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Inwoners Tynaarlo aan de 
slag op World Cleanupday
Zaterdag 18 september is het 
World Cleanup Day. Tijdens 
deze wereldwijde opruim- 
actie geven ruim 180 landen 
de planeet een grote schoon-
maakbeurt. Met als doel zo-
veel mogelijk zwerfaval op te 
ruimen. 

Ook in Tynaarlo wordt een 
steentje bijgedragen, zo gaat 
onder andere de Loopgroep 
Drentsche Aa – net als vorig 
jaar – al hardlopend op pad 
met grijpers en afvalzakken. 
Mirjam Bijlsma van de loop-
groep doet voor het tweede 
jaar op rij mee: “Wij lopen 
met onze groep wekelijks 
door de mooie natuur hier in 
Zuidlaren en omgeving. Afval 
hoort daar niet thuis en toch 
ligt er opvallend veel rotzooi. 
We ruimen het met liefde op, 
maar wat we vooral willen be-
reiken door er op deze manier 

aandacht op te vestigen, is 
dat mensen zich bewust wor-
den van hun gedrag. En een 
volgende keer hun afval mee 
naar huis nemen.”

Ook aan de slag?
Volwassenen, kinderen en 
jongeren die op deze dag in 

de gemeente Tynaarlo aan 
de slag willen gaan met het 
opruimen van zwerfaval kun-
nen hiervoor bij de gemeen-
te grijpers, hesjes en afval-
zakken lenen.
Aanvragen kan telefonisch 
via 0592 266 662 of per mail 
via afval@tynaarlo.nl.

Loopgroep Drentsche Aa tijdens de World cleanup day in 2020.

Het hele jaar door opruimen

De gemeente stimuleert initiatieven van inwoners om zwerf-
afval op te ruimen. Dit doet zij door grijpers, hesjes en afval-
zakken beschikbaar te stellen. Daarnaast komt de gemeente 
graag in contact met inwoners, loopgroepen, verenigingen 
of scholen die het leuk lijkt om mee te helpen het zwerf-
afval in de gemeente Tynaarlo op te ruimen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan opruimen tijdens het wandelen, ook wel 
‘plandelen’ of ‘trashwalking’ genoemd. Of opruimen tijdens 
het hardlopen (plogging). De gemeente kan hierin facilite-
ren, in eerste instantie door mee te denken en mensen met 
elkaar in contact te brengen. Interesse? Neem contact op via 
afval@tynaarlo.nl. 

Maandag 6 september is 
oud-burgemeester Wilpstra 
van Zuidlaren overleden.
De heer Wilpstra was van 
september 1990 tot aan 
de herindeling op 1 janua-
ri 1998 burgemeester van 
Zuidlaren.
Tijdens zijn burgemeester-
schap in Zuidlaren kreeg 
de heer Wilpstra onder an-
dere te maken met de op-
vang van asielzoekers in de 
voormalige Adolf van Nas-
saukazerne in Zuidlaren en, 
na het vertrek van de asiel-
zoekers, met de invulling 
van het kazerneterrein als 
woonbestemming. 

Ook was hij actief betrok-
ken bij de gemeentelijke 
herindeling in Drenthe die 
op 1 januari 1998 een feit 
werd.
De heer Wilpstra zal wor-
den herinnerd als een be-
trouwbaar en integer be-
stuurder.

Wij wensen zijn echtgeno-
te, kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte toe met dit 
verlies.

Bestuur en medewerkers 
gemeente Tynaarlo.

Oud-burgemeester Wilpstra 
overleden

Sporthal Groote Veen ontvangt gouden
certificaat ‘gezonde sportkantine’
De kantine van sporthal Groote 
Veen in Eelde kreeg woensdag 
8 september uit handen van 
sportwethouder Henny van 
den Born een gouden certifi-
caat “Gezonde Sportkantine’ 
uitgereikt. Sporthalbeheerder 
Ties Polling nam het certificaat 
in ontvangst.

Sporthal Groote Veen is de 
22ste gezondere sportkanti-
ne van Drenthe. Later deze 
maand krijgt de kantine van 
Hockeyclub Eelde een gouden 
certificaat en de kantine van 
vv VAKO een bronzen. Foto: Jan Willem van Bruggen
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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.

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

Fit, veilig en gezellig doortrappen
met de seniorenfietsclub

Gratis warmtescan en energieadvies 
bij mobiel energieloket in Zuidlaren

In beweging blijven, genie-
ten van de mooie natuur en 
in contact komen met ande-
re fietsliefhebbers. Klinkt dat 
voor u als de perfecte combi-
natie? Dan is een senioren-
fietsclub misschien wel iets 
voor u. Woensdag 8 septem-
ber is de seniorenfietsclub in 
Zuidlaren gestart.

De komende weken start ie-
dere woensdag om 13.30 uur 
een fietstocht vanaf de pof-
fertjeskraam op de Brink in 
Zuidlaren. Doet u ook mee? 

Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen aan: 
sport@tynaarlo.nl of doortrap-
pendrenthe@fietsersbond.nl

Doortrappen in Drenthe
De fietsclubs zijn onderdeel 
van het programma Door-
trappen in Drenthe. Door-
trappen heeft als doel om 
senioren te stimuleren va-
ker te fietsen. Het program-
ma wordt omarmd door de 
twaalf Drentse gemeenten 
en de provincie Drenthe. 
De fietsactiviteiten van het 
programma worden opge-
zet en georganiseerd door 
Veilig Verkeer Nederland 
en de Fietsersbond, in sa-
menwerking met sport- en 
beweegcoaches en andere 
partijen die betrokken zijn 
bij (veilig) fietsen in Drenthe. 
Kijk voor meer informatie op 
www.doortrappendrenthe.nl.

Vrijdagmiddag (17 septem-
ber) staat van 13:00 tot 18:00 
uur de voorlichtingswagen 
van het Drents Energieloket 
bij Sporthal De Zwet in Zuid-
laren. Inwoners kunnen daar 
gratis onafhankelijk advies 
van een energiecoach vra-
gen. Ook kunnen ze er gratis 
warmtescans van het Buurt-
team Energie Zuidlaren aan-
vragen. Het is de Drentse pre-
mière van het mobiele loket.

Warmtescan 
Tot warmtescanners opge-
leide vrijwilligers van het 
Buurtteam Energie Zuidlaren 
maken met een speciale ca-
mera foto’s. Daarop is te zien 
is waar een woning slecht 

geïsoleerd is en dus warmte 
lekt. Inwoners van Zuidla-
ren kunnen vrijdagmiddag 
bij het mobiel loket van het 
Drents Energieloket dergelij-
ke warmtefoto’s gratis aan-
vragen.  

Onafhankelijke energiecoach
Inwoners kunnen er ook een 
gesprek met een energie-
coach aanvragen. Zo’n coach 
bezoekt mensen thuis. Daar 
voeren ze een verkennende 
energiescan uit waarna zij 
tips kunnen geven voor het 
comfortabel en energiezui-
nig maken van de woning. 
Het kan om kleine maatrege-
len gaan, zoals het aanbren-
gen tochtstrips, maar ook om 

dak-, vloer-, of spouwmuuri-
solatie. De coaches zijn onaf-
hankelijk en het advies is gra-
tis en verplicht tot niets.

€ 50 voor woningeigenaren
Voor woningeigenaren in de 
provincie Drenthe ligt een 
waardebon van € 50 klaar 
voor de aanschaf van ener-
giebesparende producten, 
zoals ledlampen en een brie-
venbusborstel of een slimme 
thermostaat. Op vrijdagmid-
dag 17 september kunnen 
inwoners die dat nog niet 
hebben gedaan, hulp krij-
gen om de € 50,- waardebon 
te activeren. Al meer dan 
13.000 Drenten hebben hun 
waardebon verzilverd. 

De tunnel tussen Schipborg en 
Zuidlaren krijgt in opdracht 
van de provincie Drenthe een 
nieuwe verflaag. De werk-
zaamheden starten op maan-
dag 20 september en duren 
tot en met vrijdag 24 septem-
ber. Tijdens de werkzaamhe-

den is de tunnel tussen 7.00 
uur en 16.00 uur  gestremd 
voor gemotoriseerd verkeer. 
Omleidingsroutes worden 
met borden aangegeven.
Voetgangers en fietsers kun-
nen wel gebruik maken van 
de tunnel.

Hebt u vragen over de werk-
zaamheden? Neem dan con-
tact met de heer L. Vlieg van 
de provincie Drenthe, telefo-
nisch bereikbaar via telefoon-
nummer 0592-365555.

Heeft u (of de organisatie 
waarvoor u actief bent) 
ook zo’n zin om weer eens 
iets te organiseren? Om sa-
men een vliegende start te 
maken en inwoners in zijn 
algemeenheid, uw vereni-
gingsleden of vrijwilligers 
te inspireren weer actief te 
worden? U kunt hiervoor 
nog steeds gebruik maken 
van de regeling Frisse Start. 
Kijk voor meer informatie 
op www.tynaarlo.nl/frisse-
start.

Een activiteit organiseren 
in Zuidlaren, Vries of Eel-
de-Paterswolde
Onze eigen cultuur- en 
buurtsportcoaches, jonge-
renwerkers en buurtwer-
kers beoordelen de aan-
vragen voor de drie grote 
kernen in onze gemeente. 
Zij proberen een aantrek-
kelijk programma te ma-
ken, waar zoveel mogelijk 
inwoners aan mee kunnen 
doen. De aanvraag voor de 
organisatie van een activi-
teit in Zuidlaren, Vries of 
Eelde-Paterswolde kunt u 
indienen via www.tynaar-
lo.nl/frissestart. 
   
Een activiteit organiseren 
in de kleinere dorpen 
De dorpsbelangenvereni-
gingen van de kleinere 
dorpen hebben een eigen 
budget Frisse Start waar-
over zij de regie voeren. 
Wilt u hier iets organise-

ren? Neem dan contact op 
met de betreffende dorps-
belangenvereniging. Op 
www.tynaarlo.nl/frissestart 
vindt u een overzicht met 
contactgegevens.

Voorbeelden van activi-
teiten die passen bij Frisse 
Start
• Activiteiten van vereni-

gingen en organisaties 
zoals bijvoorbeeld een 
startfeest, vrijwilligersbij-
eenkomst, ontmoeting 
met leden of een schoon-
maakactie.

• Activiteiten in uw buurt, 
wijk of dorp zoals bij-
voorbeeld een straat-
feest, voetbaltoernooi, 
workshops, filmavond, 
vossenjacht, speur/puz-
zeltochten of samen ko-
ken.       

• Activiteiten voor inwo-
ners of leden van uw ver-
eniging die het moeilijk 
hebben gehad zoals bij-
voorbeeld ouderen, jon-
geren, inburgeraars of 
statushouders, mensen 
met een beperking of ge-
zondheidsprobleem.

Voor alle activiteiten geldt 
dat deze moeten vol-
doen aan de geldende co-
ronavoorschriften. Daar-
naast is het ook altijd goed 
om na te gaan of u een 
evenementenvergunning 
nodig heeft.

Pak samen de draad weer 
op en maak gebruik van de 
Frisse Start-regeling

Stremming onderdoorgang N34 tussen Schipborg en Zuidlaren
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