, zoals ze wel vaker doen, op jacht 
naar grote snoeken. In het Peizerdiep (de exacte locatie willen de heren natuurlijk niet vertellen!) weten ze aan 
het begin van de middag een snoek van 85 centimeter te haken, maar even later is het voor Gerjan helemaal 
raak. Een snoek van maar liefst 1 meter en 11 centimeter heeft zijn aas gegrepen en na een dril van ongeveer 
een kwartier wordt de snoek op het droge vereeuwigd en vervolgens weer keurig vrijgelaten om nog verder te 
kunnen groeien. 
 
Zondag 22 november  
De Hooiweg kampt met een stroomstoring. Een aantal bewoners zitten zonder stroom. De storing is vanmorgen 
rond kwart voor negen gemeld, aldus 112 Groningen. De oorzaak van de storing is een doorgebrande 
elektriciteitkast. Met man en macht wordt gewerkt aan de stroomvoorziening. Volgens Enexis zou de storing tot 
vanavond zes uur duren. Tot die tijd hebben de huishoudens geen stroom. Rond acht uur is het nog donker in 
de straat. Even voor tien uur vanavond gaat het licht weer aan. Waardoor het elektriciteitskastje is 
doorgebrand is niet bekend. 

 
Woensdag 25 november 
Carbidschieten is toegestaan op Oudejaarsdag. De Drentse burgemeesters hebben dit besloten na overleg met 
Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Maar het knalfestijn zal geen massaal gebeuren worden als andere jaren. Er 
mag met niet meer dan vier personen geschoten worden en publiek is niet welkom. Ook mag er geen feesttent 
worden neergezet. 
 
Vrijdag 27 november 
Op initiatief van wethouder Hanneke Wiersema en na overleg met de aanwonenden komt er een onderzoek 
naar een veiliger Hoofdweg. Daarvoor is een speciaal bureau ingeschakeld. Zo willen omwonenden graag dat de 
snelheid op de weg verlaagd wordt van 50 naar 30-kilometer per uur. De gemeente is hier geen voorstander 
van en de provincie geeft op dit moment geen subsidie voor 30-kilometerwegen. Voor de herinrichting van de 
Hoofdweg ontvangt de gemeente Tynaarlo een subsidie van de provincie van ruim 300.000 euro. De 
aanbestedingsprocedure van dit project had echter vorig jaar al klaar moeten zijn. De gemeente kreeg een jaar 
uitstel. Nog een keer uitstellen is niet mogelijk. Er zal dan ook niet te veel aan de plannen veranderd kunnen 
worden. De komende dagen stuurt de gemeente een brief over de kwestie naar de provincie. 
 
 

December 
Woensdag 2 december 
Dorpsklanken meldt dat Pizzeria-Eetcafé De Rooie Kater fink in de prijzen is gevallen in de prestigieuze 
verkiezing Nederlandse Horecaprijzen 2020. Het Eelder restaurant is zowel winnaar in de gemeente Tynaarlo 
als van de provincie Drenthe. De Rooie Kater is eerste van Drenthe in de categorie Restaurants. Een prachtige 
opsteker voor de horeca-onderneming in deze zware tijden. 
 
Woensdag 2 december 
Dorpsklanken meldt dat het aantal cliënten van Symphonie (Else van der Laanhuis) dat gestorven is aan het 
coronavirus is opgelopen tot twaalf. Er zijn geen verder geen nieuwe besmettingen gemeld. Het lijkt erop dat 
de uitbraak bij Symphonie onder controle is. Er zijn allerlei maatregelen genomen, zo geldt er voor alle 
afdelingen een mondkapjesplicht. Wanneer deze crisis voorbij is gaat het woonzorgcentrum nazorg inzetten 
voor medewerkers. 
 
Woensdag 2 december 
Dorpsklanken meldt dat het voormalige zomer- en winter pension Huize Bosch & Meer, in het, wat wij vroeger 
noemden, Villapark is niet meer. Het monumentale pand, dat al geruime tijd geen pensionfunctie meer heeft, 
heeft de brand, die er eind mei van dit jaar woedde, niet overleefd. Vorige week is het afgebroken, wat rest is 
een lege plek. Er zal ongetwijfeld iets nieuws en moois gebouwd worden, maar of het weer zo’n blikvanger 
wordt met de tijd uitwijzen. 
 
Woensdag 2 december 
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Om het toeristisch-recreatieve aanbod in Drenthe te versterken en zo de bestedingen en werkgelegenheid te 
vergroten draagt de provincie bij aan diverse projecten in de vrijetijdssector. De projecten worden in 2021 
uitgevoerd door ondernemers, gemeenten en diverse organisaties. In totaal stelt de provincie € 320.000,- 
beschikbaar voor negen projecten. Voor het project ‘Poort tot De Onlanden’ ontvangt Natuurmonumenten een 
bijdrage van € 75.000. Natuurmonumenten en de horeca van De Onlanderij willen in het kader van dit project 
de huidige gebouwen en locatie aan de Madijk verbouwen en ontwikkelen tot de toegangspoort voor 
natuurgebied De Onlanden. Hiermee creëert Natuurmonumenten een locatie met een kijkboerderij, een 
informatiecentrum en uitgebreide horeca en speelnatuur. De locatie functioneert nu als horeca- en 
speelgelegenheid. Met de uitbreiding zal ‘de poort tot De Onlanden’ de Kop van Drenthe nog toegankelijker en 
aantrekkelijker maken voor bezoekers, bijvoorbeeld vanuit Groningen. Om fietsers en wandelaars prettig te 
kunnen laten pauzeren tijdens hun fiets- of wandeltocht door de provincie gaat het Recreatieschap Drenthe 
bestaande bankjes opknappen en waar nodig nieuwe bankjes toevoegen. Het Recreatieschap krijgt hiervoor een 
bijdrage van € 75.000. 
 
Donderdag 10 december 
Meiltje de Groot uit het Friese Lippenhuizen is per 1 januari 2021 benoemd tot nieuwe directeur van Groningen 
Airport Eelde. De Groot volgt interim-directeur Bart Schmeink op die na een jaar vertrekt naar 
beveiligingsbedrijf Securitas. De 55-jarige De Groot heeft jarenlang ervaring in de vliegwereld. Ze is momenteel 
nog directeur van het vliegveld Twente. 
 
Maandag 14 december 
Marcel Thijsen is vanavond herbenoemd als burgemeester van gemeente Tynaarlo. Thijsen werd in 2014 
burgemeester, nadat hij eerder wethouder was in het Gelderse Wijchen. “Ik vind het een grote eer dat ik 
herbenoemd ben”, is de reactie van Marcel Thijsen. Om er als nuchtere noorderling aan toe te voegen: “het 
werk gaat wel gewoon door.” En over het werk in coronatijd met de actualiteit van corona en een echte 
lockdown, daarover maakt de inwoner van Zeegse zich zorgen. “Restaurants en cafe’s bijvoorbeeld hebben het 
heel lastig. Het gaat fout in de verpleeghuizen. We hebben het virus weer onderschat.”  Terug naar zijn 
herbenoeming als burgemeester. “Meest indrukwekkend vind ik de gastvrijheid van de inwoners. Je hebt 
makkelijk contact. Wat mij heel erg raakte was het jongetje dat vorig jaar verdronken is in het Noord-
Willemskanaal. Daar werd ik emotioneel van.” Over de komende moeilijke kerstdagen, waarin we aan huis 
gebonden zijn: “vergeet elkaar niet; bel elkaar extra op. Geef elkaar aandacht. Ook al zijn we verschillend van 

elkaar vergeet niet dat we in vrede moeten leven en met elkaar.” 
 
Dinsdag 15 december 
Bijna alles dicht, harde lockdown met ingang van vandaag 00.00 uur waarbij bijna alles tot en met 19 januari 
dicht gaat: van scholen tot niet-essentiële winkels tot musea tot theaters Het kabinet is overgegaan tot deze 
drastische maatregelen omdat het aantal besmettingen hard zijn opgelopen en de druk op de zorg te groot 
wordt. Het kabinet hoopte op het terugbrengen van het aantal besmettingen half december naar 3600, maar 
het zijn er nu dagelijks bijna 10.000. De maatregelen gaan vannacht om middernacht al in, om een run op 
winkels morgen te voorkomen. Contactberoepen zoals de kappers en massagesalons moeten ook stoppen, en 
mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven. Zowel basisscholen als middelbare scholen moeten vanaf 
woensdag hun deuren sluiten, en op online onderwijs overstappen.  
 
Zaterdag 19 december 
De brandweer van Eelde heeft vanavond rond 20.30 een melding gekregen en gaat met spoed naar de 
Schoollaan. In een van de aanleunwoningen van De Wieken is brand uitgebroken. Een persoon raakt gewond en 
wordt met een ambulance afgevoerd. Oorzaak van de brand is een pannetje op het vuur dat te hoog oplaaide. 
De brandweer blust de brand en heeft de woning geventileerd. 
 
Maandag 21 december 
Er zijn afgelopen week twee beverburchten gevonden in de Onlanden. De dieren, die gesignaleerd zijn bij Norg, 
hebben de weg gevonden naar de Onlanden. Het natuurgebied de Onlanden is al het leefgebied van de otter. 
Het moerasachtige gebied heeft alle ruimte voor water, bij hevige regenval wordt hier water opgevangen. Met 
de bomen en bosjes die her en der staan is het een perfect gebied voor de bever. Hoe de bever er is gekomen 
is niet bekend. 
 
Dinsdag 22 december 
Helaas is er weer corona geconstateerd in Symphonie. Daarom zijn voorzorgsmaatregelen genomen en dat 
betekent dat er geen bezoekers mogen komen tot 2 januari. Een van de bewoners is ondanks een negatieve 
coronatest bij (tijdelijke) opname, vrij snel na aankomst in Symphonie positief getest op het coronavirus. Ook 
een tweede cliënt is getest. Er wordt nog gewacht op de uitslag van deze test. Beide bewoners worden op het 
eigen appartement verzorgd en verpleegd. Nader bron- en contactonderzoek heeft inmiddels meer helderheid 
gegeven over het besmettingsrisico. Daaruit blijkt dat al eerder de medewerkers die de positief geteste cliënt 
verzorgden en verpleegden, ook elders op de begane grond en de 1e etage hebben gewerkt. Tot dit moment 
zijn er  gelukkig nog geen signalen dat een of meerdere van deze medewerkers klachten vertonen. Dit is 
evenmin bij de bewoners het geval. Desondanks heeft Zorggroep Drenthe op advies van de GGD Drenthe 
besloten om voor zowel de begane grond als de eerste etage een quarantaine periode van 14 dagen in te 
stellen en wel tot 2 januari. Dat betekent geen bezoek met de feestdagen. Uiteraard is dit een zwaar besluit. 
Maar in deze  uitzonderlijke tijd staat de gezondheid van bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers op de 
eerste plaats. 
 
Dinsdag 22 december 
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Er moet niet te veel gesleuteld worden aan de manier waarop de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde moet 
worden uitgevoerd. Die conclusie kan getrokken worden uit een brief van B en W aan de raad. Als dat wel 
gebeurt vervalt een Provinciale subsidie van 3 ton en moet er bij de Provincie Drenthe een nieuwe opzet 
worden ingediend. Met nog verdere  vertraging tot gevolg. In de brief leggen Burgemeester en Wethouders uit 
dat de veiligheid van voetgangers en fietsers de nodig zorgen met zich meebrengt. Ook omwonenden hebben in 
brieven en gesprekken met de gemeente aangegeven die zorgen te delen. Eén van de manieren om die 
veiligheid te bewerkstelligen is, vinden de aanwonenden, een snelheidsbeperking van 30 km. per uur. Ook de 
vereniging Veilig Verkeer Nederland deelt deze mening. Dit valt te lezen in een rapport dat door VVN op 
verzoek van aanwonenden is opgesteld. 
 
Woensdag 30 december 
Dorpsgenoot Roel Dijkhuis is vandaag op 77-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden aan een hartstilstand. 
Dijkhuis was een markante persoonlijkheid, die veel voor de Groningse mediawereld heeft betekend. Hij wordt 
door zijn voormalige collega’s niet alleen geroemd om zijn journalistieke werk, maar ook om zijn kwaliteiten als 
“meesterlijke ritselaar”. Als in het onststaan van de televisiepoot van RTV Noord en de latere verhuizing vanuit 
de binnenstad naar de Mediacentrale. Een enorme klus, waar veel weerstand tegen bestond.   
 
Woensdag 30 december 
Carbid Team Keet Eelde gaat morgen (Oudejaarsdag) wel carbidschieten. Maar net als met alles in dit 
bijzondere jaar zal het op een andere manier gebeuren. “We gaan met een kleine groep schieten; we willen ons 
even laten horen”, vertelt woordvoerder Jan Brookman, die samen met Arjen Nijdam op het gemeentehuis is 
geweest en daar een gesprek heeft gehad met een veiligheidsfunctionaris. En ze kregen een ontheffing voor 
carbidschieten. Dat wil zeggen dat beiden een ontheffing hebben gekregen en ieder een persoon erbij mag 
uitnodigen. In totaal mogen er dus maar vier personen bij het carbidschieten aanwezig zijn. Toeschouwers zijn 
niet welkom. “We zijn verantwoordelijk voor de organisatie dus moeten we mensen die toch komen wegsturen. 
Mensen zijn toch nieuwsgierig. Daarom gaan we ook maar even schieten.” Of Carbid Team Keet Eelde niet 
overwogen heeft een jaar over te slaan? Brookman: “Het is een traditie, die we in ere willen houden. En om het 
kwaad van 2020 te verdrijven, dat leek ons een prima gedachte.” 
 
 
 

Overzichten 
 
 

Overleden (voor zover bekend) 

1 januari Jacoba (Coos) Hadderingh-van Os, geboren te IJsselstein en overleden te Eelde, weduwe van  
 Luuk Hadderingh, in de leeftijd van 86 jaar. 
1 januari Sieger Roelof Zuiderveld, geboren te Norg en overleden te Assen, weduwe van Aaltje Nijdam,  
 in de leeftijd van 85 jaar. 
1 januari Annechien (Anneke) Hokwerda-Renkema, geboren te Groningen en overleden te Eelde,  

 wonende Hoofdweg 101A en echtgenote van Oene Hokwerda, in de leeftijd van 83 jaar. 
3 januari Jan Moes, geboren te Eelde en overleden te Zuidlaren, weduwnaar van Jantje Mensies, in de  
 leeftijd van 93 jaar. 
5 januari Geert Hartlief, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, wonende in het Else van der  
 Laanhuis en echtgenoot van Jannie Hartlief-Westerhof, in de leeftijd van 84 jaar. 
5 januari Ludegien Liekstra, geboren te Bunne en overleden te Eelde, wonende in het Else van der  
 Laanhuis en weduwe van Evert Hendriks, in de leeftijd van 80 jaar. 
14 januari Arend Nijdam, geboren en overleden te Eelde, wonende Paalakkers 12 en echtgenoot van  
 Aaltje NijdamSnijder, in de leeftijd van 84 jaar. 
14 januari Johan Kardas, geboren te Sappemeer en overleden te Eelde, wonende Wolfhorn 61en  
 echtgenoot van Anja Stoffers, in de leeftijd van 49 jaar. 
17 januari Jakob Jurrie Niewold, geboren te Groningen en overleden te Tynaarlo, oud-plaatsgenoot en  
 echtgenoot van Wilma Niewold, in de leeftijd van 57 jaar. 
januari Jannie Hartlief-Westerhof, weduwe van Geert Hartlief 
20 januari Henk Noorman, geboren te Haren en overleden te Groningen, wonende Hoofdweg 193 en  
 weduwnaar van Janneke Noorman-Weis, in de leeftijd van 80 jaar. 
24 januari L.C. Lammers-Fijn van Draad in de leeftijd van 92 jaar. 
24 januari Thomas (Tom) Kroeze, geboren te Leiden en overleden te Eelde, wonende in het Else van der  
 Laanhuis en weduwnaar van Ans Kroeze-Westgeest, in de leeftijd van 93 jaar. 
26 januari Nicolaas Cornelis (Nico) Winkel, wonende Schultenweg 34 en partner van Bea Brouwer, in de  
 leeftijd van 82 jaar. 
28 januari Fokje Cornelia (Fokje) Sliep-Hamster, geboren te Middelstum en overleden te Groningen,  
 wonende Hortensiaweg 20 en weduwe van Jaap Sliep, in de leeftijd van 87 jaar. 
30 januari Meerten Vedder, geboren te Bunne en overleden te Eelde, wonende Burg. Strubenweg 72 en  
 echtgenoot van Nellie Vedder-Birze, in de leeftijd van 92 jaar. 
31 januari Lammie Vrieling, geboren te Eelde en overleden te Groningen, weduwe van Thomas Jonkman,  
 in de leeftijd van 86 jaar. 
2 februari Piet Kroeze, geboren te Eindhoven en overleden te Eelde in de leeftijd van 88 jaar. 
6 februari Berendje (Bea) Ratering-Rutgers, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, wonende  
 Vennerstraat 9 en weduwe van Harm Ratering, in de leeftijd van 89 jaar. 
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15 februari Geert Brinks, geboren en overleden te Eelde, echtgenoot van Sjoukje Brinks, in de leeftijd van  
 77 jaar. 
16 februari Aaltje Alida Wesselink-Ananias, geboren te Vlagtwedde en overleden te Paterswolde en  
 weduwe van Cornelis Jan Wesselink, in de leeftijd van 80 jaar. 
25 februari Janny Setz-Kramer, geboren te Paterswolde en overleden te Delfzijl, wonende in Delfzijl en   
 echtgenote van Wim Setz, in de leeftijd van 86 jaar. 
25 februari Jeannette Marion Krohne-Timmer, echtgenote van Gea Timmer, in de leeftijd van 53 jaar. 
28 februari Johanna Klaassina (Jo) Luttmer-Mensing, geboren te Beilen en overleden te Rolde. Oud- 
 inwoonster en weduwe van Hendrik Luttmer, in de leeftijd van 84 jaar. 
29 februari Jantina (Tina) Visser, geboren te Ulrum en overleden te Groningen, wonende Boterdijk 33, in  
 de leeftijd van 87 jaar.  
9 maart Henk Groenwold, geboren te Bunne en overleden te Eelde in de leeftijd van 84 jaar. 
16 maart Hillegonda van der Molen, geboren te Lettelbert en overleden te Eelde, weduwe van Jan  
 Nijdam, in de leeftijd van 91 jaar. 
19 maart Jan Cornelis Kan, geboren te Bolsward en overleden te Haren, weduwnaar van Meijnie Kan, in  
 de leeftijd van 96 jaar. 
19 maart Freerk Hendrik Stol, geboren en overleden te Groningen, echtgenoot van Marchien Stol-Hogen  
 Esch, wonende Fazantweg 5, in de leeftijd van 94 jaar. 
20 maart Appie van Bergen, geboren te Peize en overleden te Eelde, weduwnaar van Thea Snijder,  
 wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 88 jaar. 
22 maart Geert Berend (Gerbé) Nijdam, geboren te Eelde en overleden te Assen, in de leeftijd van 69  
 jaar. 
23 maart Albert Nijdam, geboren te Eelde en overleden te Nijmegen, echtgenoot van Akke Nijdam- 
 Oosting, in de leeftijd van 69 jaar.  
23 maart Geeske Driehaus-Visser, weduwe van Hein Driehaus, in leeftijd van 92 jaar. 
29 maart Geertje Ebels-Tolner, weduwe van Piet Ebels, wonende in het Else van der Laanhuis, in de  
 leeftijd van 88 jaar. 
8 april Roelf-Jan Supèr, geboren te Erica en overleden te Eelde, weduwnaar van Marijke Landheer en  
 echtgenoot van Sytske Rispens, wonende Mozartweg 21, in de leeftijd van 83 jaar. 
8 april Annechien Dekker-Van Ess, geboren te Zeijerveld en overleden te Groningen, weduwe van  
 Lambert Dekker, in de leeftijd van 90 jaar. 

21 april Jantje Wietses-Ottens, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Egbert Wietses, in de  
 leeftijd van 89 jaar. 
2 mei Herman van Vliet, echtgenoot van Janny van Vliet, in de leeftijd van 79 jaar. 
4 mei Wemmy Haveman-Folkerts, echtgenote van Gerrit Haveman, wonende Schoollaan 21, in de  
 leeftijd van 83 jaar. 
5 mei Gerard Nienhuis, echtgenoot van Agaath Nienhuis, wonende De Drift 5, in de leeftijd van 76  
 jaar. 
11 mei Jitske Bakker-Dijkstra, geboren te Schoorl en overleden te Groningen, echtgenote van 
 A.F. Bakker, wonende Händelweg 7, in de leeftijd van 86 jaar. 
12 mei Gretha Rensch (Greet) Vreede-van Dijk, weduwe van Hendrik Johannes Vreede, in de leeftijd  
 van 81 jaar. 
17 mei Nanneke Huizinga-Hogenbirk, oud-inwoonster. 
28 mei Mechelina (Lientje) Buring-Veenhuis, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Harm  
 Buring,  in de leeftijd van 93 jaar. 
2 juni Jantje Doornbos-Froma, geboren te Bierum en overleden te Paterswolde, weduwe van Ekke  
 Doornbos, in de leeftijd van 87 jaar. 
5 juni Harm-Jan van Wijk, geboren en overleden te Paterswolde, echtgenoot van Laura van  
 Wijk-Michels, wonende Vennerstraat 26, in de leeftijd van 82 jaar. 
6 juni Jan van der Velde, geboren en overleden te Groningen, echtgenoot van Jantje van der  
 Velde-Huiting, wonende Hoofdweg 95a, in de leeftijd van 86 jaar. 
10 juni Wilhelmus (Wim) Setz, geboren en overleden te Groningen, weduwnaar van Janny  
 Setz-Kramer, in de leeftijd van 86 jaar. 
18 juni Cornelia Gerda Jacoba (Corrie) van de Wees, geboren te Groningen en overleden te  
 Schipborg, echtgenote van Jan Schut, oud-inwoonster, in de leeftijd van 66 jaar. 
19 juni Margrietha Emma (Margriet) Struik-Davids, geboren te Groningen en overleden te Eelde,  
 weduwe van Henk Struik, in de leeftijd van 93 jaar. 
19 juni Johanna Maria (An) Mul-de Vos, geboren te Reeuwijk en overleden te Haren, echtgenote van  
 Han Mul, in de leeftijd van 83 jaar. 
20 juni Janny Henderika Wielenga-Siems, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde,  
 weduwe van Hilko Klaas Wielenga, wonende Menso Altingweg 10, in de leeftijd van 83 jaar. 
24 juni Joh Krijthe, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, echtgenoot van Hennie Krijthe,  
 wonende Hoofdweg 206E, in de leeftijd van 83 jaar. 
27 juni Jan Kwebeman, geboren te Gieten en overleden te Haren, weduwnaar van Hennie Meertens,  
 oud-inwoner, in de leeftijd van 95 jaar. 
5 juli Johannes (Joop) Cannegieter, geboren te Scheemda en overleden te Eelde, weduwnaar van  
 Helena Johanna Cannegieter-Smit, wonend aan de Schoollaan, in de leeftijd van 89 jaar. 
9 juli Karin Ritzema 
24 juli Wim van Oosterhout, geboren te Nieuwer-Amstel en overleden te Eelde, echtgenoot van Wies  
 Koster, in de leeftijd van 56 jaar. 
26 juli Theodora Maria (Do) Eernstman-van Remmen, geboren te Dieren en overleden te
 Paterswolde, weduwe van Pim Eernstman, in de leeftijd van 96 jaar. 
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30 juli Anna (Annie) Kregel-Leunge, geboren te Hijken en overleden te Roden, weduwe van Tinus  
 Kregel, oud-dorpsgenote, in de leeftijd van 85 jaar. 
2 augustus Geertruida (Truus) Ballintijn-de Vries, geboren te Groningen en overleden te Eelde,  
 echtgenote van C.M. Ballintijn, wonende Bähler-Boermalaan 7, in de leeftijd van 87 jaar. 
3 augustus Jantje Wiering-van der Veen, geboren te Appelscha en overleden te Eelde, in de leeftijd van  
 97 jaar. 
 
7 augustus Nico Hoving, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, echtgenoot van Amie  
 Hoving-Arends, wonende K.D. Parmentierweg 45, in de leeftijd van 71 jaar. 
11 augustus Johannes Petrus (Han) Mul, geboren te Gouda en overleden te Haren, weduwnaar van An Mul- 
 de Vos, in de leeftijd van 86 jaar. 
20 augustus Imêne Johanna Nater-Camphuis, geboren Vennebroek, Paterswolde en overleden te Bilthoven,  
 weduwe van Johannes Enno Nater, in de leeftijd van 100 jaar. 
31 augustus Koen Deelsnijder, geboren en overleden te Eelde, weduwnaar van Annie Krijthe, wonende in  
 het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 83 jaar. 
1 september Johan Gerard Pruntel, geboren te Den Helder en overleden te Eelde, echtgenoot van Alie  
 Pruntel, wonende Hooiweg 20H, in de leeftijd van 74 jaar. 
4 september Jan Ubels, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, echtgenoot van Teuny Ubels, 

wonende Patrijsweg 56, in de leeftijd van 74 jaar. 
15 september Simon Delis, geboren te Schaapbulten en overleden te Haren, echtgenoot van Jantje Delis- 
 Smit, in de leeftijd van 89 jaar. 
19 september Jantje Brink-Brookman, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Bé Hagenauw en Hendrik 

Brink, wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 84 jaar. 
22 september Joop Barendsen, geboren te Groningen en overleden te Eelde, weduwnaar van Truus 

Barendsen-Dijksterhuis, in de leeftijd van 85 jaar. 
24 september Antje Arends-Dijk, geboren te Marum en overleden te Norg, weduwe van Geert Arends, in de 

leeftijd van 90 jaar. 
25 september Boy van der Kooij, echtgenoot van Sytske van der Kooij-Huizinga, in de leeftijd van 81 jaar. 
28 september Jan Brookman, geboren en overleden te Eelde, echtgenoot van Luchien Brookman, wonende 

Esweg 9, in de leeftijd van 73 jaar. 
16 oktober Jannes Tepper, echtgenoot van Koba Tepper-Bolwijn en weduwnaar van Hennie Jansen-

Kingma en eerder weduwnaar van Rika Niestijl, wonende Burg. Strubenweg, in de leeftijd van 
88 jaar. 

18 oktober Bennie Stroetinga, geboren te Eelde en overleden te Groningen, wonende Borgstukken 58, in 
de leeftijd van 18 jaar. 

18 oktober Susie Gerda de Pater-Gruijs, geboren te Amsterdam en overleden te Eelde, weduwe van Bert 
de Pater, in de leeftijd van 85 jaar. 

22 oktober Tiemen Vries, weduwnaar van Tineke Vries-Thobokholt, in de leeftijd van 87 jaar. 
25 oktober Henk Oosterling, echtgenoot van Henny Oosterling-Peeters, wonende Kosterijweg, in de 

leeftijd van 87 jaar. 
26 oktober Maria Margaretha (Ria) van Geffen-Veringa, weduwe van Jean van Geffen, in de leeftijd van 

94 jaar. 
2 november Berend Koops, geboren en overleden te Eelde, wonende in De Duinstee, in de leeftijd van 79 

jaar. 
4 november Zwaantje Bouwina (Zwanny) Klei-Drent, geboren te Deventer en overleden te Eelde, 

echtgenote van Fred Klei, wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 79 jaar.  
5 november Hans Dijk, geboren te Ezinge en overleden te Eelde, echtgenoot van Anje Dijk-Klugkist, 

wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 84 jaar. 
5 november Jan Arend (Jan) Boekweg, geboren te Heerlen en overleden te Eelde, echtgenoot van Ali 

Boekweg-Leonhard, wonende in De Duinstee, in de leeftijd van 94 jaar. 
20 november Jacob Jan Potjer, echtgenoot van Harma Potjer, wonende Burg. Strubenweg 76, in de leeftijd 

van 58 jaar. 
22 november Henderina (Rina) Wilkens-Ubels, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, weduwe van 

Hendrik Wilkens, wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 96 jaar. 
25 november Violetta Hermina Bakker-Vermolen, geboren te Suban Djerigi, Indonesië en overleden te 

Eelde, in de leeftijd van 90 jaar. 
2 december Albertje (Ali) Arends-Luinge, geboren te Peize en overleden te Eelde, weduwe van Haijo (Jo) 

Arends, in de leeftijd van 90 jaar. 
December Jan Harms, echtgenoot van Titi Harms-Kemkers, wonende Schultenweg 92. 
7 december Albertina Froukina Buist-Bootsma, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Johannes 

Buist, in de leeftijd van 89 jaar. 
9 december Jan Nijdam, geboren te Eelde en overleden te Groningen, echtgenoot van Trees Nijdam-

Weemhof, wonende Schultenweg 49, in de leeftijd van 78 jaar. 
17 december Hendericus (Rieks) Oomkes, geboren te Westerbroek en overleden te Zuidlaren, echtgenoot 

van Annie Oomkes-Dussel, in de leeftijd van 84 jaar. 
22 december Albertje (Alie) van Bergen-Brink, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Marchienus van 

Bergen, wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 88 jaar. 
23 december Pieter (Piet) Rutgers, geboren te Peize en overleden te Groningen, echtgenoot van Tina 

Rutgers-Bakker, wonende Vennerstraat 12, in de leeftijd van 85 jaar. 
26 december Egbert Jonkers, geboren te De Wijk en overleden te Assen, in de leeftijd van 80 jaar. 
28 december Janna Hilbrants-Veldman, geboren te Noordlaren en overleden te Winsum, weduwe van Jan 

Hilbrants, in de leeftijd van 92 jaar. 
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December Lydie Hartlief-Smid, wonende aan de Schultenweg. 
30 december Roel Dijkhuis, geboren te Westerbroek en overleden te Groningen, echtgenoot van Taetske 

Dijkhuis, in de leeftijd van 77 jaar. 
 
 
 
 

Jubilea (voor zover bekend) 

4 maart 65 jaar getrouwd Wim Faber en Fine Faber-van der Baaren wonende Groningerweg 18. 
24 maart 60 jaar getrouwd Ate Postma en Minke Postma-Kuiper,  
7 juni 60 jaar getrouwd Bé Everards en Teunsje Everards-Tepper. 
17 juni 70 jaar getrouwd Lammert Lemmen en Grietje Lemmen-Kroon. 
6 juli 60 jaar getrouwd Jan en Annelies Meijer 
23 juli 65 jaar getrouwd Willem Bos en Hilda Bos-Talens, wonende Stoffer Holtjerweg 
5 augustus 60 jaar getrouwd Andries Westerhof en Jennigje Draaijer, wonende Burg. Strubenweg 
24 september 65 jaar getrouwd Gerrit Wilkens en Roelie Wilkens-Groeneveld, wonende Stoffer Holtjerweg. 
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