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Stationsweg Zuidlaren 
afgesloten vanwege 
asfalteringswerkzaamheden
Vrijdag 7 september  is de Stationsweg in Zuidlaren ter hoogte van
de Laarkerk voor alle verkeer afgesloten. Die dag wordt het 
wegdek opnieuw geasfalteerd.  Een omleidingsroute is met borden
aangegeven.

Agenda

Dinsdag 11 september: 20:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a.:
-Verordeningen Startersleningen, Blijversleningen en Verzilver-
leningen Gemeente Tynaarlo
-Vaststellen bestemmingsplan brandweerkazerne GAE
-Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmings-
plan Schelfhorst Natuurwonen

De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.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

wethouder René Kraaijenbrink.
“We pakken de problemen en
uitdagingen in onze gemeente
samen aan!” Hij is er trots op dat
het vijf plaatselijke partijen is ge-
lukt een gezamenlijk programma
te ontwikkelen.

Iedereen doet mee!
B&W zetten zich er ook voor in
dat iedereen sociaal kan mee-
doen. “Dat doen we zo doelma-
tig mogelijk,” vertelt wethouder
Oetra Gopal, “maar we moeten
ook onder ogen zien dat dit meer
geld kan kosten dan we hiervoor
van de rijksoverheid krijgen.
Daarom moeten we de bereid-

B&W willen zich komende jaren
nadrukkelijk onder de inwoners
begeven en hen waar mogelijk
bij de ontwikkeling van gemeen-
telijke plannen betrekken. Daar-
naast willen ze stevig investeren
in duurzaamheid. 

Dat schrijft het college van 
B&W in zijn uitwerking van het 
Coalitieprogramma. Centraal erin
staan ‘samen, open en duur-
zaam’. 

“We gaan actief naar de inwo-
ners toe en willen hen intensiever
bij ontwikkelingen in hun 
gemeente betrekken,” zegt 

Burgmeester en wethouders:

‘Samen, open met de inwoners
werken aan duurzame toekomst’

heid hebben er méér geld voor
uit te trekken. Maar alleen wan-
neer dat noodzakelijk blijkt.”

Duurzaamheid
B&W zien duurzaamheid in de
breedste zin van het woord, met
aandacht voor schone energie,
duurzame gebouwen, omgaan
met schaarse grondstoffen, de
leefbaarheid van de dorpen en
zorg en ondersteuning die op de
lange termijn een positief effect
heeft.
Naar verwachting bespreekt 
de gemeenteraad het uitwer-
kingsprogramma van B&W op
25 september.

maar is dat niet. Eenzaamheid
die langer dan een jaar duurt, zet
zich namelijk als het ware vast in
je hoofd. En gaat niet meer van-
zelf over. 

Helaas is er geen algemeen re-
cept tegen. Wel een belangrijke
voorwaarde: succesvolle hulp
staat of valt met jouw eigen be-
reidheid om iets aan je eenzaam-
heid te doen! 

Er zijn verschillende manieren om
haar aan te pakken, zoals een di-
gitaal hulpprogramma, een ge-
spreksgroep, individuele
coaching, professionele therapie
en nieuwe vriendschappelijke
contacten zoals in een zogehe-
ten ‘maatjesproject’.

Meer informatie?
Op diverse plekken op het inter-
net is meer informatie over een-
zaamheid te vinden. 
Zoals op www.eenzaamheid.info
en het Vlaamse
www.doorbreekeenzaamheid.be

Hebt u zelf last van eenzaam-
heid? Of kent u mensen die dat
hebben? En weet u ondanks al
die informatie niet wat je ermee
moet doen? Neem dan contact
op met het sociaal team van uw
dorp. Telefoon 0592-266737. Of
stuur een mail naar sociaal-
team@tynaarlo.nl.

Heel wat mensen voelen zich
eenzaam. Sommigen een korte
tijd, anderen langer. Weer ande-
ren heel lang. En dat is geen
pretje. Integendeel. Reden om te
proberen weer (meer) fijne con-
tacten met andere mensen op te
bouwen. Maar dat lukt niet ie-
dereen. 

Je kunt langdurige eenzaamheid
als iets onvermijdelijks zien. ‘t Is
nou eenmaal zo’. Of in actie ko-
men, al is het maar voor je ge-
zondheid. Ze zou namelijk net zo
slecht zijn als het roken van der-
tien sigaretten per dag. Ze ver-
zwakt je afweersysteem. Ze ver-
hoogt ook je bloeddruk en maakt
je vatbaarder voor ziektes. Je ge-
neest er ook minder snel door.  

Meer dan een miljoen een-
zame Nederlanders
Als we over eenzame mensen
praten, denken we al gauw aan
een oudere. Maar dat is onte-
recht. Ook kinderen kunnen er
last van hebben. De meeste men-
sen die zich veel eenzaam voelen
zijn zelfs tussen de 35 en 50 jaar!
Uit onderzoek blijkt dat meer dan
een miljoen Nederlanders zich
sterk eenzaam voelt.   

De oplossing
“Gewoon, het café in gaan. Of je
aansluiten bij een vereniging.”
De oplossing lijkt eenvoudig,

Eenzaamheid: 
je kunt er echt iets aan doen!

geleverd (deelnemers worden
hiervan op de hoogte ge-
steld),

j. hebben een lager energiever-
bruik dan het landelijke ge-
middelde. (Bij het gebruik van
een biomassaverwarmings-
bron als hoofdverwarming is
het rendement minimaal
80%.)

Op 30 oktober worden de geno-
mineerden voor de juryprijzen
bekend gemaakt.

Publieksprijzen
Het publiek stemt eerst in een
provinciale en daarna in een lan-
delijke ronde. 
Eerste stemronde: van 1 t/m 21
oktober op het duurzaamste huis
van de provincie. De winnaars
worden 23 oktober bekend ge-
maakt. 
Tweede stemronde: van 28 okto-
ber t/m 16 november op het
duurzaamste huis van Nederland.
Deelnemers: de winnaars van de
provinciale ronden

schakelde woningen van 1945 tot
2000, vrijstaande woningen van
1945 tot 2000, en woningen van
na 1999.

Voorwaarden
Deelnemers aan de verkiezing
duurzaamste huis van Nederland
2018:
a. hebben hun woonhuis als

voorbeeld aangemeld,
b. wonen minimaal 1 jaar in de

woning,
c. wonen in Nederland,
d. hebben zich aangemeld vóór

30 september 2018,
e. kunnen aanwezig zijn bij de

prijsuitreiking op vrijdag 23
november,

f. hebben het formulier met vra-
gen voor de jury ingediend,

g. hebben minimaal één foto van
hun woning toegevoegd,

h. hebben minimaal drie (be-
langrijkste) duurzame maat-
regelen online beschreven,

i. hebben het energieverbruik
van de woning doorgegeven
en het bewijs voor de jury in-

In oktober en november is de eer-
ste verkiezing van het duurzaam-
ste huis van Drenthe en Neder-
land. Iedereen die zijn/haar huis
grondig heeft verduurzaamd of
zelfs helemaal duurzaam nieuw
heeft gebouwd, kan zich tot en
met 30 september inschrijven.

Wie meedoet, maakt kans op ver-
schillende prijzen, zoals de titel
leukste, beste en meest innova-
tieve duurzame huis.

In de provincies Friesland, Gro-
ningen, Drenthe en Noord-Bra-
bant kiest een vakjury het Duur-
zaamste Huis van de provincie.
Ook het publiek kan stemmen en
een provinciale en landelijke win-
naar kiezen (publieksprijs).

Aanmelden
Wie mee wil doen, moet zijn huis
allereerst als voorbeeld aanmel-
den op de website
https://duurzamehuizenroute.nl. 
Er zijn vier categorieën: wonin-
gen van vóór 1945, rij- en ge-

“Woont u in het duurzaamste huis van Drenthe?”

minste dat ze van ons verdie-
nen!”

Komend voorjaar klaar
De gebouwen zijn komend voor-
jaar klaar. Dat is later dan oor-
spronkelijk gehoopt. Oorzaak: de
zich voorspoedig ontwikkelende
economie, waardoor iedereen wil
bouwen. Daardoor hebben de
bouwvakkers hun handen vol en
is het moeilijker om snel aan het
goede bouwmateriaal te komen.

Daarnaast werkte de grond on-
der de school niet mee. Die is om
te bouwen moeilijker dan (op
goede gronden) verwacht.

Op de voet volgen
Directeur Leonie Magnin is blij
dat het hoogste punt is bereikt:
“Dat mag gevierd worden! Om-
dat het nieuwe gebouw pal naast
de huidige school komt kunnen
we het bouwproces op de voet
volgen. Leuk voor de leerlingen
om zo hun toekomstige school
te zien ontstaan.

Maandagochtend vierde het
dorp Tynaarlo het bereiken van
het hoogste punt van de in aan-
bouw zijnde nieuwe basisschool
en gymzaal. De leerlingen stre-
den met houten blokken om de
bouw van de hoogste toren, en
directeur Leonie Magnin van de
school en wethouder Hans de
Graaf hielden speeches.

Het gaat niet om zo maar een
nieuw schoolgebouw en zo maar
een nieuwe gymzaal. Ze zijn 
namelijk energieneutraal en 
gasloos. Daardoor helpen ze mee
de aantasting van ons klimaat en
daarmee onze leefwereld terug
te dringen, of in ieder geval te 
beperken. En daarmee zijn ze
moderner en toekomstgerichter
dan bijna alle scholen in ons land.

Wethouder Hans de Graaf vroeg
aandacht voor de bouwers van
de school en gymzaal. “Ze zijn al
maanden hard voor jullie aan het
werk. En veel dagen in de hitte.
Een warm applaus is het wel het

Hoogste punt school en gymzaal
tynaarlo gevierd 

v.l.n.r. Roelf Tempel (Brands Bouw), Leonie Magnin (directeur OBS
Oelebred) en wethouder Hans de Graaf

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.
De training start halverwege 
oktober en duurt acht weken.
Donderdagavond 20 september
is er in Ons Dorpshuis in Paters-
wolde een voorlichtingsbijeen-
komst over. 

In de training mindfulness leer je
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

Training Mindfulness 
voor mantelzorgers
20 september voorlichtingsbijeenkomst


