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Energiecoaches gezocht in gemeente Tynaarlo
Steeds meer mensen gaan aan 
de slag met het verduurzamen 
van hun woning. De duurzaam-
ste energie is immers de energie 
die je bespaart. De grote vraag 
is: hoe maak je je huis duurzaam 
en groen? Op dit moment zijn 
er negen energiecoaches inzet-
baar in de gemeente Tynaarlo 
die daarbij kunnen helpen. De 
inzet van deze energiecoaches 
wordt gecoördineerd door 
Energie Coöperatie Drentse Aa. 

Wat doet een energiecoach?
De Energiecoach is een inwoner 
van de gemeente Tynaarlo die 
woningeigenaren bijstaat in de 
eerste stappen bij het verduur-
zamen van hun woning. Een 
energiecoach brengt op aan-
vraag een bezoek aan mensen 
thuis, voert een verkennende 
energiescan uit en bespreekt 
vervolgens de mogelijkheden 

voor energiebesparing en even-
tueel -opwek. Na het bezoek 
kunnen inwoners zelf kiezen 
om een betrouwbaar bedrijf in 
te schakelen voor de uitvoering 
van de duurzaamheidsmaatre-
gelen. Op die manier helpen de 
energiecoaches woningeigena-
ren met het stap voor stap ver-
duurzamen van hun woning.

Energiecoach: Iets voor jou?
Voor deze vrijwilligersfunctie 
worden mensen gezocht die:
• affiniteit hebben met ener-

gie(besparing) en duurzaam-
heid

• helder kunnen communice-
ren

• zich thuis voelen in een coö-
peratieve omgeving (waarin 
“samen” centraal staat)

• zich willen ontwikkelen op 
het gebied van verduurza-
ming

• tijd en positieve energie 
hebben 

Voordat je aan de slag gaat 
als energiecoach, volg je een 
training. Daarna ben je direct 
inzetbaar als energiecoach 
via de energiecoöperatie. De 
voorwaarde is dat je minimaal 
twee dagdelen  (of avond) per 
maand beschikbaar bent voor 
een huisbezoek. Je kunt zelf 
aangeven hoeveel dagen je wilt 
werken en wanneer je beschik-
baar bent. Daarnaast worden 
er bijeenkomsten voor energie-
coaches georganiseerd, waar je 
nieuwe kennis op kunt doen en 
kennis kunt delen. 

Geïnteresseerd of wil je meer 
weten? Stuur dan een e-mail 
naar energiecoach@ecdrentse-
aa.nl of kijk op www.ecdrent-
seaa.nl.

Nationale herdenking 
op 4 mei 2022 
Tijdens de nationale herdenking herdenken wij 
burgers en militairen die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter wereld zijn om-
gekomen of vermoord in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog. 

Inwoners en belangstellenden worden van harte uitgenodigd 
één van de herdenkingen in de hoofdkernen bij te wonen. 

Eelde
16.00 uur Herdenking bij monument De Duinen Paterswolde
17.00 uur Herdenking en kraslegging bij Lankastermonument 
 Eelderwolde in aanwezigheid van wethouder van 
 den Born en wethouder Wiersema.
17.55 uur Korte toespraak door beide wethouders en  
 kranslegging bij monument Jacob de Vries in het 
 Kluivingsbos
18.30 uur Aankomst gasten in ‘t Loughoes
19.00 uur Bijeenkomst in de Dorpskerk Eelde: met bijdrage  
 van mevrouw Klijnsma, Commissaris van de Koning 
 in Drenthe, korte interviews en bijdragen, muzikale 
 intermezzo’s en als afsluiting een lied gezonden  
 door Mark Pepping
19.35 uur Stille tocht van Dorpskerk naar de Oude  
 Begraafplaats
19.55 uur Kranslegging bij monument Stoffer Holtjes 
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Het Wilhelmus wordt gespeeld, aansluitend  
 rondgang langs de graven en gelegenheid om  
 bloemen te leggen.
20.15 uur Vertrek van de begraafplaats naar ’t Loughoes. Daar  
 is de gelegenheid om na te praten. Iedereen is welkom. 

Vries
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in Dorpskerk op De Brink. 
 Leerlingen van basisschool de Holtenhoek en de  
 Vijverstee dragen zelfgeschreven gedichten voor.  
 Herdenkingstoespraak door Jacob Maat, voorzitter 
 van de kerkrentmeesters. Het quintet Quint Essence 
 zingt enkele liederen.
19.40 uur Stille tocht van de Dorpskerk naar het oorlogsmonu- 
 ment onder begeleiding van trommelaars van de 
 Vriezer Harmonie.
19.50 uur Herdenking met medewerking van Scouting Vries 
 en de Vriezer Harmonie. Janny Roggen leest de  
 namen voor van oorlogsslachtoffers in de oude  
 gemeente Vries
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Harmonie speelt het Wilhelmus, burgemeester  
 Thijsen en vertegenwoordiger van kerk leggen  
 kransen, daarna is er voor iedereen gelegenheid om 
 bloemen te leggen bij het monument.  
 Burgemeester Thijsen houdt toespraak.
20.30 uur Napraten in het Ontmoetingshuis naast de kerk.  
 Iedereen is welkom. 

Zuidlaren
19.30 uur Verzamelen bij Joodse Synagoge, Zuiderstraat.  
 Wethouder Vemer sluit aan 
19.35 uur Uitspreken Kadisj-gebed door vertegenwoordiger 
 Joodse Gemeenschap bij Synagoge
19.40 uur Vertrek Stille Tocht vanaf Synagoge, via De Brink  
 naar het oorlogsmonument
19.45 uur Koraalmuziek bij monument
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Muziekkorps speelt het Wilhelmus, kranslegging 
 en gelegenheid om bloemen te leggen, school- 
 kinderen dragen gedichten voor. Herdenkings- 
 toespraak door wethouder Vemer.

Ook als u niet bij één van de herdenkingsbijeenkomsten aanwe-
zig bent, vragen wij u om rond 20.00 uur stil te zijn en rekening 
te houden met mensen die willen herdenken.  

Het is op het moment erg druk 
bij de balies burgerzaken op 
het gemeentehuis in Vries. Dat 
heeft te maken met het in-
schrijven van vluchtelingen uit 
Oekraïne in de BRP en de grote 
vraag naar identiteitsbewijzen 
nu de coronamaatregelen zijn 
opgeheven. Dit betekent dat 
het momenteel zo’n drie tot 
vier weken duurt voordat u een 
afspraak op het gemeentehuis 
heeft voor de aanvraag van een 
paspoort, ID-kaart of rijbewijs. 

Wilt u deze zomervakantie op 
reis en heeft u een paspoort of 
ID-kaart nodig? Maak dan op 
tijd een afspraak. Is uw docu-
ment nog geldig? U kunt nu al 
een afspraak plannen voor over 
een aantal weken. 

Een afspraak maken kan een-
voudig via www.tynaarlo.nl of 
telefonisch via 0592 – 266 662.

Wat kunt u online regelen?
Een aantal zaken kunt u te-
genwoordig online regelen via 
www.tynaarlo.nl. U hoeft daar-
voor dus niet meer langs te ko-
men op het gemeentehuis. Dat 
is gemakkelijk én het scheelt 
wachttijd. Het gaat dan om:

• het aanvragen van een ver-
klaring omtrent het gedrag

• het aanvragen van een uit-
treksel

• het laten registreren van de 
vermissing van uw reisdocu-
ment of rijbewijs

• het doorgeven van een 
verhuizing, geboorte of 
overlijden. 

Vernieuwen rijbewijs kan
online
Wist u dat u ook voor het ver-
nieuwen van uw rijbewijs niet 
meer naar het gemeentehuis 
hoeft te komen? U regelt dit 
online via de RDW. Het rijbewijs 
ligt vervolgens al na 2 dagen 
voor u klaar op het gemeen-
tehuis. U kunt uw vernieuwde 
rijbewijs afhalen zonder af-
spraak. Meer informatie vindt 
u op www.rdw.nl/digitaalaan-
vragenrijbewijs. 

Paspoort of rijbewijs nodig? 
Maak op tijd een afspraak 
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gemeente Tynaarlo

Afwijkende openingstijden  
tijdens en rondom  
de feestdagen

> Woensdag 27 april Koningsdag:  
gemeentehuis en milieustraat gesloten. 

> Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag:  
gemeentehuis en milieustraat gesloten. 

> Vrijdag 6 mei:  
gemeentehuis gesloten. Milieustraat geopend van  
8.00 - 15.45 uur. Jeugdhulp voor spoedvragen telefonisch 
bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur via 0592 - 266 737. 

 
Wijziging afvalinzameling  
De afvalinzameling van woensdag 27 april (Koningsdag) 
wordt verschoven naar zaterdag 30 april. 
 

Wijziging data afvalinzameling 
in verband met feestdagen
Vanwege de feestdagen zijn er 
wijzigingen in de data van de 
afvalinzameling. Let op: ook 
gedurende het jaar kunnen de 

inzamelingsdata wijzigen. Kijk 
daarom altijd voor de actuele 
data op www.mijnafvalwijzer.nl 
of in de afvalwijzer app.

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 op afspraak terecht. Voor het afhalen van documenten hoeft u geen afspraak te maken.
Een afspraak maakt u:• Via ‘online afspraak maken’ op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Sportactiviteiten in 
de meivakantie!
Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen in de meivakantie meedoen aan leuke sportactiviteiten in Eelde, 
Vries en Zuidlaren, georganiseerd door de buurtsportcoaches. Neem binnensportschoenen mee. 

Dag Tijd Activiteit Leeftijd & kosten 
 
Maandag 2 mei 14.00 - 15.00 Klimmen in sporthal 8 t/m 12 jaar, kosten € 2,50
  De Kamp in Vries

Dinsdag 3 mei 10.00 - 11.30 Sportinstuif in sporthal  6 t/m 12 jaar, kosten € 2,00
  De Zwet in Zuidlaren

Woensdag 4 mei 10.00 – 11.30 Sportinstuif in sporthal  6 t/m 12 jaar, kosten € 2,00
  Groote Veen in Eelde

 13.30 – 15.00 Sportinstuif in sporthal  6 t/m 12 jaar, kosten € 2,00
  De Kamp in Vries

Nationale Diabetes Challenge ook in Zuidlaren
Het wandelprogramma de 
‘Nationale Diabetes Challen-
ge’ wordt dit jaar voor de der-
de keer op rij ook in Zuidlaren 
georganiseerd. Op dinsdag 10 
mei start de eerste wandeling 
van de challenge bij sporthal 
de Zwet. Vervolgens wordt er 
20 weken lang gezamenlijk en 
onder begeleiding gewandeld 
vanaf de Brink. De wandelin-
gen vinden iedere dinsdag 
plaats van 19.00 tot 20.00 uur.

Het wandelprogramma in Zuid-
laren wordt georganiseerd 

door de buurtsportcoaches van 
de gemeente Tynaarlo. Zij doen 
dit in samenwerking met huis-
artspraktijk Mees en Fysio Per-
don. Buurtsportcoach Mathijs 
Hoster zag veel enthousiasme 
bij deelnemers de afgelopen 
edities: “Het is gezellig en daar-
naast wordt er écht vooruit-
gang geboekt,” benadrukt hij. 
“Ook niet diabeten zijn trou-
wens van harte welkom!”

Aanmelden kan via www.nati-
onalediabeteschallenge.nl. Kies 
bij ‘locaties’ voor ‘wandelgroep 

Zuidlaren’. Hier vindt u ook 
meer informatie over de Natio-
nale Diabeteschallenge.
 
 

 
De Nationale Diabetes 
Challenge is een wandel-
programma van de Bas 
van de Goor Foundation. 
Het uitgangspunt is dat 
wekelijks samen wandelen 
goed is voor de gezond-
heid én diabetes en daar-
naast ook heel gezellig is.  


