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Kindermenu 2.0* is dit jaar 
in de gemeente Tynaarlo  
gewonnen door Hugo van 
Asperen uit groep 3 van het 
Christelijk Dalton kindcen-
trum Jonglaren. Met zijn ge-
zonde pompoenpannenkoek 
verraste hij de jury het meest.

De leden van de jury, wet-
houder Oetra Gopal, Lineke 
Blaauw en Lizzy Bisschops van 
Grand Café Zuidlaren, stagiai-
res Sport Tynaarlo Fenke Roor-
da en Marjan Schutter, Nynke 
Niessink, adviseur Gezonde 
Leefstijl gemeente Tynaarlo 
en Dorien van de Kant, JOGG 
regisseur Tynaarlo, kwamen 
tot een gezamenlijke top 3, 
waarna het erg lastig werd. Er 
zaten heel originele recepten 
bij, zoals een groene FC Gro-
ningen pasta, maar ook leuke 
bijgerechten of ideeën voor 
een ‘TO GO’ mogelijkheid. 

Maar, er kon er maar één de 
winnaar zijn en “de pannen-
koek past erg goed op onze 
menukaart”, volgens Lineke 
van Grand Café Zuidlaren. “Er 
zit precies voldoende groente 
in. Daar is goed over nage-
dacht.” zegt Nynke. “Zo kan 
zelfs een pannenkoek gezond 
zijn.” Wethouder Gopal rea-
geert: “Kinderen kunnen zich 
niet vroeg genoeg bewust zijn 
van het belang van gezond 
eten. Tegelijkertijd moet uit 
eten gaan een feestje zijn!”

Prijzen
De klas van Hugo ontving 
woensdag 9 juni uit handen 
van wethouder Gopal een 
door hun zelf uitgekozen 
moestuinpakket en een Kin-

dermenu 2.0 cheque. Daar-
naast worden de winnende 
gerechten van alle Drentse 
gemeenten bij elkaar gebun-
deld in een inspirerend kook-
boek. De hele klas van Hugo 
ontvangt hier ook een exem-
plaar van.

*Wat is Kindermenu 2.0 
ook alweer?
Kindermenu 2.0 staat voor 
gezond en lekker uit eten. 
Basisschoolkinderen in de 
hele provincie worden ook dit 
jaar weer uitgedaagd om een 
vernieuwend en gezond kin-
dermenu te bedenken. Door 
zelf aan de slag te gaan wor-
den kinderen zich bewuster 
van waar voeding vandaan 
komt en wat gezond is. Per 
gemeente wordt er een win-
nend recept gekozen dat op 

de menukaart van een lokaal 
restaurant komt. In gemeen-
te Tynaarlo doet Grand Café 
Zuidlaren voor de derde keer 
weer enthousiast mee met 
het Kindermenu 2.0.
Op een aantal scholen in de 
gemeente hebben de Sport-
kunde stagiaires Fenke Roor-
da en Marjan Schutter van 
gemeente Tynaarlo leuke 
en leerzame (digitale) work-
shops gegeven over gezonde 
voeding. Hierdoor kregen de 
kinderen inspiratie om een  
eigen recept te maken. “Ik 
weet nu precies met welk 
deel van de tong ik wat kan 
proeven: zoet, bitter, zuur of 
zout”, aldus een deelnemer 
enthousiast.

Drenthe Gezond
Kindermenu 2.0 is onderdeel 
van IWP Drenthe Gezond. In 
dit programma komen profes-
sionals met verschillende ken-
nis en expertises samen om te 
werken aan het verhogen van 
de ervaren gezondheid van 
Drenten. Zij zetten zich in om 
inwoners zo gezond mogelijk 
te laten opgroeien en ouder 
te laten worden. Drenthe  
Positief Gezond is hun ambi-
tie. 

De gemeente Tynaarlo vindt 
de gezondheid van haar in-
woners erg belangrijk en 
zet in op preventie. Daarom 
zijn op dit moment twee stu-
denten actief vanuit de IWP 
Drenthe Gezond. Ze houden 
zich bezig met het creëren 
van een gezonde omgeving 
en gezondheidseducatie. Het 
Kindermenu 2.0 is één van die 
projecten. 

Prijsuitreiking Kindermenu 2.0

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

Uit de Raad
Terugblik raadsvergadering 8 juni
De volledige besluitenlijst vindt u op de raadswebsite  
raad.tynaarlo.nl. Hier kunt u de vergadering ook terugkijken. 
Op de agenda stond onder meer:  

Verkeersonderzoek Zuidlaren, variantenstudie Rondweg
Het college van B&W stelde voor om de mogelijkheden van 
in Zuidlaren een rondweg vanaf De Voorkampen om het 
PBH-terrein heen verder te laten onderzoeken. De raad be-
sloot echter op basis van het onderzoeksrapport de varian-
ten van de rondweg niet nader te onderzoeken, maar wel 
de aansluiting van het PBH-terrein richting de Voorkampen, 
stedenbouwkundig en verkeerskundig verder uit te werken. 

Herinrichting Hoofdweg Eelde 
De plannen voor de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde 
kennen een lange voorgeschiedenis. Inwoners hebben vaak 
te kennen gegeven de Hoofdweg om verschillende rede-
nen als onveilig te ervaren. Onlangs is er een online peiling 
uitgevoerd. Mede op basis hiervan stelde het college van 
B&W de raad voor om de snelheid op de Hoofdweg terug 
te brengen naar 30 km/uur, de functie van de Hoofdweg als 
gebiedsontsluiting in stand te houden en hiervoor een pas-
sende weginrichting te laten ontwerpen. De gemeenteraad 
stemde hier unaniem mee in. 

Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen 
centrum’, locatie Koops/Doedens
De volgende stap in het mogelijk maken van de bouw van 
appartementen op de locatie Koops/Doedens is het ter in-
zage leggen van het ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde  
Appartementen centrum’ en het ontwerp wijziging beeld-
kwaliteitsplan ‘Centrum Eelde’. Een aantal insprekers maak-
ten hun visie op het plan duidelijk aan de raad. Uit de eerste 
inbreng van de fracties leek er geen meerderheid voor het 
plan te zijn. Het inhoudelijke debat is vanwege de tijd niet 
afgerond en krijgt een vervolg in de uitloopvergadering op 
15 juni. 
Om 23.30 uur werd de vergadering geschorst. Omdat een 
aantal punten niet behandeld zijn is er een uitloopvergade-
ring gehouden op dinsdag 15 juni, op de gemeentepagina 
van volgende week zal hier verslag van worden gedaan. 

Vooruitblik raadsvergadering 
22 juni, 20.00 uur
In deze vergadering staat onder andere het volgende onder-
werp op de agenda: 

Kadernota Sociaal Domein
Met het Sociaal Domein worden de werkzaamheden van de 
gemeente bedoeld voor de ondersteuning van  inwoners op 
het gebied van o.a. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteu-
ning), participatie en jeugdhulp. In de kadernota staat wat 
de gemeente de komende jaren gaat doen om te zorgen 
voor een goede ondersteuning aan inwoners.  

Kijk live mee
De raad vergadert hybride, maar zonder publiek in de zaal. 
U kunt raadsvergaderingen en veel andere bijeenkomsten 
van de raad live meekijken via raad.tynaarlo.nl. Wilt u zelf 
iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact op met de 
griffie via: griffie@tynaarlo.nl.
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De Bieb reist mee. Met een goed gevulde kist met 
stripboeken, spelletjes en informatie. De Bieb is van            
iedereen, dus ook van jou! Hoe ziet jouw bieb van de 
toekomst eruit?  Kom langs en denk mee in de keet. 

Openingstijden:  
Op afspraak 
Dinsdag - Vrijdag 10:00-16:00 
 
Locatie: 
Tussen VNN De Borch en  
OBS Ter Borch 
Borchsingel 43, Eelderwolde 

Kom jij ook langs? Samen houden we  
altijd rekening met coronaprotocollen! 
Ouder dan 18, meld je dan even aan via:  

Mailen cultuurkeet@tynaarlo.nl   

Mobiel 06 -  2748 0677 

De Cultuurkeet reist met Keet op Pad door de gemeente 
Tynaarlo. Keet op Pad is een ontmoetingsplek, een mobiel 
kantoor en ad hoc podium om elkaar te ontmoeten. Ter   
plekke kunt u met de cultuurcoaches, maar ook de buurt-
sportcoaches en jongerenwerkers op afspraak op locatie 
langskomen voor een luisterend oor, een kopje koffie/
thee, advies en ondersteuning.   Mailen of  bellen kan ook! 

Jongerenpodcast Heb jij een mooi verhaal die jij 
wilt delen? Of wil jij je eigen podcast maken? Dat 
kan op locatie. Je kan ze zelf(s) delen op spotify!  

Woe 16 & 23 juni 
15:00 tot 16:30 
 

Scootmobielentocht 
Maandag 21 juni 2021 

Vindt u het leuk om eropuit te gaan met uw 
scootmobiel en lijkt u het leuk om met andere 

scootmobielrijders een tochtje te maken? 
Geef u dan nu op voor een scootmobielentocht!

   Aanmelden is verplicht via sport@tynaarlo.nl of 06-11297976 

   Kom met een volle accu!

   Maximaal 8 deelnemers 

   14.00 uur vertrek (vanaf 13.50 uur verzamelen) 

   Parkeerplaats Wolferdinge 1b 

   (achter de Mozaiek in Zuidlaren)

U bent 
van harte 
welkom!

Heeft u nog loden leidingen in uw woning?

Militaire oefeningen

De Rijksoverheid vraagt op-
nieuw aandacht voor loden 
leidingen in huis. Dit doet zij 
omdat een loden waterlei-
ding langzaam looddeeltjes 
loslaat die in het drinkwater 
terechtkomen. Vooral voor 
jonge kinderen kan dit onge-
zond en gevaarlijk zijn. Daar-
om aan u de vraag: heeft u 
nog loden leidingen in uw 
woning? En zo ja, wat kunt u 
daar dan aan doen?

Loden leidingen komen voor 
in huizen van vóór 1960. Sinds 
dat jaar is het verboden huizen 
te bouwen met loden leidin-
gen erin. Hoeveel woningen 
precies nog loden leidingen 
hebben is niet bekend. In Ne-
derland zijn dat er naar ver-
wachting nog zo’n 200.000. In 
de gemeente Tynaarlo weten 
we dat er 4454 panden staan 
van vóór 1960, waarvan 4028 
een woonfunctie hebben. De 
gemeente heeft de panden 
in haar bezit van vóór 1960 
al eerder gecontroleerd op 

loden leidingen en deze niet 
aangetroffen.

Wat zijn de gezondheidsrisi-
co’s van loden leidingen?
In 2019 is er een rapport ver-
schenen van de Gezondheids-
raad waarin staat dat ook 
lagere concentraties lood ge-
vaarlijk zijn voor de gezond-
heid. Dit heeft ertoe geleid 
dat het nu meer in het nieuws 
is. Voor jonge kinderen kan 
het invloed hebben op de 
hersenontwikkeling. En bij 
volwassenen zijn de effecten 
die bekend zijn extra risico op 
hart-, vaat- en nierziekten.

Woont u in een huis van vóór 
1960? Dan kunt u het volgen-
de doen:
Als u de eigenaar van de wo-
ning of het pand bent, bent u 
zelf verantwoordelijk voor uw 
leidingen. U kunt zelf checken 
of uw woning nog waterlei-
dingen van lood heeft: deze 
leidingen zijn grijs van kleur 
en hebben een onregelmati-

ge vorm. Bij het tikken op een 
loden leiding hoort u een dof-
fer geluid dan bij een koperen 
of ijzeren leiding. Eventueel 
kan een watermeting defini-
tief vaststellen of er in uw wo-
ning nog loden leidingen zijn. 
Heeft u nog loden leidingen? 
Dan kunt u ze laten vervan-
gen. 

Woont u in een huurhuis? 
Dan is de verhuurder verant-
woordelijk voor uw leidingen 
en dus ook voor het eventueel 
vervangen daarvan. De Rijks-
overheid heeft verhuurders 
gevraagd hun panden te con-
troleren en loden waterlei-
dingen te vervangen. Heeft u 
hier vragen over? Dan kunt u 
terecht bij de verhuurder van 
uw woning.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie 
over loden leidingen en wat 
te doen op www.milieucen-
traal.nl/lodenleidingen

Van 22 t/m 24 juni, 29 t/m 1 
juli en 6 t/m 8 juli 2021 wor-
den drie militaire oefeningen 
gehouden van de Koninklijke 
Militaire School (KMS) Batal-
jon Noord in de gemeenten 
Assen en Tynaarlo.
• In de drie genoemde perio-

den oefenen de ± 60  leer-
lingen van de ROc’s de exfil-
tratie. Hierbij verplaatsen zij 
zich te voet door ‘vijande-
lijk’ gebied;

• Deze verplaatsingen zijn 
groepsgewijs (± 20 perso-
nen) en vinden hoofdza-
kelijk plaats bij duisternis. 
Overdag houden zij zich 
schuil;

• De leerlingen worden op 
dinsdagmiddag met bussen 
afgezet bij Zeegse, gemeen-
te Tynaarlo. Vanuit deze 
locatie verplaatsen zij zich 
te voet naar de kazerne te 
Assen. Donderdagochtend 
arriveren zij op de kazerne 
te Assen;

• De leerlingen verplaatsen 
zich bewapend (met een 
nepwapen) door het ge-
bied. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)muni-
tie.

• 
De oefenende eenheid zal:
• In principe alleen gebruik 

maken van openbare we-

gen, paden en terreinen;
• Vooraf toestemming vragen 

aan de rechtmatige eige-
naar of beheerder van het 
terrein, indien niet openba-
re wegen, paden en terrei-
nen gebruikt wordt;

• Alles er aan doen om over-
last en hinder aan derden te 
voorkomen;

• 
COVID-19
De Koninklijke Landmacht 
maakt deel uit van de groep 
van vitale organisaties en 
functies om Nederland te la-
ten blijven functioneren. De 
Landmacht moet daarom al 
die tijd gereed zijn om een 
noodzakelijke bijdrage aan 
de samenleving te blijven le-
veren, en ook om de voorbe-
reidingen van diverse missies 
te garanderen. 

Tegelijkertijd moet de Land-
macht verdere piekbesmet-
ting van COVID-19 binnen de 
Landmacht voorkomen. De 
richtlijnen van de Rijksover-
heid moeten daarom ook zo 
veel als mogelijk gevolgd wor-
den. 

Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voor-
zorgsmaatregelen, schade 
door de oefening ontstaan is, 
kunt u dit, onder vermelding 
van zoveel mogelijk gege-
vens zoals: Eenheid, kente-
ken voertuig, datum en tijd, 
plaats, soort schade etc. mel-
den aan:
Ministerie van Defensie, 
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

Fietspad langs de N962 
afgesloten
Van 21 juni tot en met 9 juli werkt de provincie Drenthe aan 
het fietspad langs de N962 (weg De Groeve – Kiel Winde-
weer) bij De Groeve. Het fietspad is tijdens de werkzaam- 
heden afgesloten. Op het fietspad wordt de bovenste laag 
van het asfalt (de deklaag) vervangen.

Het fietsverkeer langs de N962 bij De Groeve wordt omge-
leid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. 



 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 16 juni

• Volgt nog
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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.

Informatiebijeenkomsten over zonnepanelen 
op agrarisch daken

Weg tussen Donderen en Norg afgesloten

De Land- en Tuinbouworgani-
satie (LTO) Noord organiseert 
twee online informatiebijeen-
komsten over zonne-energie op 
agrarische daken, op woensdag 
16 juni en woensdag 23 juni. Zo-
wel LTO Noord-leden als niet- 
leden zijn van harte welkom. 
De informatiebijeenkomsten 
behoren tot het project ‘Zon op 
Dak Drenthe’, waaraan ook de 
gemeente Tynaarlo mee doet.

Agrarische bedrijven hebben 
naast een relatief hoog ener-
gieverbruik ook veel onge-
bruikte ruimte op hun dak. 
Daardoor zijn zonnepanelen 
met hun terugverdientijd van 5 
tot 10 jaar al snel een rendabe-
le investering. 

Maar er zijn uiteraard ook vra-
gen. Bijvoorbeeld of de netaan-
sluiting het aankan. En of er 

mogelijkheden voor subsidies 
zijn. Die komen op de informa-
tiebijeenkomsten aan de orde.

Belangstellenden voor de onli-
ne informatiebijeenkomst (via 
Teams) kunnen zich aanmelden 
via de link op www.ltonoord.nl 

Op deze site vindt u ook meer 
informatie over dit onderwerp.

Van 21 juni tot 9 juli werkt 
de provincie Drenthe aan 
de N858 tussen Norg en  
Donderen (kilometerpaal 
7.300 – 9.930). De weg wordt 
tijdens de werkzaamheden 
volledig afgesloten. Omlei-
dingsroutes worden met bor-

den aangegeven. Ook wor-
den verkeersregelaars ingezet 
om het verkeer te begelei-
den. Het werk bestaat uit het  
vervangen van de bovenste 
laag van het asfalt (deklaag).

Fietsers kunnen tijdens de 

werkzaamheden gebruik blij-
ven maken van het fietspad 
en de fietsoversteken. 

Informatie over het openbaar 
vervoer is te lezen op de web-
site van Qbuzz www.qbuzz.nl.


