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Na het uitbreken van de oor-
log in Oekraïne, zijn er in de 
gemeente Tynaarlo twee loca-
ties waar Oekraïense vluchte-
lingen worden opgevangen. Er 
gebeurt veel in de opvanglo-
caties en er wordt van alles ge-
organiseerd. Om de Oekraïense 
kinderen ook te laten sporten 
hebben Stichting Life Goals en 
Tynaarlo de handen ineengesla-
gen voor het project Welkom 
in de sport. Dit is een van de 
sportprojecten die Life Goals 
aanbiedt voor mensen in een 

sociaal kwetsbare positie, waar-
onder vluchtelingen. 

Met behulp van vouchers kun-
nen kinderen naar de sport-
school of naar een sportvereni-
ging om daar te gaan sporten. 
De vouchers kunnen de sport-
scholen- en verengingen inleve-
ren bij de gemeente, die vervol-
gens de rekening betaalt. 

Samen met buurtsportcoaches 
wordt gezocht naar een pas-
send sportaanbod. Als het no-

dig is helpen de coaches bij de 
kennismaking met de vereni-
ging. Er zijn tot nu toe twee 
kinderen aan de slag gegaan 
bij de turnvereniging, eentje is 
gaan basketballen en een jon-
gen is begonnen met kickbok-
sen. Verder is een meisje met 
behulp van de buurtsportcoach 
begonnen met zwemles. In to-
taal kunnen zo’n dertig kinde-
ren een jaar lang sporten met 
het budget van het project Wel-
kom in de sport.

De gemeente Tynaarlo en de Energiecoöperatie 
Drentse Aa zoeken energiecoaches en energie-
klussers die op vrijwillige basis, met een enthou-
siast team, op stap willen gaan om mensen te 
helpen met energiebesparing.  

• Een energiecoach helpt mensen grip te krij-
gen op hun energieverbruik en daarmee op 
de energierekening.

• Een energieklusser voert kleine maar effec-
tieve energiebesparende maatregelen uit bij 
mensen thuis. Denk hierbij het instellen van 
een thermostaat, het aanbrengen van isola-
tiefolie, ledlampen, waterbesparende douche-

koppen, tochtstrips, brievenbusborstel of het 
isoleren van cv-leidingen.

Heb je geen specifieke kennis, maar ben je wel 
enthousiast? Geen probleem. Alle kandidaten 
krijgen namelijk een gratis training. Daarnaast 
kun je nieuwe kennis opdoen en jouw ervaring 
delen met anderen. 

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van 
een team enthousiaste vrijwilligers? Of wil je 
meer informatie? Stuur dan een e-mail naar 
energiecoach@ecdrentseaa.nl 

Oekraïense kinderen sporten dankzij 
Stichting Life Goals en gemeente Tynaarlo

Oproep: energiecoach en energieklusser gezocht

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

Stoppen met roken, meer sporten, afvallen. Mooie voorne-
mens voor het nieuwe jaar. Maar hoe zit het met je groene voor-
nemens? Heb je al plannen voor de tuin gemaakt? Bijvoor-
beeld een geveltuintje maken. Of minder drinkwater verspillen. 
Wat dacht je van een boomspiegel vergroenen? Lees meer op 
www.steenbreek.nl/groene-voornemens-voor-het-nieuwe-jaar/ 

Een groen 2023! 

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

Lever je textiel in op dinsdag 24 januari
Dinsdag 24 januari houdt tex-
tielinzamelaar Sympany weer 
een huis-aan-huis-inzameling 
voor textiel. Naast textiel dat 
herdraagbaar is, mag ook ver-
sleten textiel aangeboden wor-
den, zolang het maar niet ver-
ontreinigd is. Zet de zakken op 
de dag van de inzameling voor 
9.00 uur aan de weg.

Textiel dat bij het restafval te-
rechtkomt, wordt verbrand. 
Door het aan te bieden voor 
recycling draag je bij aan min-
der CO2-uitstoot. En minder 
CO2-uitstoot levert direct winst 
op voor het klimaat. Bijkomend 
voordeel: waar voor het aan-
bieden van restafval kosten in 
rekening worden gebracht, is 

dit niet het geval wanneer je 
textiel via de huis-aan-huis actie 
of in de textielcontainers aan-
biedt. Het scheelt dus ook nog 
eens in de portemonnee.

In de volgende postcodegebie-
den wordt textiel ingezameld:
9471    Zuidlaren
9472    Zuidlaren
9481    Vries
9482    Tynaarlo
9761    Eelde
9765    Paterswolde

Meer weten over de inza-
meling van textiel en wat 
er mee gebeurt? Ga naar 
www.sympany.nl voor meer in-
formatie.


