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energiebesparing. Kinderen (8-12
jaar) en ouders spelen met Junior
Energiecoach on- en offline een
spel met leuke, leerzame 
opdrachten, puzzels en experi-
menten. Kennis en bewustwor-
ding over energie nemen toe. Het
motto is: met energie kun je 
lachen!

‘Van kinderen kunnen we
heel veel leren’
Wethouder Oetra Gopal (Duur-
zaamheid) is enthousiast over de
Junior Energiecoach. “Het is een
unieke manier om het hele gezin
aan te zetten tot energiebespa-
ring. En laten we de kracht van

Hoe bespaar je thuis zo leuk
en makkelijk mogelijk ener-
gie? Leer het met de Junior
Energiecoach, een leuk en
leerzaam spel voor gezinnen
om thuis energie te besparen.
De gemeente Tynaarlo biedt
het spel aan 50 gezinnen aan. 

Doel van het spel is een schoner
milieu en een vollere portemon-
nee. Het spel start op 5 oktober
en duurt vijf weken.  Elke week
staat in het teken van een 
andere opdracht. Het is een pro-
ject voor en door het hele gezin,
waarbij Junior Energiecoach 
gelooft in het kind als motor voor

50 gezinnen uit Tynaarlo gezocht
voor spelen Junior Energiecoach

kinderen niet vergeten: velen
van hen zijn al zo jong zo wijs in
dit onderwerp, daar kunnen we
als volwassenen veel van leren.
Jong geleerd is oud gedaan, dus
ik denk dat het spelen van dit
spel zeker zal bijdragen aan
duurzame huishoudens in 
Tynaarlo.”

Meedoen
Meedoen aan het spel of op
zoek naar meer informatie? Kijk
op www.juniorenergiecoach.nl.
Inschrijven kan van 19 augustus
tot en met 29 september.

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

In natuurgebied Tusschenwater is een onlangs stalen fotoframe
geplaatst. De fotolijst is 1,5 bij 1,5 meter en is 180 graden draai-
baar, waardoor de uitkijk op het landschap als het ware als een
levend schilderij wordt. 

Fotowedstrijd
Maak een mooie foto met of zonder het fotoframe van de uit-
zichten in Tusschenwater. Breng bijvoorbeeld de diverse functies
van het gebied in beeld zoals waterwinning en waterberging. Of
de prachtige flora en fauna in het natuurgebied en mensen 
genietend van Tusschenwater. Stuur maximaal twee foto’s naar
communicatie@drentslandschap.nl. 

De tien mooiste foto’s worden beloond met twee startkaarten, 
inclusief twee doppers, voor de Hunzeloop wandeltocht op 21
september. Dit eendaagse wandelevenement voert deelnemers
langs de mooiste plekjes in het Hunzedal, waaronder Tusschen-
water. 

Voorwaarden
Inzenden kan tot en met 6 september 2019. Winnaars krijgen 
uiterlijk 13 september persoonlijk bericht. Met het inzenden van
foto’s geeft de inzender toestemming voor mogelijk hergebruik
van de winnende foto’s in communicatiematerialen over 
Tusschenwater. Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet 
worden gecorrespondeerd. 

Fotowedstrijd Tusschenwater 

Verwijderen boot en trailer,
Borchsingel Eelderwolde
Op een parkeerplaats aan de Borchsingel in Eelderwolde staat sinds
enige tijd een houten boot op een trailer. De boot en trailer verke-
ren in verwaarloosde staat en staan bovendien op een openbare 
parkeerplaats. 
De eigenaar van de boot en trailer wordt in de gelegenheid gesteld
om binnen 2 weken na de datum van deze publicatie de boot en
trailer te verwijderen. Indien de eigenaar niet op de publicatie 
reageert of de boot en trailer niet ophaalt, worden deze op grond
van de artikelen 5.5 lid 1 en artikel 5.6 lid 1 van de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) afgevoerd.
De officiële publicatie staat op www.officiëlebekendmakingen.nl
Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met mevrouw 
Hoeben, team toezicht en handhaving, telefoon 0592 – 26 66 62. 

in de gemeente”, aldus initiatief-
nemer Hein-Peter Nauta. 
“Ook willen we de buurtgerichte 
samenwerking bevorderen.” 

Wilt u meer informatie over het
gebruik maken van de deelauto?
Kom dan naar een van de twee
informatieavonden georgani-
seerd door de Energie Coöperatie
Drentse Aa. Op 29 augustus om
20:00 uur in de Symphonie in
Eelde, en op 30 augustus om
20.00 uur in Café Onder de 
Linden in Vries. 

Wilt u zich alvast aanmelden voor
de proef of nadere informatie?
Mail dan naar 
samendoen@ecdrentseaa.nl.

reserveren om deze vervolgens
op het gewenste tijdstip te ge-
bruiken. Het delen van een auto
biedt diverse voordelen voor de
gebruiker: Zo kan men flink geld
besparen op aanschaf en onder-
houd van een auto en bovendien
levert men zo een bijdrage aan
een beter milieu en minder
drukte op de weg. 

In Tynaarlo beoogt de Energie
Coöperatie Drentse AA (ECDA)
met het bevorderen van het vol-
ledig elektrisch personenvervoer
een bijdrage te leveren aan 
de CO2-doelstellingen van de ge-
meente Tynaarlo. “Door dit in
een deelauto-opzet te doen 
leveren we daarnaast ook een 
bijdrage aan het verminderen
van de parkeer- en verkeersdruk

Dit najaar start in de ge-
meente Tynaarlo een proef
om autodelen te stimuleren.
De Energie Coöperatie
Drentse Aa stelt hiervoor van
september tot en met okto-
ber 2019 twee elektrische
deelauto’s beschikbaar. Eén
deelauto in Eelde-Paters-
wolde en één deelauto in
Vries. De gemeente Tynaarlo
ondersteunt deze proef van
harte en stelt hiervoor een op-
startsubsidie beschikbaar.

Autodelen wint steeds meer aan
populariteit. Een deelauto is een
auto met meerdere gebruikers.
Een deelauto staat 24 uur per dag
en 7 dagen in de week voor de
gebruikers klaar. Via een app
kunnen de gebruikers de auto 

Start proef autodelen

Kijkt u ook eens op
www.tynaarlo.nl


