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paarden dan wit licht. Sinds vorig
jaar is de markttijd verkort met
één uur, de handel moet om
15.00 uur worden gestaakt in
plaats van 16.00 uur. Dat scheelt
voor paarden (en handelaren)
een uur op de markt staan.

Warenmarkt en landbouw-
show
Vier kilometer warenmarkt in het
centrum en een landbouwshow
met spectaculaire landbouwma-
chines tussen de Marktstraat en
de Brink maken de Zuidlaarder-
markt compleet.

Feestweek
De Stichting Evenementen Zuid-
laardermarkt heeft weer een
mooi programma gemaakt. De
feestweek gaat van start met de
opening van de kermis, op vrijdag
12 oktober om 20.00 uur. Zater-

De derde dinsdag van oktober
staat voor de deur. Dat betekent:
Zuidlaardermarkt! De brinken en
straten in Zuidlaren zijn die dag
gevuld met paarden, handelaren,
marktkooplui, kramen, kermisex-
ploitanten en –attracties. Dui-
zenden bezoekers uit binnen- en
buitenland komen hier op af. Om
6.00 uur precies opent burge-
meester Marcel Thijsen de markt,
onder de klok op de grote brink.
De Zuidlaardermarkt vindt dit
jaar voor de 818e keer plaats.

Paardenmarkt
De paardenmarkt wordt gehou-
den op de brink gelegen tussen 
’t Achterom en de Zuiderstraat.
Op dit marktterrein is voldoende
ruimte voor de paarden en het
publiek. ’s Nachts wordt het ter-
rein verlicht met groene lampen,
omdat dat rustiger is voor de

16 oktober Zuidlaardermarkt 
dags is er de Zuidlaardermarkt-
loop, waar honderden hard-
lopers hun beste beentje voor-
zetten. Muziek, vuurwerk en een
kinderrommelmarkt staan ook
op zaterdag op het programma.
Op zondag zijn de winkels open
en is er straattheater. Maandag
bereidt Zuidlaren zich met veel
muzikaal optreden voor op de
Nacht van Zuidlaren. 
Woensdag sluit de feestweek af
met de traditionele kindermid-
dag op de kermis. Het staat 
allemaal uitgebreid op 
www.evenementenzuidlaarder
markt.nl.

Veel straten afgesloten
Tijdens de feestweek en de Zuid-
laardermarkt zijn veel straten in
Zuidlaren afgesloten. 
Op www.tynaarlo.nl staat 
een compleet overzicht.

Maandag 15 oktober: 20.00 uur
Openbare vergadering van het overlegorgaan Drentsche Aa
Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4 in Drouwen
Informatie en documenten: www.drentscheaa.nl.

Wandelen voor een 
schonere buurt

De gemeente Tynaarlo organi-
seert samen met de oprichter
van de website 
www.trashwalking.nl ‘afval-
wandelingen’, waarbij tijdens
negen wandelingen kriskras
door de gemeente zwerfafval
wordt opgeruimd. Voor de 
gezelligheid, voor het milieu
of voor  het aangezicht van uw
buurt: wat uw motivatie ook is,
u bent van harte uitgenodigd
om mee te doen! Op 21, 28 en
30 oktober en op 4, 11 en 
14 november worden de 
komende ‘trashwalks’ gelopen.

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

Geen afvalinzameling tijdens de
Zuidlaardermarkt
In Zuidlaren en Midlaren wordt restafval en plastic niet op 16 
oktober opgehaald, maar op zaterdag 20 oktober. 

ambachtenmuseum. Aansluitend
stond een informeel gesprek op
het programma waarin college
en medewerkers van De Wachter
elkaar informeerden over plan-
nen en wensen voor de nabije
toekomst.  

Wethouder Pepijn Vemer 
(bedrijvencontacten) was onder
de indruk. “De Wachter is een
prachtig monument. Het mu-
seum wordt gerund met behulp
van maar liefst 200 vrijwilligers.
Dat is bewonderenswaardig. 
Tijdens ons bezoek hebben we
met elkaar verkend wat we sa-
men kunnen doen om de positie
van De Wachter als toeristische
trekpleister en vrijwilligersorga-
nisatie in onze gemeente te 
behouden en te versterken.”

Het college van burgemees-
ters en wethouders van de 
gemeente Tynaarlo vindt een
goede relatie met onder-
nemers belangrijk. Om die 
reden gaat het college regel-
matig op bedrijfsbezoek.
Dinsdag 2 oktober waren zij
te gast bij Molen De Wachter
in Zuidlaren. 

Molen De Wachter is een muse-
ummolen uit 1851 en een be-
langrijke toeristische trekpleister
in de gemeente Tynaarlo. De
windmolen is gebouwd voor het
malen van granen en specerijen,
maar wordt ook gebruikt om olie
uit lijnzaad te slaan. Tijdens het
bedrijfsbezoek kreeg het college
een uitgebreide rondleiding door
de molen en het stoom- en 

College bezoekt Molen De Wachter 

Het college van B&W en de bedrijvencontactfunctionaris met enkele
bestuursleden en vrijwilligers van Molenmuseum De Wachter

Oetra Gopal loopt in november
nog een trashwalk mee.

Doe mee!
Heeft u ook zin om mee te 
lopen? Opgeven kan via:
www.trashwalking.nl/terborch.
Wees er snel bij, want per 
wandeling kunnen zes tot acht
mensen meelopen. Op deze 
website vindt u ook veel meer 
informatie over ‘trashwalken.’

Na een succesvolle eerste trash-
walk afgelopen zondag, waarbij
in Eelderwolde maar liefst 19 kg
(!) zwerfafval is opgeruimd, is het
de komende week tijd voor trash-
walk 2 en 3 van de ‘zwerfafval-
estafette’ in de gemeente.
Op zondag 14 oktober om 10.00
uur start een wandeling in de
omgeving van Yde. Startlocatie
is Trefpunt de Punt, Groninger-
straat 163. Opgave via:
www.trashwalking.nl/terborch

Op stap met de wethouder
Op dinsdag 16 oktober om 10.00
uur wordt de omgeving van Gro-
ningen Airport Eelde aangepakt.
Wethouders Oetra Gopal en
Henk Lammers lopen deze keer
ook mee: bij de start van de wan-
deling op de parkeerplaats bij het
TerraNext  (Burg. J.G. Legroweg
29) geven ze symbolisch het 
‘estafettestokje’ aan elkaar door.  

Ze laten met dit officiële startsein
zien dat er vanuit verschillende
portefeuilles (duurzaamheid/
openbare ruimte) aandacht is
voor zwerfafval in de hele 
gemeente.  Henk Lammers loopt
vervolgens de hele route mee.

Wethouders lopen mee in 
komende trashwalks 

volwassenen uit het dorp.

De plannen zijn gerealiseerd met
bijdragen van de gemeente, 
provincie en diverse fondsen.
Maar het was niet gelukt zonder
de inzet van de dorpsbewoners.
Zij hebben zich twee jaar lang 
ingespannen om hun doel te 
bereiken: een speelveld en tege-
lijkertijd ook een ontmoetings-
plek voor jong en oud.

Midlaren heeft vanaf nu weer
een volwaardig sport- en speel-
veld. Op het voorheen drassige
veld is drainage aangelegd. Ook
zijn er nieuwe voetbalgoals en
een klimtoestel geplaatst. 

Vrijdag 5 oktober was de officiële
opening door burgemeester 
Marcel Thijsen. Nadat hij de
scheepsbel had geluid was er een
voetbalwedstrijd tussen jeugd en

Sport- en speelveld in Midlaren
weer als nieuw 

kleedkamers extra groot. Ook
konden ze hier aan den lijve on-
dervinden hoe het is om een be-
perking te hebben. Zo konden ze
geblinddoekt een pad lopen met
een blindenstok. En deed de wet-
houder mee aan een ritje op een
scootmobiel over een parcours
met obstakels. 

Maar ook door het aantrekken
van bedrijven op het terrein, zoals
de reguliere kinderopvang die er
gevestigd is. 

Bij het Molenduinbad nam het
dertigtal een kijkje in het bad dat
toegankelijk is gemaakt voor een
grote groep mensen. Zo is er een
tillift in het zwembad en zijn de

Tynaarlo wil toe naar een samen-
leving waarin iedereen mee kan
doen. Dat dit voor mensen met
een beperking allesbehalve van-
zelfsprekend is, werd wethouder
Oetra Gopal vorige week tijdens
de Week van de Toegankelijkheid
nog eens extra duidelijk.

Op woensdag 3 oktober ging zij
samen met het VN Panel en zo’n
30 adviesraadleden, bestuurders,
ervaringsdeskundigen en beleids-
adviseurs met een bus langs drie
locaties. Ze bezochten het Drents
museum in Assen, Visio de Brink
in Vries en het Molenduinbad in
Norg. Instellingen die actief mee-
deden aan de Week van de Toe-
gankelijkheid en bewust bezig
zijn met dit onderwerp.
Tijdens de busrit presenteerde het
VN Panel hun plannen en maakte
voor de rest van het gezelschap
inzichtelijk waar zij zoal tegen-
aanlopen in het dagelijks leven. 

Bustour
Bij het Drents museum kon het
gezelschap ervaren hoe speciale
rondleidingen voor mensen met
dementie, een auditieve beper-
king en blinden worden gegeven.
En kregen ze een toelichting over
de stappen die het museum heeft
gemaakt om het gebouw fysiek
toegankelijk te maken. 

Visio De Brink is volledig ingericht
op mensen met een visuele en
verstandelijke beperking, hier
hebben ze als doel gesteld om de
cliënten meer deel uit te laten
maken van de samenleving. Door
meer activiteiten buiten de in-
stelling te doen met cliënten.

Week van de Toegankelijkheid
Wethouder Gopal op pad met VN Panel

Van links naar rechts: Sanne Meijerink (beleidsmedewerker sociaal do-
mein), wethouder Oetra Gopal, Hendrik Jan Menninga en Jeroen
Veltheer (leden VN Panel).

VN Panel onmisbaar op weg naar Toegankelijk Tynaarlo

Het VN Panel bestaat uit acht leden, een aantal van hen heeft een
verstandelijke beperking en een aantal een lichamelijke beperking.
Zij denken mee over hoe de toegankelijkheid in Tynaarlo verbeterd
kan worden en geven daarvoor de gemeente en anderen 
gevraagd en ongevraagd advies. 

Wethouder Gopal vindt het van groot belang om goed naar hen
te luisteren: “Het VN Panel is voor ons van onschatbare waarde.
Onze maatschappij is er nog lang niet altijd op ingericht dat men-
sen met een beperking op alle gebieden volwaardig mee kunnen
doen. Juist zij kunnen ons duidelijk maken wat ervoor nodig is om
dit verbeteren in Tynaarlo.”

Het college van B&W heeft samen met het VN Panel en Visio de
Brink de visienotie 'Op weg naar een inclusief Tynaarlo' opgesteld
met daaraan gekoppeld de agenda 'Stapje voor Stapje '. Hierin 
worden per jaar de actiepunten vastgesteld. Meer informatie:
www.tynaarlo.nl (zoek op ‘inclusief Tynaarlo’).


