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beschadigen. Op 22 augustus 
inspecteert de gemeente de 
velden opnieuw.

Op de andere sportvelden in de
gemeente Tynaarlo kan voorals-
nog wel gevoetbald worden. 

De sportverenigingen Tynaarlo
en Yde De Punt kunnen in ieder
geval de komende week hun
sportvelden nog niet gebruiken.
Het gras en de grond zijn 
daarvoor veel te droog. Erop
spelen zou de velden ernstig 

Nog geen voetbal voor 
Tynaarlo en Yde De Punt 

Dat komt doordat die beregend
zijn. De gemeente bewaakt 
echter ook de toestand van die
velden.

Er heeft met de verenigingen
overleg plaatsgevonden.  

Oproep personen
Uit onderzoek blijkt dat Daniel Christian Muday (11-11-1977) 
waarschijnlijk niet meer op het adres woont waarop hij in de 
Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

Omdat hij geen adreswijziging heeft doorgegeven, is de gemeente
van plan de in de BRP opgenomen persoonslijst op te schorten, met
de aanduiding ‘verblijfplaats onbekend of vertrek naar het 
buitenland’. Dit betekent dat hij vanaf dat moment niet meer 
ingeschreven staat als ingezetene in Nederland. 

Deze persoon wordt verzocht voor 28-08-2018 aangifte te doen van
verhuizing of van vertrek naar het buitenland. Na deze datum
wordt de persoonslijst opgeschort. Daarna kan hij nog gedurende
zes weken een gemotiveerd bezwaar hiertegen indienen bij 
burgemeester en wethouders.

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

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

Sinds zaterdagavond 4 augustus is er in Eelde een lichtmast-storing.
Het gaat om het gebied rondom onder meer de Esweg, Paalakkers,
Duinerlaan, Zevenhuizerweg, Schoollaan en de Drostweg. 

Netbeheerder Enexis werkt eraan om de stroomstoring zo snel 
mogelijk te verhelpen. Dat is bij het ter perse gaan van deze krant nog
niet gelukt. Tip: op www.storing.moononline.nl/gemeentetynaarlo
kunt u precies zien welke lichtmast het bij u in de buurt wel en niet
doet.

Storing lichtmasten Eelde 

Wie zich al vaker heeft afgvraagd of een volkstuin niet iets voor hem
of haar zou zijn, kan nu zijn kans grijpen. Aan de Heerdelaan in Zuid-
laren zijn namelijk enkele tuinen beschikbaar gekomen. 
Wie belangstelling heeft of eerst meer informatie wil hebben, kan
contact opnemen met de heer Smiers van de gemeente 
Tynaarlo: 0592 -266 662. Mailen kan ook, via info@tynaarlo.nl onder
vermelding van ‘volkstuinen’.

Weer volkstuinen te huur! 

om gezonder om te gaan met
stress. Je traint je aandacht, zoals
je ook je spieren kunt trainen. Je
leert omgaan met belastende 
situaties en heftige emoties. En
om ook in lastige omstandig-
heden jezelf te blijven. Zo blijf je
een gevoel van regie en control
houden. 

Aanmelden voor de voorlich-
tingsbijeenkomst van 20 septem-
ber kan tot 13 september via
info@dewerkschuur.nl of 06 45
08 51 57. Wie de 20ste niet kan,
kan zich ook rechtstreeks voor de
training aanmelden.

Als mantelzorger last van ver-
moeidheid en stress? Dan kan de
achtweekse training Mindfulness
voor Mantelzorgers interessant
zijn. 

Al twee groepen hebben de 
training gedaan. Zij zijn er zo 
enthousiast over, dat Trias en de
gemeente hebben besloten dit
jaar er nòg een te organiseren.
Donderdagavond 20 september
is er in Ons Dorpshuis in Paters-
wolde een voorlichtingsbijeen-
komst over. 

In de training mindfulness leer je

Training Mindfulness voor mantelzorgers 


