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Sinds vorige week is het  
mogelijk onze regio via een 
schatgraversroute verder te 
ontdekken: de GeoTour Kop 
van Drenthe. Meer dan ze-
ventig verstopte schatten ver-
tellen boeiende verhalen over 
diverse lokale onderwerpen. 

Wandelend of fietsend moet 
je de door vrijwilligers ver-
stopte kistjes, buisjes, bakjes 
of andere ‘caches’ (Engels 
voor ‘schatten’) proberen te 
vinden. Daarin zit onder meer 
een logboek waarin je jouw 
naam kunt achterlaten.
Een aantal schatten gaan over 
het Meisje van Yde, andere 

over Berend Botje, Koloniën 
van Weldadigheid, Vrouw 
Lebbe, het ontstaan van  
Assen, de TT en de verschei-
denheid van het landschap.
De hele GeoTour duurt  
ongeveer vier dagen. Wie hem  
helemaal aflegt, kan bij de 
VVV Assen met een ingevuld 
‘paspoort’ een speciaal souve-
nir, een geocoin, afhalen. 

Deelname eenvoudig
Deelname aan de tour gaat 
eenvoudig via het installe-
ren van een gratis app op  
www.geocaching.com.  
Voor wie de smaak te pak-
ken krijgt: in Nederland zijn 

inmiddels al meer dan 40.000 
caches (schatten) te ontdek-
ken, en over de hele wereld 
meer dan 2.400.000.  

Organisator van de GeoTour 
Kop van Drenthe is de Stich-
ting Kop van Drenthe. Dat is 
het samenwerkingsverband 
op het gebied van toeristische 
promotie van regionale on-
dernemers en de gemeenten 
Assen, Tynaarlo en Noorden-
veld. 

Meer informatie is naast 
op www.geocaching.com 
ook te vinden op 
www.kopvandrenthe.nl.

Nu ook schatgraven 
in de kop van Drenthe 

Uit de Raad
Vooruitblik raadsvergadering 11 mei, 
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: 

Afscheid wethouder Hans de Graaf
In deze raadsvergadering neemt wethouder Hans de Graaf 
afscheid en beslist de raad over de voordracht van Henny 
van den Born als zijn opvolger. Van den Born is nu raadslid 
voor de ChristenUnie, aan de raad wordt voorgesteld om in 
zijn plaats Jan de Jonge toe te laten als lid van de raad. 

Huisvesting bibliotheek Eelde-Paterswolde
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de  
bibliotheek van Eelde-Paterswolde tijdelijke huisvesting 
aan te bieden in de voormalige school De Veenvlinder aan 
de Schoollaan 18 in Paterswolde. Dit pand staat naast De  
Notenkraker waarin de Historische Vereniging Ol Eel en  
muziekvereniging Nieuw Leven zitten, allebei partners van 
de bibliotheek in het cultuurhuis. Een belangrijk doel van 
de samenwerking in het cultuurhuis is de ontwikkeling van 
een huiskamer als ontmoetingsplek in het gebouw van de 
bibliotheek. 
Dit jaar wordt in overleg met de bibliotheek een plan voor 
permanente huisvesting gemaakt. Dat kan in het pand aan 
de Schoollaan 18 zijn, maar dat hoeft niet per se. De biblio-
theek is op dit moment gevestigd in het Punthoes aan de 
Wolfhorn 1, maar die locatie wordt vanaf 1 september klaar 
gemaakt voor de huisvesting van onderwijs en/of de ontwik-
keling van woningbouw.

Andere bijeenkomsten van de raad
Naast de raadsvergaderingen zijn er regelmatig andere  
bijeenkomsten waarin de raad wordt bijgepraat of in gesprek  
gaat over een bepaald onderwerp. Wanneer deze bijeen-
komsten openbaar zijn, zijn ze live te volgen en later terug 
te kijken via raad.tynaarlo.nl, onder ‘agenda’.

Keur aan onderwerpen in april
In april waren er openbare raadsbijeenkomsten over een 
keur aan onderwerpen. Zo ging de raad in gesprek met  
de besturen van de omgevingsdienst RUD en vliegveld  
GAE en waren er bijeenkomsten over wegen en fietspaden,  
mijnbouw en de gemeentelijke financiën.

Uitreiking jaarrekening
Vanwege het mei-reces is de meimaand rustiger. Wel krijgt 
de raad dinsdag 18 mei in een openbare bijeenkomst de 
jaarrekening uitgereikt met een toelichting van de wethou-
der financiën. In de jaarrekening legt het college verant-
woording af van het gevoerde beleid, het al of niet behalen 
van beleidsdoelen en de besteding van geld.

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt een raadsvergaderingen 
en veel andere bijeenkomsten van de raad live meekijken 
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.

De gemeente Tynaarlo is op 
zoek naar rechthebbenden 
van graven op de begraaf-
plaatsen in Vries, Eelde en 
Zuidlaren. Van een aantal gra-
ven is door bijvoorbeeld ver-
huizing of overlijden de recht-
hebbende niet meer bij ons 
bekend. Dit is wel noodzake-
lijk voor de begraafplaatsad-
ministratie. 

Om de administratie weer 
compleet te maken, plaatst 
de gemeente bij deze graven 
een bordje met de tekst: “De 
rechthebbende van dit graf 
wordt verzocht contact op te 
nemen met de gemeente Ty-
naarlo”. Een lijst met de gra-
ven waar het om gaat hangt 
op het publicatiebord bij de 

hoofdingang van de begraaf-
plaats. 

Staat er een bordje bij het 
graf dat u bezoekt?
Bent u rechthebbende van het 

graf of nabestaande van dege-
ne die begraven is? Neem dan 
contact op met de gemeen-
te Tynaarlo. Telefonisch via  
0592 – 26 66 62 of per e-mail 
info@tynaarlo.nl

Bent u rechthebbende van een graf?

Digitale gemeentepagina
Wilt u wekelijks interessante gemeentelijke informatie in uw 
mailbox ontvangen? Meld u dan aan via de link op https://
www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen/gemeentepagi-
na en ontvang wekelijks op woensdag de gemeentepagina in 
uw mailbox.
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De 82-jarige heer Dick Verel 
en de 80-jarige mevrouw Rie-
teke Verel-Heuff uit Eelde zijn 
woensdag 28 april benoemd 
tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
Het echtpaar Verel-Heuff 

ontvangt de onderscheiding 
omdat ze Museum Vosber-
gen in Eelde in 2001 hebben 
opgericht en sindsdien heb-
ben bestuurd en beheerd. Na 
vele succesvolle jaren zal het 
museum dit jaar worden over-

gedragen aan een nieuwe be-
heerder. Het echtpaar wordt 
omschreven als ‘zeer gepassi-
oneerd over muziek en instru-
menten, erudiet, vriendelijk 
en gastvrij.

Koninklijke Onderscheiding voor het echtpaar Verel-Heuff

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 gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmaking en ken-
nisgevingen (zoals vergunningen, verkeersbesluiten, bestem-
mingsplannen etc.) verplicht digitaal.

Via https://www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen
blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisge-
vingen. 
U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website 
opzoeken, maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de be-
kendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor 
deze e-mailservice via bovenstaande link.

Bekendmakingen




