
 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 28 april

Op 13 april kwamen Canade-
se brencarriers uit de richting 
Vries naar Zuidlaren. De Ca-
nadezen stonden voor een 
hindernis door de opgebla-
zen brug over de Drentse Aa. 
Een aantal jongelui maakte 
hen duidelijk dat er nog een 
houten “Zeegserbruggetje” 
in Zeegse lag en zo konden 
zij door die route te nemen 
via Westlaren, Zuidlaren be-
reiken. 
In Westlaren werd door de 
bewoners uit volle borst en 
door velen met tranen in de 
ogen het Wilhelmus gezon-
den. Op veel plaatsen werden 
de vlaggen uitgehangen. Veel 
onderduikers, die men jaren 
niet had gezien, verschenen 
plotseling op straat. 

Om 11.30 uur stonden de Ca-
nadezen van het verkennings-
regiment “The Royal Canadi-
an Hussars” op de Brink. 
Na een korte stop gingen de 
eerste bevrijders richting De 

Groeve om later weer terug 
te keren om vervolgens rich-
ting Midlaren te gaan. Een 
deel van de troepen ging naar 
Annen en maakte aansluiting 
met andere Canadezen om 
dat gebied te bevrijden. 

Zuidlaren kwam er goed van 
af bij de bevrijding. Er werd 
geen schot gelost. Na het 
doortrekken van het verken-
ningsonderdeel volgden an-
dere troepen die wat  langer 
in het dorp verbleven. 

In Zuidlaren kwamen de ge-
organiseerde Binnenlandse 
Strijdkrachten in actie met 
aan het hoofd burgemeester 
Roukema, die plotseling weer 
boven water was gekomen. 
Deze hield ‘s middags reeds 
een toespraak tot de bevol-
king. De Brink stroomde vol 
met allerlei voertuigen van 
het Canadese leger. Voor veel 
jongeren was het een feest 
om mee te mogen rijden in 

een jeep of op een motor van 
de bevrijders. De  Canadezen 
strooiden kwistig met siga-

retten, chocolade en biscuits. 
Vooral de jeugd genoot van 
deze producten uit een we-

reld die zij nog niet kenden.
Na 5 jaar onderdrukking was 
Zuidlaren BEVRIJD!

Hoe werden de verschillende dorpen in de gemeente Tynaarlo 76 jaar geleden bevrijd? 

Deze week als laatste: de bevrijding van Zuidlaren

De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 10 mei 
van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de coro-
na-maatregelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis 
maar een telefonisch spreekuur.

Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en 
met donderdag 6 mei 12.00 uur, via een medewerker van het 
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 662)

De 75-jarige Geert Harms uit Zuidlaren is zaterdag 17 april be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Harms ont-
ving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemees-
ter Marcel Thijsen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
de Commando Vereniging Noord-Nederland. Hier droeg de heer 
Harms na negen jaar het voorzitterschap over aan zijn opvolger.

Koninklijke Onderscheiding voor 
de heer Harms uit Zuidlaren 
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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.

Van zondagmiddag 2 mei 
t/m vrijdag 28 mei is in de 
Bonifatiuskerk aan de Brink 
in Vries een kleine exposi-
tie te zien met de verhalen 
van mensen die oorlog en 
bevrijding in Vries hebben 
meegemaakt én de verha-
len van mensen die de oor-
log in hun eigen land zijn 
ontvlucht en in Vries zijn 
neergestreken. De kerk is 
iedere dag open van 10:00-
17:00 uur. Iedere bezoeker 
krijgt een boekje mee met 
de complete verhalen.
De expositie zou voorjaar 
2020 gehouden worden als 
onderdeel van het vieren 
van en stilstaan bij 75 jaar 
bevrijding van Duitse over-
heersing. Door corona kon 
het toen niet doorgaan. De 
expositie is het enige onder-
deel van het programma 

rond 75 jaar bevrijding dat 
in Vries in 2021 wel door-
gaat. De rest van het pro-
gramma is doorgeschoven 
naar 2022 omdat de moge-
lijkheid voor evenementen 
met veel bezoekers nog 
steeds ontbreekt.
Het eerste wat opvalt in de 
verhalen van mensen die de 
oorlog in Vries hebben mee-
gemaakt, is dat zij ze ver-
tellen alsof het gisteren ge-
beurd is, heel persoonlijk en 
heel gedetailleerd. Zoveel 
indruk heeft de periode van 
onvrijheid kennelijk op hen 
gemaakt. Van eenzelfde 
onvrijheid getuigen de ver-
halen van mensen die hun 
land ontvlucht zijn en die na 
een lange, lange reis in een 
vrij Vries terecht gekomen 
zijn. Zij vertellen wat voor 
hen vrijheid betekent. 

Helaas moet ook dit jaar de dodenherdenking 
op aangepaste wijze plaatsvinden. Bij geen 
van onderstaande activiteiten kan publiek 
aanwezig zijn. Wel zijn de herdenkingen via 
internet terug te zien.

Vlaggenprotocol
Net als vorig jaar vraagt het Nationaal Comité 
4 en 5 mei alle Nederlanders om op 4 mei de 
hele dag de vlag halfstok te hangen, ter nage-
dachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei 
mag de vlag de hele dag in top om onze vrij-
heid te vieren en als eerbetoon aan degenen 
die ons land destijds hebben bevrijd.

Herdenkingstoespraak burgemeester Thijsen
De herdenkingstoespraak wordt opgenomen 
in de synagoge in Zuidlaren. De toespraak is 
op 4 mei  vanaf 19:00 uur te beluisteren via de 
opnames van de herdenkingsbijeenkomsten in 
Eelde en Vries (zie hieronder) en via de website 
van de gemeente: www.tynaarlo.nl
 
Programma 4 mei in Eelde
• In de loop van de morgen leggen de burge-

meester en het Herdenkingscomité kransen 
bij het oorlogsmonument op de begraaf-
plaats en de verschillende oorlogsmonumen-
ten in Paterswolde en Eelderwolde.

• Van 18:30-21:00 uur kunt u een bloem leg-
gen bij het monument en een ogenblik stil-
te houden. Er is een erewacht aanwezig en 
bloemen zijn beschikbaar op de begraaf-
plaats.

• Van 19:00 tot 19:30 kunt u de online-uitzen-
ding van de herdenkingsbijeenkomst in de 
Dorpskerk bekijken. Lars van Dijk leidt de 
bijeenkomst, met verhalen en bijdragen van 
Anneke Schootstra, Ernst Arbouw en Marcel 

Thijsen. Mark Pepping en Vera Slutman zor-
gen voor muzikale begeleiding. De herden-
kingsbijeenkomst is te bekijken via:

• www.dorpskerkeelde.nl/kerkomroep
• www.4meieeldepaterswolde.nl
• Facebookpagina 4 mei Herdenkings-

comité  
• Facebookpagina Dorpsklanken

• 19:45 uur: de kerkklokken luiden
• 19:58 uur: trompettist blaast de Last Post
• 20:00 uur: 2 minuten stilte

Programma 4 mei in Vries
• In de loop van de morgen vindt er een korte 

herdenking plaats bij het oorlogsmonument:
• Janny Roggen leest de namen voor 

van oorlogsslachtoffers in de oude 
gemeente Vries

• Scouting hijst de vlag halfstok
• Burgemeester Thijsen en dominee 

Altena leggen kransen
De herdenking is vanaf 19:00 uur te bekijken 
op www.vries.nu, inclusief de eerder opgeno-
men herdenkingstoespraak van burgemeester 
Thijsen
• 19:45 uur: de kerkklokken luiden
• 19:58 uur: op diverse plekken in Vries blazen 

leden van de Harmonie Vries de Last Post
• 20:00 uur: 2 minuten stilte
• 20:02 uur: alle inwoners van Vries wordt ge-

vraagd naar buiten te gaan en samen met 
buren en straatgenoten het Wilhelmus te 
zingen.

Programma 4 mei in Zuidlaren
• In de loop van de morgen legt burgemeester 

Thijsen een krans bij het oorlogsmonument
• In verband met corona vinden er verder geen 

activiteiten plaats in Zuidlaren

Aangepaste dodenherdenking
op 4 mei

Expositie in Bonifatiuskerk in Vries

Verhalen over de vrijheid van 
toen en nu door Vriezenaren 
van hier en daar

http://www.tynaarlo.nl
http://www.dorpskerkeelde.nl/kerkomroep
http://meieeldepaterswolde.nl
http://www.vries.nu

