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Ben jij tussen de 11 en 21 jaar en wil jij jouw stem en
die van andere jongeren laten horen in de ge-
meente? Wil jij activiteiten organiseren voor en door
jongeren, en advies geven? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

Op vrijdag 29 november van 19:00 tot 21:00 houdt
#JongTynaarlo een open avond op het gemeente-
huis in Vries. Deze avond gaan we leuke activiteiten
doen, horen wij graag jullie mening en geven wij jou
de kans om één van onze nieuwe leden te worden!

Interesse? Stuur dan een mailtje naar JongTynaarlo@Tynaarlo.nl

Oproep van #JongTynaarlo

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

De gemeente Tynaarlo nodigt
inwoners uit voor een inspraak-
en werkbijeenkomst over de
manier waarop zij de komende
vier jaar gaat werken aan de
zorg en ondersteuning die de
gemeente biedt. Hoe de 
gemeente dit wil doen staat in
de concept kadernota Sociaal
Domein ‘De kunst van het 
samen leven’. Hierin is de input
van inwoners en maatschappe-
lijke organisaties meegeno-
men. Ook in het vervolgtraject
wil de gemeente de input van
inwoners meenemen.

De gemeente Tynaarlo wil een
gemeente zijn waar inwoners,
organisaties, vrijwilligers, 
ondernemers en gemeente 
samenwerken aan een krach-
tige samenleving met geluk-
kige en gezonde inwoners.
Voor de komende 4 jaren is er
een nieuwe kadernotitie opge-
steld voor het sociaal domein.
In deze kadernota staat 
beschreven op welke manier
de gemeente wil werken aan
de hulp en ondersteuning 
aan haar inwoners voor de 
komende 4 jaren. En hoe we
daarin gezamenlijk met inwo-
ners en organisaties oplossin-
gen zoeken voor vraagstukken
zoals eenzaamheid, schulden,
armoede en werkeloosheid.

U bent van harte welkom
om deel te nemen aan de
bijeenkomst! Ontvangst is
vanaf 19.30 uur
• Dinsdag 26 november van

19.45- 22.00 uur in het Brink-
hotel Zuidlaren voor inwo-
ners van Zuidlaren en omlig-
gende dorpen;

• Woensdag 27 november van
19.45- 22.00 uur in de Ont-
moetingshuis in Vries voor 

inwoners van Vries en omlig-
gende dorpen;

• Donderdag 28 november van
19.45- 22.00 uur in restaurant
‘t Huys van Bunne voor in-
woners van Eelde-Paters-
wolde en omliggende dor-
pen.

De concept kadernota ligt nu
ter inzage. Tot woensdag 8
januari kunnen inwoners en
belanghebbenden hun reactie
geven. In het eerste kwartaal
van 2020 besluit de gemeente-
raad definitief over de concept
kadernota.

Aanmelden
Aanmelden voor de bijeen-
komst kan telefonisch via 0592-
266737 en via de website van
CMO STAMM (typ daarvoor in
de zoekbalk ‘Tynaarlo’). Na
aanmelden wordt de concept
Kadernota Sociaal Domein 
toegestuurd. U kunt deze ook
via de website vinden.

Vragen? 
CMO STAMM organiseert de
bijeenkomsten. Neem voor 
vragen contact op met Saskia
Duursma. Dat kan per mail via
s.duursma@cmostamm.nl, of
telefonisch via 06 - 124 139 41.

Hoe nu verder?
Als vervolg op deze kadernota
stellen we in 2020 een 
gebiedsgerichte uitvoerings-
agenda op waarin speerpun-
ten, gezamenlijke opgaven, 
gewenste aanpak en financie-
ring worden bepaald die zijn
afgestemd op behoefte en
wensen van het gebied. Hier
vertellen we meer over tijdens
de bijeenkomst. We horen ook
graag uw mening.

UITNODIGING
Praat mee over nieuwe visie 
op zorg en ondersteuning

Praat mee over het landschap
van de gemeente Tynaarlo 
Moet de landbouw zich aan-
passen aan de natuur of krijgt
de landbouw alle ruimte? En
hoe kunnen we de kwaliteit
van natuur en landbouw in
de gemeente Tynaarlo ver-
sterken? Deze week gaat de
gemeente met haar inwoners
in gesprek over het thema
landschap. Dit is een van de
thema’s die centraal staat bij
het maken van plannen voor
de toekomst van Tynaarlo. 
Meepraten kan via
www.typischtynaarlo.nl. 

De gemeente is bezig met het
opstellen van een plan voor de
toekomst van onze woon- en
leefomgeving. Dit wordt een om-
gevingsvisie genoemd. Wat er in
de omgevingsvisie komt te staan,
wordt bepaald in samenspraak
met inwoners en betrokkenen.
Gedurende zes weken staat elke

week een ander thema centraal,
waarover de inwoners van de 
gemeente met elkaar in gesprek
gaan. De verschillende thema’s
zijn: duurzaamheid, wonen, eco-
nomie, mobiliteit, samen leven
en landschap.

Deze week draait het dus om het
landschap van de gemeente 
Tynaarlo. Wat de gemeente bij-
voorbeeld graag van u wil we-
ten, is of u vindt dat de landbouw
zich moet aanpassen aan de na-
tuur of dat de landbouw in haar
ontwikkeling alle ruimte moet
krijgen? En mag dit ten koste
gaan van een stukje biodiversi-
teit of ziet u landbouw juist als
een middel om de natuur te kun-
nen versterken? 
Wilt u meepraten over dit 
onderwerp? Kijk voor deze en
andere stellingen op
www.typischtynaarlo.nl. 

eigen leven te hebben. Ook al is
er verdriet, zorg of pijn.   De 8-
weekse training start in januari. 

Voorlichting  27 november
14.00 uur De Pan, Vries
In de voorlichtingsbijeenkomst
kunt u kennismaken met de
theorie en de manier van oefe-
nen en vragen stellen aan de trai-
ner. Ook kunt u zich aanmelden
voor de training. Aan de training
gaat altijd een individueel ge-
sprek vooraf.
U kunt zich nu aanmelden voor
de voorlichtingsbijeenkomst via
De Werkschuur mindfulness trai-
ning: info@dewerkschuur.nl of
telefonisch 06-45085157 
Wilt u eerst over uw situatie spre-
ken met een mantelzorgconsu-
lent van de gemeente Tynaarlo?
Neem dan contact op
via sociaalteam@tynaarlo.nl of
0592-266737.

klachten geven zoals bijvoor-
beeld hoge bloeddruk, maag- en
darmklachten of slaapproble-
men.  Wat kun je zelf doen om
gezond te blijven, en het in je si-
tuatie vol te houden, daar gaat
het in de mindfulness training
over.

Aandachttraining
In de mindfulness training train je
je aandacht, net zoals je spieren
traint, door te oefenen.  Door
steeds weer terug te keren naar
het huidige moment zoals het is,
met vriendelijke milde aandacht.
Je leert hoe je op een gezonde
manier kunt omgaan met die be-
lastende situatie en met de hef-
tige emoties die er soms mee ge-
paard gaan. Je leert hoe je ook in
moeilijke, stressvolle omstandig-
heden voor jezelf kunt blijven
zorgen. Daardoor krijg je  weer
het gevoel terug de regie over je

De gemeente Tynaarlo maakt het
mogelijk dat mantelzorgers kos-
teloos een training mindfulness
kunnen volgen.  De training
wordt georganiseerd door het
mantelzorgsteunpunt van de ge-
meente. Op woensdag 27 no-
vember van 14:00 tot 15.30 uur is
er een voorlichtingsbijeenkomst
bij Dorpshuis De Pan, Nieuwe
Rijksweg 4 in Vries. Daarvoor
kunt u zich nu aanmelden.  

Wanneer je zorgt voor een
naaste kun je je overbelast
voelen
Hoe graag je het ook doet voor
die ander die je dierbaar is. Dit
kan zich uiten in moeheid, som-
berheid, onrust, piekeren of sla-
peloosheid. Of moeilijk kunnen
ontspannen. Er kunnen zorgen
zijn of je het zelf wel allemaal vol
zult kunnen houden. Langdurige
stress kan ook allerlei lichamelijke

Minder last van stress en vermoeidheid
door Mindfulness voor Mantelzorgers 

Hoe kan sport worden ingezet, zodat het nog meer bijdraagt aan een
gezond, leefbaar en inclusief Tynaarlo? Die vraag staat centraal tijdens
drie bijeenkomsten die worden georganiseerd door Sport Drenthe.
Doel van de bijeenkomsten is om samen met inwoners, sportclubs, be-
drijven, gemeente en maatschappelijke organisaties een lokaal sport-
akkoord op te stellen.

Sport en bewegen spelen een belangrijke rol in Tynaarlo. Doel van het
sportakkoord is om te versterken wat we in de gemeente hebben.
Maar ook om afspraken te maken over hoe sport beter kan worden
ingezet in het tegengaan van een aantal maatschappelijke proble-
men. Denk bijvoorbeeld aan overgewicht, een ongezonde leefstijl,
eenzaamheid en sociale uitsluiting. De bijeenkomsten worden be-
geleid door een sportformateur van Sport Drenthe. 
• 27 november, 19.30 – 21.30 uur - v.v. Actief Eelde
• 29 november, 15.00 – 17.00 uur, SV Tynaarlo
• 4 december, 19.30 – 21.30 uur, FC Zuidlaren

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via
http://sportdrenthe.nl/aanmelden-sessie-sportakkoord-tynaarlo/

Bouw mee aan het sportakkoord
van Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo heeft voor iedereen met een
laag inkomen en weinig vermogen een collectieve
zorgverzekering. De gemeente betaalt een deel
van de premie en het verzekeringspakket is beter
dan een standaard verzekering. De verzekering
kon afgesloten worden bij Zilveren Kruis of Menzis.
Vanaf 2020 stopt Zilveren Kruis met het aanbieden
van deze verzekering in de gemeente Tynaarlo. Ie-
dereen die nu collectief verzekerd is bij Zilveren
Kruis kan overstappen naar Menzis.

Overstappen
Bent u nu via de gemeente verzekerd bij Zilveren
Kruis? Als het goed is heeft u een brief gekregen
van Werkplein Drentsche Aa. Daarin staat hoe u
over kunt stappen naar Menzis. Bent u handig op
het internet of kent u iemand die u kan helpen?
Dan is overstappen vanuit uw huiskamer snel 

geregeld. Ga naar www.gezondverzekerd.nl en
volg de stappen.

Hulp nodig?
U wilt overstappen maar weet niet precies wat te
doen? Werkplein Drentsche Aa organiseert samen
met Menzis in november en december spreekuren.
In de brief die u heeft gehad staat waar en wanneer
u een bezoek kunt brengen. U krijgt dan hulp met
overstappen naar Menzis. 

Vragen?
Heeft u vragen over vergoedingen bij Menzis? Bel
dan met de overstapcoach op 088 222 40 80. U
kunt ook bellen of mailen met Werkplein Drentsche
Aa. Het mailadres is overstap@wpda.nl en het te-
lefoonnummer is 0592 39 16 00. Zij zijn op werk-
dagen telefonisch bereikbaar van 09.00 – 13.00 uur.

Collectieve zorgverzekering

Sint Pannekoek 2019 staat voor de deur! Sociaal team Zuidlaren 
organiseert dit jaar in samenwerking met scouting Zuidlaren de 
Rangers voor de derde keer het feest der verbinding! Deze feestdag,
die op grote en kleine schaal in heel Nederland wordt gevierd, staat
in het teken van verbondenheid met de mensen om je heen.

Iedereen is welkom op het feest in Zuidlaren. Eet tussen 16.00 uur en
19.00 uur gezellig een pannenkoek mee in MFC De Ludinge, Ludinge
4 in Zuidlaren. Samen met de buurtjes, kinderen, (adoptie)opa's, 
oma's, vrienden en vriendelijke vreemdelingen. De entree is gratis.

Programma
We gaan pannenkoeken serveren tussen 16.00 – 19.00 uur. Deze zijn
’s morgens vers gebakken door vrijwilligers van Scouting Zuidlaren in
de keuken van Lentis. Daarnaast is er om 17.00 uur de Pannenkoeken
Pubquiz. De beste Pubquizer wordt rond 17.30 uur gekroond tot
Miss/Mister Pannenkoek 2019. De jongsten kunnen doorlopend knut-
selen en spelletjes spelen. Ook hierbij zijn leuke prijsjes te winnen.

Goed doel: Scouting Zuidlaren
De pannenkoeken zijn gratis. Wel kunt u een donatie doen, want elk
jaar steunt Sint Pannekoek Zuidlaren een lokaal goed doel. De op-
brengst van de pannenkoeken wordt dit jaar gedoneerd aan Scouting
Zuidlaren.
Heb je even wat minder te besteden, voel je dan nog steeds welkom
om mee te eten. Geef wat je wilt en kunt missen, of geef bijvoorbeeld
eens een complimentje aan de kok, of aan die ene fantastische buur-
vrouw, als jouw lokale held. Complimentjes zijn gratis, maar onbe-
taalbaar!
Kom je ook? We zien je graag volgende week vrijdag!

29 november: Sint Pannekoek 

Dinsdag 26 november balies 
Publiekszaken gesloten
Op dinsdag 26 november wordt de apparatuur van de balies ver-
vangen, daarom zijn de balies  Publiekszaken die dag gesloten. Het
is 26 november ook niet mogelijk spoedaanvragen te doen.
Het is wel mogelijk een al aangevraagd document op te halen.


