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Hoe werden de verschillen-
de dorpen in de gemeen-
te Tynaarlo 76 jaar geleden  
bevrijd? De komende weken 
wordt steeds één dorp uitge-
licht. In deze editie: het dorp 
Tynaarlo.

Het dorp Tynaarlo wordt op 
vrijdag 13 april 1945 door 
Canadese militairen bevrijd. 
De 12e april ’s avonds zijn de 
Duitsers al uit Assen verjaagd 
en Windsor carriers van een 
verkenningseenheid van de 

2e Canadese infanteriedivisie 
trekken ’s ochtends in noor-
delijke richting over de rijks-
weg richting Groningen. Bij 
Heidenheim gaan ze over de 
brug naar de oostkant van 
het Noord Willemskanaal 
en rijden over de weg die 
uitkomt op de Scheperweg  
tussen de Eisenbroeken en 
de Smeerveenweg. Linksaf 
over de Scheperweg naar de 
Vriezerweg en de Vriezer-
brug. Die brug is in de nacht 
tussen de 12e en de 13e door 

de terugtrekkende Duitsers 
opgeblazen. De Canadezen 
onderhouden zich bij de ka-
potte brug enige tijd met een 
politieman die met een boot-
je het kanaal is overgestoken, 
maken dan rechtsomkeert en 
gaan richting Zuidlaren. Om-
dat de brug over het Wester-
diep de ochtend van de 13e 
ook is opgeblazen, moeten ze 
omrijden, via de Zeegsersteeg 
en Schipborg, om in Zuidlaren 
te belanden en die plaats ook 
te bevrijden. 

Bevrijdingsdag in Tynaarlo

Uit de Raad
Vooruitblik: Informatiebijeenkomst 
mijnbouw 20 april, 19:30 uur. 
De gemeenteraad wordt door het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG) bijgepraat over de stand van zaken rond-
om schadebehandeling. Er zal uitleg worden gegeven over 
de verschillende schaderegelingen en inzicht in de cijfers in 
Tynaarlo. 

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live mee-
kijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.

De opgeblazen brug over het Westerdiep, archief HVT
De doorfietsroute ‘Groene As’ 
gaat wat het college van B&W 
betreft langs het Noord-Wil-
lemskanaal lopen, met een 
tunnel ter hoogte van de Vrie-
zerbrug. De provincie Drenthe 
en het rijk zijn bereid de tun-
nel te financieren, zodat fiet-
sers de N386 niet over hoeven 
te steken. 

Wethouder Wiersema is blij 
dat de provincie en het rijk 
de tunnel willen financieren: 
“Langs het kanaal is de meest 

logische route, zonder om-
weg. En dankzij de tunnel kun 
je echt dóórfietsen. Zo krijg je 
mensen op de fiets!” Ze be-
nadrukt het belang daarvan: 
“Mensen stimuleren om, in 
plaats van de auto, met de 
fiets naar het werk of naar de 
stad te gaan, heeft onze ab-
solute prioriteit. Het is goed 
voor de gezondheid en beter 
voor het milieu.”

Lees het volledige nieuwsbe-
richt op www.tynaarlo.nl.

Doorfietsroute: B&W Tynaarlo 
gaan voor tunnel bij Vriezerbrug

Digitale informatiebijeen-
komst over pleegzorg
Overweeg je om pleegouder te worden? Wil je hier graag 
meer over weten? Of ken je iemand die dat wel zou wil-
len? Op woensdag 21 april organiseert Pleegzorgdrenthe 
(Leger des Heils, William Schrikker Gezinsvormen en Yorneo) 
een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden 
in pleegzorg. Schuif ’s avonds achter je computer en kom 
meer te weten over het pleegouderschap, welke vormen 
van pleegzorg er allemaal zijn en of pleegzorg iets voor je is. 
Aanmelden kan op www.pleegzorgdrenthe.nl.

Agrarisch ondernemers die 
overwegen zonnepanelen op 
hun daken aan te brengen, 
kunnen zich nu voor een ener-
giescan aanmelden via een 
formulier op de website van 
LTO Noord, www.ltonoord.nl
Deze scan maakt inzichtelijk 
of het plaatsen van zonne-
panelen een verstandige be-
drijfsinvestering is. Ook geeft 
hij inzicht in de terugverdien-
tijd en vormen van finan-
ciering, zoals de salderings- 
regeling of SDE++. 
Agrarische bedrijven heb-
ben naast een relatief hoog  

energieverbruik ook veel on-
gebruikte ruimte op hun dak 
beschikbaar. Zonnepanelen 
zijn met een terugverdientijd 
van 5 tot 10 jaar meestal een 
rendabele investering. 

Over dit project
De scan behoort tot het pro-
ject ‘Zon op Dak Drenthe’, 
dat een gezamenlijk initia-
tief is van Provincie Drenthe,  
Gemeente Tynaarlo, Gemeen-
te Noordenveld, Gemeente 
Aa en Hunze en LTO Noord. 
Het project draagt bij aan 
het verder verduurzamen van 

de agrarische sector in deze 
regio. Het doel is maxima-
le benutting van agrarische  
daken voor de opwek van 
zonne-energie in 2030.

Over Programma Energie LTO 
Noord
De ‘Zon op Dak’-projecten 
zijn onderdeel van het LTO 
Noord programma: ‘Duurza-
me Energie’. De agrosector is 
de meest actieve sector in de 
Nederlandse economie op het 
gebied van duurzame energie 
en is voortdurend bezig haar 
prestaties te verbeteren, ook 
op het gebied van duurzaam-
heid. Minimalisatie van fossie-
le brandstoffen en toewerken 
naar een grotere mate van 
circulair gebruik van grond- 
en hulpstoffen en zelfvoor-
ziening op het gebied van 
hernieuwbare energie staan 
hierbij centraal.
Binnen het programma Duur-
zame Energie van LTO Noord 
wordt gewerkt aan groot-
schalige opwekken van duur-
zame energie en besparing. 

Energiescan voor agrarische daken 

‘foto Pixabay’
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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:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar het gemeentehuis.

Wethouder Pepijn Vemer van 
de gemeente Tynaarlo stelt 
donderdag 15 april om 21.00 
uur de nieuwe toren- en schip-
verlichting van de Bonifatius- 
kerk op de Brink in Vries in 
werking. De verlichting is mo-
gelijk gemaakt met financiële 
middelen uit het gemeentelijk 
budget ‘Bruisende kernen’. 

Dit budget is bedoeld voor 
investeringen die de dorps-
kernen van de gemeente als 
sociale ontmoetingsplaats 

en toeristisch versterken. De 
Stichting tot Behoud van 
de Dorpskerk in Vries heeft  
samen met de Stichting  
‘VriesDraaitDoor’ het voorstel 
gedaan om, in combinatie 
met de historische Bonifa-
tiuskerk, de oude Brink van 
Vries geschikter te maken als 
ontmoetingsplaats voor maat-
schappelijke en culturele acti-
viteiten.

De protestantse gemeente, 
eigenaar van de kerk, omarmt 

al vele jaren het culturele en 
maatschappelijke gebruik van 
de Bonifatiuskerk. Dit onder 
het motto ‘de Bonifatiuskerk 
staat midden in het dorp en 
is voor de gehele gemeen-
schap’.

De toren- en schipverlichting 
is uitgevoerd in LED techniek 
en kan nu naast het belichten 
van de kerk heel mooi als ach-
tergrond en sfeerverlichting 
dienen bij tal van activiteiten 
op de Brink van Vries.

Nieuwe verlichting voor 
de Bonifatiuskerk in Vries

Werkzaamheden waterleiding 
Verlengde Stationsweg Zuidlaren
Maandag is de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) 
van start gegaan met werkzaamheden aan de waterleiding 
aan de zuidzijde van de Verlengde Stationsweg in Zuidla-
ren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer  
Alsema en nemen zo’n vijf weken in beslag. 

Gedurende de werkzaamheden worden fietsers omgeleid 
naar het fietspad aan de noordzijde van de weg. Ook wor-
den er een aantal keren verkeersregelaars ingezet om het 
autoverkeer niet onnodig te vertragen en om te voorkomen 
dat er files ontstaan op de N34.

De Berkenweg is tijdens de werkzaamheden naar verwach-
ting gedurende twee weken afgesloten voor autoverkeer. 
Voetgangers, fietsers en bromfietsers kunnen wel gebruik 
blijven maken van de weg. Op de momenten dat er geen 
werkzaamheden plaatsvinden wordt de Berkenweg open-
gesteld voor al het verkeer.

Wie vragen heeft kan tijdens kantooruren contact opnemen 
met dhr. Stinus Staal (projectleider) van de WMD via tel.  
06 557 668 06. Mailen kan ook naar info@wmd.nl. 


