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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).

Het college van B&W heeft 
dinsdag 15 september jl. een 
bezoek gebracht aan Museum 
De Wachter in Zuidlaren. Tij-
dens het bezoek werd niet al-
leen gesproken over de huidige 
omstandigheden (het museum 
is tot nader orde gesloten i.v.m. 

corona), maar werd vooral 
vooruitgeblikt naar toekomsti-
ge ontwikkelingen en kansen 
voor het museum. Uit handen 
van voorzitter Jan Nijborg ont-
ving burgemeester Thijsen de 
toekomstvisie 2020-2025 van 
Museum De Wachter.  

College bezoekt museum
De Wachter

Van 28 september tot en 
met 4 oktober is het de Na-
tionale Valpreventieweek. 
Tijdens deze week worden 
ouderen voorgelicht en be-
wust gemaakt van mogelijke 
valrisico’s. Ook de gemeente 
Tynaarlo doet mee. In samen-
werking met Perdon Fysio-
therapie, QiFlow Zuidlaren, 
Service Apotheek en de Soci-
ale teams worden verschillen-
de activiteiten aangeboden.

Kennismakingslessen
Maandag 28 september orga-
niseert Perdon Fysiotherapie 
een introductieles valpreven-
tie. De les vindt plaats tussen 
11.00 en 12.00 uur aan de Lu-
dinge 8 in Zuidlaren. Dinsdag 
29 september biedt Qiflow 
een kennismakingsles Tai Chi 
aan in de gymzaal aan de 
Goudenregenlaan in Zuidla-
ren. De les is van 10.00 – 11.00 
uur. Aanmelden voor de ken-
nismakingslessen kan bij de 
betreffende aanbieders.

Beweeggroepen
De gemeente Tynaarlo kent 
verschillende beweeg- en 
wandelgroepen, die worden 
begeleid door de buurtsport-
coaches van Sport Tynaar-
lo. Tijdens de week van de 
valpreventie wordt in deze 
groepen extra aandacht be-

steed aan valpreventie. Deel-
nemen aan één van deze 
groepen? Neem contact op 
met de buurtsportcoaches 
via sport@tynaarlo.nl of het 
centrale nummer van de ge-
meente 0592 – 266 662. 

Advies over medicatie of risi-
co’s thuis
Sommige medicijnen verho-
gen het risico op vallen. Bij de 
Service Apotheken in Vries, 
Eelde-Paterswolde en Ter 
Borch kunnen inwoners een 
medicatiecheck laten doen. 
Hiervoor kan een afspraak 
gemaakt worden bij een van 
de Service Apotheken. 

Ook is het mogelijk om ad-
vies in te winnen over de 
veiligheid thuis. De praktijk 
leert namelijk dat veel valon-
gelukken in de leeftijd van 70 
jaar en ouder in en rondom 
het huis plaatsvinden. Voor 
vragen hierover kunnen in-
woners bellen met het sociaal 
team voor een afspraak  0592 
– 266 737.

Check de checklist
Om een inschatting te ma-
ken hoe groot de risico’s op 
vallen zijn, is een checklist 
valpreventie ontwikkeld. 
Deze is gratis op te vragen via 
sport@tynaarlo.nl.

Week van de valpreventie
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