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gebruik maken van het taalhuis.
“Dat komt allereerst hun zelf-
redzaamheid ten goede, omdat
deze mensen hun zaken dan zelf
schriftelijk kunnen regelen. Bo-
vendien gaat er een wereld voor
ze open. Van het lezen van de
krant tot het volgen van een op-
leiding. Dat zorgt weer voor be-
tere kansen op de arbeidsmarkt.”
Daarom wil de gemeente 
komend jaar meer mensen naar
het taalhuis verwijzen via de ei-
gen sociale teams en de sociale
dienst (Werkplein Drentsch Aa).
Inmiddels zijn deze medewerkers
getraind om laaggeletterdheid te
herkennen in de gesprekken die
ze met inwoners voeren.  

B&W van Tynaarlo hebben 
besloten om minstens een jaar
door te gaan met het taalhuis in
de bibliotheek van Zuidlaren. Het
huis koppelt mensen die moeilijk
kunnen lezen of schrijven aan
vrijwilligers die hen willen helpen
hun lees- en schrijfvaardigheid te
verhogen.  

De meeste leerlingen van het
taalhuis zijn nieuwkomers, die
Nederlands als tweede taal heb-
ben. Er zijn nog weinig autoch-
tone deelnemers, ondanks dat 6
tot 7 procent van de Nederlandse
bevolking laaggeletterd is.  Wet-
houder onderwijs Pepijn Vemer
vindt het belangrijk dat ook zij

Hulp bij lezen en 
schrijven  gaat door 

Het taalhuis bestaat inmiddels
één jaar. Het geschatte aantal
bezoekers in 2017 was 175. 
Gemiddeld wekelijks aantal 
bezoekers op dit moment is 45.
In april hielpen 14 vrijwilligers in
totaal 24 leerlingen. Volgens het
college van burgemeester en
wethouders begint het taalhuis
na het eerste jaar goed te lopen
en in een behoefte te voorzien.
Inmiddels zijn ook steunpunten
geopend in Eelde-Paterswolde
en Vries. De coördinatie van het
taalhuis is in handen van het ROC
Alfacollege. Het kost t 18.538
per jaar.

Inbrekers gaan niet met vakantie  
De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie
zijn of dagjes uit. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan,
omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. 

Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk onderstaande pre-
ventietips op te volgen:
• Op vakantie? Licht de buren in.

Vertel uw buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw wo-
ning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit kan al door
de post weg te halen, de planten water te geven, de auto af en
toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen. 

• Bel 112 bij verdachte situaties.
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld
geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de poli-
tie via telefoonnummer 112 moeten bellen. Snel alarm slaan, be-
tekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

• Voor de thuisblijvers; let op insluipers.
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een inslui-
per kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er
binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Doe
daarom uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel
even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om
bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in
het zicht.

Naast deze tips blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een goed-
gekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen (PKVW) en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en
het ® teken

Meer informatie
Voor informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen en meer
preventietips om veilig te wonen zie 
www.politiekeurmerk.nl/bewoner.

Zomerdrukte: Paspoort of 
identiteitskaart aanvragen?
In de aanloop naar de zomervakantie is het altijd extra druk aan de
balie. Maak daarom ruim van tevoren een 
afspraak om een reisdocument aan te vragen. 
Dit kan via www.tynaarlo.nl
of telefonisch (0592-266 662).

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

Volgende week woensdag (13 juni) is er in het kader van de jaarlijkse
nationale Buitenspeeldag voor sportieve jonge Tynaarloërs weer van
alles te doen. In Eelde-Paterswolde is een voorronde van het NK
Stoepranden 2018. In Vries een groot waterfeest. En in Zuidlaren 
diverse buitenspelletjes voor kinderen vanaf groep 3, zoals Kanjam,
stoepranden en tumblingbaan.

Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelf-
sprekend. Daarom organiseren de buurtsportcoaches van Sport 
Tynaarlo onder het motto ‘stop nooit met spelen’ de veelheid aan
sportieve activiteiten. Met hulp van  Jantje Beton en kinderzender 
Nickelodeon.

Woensdag 13 juni 
Buitenspeeldag 2018 

koeling) en leg hem daarna in de
schaduw op de natte doek.

politie de eigenaar niet bij de
auto aantreft, slaat ze een ruit in
om het beest te redden.

Zie je een hond die met warm
weer in een auto zit? Probeer de
eigenaar op te sporen. Lukt dit
niet, bel dan het landelijke meld-
nummer 144 omdat het om een
noodsituatie kan gaan. 

Is de hond er ernstig aan toe, dan
kun je in het uiterste geval een
ruitje inslaan om de hond te be-
vrijden. Dit mag als het echt een
kwestie is van leven of dood. Haal
de hond dan uit de auto, geef
hem lauw water te drinken (niet
te koud!), koel zijn voetzooltjes,
borst en buik met een natte,
lauwe doek (ook niet te koud in
verband met gevaar op onder-

Laat je hond bij warm weer nooit
achter in de auto! De tempera-
tuur loopt bij zonnig weer al snel
op tot 50 graden. Voor mensen
erg heet, maar voor honden nog
heter. Honden en ook andere
huisdieren hebben namelijk snel
last van de warmte. 

Ze kunnen niet zoveel zweten als
wij. Als een hond oververhit is,
gaat hij hard hijgen, kwijlen en
braken. Hij ziet er uitgeput uit en
heeft dringend verkoeling en wa-
ter nodig. Uiteindelijk raakt de
hond in coma….met de dood tot
gevolg.

Geen wonder dat het achterla-
ten van een hond in een auto
strafbaar is. De boete kan oplo-
pen tot honderden euro’s. Als de

Laat bij warm weer geen hond in je auto achter 

Door de zomerse temperaturen kan in de GFT-container een onaangename geur ontstaan, die ook on-
gedierte aan kan trekken. Om deze overlast zo veel mogelijk te voorkomen kunt u het volgende doen:

• Zet de container in de schaduw, zeker niet in de felle zon;
• Gooi etensresten verpakt in de container. Bijvoorbeeld in krantenpapier

of in composteerbare afvalzakjes met kiemplantlogo;
• Maak de container regelmatig schoon met bijvoorbeeld groene zeep

(niet met chloor, dit product is schadelijk voor het milieu);
• Lucht de container door het deksel op een kier te zetten. 

Tips om maden en ander ongedierte in de container te voorkomen:
• Klimop is giftig voor maden: leg af en toe een paar verse takjes klimop

in de container;
• De geur van mottenballen houdt vliegen op afstand: bind een panty met

mottenballen aan het handvat en hang ze in de container;
• Maden hebben een hekel aan de geur van lavendel: leg af en toe  een

paar verse takjes lavendel in de container.

Tips voor een schone groene container 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


