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dan de kalender te zien, zoals hij
voor uw adres geldt. Eventuele
wijzigingen worden direct ver-
werkt in de digitale kalender. U
kunt de kalender printen, maar
bedenk dan wel dat u wijzigin-
gen niet meekrijgt. Wijzigingen
publiceert de gemeente wel op
de gemeentepagina.

Met de app Afvalwijzer blijft
u continu op de hoogte
U kunt de app gratis downloaden
en op uw telefoon of tablet zet-
ten. Selecteer de app Afvalwijzer.
Vervolgens kunt u inloggen met
uw postcode en huisnummer. U
kunt instellen dat u een dag van
te voren een herinnering krijgt
welke container u aan de straat
kunt zetten. En u ontvangt via
de app bericht als er iets wijzigt in
het ophaalschema. 

Net als vorig jaar is er ook in 2018
voor alle inwoners een persoon-
lijke digitale afvalkalender be-
schikbaar. Het grote voordeel van
een digitale afvalkalender is dat
hij altijd actueel is, omdat wijzi-
gingen onmiddellijk doorgevoerd
worden. En dat hij per huisadres
‘persoonlijk’ is, zodat iedere in-
woner precies kan zien wanneer
het afval in zijn/haar straat wordt
opgehaald. De gemeente ver-
spreidt geen papieren afvalka-
lender meer. Er zijn twee manie-
ren om de afvalkalender te
bekijken: op de website
www.mijnafvalwijzer.nl en door
het downloaden van de app Af-
valwijzer.

www.mijnafvalwijzer.nl
U kunt inloggen met uw post-
code en huisnummer. U krijgt

De afvalkalender staat op internet

Van mei 2017 tot juni 2018 is Tynaarlo
Culturele Gemeente van Drenthe. Onder
de noemer ‘FesTYvals – historie met een
knipoog’ heeft een projectgroep, samen
met veel inwoners en culturele vereni-
gingen, in 2017 prachtige evenementen
georganiseerd. Ook voor de eerste helft
van 2018 staan er nog veel mooie FesTY-
vals op het programma. Een overzicht.

15 t/m 18 februari
‘De Kinder van Vrees’
Een hedendaagse multimedia-muziek-
theater-voorstelling, waar historische 
feiten en sagen vermengd raken met het
leven van nu. En dat bij het oudste ge-
bouw van de gemeente Tynaarlo: de
kerk van Vries. Een avontuurlijke fami-
lievoorstelling over eer, wraak, geloof
en liefde. Een verhaal over licht in de
duisternis? De voorstelling wordt zes keer
opgevoerd (inclusief twee matinees) voor

153 personen per keer. Een unieke 
samenwerking tussen Epoi, bigband
Want2Swing en lokale verenigingen. 
Tickets voor De Kinder van Vrees kosten
t 16,50 per stuk en zijn online te bestel-
len via www.dekindervanvrees.nl

24-25 februari & 3-4 maart
Tentoonstelling over Roelof Jan 
Bekkering (1907 – 1989).
De historische vereniging Ol Eel organi-
seert deze tentoonstelling over de voor-
malige inwoner van Eelde die een 
bekend persoon in het dorp was, waar
veel verhalen over te vertellen zijn. De
tentoonstelling is te bezoeken in de
dorpskerk van Eelde en het naastgelegen
Loughoes. Gedurende zijn leven maakt
hij een groot aantal schilderijen en pen-
tekeningen. Vaak over Eelde, waarbij
boerderijen en dorpsgezichten centraal
stonden.

10 maart
Familievoorstelling ‘Draaf met mij’
over de Zuidlaardermarkt.
Een muzikale beeldende voorstelling
voor de hele familie. In een toepasselijke
omgeving , manage Laarwoud, wordt
op een sfeervolle manier het verhaal van
de zuidlaardermarkt verteld. Er zijn twee
voorstellingen deze datum. Leuk voor
de hele familie.

12 mei t/m 1 juni
Openluchttheater Het Meisje van
Yde, het verhaal van een heldin.
Eén van de bekendste museumiconen
uit de Nederlandse geschiedenis werd in
mei 1897 ontdekt in het veen in de buurt
van het dorpje Yde. Wie was ze en wat is
er met haar gebeurd? Was ze slachtoffer
of eigenlijk een heldin? Nog altijd zijn er
veel vragen rondom de dood van het
jonge meisje, waardoor ze een van de

grootste mysteries van de gemeente 
Tynaarlo is. Vanaf 12 mei 2018 worden
deze vragen beantwoord in een waar
theaterspektakel met o.a. Peter Tuinman
en aanstormend talent Lisanne Dijkstra.
In Yde uiteraard en in samenwerking
met het verenigingsleven van Yde en
Vries, zoals toneelvereniging Erica, het
Bloemenkoor en diverse muzikanten uit
de regio. Tickets en informatie via
www.festyvals.nl/meisjevanyde

Meer informatie staat op
www.festyvals.nl.

Nog een half jaar Culturele Gemeente
Er staat nog veel moois op stapel de komende maanden

Spreekuur 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

Spreekuur (zonder afspraak): woensdag 10.00 en 11.00 uur:
• eerste woensdag van de maand: Dorpshuis De Pan, Nieuwe Rijksweg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, Bähler Boermalaan 4, Paterswolde
• derde woensdag van de maand: De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren


