
Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 26 september 2018

Agenda
Dinsdag 2 oktober: 20:00 uur
• Openbare Raadsinformatieavond, gemeentehuis Vries

Onderwerp: handhaving permanente bewoning recreatiewo-
ningen

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

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 8 okto-
ber van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg
kan het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een af-
spraak maken kan tot en met donderdag 4 oktober 12.00 uur via
een medewerker van team Juridische Zaken van de gemeente (tel.
0592-266 662).

Lukas Koops, brandweer Vries

Thijsen vertelt dat hij regelmatig
op de brandweerposten en bij
oefeningen aanwezig is: “Want
ook al hebben we de brandweer
in Drenthe geregionaliseerd, het
zijn wel mijn inwoners die dit 
belangrijke vrijwilligerswerk
doen!”

Vorige week donderdag bezocht
burgemeester Marcel Thijsen een
oefening van de brandweerpost
Vries. In een oranje overall gehe-
sen kreeg hij als slachtoffer één
van de hoofdrollen in de oefe-
ning. Met een hoogwerker werd
hij uit het brandende pand gered.

Burgemeester uit brandend 
oefenpand gered 

De werkzaamheden aan de Meerwegbrug tussen Haren en Paters-
wolde worden uitgevoerd in oktober. De provincie Groningen en on-
dernemers aan het Paterswoldsemeer hebben hierover gezamenlijk
afspraken gemaakt.

Er komen een fietsbrug en een tijdelijke noodbrug voor gemotori-
seerd verkeer(eenrichtingsverkeer) te liggen, waar het verkeer gebruik
van kan maken tijdens de werkzaamheden. De noodbrug is te 
gebruiken voor verkeer dat vanuit Haren komt. Verkeer dat vanuit 
Paterswolde richting de A28 rijdt, moet omrijden via oprit Eelde of
Groningen-Zuid.

Het groot onderhoud aan de Meerwegbrug zal op korte termijn 
starten. De exacte startdatum van de werkzaamheden wordt 
binnenkort bekend gemaakt.

Werkzaamheden Meerwegbrug
in oktober uitgevoerd 

Is vrijwilligerswerk iets voor u?
Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Tynaarlo vertelt u er graag
meer over

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Tynaarlo
Nieuwe rijksweg 37 in Vries
Tel: 0592 - 338 938 
(receptie Trias)

Iedere dinsdag middag tussen
13.00 en 16.00 vrije inloop,
daarbuiten op afspraak

Senioren- en hersengymnastiek
i.c.m. muziekmiddag

Lentis, Dagbesteding De Horst,
E 212, 9471 KW Zuidlaren
Tel: 050 - 409 7332  

Dinsdag 2 oktober, 
van 13.30 uur tot 16.00 uur

Een optreden van volkszang 
Roden met aansluitend een 
driegangendiner

Woonzorgcentrum Symphonie,
Hooiweg 18, 9761 GR Eelde
Tel voor opgave: 050 - 309 2626
Kosten: t 13,50 
(inclusief muziek en eten)

Donderdag 27 september,
volkszang Roden van 15.00 uur
tot 16.30 uur met aansluitend
het diner

Soort activiteit Waar Wanneer 

Vraag en aanbod markt om
eenzaamheid te verjagen – 
Wie zoekt iemand om iets 
gezelligs te doen en wie heeft
iets te bieden?

Sociaal Team Zuidlaren
Ludinge 4, Zuidlaren
Tel: 050 - 409 4468
Indien u geen vervoer heeft
helpen we u graag om dit op 
te lossen.

Woensdag 3 oktober, 
van 14.00 uur tot 17.00 uur

Historische wandeling en/of 
samen koken en eten

Lentis, Dagbesteding De Horst,
E 212, 9471 KW Zuidlaren
Tel: 050 - 409 7332 

Donderdag 4 oktober, 
van 10.00 uur tot 13.00 uur

Koffiemoment nieuwe stijl: el-
kaar ontmoeten, ideeën uitwis-
selen en kijken of er nieuwe
verbindingen tot stand kunnen
komen.  

MFA de Zeijer Hoogte, 
Ubbenaseweg 7,
9491 AA Zeijen
Tel: 06 - 2540 4612 of
0592 - 409 888.
Kosten: t 5,00 
(inclusief koffie & koek) 

Het eerste koffiemoment is op
25 oktober, van 10.00 - 12.00
uur en van 19.30 - 21.00 uur.

te herkennen voor de buiten-
wereld.

Kortom: reden genoeg om in 
actie te komen.  In de Week te-
gen Eenzaamheid wordt landelijk
aandacht gevraagd voor dit pro-
bleem onder de slogan: kom 
erbij! Want eenzaamheid aan-
pakken begint met het leggen
van contact.

Ook in de gemeente Tynaarlo
wordt aandacht besteed aan de
week. “Tynaarlo Erbij”, een 
initiatief van verschillende orga-
nisaties in onze gemeente, orga-
niseert deze week verschillende
activiteiten rondom de Week van
de Eenzaamheid. In de tabel
vindt u wat deze activiteiten zijn,
waar ze zijn en wanneer ze wor-
den georganiseerd.

Wilt u zelf iets doen tegen een-
zaamheid? Verderop in deze
Oostermoer vindt u een adver-
tentie met oproepjes van men-
sen en organisaties die uw hulp
heel goed zouden kunnen 
gebruiken.

Van 27 september tot 6 oktober
staat Nederland in het teken van
de Week tegen Eenzaamheid.
Meer dan een miljoen Nederlan-
ders voelen zich eenzaam. Vaak
wordt gedacht dat dit alleen 
oudere mensen betreft. Dit is niet
het geval: van jong tot oud, in
elke leeftijdscategorie bevinden
zich mensen die zich eenzaam
voelen.

Wat is eenzaamheid? Het is lastig
om dit precies uit te leggen. 
De website
www.samentegeneenzaamheid.
nl, die ook uitgebreid aandacht
besteed aan deze week, hanteert
de volgende definitie: “Een-
zaamheid is het subjectief erva-
ren van een onplezierig of on-
toelaatbaar gemis aan (kwaliteit
van) bepaalde sociale relaties.”

Dus: iemand kan heel veel con-
tacten hebben, maar zich toch
eenzaam voelen. Net zo goed als
dat iemand die weinig contacten
heeft, zich niét eenzaam voelt.
Het is een heel persoonlijk pro-
bleem en dat maakt het moeilijk

Week tegen Eenzaamheid: 
Kom erbij! 

Vanaf eind juni kon er al geskatet worden op het nieuwe skatepark in Zuidlaren. Nu ook de tribune en
de mini-voetbaldoeltjes er staan, is het tijd voor de officiële opening. Dat doet burgemeester Marcel 
Thijsen komende vrijdag om 13.00 uur.

Skateclinics voor iedereen!
Tussen 14.00 en 16.00 uur is er een demonstratie door skaters van het Colosseum in Groningen (groot over-
dekt skatepark) en geven zij clinics. Ervaring of niet, iedereen is welkom het eens te proberen, skateboards
en materialen zijn aanwezig. 

Inzet jongeren Zuidlaren
Drijvende kracht achter het nieuwe skatepark zijn Mees Pruis en Luc Nieborg, samen met vrienden en 
betrokken ouders hebben zij zich ingezet voor de nieuwe skatebaan in hun dorp.

28 september opening 
skatepark Zuidlaren 


