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Hoe kunnen we jongeren betrokken houden bij de sportvereniging?
Hoe als sportclub meer leden werven? Hoe leden actiever maken en
sponsors trekken? En hoe houden we de sportvereniging gezond?
Deze en andere sportieve vragen staan donderdag 31 mei vanaf
19.00 uur centraal in het sportadviescafé in Theater Mozaïek in Zuid-
laren. Diverse deskundigen helpen in workshops antwoorden op
deze vragen te vinden. Daarnaast is er een theatervoorstelling. 

De theatervoorstelling ‘Positief Coachen’ is gebaseerd op praktijker-
varingen van topcoaches  en jarenlang wetenschappelijk onderzoek.
Hoe kunnen we met elkaar een succesvolle cultuur creëren, waarin
prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven
en het aantal vrijwilligers groeit?

Workshop ‘Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging’ 
Hoe omgaan met lastige jeugd? En met ouders langs de lijn? Hoe de
kwaliteit van de trainingen verbeteren? En zorgen voor een leuke
sfeer?  Die vragen staan centraal in workshop nummer 1. Met suc-
cesvolle voorbeelden van andere verenigingen.

Workshop ‘Meer in Kortere Tijd’
In veel verenigingen komt het werk steeds op dezelfde schouders te-
recht. Ze hebben een tekort aan vrijwilligers. En willen het imago van
vrijwilligerswerk binnen hun vereniging verbeteren. Andere zijn op zoek
naar sponsors of meer leden. Geldt een van deze dingen ook voor jouw

Sportadviescafé 31 mei in Zuidlaren 
vereniging? Dan is de workshop ‘Meer in Kortere Tijd’ een must!

Workshop ‘De Gezonde vereniging / kantine / school’
School en sportvereniging spelen een belangrijke rol in het
aanleren van gezond gedrag. Het belang daarvan is moei-
lijk te overschatten! Een goede gezondheid bevordert
immers het welbevinden van kinderen, zorgt voor betere
schoolprestaties en een prettige sfeer op de sportver-
eniging. Hoe maken we gezond het nieuwe normaal?

Workshop ‘Beweegpark Zuidlaren, 
samen sporten voor iedereen’
Fysiotherapie Perdon en Woonzorgcentrum
Mozaïek in Zuidlaren treffen momenteel de
laatste voorbereidingen voor het ‘genera-
tie-beweegpark’. De verschillende gratis te gebruiken toe-
stellen in het park zijn bestemd voor alle mensen uit Zuid-
laren. En voor alle sportaanbieders uit Zuidlaren en
omstreken. 

Aanmelden
Aanmelden voor het Sportadviescafé kan tot maandag 
21 mei door een e-mail te sturen naar info@tynaarlo.nl.
Vermeld dan uw naam, uw vereniging/organisatie en de
workshop van uw voorkeur. 

Maandagmiddag paspoort, ID of
rijbewijs ophalen niet mogelijk
Maandag 14 mei is het vanaf 12.00 uur niet mogelijk om een aan-
gevraagd paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs af te halen bij de
servicebalie in het gemeentehuis in Vries.

Ook is het tussen maandag 14 mei 12.00 uur en dinsdag 15 mei 8.30
uur niet mogelijk om producten zoals een uittreksel aan te vragen
of een adreswijziging door te geven via de gemeentewebsite. 

Dit alles vanwege onderhoud aan het computerprogramma van
burgerzaken.

Werkzaamheden brug Zeegserloopje
Dinsdag 15 mei vervangt aannemer Roelofs uit Den Ham het 
asfalt van de brug over het Zeegserloopje tussen Tynaarlo en
Zeegse. Het onlangs aangebracht asfalt voldoet niet aan de 
gewenste kwaliteit.

De aannemer start rond 9.00 uur met de werkzaamheden. De 
verwachting is dat het werk aan het eind van de dag klaar is. 

Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor autoverkeer.
Autoverkeer kan omrijden via Vries, Ubbena en Oudemolen.

Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de werk-
zaamheden.

Meer informatie
Vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met dhr.
Hoogheem. Hij is te bereiken via 0592 – 26 66 62 of per e-mail:
info@tynaarlo.nl.

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

Contact 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

Agenda

Dinsdag 15 mei: 20:00 uur
• Openbare vergadering van het overlegorgaan Dretsche Aa

Dorpshuis “De Tiehof”, Bakkerweg 4 in Onnen
Informatie en documenten: www.dretschaa.nl

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis en milieustraat
• Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, zijn het gemeentehuis en de

milieustraat gesloten
• Vrijdag 11 mei, de dag na Hemelvaart, zijn het gemeentehuis en

de milieustraat gesloten
• Jeugdhulp is vrijdag 11 mei alleen voor spoedvragen bereikbaar van

8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37

Wijziging afvalinzameling 
Hemelvaartsdag
De inzameling van gft afval op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
in Eelde, Paterswolde, Vries, De Punt, Yde, Zeijen, Donderen, Bunne
en Winde wordt verschoven naar zaterdag 12 mei.

zelfs de ideale sport voor mensen
die geblesseerd zijn. Om er opti-
maal van te kunnen profiteren, is
het wel belangrijk dat je het met
enige regelmaat doet. 

Kijk voor openingstijden 
en tarieven op

www.deleemdobben.nl en
www.zwembadlemferdinge.nl.

Reden om je zwemkleding weer te-
voorschijn te halen! Voor het ple-
zier, maar zeker ook omdat het
heel goed is voor je conditie. Anders
dan fietsen en hardlopen gebruik je
ook bijna al je spieren. Hierdoor
verbrand je extra veel calorieën. 

Zwemmen leidt zelden tot bles-
sures of verwondingen. Het is

Zwembad Lemferdinge (Paters-
wolde) en zwembad De Leem-
dobben (Vries) hebben vorige
week maandag hun deuren weer
geopend. Daardoor is er tot zon-
dag 9 september weer heel dicht-
bij volop gelegenheid voor wa-
terpret. Naast subtropisch
Zwembad Aqualaren in Zuidla-
ren natuurlijk.

Lemferdinge en Leemdobben zijn weer open

7.De genomineerde krijgt het lin-
tje uitgereikt.

De gemeente reikt de lintjes uit
bij een bijzondere gelegenheid
of tijdens de jaarlijkse ‘lintjesre-
gen’ op de laatste werkdag voor
Koningsdag.
• Wilt u het lintje laten uitreiken

tijdens een bijzondere gele-
genheid? Vraag de onderschei-
ding dan minimaal een half jaar
van tevoren aan.

• Wilt u het lintje laten uitreiken
tijdens de jaarlijkse ‘lintjesre-
gen’ voor Koningsdag? Vraag
dan de onderscheiding aan
vóór 1 juli van het jaar ervoor
(nu dus dit jaar, 2018).

• In bijzondere gevallen kan een
genomineerde persoon de on-
derscheiding sneller krijgen. Bij-
voorbeeld als hij of zij ernstig
ziek is. Meld dit dan op het
voorstelformulier. Stuur ook
een verklaring van een arts
mee.

Tynaarlo, kunt u bereiken via Gea
Koers: telefoon 0592-26 66 13 of
g.e.koers-lange@tynaarlo.nl.

Om iemand voor te dragen voor
een Koninklijke onderscheiding,
moet u vervolgens het voorstel-
formulier invullen en inleveren
bij de gemeente. Bij het invullen
vragen we u waarom deze per-
soon volgens u een Koninklijke
onderscheiding verdient. Lever
dus zo veel mogelijk gegevens
aan over de bijzondere presta-
tie(s) van degene die u nomi-
neert.

Zeven stappen
Het aanvragen van een Konink-
lijke onderscheiding gaat in ze-
ven stappen:
1.U dient het voorstelformulier

in.
2.De burgemeester geeft advies

over de nominatie.
3.De Commissaris van de Koning

geeft advies over de nominatie.
4.Een onafhankelijk (landelijk)

college geeft advies over de 
nominatie.

5.De betrokken minister stelt een
ontwerp op voor een Konink-
lijk Besluit over de nominatie.

6.De koning ondertekent het Ko-
ninklijk Besluit.

Dit jaar heeft burgemeester Thij-
sen namens koning Willem
Alexander tijdens lintjesregen zes
inwoners koninklijk onderschei-
den vanwege hun grote verdien-
sten voor de samenleving. 

Ongetwijfeld zijn er méér inwo-
ners die een lintje verdienen. Zij
krijgen er echter pas een opge-
speld wanneer ze door iemand
anders zijn voorgedragen. Als u
iemand voor de volgende lintjes-
regen (2019)  naar voren wilt
schuiven, moet u uw voordracht
vóór 1 juli a.s. (2018) doen.

Daarom: kent u iemand die iets
bijzonders heeft gedaan voor de
samenleving? Bijvoorbeeld vrij-
willigerswerk of mantelzorg (ook
door jongeren)? Overweeg dan
om hem of haar voor te dragen.
Dat kan bij de gemeente waar
hij of zij woont. 

Eerst even contact opnemen
Het is verstandig eerst telefonisch
contact op te nemen met het 
bestuurssecretariaat van die ge-
meente. Daar kan men u in grote
lijnen vertellen of de verdiensten
inderdaad bijzonder genoeg zijn
voor een lintje. Het bestuursse-
cretariaat van onze gemeente,

Zet die bijzondere man of vrouw in het zonnetje! 

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat de dhr. G.J. Mulder (30-06-1969) en dhr. L.Z.
Zarubajko (02-02-1984) waarschijnlijk niet meer op het adres wonen
waarop zij in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Omdat zij geen adreswijziging hebben doorgegeven is de gemeente
van plan de in de BRP opgenomen persoonslijsten op te schorten, met
de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het buiten-
land’. Dit betekent dat zij vanaf dat moment niet meer ingeschreven
staan als ingezetenen in Nederland. 

Deze personen worden verzocht binnen vier weken na deze publi-
catie aangifte te doen van verhuizing of van vertrek naar het bui-
tenland. Na deze datum wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna
kunnen zij nog gedurende zes weken een gemotiveerd bezwaar hier-
tegen indienen bij burgemeester en wethouders.

Meer informatie: team Publiekszaken en Veiligheid, per mail te be-
reiken via info@tynaarlo.nl of telefonisch via het algemene nummer
van de gemeente (0592-266662).


