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Als dank voor hun inzet zet 
de gemeente Tynaarlo dit na-
jaar vrijwilligers in het zon-
netje. De gemeente biedt 
hen een tegoedbon aan voor 
een kopje koffie of thee met 
iets lekkers bij de deelne-
mende horecagelegenheden.  

Deze traktatie is bedoeld voor 
iedereen die vrijwilligerswerk 
doet in de gemeente Tynaar-
lo, of in de gemeente Tynaarlo 
woont en ergens anders vrij-
williger is. Vrijwilligers kun-
nen de tegoedbon tot en met 
zondag 3 oktober aanvragen. 
De bon wordt begin oktober 

thuisbezorgd en is geldig tot 
en met 31 december 2021.

Wethouder Gopal vindt het 
belangrijk dat de gemeente 
haar waardering uitspreekt 
naar vrijwilligers. “Een samen-
leving is samen leven. Vrijwil-
ligers spelen hierin een hele 
grote rol, en opereren vaak 
op de achtergrond. Ze zijn 
daarentegen óveral actief. 
Bijvoorbeeld in de sport, het 
onderwijs, de zorg, de politiek 
en de culturele sector. Hun in-
zet maakt het verschil en we 
willen ze met dit kleine ge-
baar bedanken.”  

Hoe gaat het aanvragen in 
zijn werk?
Het aanvragen gaat heel een-
voudig via het formulier op 
www.neienaober.nl/vrijwilli-
gersbon. Mensen die liever 
rechtstreeks contact opne-
men, kunnen tijdens kantoor-
uren bellen met Neie Naober 
(0592 - 749332). De telefonis-
tes noteren dan de benodigde 
gegevens.

In samenwerking met  
Neie Naober
In de uitvoering van de actie 
werkt de gemeente samen 
met het Vrijwilligers Informa-
tie Punt (VIP) van welzijnsstich-
ting Neie Naober. Vrijwilligers 
die de bon aanvragen kunnen 
zich dan ook aanmelden voor 
de e-mailnieuwsbrief van het 
Vrijwilligers Informatie Punt. 
Hierin staan interessante tips 
en informatie over actualitei-
ten, ontwikkelingen en activi-
teiten voor vrijwilligers.

Waarom een bon?
De keuze voor een bon is ge-
baseerd op een onderzoek 
onder vrijwilligers dat het Vrij-
willigers Informatie Punt in 
2019 uitvoerde. In de enquête 
mochten de deelnemers aan-
geven welke vorm van waar-
dering ze aanspreekt. Een 
gezamenlijke lunch of diner 
werd in het onderzoek het 
meeste genoemd. Maar van-
wege corona was het onmo-
gelijk om een grootschalige 
bijeenkomst te organiseren. 
Daarom is gekozen voor een 
tegoedbon voor een traktatie, 
die op de tweede plek eindig-
de. Bovendien is het aanne-
melijk is dat meer vrijwilligers 
gebruik zullen maken van de 
tegoedbon. Zij kunnen de 
bon immers verzilveren op 
een moment dat het hun uit-
komt.

Tynaarlo trakteert vrijwilligers 
op koffie of thee met iets lekkers 

Klinkt dat voor u als de per-
fecte combinatie? Dan is een 
fietsclub misschien wel iets 
voor u. De komende tijd start 
de Fietsersbond ook in de 
gemeente Tynaarlo met een 
fietsclub. Met een fietsclub 
fiets je geregeld een mooie 
uitgezette route tussen de 
tien en veertig kilometer. 
Onderweg is er onder ande-
re aandacht voor fietsen in 
een groep, op- en afstappen, 
remmen, lastige verkeerssitu-
aties en fietsen op een e-bike. 
Ook komt er een gastspreker 
langs, bijvoorbeeld een fiet-
senmaker, of een fysiothera-
peut die tips geeft om vallen 
te voorkomen. 

De eerste van de tien we-
kelijkse fietstochten is op 
woensdag 8 september om 
13.30 uur. Het vertrek is van-
af de poffertjeskraam op de 
Brink in Zuidlaren.

Lijkt het u leuk om mee te 
doen bij deze fietsclub in 

Zuidlaren? Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen aan: 
doortrappendrenthe@fietsers-
bond.nl

Doortrappen in Drenthe
De fietsclubs zijn onderdeel 
van het programma Doortrap-
pen in Drenthe. Doortrappen 
heeft als doel om senioren te 
stimuleren vaker te fietsen. 
Het programma wordt om-
armd door de twaalf Drentse 
gemeenten en de provincie 
Drenthe. De fietsactiviteiten 
van het programma worden 
opgezet en georganiseerd 
door Veilig Verkeer Neder-
land en de Fietsersbond, in 
samenwerking met sport- en 
beweegcoaches en andere 
partijen die betrokken zijn 
bij (veilig) fietsen in Drenthe. 
Kijk voor meer informatie op 
www.doortrappendrenthe.nl.

Fit, veilig en gezellig 
doortrappen met fietsclubs 
In beweging blijven, genieten van de mooie natuur en in 
contact komen met gezellige andere senioren fietsliefhebbers.

SUEZ Nederland wordt PreZero 
Nederland! 
Er verandert echter niets aan het ophalen van afval. Voorlopig 
ziet u ook nog wagens van SUEZ rijden. 
Deze worden geleidelijk vervangen door PreZero wagens. 
Wilt u meer weten? Kijk dan op PreZero.nl
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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.

Als onderdeel van periodiek 
onderhoud gaat Pre Zero 
(voorheen Suez) in opdracht 
van de gemeente Tynaarlo 
vanaf maandag 6 september 
tot eind september de riole-
ring reinigen en inspecteren 
in delen van Zuidlaren, De 
Groeve, Tynaarlo, Zuidlaar-
derveen en Eelde.

Hierbij zal kortdurende over-
last ontstaan omdat de voer-
tuigen dicht bij de rioolputten 
moeten staan voor het uitvoe-
ren van de werkzaamheden.

Hoe voorkom ik overlast?
De riolen worden onder hoge 
druk schoongespoten. Door 
luchtdrukverschillen kunnen 
sifons in de woning worden 
leeggezogen. Hierdoor kan 
er rioollucht in de woning te-
rechtkomen. Zodra u de sifons 
in de woning weer vult (toilet 
doorspoelen en de kranen 

even laten lopen) zal de riool-
lucht snel verdwijnen. Na het 
reinigen gaat de aannemer de 
riolen inspecteren.

Wanneer en in welke straten 
gaan ze aan de gang
De aannemer zal enkele da-
gen voor de werkzaamhe-
den een brief bezorgen in de  
straten die worden gereinigd. 

Een gedetailleerde planning 
kan niet ver vooraf worden 
gegeven omdat de snelheid 
van het reinigen erg afhanke-
lijk is van de vervuiling, weers-
omstandigheden en andere 
onvoorziene zaken.

Vragen
Hebt u vragen over de werk-
zaamheden neem dan contact 
op met de heer Danhof van 
de gemeente Tynaarlo. Hij is 
te bereiken via 0592-266662 
of per e-mail info@tynaarlo.nl

Rioolreiniging en -inspectie

Feestelijke opening speelplek Zuurveld Zuidlaren 
De speelplek bij Zuurveld in Zuidlaren is ver-
nieuwd. Om dat te vieren was op woensdag 18 
augustus een feestelijke buitenspeeldag, geor-
ganiseerd door buurtbewoners in samenwer-
king met Woonborg. De vernieuwde speelplek  
werd officieel geopend door sportwethouder  

Henny van den Born samen met Jordy, een van de  
kinderen uit de buurt. 

De nieuwe speeltuin is gerealiseerd dankzij de 
inzet van buurtbewoners en gefinancierd door 
Woonborg en de gemeente.


