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DAG TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

Dinsdag
17 mei

14.00-17.00 uur Bespreek de stand van zaken in het 
dorp met Renate Beugelink, 
coördinator dorpen en kleine kernen 
van de gemeente Tynaarlo

Alle leeftijden

Woensdag 
18 mei

15.30 - 17.00 uur

19.00 - 20.30 uur

Kunstactiviteiten voor kinderen. 
Maak kennis met allerlei kunstvor-
men. Gegeven door leden van de 
Kunstenaarsvereniging VTNL.

Kunstactiviteiten voor volwassenen. 
Maak kennis met allerlei kunstvor-
men. Gegeven door leden van de 
Kunstenaarsvereniging VTNL.

4 - 12 jaar

Volwassenen

Donderdag
19 mei

14.30 - 17.00 uur Bubbel voetbal en mini games met 
o.a. pijl en boog schieten en pitten 
zakken gooien.

4 - 12 jaar

Vrijdag 
20 mei

14.00 - 17.00 uur

19.00 - 21.30 uur

20.00 - 20.15 uur

Spreekuur klimaatadaptatie en ener-
gie besparing met Carla Veldhuis, 
beleidsmedewerker Duurzaamheid 
gemeente Tynaarlo

Jongerenavond Eelderwolde
Draai je eigen muziek op de party-
box, maak gebruik van de vele mini 
games, sportmaterialen en kom 
lekker chillen. Wil je iets delen of 
organiseren? Het jongerenwerk gaat 
graag met je in gesprek.

THE ZERO GENERATION 
‘THE GOLDEN MINUTES’
Bekendmaking winnaars prijsactie 
van jongerenfeest The Zero Genera-
tion.

Alle leeftijden

12 - 17 jaar

12 - 17 jaar

Volgende week is bij de Keet 
van Tynaarlo in Eelderwolde op 
drie momenten een extra kaart-
verkoop voor het jongerenfeest 
The Zero Generation. Het is een 
feest voor jongeren van 12 t/m 
17 jaar in de gemeente Tynaarlo. 

Op 3 juni wordt 4,5 uur non-
stop muziek gedraaid en zul-
len grote namen als LA$$A en  

Harrie Snijders optreden in 
Paterswolde. Een ticket kost 
€ 9,00 (incl. consumptie). Bij 
aankoop van (online) kaarten, 
maak je automatisch kans op 
twee extra consumptie munten 
of twee backstage bandjes! 

Tijdens ‘The Golden Minutes’ 
op 20 mei om 20.00 uur worden 
de winnaars bekend gemaakt. 

De kaartverkoop vindt plaats op:
• Woensdag 18 mei  

van 14.30 tot 17.00 uur. 
• Donderdag 19 mei  

van 14.30 tot 17.00 uur. 
• Vrijdag 20 mei  

van 14.30 tot 20.00 uur.

Meer informatie en tickets 
online bestellen, kijk op 
neienaober.nl/tickets. 

Kaartverkoop Zero Generation in Eelderwolde 

Keet van Tynaarlo in Eelderwolde
De Keet van Tynaarlo reist het 
komende halfjaar door de ge-
meente. Na een bezoek te heb-
ben gebracht aan Zuidlaren, 
Vries en Yde de Punt, staat de 
Keet van 16 t/m 20 mei in Eel-
derwolde. 

Het programma wordt ver-

zorgd door de cultuurcoaches, 
buurtsportcoaches en het jong- 
erenwerk van de gemeente  
Tynaarlo.

Kom langs voor een van de in-
loopspreekuren, activiteiten of 
gewoon voor een gezellig pra-
tje! Koffie, thee en limonade 

staan klaar. De volgende activi-
teiten staan op de planning:

Over De Keet van Tynaarlo
De Keet van Tynaarlo is een mobiel kantoor en ad hoc podium waar activiteiten worden georgani-
seerd voor jong en oud. Ook zijn er spreekuren over verschillende onderwerpen. Heb jij een goed 
plan of wil je zelf iets in jouw buurt organiseren? Kom dan vooral langs! 
Voor vragen en meer informatie, stuur een mail naar.
cultuurkeet@tynaarlo.nl.

Koninklijke 
onderscheiding 
(lintje) aanvragen
Kent u iemand die zich langdurig in-
zet voor vele doelen of iets bijzonders 
heeft gedaan voor de samenleving? 
Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een 
bijzondere (sportieve) prestatie? Dan 
kunt u die persoon voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding (een ‘lintje’). Dat doet u bij de 
gemeente waar hij of zij woont.

Om een lintje voor iemand aan te vragen, vult u het voorstel-
formulier voor een koninklijke onderscheiding in. Verzamel 
ook zoveel mogelijk gegevens over de verdiensten van uw kan-
didaat, en lever alles in bij de gemeente. Dit is belangrijk, want 
het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt.

• Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegen-
heid laten uitreiken? Vraag het lintje 6 maanden van tevo-
ren aan. 

• Wilt u de onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ voor 
Koningsdag laten uitreiken? Vraag dan de onderscheiding 
aan vóór 1 juli van het jaar ervoor (uitreiking 26 april 2023 
vraagt u aan vóór 1 juli van dit jaar)

Het is verstandig eerst telefonisch contact op te nemen met het 
bestuurssecretariaat. Zij kunnen u in grote lijnen vertellen of de 
verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn. Ook kunnen zij 
u informatie geven over het invullen van het voorstelformulier 
en de bij te voegen documenten. Het bestuurssecretariaat kunt 
u bereiken via 0592 – 26 66 62.

Op www.lintjes.nl vindt u meer informatie en kunt een voor-
stelformulier downloaden.



Ga voorbereid uw laatste 
levensfase in
Drentse ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, 
wijkverpleging en welzijnswerk zijn een samenwer-
king aangegaan en hebben het project ‘Voorbereiding 
Laatste Levensfase’ opgezet. Want waarom bereiden 
we ons wel goed voor op belangrijke gebeurtenissen 
zoals de geboorte of een huwelijk, maar vaak niet of 
nauwelijks op onze laatste levensfase?

Praten over de dood is vaak nog een taboe. Toch we-
ten we allemaal dat er ooit een einde aan ons leven 
zal komen. En juist dan zijn er nog allerlei keuzes te 
maken. Door dit nu al goed te regelen, ontstaat er  
later rust. Rust bij uzelf, maar ook bij uw naasten en bij 
mensen die werken in de zorg.

Aan de hand van drie stappen, bespreekt u samen met 
uw naasten uw persoonlijke wensen met betrekking 
de laatste levensfase. 
Op www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl kunt u 
meer informatie en praktische tips vinden. 
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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:
Voor alle gemeentelijke diensten kunt u uitsluitend opafspraak terecht. Voor het afhalen van documentenhoeft u geen afspraak te maken.Een afspraak maken doet u zo:• Via de button “afspraak maken” op www.tynaarlo.nl• Met een telefoontje naar het gemeentehuis• Bij de receptie in het gemeentehuis

Uitgeverij Akse Media uit Den 
Helder is van start gegaan met 
het actualiseren van de adres-
sen voor de nieuwe gemeente-
gids van Tynaarlo.

Organisaties, clubs en vereni-
gingen waarvan een e-mail-
adres is opgenomen in de hui-
dige gids ontvangen van Akse 
Media een e-mail om de gege-
vens te controleren. Als er geen 
mailadres bekend is neemt 

Akse Media telefonisch contact 
op om na te gaan of de gege-
vens nog kloppen.

Wie nog niet in de gids staat 
kan zijn/haar organisatie of 
vereniging zelf aanmelden om 
opgenomen te worden in het 
adressengedeelte. Dit kan op 
de volgende manieren:
• per e-mail: redactie@akseme-

dia.nl (o.v.v. Gemeentegids 
Tynaarlo)

• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. 
Gemeentegids Tynaarlo) 
Postbus 6033, 1780 KA Den 
Helder. 

 
Let op: 
Wijzigingen en/of aanmeldin-
gen voor het adressengedeel-
te kunnen aan de redactie 
worden doorgegeven tot 
uiterlijk 24 juni. 

Start actualisatie adressen nieuwe gemeentegids


