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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:
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

Op de foto van links naar rechts: wethouder Nina Hofstra, wethouder Henk Berends, Jurgen Sterk, 
burgemeester Marcel Thjisen, wethouder Miriam van Dijk, wethouder Henk Lammers.

financieringsmogelijkheden zijn
voor studenten, waarbij de 
ouders niet garant hoeven te
staan voor de lening. Dit heeft
gezorgd voor een grote toename
van aspirant piloten. De open 
dagen zijn tot april dit jaar 
volgeboekt.” 

Een van die pas afgestudeerde
piloten is Jurgen Sterk, hij geeft
de collegeleden een rondleiding
over het terrein en vertelt hen
over zijn ervaringen. Waaronder
het Single Engine traject in Ame-
rika. “Amerika was ontzettend
gaaf, je mag dan eindelijk vliegen
en je gaat al heel snel solo. Dat is
een fantastisch gevoel wat je

Het college van burgemeester en
wethouders bracht dinsdag 13 
februari een bezoek aan de KLM
Flight Academy op Groningen
Airport Eelde. Hier worden per
jaar zo’n 60 studenten opgeleid
tot verkeersvlieger. De opleiding
is de ‘hofleverancier’ voor de
KLM. Gemiddeld 98 procent van
de studenten werkt uiteindelijk
voor de Nederlandse luchtvaart-
maatschappij. 

Directeur John Hayward vertelt
dat het goed gaat met de oplei-
ding: “Er is geen wachtlijst meer
voor piloten, ze kunnen direct
aan de slag. Daarbij werd vorig
jaar oktober bekend dat er weer

College bezoekt KLM Flight Academy Eelde 
nooit meer vergeet! Verder is het
navigeren ontzettend leuk. Er
komt een hoop bij kijken, maar
na zo’n vlucht geeft dat een
heerlijk gevoel.”

Wethouder Henk Lammers is er
trots op dat Tynaarlo als platte-
landsgemeente een internatio-
nale luchthaven heeft, waar de
Flight Academy een bijzonder
onderdeel van is: “Jongeren uit
het hele land komen hiernaar-
toe om hun droom te verwezen-
lijken. Jurgen is daar een mooi
voorbeeld van. Erg leuk dat hij
ons een kijkje in deze wereld
heeft gegeven.” 

Informatie landelijk Referendum 2018
Op woensdag 21 maart 2018 wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Bij dit referendum stemt u voor of tegen deze wet.

De wettekst van de Wiv staat op de website van de Rijksoverheid in de verkiezingen toolkit. Kijk daar-
voor op www.rijksoverheid.nl en zoek op ‘referendum 2018’. Het is ook mogelijk de wettekst af te ha-
len bij de servicebalie in het gemeentehuis. Kijk voor de openingstijden op ww.tynaarlo.nl.

Meer informatie over de Wiv staat op www.referendumwiv2017.nl. 

Er zijn nog heel wat FesTYvals te gaan
Tot juni is Tynaarlo nog Culturele Gemeente van Drenthe.
De komende periode staan de volgende FesTYvals op
het programma:

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

Ernestien Honning is de kleindochter van de kunstenaar en
heeft het initiatief genomen tot de tentoonstelling. Zij geeft dan
ook in november een lezing over haar grootvader. In totaal zijn
er naar schatting zo’n 150 schilderijen van Bekkering in omloop.
Hiervan zijn er 50 in het bezit van Ol Eel. Ook het Drents Museum
beschikt over een aantal pentekeningen.

Waarschijnlijk zijn er in het dorp ook nog een aantal tekeningen
en schilderijen te vinden. Heeft u zo’n tekening of schilderij 
in uw bezit? Ol Eel zou graag alle materialen in kaart brengen
en vraagt u daarom contact op te nemen via
http://www.oleel.nl/over-ol-eel/contact.

Familievoorstelling 
‘Draaf met mij’ op 10 maart 
Stichting KAT brengt ‘Draaf met mij’ naar het gelijknamige
boek van Rita Spijker en Yoko Heiligers. Een muzikale beeldende
theatervoorstelling voor de hele familie. Het kinderboek ‘Draaf
met mij’ vertelt een poëtisch verhaal van de geboorte van een
veulen. Dat verhaal wordt beeldend verteld door middel van
dans, poppenspel, zang, muziek en theater. In een toepasselijke
omgeving , manage Laarwoud.  

Tickets nu verkrijgbaar
Tickets voor de familievoorstelling ‘Draaf met mij’ zijn nu in de
verkoop voor t 7,50 per persoon (kinderen tot 2 jaar gratis) via
www.festyvals.nl. Op 10 maart 2018 zijn er twee voorstellingen:
aanvang 13.30 uur en 15.30 uur. 
De manege is 30 minuten voor aanvang geopend, duur voor-
stelling 45 minuten.

Manege Laarwoud, laarweg 16, 9471AD Zuidlaren
Let op: De manege is onverwarmd, hou rekening met warme
kleding en/of neem een dekentje mee. Er zijn strobalen om op
te zitten en er zijn enkele rolstoelplaatsen.
Leuk voor de hele familie van 0 tot 99 jaar!

Meer informatie over de FesTYvals en hoe kaarten te bestellen
vindt u op www.festyvals.nl of volg ons op Facebook en down-
load de speciale FesTYvals app.

Spreekuur sociaal raadsvrouw
Spreekuur (zonder afspraak): woensdag 10.00 en 11.00 uur:
• eerste woensdag van de maand: Dorpshuis De Pan, Nieuwe Rijks-

weg 4, Vries
• tweede woensdag van de maand: Ons Dorpshuis, Bähler Boer-

malaan 4, Paterswolde
• derde woensdag van de maand: De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

centrumontwikkeling in Zuidla-
ren tot beheer en onderhoud van
openbaar groen en wegen. Bij
elke stelling is van de politieke
partijen het standpunt en de 
motivatie te lezen. De acht deel-
nemende partijen in de ge-
meente zijn VVD, D66, PvdA,
CDA, Leefbaar Tynaarlo, Groen-
Links, ChristenUnie en Gemeen-
tebelangen. Inwoners kunnen
aangeven in hoeverre ze het eens
of oneens zijn met de stellingen.
Aan het eind geeft de stemhulp
persoonlijk stemadvies.

Vanaf afgelopen maandag kun-
nen inwoners van de gemeente
Tynaarlo gebruik maken van de
stemhulp op de website ty-
naarlo.mijnstem.nl. Deze stem-
hulp is gericht op de gemeente-
raadsverkiezingen die op
woensdag 21 maart plaatsvinden.

In de stemhulp worden stelling-
en behandeld over onderwerpen
die van belang zijn in de ge-
meente. De onderwerpen varië-
ren van bijvoorbeeld de super-
markt in Ter Borch en de

Stemhulp gemeente 
Tynaarlo beschikbaar 

Burgemeester Marcel Thijsen lanceerde de stemhulp met een klik op
de muis: “Er valt écht iets te kiezen in onze gemeente. Met de stem-
hulp kunt u kijken welke partij het beste bij uw opvattingen past. Ga
naar tynaarlo.mijnstem.nl en stem wijzer in Tynaarlo!”


