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Tanks van het B-squadron 
van The Fort Garry Horse uit  
Canada maakten op 13 april 
1945 de weg vrij voor de 2e 
Canadese  Infanterie Divi-
sie om de stad Groningen te  
bevrijden. 
In het begin van de middag 
trokken deze tanks over de 
Burg.Legroweg en de Hoofd-
weg richting Eelderwolde en 
Groningen. Van alle kanten 

werden zij toegejuicht en toe-
gezwaaid. 

De Canadezen kwamen uit 
Vries en passeerden De Punt, 
waar de boerderij van de fa-
milie Van Bruggen in het 
kruisvuur tussen de Canadese 
bevrijders en Duitse troepen 
kwam te liggen. De toen 7 ja-
rige Aaltje van Bruggen raak-
te daarbij gewond en over-

leed enkele dagen later in het 
ziekenhuis in Assen.

Even verderop, op de plek te-
genover de huidige kwekerij 
Florahof, stond de toen 16 
jarige Harmpje Kregel in het 
juichende publiek te zwaaien 
naar de bevrijders. De Cana-
dezen beschoten daar weg-
trekkende Duitse troepen die 
nog bij het vliegveld waren 
en ook richting Groningen 
trokken. Harmpje werd door 
een kogel geraakt en naar het 
ziekenhuis in Assen vervoerd. 
Ze overleefde haar verwon-
dingen maar moest in latere 
jaren 27 keer worden geope-
reerd.

Toen de stoet bevrijders in Pa-
terswolde over de Hoofdweg 
reed wilde de toen 48 jarige 
huishoudster Trientje Ezen-
ga kijken naar wat zich bui-
ten afspeelde. Ook zij werd 
getroffen door een kogel en 
overleed aan een slagader-
lijke bloeding, hooguit een 
paar minuten voordat de be-
vrijding daar een feit was.

En korte tijd later werd de 
onderduiker Jacob de Vries in 
het Kluivingsbos neergescho-
ten door vluchtende Duitse 
soldaten. Jacob werd zwaar 
gewond naar het tegenover 
gelegen Zeehospitium (Fami-
liehotel) gebracht, waar hij 
diezelfde middag overleed.

Eelde-Paterswolde was vrij, 
maar die vrijheid werd duur 
betaald. Dertien april 1945 
werd een dag van vreugde en 
verdriet.

Hoe werden de verschillende dorpen in de gemeente Tynaarlo 76 jaar  
geleden bevrijd? De komende weken wordt steeds één dorp uitgelicht. Uit de Raad

Terugblik raadsvergadering 13 april
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite  
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:  

Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
voor tijdelijke opvang asielzoekers
De gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college 
van B&W om tijdelijk asielzoekers te huisvesten in de voor-
malige bladergroenschool aan de mw. Bähler Boermalaan in 
Paterswolde. In het voorstel van het college werd uitgegaan 
van een capaciteit van 218 plaatsen maar dat vond de raad 
te veel voor die locatie en wijzigde het aantal naar maximaal 
148 plaatsen. Op basis van andere bedenkingen uit de raad 
sprak het college uit dat de historische vereniging Ol Eel  
onderdak houdt totdat haar nieuwe locatie klaar is, dat er 
een veiligheidsprotocol wordt opgesteld met ondernemers 
en dat er een duidelijke notitie komt over hoe en wanneer 
inwoners worden geïnformeerd over of kunnen participeren 
in ontwikkelingen in hun omgeving. Ook besloot de raad 
dat op een later moment zal worden besproken hoe tijdig 
nagedacht kan worden over toekomstige locaties voor de 
opvang van asielzoekers, aangezien de Bladergroenschool 
slechts twee jaar beschikbaar is.

Sociaal raadsvrouw 
Sinds drie jaar kunnen inwoners met vragen over zorg en 
ondersteuning terecht bij de sociaal raadsvrouw. De soci-
aal raadsvrouw werkt onafhankelijk van de gemeente. Als  
inwoners vragen hebben op het gebied van wonen, leven 
en werken kan de sociaal raadsvrouw deze inwoners helpen 
hun weg te vinden binnen de gemeentelijke organisatie.  
Na een proef van drie jaar is nu besloten om de functie  
structureel in te stellen. 

Vooruitblik:
Raadsbijeenkomst Groningen Airport Eelde, 28 april, 19.30 uur  
De gemeenteraad wordt door de directeur van Gronin-
gen Airport Eelde bijgepraat over de verbrede strategie  
2021-2030. 

Raadsbijeenkomst Herverdeling gemeentefonds, 
29 april, 19.30 uur
Via het gemeentefonds krijgen gemeenten geld van het rijk. 
Voor gemeente Tynaarlo komt dat neer op ongeveer 50 van 
de 80 miljoen die per jaar te besteden is. De Ministeries van 
BZK en Financiën hebben samen met de belangenvereniging 
van de gemeenten (VNG) gewerkt aan een nieuwe verdeling 
van het gemeentefonds om beter aan te sluiten op de kos-
ten die gemeenten maken. De nieuwe verdeling betekent 
voor Tynaarlo een nadeel van 2 miljoen. De raad gaat over 
de gevolgen hiervan in gesprek met het college van B&W.

Raadsvergadering 11 mei, 20.00 uur.
Op de agenda zal in ieder geval het vertrek van wethouder 
Hans de Graaf en het benoemen van zijn opvolger staan. 
Voorgesteld wordt om raadslid Henny van den Born te  
benoemen als nieuwe wethouder. De volledige agenda staat 
10 dagen van te voren op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. 

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergaderingen live 
meekijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl.

De bevrijding van Eelde, vreugde en verdriet
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De Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen heeft 
een alternatief programma 
bedacht en roept iedereen op 
om deze dag vlag en wimpel 
uit te steken. 
Voor de jarige koning 
maar ook voor elkaar.  
Enkele onderdelen uit het 
programma: Vanaf 9.30 klin-
ken op tientallen beiaards 
bekende liederen rond het 

thema ‘saamhorigheid’ en het 
lied ‘Zij aan zij’ van Kinderen 
voor Kinderen (het lied van 
Koningsspelen dit jaar). In het 
hele land worden tussen 9.55 
en 10.00 uur klokken geluid 
als teken van verbinding. Om 
10.00 uur zal het Wilhelmus 
gespeeld worden door de bei-
aardiers en wordt iedereen 
opgeroepen thuis, in de voor-
deur, op het balkon of in de  

 
tuin het volkslied mee te 
zingen.

De dag wordt afgesloten 
met een Nationale Toost. 
Om 16.30 uur heft ieder-
een het glas op de koning, 
die 54 jaar wordt. 
Meer weten over het 
programma kijk op 
www.oranjebond.nl.

Koningsdag 2021 in het  
teken van saamhorigheid

Dit jaar vieren wij opnieuw koningsdag 
op een aangepaste manier en thuis.

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft vorige week (13 april) 
met 19 vóór en 3 stemmen tégen ingestemd met de komst 
van een tijdelijke noodopvang van asielzoekers in de voorma-
lige Bladergroenschool in Paterswolde. Hiermee is een einde  
gekomen aan vijf weken discussie over de mogelijke komst van 
een azc.

Voorwaarde is wel dat in de bestuursovereenkomst van de  
gemeente met het COA het maximaal aantal op te vangen 
asielzoekers wordt teruggebracht van 200 naar 148. 

Overleg omwonenden  COA
De eerste asielzoekers komen begin september in de voormali-
ge school. Daartoe zullen geen groepen asielzoekers behoren 
die geen kans maken om hier asiel te krijgen, en daarom een 
grote kans op overlast veroorzaken. 

Voordat de eerste bewoners van het azc verschijnen, moet het 
pand worden opgeknapt, en het terrein om het schoolgebouw 
worden ingericht. Hoe dat laatste gaat gebeuren, is een van de 
onderwerpen van gesprek met de omwonenden. 

De direct omwonenden krijgen een uitnodiging voor overleg 
met het COA. Maar ook andere inwoners van Paterswolde kun-
nen meepraten. Dat kan in de open ‘klankbordgroep’ die de 
bewoners in de omwonendencommissie gaat ‘voeden’ met in-
formatie en ideeën. Aanmelden (met naam en adres) kan via 
asiel@tynaarlo.nl. 

Meer weten? 
Op www.tynaarlo.nl/azc staan 90 vragen en antwoorden over 
het azc. Staat uw vraag aan de gemeente er niet bij? Stel hem 
dan via asiel@tynaarlo.nl. Vragen aan het COA? Neem dan  
contact op met de COA-informatielijn: 088 - 715 70 00 of  
info@coa.nl. 

Historische vereniging niet op straat
De historische vereniging Ol Eel zal niet in de problemen ko-
men met haar huisvesting. 
Ol Eel heeft met de gemeente tot 1 september een gebruiks-
overeenkomst voor een pand op het Bladergroenterrein, dat 
het COA als kantoorruimte wil gaan gebruiken. Het lijkt de 
vereniging echter niet te gaan lukken tijdig een ander pand 
te gaan betrekken. 

Het is daarvoor bezig het pand de Notenkraker op te knap-
pen, maar door corona zijn de werkzaamheden daaraan erg 
vertraagd. Ol Eel had daarover al bij B&W aan de bel getrok-
ken. B&W hebben beloofd het Ol Eel niet op straat komt te 
staan.  

Veiligheidsprotocol
B&W gaan op verzoek van de ondernemersvereniging Eelde 
Paterswolde Zakelijk (EPZ) samen met anderen een zogehe-
ten ‘veiligheidsprotocol’ maken voor de omgeving van het 
azc. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de 
vorm van een aantal uit te voeren stappen.  Wie komt hoe 
wanneer in actie?
De ondernemers willen afspraken maken met het COA, de po-
litie, de boa’s, de burgemeester en zo nodig anderen.

Voorbereidingen komst 
AZC Paterswolde gestart 
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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.

WMD drinkwater BV en net-
beheerder Enexis zijn afge-
lopen week gestart met het 
vervangen van de water-en 
gasleidingen langs de Hoofd-
weg tussen Zeegse en Oude-
molen.

Door deze werkzaamheden 
is de Hoofdweg tussen Zeeg-
se en Oudemolen afgesloten 
voor alle verkeer (met uit-
zondering van fietsers, brom-
fietsers en voetgangers) van 
15 april tot medio augustus.  

Omleidingsroutes zijn met 
borden aangegeven.
Meer weten over de werk-
zaamheden? Neem dan con-
tact op met Martin Verschoor 
uitvoerder van de BAM. Hij is 
bereikbaar via 06 – 52 45 02 87

Werkzaamheden Hoofdweg Zeegse – Oudemolen


