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27 april: Dit jaar geen Koningsdag 
maar Woningsdag

Bewaar textiel voorlopig thuis
Onze kledinginzamelaar Sym-
pany roept iedereen op om 
afgedankte kleding en ander 
textiel voorlopig even thuis te 
bewaren. Door de coronacrisis 
is het bedrijf genoodzaakt om 
al het ingezamelde textiel op 
te slaan omdat er wereldwijd 
geen afzet is. 

• Bewaar daarom 
uw afgedankte kleding
voorlopig thuis

• Leg geen zakken naast 
een overvolle 
textielcontainer

• Gooi geen textiel bij 
het huishoudafval

Tijdens en rondom de feestdagen zijn de openingstijden afwij-
kend. Onderstaand de wijzigingen voor de komende weken:
• Maandag 27 april (Koningsdag): gemeentehuis gesloten
• Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag): gemeentehuis gesloten

Afwijkende openingstijden 

Afvalinzameling: maandag 27 april gaat naar zaterdag 25 april
Afvalinzameling: dinsdag 5 mei gaat naar zaterdag 9 mei

Wijziging afvalinzameling

Jaarlijks adopteren de kinderen van de groepen zeven van basisscholen De Holtenhoek en De Vij-
verstee op 13 april het oorlogsmonument op begraafplaats De Eswal in Vries. Dat gebeurt normaal 
gesproken tijdens een plechtigheid waarin gedichten en verhalen worden verteld en er bloemen 
worden gelegd door de leerlingen. Vanwege de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus kon 
dat dit jaar niet doorgaan. Omdat het belangrijk is te herdenken en stil te staan bij onze vrijheid, 
was het de wens van de scholen en het 4 mei comité Vries dit moment niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan.

De toespraak van burgemeester Marcel Thijsen werd daarom gefi lmd en toegevoegd aan het online 
lespakket voor de basisschoolleerlingen over de oorlog en de bevrijding. De burgemeester vertelde 
over het lot van de bemanning van de bommenwerper die boven Vries uit de lucht werd geschoten. 
Zeven van de tien bemanningsleden overleefden de crash niet. Zij werden in Vries begraven en later 
herbegraven in Margraten. Thijsen waarschuwde voor de gruwelen van oorlog en drukte de kinde-
ren op het hart nooit in een oorlog te vechten, maar tegen oorlog. De toespraak kunt u terugzien 
via de website www.vries.nu.

Burgemeester Thijsen: “Door de coronacrisis is Koningsdag dit 
jaar anders dan dat we gewend zijn. Geen vrijmarkten, con-
certen of andere mooie evenementen georganiseerd door de 
(plaatselijke) Oranjecomités. Om toch stil te staan bij de ver-
jaardag van onze koning vraag ik iedereen op 27 april de vlag 
uit te hangen. Ik wens u allen een fi jne Woningsdag op 27 
april”. 

De Koninklijke bond van Oranjeverenigingen heeft een alter-
natief Koningsdag programma bedacht. 
Enkele onderdelen uit het programma: maandag 27 april be-
gint om 9.45 uur met het luiden van de klokken door het hele 
land. Om 10.10 uur begint op televisie een speciaal NOS-pro-
gramma met een terugblik op voorgaande Koningsdagen.
De dag wordt afgesloten met een thuistoost. Om 16.00 uur 
heft iedereen het glas op de koning, die 53 jaar wordt. Meer 
weten kijk op: www.oranjebond.nl

 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

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

Sociale teams telefonisch 
en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen anders 
uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden voor 
inwoners klaar. De locaties waar u normaal gesproken terecht 
kunt zijn gesloten, maar de teamleden zijn telefonisch en per 
mail bereikbaar. Heeft u een vraag, mail naar sociaalteam@ty-
naarlo.nl of bel 0592 – 266737.
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