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De hele maand september is 
op de eerste verdieping van 
het gemeentehuis in Vries de 
expositie ‘NATUURlijk VanTy-
NaarLo’ te zien zijn. Zestien le-
den van de Tynaarlose kunste-
naarsvereniging VanTyNaarLo 
(VTNL) tonen daar divers werk 
in verschillende kunstdiscipli-
nes, waaronder fotografie en 
schilderkunst. 

Centraal staat hun natuurlij-
ke omgeving, variërend van 
de Drentse heide, Hollandse 
stapelwolken tot de dagelijk-
se natuurlijke omgeving in 
zwartwit. 

Deelnemende kunstenaars 
zijn van VTNL: Klaas Bil, Bern-
hard van Loon, Anette Ebert, 
Linda Keuris, Kitty Boon, John 
Dilling, Hieke Veenstra, Diek 

Boerman, Aly van der Wou-
de, Maya Vermeulen, Jeichien 
Stapel, Paul van der Veur, José 
Geertzen, Peter Tholen, Gea 
koopman en Jitske Rinsma.

Een prachtkans
Wethouder cultuur Oetra 
Gopal wijst op het grote be-
lang van kunst en cultuur. En 
hoe moeilijk de cultuursector 
het in de coronatijd heeft ge-
had en deels nog altijd heeft. 

“Daarom bieden we het ge-
meentehuis, hèt huis van onze 
lokale samenleving, graag 
aan als podium voor onze lo-
kale beeldend kunstenaars.”

Gopal wijst er ook op dat we 
allemaal nogal snel in verre 
oorden musea binnen stap-
pen, maar geneigd zijn kunst 

dicht bij ons huis over het 
hoofd zien. 

“Maar wat wordt er in onze 
gemeente veel goeds en 
moois gemaakt! Dit is een 
prachtkans om dat te zien. 
Daarom: heb je hart voor 
beeldende kunst? Kom dan 
naar het gemeentehuis! En 
geniet!” 

Openingstijden expositie
De expositie is de hele maand 
september te zien op de eer-
ste verdieping van het ge-
meentehuis in Vries, Kornoel-
jeplein 1 (9481 AW). 
Ze is op werkdagen toegan-
kelijk: maandag, dinsdag en 
woensdag van 8.30 uur tot 
17.00 uur. Op donderdag tot 
19.00 uur en op vrijdag tot 
16.30 uur.

Het college van B&W van Ty-
naarlo zet zich in om bij te 
dragen aan een dekkend net-
werk van openbare laadpalen 
voor bewoners, forenzen en 
bezoekers in Drenthe. Tynaar-
lo heeft zich daarom in 2019 
aangesloten bij het driejarige 
project ‘1000 laadpalen in Gro-
ningen en Drenthe’. Naast de 
4 openbaren laadpalen die er 
al waren in de gemeente, zijn 
er sindsdien 12 bijgekomen. 
Zowel op initiatief van de ge-
meente als op verzoek van in-

woners. 3 worden binnenkort 
geplaatst en nog 7  aanvragen 
zijn in behandeling. 

Wethouder Oetra Gopal 
(duurzaamheid) is blij dat in-
woners gebruikmaken van de 
mogelijkheid om een laadpaal 
aan te vragen: “Elektrisch rij-
den wint aan populariteit. 
Maar niet iedereen die elek-
trisch wil of gaat rijden, heeft 
de mogelijkheid zijn of haar 
elektrische auto op te laden 
met een eigen laadpaal aan 

huis. Ook voor deze inwoners 
moet het mogelijk zijn elek-
trisch te rijden. Dat willen wij 
mogelijk maken. Want hoe 
meer mensen elektrisch gaan 
rijden, hoe beter. Het is beter 
voor schone lucht op straat én 
voor het klimaat.”

Hobbels op de weg
Wethouder Hanneke Wierse-
ma (verkeer) wijst er op dat 
het plaatsen van een laadpaal 
soms helaas langer duurt dan 
verwacht en zeker dan ge-

hoopt: “Voor een aantal aan-
vragen die op dit moment in 
behandeling zijn moet Enexis 
het elektriciteitsnet uitbrei-
den, wat minstens een jaar 
gaat duren. Maar dat weer-
houdt ons er niet van om door 
te gaan. Onze doelstelling is 
om het laadnetwerk verder 
uit te breiden, om alle elek-
trische auto’s voldoende laad-
mogelijkheid te geven.” 

Hoe aanvragen?
Inwoners met een elektrische 
auto en zonder eigen oprit 
kunnen een laadpaal in de 
openbare ruimte aanvragen. 
Allego voert dit uit voor 21 
gemeenten in de provincies 
Drenthe en Groningen, die 

hiervoor een gezamenlijke 
aanbesteding hebben ge-
daan. De gemeente bepaalt  
waar de laadpaal wordt ge-
plaatst.

Het aanvragen van zo’n laad-
paal kan via www.openbaarla-
den.nl en is gratis. De prijs die 
je als elektrisch rijder betaalt, 
is momenteel 29 cent/kWh. 
Daar komen de kosten voor 
het gebruik van een laadpas 
bij. E-rijders kunnen hiervoor 
een eigen (lokale) energiele-
verancier kiezen.

Op www.tynaarlo.nl/duur-
zaamheid staan de precieze 
voorwaarden voor aanvraag 
en plaatsing.

Tentoonstelling Tynaarlose 
kunstenaars in gemeentehuis

Steeds meer elektrische laadpalen in Tynaarlo 

Koffieochtenden Zuidlaren 
Gezellig samen een kopje koffie drinken?

Dat kan op woensdag in de even weken van 10.00- 11.30 uur
(8 september- 22 september – 6 oktober enz.)
in: MFC De Ludinge, De Ludinge 4 in Zuidlaren.

De koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Meer info :
www.neienaober.nl of e-mail info@neienaober.nl, 
tel: (0592) 749 332 of bel met Lotte Thijs, buurtwerker Neie 
Naober, Zuidlaren: 06-58865213

Van de  16 openbare laadpalen in de gemeente Tynaarlo  wordt de laadpaal aan de Marktstraat 
in Zuidlaren het meest gebruikt (op de foto wethouder Wiersema en wethouder Gopal).

Waar staan ze? 
• Machlaan Eelde – bij GAE
• Centrum Eelde – bij het museum 
• Wolfhorn  Eelde
• Vermeerweg Eelde 
• Gruttoweg Paterswolde
• Stationsweg – hoek Bovendiepen Zuidlaren
• Oude Dijk Zuidlaren
• De Klencke Zuidlaren
• Marktstraat Zuidlaren
• Scheperij Zuidlaren
• Oude Asserstraat Vries – bij het monument
• MFA Yde
• Middenweg Donderen
• MFA Tynaarlo
• Gemeentehuis Vries

Binnenkort worden ook openbare laadpalen geplaatst aan 
de Artillerielaan en de Jardensweg in Zuidlaren en bij MFA 
Groote Veen.

De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 13 sep-
tember van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de 
corona-maatregelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis 
maar een telefonisch spreekuur. Een afspraak maken voor dit 
telefonisch spreekuur kan tot en met donderdag 9 september, 
12.00 uur, via een medewerker van het team Juridische Zaken 
van de gemeente (tel. 0592 – 266 662)
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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.

De komende weken wordt 
op een aantal wegen en fiets-
paden in de gemeente een 
slijtlaag op het asfalt aange-
bracht. De laag wordt aange-
bracht om scheurtjes en on-
effenheden te dichten en om 
het asfalt voor langere tijd te 
beschermen tegen de weer-
sinvloeden en ultraviolette 
straling. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door De 
Wilde Wegenbouw BV. 

Waar?
De slijtlagen worden aan-
gebracht in De Groeve op 
de Kruierij en de Steeg. In  
Tynaarlo op de Dorpsstraat en 
de Kweeklustweg. In Zuidla-
ren op de Havezathelaan, de 

Hofakkers, de Dingspellaan, 
de Drostlaan, en de fietspa-
den bij de Ludinge en Vledde-
ringe/Batinghe. En in Vries op 
het voetpad bij De Fledders.

Deze wegen zijn gedurende 
de werkzaamheden afgeslo-
ten voor het verkeer. Er wordt 
een omleidingsroute aange-
geven. Het exacte moment is 
afhankelijk van de weersom-
standigheden.

Contact
Vragen over de werkzaam-
heden? Neem dan contact 
op met de gemeente via het 
centrale nummer 0592 – 26 
66 62 of stuur een e-mail naar  
info@tynaarlo.nl.

Onderhoud wegen en 
fietspaden Tynaarlo

Maak uw dorp of buurt hartveilig 

Tynaarlo zoekt 50 junior 
energiecoaches 

Wie kan reanimeren, kan een 
leven redden. Succesvol reani-
meren vraagt om een sluitend 
netwerk van AED’s en gekwa-
lificeerde burgerhulpverle-
ners. Daarom roept Stichting 
Hartveilig Drenthe iedereen 

die een AED heeft of kan 
reanimeren op zich te regis-
treren op www.hartslagnu.nl.  
Voor mensen di e burgerhulp-
verlener willen worden orga-
niseert de stichting reanima-
tietrainingen.

Waarom?
De cruciale tijd bij een hart-
stilstand is zes minuten. Hoe 
sneller iemand gereanimeerd 
wordt, hoe groter de kans op 
leven én leven met minimale 
schade. Voor de professione-
le hulpverlening is het vaak 
lastig om binnen deze tijd bij 
een slachtoffer aan te komen. 
Een burgerhulpverlener kan 
in die kritieke minuten de eer-
ste hulp opstarten. Het is dan 
van belang dat alle AED’s aan 
de buitenkant van een pand 
hangen, geregistreerd zijn en 
dat gekwalificeerde burger-
hulpverleners in beeld zijn.

Burgerhulpverlener worden?
Hoe meer burgerhulpverle-
ners hoe beter! Om burger-
hulpverlener te worden moet 
je een erkende reanimatietrai-
ning volgen, waar je leert re-
animeren en een AED bedie-
nen. Heeft u interesse om een 
reanimatietraining te volgen 
neem dan contact op met de 
Stichting Hartveilig Drenthe. 
Dit kan per mail via secretaris-
hartveiligdrenthe@gmail.com.

Registreer nu 
Kunt u reanimeren of heeft u 
een AED? Registreer dit nu en 
ga naar www.hartslagnu.nl.

De gemeente Tynaarlo zoekt 
vijftig gezinnen die willen 
meedoen aan een leuk, prik-
kelend en geld besparend 
energiespel. Welke apparaten 
slurpen de meeste stroom? En 
hoeveel lampen branden er 
in huis? Een paar van de vra-
gen van het Junior Energie-
coach-spel. 

Het spel is voor gezinnen met 
kinderen van 7 tot 12 jaar. 
Door leerzame uitdagingen, 
puzzels, experimenten en 
winacties ontdekken ze waar 
ze energie kunnen besparen. 
Deelname is gratis.

TV-held Varkentje Rund
Vijf weken lang gaat de bij 
kinderen bekende TV-held 
Varkentje Rund als Junior 
Energiecoach met de gezin-
nen op ontdekkingsreis, op 
lampenjacht en stekkerexpe-

ditie. Elke week komt er een 
nieuw, leerzaam filmpje bij. 
In maar 15 tot 30 minuten 
per week worden kinderen zo 
echte Junior Energiecoaches. 

Gouden kans!
Volgens wethouder Oetra 
Gopal is deelname voor jonge 
gezinnen een gouden kans: 
“Ze krijgen tips om energie 
te besparen, wat ook merk-
baar is voor de portemonnee. 
En de kinderen leren dat hun 
persoonlijke keuzes ertoe 
doen. Ze hebben vaak eigen-
tijdse en creatieve ideeën en 
het gaat over hun toekomst.”

Aanmelden
Gezinnen kunnen zich nu 
meteen gratis aanmelden op 
www.juniorenergiecoach.nl. 
Daar is ook meer informatie 
te vinden.  

Spreekuur wethouders
Henny van den Born is gebiedswethouder voor Bunne, De Punt, Donderen, Eelderwolde, 
Yde, Winde en Zeijen, Pepijn Vemer is gebiedswethouder Vries, Hanneke Wiersema is ge-
biedswethouder Zuidlaren en Oetra Gopal is gebiedswethouder Eelde. De gebiedswethou-
ders houden een telefonisch spreekuur m.u.v. wethouder Gopal. Zij houdt spreekuur in de 
hal of in het restaurant van Symfonie in Eelde.
Tijdens een spreekuur kunt u bijvoorbeeld vragen stellen of een verzoek voorleggen.

• Wethouder Van den Born donderdag 9 september 13.30-14.30 uur
• Wethouder Wiersema  donderdag 9 september 15.00-16.30 uur
• Wethouder Gopal  donderdag 9 september  15.00-16.30 uur
• Wethouder Vemer  vrijdag 10 september   13.30-15.00 uur

Het is noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan door uiterlijk woensdag  
8 september een e-mail te sturen naar bestuur@tynaarlo.nl of door te bellen naar de  
gemeente via 0592 – 266 662.

Wandelen tegen diabetes!
Wie de kans om diabetes te 
krijgen wil terugdringen of 
de gevolgen ervan wil verklei-
nen, kan vanaf deze maand 
mee doen aan een wandel-
tocht daarvoor. Dit in het ka-
der van de “Nationale Diabe-
tes Challenge”.

Naar schatting 800.000 Neder-
landers heeft diabetes, zo’n 
250.000 zonder het te weten. 

De gevolgen van diabetes 2 
kunnen heel vervelend zijn: 

• beschadiging van hart- en 
bloedvaten  

• beschadiging van het net-
vlies  

• beschadiging van de nieren  
• beschadiging van de zenu-

wen  
• zweren en infecties van de 

voeten en onderbenen.

Dit wil iedereen natuurlijk be-
perken en het liefst voorkó-
men. Naast gezond en niet 
te veel eten is voldoende be-
wegen en dus wandelen daar 

heel goed voor! De eerste 
wandel tocht is in Zuidlaren 
op dinsdag 7 september vanaf 
19.00 uur vanaf Sporthal De 
Zwet. De volgende tochten 
in Zuidlaren beginnen op De 
Brink.
De eerste tocht in Vries is don-
derdag 9 september vanaf 
15.30 uur.

Aanmelden voor de wan-
delgroep kan via de website 
www.nationalediabeteschal-
lenge.nl.


