
Opdat wij niet vergeten
Vele decennia later

Dragen mensen nog de littekens op hun ziel 
Dreunt oorlog door in verdere generaties

Vele decennia later 
Zwijgen mensen 

Vergeten mensen 
Mensen leven door
Vele decennia later

Leven de gestorvenen voort in het verdriet
Getekend door de pijn van een periode vol ellende

In de hoop dat niemand dit meer hoeft mee te maken 
Want het gevoel van de oorlog sterft nooit

Daan van Bruggen, 18 jaar
Finalist ‘Dichter bij 4 mei’ 2018

Agenda
Maandag 6 mei: 19.30 uur 
Openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa
Café Centraal, Dorpsstraat 8 in Tynaarlo
Kijk voor de agenda en stukken op www.drentscheaa.nl
Dinsdag 7 mei: 20.00 uur
Raadsvergadering in het gemeentehuis in Vries
De agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl

Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 1 mei 2019

daan voor de samenleving.
Tijdens de ceremonie zette bur-
gemeester Thijsen de te decore-
ren inwoners nog eens flink in
het zonnetje. In het bijzijn van
familie, vrienden en dierbaren
zette de burgemeester treffend
uiteen wat zij hebben betekent
voor de samenleving. Om iedere
speech steevast af te sluiten met
de woorden: ‘Het heeft Zijne Ma-
jesteit behaagd u te benoemen

Voor acht inwoners van de ge-
meente Tynaarlo is vrijdag 26
april 2019 een dag geworden om
nooit te vergeten. Zij kregen van
burgemeester Marcel Thijsen in
de Dorpskerk in Vries een ko-
ninklijke onderscheiding uitge-
reikt.
Op de laatste werkdag voor ko-
ningsdag worden in heel Neder-
land lintjes uitgereikt aan mensen
die iets bijzonders hebben ge-

Negen inwoners
koninklijk onderscheiden

tot…’, waarna de eervolle on-
derscheiding wordt opgespeld.

Ook werd nog een negende ko-
ninklijke onderscheiding toege-
kend. De heer  J.G. Penninga
werd benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. In ver-
band met een verblijf in het bui-
tenland kon hij niet bij de cere-
monie aanwezig zijn.

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com

Foto v.l.n.r: dhr. M.J.L. de Jongste (Officier in de Orde van Oranje Nassau), dhr. J.H. van der Woude (Lid
in de Orde van Oranje Nassau), dhr. G. Vos (Lid in de Orde van Oranje Nassau), dhr. H.J. de Groot (Ridder
in de Orde van Oranje Nassau), dhr. H. Munting (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), Burgemeester
Marcel Thijsen, dhr. J.F. Huizinga (Lid in de Orde van Oranje Nassau), Mevr. G. Lugtenborg-Hofman (Lid
in de Orde van Oranje Nassau), dhr. P.F. Lugtenborg (Lid in de Orde van Oranje Nassau).
Niet op de foto: dhr. J.G. Penninga (Ridder in de Orde van Oranje Nassau).

de avond van de vierde mei,
waarbij het respect voor de do-
den centraal staat. 

Nationale bevrijdingsdag
Op 5 mei wordt de Nederlandse
vlag in top gehesen. Het uitste-
ken van de Nederlandse vlag in
top vanaf zonsopkomst tot zons-
ondergang. 

Nationale Dodenherdenking
De Nationale Dodenherdenking
beperkt zich tot de vooravond
van 4 mei. Om die reden is het
halfstok vlaggen officieel dan
ook van 18.00 uur tot zonson-
dergang. Na het houden van
twee minuten stilte wordt de vlag
dus niet in top gehesen, maar
blijft tot zonsondergang halfstok
hangen. Dit omdat er na 20.02
uur op veel plaatsen nog activi-
teiten in het kader van de do-
denherdenking plaatsvinden. Het
halfstok houden van de vlag doet
recht aan de gevoelens van oor-
logsoverlevenden en nabestaan-
den van oorlogsslachtoffers en
aan het ingetogen karakter van

Vlaggen, hoe doen we dat?  

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 13 mei van
09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan het ge-
sprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak maken
kan tot en met donderdag 9 mei 12.00 uur via een medewerker van
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592-266 662).

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij burgers en mi-
litairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter we-
reld zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vre-
desoperaties sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Inwoners en belangstellenden worden van harte uitgenodigd één
van de herdenkingen in de hoofdkernen bij te wonen.

Eelde-Paterswolde
16.00 uur Herdenking bij monument De Duinen Paterswolde
17.00 uur   Herdenking bij Lancastermonument Eelderwolde in

aanwezigheid van Burgemeester Thijsen 
18.00 uur Korte toespraak burgemeester Thijsen en

kranslegging bij monument van Jacob de Vries in
het Kluivingsbos 

19.00 uur Bijeenkomst in de Dorpskerk Eelde
Herdenkingstoespraak door burgemeester Thijsen
Toespraak door Geert Hoving, zoon van een
verzetsstrijder 
Arjen Boswijk leest gedichten voor van leerlingen

19.35 uur Vertrek stille tocht vanaf de Dorpskerk naar
de Oude Begraafplaats

19.55 uur Kranslegging bij monument Stoffer Holtjer en
bij de graven van de Engelse oorlogsvliegers

20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Het Wilhelmus wordt gespeeld,

aansluitend rondgang langs de graven en
gelegenheid om bloemen te leggen

20.15 uur Napraten in ’t Loughoes. Iedereen is welkom.

Vries
19.00 uur Dorpskerk open
19.15 uur Leerlingen van de Holtenhoek en de Vijverstee

dragen zelfgeschreven gedichten voor.
Herdenkingstoespraak door wethouder Vemer
Wisse de Rijk, student van het ArtEZ
conservatorium, speelt op cello

19.40 uur Vertrek stille tocht vanaf de Dorpskerk naar het
oorlogsmonument onder begeleiding van
trommelaars van de Vriezer Harmonie

19.50 uur Herdenking met medewerking van Scouting Vries
en de Vriezer Harmonie.                         

20.00 uur Stilte 
20.02 uur Harmonie speelt Wilhelmus, gemeente en kerk

leggen kransen, daarna is er voor iedereen
gelegenheid om bloemen te leggen bij het
monument. Harrie de Ruiter, voorzitter van de
kerkenraad, sluit af namens de protestantse
gemeente Vries

20.30 uur Napraten in het Ontmoetingshuis,
iedereen is welkom

21.00 uur Herdenkingsconcert in de Dorpskerk,
verzorgd door het ArtEZ Cello Ensemble

Zuidlaren
19.30 uur Verzamelen bij de Synagoge, Zuiderstraat,

wethouder De Graaf sluit aan
19.35 uur Uitspreken Kadisj-gebed door vertegenwoordiger 

Joodse Gemeente
19.40 uur Vertrek stille tocht vanaf de Synagoge via de Brink 

naar het oorlogsmonument
19.45 uur Koraalmuziek bij monument
20.00 uur Stilte
20.02 uur Muziekkorps speelt Wilhelmus, kranslegging en

gelegenheid om bloemen te leggen, 
schoolkinderen dragen gedichten voor
Herdenkingstoespraak door wethouder De Graaf

Ook als u niet bij één van de herdenkingsbijeenkomsten aan-
wezig bent, vragen wij u om rond 20.00 uur stil te zijn en reke-
ning te houden met mensen die willen herdenken.

Nationale herdenking
op 4 mei 2019

komende jaren ontwikkeld moet
worden. Met deze verkeerstel-
ling wordt de actuele verkeers-
en parkeersituatie in kaart ge-
bracht.

Het verkeer ondervindt geen hin-
der van de verkeerstelling. De ca-
merabeelden met daarop de ken-
tekens worden na verwerking
van de gegevens vernietigd. De
gegevens worden geanonimi-
seerd verwerkt.

Het bedrijf Roelofs Advies en Ont-
werp BV voert van 29 april tot en
met 13 mei in opdracht van de
gemeente een verkeerstelling in
Zuidlaren uit. Onder andere met
camera’s en tellussen wordt ge-
registreerd hoeveel auto’s er door
het centrum rijden en welke rou-
tes zij volgen.

De verkeerstelling hoort bij het
project Zuidlaren werkt samen.
Samen met inwoners bekijkt de
gemeente hoe het centrum de

Verkeerstelling in Zuidlaren

Na het voorjaarsreces buigt de
raad zich op 7 mei opnieuw
over de kwestie ‘supermarkt
Ter Borch’, daarnaast staan er
nog een aantal andere onder-
werpen op de agenda. 

Supermarkt Ter Borch
Ook op 9 april vergaderde de
raad al over Ter Borch. Acht in-
sprekers en de acht woord-
voerders van de politieke par-
tijen gaven hun visie op het
plan om een supermarkt te
bouwen in de wijk Ter Borch. In
verband met de tijd werd de
bespreking na deze eerste
ronde geschorst en op 7 mei
gaat deze verder.

Zelf geagendeerd
Verreweg de meeste agenda-
punten voor een raadsverga-
dering worden aangedragen
door het college van B&W,
maar de raad kan ook zelf on-
derwerpen agenderen. Voor
deze raadsvergadering zijn dat
twee brieven, die de raad in de
vergadering wil bespreken. De
eerste is een brief van het col-

lege aan de Regionale Uitvoe-
ringsdienst (RUD) Drenthe. De
tweede is een brief van het col-
lege aan de raad over Stichting
Baasis.

Overige punten
Tot slot staan er nog twee an-
dere onderwerpen geagen-
deerd voor de vergadering van
7 mei. De raad wordt gevraagd
in te stemmen met het ver-
plaatsen van de bebouwde
komgrens in de Burg. J.G. Leg-
roweg in Eelde. Omdat er aan
deze weg een extra uitrit is ge-
komen voor de nieuwe wijk
Groote Veen en de nieuwe
school en sporthal, adviseert
het college om de bebouwde
komgrens voorbij deze uitrit te
leggen.
Daarnaast wordt de raad om
zijn mening gevraagd over een
bestemmingsplanwijziging
voor Esweg 74 in Eelde.

De volledige agenda van deze
vergadering is inmiddels te vin-
den op raad.tynaarlo.nl.

Uit de Raad
Vooruitblik raadsvergadering 7 mei


