
Agenda
Maandag 6 januari 19.00 uur
• Nieuwjaarsreceptie gemeente Tynaarlo

Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 Vries

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

Ben jij (bijna) 18 jaar?
Dan (alvast) van harte gefelici-
teerd met je verjaardag!
Er zijn op je 18e een aantal zaken
die je moet regelen. Zo heb je
vanaf nu je eigen zorgverzeke-
ring, je kunt een DigiD aanvra-
gen, je mag stemmen en nog veel
meer… Als het goed is, heb je
om je daarbij te helpen onlangs
een checklist per post ontvangen.
Nog niet? Dan ontvang je deze
binnenkort.

Kijk goed wat voor jou van toe-
passing is. Kom je er niet hele-
maal uit, heb je vragen of vind je
het fijn als er iemand met je mee-
denkt? Je mag altijd gratis en vrij-
blijvend bellen, appen of mailen

met ons. Wij zijn de jongeren-
werkers van Tynaarlo en maken
deel uit van de sociale teams van
de gemeente. 

Je bent ook van harte welkom
tijdens de eerstvolgende ‘18 en
nu?’ workshop. Die vindt plaats
op maandag 13 januari van
19.00 - 21.00 uur in Ons Dorps-
huis in Paterswolde. Door middel
van actieve en praktische op-
drachten zoals een quiz en stel-
lingen kom je erachter wat je 
allemaal moet doen als je acht-
tien wordt. Daarnaast krijg je de
mogelijkheid om al je vragen te
stellen. Je kunt je bij ons aanmel-
den voor de workshop:

Judith Bekink
Jongerenwerker Vries en 
omliggende dorpen
06 - 29 105 721
j.bekink@tynaarlo.nl

Evelien Korf 
Jongerenwerker Zuidlaren 
en omliggende dorpen
06 - 52 377 577
e.korf@tynaarlo.nl

Robin Geertsma
Jongerenwerker Eelde, 
Paterswolde en Eelderwolde
06 - 86 879 760
r.geertsma@tynaarlo.nl

Hopelijk tot de 13e! 
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Kerstbomen
De gemeente haalt begin januari geen afgedankte kerstbomen
meer op. De afgedankte kerstbomen kunnen in de groene container
of tijdens openingsuren naar de milieustraat worden gebracht.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De ombudsman- en vrouw van Tynaarlo houden maandag 13 janu-
ari van 09.30 tot 10.30 spreekuur in het gemeentehuis. In overleg kan
het gesprek ook op een andere locatie plaatsvinden. Een afspraak 
maken kan tot en met donderdag 9 januari 12.00 uur via een 
medewerker van het team Juridische Zaken van de gemeente 
(tel. 0592-266 662).

Inloopspreekuur wethouder
Oetra Gopal
Wethouder Gopal is gebiedswethouder voor Eelde-Paterswolde. Zij
houdt op donderdag 9 januari van 15.00 uur tot 16.30 uur inloop-
spreekuur in Eelde-Paterswolde in Woonzorgcentrum Symphonie 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. Op
www.tynaarlo.nl vindt u alle data voor 2020.

IkPas in januari! Jij ook? 
Hebben jullie het al meegekregen? IkPas gaat 1 ja-
nuari weer van start. In deze campagne worden
mensen uitgedaagd om 30 dagen geen alcohol te
drinken. Onze gemeente zet zich samen met Noor-
delijke GGD’en en Verslavingszorg Noord Neder-
land (VNN) in voor deze actie. Doe jij ook mee?

Ga jij met ons de uitdaging aan? Je kunt je via
www.ikpas.nl aanmelden.

Door mee te doen aan IkPas drink je 30 dagen
geen alcohol om eens te kijken wat het met je
doet. Veel deelnemers ervaren positieve lichame-
lijke veranderingen; ze voelen zich fitter, slapen be-
ter, vallen af en hebben een betere huid. Boven-
dien doorbreek je patronen en word je bewuster
van je alcoholgebruik. Meer informatie? Kijk op
www.ikpas.nl.

Wijziging afvalinzameling
Afvalinzameling van woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is 
verschoven naar zaterdag 4 januari. Kijk voor de actuele inzamel-
dagen op www.mijnafvalwijzer.nl of de Afvalwijzer app.


