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Oetra Gopal kijkt met trots terug
op het culturele jaar: “Deze 
evenementen waren niet moge-
lijk geweest zonder de inzet van
honderden vrijwilligers. Onze 
inwoners hebben laten zien hoe
rijk de gemeente is op cultureel
gebied. Sommige evenementen
waren zo’n succes dat de organi-
satoren kijken of ze na dit cultu-
rele jaar een vervolg krijgen.”

Het college van burgemeester 
en wethouders bedankt alle vrij-
willigers, kunstenaars, acteurs,
muzikanten, organisatoren,
sponsoren en anderen die op hun
manier hun steentje hebben 
bijgedragen. 

Zaterdag 2 juni was de laatste
voorstelling van ‘Het meisje van
Yde’. Daarmee is het jaar waarin
de gemeente Tynaarlo ‘Culturele
Gemeente van Drenthe’ was 
officieel beëindigd.

Ruim 21.000 mensen bezochten
de 33 uiteenlopende ‘FesTYvals’:
theatervoorstellingen, tentoon-
stellingen, muziek, dans, lezin-
gen, festivals, wandelingen en
educatie. Centraal daarin stond
de culturele geschiedenis van 
Tynaarlo. De verhalen en de 
mysteries, allemaal met een knip-
oog naar de historie.

Wethouder Kunst en Cultuur

Tynaarlo kijkt terug op een
succesvol cultureel jaar

Agenda
Dinsdag 19 juni: 20.00 uur
• Raadsvergadering gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a.:
- Opheffing gemeenschappelijke Regeling Alescon
- Jaarstukken 2017 en ontwerpbegrotingen 2019 van de 
gemeenschappelijke regelingen 

De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl.

De Stichting Danshuis Noord
uit Zuidlaren heeft met de
dans waarmee zij op 12 mei
2017 het Culturele Jaar open-
den, de eerste Drentse Anjer-
prijs van het Prins Bernhard
Cultuurfonds gewonnen. De
prijs bestaat uit een bedrag
van €5000 en is speciaal 
bedoeld voor groepen. 
In de show bij de Rijkslucht-
vaartschool in Eelde combi-
neerden zij moderne dans met
architectuur, lasertechniek
(DTL Laser) en video- elemen-
ten (in samenwerking met
Muskee Media). 

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

Foto: Een greep uit het Culturele Jaar

aantallen vlinders geven een in-
dicatie van de aantallen rupsen
en de locaties waar ze mogelijk
zitten.

Met die informatie gaat de ge-
meente op zoek. Zijn er bomen
met veel rupsen? Dan krijgen die
als waarschuwing voor iedereen
een rood-wit lint. Zitten er rupsen
op locaties waar ze een groot 
risico vormen? Bijvoorbeeld bij
scholen? Dan worden de nesten
weg gehaald.

De GGD Drenthe kan meer infor-
matie geven over mogelijke 
gevolgen voor de gezondheid:
info@ggddrenthe.nl of 0592 - 306
300. Voor meer informatie over
de eikenprocessierups bij u in de
buurt kunt u zich wenden tot de
gemeente Tynaarlo: 
tel. 0592 - 266 662. 

Dit jaar zijn er veel eikenproces-
sierupsen in Drenthe. Er komen
vlinders uit tevoorschijn, maar ze
kunnen binnen enkele uren na
aanraking ook vervelende 
gezondheidsklachten veroor-
zaken. Wie hevige jeuk, bultjes,
blaasjes, roodheid, ontstekingen
of verkoudheidverschijnselen wil
voorkomen, moet daarom dit
jaar in de buurt van eiken extra
oppassen. 

De eikenprocessierups gaat elk
jaar van mei tot in augustus op 
eikenbomen in processieachtige
colonnes op zoek naar nieuwe
eikenbladeren. De gemeente
houdt de ontwikkeling van deze
rupsen met behulp van zogehe-
ten ‘feromoonvallen’ in de 
gaten. Daarin worden vlinders
die uit de processierupsen zijn
voortgekomen gevangen. De

Dit jaar veel eikenprocessierupsen

staan de sportvoorzieningen in
kleine dorpen onder druk, maar
Tynaarlo krijgt een gloednieuw
complex. En dat is vooral te dan-
ken aan de grote inzet van vrij-
willigers. Van de tekentafel tot
en met de bouw, hebben zij zélf
heel veel werk verzet.”

Zaterdag 9 juni was de officiële
opening van het nieuwe sport-
complex in Tynaarlo. Burgemees-
ter Thijsen nam symbolisch de
sleutel in ontvangst van Jantje 
Jager, het oudste lid van de gym-
nastiekafdeling van sportvereni-
ging Tynaarlo en Hein van 
Dalen, de oudste donateur en lid
van verdienste van S.V.T. 

Marcel Thijsen vindt het uniek
wat het dorp Tynaarlo heeft be-
werkstelligd: “In het hele land

Burgemeester Marcel Thijsen opent
nieuw sportcomplex in Tynaarlo 

of beheerder van het terrein,
als niet openbare wegen, 
paden en terreinen gebruikt
worden

Schaderegeling
De militairen doen hun uiterste
best om overlast te voorkomen.
Mocht toch schade ontstaan, dan
kunnen betrokkenen zich (onder
vermelding van zoveel mogelijk
gegevens) melden bij:

Ministerie van Defensie
CDC/JDV/Sectie Claims
postbus 90004
telefoon 030-2180420
jdvclaims@mindef.nl

Van 18 t/m 22 juni vindt een 
militaire oefening plaats in de
provincies Friesland, Drenthe,
Groningen en de kop van Over-
ijssel.

De militaire eenheid ‘102 EOV
Compagnie’ houdt in deze pe-
riode een verbindingsoefening.
Zij gaan op een aantal locaties
verbindingsposten inrichten. Zo’n
post wordt bemand door 3 of 4
militairen en bestaat uit onder
andere een Mercedes Benz en
een vrachtauto. De militairen zijn
bewapend. Er wordt geen ge-
bruik gemaakt van munitie of oe-
fenmunitie. 

De oefenende eenheid:
• Maakt in principe alleen 

gebruik van openbare wegen,
paden en terreinen;

• Vraagt vooraf toestemming
aan de rechtmatige eigenaar

Militaire oefening 


