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Wist u dat er in de gemeente 
wel meer dan 250 vrijwilligers-
vacatures zijn? De organisaties 
die vrijwilligers zoeken zijn o.a. 
musea, sportclubs, zorginstel-
lingen. Allemaal hebben ze de 
helpende handen van vrijwilli-
gers nodig. 

Liesbeth de Vries van Stichting 
Trias bemiddelt tussen vraag en 
aanbod van vrijwilligers(werk) 
in onze gemeente. Ze adviseert 
verenigingen en stichtingen op 
het gebied van vrijwilligersbe-
leid en helpt mensen die graag 
vrijwilligerswerk willen doen 
aan een klus die bij hen past.
De Vries: “Mensen die zich voor 
anderen of de  samenleving 
willen inzetten zijn onmisbaar. 
Vrijwilligers dragen bij aan soci-
ale verbinding in wijken, buur-
ten, dorpen en steden.  Dat is 
ook de reden waarom vrijwil-
ligers ‘het cement’ van de sa-
menleving worden genoemd. 

Ook de gemeente vindt dat 
vrijwilligers en het werk dat 
zij doen heel belangrijk is voor 
de samenleving. De gemeente 
Tynaarlo heeft daarom onder 
andere de gemeentelijke vrij-
willigersverzekering afgesloten 
voor alle vrijwilligers in Tynaar-
lo.  Vrijwilligers en hun organi-
saties kunnen hun werk doen 
zonder dat zij in de problemen 
komen als er ongelukken ge-
beuren of als zij schade veroor-
zaken of zelf schade lijden.”

Persoonlijke ontwikkeling
Niet alleen vrijwilligersorga-
nisaties hebben profi jt van de 
hulp die zij krijgen, maar ook 
in het persoonlijk leven van 
mensen kan vrijwilligerswerk 
veel kan betekenen. De Vries 
ziet regelmatig dit in de prak-
tijk. “Onlangs sprak ik een me-
vrouw die een tijdje geleden 
in de gemeente was komen 
wonen en nog niemand kende. 

Ze voelde zich eenzaam. We 
hebben haar begeleid naar vrij-
willigerswerk dat bij haar pas-
te en sindsdien is ze helemaal 
opgebloeid. Sterker nog: ze 
heeft niet alleen nieuwe con-
tacten opgedaan in het dorp, 
maar neemt deze mensen ook 
weer mee naar haar vrijwilli-
gerswerk. Zo hebben nog meer 
mensen daar plezier van.”
Van dit soort verhalen fl eurt 
De Vries op. “Ik vertel altijd dat 
vrijwilligerswerk echt heel leuk 
is om te doen, want er zijn zo-
veel leuke vrijwilligersvacatures 
dat er altijd wel iets leuks voor 
iemand tussen zit.”

Corona
Ze hoopt daarnaast dat de re-
cente coronacrisis ons op dit 
gebied geïnspireerd heeft. “De 
afgelopen periode was heel bij-
zonder. Vrijwilligerswerk kon 
vaak niet doorgaan, omdat or-
ganisaties dicht waren en nabij 

contact niet toegestaan was. 
Maar, in de dorpen zagen we 
zulke mooie initiatieven ont-
staan! Wat een noaberschap 
heerst er in onze gemeente, 
met boodschappenservices of 
een dagelijks telefonisch bel-
rondje. Dat vond ik prachtig 
om te zien. En, dat kunnen we 
nu best blijven doen, toch?”

Meer informatie
Bent u benieuwd wat voor vrij-
willigerswerk u bij ons in de 
gemeente allemaal kunt doen? 
Kijk dan eens op www.vrijwilli-
gerswerktynaarlo.nl, stuur een 
e-mail naar steunpuntvrijwilli-
gerswerk@stichtingtrias.nl of 
bel naar 0592 – 338 934.

Vrijwilligerswerk doen?
“Voor iedereen zit er iets leuks tussen”

Liesbeth de Vries samen op 
de foto met vrijwilliger Bob 
Damstra. Hij is al 15 jaar als 

vrijwilliger actief bij
Vrijwilligerswerk Tynaarlo. 

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.

De afgelopen tijd is de milieu-
straat geconfronteerd met “af-
valtoerisme”. 
Inwoners van omliggende ge-
meenten die hun afval niet 
naar hun eigen gemeentelijk 
afvalbrengstation brengen, 
maar naar de milieustraat in Ty-
naarlo. Het gaat dan om afval 

dat gratis gebracht kan worden 
zoals bijvoorbeeld tuinafval.
Om “afvaltoerisme” te voor-
komen is vanaf woensdag 22 
juli bij de toegang tot de gra-
tis afvalstromen een paslezer 
geplaatst. Toegang is vanaf 22 
juli alleen mogelijk met de toe-
gangspas van de milieustraat. 

Gratis afvalstromen

Het Bloemencorso Eelde heeft 
een nieuw logo. Vorige week 
overhandigde voorzitter van 
het bestuur Jacqueline Haij-
kens daarom een nieuwe vlag 
aan burgemeester Marcel Thij-
sen. De vlag wordt op de eer-
ste corsodag traditiegetrouw 
gehesen in de mast bij het 
gemeentehuis en hangt er de 
hele corsoweek. 

Burgemeester Thijsen is vanuit 
zij rol als ere voorzitter nauw 
betrokken bij het bloemencor-
so Eelde: “Ik vind het prach-
tig om te zien hoe ruim 3000 
vrijwilligers zich belangeloos 
inzetten voor dit evenement. 
Ik heb bewondering voor hun 
creativiteit en onderlinge sa-
menwerking. Je ziet echt dat 

het voor verbinding zorgt in de 
wijken.”

Dit jaar gaat het Bloemencorso 
niet door vanwege de corona-
maatregelen. Thijsen: “Vol-
gend jaar bestaat het corso 65 
jaar. Hopelijk kan het dan ge-
woon weer doorgaan. Ik ver-
heug me er nu al op!’”  

Nieuwe vlag bloemencorso
Voorzitter
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----->>> Vervolg Gemeente Tynaarlo

De Buurtsportcoaches van de 
gemeente Tynaarlo organise-
ren deze zomer een Alternatie-

ve fietsvierdaagse. Vier weken 
achter elkaar vindt u op deze 
gemeentepagina een fietsrou-

te van 40 km door de gemeen-
te Tynaarlo. Deze week de 
tweede route, vanuit Tynaarlo.  

De route
Vanaf het vertrekpunt bij de 
sportvelden in Tynaarlo door 
het dorp richting Zeegse. Van-
uit Zeegse door het Nationaal 
park Drentsche Aa naar Ou-
demolen. Net voor Oudemo-
len staat molen De Zwaluw, 
leuk om even een kijkje te ne-
men. Vervolg de route richting 
Taarlo en dan door naar Vries. 
Langs Viso de Brink naar Don-
deren en Bunne. Net voor Win-
de rechtsaf over het fietspad 
naar Eelde. Vanuit Eelde langs 
landgoed Vosbergen naar het 
Noord-Willemskanaal.  Vervol-
gens via Ydermade, langs het 
Okkenveen en de Parallelweg 
terug naar het startpunt.
Komt het jou beter uit ergens 
anders te starten? Dat kan na-
tuurlijk ook! Zoek op de rou-
tekaart hiernaast het voor jou 
meest geschikte startpunt.

Win een Tynaarlo tas en dopper
Maak onderweg een originele 
foto van jezelf of je fietsmaat- 
je, van een landschap of ge-
bouw. Stuur de foto vóór 17 
augustus naar sport@tynaarlo.
nl en maak kans op een sport-
tas en dopper van de gemeente 
Tynaarlo. Na de zomervakantie 
wordt de winnaar bekend ge-
maakt.

De buurtsportcoaches organi-
seren de Alternatieve fietsvie-
rdaagse omdat de traditionele 
Drentse fietsvierdaagse dit jaar 
is afgelast vanwege de corona-
maatregelen.

Alternatieve fietsvierdaagse Tynaarlo:
route week drie

Je vindt deze fietsroute ook op 
de Facebookpagina van de ge-
meente Tynaarlo.


