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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.

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).

Doe mee aan de 
Drentse praktijktest 
van CoronaMelder
Het coronavirus is er nog steeds, 
ook in Drenthe. Om de kans op 
verspreiding te beperken, is op 
17 augustus de praktijktest van 
de app CoronaMelder gestart. 
Download de CoronaMelder 
app op je telefoon en help 
te testen hoe CoronaMelder 
werkt.

Zo doe je mee aan de 
praktijktest
Inwoners en bezoekers van 
Drenthe kunnen eenvoudig 
meedoen aan de praktijktest 
van CoronaMelder. Dit doe je 
zo:
1. Download de app. Als 

je een Android-telefoon 
hebt, vind je de app in 
Google Play Store. Mensen 
met een iPhone kunnen de 
app in de App Store down-
loaden.

2. Installeer de app. Op de 
schermen staat hoe dit 
moet. Belangrijk is dat je 
toestemming geeft voor 
het veilig uitwisselen van 
unieke anonieme num-
mers en het sturen van een  
melding als je besmettings-
gevaar hebt gelopen. 

3. Ook is het belangrijk dat 
je je bluetooth aanzet én 
aan laat staan. Alleen dan 
kan de app meten of je bij  
andere appgebruikers in de 
buurt bent.

4. Ben je minstens 15 minuten 
dicht bij iemand geweest 
die later corona blijkt te 
hebben? En heeft deze 
persoon de CoronaMelder 
app? Dan krijg je als deze 
persoon zijn codes met de 
GGD deelt een melding 
met het advies thuis te blij-
ven en je 7 dagen na het 
contact te laten testen op 
corona. Ook als je geen 
klachten hebt.

5. Krijg je geen melding? Dan 
hoef je niets te doen. Als 
CoronaMelder landelijk in-
gevoerd wordt, kun je deze 

app blijven gebruiken. Je 
kunt de app gewoon op je 
telefoon laten staan.

Als je het installeren van de 
app lastig vindt, vraag dan een 
familielid of bekende dit te 
doen. Dit duurt hooguit enkele 
minuten. Of neem contact op 
met de helpdesk via 0800 1280. 
Daar kun je ook terecht met 
technische vragen over de app.

Waarom meedoen?
Alleen als nieuwe besmetting- 
en met het coronavirus snel 
worden ontdekt, kunnen we 
elkaar beschermen. Corona-
Melder helpt hierbij. Tijdens de 
praktijktest wordt gekeken hoe 
CoronaMelder werkt in aanvul-
ling op het reguliere bron- en 
contactonderzoek van de GGD. 
Ook wordt onderzocht of het 
werkproces van de GGD’en 
goed aansluit bij de app. 

Met de resultaten van de prak-
tijktest worden de app en het 
werkproces geoptimaliseerd. 
Deelname aan de praktijktest 
en gebruik van de app is vrij-
willig.

Meer weten?
Lees meer over CoronaMelder 
op coronamelder.nl of rijks-
overheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-app. Voor tech-
nische vragen over de app of 
hulp bij instellen kun je contact  
opnemen met de helpdesk via  
0800 1280.

Kennismakingslessen 
sport en cultuur
Van 17 augustus t/m 9 oktober organiseren lokale sportverenigin-
gen en cultuuraanbieders weer verschillende kennismakingsles-
sen voor jong en oud. Dit is onderdeel van het programma Sport- 
en Cultuurpret van de gemeente Tynaarlo. Sommige lessen zijn 
gratis, voor andere lessen wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Programma
Opgeven voor één of meer van onderstaande kennismakingsles-
sen kan via www.tynaarlo.nl/sportpret.
 
Eelde-Paterswolde Vries Zuidlaren
Theater  Theater Theater 
Musical  Turnen Judo 
Tafeltennis Gymnastiek Korfbal 
Judo Peutergym Volleybal 
Hockey Volleybal Ritmische Gym 
Freerunning Triathlon Peutergym 
Naailes Survival Kleuterdans 
Volleybal  Ballet 
  Popshow 
  Streetdance
Vragen?
Heeft u vragen over sport- en cultuurpret, dan kunt u telefonisch 
contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer 
(0592 - 266 662). U kunt ook een email sturen naar sportpret@
tynaarlo.nl.

50 gezinnen uit de gemeente 
Tynaarlo gezocht voor spelen 
Junior Energiecoach
Hoe bespaar je thuis zo leuk en 
makkelijk mogelijk energie? 
Leer het met Junior Energie-
coach, een leuk en leerzaam 
spel voor gezinnen om thuis 
energie te besparen. In Tynaar-
lo kunnen 50 gezinnen gratis 
meedoen. Het spel start op  
zaterdag 3 oktober en duurt 
vijf weken. 
 
Met energie kun je lachen!
Doel van het spel is een scho-
ner milieu en een vollere por-
temonnee door meer inzicht 
over thuis gemakkelijk energie 
besparen. Kinderen (ongeveer 
7-12 jaar) en ouders spelen met 
Junior Energiecoach on- en of-
fline een spel met opdrachten, 
puzzels, experimenten en win-
acties. Kennis en bewustwor-
ding over energie nemen toe. 
Het motto is: met energie kun 
je lachen!

Doe je mee?
Wethouder Oetra Gopal (Duur-
zaamheid) roept gezinnen 
uit Tynaarlo op zich aan te  
melden: “De vorige editie van 
Junior Energiecoach in Tynaar-
lo was een groot succes, als ik 
de verhalen van al die enthou-
siaste families mag geloven. 
Het is niet alleen leuk, je leert 
elke week ook nog wat. En 
niet alleen de kinderen hoor, 
zeker ook de ouders. Ik geloof 
dat verandering begint bij de 
jeugd. Als we kinderen aan-
sporen hun gedrag duurzaam 
te veranderen, zal dat uitein-
delijk heel Tynaarlo duurzamer  
maken. Doe je mee?”

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met  
27 september op de website 
www.juniorenergiecoach.nl. 
Hier vind je ook alle informatie 
over het spel. 

5 weetjes over CoronaMelder
1. De app is nog in ontwikkeling. 
2. Het gebruik van de app is vrijwillig. Niemand mag je ver-

plichten de app te gebruiken.
3. CoronaMelder werkt met bluetooth, niet met locatiegege-

vens (GPS). De app weet dus niet waar je bent en kan je 
niet volgen.

4. In de app vul je geen persoonlijke gegevens zoals je naam 
of telefoonnummer in.

5. CoronaMelder geeft geen meldingen over actuele besmet-
tingen in de buurt. Daarom is het belangrijk ook 1,5 meter 
afstand te houden en veelvuldig je handen te wassen.


