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Eelder Journaal 2021 
 

Feiten en gebeurtenissen 
  

Proloog 
Burgemeester Marcel Thijsen is over het algemeen tevreden over de viering van Oud en Nieuw. De burgervader 
deelt complimenten uit en benoemt ook de incidenten, die er toch plaats hebben gevonden in de gemeente. Het 
overgrote deel van de mensen heeft zich bijzonder goed gedragen. En daarbij een groot compliment aan de 
carbidclubs. Toch is er vuurwerk afgestoken. Weliswaar heeft dit geen handen gekost, maar we hadden 
afgesproken om het niet te doen, want de ziekenhuizen zitten al zo vol. De politie, Marechaussee en Boa’s hebben 
prima gehandeld. Af en toe is er een vreugdevuur weggehaald. Maar het heeft niet geleid tot excessen. In Eelde 
zijn zes jongens aangehouden voor het gooien van vuurwerk. Thijsen die nog geen compleet beeld kan geven, 
wijst op de twee grote schadeposten: een politieauto en een bushokje. Wat betreft de openbare ruimte kan hij 
nog geen exact bedrag noemen. Er zijn geen noemenswaardige vernielingen geweest en ook de vastgoed 
eigendommen zijn ongeschonden gebleven. 
 

Januari 
Zaterdag 2 januari 
De eerste baby van de gemeente Tynaarlo in het nieuwe jaar wordt jaarlijks overladen met cadeautjes van 
ondernemers binnen de gemeente. Vandaag om klokslag 11.50 uur is Lize Kremer in Eelderwolde geboren. De 
cadeautjes vallen goed in de smaak in huize Kremer, broertje Jules is bijzonder blij met een hengel, die de baby 
toch nog niet kan gebruiken. 
 
Woensdag 6 januari 
De gemeente Tynaarlo neemt tijdelijk de aandelen van gemeente Assen over betreft Groningen Airport Eelde. 
Dit is besloten tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad wil wel dat er een onderzoek komt naar de voor- 
en nadelen van het hebben van aandelen in het vliegveld. De aandelen van Assen werden sinds 10 december 
aangeboden aan de overige partijen. Voor 10 januari moeten de andere aandeelhouders reageren, anders 
worden ze aan derden aangeboden. Het college wil het liefst dat de aandelen uiteindelijk teruggaan naar 
Groningen Airport Eelde, maar daar moeten alle aandeelhouders het unaniem over eens zijn. Omdat daarover 
niet eerder dan februari of maart hierover beslist kan worden wil B en W de aandelen van Assen eerst tijdelijk 
zelf in beheer houden. De huidige aandeelhouders willen dat er door wordt gegaan met het vliegveld, ondanks 
forse verliezen. Wel moet er geld komen van de rijksoverheid voor beheer en onderhoud. 
 
Vrijdag 9 januari 
De brandweer gaat vanavond met spoed naar een boerderij aan de Mandelandenweg, die in de brand zou 
staan. Het blijkt niet de boerderij, maar een grote bult afval achter het huis. Er zijn hoge vlammen ontstaan, 
maar dit levert geen gevaar op. De brandweer laat de rommel uitbranden en gaat terug naar de kazerne. 
 
Maandag 11 januari 
De nieuwe directeur van Groningen Airport Eelde Meiltje de Groot vindt duurzame luchtvaart heel belangrijk. 
Deze uitspraak deed ze onlangs in het Radio Drenthe-programma Cassata. Terwijl er door de corona minder 
passagiersvluchten gaan is er juist een toename van lesvluchten. En die lesvliegtuigen kunnen volgens De 
Groot in de toekomst beter overgaan op elektrisch, omdat ze voor minder overlast zorgen. Naast duurzame 
luchtvaart wil ze zich ook inzetten voor financiële stabiliteit en continuïteit. Volgens de Friezin (maar met 
Drentse wortels) moet het geld niet alleen van het Rijk komen.  “De luchthaven heeft een maatschappelijke 
functie met donorvluchten en lesvluchten”, dus de relevantie is er voor Den Haag wel. Ik vind alleen dat het 
niet alleen op Den Haag moet aankomen”. In de nieuwste luchtvaartnota wordt het Eelder vliegveld genoemd. 
De Groot vindt dat een goede zaak, zodat Groningen Airport Eelde ook betrokken wordt met besprekingen. 
Eelde kan de uitwijkhaven worden van Schiphol, dat aan het plafond zit, is haar mening. 
 
Maandag 11 januari 
Vandaag hebben de eerste inwoners van de gemeente Tynaarlo een coronavaccin gehad. Het betreft 
medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen. Er is zoveel belangstelling voor 
vaccins bij deze groep, dat de GGD Drenthe voor de eerste zes weken vol zit. 
 
Woensdag 13 januari 
Met bijna 40.000 vliegbewegingen is het op Groningen Airport Eelde is het in 2020 drukker dan afgelopen jaren. 
Het aantal vliegbewegingen is ruim 23% meer dan in 2019. De stijging in cijfers valt onder andere te herleiden 
uit de toename van het aantal lesvluchten. Ondanks dat in 2020 de commerciële passagiersvluchten grotendeels 

zijn stil gelegd vanwege het coronavirus, hebben er 39.387 vliegbewegingen plaats gevonden op Groningen 
Airport Eelde. 
 
Woensdag 13 januari 
Het college van B&W van Tynaarlo heeft besloten Stichting Inlia de gemeentelijke ‘Medaille van Verdienste’ te 
verlenen. De reden hiervoor is de manier waarop Inlia in de Tussenvoorziening in Eelde asielzoekers met een 
verblijfsstatus (statushouders) heeft gehuisvest en begeleid. De Medaille van Verdienste is voor alle geledingen 
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binnen Inlia: de vrijwilligers, de betaalde medewerkers, de stagiairs en het management. B&W prijzen onder 
meer dat Inlia oog heeft voor alle belangen, hoop en angsten van alle bij de opvang betrokken mensen, ook de 
omwonenden. Het college spreekt van een ‘bijzonder goede prestatie’ en roept andere gemeenten op Inlia een 
welwillend oor te schenken. “Het is een goede en betrokken club,” aldus het college. Een van de achterliggende 
redenen voor de medaille is dat B&W de omwonenden in mei om hun mening hebben gevraagd en toen enkel 
positieve reacties hebben gekregen. Ook het kennisinstituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het 
WODC, is positief over de TuVo. Het concludeert in een evaluatie onder meer dat de kleinschalige opvang in de 
TuVo een vroege integratie van vluchtelingen in de samenleving bevordert. Het onderzoek zet ook vraagtekens 
bij de bewering dat kleinschalige opvang veel duurder zou zijn dan de zeer grootschalige. De TuVo toont aan 
dat dit niet hoeft. Dat is te danken aan de lokale vrijwilligers die Inlia heeft weten aan te trekken en aan de 
persoonlijkere verhoudingen binnen de TuVo. Door die verhoudingen is geen professionele beveiliging nodig 
zonder concessies te doen aan de veiligheid en is het rendement van de educatieve activiteiten hoger dan in de 
megagrote opvangcomplexen.  Kleinschalige regionale opvang heeft in Tynaarlo zijn waarde bewezen en 
verdient volgens het college brede landelijke navolging. Inlia heeft de TuVo inmiddels aan het COA 
overgedragen. B&W hopen dat het COA door het voorbeeld van Inlia geïnspireerd  wordt. De medaille zal 
uitgereikt worden wanneer de corona-pandemie dat toestaat. 
 
Maandag 18 januari 
Vandaag zou een start worden gemaakt met vaccineren van bewoners van verpleeghuizen, instellingen voor 
mensen met een verstandelijke beperking en kleinschalige verpleeghuizen. Maar dit zal slechts op beperkte 
schaal gebeuren. Zorggroep Drenthe is er klaar voor maar is nog te vroeg. Zorggroep Drenthe werd eind vorig 
jaar hard getroffen door corona, waaronder woonzorgcentrum Symphonie in Eelde. De behoefte aan vaccins is 
groot, maar voorlopig moet Zorggroep Drenthe in de wachtkamer plaatsnemen. De zorginstelling en meerdere 
Drentse instanties komen nog niet in aanmerking voor vaccins. Dit alles heeft te maken met de levering van de 
medicijnen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze geleverd worden. 
 
Donderdag 21 januari 
In Drenthe worden tot 1 juni geen grote evenementen gehouden. Dat hebben de twaalf Drentse burgemeesters 
besloten. Op deze manier willen ze organisatoren van deze evenementen vroeg duidelijkheid geven. Dat 
betekent dat evenementen zoals carnavalsoptochten, paasvuren of schaatstoertochten niet door kunnen gaan. 
In plaats van toertochten mogen natuurijsbanen wel openen tijdens een vorstperiode. Voorwaarde is dan wel 

dat er maximaal 125 schaatsers op het ijs zijn én de coronamaatregelen van de Koninklijke Nederlandsche 
Schaatsenrijders Bond worden nageleefd. Volgens de burgemeesters zijn lang niet alle mensen voor de zomer 
gevaccineerd. Ook is er de vrees voor de Britse variant van het virus die onvoorspelbaar is. Organisatoren 
wordt aangeraden om tijdig contact op te nemen als ze een datum na 1 juni op het oog hebben. Om alvast 
goede afspraken te maken en te zorgen voor verspreiding van evenementen in Drenthe. 
 
Vrijdag 22 januari 
De twaalf Drentse burgemeesters zien tot 1 juni 2021 geen ruimte voor grotere evenementen in de provincie. 
Dat hebben de burgemeesters deze week met elkaar afgesproken in het Regionaal Beleidsteam. Met dit standpunt 
willen ze in een vroeg stadium duidelijkheid geven aan organisatoren van evenementen. Dit besluit is genomen 
om het aantal coronabesmettingen te beperken, maar ook omdat de Britse variant van het virus onvoorstelbaar 
is. Wel willen de burgemeesters in een vorstperiode ruimte geven voor de opening van natuurijsbanen. 
Voorwaarde is dat er maximaal 125 schaatsers worden toegelaten op een normale ijsbaan, waarbij alle 
coronamaatregelen in acht moeten worden genomen.   
 
Zondag 24 januari 
Het is vandaag een drukte van belang rond Groningen-Airport Eelde waar zes vliegtuigen van KLM landen.  
Al ’s morgens zijn er een honderd mensen op de been, als de eerste toestellen arriveren. In de middag is het 
mede door het prachtige weer heel druk. Het leidde tot verkeersopstoppingen. Vanwege de coronacrisis blijven 
veel Boeings van KLM aan de grond. Ze worden tijdelijk geparkeerd op de Eelder luchthaven. Maandag komen 
er nog eens zes toestellen. In totaal gaat het om twaalf vliegtuigen, terwijl er daarnaast nog 3 toestellen staan 
geparkeerd. Mogelijk volgen er de komende tijd nog meer. 
 
Woensdag 27 januari 
De Oostermoer meldt vandaag dat de bibliotheek in Eelde vanaf 1 september tijdelijk wordt ondergebracht in het 
voormalige gebouw van de Centrumschool aan de Schoollaan. Dat heeft het college van B en W van de gemeente 
Tynaarlo besloten. De bibliotheek zou eigenlijk verhuizen naar Ons Dorpshuis aan de Bähler-Boermalaan als 
onderdeel van de ontwikkeling van het zogenaamde Cultuurhuis in Eelde-Paterswolde. Het college gaat er vanuit 
dat de bibliotheek tussen 2 en 5 jaar gebruik zal maken van het voormalige schoolgebouw. Ondertussen wordt 
gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn. Daarbij sluit het college niet uit dat de bibliotheek in de 
toekomst definitief aan de Schoollaan wordt gevestigd. 
 
 

Februari 
Dinsdag 2 februari 
De herinrichting van de Hoofdweg in Eelde laat nog even op zich wachten. Al geruime tijd wordt er gesteggeld 
over de vraag of er nu 50 of 30 km per uur mag worden gereden na de reconstructie van deze weg. 
Aanvankelijk leek het erop dat de gemeente vasthield aan een snelheid van 50 km. De omwonenden zien dat 
niet zitten en hebben van meet af aan aangegeven dat het hanteren van een maximum van 30 km veel beter is 
voor de verkeersveiligheid. Een aantal rapporten toonden aan dat ze daarin gelijk hebben. Lange tijd wekte de 
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gemeente de indruk zich weinig gelegen te laten liggen wat de inwoners van ons dorp ervan vinden. Dat gaat 
nu veranderen. Burgemeester en Wethouders willen nu een goed inzicht krijgen wat belanghebbenden ervan 
vinden. Daarom kan iedereen z’n mening online kenbaar maken. Daarmee laat verantwoordelijk wethouder 
Hanneke Wiersema zien dat ze de signalen van aanwonenden, actiegroepen en ondernemers serieus neemt. Als 
de reacties binnen zijn wordt er verder nagedacht over de aanpak van de weg. Later dit jaar neemt het college 
dan een definitief besluit over de herinrichting. Daarbij zullen ook de meningen van de Fietsersbond, Veilig 
Verkeer Nederland en de politie worden gewogen. Overigens hebben de beide eerstgenoemde instanties al 
aangegeven te opteren voor een snelheid van 30 km per uur. Intussen heeft een ingenieursbureau voor beide 
opties een ontwerp gemaakt. In de schets voor een 50 km weg wordt ervan uitgegaan dat de Hoofdweg een 
voorrangsweg zal zijn. In het andere geval heeft verkeer van rechts voorrang. Dit zou de snelheid van het 
verkeer kunnen indammen. Verder is er bij een 50 km weg sprake van vrij liggende fietspaden. Op een 30 km 
weg wordt er door de fietsers op de rijbaan gefietst, waardoor er meer ruimte is voor groen en parkeren. Met 
deze laatste oplossing zou er tegemoet kunnen worden gekomen aan de kritiek van diverse ondernemers: zij 
klagen over de slechte parkeermogelijkheden die er op dit moment zijn en bij de keuze voor een 50 km weg zal 
dit niet veranderen.  Bij een 50 km zal het wegdek in asfalt worden uitgevoerd. Een 30 km weg wordt van 
klinkers voorzien. 
 
Zaterdag 6 februari 
Vandaag bestaat de tennisvereniging de Marsch 50 jaar. In 2020 is een aantal leden fanatiek begonnen met het 
organiseren van diverse activiteiten voor het gouden jubileum. Corona heeft ervoor gezorgd dat alles voorlopig 
even op stil is gezet. In ieder geval is er een prachtige jubileumvlag ontworpen, die vanaf vandaag wappert op 
het tenniscomplex. 
 
Zondag 7 februari 
Vandaag geeft het KNMI voor het hele land code rood af vanwege hevige sneeuwval in combinatie met een harde 
oostenwind. Het begint pas omstreeks 5 uur ’s morgens in het noorden te sneeuwen. Het sneeuwt de hele dag 
en er is sprake van stuifsneeuw. Herinneringen aan de sneeuwwinter van 1979 doen het ergste vrezen. Hoewel 
het extreem weer is wordt het niet zo slecht als in 1979. De sneeuwval is wel zodanig dat velen genieten van 
sneeuwpret. 
 
Maandag 8 februari 

Een domper voor kinderen die zich hadden verheugd om vandaag weer naar school te gaan: de meeste 
basisscholen blijven vandaag  dicht vanwege het barre winterweer. RTV Noord heeft een hele lijst gepubliceerd 
van scholengemeenschappen die gesloten blijven en daar zit Stichting Baasis ook bij, met scholen in de 
gemeente Tynaarlo en Haren. De scholen die hebben besloten om de deuren te sluiten, gaan ter compensatie 
online lessen geven. 
 
Dinsdag 9 februari 
Een aantal omwonenden van Groningen Airport Eelde heeft last van de kerosinelucht die de daar geparkeerde 
KLM-toestellen uitstoten. Toch zal de gemeente Tynaarlo niet optreden tegen deze overlast, zo laat wethouder 
Anneke Wiersema vandaag tijdens de raadsvergadering weten in antwoord op vragen van Groen-Links-raadslid 
Willem Nieman. Wiersema bevestigt dat er bij de gemeente Tynaarlo twee klachten binnen zijn gekomen over 
overlast door kerosinelucht. 
 
Donderdag 11 februari 
Meerschap Paterswolde waarschuwt schaatsliefhebbers. "Ga niet het ijs op", klinkt de oproep. "Door de vele 
wind en sneeuw is het ijs erg onregelmatig. Ook als het ijs de komende dagen groeit, is de kwaliteit te slecht 
om veilig te schaatsen."  
Het is overigens niet verboden om het ijs op te gaan. Doe je dat wel, dan is dat volgens het meerschap volledig 
op eigen risico. "Er is in het gebied geen EHBO aanwezig. (...) Daarnaast is het belangrijk dat we door de 
winterpret de druk op de zorg niet verhogen." Ondanks de waarschuwingen zijn er toch mensen die het ijs op 
gaan. 'Als er één schaap over de dam is, volgen er altijd meer. Maar doe het niet, het ijs is te onveilig.' 
 
Donderdag 11 februari 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wil het luchtruim voor vliegverkeer anders indelen. 
Doordat in Zuid-Nederland meer ruimte in het luchtruim moet worden gecreëerd voor burgerluchtvaart, wil het 
Ministerie van Defensie het oefengebied voor F16- en F35-straaljagers uitbreiden in Drenthe. Groningen Airport 
Eelde is bij het Ministerie van Defensie niet in beeld als toekomstige luchthaven voor militair vliegverkeer.  
In de Provinciale Staten zijn niet alle partijen blij met de militaire activiteiten, blijkt na uitleg van I & W. Er 
wordt met F35-toestellen gevlogen vanaf Volkel en Leeuwarden en daarnaast vliegbasis De Peel.  Veel 
Statenleden willen weten of er ook gevlogen gaat worden vanaf Groningen Airport Eelde, waarover ook lokale 
partijen in Tynaarlo zich zorgen maken, maar Eelde is daarbij niet in beeld. De F35-toestellen baart Groen Links 
zorgen vanwege de geluidsoverlast. Ze maken meer lawaai dan de vroegere F16’s. En daar krijgen ook dieren 
en de natuur last van, verwacht Groen Links. Ook VVD vreest het lawaai en denkt dat dit gevolgen heeft voor 
de woningbouw in Drenthe. Volgens Defensie zal het geen invloed hebben op de bouwsector. Hoewel de 
militaire activiteiten verspreid worden over een groter gebied kunnen er wel meer mensen last van krijgen. 
Overigens zullen er niet meer vluchten komen in het noordelijke oefengebied door de afnamen van 
jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Provincies mogen reageren op de plannen en zienswijzen 
indienen. De regering in Den Haag beslist. 
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Vrijdag 12 februari 
It giet oan! Er kan vanaf vandaag geschaatst worden op de ijsbaan in Paterswolde! Om tien uur is de baan 
open. Er zijn wel regels aan verbonden. Zo mogen alleen leden de baan op en wordt er geschaatst in blokken 
van twee uur. 
 
Vrijdag 12 februari 
Niek Hooyman is vanmorgen plotseling overleden. Een groot verlies voor het dorp, want hij heeft veel betekend 
voor de gemeenschap. Hooyman was zeer betrokken bij het Eelder Bloemencorso, als voorzitter van de 
bloemencommissie. Tot aan zijn overlijden was Hooyman voorzitter van handbalvereniging Actief. Onder zijn 
voorzitterschap werd ook de Sportfederatie Eelde-Paterswolde opgericht. Ook had hij een belangrijk aandeel in 
de bouw van de nieuwe sporthal Groote Veen. 
 
Zaterdag 13 februari 
Door de paar nachten strenge vorst konden de schaatsliefhebbers gisteren overal terecht op de ijsbanen. Van 
Yde de Punt tot Donderen. Ook tal van vijvers worden benut voor het schaatsfeest zoals in Groote Veen. 
En dan is er natuurlijk de eigen ijsbaan, van ijsvereniging Paterswolde, die er sprookjesachtig uitziet. Onder een 
strakblauwe hemel is het genieten op de veilige ijsvloer. Het ijs op het Paterswoldsemeer is onbetrouwbaar, 
maar toch wordt daar flink geschaatst. Naar verwachting kunnen we vandaag en zondag ook nog schaatsen. En 
dan lijkt het voorbij met de pret. 
 
Zondag 14 februari 
De basisscholen in Drenthe houden morgen de deuren gesloten. Er worden morgenvroeg spekgladde wegen 
verwacht vanwege de ijzel. Daarom heeft het KNMI een landelijk weeralarm afgegeven, code rood. En dat 
houdt in: iedereen wordt aangeraden niet de weg op te gaan. Volgens woordvoerder Zweers Wijnholds van alle 
openbare basisscholen in Drenthe is het voor kinderen niet verantwoord om naar school te komen. Ook de 
christelijke basisscholen houden de deuren op slot, eveneens blijft de noodopvang gesloten. Vorige week 
maandag bleven veel scholen ook gesloten vanwege het winterse weer. 
 
Donderdag 18 februari 
Gedeputeerde Staten wil geen uitbreiding van het militair luchtverkeer in Drenthe, zolang de gevolgen niet 
duidelijk zijn. GS vreest dat het grote gevolgen heeft voor landschap, rust en natuur van de provincie. Ook is 

niet duidelijk wat voor effect het heeft op Groningen Airport Eelde. GS heeft forse kritiek op de plannen van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geuit in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen.  
Doordat het Ministerie van Defensie in Zuid-Nederland haar oefengebied in het luchtruim moet prijsgeven, 
zodat er meer aanvliegruimte voor Schiphol en Lelystad ontstaat, moet het oefengebied van Defensie in het 
Noorden worden uitgebreid. En de gevolgen daarvan zijn voor Drenthe niet duidelijk. GS wil onder andere 
weten wat de verschuiving van vliegroutes betekent voor de route naar Eelde. GS vreest ook verstoring door 
het geluid van de toestellen bij de radiotelescoop in Zuid-Drenthe. GS stelt nadrukkelijk dat er geen sprake is 
van overeenstemming over uitbreiding van militair oefengebied in het luchtruim boven Drenthe, ook al wordt 
dit wel gesuggereerd. Gedeputeerde Staten wil dat het ministerie een regionale ‘Milieu Effect Rapportage’ laat 
maken over de regionale voor en nadelen van de herziening van het luchtruim en de uitbreiding van het 
militaire oefenluchtruim boven Drenthe. Defensie wil nog voor de definitieve vaststelling alvast oefenen in het 
nieuwe gebied. GS wijst ook dit plan resoluut af, zolang de gevolgen niet duidelijk zijn. 
 
Zondag 21 februari 
Vorige week zondag stonden we nog op de schaats en vandaag is het volop lente. Het is vandaag zelfs de warmste 
21ste februari ooit gemeten. In de middag stijgt de temperatuur naar 15 tot 16 graden. Veel mensen trekken er 
dan ook op uit en genieten van dit prachtige weer. 
 
Dinsdag 22 februari 
De brandweer van Peize is vanmiddag gealarmeerd voor een dier te water. Het blijkt te gaan om een schaap, 
die ook nog eens drachtig is. De brandweer heeft de schaap uit het water gered. In eerste instantie is het korps 
naar de Noorddijk gestuurd, maar dat blijkt een misvatting. De juiste locatie is de Horst, op de grens van 
Noordenveld en Tynaarlo. Het dier heeft het overleefd. Hoe het dier in het water terecht is gekomen is niet 
bekend. 
 
Woensdag 24 februari 
Dorpsklanken meldt vandaag dat de Stichting Trias vanaf 1 mei haar werkzaamheden in onze gemeente zal 
staken. De openbare aanbesteding is voor de komende tijd aan de Tintengroep uit Gieten voor een bedrag van 
€484.000 gegund. Deze instelling zal straks het jongerenwerk, het buurtwerk, het kindwerk, het vrijwilligerswerk 
en de mantelzorgondersteuning gaan verzorgen. Het nieuwe contract geldt voor minimaal vier jaar en kan daarna 
voor eenzelfde periode nog eens verlengd worden. Het is nog niet bekend waar de Tintengroep zich binnen de 
gemeente Tynaarlo gaat vestigen. Wat Ons Dorpshuis betreft is het de vraag of Stichting Trias van plan is om dit 
vastgoed af te stoten. 
 
 

Maart 
Maandag 1 maart 
Van de deelnemers aan de peiling over de herinrichting van de Hoofdweg is een nipte meerderheid (52%) voor 
een 30-kilometerweg. 42% is voor een 50-kilometerweg en 6% geeft aan geen voorkeur te hebben. Waar een 
meerderheid van de bewoners aangeeft het verlagen van de maximumsnelheid het belangrijkst te vinden, staat 
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voor weggebruikers de aanleg van vrij liggende fietspaden voorop. Belangrijkste punten voor ondernemers die 
deelnemen aan de peiling is de aanleg van meer parkeerplaatsen en vrij liggende fietspaden.  
 
Woensdag 3 maart 
KLM Flight Academy hervat vandaag de vlieglessen. Door de coronamaatregelen was het lange tijd niet 
mogelijk om te vliegen, waardoor de leerlingen een achterstand op hebben gelopen. 
Om de achterstand snel in te halen, wordt er vanaf volgende week actief gevlogen. Op dit moment zitten er 
zo’n veertig leerlingen in de praktijkfase van de opleiding. De toestellen vliegen voornamelijk over de provincies 
Drenthe en Groningen. Ook zal er in de avonduren gevlogen worden. Het is voor de leerlingen belangrijk om 
weer te vliegen. Dit om een grotere achterstand te voorkomen en de dreiging van een wachtlijst van nieuwe 
leerlingen. Door de corona wordt er veel minder gevlogen, toch is er animo van studenten om zich aan te 
melden voor de opleiding. Ze krijgen financiële garantie mochten ze geen baan vinden. KLM Flight Academy 
verwacht echter dat de luchtvaart wel weer gaat aantrekken. 
 
Woensdag 3 maart 
De vestiging Unive in Paterswolde is sinds vandaag gesloten. Reden is het minder aantal bezoekers van de 
laatste jaren. Volgens een woordvoerder van Unive doet een groeiend aantal mensen zaken op andere 
manieren, zoals telefonisch, via website of per e-mail. De vestigingen in Zuidlaren, Haren en Roden blijven wel 
open. Wel gelden er coronaregels: alleen op afspraak en geen spontane inloop meer. 
 
Woensdag 10 maart 
Dorpsklanken meldt dat vorige week het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om de voormalige 
Bladergroenschool in Paterswolde aan te wijzen als locatie voor noodopvang van maximaal 200 kansrijke 
asielzoekers. Vanochtend zijn de omwonenden hierover door middel van een brief op de hoogte gesteld en 
heeft de gemeenteraad het voorstel ontvangen. Burgemeester Thijsen verwacht dat de gemeenteraad binnen 
een maand besluit over het voorstel. 
 
Vrijdag 12 maart 
Naar aanleiding van de uitspraak van Groen Links die Groningen Airport Eelde wil sluiten heeft RTV Noord een 
poll gehouden. Daaruit komt naar voren dat de meerderheid voor behoud van het Eelder vliegveld is. 
Van de in totaal 8683 stemmers blijken 6.658 mensen voor het vliegveld, dat is 76,68 procent. Er zijn 2.025 

tegenstemmers, in percentage uitgedrukt 23,32. Groen Links ziet het liefst woningen op de plek van de 
luchthaven. Het geld dat besteed wordt aan het vliegveld, verdwijnt in de bodemloze put, vindt de partij, die als 
het om infrastructuur gaat meer heil ziet in treinverbindingen. Feit is dat de luchthaven momenteel verlies lijdt, 
al heeft dit ook te maken met de coronacrisis waarin minder wordt gevlogen. 
 
Zondag 14 maart 
Vandaag is Marchje Bekkering-Duiker op 97-jarige leeftijd in het Else van der Laanhuis overleden. Marchje 
Bekkering is bij vele oudere inwoners beter bekend als Margien Duuker. Marchje Bekkering heeft een grote liefde 
voor literatuur en cultuur. Daarbij gaat haar aandacht vooral uit naar de Drentse taal en de gewoonten en 
gebruiken in de provincie Drenthe. Ze schrijft op verdienstelijke wijze talloze gedichten en verhalen in het Drents. 
In de jaren 50 van de vorige krijgt zij een prijs van de Regionale Omroep Noord en Oost (RONO). Deze prijs 
bevordert haar naamsbekendheid. In het noordelijk Saksisch taalgebied wordt zij veel gevraagd om een 
voordracht in het dialect te houden. Zij doet dat dan in Drentse klederdracht. Zij maakt jarenlang deel uit van 
het revuegezelschap “Drenthe Plat”. De bijdragen van Marchje zijn vastgelegd op een aantal langspeelplaten. 
 
Dinsdag 16 maart 
De politie heeft vandaag aan het eind van de middag een achtervolging op een automobilist uit Eelde gestaakt 
omdat het te gevaarlijk werd voor andere weggebruikers.  
Agenten zijn na een melding naar een woning gegaan in Eelde. Daar aangekomen gaat een man die daar 
aanwezig is, er plotseling vandoor in de auto. De agenten zetten meteen de achtervolging in. Via de Meerweg 
gaat het in volle snelheid richting Haren. Ook andere politieauto's sluiten zich aan bij de achtervolging. Omdat 
het op dat tijdstip zo druk is op de weg, wordt besloten te stoppen met de achtervolging. Het risico op 
ongelukken is te groot. De politie heeft de man, een 55-jarige inwoner van Vries, de volgende dag 
aangehouden.  
 
Woensdag 17 maart 
Met 85,3 procent is vandaag de opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen hoog in de gemeente Tynaarlo. Van 
alle Drentse gemeente scoort alleen buurgemeente Aa en Hunze iets hoger. Net als vrijwel het hele land is VVD 
de grote winnaar in Tynaarlo. VVD behaalt 22,9 procent van de stemmen. Dat is wel 0,7 procent lager dan in 
2017. Net als overal scoort D66 hoog: 20,3 procent, dat is 5,1 procent meer dan in 2017. Als derde eindigt PvdA 
met 9 procent, dat is een verlies van 0,7 procent. 
 
Maandag 22 maart 
Vandaag is Jantje Boelens-Ratering overleden. De ouders van Jantje, Jan en Grietje Ratering, hebben het café in 
het centrum van Eelde in 1940 overgenomen. Het gezin krijgt 4 kinderen: Harm, Hillie, Jan en de jongste van 
het stel Jantje. Jantje trouwt in 1962 met Lambert Boelens, vlak na het verongelukken van haar vader in 1962. 
Lambert en Jantje nemen dan het café over. Als Lambert op 6 augustus 1995 overlijdt nemen kort daarna hun 
dochters Grétia en Alette samen het café over. 
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Woensdag 31 maart 
Paviljoen De Dame aan het Paterwoldsemeer gaat vanaf vandaag door het leven als Loetje. Het bedrijf is 
overgenomen door deze landelijk opererende keten. Imogen en Bert Westerhof doen afstand van het bedrijf 
omdat ze tijdens de coronacrisis de gedwongen vrije tijd als zeer prettig hebben ervaren. Na al die jaren van 
loeihard werken komt dit voor hen als een soort verrassing. De keten Loetje heeft al eerder interesse in 
overname getoond. Begin dit jaar staat dit bedrijf weer op de stoep en dan zijn ze er snel uit.  
 
Woensdag 31 maart 
B en W van Tynaarlo vinden dat het groen in de gemeente wel eens wat opgefleurd mag worden. Er moet meer 
variatie komen en het aanzien moet mooier worden. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om 
105.000 euro uit  te trekken voor dit doel. Mocht de raad daartoe bereid zijn, dan wordt het geld in drie jaar 
tijd besteed. 
 
Woensdag 31 maart 
Dorpsklanken meldt dat het niet goed gaat met de exploitatie van Groningen Airport Eelde (GAE). Wil de 
luchthaven blijven voortbestaan dan is er in de komende jaren zeker 6 miljoen euro nodig voor het beheer en 
het onderhoud. GAE hoopt dat de nieuwe regering dit geld beschikbaar wil stellen. Dat is echter allerminst zeker. 
Daarom wil de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo dat de gemeente in de bres springt. Leefbaar stelt het college 
van Burgemeester en Wethouders voor om de exploitatieverliezen de komende jaren te financieren. Om zekerheid 
in te bouwen stelt de fractie voor dat alle onroerende zaken van GAE als onderpand dienen. 
 
 

April 
Donderdag 1 april 
Groningen Airport Eelde en New Energy Coalition gaan samenwerken om de luchthaven door middel van 
waterstoftoepassingen te verduurzamen. Het is de ambitie van ‘Eelde’ om de duurzaamste luchthaven van 
Europa te worden. Deze samenwerking past bij de waterstof-doelstellingen van de regio Noord-Nederland.  
Samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden wordt er binnen projecten gewerkt aan 
duurzaamheidsinnovaties. De focus ligt vooral op waterstoftechnologie. Het is de ambitie van de luchthaven om 
op het luchthaventerrein groene waterstof te produceren en deze op zowel land- als luchtzijde in te kunnen 
zetten voor innovatieve toepassingen. Zo is het de bedoeling om een multifuel-tankstation te realiseren, dat 
zowel land- als luchtzijde bedient. Op landzijde kunnen bijvoorbeeld personenauto’s, vrachtwagens en 
streekbussen tanken. Op luchtzijde worden daarmee in de toekomst grondafhandelingsmaterieel, 
waterstofdrones en waterstofvliegtuigen bedient. Groningen Airport Eelde wil in 2030 een volledig emissie loze 
grondafhandeling hebben. De luchthaven wil hiervoor met name waterstoftoepassingen inzetten. Samen met 
Holthausen Clean Technology wordt er gekeken naar het ombouwen van bestaand materieel en ook naar het 
ontwikkelen van innovatief door waterstof aangedreven grondmaterieel; wat nu nog niet op de markt bestaat. 
 
Donderdag 1 april 
Er zijn meer baby’s geboren in de maand februari dan vorig jaar. In gemeente Tynaarlo werden 31 geboortes 
geteld, vorig jaar februari waren dat er negentien, dat zijn er dus twaalf meer. Dit heeft het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) berekend. In Drenthe is de gemeente Midden-Drenthe het verschil het grootst: daar 
werden zeventien baby’s meer geboren. Overal in de provincie is er sprake van een stijging van geboortes, 
behalve de gemeentes Assen en Noordenveld waar minder baby’s ter wereld gekomen. Wat de oorzaak is van 
de algemene stijging kan het CBS niet verklaren. In tijden van onzekerheid worden belangrijke beslissingen 
juist vaak uitgesteld, maar daarentegen is thuiswerken voordeliger met het houden van baby’s. De laatste jaren 
worden er juist relatief minder kinderen geboren: waar dit aantal landelijk in 2010 nog op 180 duizend kinderen 
per jaar ligt, daalt dat sinds 2017 al naar 170 duizend kinderen per jaar. In 2020 zijn het er 168 duizend. De 
gemiddelde leeftijd bij de geboorte van een eerste kind stijgt in 2019 dan ook naar 30 jaar. Naar verwachting 
krijgen deze vrouwen de komende jaren alsnog hun eerste kind en zal het geboorteaantal weer stijgen. 
 
Vrijdag 2 april 
Vandaag is het eerste exemplaar van het boek Oosterbroek een buurtschap met een ver verleden, geschreven 
door Jan ten Pas, officieel uitgereikt aan Geert-Jan de Jong, de huidige bewoner van havezate Oosterbroek. Een 
select gezelschap is aanwezig bij havezate Oosterbroek te Eelde. 
 
Donderdag 8 april 
Vandaag is Tienco de Jager plotseling overleden. Met hem verliest onze dorpsgemeenschap een zeer betrokken 
inwoner. Tienco de Jager is een prominent lid van de bloemencommissie van het corso, waarbij hij vanwege zijn 
vakkennis een vraagbaak is voor de corsowijken. Daarnaast is De Jager een trouw lid van de kleindierenvereniging 
De Vriendenkring, waar hij met zijn Leghorns regelmatig in de prijzen valt. Ook is hij lid van de toneelvereniging 
Concordia waar hij op de achtergrond actief is geweest. Hij is van 1977 tot 2002 bestuurslid van de Vereniging 
voor Volksvermaken geweest, waarvan de laatste 10 jaar penningmeester. Waar velen van ons Tienco zullen 
herkennen is zijn werk voor het Herdenkingscomité Eelde, waarvoor hij zich 25 jaar belangeloos heeft ingezet 
 
Donderdag 8 april 
Elektrisch vliegen moet binnen vijf jaar mogelijk zijn, denkt Groningen Airport Eelde, dat samen met de 
luchthavens van Eindhoven en Rotterdam testen gaan uitvoeren met elektrisch vliegen. Het onlangs op Eelde 
gevestigde bedrijf PEN-EM (vernoemd naar de bekende vroegere Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Pan Am) 
is initiatiefnemer van het onderzoek. Elektrisch vliegen heeft voordelen: geen CO2-uitstoot en de toestellen 
maken minder lawaai. De bedoeling is om uiteindelijk elektrische passagiersvluchten binnen Europa uit te 
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voeren. Het zou dan gaan om kleine vliegtuigen, met zo’n dertig passagiers. De proef past helemaal bij de 
ambitie van Eelde als duurzaamste vliegveld. 
 
Maandag 12 april 
Vandaag is Aaldrik Lokhorst op 76-jarige leeftijd overleden. Aaldrik is een van de meest gezichtsbepalende 
ontwerpers geweest van het Bloemencorso Eelde. Sinds 1968 heeft Aaldrik gedurende 25 jaar garant gestaan 
voor het ontwerp van 132 corsowagens en hier vele Ere en Eerste prijzen mee gewonnen. Het Bloemencorso is 
hem dankbaar voor zijn enorme toewijding, grote vakkundigheid, creativiteit en hulpvaardigeheid. 
 
Donderdag 15 april 
Na de reconstructie van de Hoofdweg in Eelde-Paterswolde mag er niet harder gereden worden dan 30 km per 
uur. Daartoe hebben Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo besloten. B en W waren aanvankelijk van plan 
de huidige snelheid van 50 km te handhaven. Na lang aarzelen en onder de druk van de publieke opinie en de 
adviezen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond zijn B en W overstag gegaan. Een belangrijk 
argument om aan de snelheid van 50 km vast te houden was de verkeersveiligheid. Bij de handhaving hiervan 
zouden er vrij liggende fietspaden langs de vernieuwde Hoofdweg worden aangebracht en zou de weg voorzien 
worden van een aantal extra zebrapaden. Bij een keuze voor 30 km zou dit niet mogelijk zijn omdat in dat 
geval als uitgangspunt de inrichting van een ‘shared-space’ zou gelden. Nu zegt de gemeente dat er langs de 
30 km weg straks wel extra oversteekplaatsen kunnen komen. Ook zullen er fietsstroken worden aangelegd. 
Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond stellen dat er in feite ook niet genoeg ruimte is voor de inrichting 
van een 50km weg. Dat vindt ook het Provinciebestuur van Drenthe. 
Met de keuze voor 30 km kunnen de eiken op de hoek van de Hoofdweg en de Henri Dunantweg blijven staan. 
De bomen dreigden bij een keuze voor 50 km te verdwijnen omdat er anders onvoldoende ruimte zou zijn voor 
de aanleg van gescheiden fietspaden, de aanleg van meer parkeerplekken en het realiseren van extra groen. 
Nu kan dat wel. 
De Hoofdweg krijgt bij de herinrichting brede fietsstroken en een rijbaan met klinkers. De keuze voor deze 
verharding is gedaan omdat een klinkerweg beter als 30 km weg wordt herkend. Onderzocht wordt of er asfalt 
gebruikt kan gaan worden met een klinkerprint. De kwalificatie als voorrangsweg zal verdwijnen: alle 
kruisingen worden gelijkwaardig. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring verlenen aan de keuze van B en 
W. 
 

Vrijdag 16 april 
Twee vliegtuigen hebben vanmiddag een half uur na elkaar een noodlanding gemaakt op Groningen Airport 
Eelde. Het eerste vliegtuig, een Cessna, maakt rond het middaguur noodgedwongen een stop op het vliegveld. 
Er is rookontwikkeling uit de cockpit, waarna een noodlanding wordt gemaakt. Een half uur later heeft een 
ander toestel pech. Het betreft een Socata-toestel van KLM Flight Academy. De brandweer is met veel 
materieel ter plaatse. De toestellen zijn veilig geland. 
 
Maandag 19 april 
Onder stralende omstandigheden leggen de basisscholieren vandaag het Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
praktische verkeersexamen af. Met het examen wordt getoetst of de leerlingen de theorie goed kunnen toepassen 
in het echte verkeer. VVN organiseert het verkeersexamen al 85 jaar. Goede verkeerseducatie vergroot de 
verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van kinderen. De verkeerservaring die ze op deze leeftijd opdoen, is 
letterlijk van levensbelang. 
 
Maandag 19 april 
Op Groningen Airport Eelde is vandaag voor het eerst een elektrisch lesvliegtuig van het type Pipistrel Velis 
Elektro, geland. Het vliegtuig is eigendom van E Flight Academy, gevestigd op Airport Teuge. Het is de eerste 
keer dat met dit toestel een vlucht is gemaakt naar een andere luchthaven in Nederland. Men kan dit zien als een 
pioniersvlucht om te ondekken hoe de operatie gaat op andere vliegvelden. Groningen Airport Eelde is de eerste 
Nederlandse luchthaven met een laadpaal voor elektrische vliegtuigen. Groningen Airport Eelde wil de komende 
jaren flink inzetten op elektrisch vliegen. 
 
Woensdag 21 april 
De aandeelhouders gaan Groningen Airport Eelde financieel helpen. De aandeelhouders willen het geld onder 
meer steken in een nieuwe brandweerkazerne. De aandeelhouders (provincie Drenthe, provincie Groningen, 
gemeente Tynaarlo en Stichting Oranjewoud) willen een half miljoen euro extra uittrekken voor de nieuwe 
brandweerkazerne op de luchthaven, die al langer op het verlanglijstje staat maar steeds wordt uitgesteld. Het 
extra bedrag komt doordat de bouwprijzen gestegen zijn. Er is al tweeënhalve miljoen euro gereserveerd voor 
de vervanging van de kazerne. De kazerne is zwaar verouderd; voldoet niet aan de Arbo-wet.  De nieuwe 
kazerne komt in een bestaande hangar die wordt verbouwd. Alleen Provinciale Staten van Groningen en 
Drenthe kunnen nog roet in het eten gooien; zij hebben al jaren moeite om extra geld te steken in de 
luchthaven. 
 
Woensdag 21 april 
In de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde worden de komende jaren maximaal 148 asielzoekers 
opgevangen. Dat zijn het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) en de gemeente Tynaarlo overeengekomen. 
In de aanvankelijke bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Tynaarlo wordt nog gerept over 
maximaal 218 asielzoekers. Maar nu duidelijk is geworden dat alleen het daadwerkelijke schoolgebouw en de 
bijbehorende portieswoning gebruikt gaan worden voor het huisvesten van asielzoekers, is dit aantal naar 
beneden bijgesteld naar 148. Het COA zal te zijner tijd ook de voormalige gymnastiekzaal in gebruik nemen, 
maar dan voor de realisatie van kantoorruimtes. 
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Woensdag 21 april 
Historische Vereniging Ol Eel zal niet op straat worden gezet als het COA in juni zijn intrek neemt in de voormalige 
Bladergroenschool. Dat heeft burgemeester Thijsen van de gemeente Tynaarlo toegezegd. Ol Eel gaat verhuizen 
naar de Notenkraker aan de Schoollaan. De verhuizing moet eigenlijk vóór 1 september plaatsvinden, maar het 
ziet er naar uit dat de Notenkraker dan nog niet gereed is. Afgesproken is dat Ol Eel tijdelijk gebruik mag maken 
van de voormalige Daltonschool aan de Esweg in Eelde. Hier kan Ol Eel beschikken over 4 lokalen. De gemeente 
Tynaarlo neemt de kosten van deze tussentijdse verhuizing voor haar rekening.  
 
Maandag 26 april 
Vandaag is het 75 jaar geleden dat ons lokale weekblad Dorpsklanken het levenslicht ziet. Er is in 1946 
duidelijk behoefte aan een eigen krant in de gemeente, zo lezen we in het inleidende artikel op het 4 pagina’s 
tellende blaadje, dat tot op heden nog steeds gesierd wordt met het wapen van Eelde. Al eerder is er een 
‘krantje’ geweest voor de dorpsgemeenschap, luisterend naar de naam ‘Contact’, maar dat is ter ziele gegaan. 
Zal de naam van het huidige kwartaalblad van de Historische Vereniging Ol Eel ‘Kontakt’ daar in de verte 
wellicht toch nog iets mee te maken hebben? 
In deze eerste uitgave van Dorpsklanken lezen we verder hoe de dorpsgemeenschap ervoor kan zorgen dat de 
levensvatbaarheid van het blad kan worden gestimuleerd door 1) een abonnement te nemen 2) te adverteren 
en 3) te schrijven. De wens is, dat in het blad allerlei uiteenlopende meningen, richtingen en overtuigingen aan 
het woord komen om elkaar meer te leren begrijpen en verdragen. Een nobel streven! 
In de redactie nemen plaats meester Tammo J. Biewinga en dominee Pieter J. van Leeuwen. De administratie 
zal worden verzorgd door S. v/d Woude en als bezorgers gaan fungeren H. Arends en E. Ipema. De 
abonnementsprijs wordt bepaald op ƒ 0,50 per kwartaal. De advertenties kosten 15 ct. per mm en de kleine 
advertenties en familieberichten 10 ct. per mm. Ze kunnen worden opgegeven ‘aan den administrateur en de 
bezorgers’ en aan B. de Vries, Onlandscheweg 19. In de bewoording van die tijd ontbreekt in deze eerste 
uitgave ook een woord van de burgemeester (B. Struben) niet: “Moge de gedachte van deze 
dorpsgemeenschap steeds in dit weekblad weerklank vinden; tot heil van onze samenleving, ten bate van onze 
nationale kracht.” 
 
Maandag 26 april 
De 74-jarige Tom van der Velde uit Eelde is vandaag benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt 

deze onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij de Protestantse Gemeente Eelde-Paterswolde, bij 
tal van wandelverenigingen en de  computersoos. Van der Velde wordt omschreven als een man diewerkt met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel, vol enthousiasme en bovendien secuur. 
 
Dinsdag 27 april 
Het is vandaag Koningsdag. Voor de tweede achtereenvolgend keer wordt het geen uitbundig feest. De corona 
maakt dit onmogelijk. Koning Willem-Alexander sprak tijdens de vorige Koningsdag uit dat het de allerlaatste 
Koningsdag thuis is. Helaas zitten we nog steeds met de gebakken peren. Rest ons de vlag uitsteken, een 
oranje tompouce eten en een Oranjebitter nemen. Of meedoen aan de Fietstocht van Volksvermaken. Als toetje 
is er vanavond een supermaan te zien. Voor het eerst sinds 1909 valt dit samen met een koninklijke feestdag. 
Proost en maak er iets moois van. 
 
Woensdag 28 april 
De 82-jarige Dick Verel en de 80-jarige Rieteke Verel-Heuff uit Eelde zijn vandaag benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar ontvangt de onderscheiding uit handen van burgemeester Thijsen 
tijdens een vergadering van het stichtingsbestuur van Museum Vosbergen. Het echtpaar Verel-Heuff ontvangt 
de onderscheiding omdat ze Museum Vosbergen in Eelde in 2001 hebben opgericht en sindsdien hebben 
bestuurd en beheerd. Na vele succesvolle jaren zal het museum dit jaar worden overgedragen aan een nieuwe 
beheerder. Dick en Rieteke Verel worden omschreven als ‘zeer gepassioneerd over muziek en instrumenten, 
erudiet, vriendelijk en gastvrij.’ Ze krijgen de onderscheiding ook voor het werk voor het kerkje van Fransum in 
de gemeente Westerkwartier in Groningen, onderdeel van de Stichting Oude Groninger Kerken. Van 1971 tot 
2017 beheert het echtpaar deze kerk, die zij inrichtten en ter beschikking stellen voor muzikale en andere 
culturele activiteiten. 
 
 
 

Mei 
Dinsdag 4 mei 
Vandaag worden in ons hele land de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Uiteraard gaat het door 
corona ook dit jaar weer anders. Geen massale fysieke bijeenkomsten, maar iedereen krijgt wel de gelegenheid 
om stil te staan bij de gruwelijkheden van 76 jaar geleden. Onder het motto “Samen Herdenken” staat ook Eelde-
Paterswolde stil bij de nationale Dodenherdenking. Vanmorgen legt burgemeester Marcel Thijsen een krans bij 
het monument van Stoffer Holtjer op de begraafplaats. Ook bij de oorlogsmonumenten bij De Duinen, Eelderwolde 
en het Kluivingsbos worden bloemen gelegd. Vanavond kunnen de inwoners een digitale herdenkingsbijeenkomst 
zien. In deze uitzending worden verhalen verteld, onder meer door Anneke Schootstra over het 
onderduikersverhaal van De Duinen. Journalist en dorpsgenoot Ernst Arbouw vertelt het verhaal van de twee 
Canadezen die hun namen hebben gekerfd in het bos. Vera Sutman en Mark Pepping zorgen voor prachtige 
muzikale bijdragen. ’s Avonds krijgt iedereen de gelegenheid een bloem te leggen en stil te staan bij de 
oorlogsgraven. En net als in het hele land wordt de Last Post geblazen en volgt om acht uur de twee minuten 
stilte. 
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Dinsdag 4 mei 
Net als vorig jaar staat een delegatie van ‘Keep Them Rolling’ vanavond even stil bij het monument van de 
Noorse piloot Rolf Anne Berg, die op 3 februari 1945 om het leven is gekomen nadat zijn Spitfire door Duits 
luchtafweer is neergeschoten. Hendrik Cazemier vertelt in het kort het tragische verhaal. Dat het Berg´s 
allerlaatste vlucht zou worden. Omdat hij een andere baan zou krijgen, op kantoor. “Hij smeekt of hij nog een 
extra vlucht naar Eelde mag maken en dat is hem fataal geworden.” Nadat initiatiefnemer Jan Hommes namens 
Keep Them Rolling een bloemstuk heeft gelegd bij het monument volgt een minuut stilte. 
 
Vrijdag 7 mei 
Een 31-jarige motorrijder uit Zuidlaren is vanavond om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval aan de 
Oosterbroek in Eelde. Meerdere hulpdiensten rukken uit naar de plek van het ongeval, waaronder de politie, twee 
ambulances en het Mobiel Medisch Team. Helaas baat de hulpverlening niet en overlijdt de motorrijder ter plaatse 
aan zijn verwondingen. 
 
Vrijdag 14 mei 
De bibliotheek gaat per 1 januari 2022 tijdelijk verhuizen van ’t Punthoes naar de voormalige Centrumschool 
aan de Schoollaan. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft afgelopen week ingestemd met het voorstel om zo’n 
130.000 euro beschikbaar te stellen om het pand aan de Schoollaan gebruiksklaar te maken. De bibliotheek 
kan vijf jaar in het pand aan de Schoollaan blijven. Eerst was het de bedoeling om de bieb onder te brengen in 
Ons Dorpshuis. Maar de betrokken partijen komen niet tot overeenstemming. Na inventarisatie van gebouwen 
valt het oog op de oude Centrumschool, naast de Notenkraker, die zal worden omgetoverd tot cultuurhuis 
waarin zowel de bibliotheek als muziekvereniging Nieuw Leven en historische vereniging Ol Eel een plek krijgen. 
Al drie jaar wordt er gesproken over een nieuwe locatie voor de bibliotheek. ’t Punthoes is verouderd en te 
groot voor de leeszaal. De nood voor een nieuw pand is hoog, aangezien de bibliotheek het pand op 1 januari 
volgend jaar moest verlaten. ’t Punthoes zal gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting van onderwijs of 
woningbouw. 
 
Dinsdag 18 mei 
Er kan weer gevlogen worden. Een aantal landen heeft code geel gekregen waardoor er weer gereisd mag 
worden in Europa.  De geparkeerde toestellen van KLM die lange tijd in Eelde hebben gestaan, gaan daarom 

weer terug naar waar ze vandaan komen: Schiphol. 
Sinds eind oktober staan de KLM-toestellen geparkeerd op Groningen Airport Eelde omdat ze door de pandemie 
niet gebruikt mogen worden.  Vandaag vertrekken de laatste vier Boeing 737’s van Eelde. Het vertrek van de 
KLM-toestellen is niet alleen goed nieuws voor Schiphol, maar verwacht wordt dat er in de zomer ook weer 
vliegtuigen vertrekken vanaf Eelde. 
 
 
 

Juni 
 

Zondag 6 juni 
Een automobilist is afgelopen nacht aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde van de weg geraakt en 
frontaal tegen een boom gebotst. De bestuurder is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.  
 
Dinsdag 8 juni 
Er is corona geconstateerd op OBS de Veenvlinder. Uit voorzorg blijven de groepen 7 en 8, waar besmettingen 
zijn, vandaag thuis. Alle leerlingen van groep 8 krijgen deze hele week online les. Dit om het risico op 
eventuele verdere besmettingen te voorkomen. De groepen 5-6 en 8 en leerkrachten zitten momenteel in 
quarantaine. Gezien het aantal besmettingen op school wordt later deze week een besluit genomen over de 
geplande schoolreizen en de schoolkampen. 
 
Donderdag 17 juni  
De gemeenteraad heeft het huidige centrumplan afgekeurd. De raad wil met een motie de wethouder opnieuw 
laten kijken naar wat wél een goede en passende invulling zal zijn voor het centrum. Het voorstel van een 
appartementencomplex wordt te grootschalig genoemd. Er zijn veel twijfels of zo’n appartementencomplex met 
parkeergarage wel bij een dorp als Eelde past. Zeven van de acht partijen dienden een motie in om de 
cultuurhistorische waarde in het dorp te behouden. Volgens de partijen moet het toekomstige 
appartementencomplex niet te hoog zijn en passen bij de historische gebouwen in de buurt, zoals de kerk. 
Daarnaast moet er volgens de partijen ruimte zijn voor kleinschalige detailhandel en bijvoorbeeld een 
bibliotheek of gezondheidscentrum.  De partijen willen dat de wethouder René Kraaijenbrink met de 
projectontwikkelaar teruggaat naar de tekentafel en zo snel mogelijk met een aangepast voorstel komt. Het is 
een langlopend dossier. Al jaren wordt gezocht naar een passend plan voor het dorp en ook deze keer lijkt dat 
een moeilijke opgave. Wethouder Kraaijenbrink wil de motie van de partijen in de raad, inclusief zijn eigen 
partij Leefbaar Tynaarlo, ontraden. Hij is zelf van mening dat er nu een mooi plan voorligt. Wijzigingen in het 
huidige plan zullen mogelijk ook financiële consequenties hebben, waarschuwt hij. Volgende week neemt de 
raad definitief het besluit of de 34 appartementen en de parkeergarage er wel of niet moeten komen. 
 
Vrijdag 18 juni 
Bij een verkeersongeval in Eelde is vanochtend een jongen zwaargewond geraakt. De jongen, die volgens 
omstanders aan het skeeleren is, wordt op de kruising van de Wolfhorn en de Wolfhornkampweg geschept door 
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een auto. Politie, ambulance en het traumateam komen ter plaatse. De jongen is zwaargewond overgebracht 
naar het ziekenhuis onder begeleiding van twee politiemotoren. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de 
toedracht van het ongeval is. 
 
Vrijdag 18 juni 
Het kwik is de afgelopen dagen gestegen tot tropische waarden. Het was gisteren Spaans benauwd. Er is 
noodweer voorspeld en er is zelfs een kleine tornado voorspeld. Zover komt het niet, wel komt er water naar 
beneden, heel veel water. Gisteren was er geen vuiltje aan de lucht. Vanavond barst de hemel alsnog open. 
Naast veel onweer valt het water met bakken naar beneden. Ons gebied krijgt er een flinke laag van mee. Zo 
verandert de Hooiweg in een rivier en komen de putdeksels omhoog. De volgende dag krijgen we opnieuw 
pittige buien, maar die vallen mee. Voorlopig is de hitte verdreven. 
 
Zaterdag 19 juni 
Er wordt wat heen en weer geschoven in het dorp. Soms heeft dit nadelen, maar het kan ook voordelig 
uitpakken. Treffend voorbeeld is Ol Eel, die zoals bekend een enorme collectie spullen bezit en uit het Historisch 
Centrum moet waar het Cenraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gebruik van zal maken. De collectie van de 
historische vereniging is bijna letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd, Van ’t Punthoes, Eelder School 
en Centrumschool. Uiteindelijk is de mooiste oplossing gevonden: containers, die in opslag gaan bij de 
verhuizer. Vandaag vertrek de eerste lading vanaf de Bähler Boermalaan, bestaande uit duizenden boeken en 
platen, bestemd voor een eerstvolgende boeken- en platenmarkt. 
 
Dinsdag 22 juni 
Het centrumplan van Eelde, bestaand uit 34 appartementen en een parkeergarage, vindt geen goedkeuring in 
de gemeenteraad. Vanavond is een motie aangenomen, wat voor wethouder René Kraaijenbrink betekent dat 
hij met een nieuw plan moet komen. De nieuwbouw in het centrum van het dorp moet worden afgestemd op de 
monumentale panden, is de opdracht. Verder moet er gekeken worden naar passende parkeergelegenheid voor 
de appartementen in het centrum. Fractievoorzitter Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo is aanvankelijk 
voorstander van het voorstel met appartementen en parkeergarage, met als reden dat er dat het goed is dat er 
eindelijk iets gedaan wordt aan het centrum. Maar de leden van Leefbaar Tynaarlo, samen met zes andere 
partijen, dienden toch een motie in voor een beter plan. Alleen de VVD was het niet eens met de motie. 
Volgens de partij heeft de wethouder zich aan de opdracht van de raad gehouden. Daarom stemt VVD tegen. 

Omdat de meeste partijen voor stemmen is de motie wel aangenomen en dat betekent dat het college van 
burgemeester en wethouders in gesprek gaat met de projectontwikkelaar en andere betrokkenen. 
 
Dinsdag 22 juni 
Twee reeën zijn vanavond te water geraakt van het Noordwillemskanaal bij De Punt. Beide dieren zijn 
gered. Bij de reddingsactie is de brandweer van Eelde betrokken en een boot van de brandweer van Haren. 
Nadat ze op het droge zijn gezet rent het ene dier weg, de andere ree is onderkoeld en wordt met de 
Dierenambulance meegenomen. 
 
Dinsdag 22 juni 
Een oplichtingszaak, waarbij geld is opgenomen bij een pinautomaat in Paterswolde, komt vanavond aan de 
orde in het bekende tv-programma Opsporing Verzocht. Het slachtoffer biedt op internet spullen te koop aan en 
wordt door iemand benaderd die daar belang bij heeft. Om garantie te hebben dat de goederen zullen worden 
opgestuurd vraagt de koper om een online verzendlabel. De koper stuurt de verkoopster naar een webpagina 
waar ze gegevens invuld. Kort daarna wordt de vrouw gebeld door een zogenaamde bankmedewerker die haar 
waarschuwt dat criminelen bij haar bankrekening kunnen komen en ze snel haar geld moet overmaken naar 
een andere, veilige rekening. Het geld wordt op de rekening van een crimineel overgemaakt en vervolgens 
wordt er geld van die rekening gepind in Paterswolde. Beelden van de onbekende man die het buitgemaakte 
geld vervolgens opneemt worden vanavond getoond. 
 
Dinsdag 22 juni 
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft het besluit over eventuele financiële steun aan Groningen Airport Eelde 
uitgesteld tot na het zomerreces. Volgens de raad ontbreekt er informatie om een weloverwogen besluit te 
kunnen nemen. Het college van Tynaarlo stelt de gemeenteraad voor om het vliegveld financieel te steunen in 
afwachting van een Rijksbesluit over een bijdrage in de financiering van beheer en onderhoud van Groningen 
Airport Eelde. 
 
Zaterdag 26 juni 
Door de nog steeds dalende cijfers van Covid-besmettingen en het massale vaccineren zijn vanaf vandaag alle 
beperkende maatregelen van tafel geveegd. Bijna alles kan, wel blijft de anderhalve meter van kracht. Waar de 
afstand niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, 
geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs. 
 
Zaterdag 26 juni 
Het college van B&W heeft besloten om het grasveld aan de Burgemeester Legroweg naast de 
Baggelwiekenplas in Eelde aan te wijzen als hondenlosloopplek. Dit op verzoek van een inwoner. Het gaat in 
eerste instantie om een experiment van een jaar. Daarna kijken B&W op basis van de ervaringen of ze met de 
pilot willen doorgaan. De proef bij de Pinksterbloem is geschrapt. Het hondenuitlaatplan bij de Pinksterbloem 
gaat niet door omdat er volgens het college te weinig draagvlak voor is. Voorwaarde voor het starten van de 
pilot aan de Baggelwieken was dat de initiatienemer de buurtgenoten zou informeren en goed om zou gaan met 
vragen en opmerkingen hierover. Dat proces is goed verlopen. Het college heeft met de initiatiefnemer 
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afgesproken dat zij verantwoordelijk is voor het legen van de afvalbakken en aanspreekbaar is voor 
omwonenden. Daarnaast kunnen omwonenden ook terecht bij de gemeente. Er wordt samen gekeken hoe aan 
eventuele klachten, vragen of ideeën tegemoet gekomen kan worden. De gemeente faciliteert de 
hondenlosloopplek door een bord met de spelregels en een hondenpoepafvalbak te plaatsen. De initiatiefnemer 
moet zelf voor een hekwerk zorgen. Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht. Om het loslopen mogelijk 
te maken heeft het college een zogeheten aanwijsbesluit genomen. Het is mogelijk voor belanghebbenden om 
daar bezwaar tegen te maken. Dat kan gedurende zes weken. 
 
Woensdag 30 juni 
Gemeente Tynaarlo heeft nul op het rekest gekregen van Raad van State betreft het weigeren van een 
megasupermarkt in Ter Borch. De Raad van State gaat mee in de bezwaren van twee projectontwikkelaars, die 
zich beklagen over de gemeente. De projectontwikkelaars zijn Heijmans en Hollestelle Vastgoed die verenigd 
zijn in VOF Entreegebied Ter Borch, en Bun uit Almere, die de supermarkt zal gaan exploiteren. Tynaarlo heeft 
volgens de Raad van State een slecht verhaal geleverd bij de weigering om een bestemmingsplan vast te 
stellen. Aanvankelijk is de gemeente namelijk voorstander van een grote supermarkt in de nieuwbouwwijk. 
Twee jaar geleden wil de gemeenteraad echter niet meer meewerken. De raad ziet liever appartementen op 
deze plek. De hoogste bestuursrechter vindt dat de gemeente de behoefte aan appartementen niet heeft 
aangetoond en zal dit besluit beter moeten aangeven. Tynaarlo heeft ook niet deugdelijk gemotiveerd waarom 
de groene entree van het gebied zich verzet tegen de bouw van een supermarkt. Naast de gemeente zijn er 
nog andere tegenstanders van de supermarkt. Een ondernemersvereniging uit Eelde en Paterswolde is tegen en 
ook omwonenden van de Borchsingel verzetten zich. De zaak krijgt een vervolg als Tynaarlo een nieuw besluit 
bekendmaakt. 
 
 

Juli 
Donderdag 1 juli 
Vanaf vandaag wordt vanaf vliegveld Eelde gevlogen naar Corfu, Mallorca, Ibiza en Algarve. De vluchten 
worden uitgevoerd door de Duitse luchtvaartmaatschappij Green Airlines. Er wordt hiervoor een speciaal toestel 
van German Airlines op het vliegveld gestationeerd, dat door Green Airlines wordt gehuurd. Er is plaats voor 
honderd passagiers. Het is de bedoeling dat er naar het Griekse eiland Corfu en de twee eilanden van de 
Balearen twee keer per week wordt gevlogen, terwijl er richting het Portugse Faro één keer per week een 
vlucht vertrekt. Daarnaast heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij het plan om vanaf 1 september richting het 
Finse Turku te vliegen. Dit betreft voornamelijk een zakelijke vlucht, maar ook particulieren krijgen de 
mogelijkheid in te stappen. 
 
Vrijdag 2 juli 
De Mariaschool krijgt een nieuwe plek, De Veenvlinder blijft op dezelfde locatie. Dit heeft de gemeente, samen 
met de scholen, door middel van een brief aan de ouders laten weten. Het streven van B & W (de zogeheten 
‘denkrichting’) is om een permanente huisvesting voor de Mariaschool op een nieuwe locatie in de nabijheid van 
Groote Veen te realiseren. De Veenvlinder blijft dan op dezelfde plek. Op deze manier verwacht de gemeente 
dat beide scholen de toename van het aantal leerlingen nu en in de toekomst kunnen opvangen. De komende 

periode blijft Tynaarlo met beide schoolbesturen en scholen in overleg over de verdere uitwerking van de 
denkrichting. Er zal worden onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor de Mariaschool. Met de 
Veenvlinder wordt bekeken hoe de ruimte in Groote Veen wordt ingevuld. De gemeente, die als 
verantwoordelijke voor huisvesting van het onderwijs, stelt een budget voor de schoolplannen. De bedoeling is 
om uiterlijk 1 maart 2022 een besluit te nemen over de nieuwe locatie van de Mariaschool. Het nieuwe 
onderkomen zou dan een jaar later in gebruik kunnen worden genomen. Zoals bekend zullen een aantal 
leerlingen van de scholen tijdelijk worden ondergebracht in de oude Centrumschool. 
 
Vrijdag 2 juli 
De verkeerstoren op Groningen Airport Eelde is binnenkort verleden tijd. In de toekomst wordt het vliegverkeer 
op Eelde vanaf afstand geregeld. Vanmorgen zijn de camera’s op de nieuwe cameramast bij het vliegveld 
geplaatst. Met het plaatsen van die mast is een belangrijke stap gezet naar afhandeling van vliegverkeer op 
afstand, in plaats vanuit de fysieke toren op de luchthaven. Nu de camera’s op hun plek staan, begint de 
periode van aanleg van de technische infrastructuur en het uitvoerig testen van de systemen. Groningen Airport 
Eelde is de eerste luchthaven waar Luchtverkeersleiding Nederland op die manier luchtverkeersleiding gaat 
geven. Met behulp van camera’s op de mast hebben luchtverkeersleiders straks via beeldschermen live zicht op 
het luchthaventerrein en het nabije luchtruim. Dat maakt het mogelijk het vliegverkeer op Groningen Airport 
Eelde te begeleiden vanuit het nog te ontwikkelen remote tower center in het LVNL-gebouw op Schiphol-Oost. 
Na Groningen Airport Eelde krijgt ook Maastricht Aachen Airport een cameramast om over te schakelen op 
‘remote tower’. Wanneer de mast in gebruik wordt genomen, is nog niet bekend. 
 
Maandag 5 juli 
Een passagiersvlucht van TUI met bestemming Gran Canaria heeft vanmiddag een noodstop gemaakt op 
Groningen Airport Eelde. De vlucht die om 16.00 uur vertrekt wordt afgebroken vóór het zogenaamde rotatiepunt. 
Na het herstarten van de systemen kiest het vliegtuig alsnog het luchtruim. 
 
Maandag 12 juli 
De vuurzee in twee containers aan de Borchsingel in Eelderwolde trekt vandaag veel bekijks. Volgens omstanders 
is er sprake van brandstichting. Oud papier in de containers nabij de basisschool zou in brand gestoken zijn en 
dat zou dit jaar al vier keer eerder zijn gebeurd. Eén van de containers staat op de parkeerplaats van de school. 
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De brandweer is snel ter plaatse om het vuur te blussen. Omstanders worden op veilige afstand van beide 
containers gehouden. 
 
Woensdag 14 juli 
Green Airlines heeft voorlopig de vakantievluchten op Groningen Airport Eelde opgeschort. De Duitse 
luchtvaartmaatschappij vliegt sinds het begin van deze maand van het vliegveld naar Corfu, Faro, Ibiza en 
Mallorca. Het ministerie va Buitenlandse Zaken zette vorige week het reisadvies voor de Canarische Eilanden en 
Mallorca en Ibiza in Spanje, Portugal en Cyprus van geel naar oranje. Daarom besluit Green Airlines de vluchten 
naar Faro, Ibiza en Mallorca tot en met 2 augustus te staken. Reisorganisatie Tui heeft alle vluchten vanaf 
Groningen Airport Eelde naar Gran Canaria ook tot 2 augustus opgeschort. De vluchten naar het Griekse 
Zakynthos gaan voorlopig wel door en Corendon vliegt nog naar Kreta. 
 
Donderdag 15 juli 
De gemeente Tynaarlo heeft vandaag een stuk natuurgrond van de Ecozone Zuid in Ter Borch overgedragen aan 
omwonenden. De buurtbewoners zullen zelf zorg gaan dragen voor het beheer van het natuurgebied. Het gaat 
om de ecologische verbindingszone tussen het Paterswoldsemeer-gebied en natuurgebied De Onlanden. 
 
Vrijdag 16 juli 
Vandaag is Siebrand Westerhuis op 73-jarige leeftijd overleden. Siebrand is als bestuurslid en penningmeester 
van de Historische Vereniging Ol Eel zeer gewaardeerd. Sinds 2011 behartigt hij op voortreffelijke wijze de 
financiële zaken van Ol Eel. Bij Ol Eel wordt hij herinnerd als een bijzonder mens, altijd vriendelijk en met een 
uitermate positieve instelling. Ol Eel zal Siebrand Westerhuis erg gaan missen. 
 
Juli 
Het Internationaal Klompenmuseum heeft hooggeëerd bezoek gekregen van Nobelprijswinnaar Prof. Dr. Ben 
Feringa, hoogleraar Organische Chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dorpsgenoot Feringa schenkt een 
door hem gedragen paar klompen aan de voorzitter van het museum, Jan Smits. 
 
Juli 
De gemeente Tynaarlo is door het gerechtshof i Leeuwarden in het gelijk gesteld in een jarenlang geschil met 
RVG Eelde BV. De projectontwikkelaar uit Oosterbeek zou meehelpen met de herinrichting van het centrum van 

Eelde, maar de samenwerking liep spaak. De gemeente heeft de samenwerking in 2014 beëindigd, volgens RVG 
echter ten onrechte. RVG vordert dat het hof uitspreekt dat de overeenkomsten zijn ontbonden en dat de 
gemeente wordt veroordeeld tot vergoeding van de door haar geleden schade. Het hof wijst de vorderingen van 
RVG echter af omdat de gemeente de overeenkomsten op goede gronden heeft beëindigd. RVG kan tegen het 
besluit nog beroep aantekenen. 
 
Vrijdag 30 juli 
Vandaag heeft Ol Eel de laatste spullen uit het oude Historisch Centrum ingepakt en in de verhuiswagen 
gedaan. Het gebouw waar Ol Eel bijna 20 jaar haar plek hebben gehad, gaat gebruikt worden door het COA. De 
spullen blijven in containers zitten totdat ze weer uitgepakt kunnen worden in het nieuwe onderkomen: De 
Notenkraker aan de Schoollaan. 
 
 
 
 

Augustus 
Dinsdag 3 augustus 
Er gaan geen vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar het Finse Turku. Reden: er zijn geen vliegtuigen 
beschikbaar. De vluchten zouden vanaf september uitgevoerd worden.  Vliegmaatschappij Green Airlines zou 
vliegtuigen huren van German Airways, maar heeft die samenwerking stopgezet. Daarom zijn er geen 
vliegtuigen om vanaf Eelde te vliegen. Alle vluchten zijn geannuleerd. Volgens de website is Green Airlines ‘druk 
bezig’ om een nieuwe samenwerkingspartner te zoeken.  
 
Woensdag 4 augustus 
Het besluit van het kabinet om voorlopig tot 1 september alleen eendaagse festivals (zonder vaste zitplaatsen) 
toe te staan voor maximaal 750 personen stelt het bestuur van het Bloemencorso Eelde voor een duivels 
dilemma. De verwachting is dat er na 1 september misschien grotere groepen worden toegestaan op eendaagse 
festivals, maar helemaal vrijgeven van het aantal bezoekers is zeer de vraag. Ook het vrijgeven van de 
anderhalve meter maatregel die nu geldt is maar zeer de vraag, hierdoor wordt er geen toestemming gegeven 
voor een parade op de zaterdag. Het Stichtingsbestuur acht het risicoprofiel (organisatorisch/kosten/veiligheid) 
voor Bloemencorso Eelde 2021, zoals het tot op heden gepland staat, al met al te groot vanwege de geldende 
coronamaatregelen. Daarom kiest het bestuur voor het plaatsen van mozaïeken op 4 en 5 september langs een 
fietsbare, georganiseerde route in het dorp. Aankomende week wordt deze route verder uitgewerkt tijdens de 
wijkvoorzittersvergadering. Zo krijgen we met zijn allen hopelijk toch nog een beetje het corsogevoel in ‘65 jaar 
fascinatie in bloemen’. 
 
Zaterdag 7 augustus 
De brandweer van Peize krijgt vandaag een melding van een vreemde geur bij een woning op bedrijventerrein 
De Westerd. Ook is de geur geconstateerd in de riolering. Omdat er gevaar dreigt voor de omgeving wordt de 
tankwagen van de brandweer Eelde ingeschakeld om met een forse straal het riool door te spoelen. Ook komt 
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een specialist van de brandweer op gebied van gevaarlijke stoffen en doet een medewerker van Waterschap 
Noorderzijlvest metingen. Nadat de riool ruim is doorgespoeld is de stankoverlast rond zeven uur verdwenen. 
Wat de precieze oorzaak van de vreemde geur is geweest is onbekend gebleven. 
 
Donderdag 12 augustus 
Er zwemt een zeehond in de wateren van de Onlanden! Gisteren is het zoogdier voor het eerst gespot. Vandaan 
komen tal van passanten en media een kijkje nemen. Het zoogdier is te zien vanaf het bruggetje aan de 
doodlopende straat Weringsedijk. De zeehond, die normaal in de Waddenzee bivakkeert, lijkt het naar de zin te 
hebben. 
 
Donderdag 12 augustus 
Om meteen maar met de deur in huis te vallen: Feesttent Eelde gaat ook dit jaar niet door in de 
oorspronkelijke vorm… Maar achter de schermen is men hard aan de slag gegaan om te kijken wat wél mag in 
plaats van wat niet. Het wordt een limited edition van Feesttent Eelde! 
De vertrouwde feesttent wordt achterwege gelaten. In plaats daarvan zal er een overkapping geplaatst worden. 
Verdeeld over twee weekenden wordt een alternatief, gevarieerd programma aangeboden voor maximaal 750 
personen per avond. 
Om het feest door te mogen laten gaan zal er gewerkt moeten worden met Testen voor Toegang middels de 
CoronaCheck-app. De QR-code in deze app in combinatie met een ID-bewijs en natuurlijk een geldig ticket is de 
enige manier voor ons als organisatie om jou toegang tot het festival te verlenen.  
 
Zondag 15 augustus 
Eeldenaar Tibor Del Grosso heeft dit weekend een meerdaagse wedstrijd in Bretagne op zijn naam geschreven. 
Het is zijn eerste grote zege als junior. De 18-jarige wielrenner is ongenaakbaar in La Ronde Des Vallees. 
Zaterdag wint de coureur van Streetjump Development Team de eerste etappe. Zondag blijft hij in de tijdrit de 
concurrentie de baas, evenals in de afsluitende tweede etappe door het Franse land. Tibor Del Grosso wordt 
winnaar, voor de Amerikanen Cole Kessler en Alex Gustin. 
 
Maandag 16 augustus 
De nieuwe Chinook-transporthelikopter van Defensie landt vanmiddag op Groningen Airport. De helikopter 
maakt een tussenstop om te tanken, waarna het toestel weer teruggaat naar Lauwersoog waar oefeningen 

worden gehouden. In april is de helikopter gepresenteerd. De luchtmacht gaat hiermee stapsgewijs naar een 
moderne, toekomstbestendige transporthelikoptervloot. Het kabinet is in 2015 akkoord gegaan met het 
vervangen en moderniseren van de Chinook. Tegelijkertijd is besloten de Chinook-vloot met drie toestellen uit 
te breiden tot 20. Met de vervanging en uitbreiding van de Chinook-vloot nemen de oefenmogelijkheden en 
inzetbaarheid  van de krijgsmacht toe. 
 
Woensdag 25 augustus 
Hoofdredacteur Richard Aeilkema verlaat na 10 jaar Dorpsklanken. Hij verlaat met pijn in het hart 
Dorpsklanken om zich te bemoeien met de gemeentepolitiek. Hij heeft de ambitie om wethouder van de 
gemeente Tynaarlo te worden. 
 
Maandag 30 augustus 
Op de Burgemeester J.G. Legroweg zijn vandaag rond het avonduur twee auto’s tegen elkaar gebotst. Bij het 
ongeval zijn twee mensen gewond geraakt. Beide auto’s rijden vanaf Eelde richting De Punt, als zij door nog 
onbekende oorzaak met elkaar in botsing komen. In één van de auto’s zit een baby, maar die blijft ongedeerd. 
Twee andere inzittenden zijn wel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van hun 
verwondingen is niets bekend. Beide auto’s lopen bij het ongeval flinke schade op. 
 
Dinsdag 31 augustus 
Stichting Trias stopt met het beheer en exploitatie van de Dorpshuizen en de Belbus per 1 januari 2022. Het 
betreft de dorpshuizen Ons Dorpshuis, De Pan in Vries en De Ludinge in Zuidlaren. En de Belbus van Trias, niet 
te verwarren met de zelfstandig opererende Stichting Belbus Eelde, die gewoon blijft rijden.   
Het betekent tevens het einde van Trias. Dit heeft de directie in een brief aan de gebruikers laten 
weten. Volgens de directie zijn er een aantal oorzaken. Doordat het maatschappelijk werk van Trias per 1 
januari is overgegaan naar de gemeente Tynaarlo betekent dit een halvering van de totale subsidie die Trias 
krijgt van de gemeente. Tevens speelt mee dat per 1 mei de welzijnsactiviteiten die Trias uitvoert gegund zijn 
aan de Tintengroep. Verder is volgens de directie de gemeente niet ingegaan op een verzoek van subsidie voor 
de Belbus en de Dorpshuizen tot eind 2025. De gemeente zou niet verder willen gaan dan eind 2022. De 
welzijnsorganisatie is ruim 3 ton op jaarbasis aan horeca-omzet misgelopen. Of de taken van de dorpshuizen en 
Belbus worden overgenomen is niet bekend. 
 
 
 

September 
Dinsdag 1 september 
Vanaf vandaag werken medewerkers van Groningen Airport Eelde tijdelijk bij Viggo op Schiphol. Viggo heeft 
eerder laten weten hulp van gekwalificeerd personeel te kunnen gebruiken, als gevolg van de krapte op de 
arbeidsmarkt. De directie van onze luchthaven werkt graag samen met andere vliegvelden. Andries Poelstra, 
Airport Manager GAE vindt het fijn om Viggo en Transavia op deze manier te helpen. Daarnaast is het voor de 
medewerkers waardevol om ervaring op te kunnen doen op een andere luchthaven. Martijn Limburg, Algemeen 
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Directeur Viggo is blij met dit initiatief. Hij vindt het geweldig dat de collega’s van GAE zijn team komen 
versterken. 
 
 
Woensdag 2 september 
De historische vereniging Ol Eel heeft een vernieuwde website!  
Na maanden van (online)vergaderen, overleggen en hard werken zijn ze met z'n allen trots op het resultaat.  
Hoe bouw je samen een nieuwe website in coronatijd? Online natuurlijk! Want daar zijn ze goed in als website 
redactie: online. Ondanks dat vrijwel alles stil ligt kunnen ze met elkaar toch aan de slag. 
De frequentie van vergaderen is opgevoerd naar 2x per maand en heeft de redactie heel hard gewerkt om een 
mooi resultaat neer te zetten. Menige uren en dagen van de redactieleden zijn besteed aan dit project. Hun 
dank gaat ook uit naar Frank, van Knap-It, hij sluit regelmatig bij de online-overleggen aan om uit te leggen 
hoe we die nieuwe website op kunnen bouwen en heeft geweldig geholpen. Een website met een prominente 
zoekbalk, duidelijke navigatie, met heel veel beeld en geluid en met ontzettend veel informatie over ons dorp 
en over Ol Eel. Houd ook hun Facebookpagina en YouTube kanaal in de gaten, want de websiteredactie gaat 
gewoon door met allerlei nieuws en leuks van Ol Eel plaatsen! 
 
Woensdag 2 september 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft in een brief aan bewoners excuses gemaakt voor de 
slechte communicatie over tijdelijke opvang van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool in 
Paterswolde. Het COA geeft als oorzaak aan dat de opvang van evacués uit Afghanistan hen parten speelt. Het 
zou lastiger zijn om mensen en middelen goed te verdelen. Daarbij moeten nieuwe opvangplaatsen worden 
gevonden. Een en ander heeft ook gevolgen voor de vastgestelde opening. Het AZC zou op 1 september in 
gebruik worden genomen, maar dat gaat niet lukken. Wanneer de 148 asielzoekers wel het pand in kunnen is 
niet bekend. Het COA wil op zaterdag 2 oktober een informatiemarkt organiseren op het terrein van het azc, 
zodat buurtbewoners kennis kunnen maken met de betrokken partijen. 
 
Zaterdag 4 en zondag 5 september 
Geen lange stoet met praalwagens, maar mozaïeken van bloemen verspreid door het dorp. Zo wordt het 
Bloemencorso Eelde dit weekeinde gehouden. Voor het tweede jaar op rij gooit corona roet in het eten. De 
traditionele optocht trekt altijd drommen met mensen en dat is in deze tijd uit den boze. Om het corso toch niet 

ongemerkt voorbij te laten gaan, hebben straten en wijken zich de afgelopen tijd uitgeleefd op het maken van 
bloemmozaïeken. Dit weekeinde zijn de resultaten te zien op vaste plekken in het dorp, langs een fietsbare 
route. Ondanks de pandemie is er wél feest, zij het minder groots en meeslepend dan anders. De feesttent 
heeft plaats gemaakt voor een overkapping en de maximaal 750 feestgangers mogen alleen naar binnen met 
Testen voor Toegang, via de Coronacheck-app. Na onder anderen Jannes en dj Roy vorige week treedt zondag 
nog René Karst op. 
 
Maandag 6 september 
Een nieuwe lijst en een nieuwe koers! Zeg maar gerust Gemeente Belangen Tynaarlo 2.0. De komende 
maanden gaat het roer volledig om bij de partij die al 75 jaar bestaat. Richard Aeilkema, die ondanks 
aankondigde zijn werk als hoofdredacteur neer te leggen om zich te richten op de gemeente politiek van 
Tynaarlo, gaat de partij, samen met anderen, compleet opnieuw opbouwen. “Het is tijd en noodzaak om te 
veranderen”, aldus Richard Aeilkema. De huidige voorzitter Jacob van Gelder ziet dit vanavond bevestigd en 
bekrachtigd door de aanwezigen tijdens de Algemene Leden Vergadering van Gemeente Belangen Tynaarlo. 
Richard Aeilkema: “We gaan het helemaal anders doen. Een nieuwe lijst met heel veel nieuwe mensen van jong 
tot oud, van man tot vrouw en verspreid over Tynaarlo. En vooral een duidelijke koers. En dat alles ook nog 
eens met zelfrelativering, humor en een enorme dosis enthousiasme en energie. Op naar de verkiezingen in 
maart!”. 
 
Zaterdag 11 september 
De Duinstee viert vandaag het 25-jarig bestaan. Dit gebeurt op grootse wijze. Alles is uit de kast gehaald om de 
bewoners van het verpleeghuis een mooi feest te geven. Het feest is vooral gezamenlijk gevierd. De rode loper 
is uitgelegd voor de genodigden. Bezoekers ondergaan een heuse fietsroute. Met bij de start ouderwets lekkere 
steekijs, drankjes in “het Boeket”, poffertjes en het autokwartet in de beweegtuin. In de binnentuin zorgt Otto 
Teppema voor nog meer muzikale noten en voor de inwendige mens is er de knakworstenkraam aan het eind 
van de route. 
 
Zaterdag 11 september 
Sytze en Alma van der Goot zijn vandaag 30 jaar getrouwd. Op dezelfde dag is het precies 25 jaar geleden dat 
kijkboerderij ’t Hoogeveld is ontstaan. Op het parkeerterrein tegenover de biologische boerderij zijn twee enorme 
stropoppen geplaatst, met een spandoek die tot de verbeelding spreekt. Al met al een dubbel feest dat met 
vrienden en bekenden is gevierd. 
 
Maandag 13 september  
Zwembad Lemferdinge heeft vandaag de 25.000ste bezoeker ontvangen. De heer Meurs uit Paterswolde heeft 
een mooi begin van de dag, het is een extra cadeautje, want het is zijn verjaardag. Hij is  door zwembad 
coördinator Karin Otter verrast met een taart van bakker Dunnewind.  
 
Zaterdag 18 september 
Afgelopen nacht is in zijn woning aan de Burg. Tonckensweg Jo Ubels plotseling overleden. Zijn naam staat voor 
vele dorpsgenoten synoniem voor groenten en fruit. Met de vitamines uit de groentewinkel zijn velen groot 
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geworden. En zo zijn Jo en zijn vrouw Grietje een begrip in Paterswolde geworden. Als ondernemer kijkt Jo niet 
alleen naar zijn eigen winkeltje. Hij is vooral ook dorpsmens. Verenigingen kloppen  nooit tevergeefs bij hem aan. 
Vele jaren is hij een actief bestuurslid van de zakenvereniging EPE. Na zijn pensionering verhuizen Jo en Grietje 
in 1994 naar de Eikenhoeve, een prachtige boerderij liggend aan de weg De Punt-Vries. Daar heeft hij de ruimte 
voor zijn grootste hobby: tuigpaarden. In mei 2008 treft het noodlot de familie Ubels hard, als de jongste zoon 
Egbert samen met twee collega’s omkomt bij de brand in De Punt. Een klap die een diep litteken achter laat.  
 
Woensdag 22 september 
De Nierstichting houdt deze week de jaarlijkse collecte. In Eelde-Paterswolde wordt de collecte zoals gewoonlijk 
gecoördineerd door Geert en Hilda Regien. Dat doen ze dit jaar echter voor het laatst. Na 50 (!) jaar willen zij 
het stokje overdragen. Geert en Hilda, die alle collectanten met wie ze de collectes hebben kunnen uitvoeren 
hartelijk willen bedanken, hopen dat de Nierstichting er in slaagt om een opvolger te vinden. Het mogen er ook 
twee zijn: één voor Eelde en één voor Paterswolde. Het is in elk geval van belang dat het goede werk van de 
Nierstichting door kan gaan. 
 
Vrijdag 24 en zaterdag 25 september 
Dit weekend staat de musical ‘Het meisje van de linnenkamer’ op de planken in de zaal van het Familiehotel 
Paterswolde. In het kader van 75 jaar vrijheid stond dit muziekstuk vorig jaar gepland. Wegens Corona kon dit 
helaas niet doorgaan. Het publiek reageert enthousiast: ‘Indrukwekkend, overweldigend, ontroerend, 
herkenbaar’ zijn veelgehoorde reacties. 
Zaterdagmiddag is er na de voorstelling de presentatie en uitreiking van het boek van Karel Essink met de titel: 
‘Familiehotel werd Zeehospitium’. Vice-voorzitter Jur Eckhardt bedankt auteur Karel Essink voor de 
samenwerking met Ol Eel. Het eerste exemplaar van het boek is uitgereikt aan Jan Sterenborg, een 
Rotterdammer die als TBC-patiëntje in het Zeehospitium te Paterswolde heeft gelegen.  
 
Zaterdag 25 en zondag 26 september 
Symphonie in Eelde is in dit weekend, na een lange periode van verbouwen, feestelijk heropend.  
Op zaterdag is de oude hoofdingang door bewoners en cliënten afgesloten en de nieuwe hoofdingang geopend. 
Voor het openen van de nieuwe hoofdingang is op burendag op ludieke wijze een ronde gemaakt door de buurt.  
 
Maandag 27 september  

De Beethovenweg heeft twee jaar geleden een nieuwe bestrating gekregen. Maar nu blijkt de weg verzakt. De 
gemeente heeft daarom besloten om de weg opnieuw te bestraten. Vandaag zijn de werkzaamheden 
begonnen. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Allereerst tot aan de kruising met de 
Mozartweg. Naar verwachting duren de werkzaamheden een week. Vanaf 4 oktober wordt fase 2 aangepakt, 
het deel vanaf de kruising van de Mozartweg tot aan de kruising met de Hooiweg. De bestrating van dit deel is 
over twee weken klaar. Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen wordt per fase het gehele 
werkvak gestremd voor doorgaand verkeer. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. De oorzaak van 
de verzakking is niet bekend. 
 
Dinsdag 28 september 
Een tijdelijk asielzoekerscentrum in Ter Borch is de wens van de fracties van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en 
ChristenUnie. De drie partijen willen dat het college gaat onderzoeken of dit realiseerbaar is. De fracties willen 
actie van de gemeente omdat er een groot tekort is aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Volgens Leefbaar 
Tynaarlo, GroenLinks en ChristenUnie is het zeer aannemelijk dat de provincie Drenthe ook de gemeente 
Tynaarlo zal verzoeken te voldoen aan het gestelde quotum van 500 plaatsen voor vluchtelingen en aangezien 
dat met het te realiseren AZC in Paterswolde en de TuVo, nog niet gehaald wordt, zal Tynaarlo de vraag krijgen 
om ruimte te bieden aan de nieuwe groep asielzoekers. De fracties hebben het oog laten vallen op businesspark 
Ter Borch waar veel ruimte is. Het moet een tijdelijk AZC worden, in combinatie met een aantal woningen voor 
mensen die tijdelijk een huis nodig hebben, eventueel ook voor studenten uit de stad Groningen. 
 
 

Oktober 
Vrijdag 1 oktober 
Vorig jaar maart zijn de plannen gepresenteerd van de Family Fun Zone dat moet komen op het 
bedrijventerrein Ter Borch. Sindsdien is het stil rond het project. Nu de coronacrisis op zijn eind loopt komt 
alles weer op gang. Ook het familiepretpark is terug in beeld. Het overdekte familiepark zal bestaan uit een 
speelparadijs voor kinderen, sportschool, bowlingbaan, trampolinehal, lasergame en een aantal restaurants. 
Aanvankelijk zou er ook een casino komen en een kartracebaan, maar deze attracties zijn afgeblazen. De bouw 
gaat door als 70 à 80 procent van de oppervlakte verhuurd is. Er is zeker belangstelling. Inmiddels is de helft 
verhuurd. Wanneer alle procedures goedgekeurd zijn zal de bouw van het pretpark over een jaar starten. Het 
park rekent op zo´n zeshonderdduizend bezoekers per jaar. 
 
Woensdag 6 oktober 
De wereldberoemde Bettine Vriesekoop verricht vandaag in sporthal Groote Veen de aftrap van OldStars 
tafeltennis bij Actief en geeft een demonstratie. In principe kan iedereen meedoen, maar OldStars richt zich 
met name op de leeftijd 55plus. Tafeltennisvereniging Actief pakt flink uit voor de start van OldStars 55 plus. 
Naast de komst van Bettine Vriesekoop is ook wethouder Oetra Gopal uitgenodigd. Voor deelname aan de clinic 
met Vriesekoop melden zich meer sportieve ouderen dan verwacht: zestien vrouwen en twaalf mannen. 
Kersvers voorzitter Willem Struik geeft in zijn openingswoord aan dat OldStars (een initiatief van het 
Nederlands Ouderenfonds) niet alleen bedoeld is om te bewegen. “Het sociale aspect is minstens zo belangrijk.” 
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Inmiddels hebben zich vierhonderd verenigingen aangesloten bij OldStars. “Het is een initiatief naar mijn hart”, 
stelt Oetra Gopal in haar korte toespraak. “Het is toegankelijk voor 55 plus en daar hoor ik ook bij”, zegt Gopal 
die toegeeft nog nooit getafeltennist te hebben. De inmiddels 60-jarige tafeltennistopper is ambassadeur van 
OldStars. Ze vertelt onder meer over hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, die onderzocht heeft dat 
tafeltennis heel goed is voor het brein. Omdat het spel uitdagend is en moeite kost. Bovendien zorgt tafeltennis 
ook voor sterke botten. 
 
Zondag 10 oktober 
Eigenlijk is iedereen het erover eens. Het is zonde dat Café Friescheveen dichtgaat. Veel mensen hebben er 
mooie herinneringen aan. Zomerse dagen, bootje varen, ijsje eten. Ouderwetse gezelligheid. De eigenaren 
denken er net zo over. Het doet pijn het familiebedrijf na meer dan 100 jaar op te geven, maar het gaat niet 
meer en dus gaat de deur vandaag definitief dicht. Dit besluit is al rond de bouwvakvakantie gevallen. De 
onzekerheden rond corona en de aanleg van de ecologische verbindingszone hebben tot dit besluit geleid. Wat 
er met het pand gaat gebeuren is onduidelijk. De provincie heeft het gekocht en denkt het als opslag- en 
vergaderruimte te gebruiken tijdens het werk aan de ecologische verbindingszone. 
 
Woensdag 13 oktober 
Het college van B&W heeft besloten dat locatie ‘Punthoes’ de plek is waar de Mariaschool kan bouwen. De MR 
van de school had na raadpleging van de achterban een advies gegeven aan de gemeente waarbij er een sterke 
voorkeur was voor een locatie dichtbij de huidige school. Het is dus goed nieuws dat de school 450 m verderop 
komt. “Het voordeel is dat we in de wijk blijven, aan een rustige weg met veel groen. Daar zijn we heel blij 
mee”, aldus Marianne Kraai, directeur van de Mariaschool. “De locatie is groot genoeg om flexibel in te richten. 
En als laatste, zeker niet onbelangrijk: we kunnen nog steeds lopend naar de gymzaal. Twee keer in de week 
gymmen, onder begeleiding van de vakdocent, blijft dus ook op de nieuwe locatie realiseerbaar.” 
De toewijzing van de locatie is een belangrijke eerste stap in het proces. De volgende stap is de financiering. In 
het najaar neemt het college van B&W en de gemeenteraad ook daarover een besluit. Kraai hoopt hierbij op 
een spoedig en positief besluit. “Zodra dat besluit genomen is, kunnen we met het bouwproces beginnen.  We 
weten uit ervaring dat dit een intensief maar ook leuk proces is. Je kunt het gebouw dan echt maken zodat het 
aansluit bij de visie van de school.” Het streven is dat de Mariaschool in schooljaar 2023-2024 het nieuwe 
gebouw betrekt. 
 

Zondag 17 oktober 
In de wijk Nieuwe Akkers is vanmorgen een auto over de kop geslagen. Het incident is gebeurd aan de AGH 
Fokkerweg waar een automobilist met hoge snelheid tegen de kant is gereden. Politie en brandweer zijn snel 
ter plaatse. De bestuurder is gecontroleerd en hoeft niet voor behandeling naar het ziekenhuis. Het voertuig is 
later weggesleept. De oorzaak van het eenzijdige ongeluk is niet bekend. 
 
Zondag 17 oktober 
Tibor Del Grosso is vanmiddag in Peize Nederlands kampioen tijdrijden geworden in de categorie junioren. De 
Eeldenaar rijdt de 20 kilometer in een tijd van 36.00. Del Grosso is in Peize meer dan een halve minuut sneller 
dan de nummers twee en drie, respectievelijk Elmar Abma uit Wolvega en Vincent van Dorp. Bij de 
nieuwelingen legt Peizenaar Karst Hayma beslag op de derde plaats. 
 
Vrijdag 22 oktober 
In verband met het coronavirus gaat de traditionele Lampionnenoptocht in Eelde niet door. De tocht zou op 10 
november worden gehouden. Omdat er bij het verzamelen vooraf en bij terugkomst sprake is van 
groepsvorming kan het virus zich verspreiden. Daarom heeft Volksvermaken besloten om het af te gelasten. 
 
Zondag 24 oktober 
Aan de Groningerstraat in De Punt is een auto volledig in vlammen opgegaan. Brandweer Eelde krijgt 
vanmiddag om 14.10 de melding van de brand binnen. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Het hele 
motorgedeelte is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. 
 
Maandag 25 oktober 
Eelde is vannacht getroffen door een autobrand. Aan de Korenbloemweg is de achterkant van een auto door 
brand volledig verwoest. Brandstichting wordt niet uitgesloten, aangezien er sporen van inbraak zijn gevonden 
in de auto en vuurwerkgeluiden zijn gehoord. De oorzaak is nog niet bevestigd. De Eelder brandweer heeft het 
voertuig geblust. 
 
Zaterdag 30 oktober 
Eeldenaar Tibor Del Grosso (18) is vandaag op de VAM-berg in Wijster Nederlands kampioen bij de junioren op 
de weg geworden. De renner van het Streetjump Development Team wint overtuigend de sprint van de vier 
koplopers. 
 
 

November 
Woensdag 4 november 
VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters koopt de veelbesproken locatie ‘Doedens’. Pieters is vastgoedhandelaar, 
maar ook raadslid. Hoe de inwoner van Tynaarlo de plek gaat invullen is nog niet bekend. De plannen rond de 
locatie in het centrum zitten al tijden muurvast. Met de verkoop van de panden van Henk Doedens lijkt er nu 
schot in de zaak te komen. 
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Dinsdag 9 november 
Bij een woning aan de Korenbloemweg in Eelde is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Ruim twee weken 
geleden gebeurde dat ook al; op precies dezelfde plek. Net als de vorige keer horen buurtbewoners een knal. 
De achterruit van de auto blijkt te zijn ingegooid, waarna het voertuig in brand is gestoken. De brandweer weet 
te voorkomen dat het vuur overslaat naar nabijgelegen woningen en andere auto’s die in de buurt geparkeerd 
staan. 
 
Dinsdag 9 november 
Museum De Buitenplaats krijgt toch subsidie van de gemeente. Aanvankelijk wordt De Buitenplaats niet 
vermeld op de perspectievennota. De gemeenteraad gaat tijdens de raadsvergadering van vandaag alsnog 
akkoord met een meerjarige subsidie van 50.000 euro per jaar. Dit jaar bestaat het museum voor figuratieve 
kunst 25 jaar. Momenteel wordt het naastgelegen Nijsinghhuis van de oprichters Jos en Janneke van 
Groeningen bij het museum getrokken. Vanaf medio 2022 moet dit huis klaar zijn voor museumbezoekers. 
De subsidie wordt structureel verleend voor de komende vier jaren en biedt een stevig fundament voor de 
toekomst van het museum. 
 
Zaterdag 13 november 
Vandaag verschijnt ´Lianne, n Leven vol meziek´, het jubileumboek over Lianne Abeln -de Grand Old Lady van 
de Groninger streektaalmuziek. Het boekwerk omvat naast een uitgebreid verhaal over het leven van Lianne 
Abeln een keur aan liedjes, foto’s en illustraties. Initiatiefnemers van het boek  zijn Ed Wennink en Nettie 
Vening. Lianne, n Leven vol meziek wordt vandaag gepresenteerd tijdens de eerste editie van GRN Groninger 
Festival, op het muziekpodium in de Foyer van Kielzog Hoogezand. Eeldenaar Lianne Abeln treedt op en 
speciaal voor deze gelegenheid met bijzondere gastmuzikanten. 
 
Zaterdag 13 november 
Vanmiddag heeft burgemeester Thijsen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Bastiaans uit 
Eelde. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Bastiaans heeft de onderscheiding 
ontvangen voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger voor Museum de Buitenplaats. De uitreiking heeft plaats 
gevonden tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers van Museum de Buitenplaats. 
 

Dinsdag 16 november 
Het college stelt de gemeenteraad voor de exploitatie van dorpshuis De Pan (Vries), dorpshuis De Ludinge 
(Zuidlaren) en Ons Dorpshuis (Eelde) per 1 januari 2022 in eigen beheer voort te zetten. Onderdeel van het 
voorstel is dat de beheerders van de dorpshuizen in dienst komen van de gemeente. Op 1 september 2021 
maakt Stichting Trias bekend de exploitatie van de dorpshuizen en het beheer van de belbus per 1 januari 2022 
te beëindigen. Naar aanleiding hiervan heeft het college op 5 oktober besloten zich in te zetten op het in stand 
houden van zowel de dorpshuisvoorzieningen als de belbus. Daarop zijn onderhandelingen met Trias gestart om 
te komen tot een allesomvattende overeenkomst. Die overeenkomst ligt er nu. Niet alleen neemt de gemeente 
het beheer van De Pan en De Ludinge over – beide gebouwen zijn al in het bezit van de gemeente – maar is 
ook overeenstemming bereikt over de aankoop van Ons Dorpshuis door de gemeente Tynaarlo. Dat pand is nog 
in het bezit van Trias. Wethouder Van den Born en bestuurder Cooijmans van Trias zijn erg gelukkig met deze 
uitkomst en de constructieve samenwerking. In gezamenlijkheid zijn de gemeente en Trias tot een 
overeenstemming gekomen die recht doet aan de wensen van de gebruikers van de dorpshuizen. Zowel de 
gemeente als Trias is zeer content met het feit dat maatschappelijke voorzieningen in stand 
blijven.  Bovenstaande is uiteraard onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad en de Raad 
van Toezicht van Trias. Wanneer zij akkoord gaan, is het besluit pas definitief.  
 
Dinsdag 23 november 
De werkgroep Luchtvaarthistorie van Ol Eel heeft, als naslagwerk, veertien luchtvaart gerelateerde monumenten 
geïdentificeerd. Hierbij moet je denken aan gebouwen die als provinciaal monument zijn aangemerkt, zoals de 
Rijksluchtvaartschool en de Duitse legeringsgebouwen. Daarnaast monumenten ter herinnering aan 
vliegongevallen of monumenten die een bepaalde jubilea of aan een gebeurtenis doen herinneren, zoals de 
Lancaster crash, jongensdroom en de Janny Buring bankjes. In veel gevallen is het monument een kunstwerk 
naar een ontwerp van een beeldend kunstenaar. Als je iemand op het vliegveld vraagt hoeveel van dit soort 
monumenten hij of zij kent, dan is het antwoord op één hand te tellen. In veel gevallen is er publiekelijk weinig 
tot geen aandacht besteed aan de onthulling van deze monumenten. Toch verdient elk monument om zijn eigen 
betekenis wel die speciale aandacht. In elk geval is het voor de werkgroep Luchtvaarthistorie voldoende reden 
om de informatie over deze monumenten vast te leggen en te bewaren. Vandaag heeft de werkgroep het 
naslagwerk aangeboden aan de voorzitter van de Historische Vereniging, Piet Arends, en zal het werk in de 
bibliotheek van de vereniging worden opgenomen.  
 
Vrijdag 26 november 
Wethouder Oetra Gopal stopt als wethouder van gemeente Tynaarlo. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 zal ze haar functie neerleggen. Gopal , die in 2018 naar Tynaarlo kwam, was eerder acht jaar wethouder 
in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. In Tynaarlo had ze onder meer de portefeuille Jeugdzorg, Sociale 
Zaken, Duurzaamheid en Kunst & Cultuur. Tevens was ze aanspreekpunt in Eelde-Paterswolde. Gopal zou 
lijsttrekker worden voor Groen Links, maar heeft te kennen gegeven omdat deze taak niet te vervullen. Ze wil 
zich richten op haar maatschappelijke loopbaan. 
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December 
Zaterdag 4 december 
Dit weekend is er geen regulier competitieprogramma voor de prestatieteams jeugd en senioren . Op vrijwillige 
basis worden wel inhaalwedstrijden gepland om zo het aantal gespeelde wedstrijden per team recht te trekken. 
Vorige week vrijdag heeft het kabinet bepaald dat met de nieuwe coronamaatregelen sporten na 17.00 uur niet 
is toegestaan. Voor het amateurvoetbal betekent dit dat wedstrijden in het weekend wel mogelijk blijven, maar 
dat er doordeweeks niet of nauwelijks getraind kan worden. Voor het besluit over het aankomend weekend is 
onderscheid gemaakt tussen de A- en B-categorie. In de A-categorie is het competitieverloop uiteindelijk 
gericht op promotie/degradatie, terwijl in de B-categorie de pupillen, junioren en senioren vooral zoveel 
mogelijk willen voetballen. Dit weekend wel het reguliere competitieprogramma voor de recreatieve jeugd en 
senioren. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen. Na het 
Kamerdebat én het advies van het VMC wordt per leeftijdscategorie een besluit genomen over het programma 
van 11/12 december en 18/19 december: wel of geen wedstrijden. 
 
Maandag 13 december  
Vanmiddag arriveert eerste vrachtwagen met container bij de nieuwe locatie van Ol Eel. De eerste meubels zijn 
uitgeladen bij de Notenkraker, daarna is de voorraad boeken en platen bij het Punthoes afgeleverd. Een grote 
ploeg medewerkers en personeel van Oostland Verhuizingen was druk met uitpakken. Het begin van inrichten is 
er! 
 
Dinsdag 14 december 
Spannend us het eigenlijk niet meer. Nipt is het wel. Met twaalf stemmen voor en elf tegen stemt de raad van 
Tynaarlo voor het plan van VOF Ter Borch, voor de komst van een supermarkt van ongeveer 3000 vierkante 
meter. Daarmee lijkt er een einde te komen aan slepende discussie van jaren. Of lijkt dat zo? Burgemeester 
Marcel Thijsen windt er geen doekjes om en verwacht dat dit wederom naar de Raad van State gaat. 
VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemmen vanavond formeel voor een reeks plannen en wijzigingen van 
plannen waardoor de weg vrij is voor de bouw van een supermarkt, naast de christelijke basisschool, aan de 
Borchsingel in Eelderwolde. Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, PvdA en Gemeentebelangen stemmen tegen. 
Twee jaar geleden stemde de raad nog met een stem tegen de komst van de supermarkt. Maar omdat raadslid, 
Hilde Kamminga momenteel in dienst van de VVD, van mening veranderde, is de stemming dus gedraaid. Het 
besluit en de stemming zorgen voor genoeg vraagtekens zowel het college als de raad. Fractievoorzitter van 
GroenLinks, Miguel Ririhena, vraagt zich hardop af of de raad nog wel goed functioneert: ‘Iedereen is wel voor 
een supermarkt in welke grootte dan ook, maar blijkbaar zijn wij als raad niet in staat om voor- en 
tegenstanders te verenigen. Om in gesprek te gaan en een oplossing te vinden. Wat zegt dat over ons 
functioneren?’ 
 
Woensdag 15 december 
Plannen voor het centrum Eelde zijn er al veel en vaak geweest. Individuele acties daargelaten is het tot op 
heden nog niet gelukt om in gezamenlijkheid te ontwikkelen. En hoewel nog niet iedereen meedoet werd deze 
week duidelijk dat ontwikkelaars RVG, Gout Beheer en Hensen Beheer de handen inéén hebben geslagen voor 
het middendeel van het centrum van Eelde. Een enorme kans om deze positieve draai voor een compact 

centrum te verzilveren.  
“Het is echt een project dat in gezamenlijkheid is gemaakt op initiatief van Dries Pepping [Jumbo] en Koos 
Hensen [Hema] die ook in 2019 al een plan voor het centrum hebben gemaakt. We zijn enorm blij dat er een 
plan ligt waar we mee verder kunnen in Eelde. Het is allemaal natuurlijk nog pril en er kan nog veel 
veranderen, maar dit is wel de denkrichting”. Bill van Raavenswaaij van RVG Developement is enthousiast. 
“Samen met de andere eigenaren , Koos Hensen van Hensen beheer en Sven Gout van Gout Beheer hebben we 
gekeken naar hoe we elkaar het beste kunnen aanvullen en een ontwikkeling kunnen realiseren waar Eelde 
hopelijk blij van wordt”. 
Dorpsklanken sprak ook met architect Freddy Siekmans van Tectnique Architecten en Ingenieurs. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de eerste schetsen die bij deze teksten te bewonderen zijn. “De schetsen en plannen zijn 
gemaakt vanuit het geldende Beeldkwaliteitsplan. Dat betekent dat de bouwhoogtes en volumes binnen de 
huidige afspraken vallen”, aldus Siekmans. Dat betekent dus dat er vaart gemaakt kan worden. 
Wat houden de plannen in? 
Tussen Yafa Mode en het Ekohuis wordt op de begane grond een winkelruimte gerealiseerd waar mogelijk de 
Action zich zou willen bevestigen. “Er zijn constructieve gesprekken over het programma van eisen en de 
precieze grootte met Action”, aldus Van Raavenswaaij. De jaren 30 woning aan de Hoofdwegzijde [waar 
Happpy is gevestigd] wordt verbouwd en de begane grond wordt betrokken bij de winkelruimte van Action. 
Bovenop de winkelruimte vanaf Hema tot en met Elektroworld Balsters worden appartementen gebouwd aan 
beide zijden. Een mix van huurwoningen in verschillende prijsklassen en groottes van 50 en 75 vierkante 
meters. Daarnaast ook een aantal koopappartementen. Het midden blijft vrij voor een gezamenlijke daktuin en 
de voordeuren van alle appartementen. 
Van Raavenswaaij: “Hoewel er natuurlijk nog veel uitgewerkt moet worden en het gaat om eerste tekeningen 
reageerde het college van B & W in ieder geval positief op onze plannen. We zijn in ieder geval trots dat we op 
deze manier laten zien dat samenwerken altijd leidt tot een beter resultaat”. 
Nieuw college 
Overigens sluiten de plannen van RVG, Gout Beheer en Hensen Beheer naadloos aan op de alternatieve 
centrumplannen die in 2019 door ondernemers in Eelde zijn gepresenteerd. Of de plannen ook werkelijk tot 
resultaat gaan leiden zal onder meer afhangen van het nieuwe college en de nieuwe raad die na de 
verkiezingen in maart de stokjes gaan overnemen in deze lang lopende estafette. Als het aan de ontwikkelaars 
ligt start de bouw in 2022. 
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Al decennia wordt er gediscussieerd over het centrum van Eelde. De veelheid aan eigenaren, de financiële crisis 
in 2011 en een gemeente die de ontwikkelingen ‘aan de markt’ wilde overlaten zorgden ervoor dat er vooral 
werd gediscussieerd en niet gebouwd. 
De laatste jaren werd er vooral gesproken over de zogeheten Doedens en voormalige showroomlocatie. Henk 
Doedens wilde appartementenbouw met parkeerkelders. De bevolking en uiteindelijk ook de raad niet. Onlangs 
verkocht Doedens zijn opstallen aan niemand minder dan VVD raadslid Gezinus Pieters. Op dit moment is 
onduidelijk of Pieters de locatie zelf gaat ontwikkelen of doorverkopen. 
Ook de ontwikkelingen op de zogeheten Klinkhamerlocatie liggen al jaren stil. Eigenaar Aalbers uit Nieuw-
Buinen schijnt niet verder te komen met de gemeente Tynaarlo over de invulling en plaatste afgelopen jaar 
grote betonnen blokken zodat de grond niet meer als ‘parkeerruimte’ gebruikt kan worden. 
Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat Lidl gaat uitbreiden op haar huidige locatie. Daartoe kochten ze 
grond aan van de achtergelegen buren. Om deze uitbreiding te realiseren is Lidl verplicht de parkeerplaatsen 
uit te breiden. Dat gaat gebeuren door de grond van de voormalige Slootslocatie aan te kopen naast De Rooie 
Kater. Op deze locatie worden 25 parkeerplaatsen toegevoegd. Die grond is nu in bezit van RVG en wordt in het 
eerste kwartaal van 2022 geleverd aan Lidl. 
Voor de voormalige Hubolocatie ligt ook al langere tijd een plan om er woningen te realiseren. Behalve dat er 
daarmee wederom ‘ongemerkt’ vierkante meters met detailhandelsbestemming verdwijnen is het onduidelijk 
waarom de vergunning hiervoor niet is afgegeven. 
De verwachting is dat al deze ontwikkelingen op het bord van het nieuwe college terecht gaan komen. Deze 
kunnen dan voortvarend aan de gang met dit plan wat het eerste succes van een nieuwe coalitie kan worden. 
 
Donderdag 16 december 
De Bloemencorso´s zijn uitgeroepen tot Unesco Immaterieel Cultureel Erfgoed. De internationale organisatie 
Unesco heeft de traditionele corsocultuur tijdens een bijeenkomst in Parijs toegevoegd aan de lijst met cultureel 
erfgoed. Het gaat om zo’n 30 bloemen- en fruitcorso’s in ons land, waaronder Eelde. De meeste corso’s staan al 
jarenlang op een Nederlandse erfgoedlijst. De wens om samen aan de Unesco-lijst te worden toegevoegd 
bestaat al langer. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft zich met name 
hiervoor ingezet. De traditie is een belangrijk element voor de lijst met ‘levend erfgoed’, waar de corso’s nu 
onder vallen. Van oudsher worden door vrijwilligers wagens gebouwd die met bloemen worden versierd. Die 
traditie wordt generatie op generatie overgedragen. 
 

Vrijdag 18 december 
Om de nieuwe golf van het Omikron-virus, dat zich snel verspreid, voor te zijn heeft het kabinet vanavond 
strenge maatregelen aangekondigd die morgenvroeg 5.00 uur ingaan. Dit betekent dat vrijwel alles weer op 
slot gaat. De maatregelen duren in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari. 
De belangrijkste maatregelen op een rij: 
Ontvang thuis niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar per dag. Met uitzondering van Kerstavond, Eerste en 
Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling. Dan geldt maximaal 4 personen vanaf 13 jaar per dag. 
Buiten geldt er een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Mensen die op één adres wonen zijn 
hiervan uitgezonderd. 
Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat de maximum groepsgrootte buiten 
omhoog naar 4 personen vanaf 13 jaar. 
Het onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn fysiek gesloten tot en met in ieder geval 9 januari. Er zijn 
enkele uitzonderingen. Op 3 januari besluit het kabinet over het onderwijs vanaf 10 januari. 
Alle horeca is gesloten. Bestellen en afhalen is mogelijk. 
Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Bestellen, afhalen en retourneren is mogelijk. 
Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. Hier geldt een 
mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5m2 meter. 
Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat 
zijn open. 
Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn dicht. 
Bioscopen, musea, theaters en concertzalen zijn gesloten. 
Alle binnensportlocaties zijn dicht (zwemlessen uitgezonderd). Buitensportlocaties blijven geopend voor alle 
leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur. Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten toegestaan met 
maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en 
onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club. 
Er geldt een evenementenverbod. Uitvaarten met maximaal 100 gasten, weekmarkten en professionele 
sportwedstrijden zonder publiek, zijn uitgezonderd. Kerstmarkten zijn niet toegestaan. 
 
Zaterdag 19 december 
De eerste vlucht tussen Eelde en Scandinavian Mountains Airport in Zweden heeft vandaag een bijzonder doel. 
Kinderen halen er de Kerstman op. Omdat niet alle stoelen verkocht zijn bedenkt touroperator BBI Travel een 
actie: Vlieg op en neer naar Zweden om de Kerstman op te halen. Daar maken tientallen ouders en kinderen 
gebruik van. Op de kale en besneeuwde vlakte voor het kleine vliegveld - dat in het midden van nergens ligt, 
maar wel omgeven is met vier skigebieden – vindt de ontmoeting plaats. De Kerstman gaat mee naar Eelde. 
 
Zaterdag 19 december 
Corona gooit voor de tweede keer roet in het eten! De boeken- en platenmarkt van de Historische Vereniging Ol 
Eel, die gehouden zou worden op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari 2022, kan in verband met de 
coronamaatregelen geen doorgang vinden. Er wordt onderzocht of deze markt nog op iets latere data gehouden 
kan worden. Wel is het nog mogelijk om op woensdag 22 december en woensdag 29 december tussen 13.30 en 
16.00 uur boeken en platen in te leveren in de voormalige bibliotheek in het Punthoes, Wolfhorn 1.  
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Maadag 20 december 
Vandaag draaien twee bussen het terrein van de Bladergroenschool op. Ze komen uit Nijmegen, waar het AZC 
Heumenoord wegens slechte omstandigheden per 1 januari wordt opgeheven. 40 mannen, vrouwen, jonge 
mensen en kinderen stappen uit. Woensdag komt de rest, waarmee het totaal aantal nieuwe buren uitkomt op 
148. Het zijn Afghanen die gevlucht zijn voor de Taliban.  
 
Woensdag 22 december 
Richard Aeilkema zijn laatste werkdag voor Dorpsklanken zit erop. Hij heeft, volgens eigen zeggen, vooral met 
enorm veel plezier voor Dopsklanken gewerkt, maar vindt het de hoogste tijd om iets anders te gaan doen. Hij 
gaat zich met het nieuwe Gemeentebelangen Tynaarlo met 100% daadkracht en energie via de gemeentepolitiek 
inzetten voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo. 
 
Woensdag 22 december 
Een kunstenaar laat het leven, maar zijn werk sterft nooit. Dat geldt zeker voor een beeldhouwer pur sang als 
Jef Depassé. Hij gleed vandaag rustig weg in zijn karakteristieke woning aan de Hoofdweg in Paterswolde. Jef 
had er volledig vrede mee, hij was geen moment bang voor de dood. Hij is geruime tijd ziek geweest, maar heeft 
nog tot zes weken voor zijn overlijden gewerkt aan het voltooien van zijn laatste werk in opdracht. 
 
Vrijdag 24 december 
Vandaag is Dolf Stob op 76-jarige leeftijd overleden. Dolf Stob is van grote betekenis geweest voor onze 
gemeenschap, zowel in zijn beroep als privéleven. Zo is hij bijzonder actief betrokken bij het Bloemencorso 
Eelde geweest. Eerst in de technische commissie, het bestuur en is 9 jaar voorzitter. Ook staat hij aan de wieg 
van de Commerciële Commissie van het Corso. Bij heel veel activiteiten in ons dorp is Dolf betrokken, zoals het 
partnerschap van Eelde met de Duitse gemeente Wardenburg. In dat kader is hij een van de initiatiefnemers 
van de vierjaarlijkse Martinusloop, waarvoor hij vele leuke en bijzondere acties bedenkt. Ook is hij een van de 
initiatiefnemers van de oprichting van het zeer bekende Eelder Shantykoor. Hij is bij de organisatie van de 
Noordenveldtentoonstellingen in Eelde betrokken geweest, evenals bij de Jaarmarkt en de wielerronde van 
Eelde. Na zijn actieve loopbaan bij de gemeente wordt hij gevraagd projectleider te worden van de organisatie 
van de viering van het 10-jarig bestaan van de gemeente Tynaarlo. Hiervoor zijn onder zijn leiding gedurende 
een aantal maanden 10 leuke en unieke activiteiten uitgevoerd.  

Het ontwikkelingssamenwerking project Tynaarlo-West Timor (Indonesië) mag zich ook verheugen op een grote 
stimulerende inzet van Dolf.  
Voor Ol Eel is Dolf eveneens actief en met name voor de huidige en toekomstige huisvesting. De boeken- en 
platenmarkt is mede door Stob ontstaan. 
Bij alles wat Dolf heeft gedaan staat één ding voorop: het welzijn en welbevinden van de mensen waarmee hij 
samenwerkt. 
Eigenlijk heeft Dolf Stob een Koninklijke onderscheiding meer dan verdiend, maar hij heeft te kennen gegeven 
daarvoor niet in aanmerking te willen komen. Met pijn in het hart hebben wij afscheid moeten nemen van een 
bijzonder mens. 
 
Vrijdag 24 december 
Jumbo Pepping zet vanmiddag een aantal vrijwilligers uit Eelde in het zonnetje. De afgelopen tijd konden klanten 
in de winkel een “Gouden Hart” in de kerstboom hangen met daarop de naam van een vrijwilliger die het afgelopen 
jaar op diverse terreinen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving. Een mooi initiatief van 
Dries en Marlies Pepping, die de genomineerde vrijwilligers hebben verrast met een bloemetje en een grote tas 
vol lekkernijen. De genomineerde vrijwilligers zijn Tjerkinus Wijkstra en kinderen, Neeltje Bekkering, Coen 
Hofstee, Fenny Eckhardt, Bertus van den Hof, Ronnie Kamphuis en Renske Wemer. 
 
Woensdag 29 december 
De politie heeft vanavond op de Kooiweg in Eelde na een achtervolging een auto klemgereden. De bestuurder, 
die onder meer een stopteken negeerde, is aangehouden. De achtervolging is begonnen in Friesland op de N31 
bij Opeinde, waar de bestuurder volgens getuigen heeft getankt zonder te betalen. Bij de achtervolging zijn 
meerdere politiewagens ingezet. De auto van de verdachte raakt aan de voorzijde en achterzijde beschadigd. 
De brandweer is ook ter plaatse, vermoedelijk omdat er rook uit de auto komt. Ook twee politieauto's komen 
niet ongeschonden uit de achtervolging en hebben onder meer schade aan verscheidene bumpers. 
 
Vrijdag 31 december 
Met verslagenheid hebben we vandaag het bericht ontvangen dat Menno van Bergen, beter bekend als Menno 
Tu, is overleden. Hij is zeer actief voor Ol Eel geweest. Hij is betrokken bij veel activiteiten zoals in de werkgroepen 
oude verhalen en het fotoarchief. Hij werkt mee aan de totstandkoming van vele fotoboeken. Maar ook zette hij 
zich in voor de Boeken- en Platenmarkt. Ook zet hij zich in voor het handhaven van Eelder tradities en de Drentse 
taal. Als je iets wil weten over Eelde zijn binnen Ol Eel gevleugelde woorden: “Vraag maar aan Menno”. In zijn 
werkzame leven bekleed Menno meerdere functies bij de Post. In 2006 wordt hij Koninklijk onderscheiden 
vanwege zijn verdiensten voorr Ol Eel, het Partnerschap Eelde-Wardenburg, de corsowijk Duinstraat, de buurtbus 
en de spekclub. We zullen “Mister Ol Eel” missen. 
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Overzichten 
 
 

Overleden (voor zover bekend) 

1 januari Alida (Lydie ) Hartlief-Smid, geboren en overleden te Groningen, weduwe van Geert Hartlief, in  
 de leeftijd van 75 jaar. 
5 januari Anna Catharina (Annie) Jarving-Oosting, geboren te Borger en overleden te Eelde, echtgenote  
 van Jan Jalving, wonende in De Duinstee, in de leeftijd van 88 jaar. 
7 januari Jilt Palsma, geboren te Nuis en overleden te Groningen, echtgenoot van Antje Douwina Palsma- 
 van Dellen, wonende Geyssendorfferweg 5, in de leeftijd van 87 jaar. 
11 januari Gerardus (Gradus) Rutgers, geboren te Eelde en overleden te Zuidhorn, echtgenoot van Manna  
 Rutgers-de Haan, in de leeftijd van 80 jaar. 
18 januari Henk Harms, geboren te Groningen en overleden te Eelde, echtgenoot van Trienke Harms-van  
 der Veen, wonende Kooistukken 49, in de leeftijd van 72 jaar. 
19 januari Gerda Dijkstra, wonende Lemferdingelaan 5, in de leeftijd van 70 jaar.  
25 januari Ger Hendriks, geboren te Eelde en overleden te Groningen, echtgenoot van Marjolein Hendriks- 
 van Woerden, wonende te Groningen, in de leeftijd van 86 jaar. 
27 januari Jaap Steunebrink, echtgenoot van Korien Steunebrink-Poelstra, wonende Hooiweg 209, in de  
 leeftijd van 64 jaar. 
3 februari Aukje Berends-Mulder, weduwe van Jan (Bui) Berends, in de leeftijd van 90 jaar. 
5 februari Johannes Sinnema 
10 februari Roelf Jansma, echtgenoot van Corrie Jansma-Arends, in de leeftijd van 80 jaar. 
12 februari Johannes Herman (Marten) Bron, geboren te Smallingerland en overleden te Paterswolde,  
 echtgenoot van Tineke Bron-Hesling, wonende Kamperfoelieweg 23, in de leeftijd van 87 jaar. 
12 februari Niek Hooyman, geboren te Westervoort en overleden te Eelde, echtgenoot van Mieke Hooyman, 
 wonende Drostweg 56, in de leeftijd van 68 jaar. 
17 februari Pieter Harmannes (Piet) Hilbrants, geboren te Eelde en overleden te Paterswolde, in de leeftijd  
 van 64 jaar. 
18 februari Jantje Delis-Smit, geboren te Groningen en overleden te Haren, weduwe van Simon Delis, in de 
 leeftijd van 86 jaar. 
20 februari Martha Hillechiena (Martha) Panman, geboren te Ommelanderwijk en overleden te Eelde, in de  
 leeftijd van 91 jaar. 
21 februari Hindrik van der Weg, geboren te Tolbert en overleden te Zuidlaren, echtgenoot van Aafke van  
 der Weg-Hiemstra, in de leeftijd van 90 jaar. 
2 maart Gerardus Johannes (Gerard) Korfage, geboren te Wildervank en overleden te Paterswolde,  
 echtgenoot van Toos Korfage-Carlier, wonende Hooiweg 108, in de leeftijd van 94 jaar.  
4 maart Tine Jongholt-Aaldring, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Freddy Jongholt, wonende  
 in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 91 jaar. 
12 maart Elizabeth (Betsy) Oosting-van der Scheer, geboren te Wagenborgen en overleden te Eelde,  
 weduwe van Eppe Oosting, wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 86 jaar. 

14 maart Marchje (Margien Duuker) Bekkering-Duiker, geboren te Dalen en overleden te Eelde, weduwe  
 van Heiko Bekkering,wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 97 jaar. 
16 maart Geertje Schaaij, geboren te Zwartsluis en overleden te Eelde, wonende Knottenplat 50, in de 
 leeftijd van 30 jaar. 
21 maart Katharina Anna (Katrien) Wolthuis-Prins, geboren te Sappemeer en overleden te Eelde, weduwe  
 van Free Wolthuis, in de leeftijd van 91 jaar. 
22 maart Jantje Boelens-Ratering, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Lambert Boelens,  
 wonende in het blauw dörpje tussen de Hoofdweg en de Hooiweg, in de leeftijd van 79 jaar. 
25 maart Harm Reinder (Harm) Wolters, geboren en overleden te Groningen, in de leeftijd van 67 jaar. 
29 maart Jantie (Jannie) Wekema-Brands, weduwe van Michiel Wekema, in de leeftijd van 95 jaar. 
30 maart Wicher Jan Hulzebos, geboren te De Groeve en overleden te Eelde, echtgenoot van Janny  
 Hulzebos-Reitsma, wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 79 jaar. 
30 maart Jacob Klaas ter Voorde, weduwnaar van Martha ter Voorde-Lieuwen, in de leeftijd van 84 jaar. 
6 april Geertje (Gré) Hartlief-Alserda, geboren te Hoogkerk en overleden te Zuidlaren, weduwe van  
 Roelof Hartlief, in de leeftijd van 92 jaar. 
6 april Durk Anne (Duran) de Boer, echtgenoot van Gea de Boer-Bosscher, wonende Lotstukken 18, in  
 de leeftijd van 73 jaar. 
7 april Corry Klumper, in de leeftijd van 88 jaar. 
8 april Tienco Abel de Jager, geboren te Donderen en overleden te Paterswolde, echtgenoot van  
 Anneke de Jager-Meinema, wonende Schoollaan 7, in de leeftijd van 76 jaar. 
11 april Harmannus Hindrik (Mannus) Uffen, geboren te Winschoten en overleden te Eelde, echtgenoot  
 van Hennie Uffen-Koops, wonende Molenweg 4, in de leeftijd van 84 jaar. 
12 april Aaldrik Mettinus Lokhorst, geboren te Zuidlaren en overleden te Assen, weduwnaar van Doetjen  
 Koekoek, in de leeftijd van 76 jaar. 
13 april Hendrik (Henk) Hulzebos, geboren te Eelde en overleden te Arnhem, in de leeftijd van 54 jaar. 
13 april Afina Bouwina (Fien) Heideveld-Bolwijn, geboren te Groningen en overleden te Eelde, weduwe  
 van Willem Heideveld, in de leeftijd van 86 jaar. 
15 april Aafke Hoekzema-Wieringa, geboren te ‘s-Gravenhage en overleden te Eelde, weduwe van Johan  
 Hoekzema, wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 87 jaar. 
15 april Jantina (Janny) de Jong-Dekker, geboren te Eelde-Paterswolde en overleden te Bedum, weduwe  
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 van Klaas de Jong, in de leeftijd van 90 jaar. 
22 april Willem Faber, geboren en overleden te Paterswolde, echtgenoot van Fine Faber-van der Baaren,  
 in de leeftijd van 89 jaar. 
23 april Aaltje Nijdam-Snijder, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Arend Nijdam, in de leeftijd  
 van 82 jaar. 
25 april Grietje Strijk-Kramer, geboren te Roden en overleden te Eelde, weduwe van Albertus Strijk, in  
 de leeftijd van 90 jaar. 
26 april Johannes Petrus Adrianus Wilhelmus (Jan) van der Vloet, geboren te Tilburg en overleden te  
 Eelde, weduwnaar van Roelfien van der Vloet-van Dijk, wonende in het Else van der Laanhuis,  
 in de leeftijd van 81 jaar. 
29 april Janny Vogelzang, geboren te Groningen en overleden te Eelde, echtgenote van Jan Harms,  
 wonende Knottenplat 30, in de leeftijd van 74 jaar. 
5 mei Hermina Barendina (Mina) Huibers-Hermsen, geboren te Bammel en overleden te Norg,  
 weduwe van Cornelis Pieter Huibers en Anne Stevens, in de leeftijd van 91 jaar. 
6 mei Johanna Wilhelmina (Wil) Zuidema-Kamperman, geboren te Amersfoort en overleden te  
 Paterswolde, weduwe van Jan Meindert Zuidema, in de leeftijd van 96 jaar. 
6 mei Martina Wilhelmina Knigge-Knibbe, weduwe van Antonie Knigge, in de leeftijd van 98 jaar. 
7 mei Mark Schuiling, geboren te Groningen en overleden te Eelde, wonende Sleedoornlaan 7 te  
 Zuidlaren, in de leeftijd van 31 jaar. 
mei Eric Dusseljee, in de leeftijd van 61 jaar. 
13 mei Hendrik Wietze (Henk) Bosga, geboren te Zulphen en overleden te Paterswolde, echtgenoot van  
 Rie Bosga-van der Woude, in de leeftijd van 84 jaar. 
15 mei  Pieter (Piet)Willem Stol, geboren te Groningen en overleden te Paterswolde, weduwnaar van  
  Lucy Stol-van Gijssel, wonende Prins Bernhardlaan, in de leeftijd van 70 jaar. 
18 mei Grietje van Wijk-Nijdam, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Piet van Wijk, in de  
 leeftijd van 86 jaar. 
20 mei Tjakedinna Hendrikje (Dina) Kuiper-Kuipers, geboren te Garmerwolde en overleden te Eelde,  
 weduwe van Eppo Kuiper, in de leeftijd van 91 jaar. 
21 mei Johan Hendriks, weduwnaar van Fenna Haijema, in de leeftijd van 79 jaar. 
24 mei Aaltje Lammers-Kamstra, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Boele Lammers, in de  
 leeftijd  van 79 jaar. 

26 mei Johanna Jakobina Westerhoff, geboren te Noorderhoogebrug en overleden te Paterswolde, in  
 de leeftijd van 69 jaar. 
27 mei Joukje de Jong-Oosterhof, geboren te Oldeholtpade en overleden te Eelde, weduwe van Sijtze  
 de Jong, in de leeftijd van 94 jaar. 
29 mei Jan Alexander Nuiver, geboren te Amsterdam en overleden te Eelde, weduwnaar van Neeltje  
 Broekzitter, in de leeftijd van 86 jaar. 
4 juni Marianne Flooren-Polder,  geboren te Haarlem en overleden te Eelde,  weduwe van Wulfert  
 Flooren, in de leeftijd van 97 jaar. 
6 juni Gerrit Johannes (Ger) Hartman, geboren te ’s-Gravenhage en overleden te Paterswolde,  
 echtgenoot van Lenie Hartman-ten Hoope, in de leeftijd van 95 jaar. 
16 juni Antonia Irene (Tonny) Jousma-Hofkamp, geboren te Paterswolde en overleden te Veendam,  
 echtgenote van Wybe Jousma, in de leeftijd van 79 jaar. 
16 juni Hindrik Albert (Tom) Engelsman, geboren te Delfzijl en overleden te Paterswolde, echtgenoot  
 van Ina Engelsman-Kuiper, in de leeftijd van 90 jaar. 
26 juni Arie Cornelis Willem (Cees) van der Burgh, geboren te Leiden en overleden te Baarn, echtgenoot  
 van Geraldine van der Burgh-Bullock, oud-inwoner, in de leeftijd van 75 jaar. 
29 juni Anneke Steenbergen-Weemhof, weduwe van Jan Steenbergen in de leeftijd van 82 jaar. 
16 juni Siebrand Westerhuis, echtgenoot van Adrie Westerhui-van Lievenoogen, wonende Prins  
 Bernhardlaan, in de leeftijd van 73 jaar. 
16 juni Hennie Arends-Talens, geboren te Yde en overleden te Paterswolde, echtgenote van Geert  
 Arends, wonende Hayo Hindriksweg 35, in de leeftijd van 62 jaar. 
11 juli Jetske Marie Wiersma, geboren te Appingedam en overleden te Eelde, in de leeftijd van 81 jaar. 
16 juli Herman Weegenaar. 
20 juli Jantje Klompmaker-Wietsma, geboren te Rotstergaast en overleden te Klazienaveen, weduwe  
 van Pieter Klompmaker, in de leeftijd van 98 jaar. 
29 juli Harmanna Fenna (Mannie) Hummel-ven Bergen, echtgenote van Luut Hummel, wonende  
 Hooiweg 183, in de leeftijd van 68 jaar. 
30 juli Henk van Voorn, geboren en overleden te Eelde, in de leeftijd van 77 jaar. 
2 augustus Grietje (Gré) Hartlief-Hummel, geboren te Roden en overleden te Groningen, weduwe van  
 Marginus Hartlief, in de leeftijd van 86 jaar. 
6 augustus Adolf Hagenouw, geboren en overleden te Paterswolde, echtgenoot van Marietje Hagenouw- 
 Grimme, wonende Vennerstraat 5a, in de leeftijd van85 jaar. 
7 augustus Jans Reinders, geboren te Wezuperbrug en overleden te Eelde, echtgenoot van Ans Reinders- 
 Kamps, wonende Schultenweg 13, in de leeftijd van 92 jaar. 
10 augustus Rob Helwerda, geboren te Breda en overlijden te Groningen, echtgenoot van Ina Helwerda- 
 Kootstra, wonende Neerwoldeiland 16, in de leeftijd van 61 jaar. 
20 augustus Johannes Bernardus Willebrordus (Ben) Koole, echtgenoot van Ginie Bolhuis, wonende K.D.  
 Parmentierweg 55, in de leeftijd van 75 jaar. 
20 augustus Jacob (Job) Stoffers, geboren te Yde-De Punt en overleden te Paterswolde, echtgenoot van  
 Jannie Stoffers, wonende Hooiweg 164, in de leeftijd van 86 jaar. 
23 augustus Antonia Geertruia (Ton) de Vos-Vermeer, geboren te ’s-Gravenhage en overleden te Eelde,  
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 weduwe van Wim de Vos, wonende Kluivingskampenweg, in de leeftijd van 89 jaar. 
26 augustus Aafke Akke Loot-Binksma, geboren en overleden te Groningen, weduwe van Richard Adolf Jouke  
 Loot, wonende Hoofdweg 117, in de leeftijd van 86 jaar. 
26 augustus Wina Jager-Noordhuis, echtgenote van Bart Jager, wonende ,Fluitekruid 6, in de leeftijd van 54  
 jaar. 
27 augustus Hiltina Catharina (Tiny) van Lingen-Pas, geboren te Groningen en overleden te Eelde,  
 echtgenote van Ger va85 n Lingen, verblijvend in De Duinstee, in de leeftijd van 85 jaar. 
2 september Geert Kemkers, geboren en overleden te Eelde, echtgenoot van Roelie Kemkers, hij wonende  
 in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 85 jaar. 
10 september Wiebo ter Veld, geboren te Ulrum en overleden te Eelde, weduwnaar van Klazina ter Veld- 
 Posthumus, wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 91 jaar. 
18 september Johannes Jacobus (Jo) Ubels, geboren en overleden te Paterswolde, echtgenoot van Grietje  
 Ubels-Stoffers, wonende Burg. Tonckensweg10, in de leeftijd van 85 jaar. 
27 september Janna Mekkring-Duns, weduwe van Harm Mekkring, wonende in het Else van der Laanhuis, in  
 de leeftijd van 94 jaar. 
30 september Jantje Tolner-Wietzes, geboren te Paterswolde en overleden te Eelde, weduwe van Geert Tolner,  
 wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 90 jaar. 
3 oktober Henk Veldman, geboren te Amsterdam en overleden te Groningen, echtgenoot van Geesje  
 Arends, wonende Stoffer Holtjerweg 44, in de leeftijd van 84 jaar. 
4 oktober Gerrit Hut, geboren te Hoogkerk en overleden te Eelde, echtgenoot van Gretha Hut, in de leeftijd  
 van 85 jaar. 
4 oktober Gepke Geertje Weis-Boer, geboren en overleden te Groningen, weduwe van Jan Weis, wonende  
 Molkampen 38, in de leeftijd van 76 jaar. 
5 oktober Jan Scheepstra, echtgenoot van Zus Scheepstra-Strijk, wonende Norgerweg 106 te Yde, in de  
 leertijd van 70 jaar. 
11 oktober Pieter Bernardus (Bernard) Bakker, geboren te ‘s-Gravenhage en overleden te Eelde,  
 weduwnaar van Violet Bakker-Veermolen, in de leeftijd van 92 jaar. 
15 oktober Grietien Grieta (Griet) Hage-van der Vliet, geboren te Assen en overleden te Eelde, echtgenote  
 van Piet Hage, wonende Hoofdweg 95c, in de leeftijd van 83 jaar. 
16 oktober Tjebbe Pieter (Piet) Kits, geboren te Groningen en overleden te Eelde, weduwnaar van Letje  
 Kits-Mulder, in de leeftijd van 83 jaar. 

16 oktober Monique M. Peters, wonende Esweg 55, in de leeftijd van 74 jaar. 
17 oktober Cornelis Middelbeek, geboren te Beverwijk en overleden te Eelde, echtgenoot van Joke  
 Middelbeek-van Gils, wonende Schoollaan 26, in de leeftijd van 91 jaar. 
18 oktober Winie Ubels-Meijer, echtgenote van Adam Ubels, wonende Stoffer Holtjerweg 84, in de leeftijd  
 van 79 jaar. 
24 oktober Jan Roelof (Jan Wessie) Westerhof, geboren te Eelde en overleden te Zuidlaren, in de leeftijd  
 van 91 jaar. 
27 oktober Klasina (Sieneke) Slotegraaf-Jorritsma, geboren te Groningen en overleden te Eelde,  
 echtgenote van Willem Slotegraaf, wonende Stoffer Holtjerweg 30, in de leeftijd van 74 jaar. 
31 oktober Henk Sikkens, geboren te Norg en overleden te Eelde, weduwnaar van Janny Hartlief, in de  
 leeftijd van 90 jaar. 
2 november Jan Brands, geboren te Winsum en overleden te Eelde, echtgenoot van Aaf Brands-Hofman, 
 wonende in De Duinstee, in leeftijd van 82 jaar. 
2 november M.N. Veldkamp-van Tilburg, weduwe van H. Veldkamp, in de leeftijd van 96 jaar. 
3 november Abraham (Bram) Wekema, geboren te Roden en overleden te Eelde, in de leeftijd van 71 jaar. 
5 november Jan Jacob (Jack) van der Veen, geboren te Paterswolde en overleden te Groningen, in de leeftijd  
 van 72 jaar. 
6 november Jan Oosting, geboren en overleden te Paterswolde, echtgenoot van Albertje Oosting-Bijker,  
 wonende Hoofdweg 240, in de leeftijd van 80 jaar. 
8 november Piet Ellens, geboren te Groningen en overleden te Eelde, echtgenoot van Tineke Ellens- 
 Bethlehem, wonende Stoffer Holtjerweg 86, in de leeftijd van 62 jaar. 
9 november Guus Smiers-Kortekaas, oud-inwoonster, in de leeftijd van 90 jaar. 
10 november Jan Pieter Wieland, geboren te Groningen en overleden te Eelde, echtgenoot van Hilly Wieland- 
 Boelens, wonende Kosterijweg 10, in de leeftijd van 77 jaar.  
15 november Theodorus (Theo) Junius, geboren te Rotterdam en overleden te Groningen, in de leeftijd van  
 82 jaar. 
22 november Geerttje Geeske Smid-Stollenga, geboren en overleden te Eelde, weduwe van Jan Smid,  
 wonende Molenweg 10, in de leeftijd van 74 jaar. 
26 november Donald Robert Alexander Uges in de leeftijd van 74 jaar 
29 november Jantje Johanna (Jannie) Roelofs-Beute, geboren te Bloemendaal en overleden te Eelde, weduwe  
 van Roel Roelofs, in de leeftijd van 91 jaar. 
1 december Grietje Lemmen-Kroon, geboren te Norg en overleden te Bedum, echtgenote van Lammert  
 Lemmen, in de leeftijd van 95 jaar. 
3 december Jan van der Weg, geboren te Stedum en overleden Paterswolde, echtgenoot van Joke van der  
 Weg-Arends, wonende Duinkampen 22, in de leeftijd van 72 jaar. 
5 december Trijntje Geertuid (Tineke) Albertema-Orsel, geboren en overleden te Groningen, weduwe van  
 Joop Albertema, in de leeftijd van 80 jaar. 
8 december Jantien (Tinie) Speelman-Koiter, geboren te Eexterveen en overleden te Eelde, weduwe van  
 Berend Speelman, in de leeftijd van 90 jaar.  
9 december Hilchien Aaltje (Hillie) Brink-Koning, geboren te Eelde en overleden te Haren, weduwe van Anne  
 Brink, in de leeftijd van 79 jaar. 
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10 december Harbertus (Harbert) Schut, geboren te Eelde en overleden te Peize, in de leeftijd van 56 jaar. 
11 december Martin Oomkens, geboren te Groningen en overleden te Eelde, echtgenoot van Willie Oomkens- 
 Ubels, in de leeftijd van 74 jaar. 
15 december Neeltje Jacoba (Nelly) van Dijk-Jongepier, geboren te Rotterdam en overleden te Groningen,  
 weduwe van Henk van Dijk, in de leeftijd van 91 jaar. 
20 december Johanna (Jo) Ellens-Mulder, weduwe van Hendrik Ellens, wonende in het Else van der Laanhuis,  
 in de leeftijd van 91 jaar. 
20 december Wolters Willemina (Tera) Nijboer-van Munster, in de leeftijd van 77 jaar. 
24 december Ludolf Jan (Dolf) Stob, geboren te Baflo en overleden te Eelde, partner van Anneke Wicherlink,  
 wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 76 jaar. 
28 december Karel Talens, geboren te Glimmen en overleden te Eelde, weduwnaar van Rely Havinga,  
 wonende in het Else van der Laanhuis, in de leeftijd van 89 jaar. 
22 december Jef Depassé, overleden te Paterswolde, in de leeftijd van 78 jaar. 
27 december IJbeltje (Iepie) Walstra Veenstra, geboren te Leeuwarden en overleden te Eelde, echtgenote  
 van Gooitzen Walstra, wonende Händelweg 8, in de leeftijd van 83 jaar. 
31 december Minne (Menno) van Bergen, echtgenoot van Annie van Bergen, wonende in het Else van der  
 Laanhuis, in de leeftijd van 81 jaar. 
 
 
 ,  

Jubilea (voor zover bekend) 

9 maart 55 jaar getrouwd Roelof en Greetje Bonder, wonende aan de Zevenhuizerweg 
27 mei 55 jaar getrouwd Menno en Annie van Bergen, wonende aan de Stoffer Holtjerweg 
9 juni 65 jaar getrouwd Roelf Simon en Jakobiena Vos-Westerhoff, wonende aan de Zevenhuizerweg. 
6 juli 65 jaar getrouwd Henk van ’t Veen en Meta Kuipers 
1 september 65 jaar getrouwd Siens en Jopie Bekkering 
27 oktober 60 jaar getrouwd Hendrik en Boukje Odding, wonende aan de Zevenhuizerweg 
24 november 60 jaar getrouwd Teije Arends en Hilly Arends-Postema, wonende aan de Händelweg 
3 december 70 jaar getrouwd Henk Beernink en Corry Beernink-Corporaal 
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