
 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 1 juli

Sociale teams en Jeugdhulp 
telefonisch en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen 
anders uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden 
en medewerkers van het expertiseteam jeugd voor inwoners 
klaar. Zij zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Heeft u een 
vraag, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel 0592 – 266737 
(iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur).

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:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar het gemeentehuis.

Ga Wijs op Weg
De facebookpagina “Ga 
wijs op weg in Drenthe” is 
bedoeld voor iedereen uit 
Drenthe van 60 jaar en ou-
der. Weten hoe u fi t op de 
fi ets stapt? Of wat kunt u 
doen om veilig te blijven 
autorijden? Kent u alle ver-
keersregels nog? Volg dan 
de facebookpagina Ga Wijs 
op Weg: hierop komen deze 
onderwerpen aan bod. Ont-
vang handige informatie, 
tips, weetjes, nieuws en an-
dere zaken die met verkeers-
veiligheid te maken hebben. 
Like op facebook de pagina 
“gawijsopwegdrenthe” om 
op de hoogte te blijven.

Doe mee deze zomer!
Kom je ook sporten deze zo-
mer? Of heb je meer zin in een 
culturele activiteit? De buurt-
sport- en cultuurcoaches staan 

deze vakantie voor je klaar! 
Check de posters voor het 
programma en houd de face-
bookpagina van de gemeente 

in de gaten. En zet dinsdag 7 
juli alvast in je agenda: dan 
wordt ‘Keet in de zomer’ offi -
cieel geopend. Tot dan!

De buurtsportcoaches van de 
gemeente Tynaarlo organise-
ren in de zomervakantie een al-
ternatieve fi etsvierdaagse voor 
inwoners van de gemeente 
Tynaarlo. De komende weken 
stippelen zij iedere week een 
route uit die fi etsers langs de 
mooiste plekjes in de gemeen-
te leidt. De routes worden ge-
deeld op hun Facebookpagina 
(sport Tynaarlo) en hier op de 
gemeentepagina.

Te mooi om niet te fi etsen
De traditionele Drentse fi ets-
vierdaagse is dit jaar afgelast 
vanwege de coronamaatrege-
len. “Maar de provincie Dren-
the, en zeker onze gemeente, 
is te mooi om niet doorheen 
te fi etsen”, zegt buurtsport-
coach Mathijs Höster. “Daarom 
stippelen we een aantal mooie 
routes uit voor inwoners. Ui-
teraard pakken we zelf ook de 
fi ets.”

Win een Tynaarlo tas en bidon
Höster raadt deelnemers aan 
onderweg hun ogen goed de 
kost te geven, want er ligt een 
leuke prijs in het verschiet. 
Maak onderweg een originele 
foto van jezelf of je fi etsmaatje, 
van een landschap of gebouw. 
Stuur de foto vóór 17 augustus 

naar sport@tynaarlo.nl en maak 
kans op een tas en bidon van 
de gemeente Tynaarlo. “Items 
die natuurlijk in geen enkele 
sportcollectie mogen ontbre-
ken”, lacht Höster. Na de zo-
mervakantie wordt de winnaar 
bekend gemaakt.

Alternatieve Drentse fi etsvier-
daagse
U kunt ook meedoen aan de al-
ternatieve Drentse Fiets4Daag-
se. Tijdens dit evenement zoekt 
u zelf vier routes uit van 40 km, 
die over vier dagen gefi etst 
worden. Doet u dit tussen 1 juli 

en 1 september dan ontvangt u 
een medaille. Veel routes zijn te 
vinden op ROUTE.NL  en DREN-
THE.NL. Meer informatie en 
inschrijven kan op www.fi ets-
4daagse.nl.

Op Fietse met buurtsportcoaches Sport Tynaarlo

Buurtsportcoach Mathijs  Höster is al druk bezig met het uitstippelen van de routes. Veteranen
gemeente
Tynaarlo in het 
zonnetje gezet
Zaterdag 27 juli was de Ne-
derlandse veteranendag. 
In de aanloop hiernaartoe 
ontving De heer Bos uit 
Eelde – net als 180 andere 
veteranen uit de gemeen-
te Tynaarlo – een kaart en 
een chocoladereep. Een at-
tentie van het gemeente-
bestuur, om te laten weten 
dat ze aan hen denken. 

Het verhaal van de heer Bos
De heer Bos (93) waardeert 
de attentie. Hij heeft van 
mei 1947 tot maart 1950 
in Indonesië gediend. Hij 
liep daar voornamelijk 
patrouilles en stond op 
wacht. Net twintig was 
hij, toen hij in Rotterdam 
op de boot stapte: “Ik was 
nog niet verder geweest 
dan Apeldoorn en wou 
dit niet missen. Wij waren 
de voorste posten, het was 
altijd bloedlink. Ik heb mi-
litairen zien sneuvelen. 
Ik vind het verdrietig dat 
er destijds zo weinig aan-
dacht is geweest voor alle 
omgekomen militairen.”

Symbolisch gebaar
Burgemeester Thijsen bena-
drukt dat de attentie vooral 
een symbolisch gebaar is: 
“Normaal gesproken orga-
niseren we een bijeenkomst 
om onze waardering en res-
pect uit te drukken voor de 
inzet die ‘onze’ veteranen 
wereldwijd hebben gele-
verd. Dat gaat dit jaar niet 
door vanwege de coro-
nacrisis. Zo’n bijeenkomst 
draait om elkaar ontmoe-
ten en verhalen delen. Die 
meerwaarde missen we dit 
jaar jammer genoeg.”
De attentie is bezorgd bij 
alle bij het Vetraneninsti-
tuut bekende veteranen uit 
de gemeente. 

Willem Bos en zijn vrouw Hilda 
Bos-Talens voor hun appartement
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