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Energiefonds Drenthe opent 
een rentevrije lening voor het 
verduurzamen van maatschap-
pelijk vastgoed. De lening is on-

der andere bestemd voor scho-
len, musea en cultureel erfgoed, 
dorpshuizen, scouting, kerken, 
moskeeën, sportverenigingen 

en zwembaden. Kijk voor meer 
informatie en aanvragen op 
energiefondsdrenthe.nl. 

Van 9 januari tot en met 24 fe-
bruari organiseren lokale sport-
verenigingen en cultuuraan-
bieders een breed aanbod aan 
kennismakingslessen voor jong 

en oud. Zo kan je o.a. meedoen 
aan een les hockey, hardlopen, 
musical en breakdance. Soms 
betaal je daarvoor een kleine 
vergoeding. Kijk voor het vol-

ledige aanbod in jouw dorp op 
www.tynaarlo.nl/sportpret en 
schrijf je in voor één of meerde-
re activiteiten.

Rentevrije lening voor verduurzamen 
maatschappelijk vastgoed

Gratis kennismakingslessen sport en 
cultuur in Eelde, Vries en Zuidlaren

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

De gemeente haalt geen afge-
dankte kerstbomen op. De af-
gedankte kerstbomen kunnen 
in de groene GFT afvalcontainer 

of tijdens openingsuren naar de 
milieustraat worden gebracht. 
Hieraan zijn geen kosten ver-
bonden. 

Kerstbomen, waar laat je ze?

Willemien 

Communicatieadviseur 

IK PAS EN ZET MIJN
ALCOHOLGEBRUIK OP
PAUZE. JIJ OOK?

SCHRIJF JE VOOR 1 JANUARI IN OP IKPAS.NL

Willemien: “Geen alcohol 
drinken gaat vast goed. Ik 

drink regelmatig een maand 
niet. Het helpt me om bewus-
ter met alcohol om te gaan. 
En ik voel me altijd superfit 
na een maand niet drinken. 

“Mijn tip om te stoppen met 
drinken is mijn omgeving 

laten weten dat ik een maand 
niet drink. In plaats van in de 
kroeg afspreken gaan we dan 

bijvoorbeeld naar de film of 
het theater. Net zo gezellig 
maar je komt minder snel in 
de verleiding om te drinken.”

“Mijn lekkerste alcohol-
vrije drankje is gember-

bier, vooral in de zomer”.

Ga jij samen met ruim 21.000 mensen de uitdaging aan om in januari geen alcohol te drinken? 
Ieder moment is geschikt om je alcohol gebruik te pauzeren en bewust te worden van de effec-
ten van geen alcohol drinken, ook nu. Willemien vertelt over haar verwachting en deelt een tip 

om de stap naar het stoppen met alcohol drinken makkelijker te maken. 

Willemien doet mee aan Ik-Pas, jij ook? 

Wil je weten wanneer je de con-
tainer dit jaar aan de straat moet 
zetten? Kijk in de Afvalwijzerapp 
en op www.mijnafvalwijzer.nl. 
De Afvalwijzerapp kun je down-
loaden in de Appstore, Google 
Play en Windows Store. Je kunt 

zelf “notificaties” instellen om 
een melding te ontvangen wan-
neer welke afvalcontainer bij de 
straat moet. Ook ontvang je een 
melding wanneer er wijzigingen 
zijn in het inzamelschema.

Afvalkalender 2023 online 

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


