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DAG TIJD ACTIVITEIT LEEFTIJD

Dinsdag
24 mei

14.30-17.00 uur 

14.30-17.00 uur

Bespreek de stand van zaken in de 
wijk met Renate Beugelink, 
coördinator dorpen en kleine 
dorpen van de gemeente Tynaarlo. 

Knutselactiviteiten voor kinderen 
door vrijwilligers van Neie Naober.

Alle leeftijden

4 - 12 jaar

Woensdag 
25 mei

14.30 - 17.00 uur

19.00 - 20.30 uur

Maak kennis met allerlei 
kunstvormen. Door leden van 
kunstenaarsvereniging VTNL of 
andere kunstenaars.

Maak kennis met allerlei  
kunstvormen. Door leden van  
kunstenaarsvereniging VTNL of  
andere kunstenaars.

4 - 12 jaar

Volwassenen

Sinds enkele weken vangt de 
gemeente Oekraïense vluch-
telingen op in Tynaarlo, op 
vakantiepark Akenveen en op 
vakantiepark De Eswal in Vries. 
Beide parken zitten nu zo goed 
als vol, met in totaal 140 vluch-
telingen opgevangen in zoge-
heten ‘tiny houses.’ 

Rustiger vaarwater
Wethouder Pepijn Vemer is te-
vreden over de opvang. “In het 
begin zit je als gemeente in de 
crisisstand: er moet ongelofelijk 
veel tegelijk geregeld worden 
en elke dag komen er nieuwe 
Oekraïense vluchtelingen aan 
die je zo snel mogelijk wegwijs 
wilt maken. Nu merk ik dat 
we in wat rustiger vaarwater 
terecht komen. Dat is voor de 
bewoners van de tiny houses 
fijn, maar ook voor de mensen 
die op de locaties aanwezig zijn 
iets prettiger werken.”

Vrijwilligers
Waar in eerste instantie amb-
tenaren van de gemeente de 
opvang van de vluchtelingen 
regelden, zijn er nu locatiema-
nagers aangenomen die het 
reilen en zeilen op beide par-
ken coördineren. Daarnaast 
zijn er veel vrijwilligers die hun 
steentje bijdragen. Iets waarvan 
Vemer zeer onder de indruk is. 
“In korte tijd hebben zich via 
kerken uit de hele gemeente 
mensen gemeld om te helpen 
op de locaties en iets voor deze 
mensen te betekenen. Kleding 
inzamelen, fietsen langsbren-
gen, met zieke mensen naar de 
dokter, taalles geven: je kunt 
het zo gek niet bedenken of 
vrijwilligers zijn ermee bezig. Ik 
vind dat echt hartverwarmend 
en ben deze mensen heel erg 
dankbaar.”

De komende tijd zullen de Oe-

kraïense vluchtelingen vooral 
kennismaken met de omge-
ving, op zoek gaan naar werk 
en een school voor de kinderen 
zoeken. De gemeente wil daar-
bij vooral de zelfstandigheid 
van de mensen bevorderen. 
“Hoe lang de oorlog nog duurt 
en of en wanneer deze mensen 
terug kunnen weet niemand”, 
zegt Vemer. “Maar ik ben blij 
dat we deze mensen voor nu 
een veilige plek kunnen bie-
den.”

Wilt u ook graag vrijwilligers-
werk doen op de opvangloca-
ties voor Oekraïense vluchte-
lingen, De Eswal en Akenveen? 
Meld u dan aan door een e-mail 
te sturen naar oekraine@raad-
vankerkenzuidlaren.nl Alle ker-
ken in de gemeente Tynaarlo 
werken hierin samen om het 
vrijwilligerswerk te coördine-
ren. 

De opvang van Oekraïense vluchtelingen: 
hoe gaat het nu in de gemeente?

Keet van Tynaarlo in Eelderwolde
De Keet van Tynaarlo staat 
voor de tweede week op rij in 
Eelderwolde, naast VNN. Kom 
langs voor een van de inloop-
spreekuren, activiteiten of ge-
woon voor een gezellig praat-

je! Koffie, thee en limonade 
staan klaar. Op beide dagen is 
er een extra kaartverkoop voor 
het jongerenfeest Zero Genera-
tion. De volgende activiteiten 
staan op de planning:

Over De Keet van Tynaarlo
De Keet van Tynaarlo is een mobiel kantoor en ad hoc podium waar activiteiten worden ge-
organiseerd 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.

Op de foto: de opvanglocatie De Eswal

Voorwerpen buiten grafoppervlakte 
begraafplaatsen verwijderen
Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Eelde, Vries en Zuidlaren 
worden bij een groot aantal graven materialen buiten het grafop-
pervlakte geplaatst. Het gaat dan om bloempotten, gieters, grint, 
planten en andere voorwerpen. Dit is niet toegestaan. Het belem-
mert de beheerders tijdens hun onderhoudswerkzaamheden.
Voorwerpen die achter de graven of buiten de grafoppervlakte 
zijn geplaatst worden na 1 juli door de beheerders van de begraaf-
plaatsen verwijderd.



Senioren groepswandelingen 
Zuidlaren
Op woensdag 1 juni zijn er groepswandelingen met ver-
schillende afstanden voor senioren in de omgeving Zuidla-
ren, geïnitieerd door de buursportcoaches. Het doel is een 
wandelgroep te vormen en wekelijks samen te wandelen. 
Iedereen die het leuk lijkt om mee te doen, is welkom. 

Om 10.00 uur start de wandelgroep voor de 10 km. Om 
11.00 uur starten de groepen van 5 km en 2,5 km. De wan-
delingen beginnen bij MFC De Ludinge, Ludinge 4 in Zuidla-
ren. Bij terugkomst is er gelegenheid voor soep met brood 
op eigen kosten (€5,00) en koffie/thee (€1,50). Dit is geheel 
vrijblijvend. 

Aanmelden kan vóór 24 mei door een mail te sturen naar 
sport@tynaarlo.nl of bel naar 06-11 29 79 76.
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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

Precies 125 jaar nadat Hendrik 
Barkhof en Willem Emmens het 
veenlijk vonden dat later be-
kend werd als ‘het meisje van 
Yde’ werd op donderdag 12 
mei op begraafplaats De Eswal 
in Vries een gedenkplek voor 
de beide vinders onthuld.

Het monument is gemaakt door 
kunstenaar en restaurateur Arie 
Fonk en werd onthuld door de 
kleindochter van Hendrik Bark-
hof en de achterkleinzoon van 
Willem Emmens, in het bijzijn 
van enkele familieleden. 

De gedenkplek is voor publiek 
toegankelijk en is vlakbij de 
ingang van de begraafplaats 

te vinden. Later wordt op het 
monument nog een QR-code 
aangebracht, zodat voorbij-
gangers het verhaal van Willem 
Emmens en Hendrik Barkhof 
kunnen lezen.

Het Meisje van Yde is één van 
de topstukken van het Drents 
Museum in Assen. Kijk voor 
meer informatie over het meis-
je van Yde en de vinders op 
www.drentsmuseum.nl/vin-
ders-meisje-van-yde.

Gedenkplek voor vinders meisje van Yde
Op de foto van links naar rechts: Hilda Geerts-Kempinga, Arie Fonk, Jan Emmens

 
Hendrik Barkhof en Willem Emmens lagen begraven op De 
Eswal. Nadat de rechthebbenden afstand hadden gedaan van de 
graven en breder bekend werd dat de graven geruimd zouden 
worden, kwam uit de samenleving het geluid op dat er niet zo-
maar voorbij moest worden gegaan aan de belangrijke rol die 
ze hebben gespeeld in de geschiedenis. Arie Fonk deed toen 
het aanbod de grafsteen van Willem Emmens te restaureren, 
mede vanwege zijn persoonlijke band met de familie. Hierop 
is de gemeente in gesprek gegaan met de nazaten van de bei-
de families en de kunstenaar, met als resultaat de gedenkplek. 

Hoe kan ik mijn woning ver-
duurzamen? Kan dat wel met 
mijn woning? Wat kost het ei-
genlijk? In de gemeente Tynaar-
lo zijn verschillende energie-ini-
tiatieven actief die huishoudens 
helpen met deze vragen. De 
komende weken organiseren 
verschillende bewonersinitiatie-
ven diverse activiteiten in Eelde, 
Vries en Zuidlaren. 

Maandag 23 mei en 2 juni – 
Paalakkers en Schildersbuurt, 
Eelde – ’t Loughoes – 19.00 uur
Op 23 juni en 2 juni vinden twee 
informatieavonden plaats voor 
bewoners van de Paalakkers en 
de Schildersbuurt over energie 
besparen in de wijk. Georgani-
seerd door Energie Coöperatie 
Drents Aa. Tijdens deze bijeen-
komsten kunnen bewoners van 
de wijken in gesprek met ex-
perts zoals energiecoaches. Met 
deze informatieavonden wil EC 
Drentse Aa bewoners enthou-
siast maken voor gezamenlijke 
energiebesparingsacties. Aan-
melden via: energiecoach@
ecdrentseaa.nl o.v.v. naam, 
wijk (of straatnaam) en aan-
tal personen. Meer informatie:  
www.ecdrentseaa.nl. 

Dinsdag 24 mei – de Fledders, Vries 
– Onder de Linden – 20.00 uur
Buurtteam ‘De Fledders’ in Vries 
heeft 672 buurtgenoten ge-
vraagd een enquête in te vullen. 
Hierbij stond de vraag centraal: 
‘Willen buurtgenoten zich sa-
men inzetten voor een energie-
zuinige wijk?’ De enquête is on-
derdeel van een uniek project 

dat het buurtteam samen met 
de Energie Coöperatie Drentse 
Aa en de gemeente Tynaarlo 
heeft opgezet. Naast de enquê-
te is data verzameld om een 
goed beeld te krijgen van de 
wijk. De uitkomsten van beide 
stappen worden 24 mei in een 
buurtbijeenkomst gepresen-
teerd aan alle buurtgenoten. 
Dit is voor het buurtteam het 
moment om samen te bepalen 
of er voldoende draagvlak is 
voor een wijkgerichte aanpak 
en dus vervolg. Meer informa-
tie:  www.ecdrentseaa.nl 

Dinsdag 24 mei en woensdag 
1 juni – Noorder-Es en centrum 
Zuidlaren – Harens Lyceum, Ju-
lianalaan – 19.30 uur 
Dinsdag 24 mei is een informa-
tieavond voor bewoners van 
Noorder-Es plaats over isolatie, 
glasvervanging, zonnepanelen 
en (hybride) warmtepompen. 
Woensdag 1 juni is een infor-
matieavond voor inwoners uit 
het centrum van Zuidlaren. De 
avonden worden georgani-
seerd door Buurtteam Energie 
Zuidlaren (inloop vanaf 19.00 
uur). Een onafhankelijk advi-
seur geeft een presentatie over 
isolatiemaatregelen en het op-
wekken van eigen energie. Ook 
geeft Zuidlaarder Energiecoach 
Jaap Kuipers uitleg over wat 
een Energiecoach voor bewo-
ners kan betekenen en vertelt 
hij een en ander over zijn per-
soonlijke ervaringen met de 
warmtepomp. Meer informatie: 
Buurtteamzuidlaren@gmail.
com en www.ecdrentseaa.nl .

Bijeenkomsten lokale  
energie-initiatieven 

Fietsen is heerlijk, gezond en 
ook nog eens gezellig. Logisch 
dus dat je zo lang mogelijk wilt 
blijven fietsen, ook als je een 
jaartje ouder wordt. Maar hoe 
ga je om met drukke fietspa-
den? Hoe fiets je veilig op een 
e-bike? En hoe blijf je vitaal op 
de fiets? Dit en nog veel meer 
komt aan bod tijdens de bijeen-
komst ‘Het Nieuwe Fietsen’ op 

woensdag 25 mei in de Ludinge in 
Zuidlaren van 10.00 tot 12.30 uur. 

Tijdens de bijeenkomst wor-
den verschillende onderwerpen 
besproken aan de hand van 
stellingen, filmpjes, feiten en 
foto's. Er is ook ruimte om erva-
ringen te delen en leuke routes 
en tips uit te wisselen. Allemaal 
onder het genot van een kopje 

koffie en wat lekkers. Opgeven 
kan door een mail te sturen 
naar steunpuntnoord@vvn.nl.   

Het Nieuwe Fietsen is onderdeel 
van het programma Doortrap-
pen Drenthe en wordt georga-
niseerd door Veilig Verkeer Ne-
derland (VVN). Kijk voor meer 
informatie op www.doortrap-
pendrenthe.nl. 

Handige tips om veilig te blijven fietsen? 
Doe mee aan de bijeenkomst Het Nieuwe Fietsen


