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uur moeten de paarden van het
marktterrein zijn.

Warenmarkt en landbouwshow
Vier kilometer warenmarkt in het
centrum en een landbouwshow
tussen de Marktstraat en de Brink
maken de Zuidlaardermarkt com-
pleet.

Feestweek
De Stichting Evenementen Zuid-
laardermarkt heeft weer een
mooi programma gemaakt. De
feestweek gaat van start met de
kermis. De kermis draait volop
vanaf vrijdag 11 oktober 19.00
uur met 34 spannende attracties
voor jong en oud.

Zaterdag 12 oktober om 10.00
uur is de start van de 44e Zuid-
laardermarktloop, waar honder-
den hardlopers hun beste beentje
voorzetten. Een kinderrommel-
markt, vuurwerk en muziek staan

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. 

Duizenden bezoekers uit binnen-
en buitenland komen hier op af.
Voorafgegaan door de Harmo-
nie uit Vries opent burgemeester
Marcel Thijsen om 6.00 uur pre-
cies de markt, onder de klok op
de grote brink. De Zuidlaarder-
markt vindt dit jaar voor de 819e

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. De handel in paarden
stopt om 15.00 uur en om 16.00

15 oktober Zuidlaardermarkt 
zaterdag na de Zuidlaarder-
marktloop op het programma. 

Zondag 13 oktober zijn de win-
kels open en is er straattheater
aan de Stationsweg en de Milly-
straat.  Maandag 14 oktober om
20.00 uur is de aftrap van de
Nacht van Zuidlaren met het
Foute Feest aan de Brinkstraat.
Aansluitend is er live muziek 
in de feesttent en de horeca.
Woensdag sluit de feestweek 
af met de traditionele kinder-
middag op de kermis. Het 
volledige programma staat op
www.evenementenzuidlaarder
markt.nl.

Veel straten afgesloten
Tijdens de feestweek en de Zuid-
laardermarkt zijn veel straten in
het centrum van Zuidlaren afge-
sloten. Op www.tynaarlo.nl staat
een overzicht.

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

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Tynaarlo? Wat vindt
u passen bij onze gemeente? Oftewel, wat vindt u Typisch Tynaarlo?
Die vraag staat de komende tijd centraal bij het maken van een 
omgevingsvisie voor de gemeente. Vorige week ging hiervoor de 
campagne ‘Typisch Tynaarlo’ van start en werd de website
www.typischtynaarlo.nl gelanceerd.

Typisch Tynaarlo
Het komende jaar is er op verschillende manieren aandacht voor de tot-
standkoming van de omgevingsvisie. Centraal staat steeds het 
samen werken aan de visie. Op de website www.typischtynaarlo.nl is
alle ruimte voor bezoekers om hun mening over de diverse onder-
werpen achter te laten. Ook kunnen ze op de site met elkaar in gesprek.
Dit najaar houdt de gemeente zes themaweken waarin bezoekers tel-
kens op andere stellingen kunnen reageren. Via posters, advertenties
en social media wordt de komende tijd regelmatig de aandacht ge-
vraagd voor de campagne. Later dit jaar en begin volgend jaar volgt
nog een reeks inloopbijeenkomsten in een groot aantal kernen.

Deze week thema duurzaamheid centraal
Deze week is de eerste themaweek en die staat in het teken van duur-
zaamheid. Op www.typischtynaarlo.nl kunt u reageren op stellingen
en uw mening achterlaten. Ook is op donderdag 10 oktober een 
inspiratieavond over duurzaamheid op het gemeentehuis. Wat de 
gemeente bijvoorbeeld graag van u wil weten, is of u vindt dat we
samen moeten werken aan een meer duurzame samenleving of dat
u vindt dat er meer in individuele oplossingen, zoals zonnepanelen
op het eigen dak, moet worden gedacht.

Wethouders Vemer en Kraaijenbrink en de heer Wiekema van het
GBOT gaven samen met leerlingen uit groep 8 van de Menso Al-
tingschool het startschot voor de campagne Typisch Tynaarlo

Doe mee met het leefbaarheidsonderzoek!
Onderdeel van de campagne ‘Typisch Tynaarlo’ is een leefbaar-
heidsonderzoek. Alle inwoners van de gemeente Tynaarlo hebben
afgelopen week per brief een uitnodiging ontvangen om deel te
nemen aan dit onderzoek. Dat kunnen zij invullen via
www.typischtynaarlo.nl. Er wordt onder meer gevraagd naar hun
waardering van het onderwijs, de openbare ruimte en de winkel-
voorzieningen. Het invullen van de vragenlijst kan tot maandag 21
oktober en neemt ongeveer vijftien minuten tijd in beslag.

Wethouder Hans de Graaf tijdens de opening van Outdoor Fitnes-
spark in De Groeve (Foto: MarrigjeBFotografie)

Dit is een gezamenlijke actie van
tuinvereniging Groei & Bloei en
de gemeente Tynaarlo.

Haal een tegel of steen uit je tuin
en ruil deze tijdens de Inspiratie-
avond Duurzaamheid op 10 okto-
ber voor een plant. De gemeente
doet mee met ‘Operatie Steen-
breek’ en wil samen met organisa-
ties en bewoners in actie komen
voor meer groene tuinen in de ge-
meente. Meer groen is niet alleen
mooi en gezond, het zorgt ook
voor verkoeling, levert een bijdrage
aan de biodiversiteit, regenwater
kan de grond intrekken en voor-
komt overbelasting van het riool.

Tegel eruit, plant erin!
Tuintegel-ruilactie voor meer groene tuinen

Inloopspreekuur 
wethouder Oetra Gopal
Wethouder Gopal is gebiedswethouder voor Eelde-Paterswolde. 
Zij houdt op donderdag 17 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur 
inloopspreekuur in Eelde-Paterswolde in Woonzorgcentrum Symp-
honie aan de Hooiweg 18, 9761 GR te Eelde. U bent van harte 
welkom om binnen te lopen. Het is niet nodig om een afspraak te 
maken.

Eens per maand
Wethouder Gopal houdt eens per maand spreekuur. Het spreekuur
vindt in 2019 nog op 7 november en 12 december plaats.

Oetra Gopal, voor Vries Pepijn
Vemer, voor Zuidlaren is dat
Henk Lammers, voor de kleinere
kernen ten oosten van de A28 is
dat René Kraaijenbrink en voor
de kleinere kernen ten westen
van de A28 is dat Hans de Graaf.

Aanmelden
Inwoners kunnen een gesprek
met de wethouder inplannen via
het bestuurssecretariaat. Per 
telefoon via 0592-266662, of 
door een email te sturen aan 
bestuur@tynaarlo.nl. Per week
heeft iedere wethouder ruimte
voor drie afspraken.

Burgemeester Thijsen
Burgemeester Marcel Thijsen
heeft spreekuur op afspraak en in
het gemeentehuis. Inwoners 
kunnen er met alle onderwerpen
terecht. Ook hiervoor kan een 
afspraak gemaakt worden via het
bestuurssecretariaat.

Inwoners van de gemeente 
Tynaarlo kunnen een afspraak
maken om met één van de wet-
houders in gesprek te gaan. Zij
kunnen bij hen terecht met vra-
gen, ideeën, zorgen of andere
zaken.

Visite
Deze afspraak hoeft niet per sé in
het gemeentehuis te zijn. In over-
leg met de inwoner wordt geke-
ken waar en op welk tijdstip het
gesprek plaatsvindt. Dat kan dus
ook bij de mensen thuis, of op
een andere locatie in het eigen
dorp.

Gebiedswethouders
Inwoners die in gesprek willen
met de wethouder, komen te-
recht bij de wethouder die in hun
omgeving actief is. De zoge-
noemde gebiedswethouder. 

Voor Eelde-Paterswolde is dat

Wethouders op visite

En er is meer…schuif bijvoor-
beeld aan bij één van de lezingen
van Marc ter Horst, die het suc-
cesvolle kinderboek ‘Palmen op
de Noordpool’ schreef over kli-
maatverandering. Of loop rond
over de markt, waar informatie te
vinden is over bestaande projec-
ten en initiatieven uit de ge-
meente.

Zie het volledige programma op
pagina 3.

Donderdag 10 oktober is de lan-
delijke Dag van de Duurzaam-
heid. Wilt u zich laten adviseren
over het verduurzamen van uw
woning? Overweegt u over te
stappen op elektrisch rijden? Wilt
u nu echt eens weten wat u zelf
kunt doen voor een beter milieu?
Kom dan tussen 19.00-21.30 uur
naar de inspiratieavond duur-
zaamheid die de gemeente deze
dag organiseert op het gemeen-
tehuis.

10/10 inspiratieavond 
duurzaamheid op gemeentehuis

door alle doelgroepen vind ik
mooi. Dit bevordert het sociale
contact tussen onze inwoners van
jong tot oud. Dat maakt bewe-
gen niet alleen gezond, maar ook
heel gezellig.”

ondersteuningen van de ge-
meente Tynaarlo. Wethouder
Hans de Graaf: “We vinden het
belangrijk dat we een gezonde
leefstijl zo laagdrempelig en toe-
gankelijk mogelijk te maken voor
onze inwoners. Het feit dat de
beweegparken gebruikt worden

De gemeente Tynaarlo is twee
beweegtuinen rijker. Woensdag
2 oktober opende wethouder
Hans de Graaf de beweegtuin bij
woonzorgcentrum Het Mozaïek
in Zuidlaren. Een paar dagen eer-
der, op zaterdag 28 september,
verrichtte hij de opening van het
Outdoor Fitnesspark in De
Groeve. 

Het fitnesspark in De Groeve
heeft zeven verschillende toe-
stellen waarmee gebruikers 
cardio-, balans- en krachtoefe-
ningen kunnen doen. Tijdens de
feestelijke opening konden 
bezoekers uitgebreid kennis 
maken met de toestellen en 
kregen ze nuttige tips en trucs. 

De sport- en beweegtuin in Zuid-
laren bestaat uit beweegtoestel-
len waarmee mensen recreatief
en sportief kunnen bewegen. 
Bewoners van woonzorgcentrum
Mozaïek, maar ook inwoners van
Zuidlaren zijn er van harte wel-
kom. Daarnaast gebruikt een
aantal praktijken voor fysiothe-
rapie de beweegtuin voor bui-
tenactiviteiten van hun cliënten.

Beide beweegparken zijn tot
stand gekomen met financiële

Wethouder De Graaf opent 
beweegtuinen in De Groeve en Zuidlaren 

Praat mee over de 
toekomst van Tynaarlo!



Donderdag 10 oktober inspiratieavond 
duurzaamheid op gemeentehuis


