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Oosterbroeksebrug van 8 t/m 12
oktober afgesloten voor auto’s
De Oosterbroeksebrug over het Noord-Willemskanaal tussen Eelde
en Glimmen (Oosterbroekweg) is van maandag 8 oktober tot en
met vrijdag 12 oktober afgesloten voor auto’s. De afsluiting geldt
tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Voor fietsers en voetgangers blijft de
brug wel toegankelijk. De provincie Drenthe voert in deze week
werkzaamheden uit aan het brugdek.

Agenda

Dinsdag 9 oktober 2018: 20:00 uur
• Raadsvergadering, gemeentehuis Vries

Op de agenda o.a.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WPDA
Tarieven inzameling Huiselijk restafval 2019

De complete agenda en vergaderstukken staan op raad.tynaarlo.nl

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:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

gebruikmaken van een noodbrug.
Ook voor fietsers en voetgangers
is er deze periode een noodbrug.
Voor het verkeer uit de richting
Eelde/Paterswolde geldt de strem-
ming gedurende de hele periode
van de werkzaamheden. Verkeer
uit deze richting moet om op de
A28 te komen omrijden via de op-
ritten Eelde of Groningen-Zuid.

Fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers
wordt een aparte noodbrug aan-
gelegd. Vanwege de (de)montage
van het brugdek is deze nood-

De werkzaamheden aan de Meer-
wegbrug tussen Paterswolde en
Haren duren van 5 tot en met 27
oktober. Dat heeft de provincie
Groningen afgelopen donderdag
bekend gemaakt. De brug is van
vrijdag 5 oktober 19.00 uur tot 
zaterdag 6 oktober 23.00 uur en
van vrijdag 26 oktober 9.00 uur
tot zaterdag 27 oktober 23.00 uur
gesloten voor alle verkeer, fietsers
en voetgangers. 

Tussen 7 en 25 oktober kan het
autoverkeer vanuit de richting
A28/Haren richting de Meerweg

Werkzaamheden Meerwegbrug
duren van 5 tot en met 27 oktober 

brug tijdens beide stremmings-
weekenden (5 oktober tot en met
6 oktober en 26 oktober tot en
met 27 oktober) niet beschikbaar.
Fietsers worden dan omgeleid via
Groningen.

Na afloop van de werkzaamhe-
den kan er nog een paar dagen
verkeershinder zijn vanwege het
gereed maken voor verkeer van
de Meerwegbrug. Er is door de
werkzaamheden gedurende de
hele periode geen vaarverkeer
mogelijk. 

De Grip & Glans cursus is geschikt voor iedereen die op een positieve
manier aan zijn of haar toekomst wil werken. Ouder worden gaat
vaak gepaard met allerlei veranderingen, zoals verlies van een part-
ner of andere dierbaren, gezondheidsproblemen, verminderde mo-
biliteit en pensioen. Vaak gaan mensen dan op zoek naar een nieuwe
balans in het leven. De Grip & Glans-cursus kan hieraan een positieve
bijdrage leveren. Omdat het in groepsverband is kunnen de deelne-
mers elkaar hierbij ondersteunen en ontstaan er vaak langdurige con-
tacten.

Samen met de ervaren docenten Renske van Benthem en Nieske van
Sichem gaan de deelnemers aan de slag met zaken als positief den-
ken, initiatief nemen en daadkracht. De Grip & Glans-cursus  kan ook
ondersteunen bij langer (zelfstandig) thuis blijven wonen.
De cursus is ontwikkeld door het UMCG  en de Rijksuniversiteit 
Groningen en bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van 2 tot
2,5 uur in een groep van acht tot tien deelnemers. 

De cursus start woensdag 24 oktober om 10.00 uur in MFA 
De Ludinge, Ludinge 4 in Zuidlaren en kost t 45,- voor zeven 
bijeenkomsten, exclusief koffie/thee.

Meer info/aanmelding: 
Titia Robroch, Sociaal team Zuidlaren, tel. 06-12 32 17 12,
Titia.Robroch@tynaarlo.nl of Nieske van Sichem, Grip & Glans 
docent/begeleider, tel. 06-50898838 n.vansichem@ziggo.nl

Uitgebreide info kijk op www.gripenglans.nl

Meer grip op je leven en glans in
je toekomst?
Grip & Glans cursus in Zuidlaren

Bekkering en Tonnie van de Kool-
wijk aan de wethouder uit.
“Kerkconcerten Vries wil heel
graag de jeugd in aanraking
brengen met klassieke muziek.
Daarnaast vinden we het zeer be-
langrijk om een brede groep
mensen toegang te geven tot
klassieke muziek. Om die reden
proberen we de prijs zo laag mo-
gelijk te houden. Voor jongeren is
er een speciale entreeprijs.”

Oetra Gopal is onder de indruk
van het programma van Kerk-
concerten Vries. Dat in combina-
tie met het enthousiasme waar-
mee jeugd wordt aangetrokken,
maakt dat ze eenieder die
nieuwsgierig is oproept om
vooral eens een concert te be-
zoeken: “Een gevarieerd pro-
gramma in zo’n prachtige am-
biance, daar kan iedereen op een
zondagmiddag van komen ge-
nieten!”

Wilt u meer weten over Kerk-
concerten Vries of bent u nieuws-
gierig naar het programma? 
Kijk dan op
www.kerkconcertenvries.nl

Wist u dat u in de Bonifatiuskerk
in Vries niet alleen terecht kunt
voor kerkdiensten, maar ook
voor een knap staaltje klassieke
muziek op z’n tijd? Stichting
Kerkconcerten Vries organiseert
van eind september 2018 tot be-
gin april 2019 zeven concerten
voor jong en oud. Reden genoeg
voor wethouder Oetra Gopal om
eens kennis te maken met het
bestuur van de Stichting.

Het programma van Kerkconcer-
ten Vries is zeer divers: zo vindt er
rond de Kerst een kerstconcert
door Holland Baroque plaats en
vindt volgend voorjaar een mid-
dag plaats waar jong muzikaal
talent uit de gemeente Tynaarlo
een plek krijgt. In november
treedt Jong Vocaal Groningen,
dat onlangs gekroond werd tot
‘het beste koor van Noord-Ne-
derland’ op en in februari kunt u
genieten van Kamermuziek van
het Noord Nederlands Orkest
(NNO).

Dit gevarieerde én jonge reper-
toire is een bewuste keuze, leg-
gen bestuursleden Sonja van
Loon, Anniek Anninga, Henco

Wethouder Oetra Gopal draagt 
Kerkconcerten Vries een warm hart toe 

weg hier.’ Zo is het ontstaan: ik
houd ontzettend van wandelen
en kan ondertussen de omgeving
een beetje schoner maken.”

“Het kost zo weinig moeite om af
en toe wat op te ruimen”, ver-
volgt De Konink. “Vele handen
maken licht werk, en daarom heb
ik heel veel zin om samen met an-
dere bewoners onze gemeente
een stukje schoner te maken.”

Doet u ook mee? De eerste wan-
deling vindt zondag 7 oktober in
de wijk Ter Borch in Eelderwolde
plaats, verzamelen om 10.00 uur
aan de Groningerweg 19. Graag
even aanmelden via
www.trashwalking.nl/terBorch.
Let op: per wandeling kunnen
zes tot acht personen mee, dus
wees er snel bij! Op deze website
vindt u ook veel meer informatie
over ‘trashwalken.’ 

Voor elke wandeling wordt ge-
zorgd voor koffie en thee, grij-
pers en afvalzakken. Via de ge-
meentepagina en op onze
Facebook-pagina houden we u
op de hoogte van de aanko-
mende wandelingen. 

Hoe schoon is uw straat, het
speeltuintje bij u om de hoek of
het natuurgebied in de buurt?
Ligt er meer afval dan u lief is?
Doe dan de komende weken
mee met de ‘trashwalk-estafet-
te’! 

De gemeente Tynaarlo organi-
seert samen met de website
www.trashwalking.nl deze ‘af-
valwandelingen’, waarbij tijdens
negen wandelingen kriskras door
de gemeente zwerfafval wordt
opgeruimd. Voor de gezelligheid,
voor het milieu of voor  het aan-
gezicht van uw buurt: wat uw
motivatie ook is, u bent van harte
uitgenodigd om mee te doen!
De eerste wandeling is zondag 7
oktober.

Thomas de Konink, oprichter van
de website trashwalking.nl, be-
gon zelf zo’n vijf jaar geleden
met opruimen tijdens het wan-
delen. “Wij kwamen vanuit de
stad hier in de gemeente wonen,
en ineens viel het me op dat niet
alleen in drukke straten, maar
ook in de natuurlijke omgeving
van de gemeente Tynaarlo wel
eens zwerfafval ligt. Zo zonde!
Ik dacht alleen maar: ‘dat moet

Zwerfafval de wereld
uit! Helpt u ook mee? 

een betaalbaar én betrouwbaar
aanbod. Voor het bezoek aan
huis en bijbehorend advies wordt
een eenmalige eigen bijdrage
van €20,00 gevraagd. 

Inschrijven
Aanmelden voor deelname aan
de collectieve inkoop kan tot en
met 30 november via de website
van SLIM wonen met Energie:
www.slimwonenmetenergie.nl/z
ongemak/ Telefonisch aanmel-
den kan ook, bel dan naar 058
302 0022.

mogelijk is. 
De adviseur bespreekt vervolgens
met u welke modellen, systemen
en plaatsingswijze het beste bij
de woning en bij uw woonwen-
sen passen. Na het bezoek ont-
vangt u een vrijblijvende offerte
van SLIM waarin een passend
aanbod tegen collectieve in-
koopprijzen wordt gedaan. 

SLIM selecteert uitvoerders niet
alleen op basis van prijs, maar
ook op ervaring en kwaliteit. Zo
bent u via deze actie zeker van

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen
huiseigenaren in de gemeente
Tynaarlo zich inschrijven voor de
collectieve inkoop van zonnep-
anelen en zonneboilers: Zonge-
mak. De collectieve inkoop maakt
besparen op de energierekening
voor woningeigenaren nu tijde-
lijk extra eenvoudig en voordelig.

Wat mag ik verwachten als ik
meedoe aan Zongemak?
Vereniging SLIM wonen met
energie voert de collectieve in-
koop in opdracht van de ge-
meente Tynaarlo en de provincie
Drenthe uit. SLIM is een bedrij-
venplatform dat woningeigena-
ren in de provincies Groningen,
Drenthe en Friesland helpt bij het
besparen van energie. Via eer-
dere inkoopacties hebben zij de
afgelopen jaren al meer dan 1200
huishoudens geholpen met de
verduurzaming van hun woning.

Het idee van de collectieve in-
koop is simpel. Wanneer u zich in-
schrijft neemt SLIM contact met u
op voor een bezoek aan huis. De
SLIM adviseur bekijkt het dak en
bepaalt of de plaatsing van zon-
nepanelen en/of een zonneboiler

10.000 huiseigenaren in Tynaarlo
krijgen kans op ‘Zongemak’

Afgelopen vrijdag werd het skatepark in Zuidlaren officieel geopend.
En niet zomaar door een lintje door te knippen: een professionele ska-
ter skate dwars door een foto van het oude park heen. Burgemees-
ter Marcel Thijsen kijkt bewonderend toe. Aan Mees Pruis en Luc Nie-
borg, initiatiefnemers van het nieuwe skatepark, de eer om het
‘alternatieve lintje’ vast te houden.

u  genieten  van een prehistori-
sche culinaire verrassing passend
bij de oertijd.

Ga mee op deze bijzondere
OerToer
Kosten: t 37,50 p.p.  Tijd: 10.00-
16.00 uur. Start en finish bij mu-
seumboerderij Nabershof te Em-
men. Meer info en aanmelden bij
Tourist Info Emmen,
info@touristemmen.nl telefoon
0591-649712.

de zwerfsteendeskundige alles
over de omgeving, de bijzondere
ontstaansgeschiedenis en rijke
cultuurhistorie van het Honds-
ruggebied. Bij de hunebedden
wordt u ontvangen door vrijwil-
ligers van het Hunebedcentrum
die u meenemen in de tijd van de
hunebedbouwers. Wie waren zij,
hoe leefden ze en vooral… hoe
maakten ze een hunebed. En om
helemaal in de sfeer van het
Trechterbekervolk te komen kunt

Zondag 14 oktober organise-
ren de vijf Drentse Hondsrugge-
meenten (Coevorden, Emmen,
Borger-Odoorn, Aa en Hunze en
Tynaarlo) in samenwerking  met
De Hondsrug UNESCO Global Ge-
opark en het Hunebedcentrum
een bijzondere bustour: een reis
over de Hondsrug met stops bij
vijf hunebedden waar prehistori-
sche hapjes worden geserveerd. 

Onderweg vertelt Harry Huisman,

Tocht langs de Hunebedden, Proef de oertijd 
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ste haring verkoopt. De test is ge-
organiseerd door branchevereni-
gingen van visverkopers en
markthandelaren.

Het is overigens niet de eerste
keer dat de Visfuik een prijs in de
wacht sleept. In 2017 stond het
met haar kibbeling op één in
Drenthe in ‘de Kibbelingcup’, ge-
houden door de Vereniging van
Nederlandse Visspecialisten. In
2015 werd de haring van de Vis-
fuik in de AD-test uitgeroepen
tot ‘lekkerste van Drenthe’

Bij De Visfuik Zuidlaren verkopen
ze de beste haring van Drenthe.
Dat blijkt uit de Nationale Ha-
ringtest waar de vishandel door
het consumentenpanel tot win-
naar werd uitgeroepen. Wet-
houder Pepijn Vemer ging op be-
zoek om de eigenaren te
feliciteren en een harinkje te hap-
pen.

De Nationale Haringtest is een
nieuwe wedstrijd. Anders dan
eerder bij de AD-haringtest
wordt er bij deze test alleen per
provincie gekeken wie de lekker-

Wethouder feliciteert De Visfuik
met Beste Drentse Haring 

en draait zijn hand niet om voor
de volledige 100 km. Na 20 km
komt de stoemper hem uit de
wind houden en vervolgens sluit
de klimmer zich na 40 km aan. De
meesterknecht bevoorraadt het
team na het passeren van de 60
km. De laatste 20 km neemt de
sprinter het team op sleeptouw
om zo snel mogelijk te finishen.

Red Bull Kop over Kop start om
10:00 uur op de Brink in Roden,
elke 45 seconden start een vol-
gende renner, de verwachting is
dat het laatste team rond 15:45
uur over de finish in Roden rijdt.
Enthousiaste supporters zijn van
harte welkom om de teams langs
het parcours aan te moedigen of
naar de overnamepunten (de
plekken waar een renner zich bij
het team voegt) te komen waar
het gezellig druk zal zijn. 
Meer info kijk op
www.redbull.com

Op zondag 7 oktober doet een
bijzonder wielerevenement voor
amateurs ook een stukje van de
gemeente Tynaarlo aan: de Red
Bull Kop over Kop ploegentijd-
rit. Daarom zijn op die dag van
9.00 tot 17.00 uur een aantal we-
gen rond het Bunnerveen en 
Zeijen afgesloten. Op een aantal
punten zijn verkeerssluizen waar
verkeersregelaars het verkeer in
goede banen leiden. 

Kop over Kop is een unieke
ploegentijdrit van 100 km,
met Roden als start- en 
finishlocatie. Per team start
één renner en na elke 20 km
sluit er weer een teamgenoot
aan, uiteindelijk finisht elk
team met vijf renners.    

Omdat Red Bull Kop over Kop
niet zomaar een ploegentijdrit is,
bestaat het ideale team uit vijf
verschillende renners met ieder
een andere rol. De kopman start

Zondag 7 oktober: 
Wegen rond het Bunnerveen en
Zeijen afgesloten i.v.m. bijzonder
wielerevenement 

Contact sociaal raadsvrouw
Met vragen over de ondersteuning die de gemeente voor u regelt
kunt u terecht bij de sociaal raadsvrouw, Jet Grolleman. 
• telefoon: 06-11289290 (op werkdagen); 
• e-mail: sociaalraadsvrouw.tynaarlo@gmail.com
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