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Milieustraat gesloten  
van 17 t/m 23 september

‘Gezond en Fit Ouder worden’ van start in Vries

Van zaterdag 17 september tot 
en met vrijdag 23 september is 
de milieustraat niet bereikbaar 
in verband met asfalterings-
werkzaamheden aan de N386 
(Zuidlaarderweg). De milieu- 
straat is dan gesloten. 

De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door aannemer 
De Roo bv in opdracht van de 
Provincie Drenthe. Omleidings-
routes worden met borden 
aangegeven. Kijk voor meer 
informatie op www.provincie.

drenthe.nl (zoek op ‘N386’ of 
kijk bij de nieuwsberichten).

Vanaf zaterdag 24 september is 
de milieustraat weer geopend 
volgens de reguliere openings-
tijden. 

Zeventigplussers uit Vries en 
omgeving kunnen in oktober 
deelnemen aan ‘Gezond en Fit 
ouder worden’. Een onderdeel 
van het project is de fitheidstest 
op 4 oktober. 

‘Gezond en Fit ouder worden ‘ 
is een project voor ouderen die 
willen werken aan hun fitheid, 
graag energieker in het leven 
willen staan en meer sociale 

contacten willen opdoen. Het 
is een samenwerkingsverband 
tussen Sport Tynaarlo en de cul-
tuurcoaches van de gemeente 
Tynaarlo, Sport Drenthe en wel-
zijnsorganisatie Neie Naober.

Verschillende vitaliteitspart-
ners, zoals huisartsen, zorg-
professionals, sportaanbieders, 
ouderenorganisaties, dorpsbe-
langen en docenten 55+ zijn 

betrokken geweest bij de tot-
standkoming. 

Alle inwoners van zeventig jaar 
en ouder uit Bunne, Donderen, 
Oudemolen, Taarlo, Tynaarlo, 
Vries, Yde, De Punt, Winde, 
Zeegse en Zeijen hebben een 
brief ontvangen met een uitno-
diging om deel te nemen aan 
‘Gezond en Fit ouder worden’.

Gezocht: 
de meest Bob-vriendelijke 
sportkantine van Drenthe!

De sportkantine is vaak de 
plek waar overwinningen 
worden gevierd of nagepraat 
wordt met clubleden onder 
het genot van een drankje. 
Hartstikke gezellig! Maar 
neem geen onnodig risico als 
je nog moet (auto)rijden of 
fietsen. Iedere sportkantine 
speelt hierin een grote rol. 
Worden er bijvoorbeeld al-
coholvrije drankjes aangebo-
den? Herinneren jullie elkaar eraan om een Bob te regelen?

Heeft jouw sportkantine dit super goed geregeld? Geef 
hem dan op voor meest Bob-vriendelijke sportkantine van 
Drenthe! En win een bezoek van het mobiele Bob-café! 

Meer informatie en opgeven, ga naar: 
www.vvn.nl/meest-bob-vriendelijke-sportkantine-drenthe 

Keet van Tynaarlo volgende 
week bij Aqualaren tijdens  
Nationale Sportweek
Van maandag 19 t/m zaterdag 
24 september worden er in het 
kader van de Nationale Sport-
week verschillende sport- en 
vitaliteitsactiviteiten aangebo-
den de Keet bij Aqualaren. De 
Nationale Sportweek staat dit 
jaar in het teken van ‘lekker 
buiten bewegen’. Daarom zijn 
veel activiteiten buiten bij de 
Keet.

Zo kan je onder andere mee-
doen aan een les Tai Chi, Voet-
volley, Highland dancing en een 
cursus stoppen met roken.

Door de hele gemeente wor-
den er sport- en vitaliteitsactivi-

teiten georganiseerd. Iedereen 
kan vrijblijvend komen kijken 
of meedoen en de deelname 
aan de clinics en activiteiten is 
gratis.

Kom gezellig langs en kijk of 
doe mee! Bekijk het hele pro-
gramma op www.tynaarlo.nl/
nationalesportweek

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

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

Aftrap Oldstars Walking Football met 
trainer van FC Groningen in Tynaarlo
Op dinsdag 20 september om 14.00 uur is de officiële start van het Walking Football bij voet-
balveld SV in Tynaarlo. Samen met trainer Rik Liezenga van FC Groningen gaan 55-plussers op 
een verantwoorde manier en in aangepaste spelvorm voetballen. Wethouder Miguel Ririhena 
is hierbij aanwezig en opent het Walking Football. Afsluitend is er een borrel van 16.00 tot 
17.00 uur. 

Oldstars walking football is een initiatief van het ouderenfonds en de KNVB om ouderen laag-
drempelig weer te laten voetballen. Het sociale aspect is daarbij belangrijk en daarom wordt 
er voorafgaand gezamenlijk een kop koffie gedronken. 

Inwoners uit de gemeente leken het leuk om walking football te spelen. De buurtsportcoach 
heeft contact opgenomen met voetbalverenigingen in de gemeente om met hulp van een 
vrijwilliger van het ouderenfonds walking football op te zetten. FC Groningen in de maat-
schappij, S.V.T., V.A.K.O, FC Zuidlaren, VV Actief en S.V. Yde de Punt waren erg positief over 
dit initiatief en hebben dit gezamenlijk opgepakt.

Wilt u ook meedoen aan Walking Football? Deelname is gratis. Na het voetballen kunt u aan-
sluiten bij een borrel van 16.00 tot 17.00 uur. U kunt zich opgeven voor het Walking Football 
door een mail te sturen naar voorzitter-voetbal@svtynaarlo.nl of te bellen naar 06 - 11297976. 


