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Wellicht bent u er tijdens een 
prachtige tocht weleens op de 
fiets of te voet langsgekomen: 
molens ‘De Boezemvriend’ in 
De Groeve en ‘De Zwaluw’ 
in Oudemolen. Beide molens 
zijn in eigendom van de ge-
meente Tynaarlo en worden 
draaiende gehouden door 
een enthousiast team aan vrij-
willigers. Voor ‘De Boezem-
vriend’ is dit team op zoek 
naar versterking. Wat voor u?

Volgens Dirk Tijseling, één 
van de vrijwilligers, is het elke 
keer weer een verrassing wie 
die dag de molen komt be-
zoeken. Het is wat hem het 
meest aantrekt aan molenaar 
zijn. “Nieuwsgierige wande-
laars uit de buurt, maar ook 
toeristen van over de hele we-
reld komen hier langs.” En als 
goede tweede: “het waanzin-
nige uitzicht wat je bovenin 
de molen hebt, dat verveelt 
werkelijk nooit!”

Wat doet een molenaar?
“Als molenaar ben je ervoor 
verantwoordelijk de molen 
aan de praat te krijgen en te 
houden”, legt Tijseling uit. Dat 
heeft een technisch én fysiek 
aspect, maar het ligt ook erg 
aan het weer op een dag: hoe 
je de wieken aan het draaien 
krijgt, hangt af van de wind 
bijvoorbeeld. “Aan het begin 
van de dag doe je een rondje 
van beneden naar boven in de 
molen om hem aan het draai-
en te krijgen, en aan het ein-
de van de dag herhaal je dit 
in tegenovergestelde richting. 
Tussendoor klets je met voor-
bijgangers die bijvoorbeeld 
meel komen kopen, en soms is 
er tussendoor ook wel tijd om 
nog even de krant te lezen.”
Om molenaar te worden, is 

het wel noodzakelijk een op-
leiding te volgen. Deze duurt, 
parttime, twee jaar. “Elke 
week loop je een dagdeel op 
de molen mee om het vak van 
de andere molenaars te le-
ren”, legt Tijseling uit. “In de 
winter volg je theorielessen, 
over onder andere meteoro-
logie.” Vindt u dit een stap 
te ver maar lijkt het u bijvoor-
beeld wel leuk om molengids 
te worden? Dan zijn ze op de 
molen ook erg blij met u!

Meer informatie
Bent u nieuwsgierig gewor-
den naar het vak van mole-
naar of wilt u graag meer in-
formatie over de molens? 

Neem dan contact op met Dirk 
Tijseling via telefoonnummer 
0592-268 940 of stuur een 
e-mail naar d.tijseling@kpnpla-
net.nl 

Op www.oudemolendezwa-
luw.nl vindt u ook veel meer 
informatie en krijgt u een 
mooi beeld van wat het wer-
ken op een molen behelst. 
(helaas is er van ‘De Boezem-
vriend’ op dit moment geen 
website in de lucht). 

En, zodra de coronamaatre-
gelen het weer toelaten, bent 
u uiteraard ook van harte wel-
kom de molens te komen be-
zoeken.

Molen ‘De Boezemvriend’ in 
De Groeve zoekt molenaars 

Uit de Raad
Vooruitblik raadsvergadering 
26 januari, 20.00 uur
De volledige agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden 
op de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. In deze vergadering 
staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda: 

Concept beleidskader nieuwe wet inburgering
Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe Wet inburgering inge-
voerd. Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo 
snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze ook zo snel 
mogelijk werk vinden. Gemeenten krijgen een belangrijke 
rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburge-
ren. Ter voorbereiding op de uitvoering van de nieuwe wet 
heeft de gemeente een concept beleidskader gemaakt. Hier-
in staat wat de nieuwe wet voor de gemeente betekent, wat 
de visie, doelen en beleidsuitgangspunten zijn en wat de ge-
meente wil bereiken. 

Verder op de agenda:
Verder bespreekt de raad een brief  van Werkplein  Drent-
sche Aa (WPDA) over een aantal actuele ontwikkelingen zo-
als inkomstenvrijlating en ondersteuning van jongeren i.v.m. 
covid-19. En de raad gaat met het college in gesprek over de 
volledigheid en nauwkeurigheid van informatie die de raad 
van het college krijgt voor te nemen besluiten.

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live mee-
kijken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf iets 
zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de 
griffie via: griffie@tynaarlo.nl.

Op donderdag 4, vrijdag 5 
en zaterdag 6 februari ben je 
hartelijk welkom op de Drent-
se Energie Driedaagse. Tijdens 
dit unieke online event word 
je meegenomen in de wereld 
van zonne- en windenergie 
en het warmtevraagstuk in de 
regio Drenthe – de Regionale 
Energiestrategie (RES). 

Drie dagen lang kun je vanaf 
je bureau of keukentafel het 
virtuele festivalterrein bezoe-
ken. Er zijn verschillende acti-

viteiten, sommige op een vast 
tijdstip, andere wanneer het 
jou uitkomt. Gratis en zonder 
inschrijving. In verschillen-
de tenten kun je netwerken, 
jouw kennis vergroten, in ge-
sprek gaan en je laten inspire-
ren. 

De Drentse Energie Driedaag-
se biedt:
• inspiratie en advies door 

het Drents Energieloket, 
JongRES, de Drentse Kei 
en de Natuur- en Milieu-

federatie Drenthe
• webinars
• een virtuele bustour langs 

succesvolle Drentse ener-
gieprojecten

• interviews met Drentse 
ondernemers

• tentoonstellingen
• en nog veel meer.

Kijk op www.energievoordren-
the.nl voor het volledige pro-
gramma. Op 4, 5 en 6 februari 
kun je via deze website ook 
het event bezoeken.

Online Drentse Energie Driedaagse, ben je erbij? 



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.

Alle woningeigenaren in 
Drenthe hebben afgelopen 
najaar een waardebon van 
€ 50 voor energiebesparen-
de producten gekregen. De 
waardebon nog niet ge-
bruikt? Vervang dan gloei- of 
halogeenlampen.
Doen uw gloei- of halogeen-
lampen het nog goed? Toch 
levert vervanging ervan door 
ledlampen geld op! Een led-
lamp is namelijk 75 tot 85 
procent zuiniger. En gaat veel 
langer mee. Voor de gezellig-
heid hoeft u het niet te laten, 
want ledlampen heb je tegen-
woordig in vrijwel alle soor-
ten, maten en tinten. 

Kostenplaatje
De prijs van een ledlamp is 
hoger dan die van een gloei-
lamp. Toch is de ledlamp veel 
goedkoper. Hij gaat gemid-
deld namelijk 15.000 brand-
uren mee, en een gloeilamp 
maar 1.000 uren. Bovendien 
bespaar je met een ledlamp 

85% op de elektriciteitskos-
ten.  

In een gemiddelde Neder-
lands huishouden branden 
nu nog 11 gloeilampen en 13 
halogeenlampen. Vervanging 
ervan bespaart vijftig euro 
elektriciteit per jaar. In tien 
jaar € 500. 

Spaarlampen?
Spaarlampen (CFL’s) verbrui-
ken ongeveer net zo veel 
stroom als ledlampen. Zijn ze 
kapot, dan moeten ze als che-

misch afval apart ingeleverd 
worden. Oude gloei- en halo-
geenlampen mogen gewoon 
bij het restafval.

Naast dat u de bon kunt 
besteden bij de lokale on-
dernemer (digitaal of tele-
fonisch) is er ook de moge-
lijkheid producten online 
te bestellen. Kijk voor meer 
informatie op www.haalde-
warmteinhuis.nl of bestel 
online via www.energiebe-
spaarshop.nl/drenthe

Haal energiebesparende producten in huis 


