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Waarom Sint Pannekoek?
De striptekenaar Jan Kruis bedacht deze ietwat aparte feestdag in
zijn strip Jan Jans en de kinderen. In een aflevering van de weke-
lijkse strip in de Libelle in november 1986 riep het personage opa
Tromp 29 november uit tot Sint Pannekoek. Kleindochter Catootje
had namelijk geen zin in sperziebonen als avondeten, maar wel in
pannenkoeken. Opa Tromp verzint een ‘Rotterdamse traditie’
waarbij de gezinsleden vader thuis opwachten met een pannnen-
koek op hun hoofd.
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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

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp
Telefoon: 0592 - 266 737 
e-mail: sociaalteam@tynaarlo.nl
Internet: www.tynaarlo.nl
Inloopspreekuur sociale teams: 
dinsdag:    10.00-12.00 uur bij Trias, Nw. Rijksweg 37, Vries
dinsdag:  10.00-12.00 uur in Ons Dorpshuis, B. Boermalaan 4,  Eelde
woensdag:  9.00-12.00 uur in De Ludinge, Ludinge 4, Zuidlaren

Stapje voor stapje
Wethouder Gopal vindt het be-
langrijk om realistisch te blijven:
“Uiteraard kunnen niet alle be-
lemmeringen tegelijk worden
weggenomen. Daarom wordt er
jaarlijks een ‘inclusie-agenda’ op-
gesteld met daarin de actiepun-
ten voor het komende jaar. Die
agenda heet ‘Stapje voor stap-
je’.”
Een eerste actiepunt dat is uitge-
werkt is het toegankelijker ma-
ken van gebouwen voor mensen
met een beperking. Hiervoor is
de notitie ‘Uitwerking beleidska-
der fysieke toegankelijkheid’ op-
gesteld. Ook deze notitie heeft
het college afgelopen dinsdag
vastgesteld. Wie een gebouw
met een publieksfunctie toegan-
kelijker wil maken, kan wat bur-
gemeester en wethouders van
Tynaarlo betreft in aanmerking
komen voor subsidie van de ge-
meente. Ook gaat de gemeente
haar eigen gebouwen aanpak-
ken.

De visienotities ‘Op weg naar een
inclusief Tynaarlo’ en ‘Uitwerking
beleidskader fysieke toeganke-
lijkheid’ worden in de gemeen-
teraadsvergadering van 27 no-
vember behandeld.
Beide notities zijn te vinden op
www.tynaarlo.nl

meentehuis een beleidsmede-
werker te hebben die ambassa-
deur is van het inclusieve ge-
dachtengoed. Dit spreekt
wethouder Gopal aan: “Wij wil-
len dat alle inwoners op alle ge-
bieden volwaardig mee kunnen
doen. Daar zullen we ons bij de
ontwikkeling van nieuw beleid
bewust van moeten zijn. Dat
vergt in veel gevallen een andere
manier van denken. Zo’n ambas-
sadeur kan daar een mooie rol in
spelen.”

Raymond van Aarden van het VN
Panel Tynaarlo vindt dat de
Raadswerkgroep van de ge-
meente Hardenberg vooruitstre-
vend en vernieuwend aan het
werk is: “In de werkgroep zijn in-
woners met een beperking ver-
tegenwoordigd die stevig met de
werkorganisatie en de politiek
verbonden zijn. Zij zijn gemoti-
veerd om het VN verdrag voor
mensen met een Handicap han-
den en voeten te geven in de
plaatselijke samenleving.”

Ook de gemeente Aa en Hunze,
Assen, Staphorst en Steenwijker-
land waren aanwezig bij het
werkbezoek in Hardenberg. De
deelnemers hebben elkaar goed
bevraagd om de kracht van 
ieders aanpak te doorgronden.

Woensdag 7 november ging wet-
houder Oetra Gopal samen met
het VN-panel op werkbezoek bij
de gemeente Hardenberg, die dit
jaar is uitgeroepen tot meest toe-
gankelijke gemeente van Neder-
land voor mensen met een be-
perking. Een onderwerp dat leeft
bij het college van B&W van Ty-
naarlo. Zij willen dat alle inwo-
ners, dus ook mensen met een
beperking,  op alle gebieden vol-
waardig kunnen meedoen. Dit is
het uitgangspunt van de visieno-
titie ‘Op weg naar een inclusief
Tynaarlo’ die B&W dinsdag 6 no-
vember hebben vastgesteld.

Luisteren naar
ervaringsdeskundigen
B&W hebben bij het opstellen
van de inclusienotitie nauw sa-
mengewerkt met het VN-Panel
en Visio de Brink. Gopal: “Als er-
varingsdeskundigen weten zij
hoe het is om met een verstan-
delijke of lichamelijke beperking
in onze gemeente te leven. Het is
van onschatbare waarde dat zij
meedenken over hoe de toegan-
kelijkheid in Tynaarlo verbeterd
kan worden. Zo praten we niet
over, maar juist mét de mensen
waar we het voor doen.”

Inspiratie
Bij de gemeente Hardenberg
blijkt iedere afdeling in het ge-

Inspiratiebezoek bij meest
toegankelijke gemeente voor
mensen met een beperking

het platteland, de mogelijkheid
om dit te doen.”

Wilt u ook een
glasvezelverbinding?
In de gemeente zijn op dit mo-
ment twee glasvezelorganisaties
actief, wat het resultaat is van lo-
kale bewonersinitiatieven. Bij
deze organisaties kunt u zich als
bewoner aansluiten om ook een
glasvezelverbinding te krijgen.

Dit kan, afhankelijk van waar u in
de gemeente woont, via het
Drents Glasvezel Collectief
(www.drentsglasvezelcollectief.nl)
of Coöperatie Glasvezel Noord
(www.glasvezelnoord.nl). Kijk op
de betreffende website om te
zien waar u terecht kunt.

Voor deze organisaties is het
noodzakelijk zoveel mogelijk in-
woners te werven, zodat er daad-
werkelijk glasvezel in de ge-
meente aangelegd kan worden.
Zij zijn op dit moment druk bezig
met hun campagnes. Bent u ook
geïnteresseerd? Kijk dan voor
meer informatie op de websites
van de glasvezelorganisaties.

Alle inwoners van de gemeente
Tynaarlo moeten toegang heb-
ben tot een snelle internetver-
binding en kunnen genieten van
een scherp tv-signaal. Dat vindt
het college van Burgemeester en
Wethouders.  Glasvezel is daar-
voor een hele goede oplossing,
voor nu en in de toekomst.

In hun coalitieakkoord heeft
B&W niet voor niets opgenomen
dat “Glasvezelverbindingen be-
langrijk zijn voor de leefbaarheid,
maar ook voor de economische
en maatschappelijke ontwikke-
ling van vooral de kleine kernen.
Wij willen dat aan het einde van
deze bestuursperiode iedereen in
Tynaarlo kan beschikken over
een toekomstbestendige inter-
netverbinding.”

Wethouder Henk Lammers ziet
glasvezel als dé verbinding voor
de toekomst. “Steeds meer dien-
sten worden via het internet aan-
geboden”, licht hij toe. “Zorg re-
gelen, televisie kijken, onderwijs
volgen, boodschappen doen en
werken vanuit huis: door middel
van glasvezel heeft iedereen, wo-
nend midden in het dorp of op

Glasvezel in Tynaarlo: ook iets voor u?

Bijna 500 huiseigenaren in Ne-
derland stelden op zaterdag 3 en
10 november hun woning open
tijdens de Duurzame Huizen
Route. Zo ook het gezin Tiele-
man uit Winde. Afgelopen zater-
dag gaven zij wethouder Gopal
een rondleiding door hun ener-
giezuinige schuurwoning. En
deelden zij hun kennis over duur-
zaam bouwen en wonen met
haar en een flinke groep belang-
stellenden. Als dank voor de gas-
tvrijheid gaf de wethouder de
kinderen Tieleman een knikker-
pot-tegel van gerecycled plastic.

Wethouder Gopal bewondert
duurzaam huis in Winde

complimentje aan de kok, of
aan die ene fantastische buur-
vrouw, als jouw lokale held.
Complimentjes zijn gratis, maar
onbetaalbaar!

Voor de liefste vader,
juf of oma
Heb je de speciale Sint Panne-
koek-kaarten al gezien? Als je
op de achterkant een lief com-
pliment invult en deze tijdens
Sint Pannekoek inlevert in de
complimentenbus (in de kerk),
wordt er binnenkort misschien
wel een taart bezorgd bij de-
gene die van jou een compli-
ment krijgt. Gewoon, omdat
diegene dat verdient. Dat gun
jij je liefste vader/ buurvrouw/
opa/ juf/ neef/ tante toch ook?

Bak je ook mee?
Het Sociaal Team is nog op
zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden om op donder-
dagochtend 29 november sta-
pels pannenkoeken te bakken.
Ook zoeken ze nog gastvrou-
wen en ñ heren en mensen die
de pannenkoeken serveren.
Lijkt jou dat wat?
Meld je dan aan via 
sociaalteamzuidlaren@tynaarlo.nl
of bel naar 0592- 266 737.

Wie het feest mee wil vieren
kan met de fiets, auto, of bus
naar de Ontmoetingskerk ko-
men. Vervoer nodig?
Neem contact op met Sociaal
Team Zuidlaren via
sociaalteamzuidlaren@tynaarlo.nl
of bel 0592-266737. Zij denken
graag mee.

Donderdag 29 november is het
weer zover: dan vieren we in
Zuidlaren Sint Pannekoek!
Deze feestdag, die op grote en
kleine schaal in heel Nederland
wordt gevierd, staat in het te-
ken van verbondenheid met de
mensen om je heen.

Iedereen is welkom om tussen
16.00 uur en 19.00 uur gezellig
een pannenkoek mee te eten
in De Ontmoetingskerk op het
Lentisterrein. Samen met de
buurtjes, kinderen, (adop-
tie)opa’s, oma’s, vrienden en
vriendelijke vreemdelingen. De
entree is gratis.

Programma
Naast Pannenkoeken eten, een
Pannekoeken-Pubquiz en een
Pannenkoekenkleurwedstrijd is
er ook een mooie minimarkt,
met allerlei lokale producten
en snuisterijen. Breng ook een
bezoekje aan de Lijstenmakerij,
de kringloopwinkel het Goud-
haantje en het Hertenkampje
op het Lentisterrein.

Goed doel:
Scouting Zuidlaren
De pannenkoeken zijn gratis.
Wel staat er een collectebus in
de kerk, want elk jaar steunt
Sint Pannekoek Zuidlaren een
lokaal goed doel. De donatie
gaat dit jaar naar Scouting
Zuidlaren.
Heb je even wat minder te be-
steden, voel je dan nog steeds
welkom om mee te eten. Geef
wat je wilt en kunt missen, of
geef bijvoorbeeld eens een

29 november: Sint Pannekoek
voor iedereen!

op rij een week lang aandacht
aan het belang van een gezond
ontbijt. Die aandacht is nodig,
want veel kinderen ontbijten
niet, niet altijd of ongezond. Het
Nationaal scoolontbijt wordt ge-
steund door het Voedingscen-
trum, Jongeren op Gezond Ge-
wicht (JOGG), de Maag Lever
Darmstichting en de Nederlandse
Coeliakievereniging.

lisch voor zijn ontbijt met een do-
natie aan de stichting Kinder-
postzegels. Dat is dit jaar het
goede doel dat verbonden is aan
het Nationaal Schoolontbijt. Deze
stichting maakt zich sterk voor
kwetsbare kinderen.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt
schenkt voor het zestiende jaar

Vorige week was de Week van
het Nationaal Schoolontbijt.
Daarom brachten elf kinderen
van groep acht van CBS De Hol-
tenhoek uit Vries op woensdag 7
november een ontbijt naar de
kantine van het gemeentehuis.
Hier schoven ze samen met loco-
burgemeester Pepijn Vemer aan
de ontbijttafel voor een gezonde
start van de dag.

De kinderen vroegen Vemer het
hemd van zijn lijf. Na het ontbijt
volgde een rondleiding door het
gemeentehuis. Het Burgemees-
tersontbijt maakt onderdeel uit
van de week van het Nationaal
Schoolontbijt, waarin een half
miljoen kinderen in Nederland
samen gezond ontbijten op zo’n
2.500 basisscholen.

Donatie aan stichting
Kinderpostzegels
Aan het eind van het ontbijt be-
taalde wethouder Vemer symbo-

Kinderen CBS De Holtenhoek ontbijten met locoburgemeester
Vemer tijdens week van het Nationaal Schoolontbijt

merk behalen als ze werken aan
het verbeteren van de gezond-
heid van hun leerlingen.

Na de opening konden de lessen
aan de verschillende groepen van
start gaan. En de buurtsport-
coaches waren ook even be-
nieuwd wat nou het lievelings-
fruit en de lievelingsgroente van
de kinderen is. Nadat ze alle klas-
sen bij langs zijn geweest blijkt de
appel het favoriete fruit en pa-
prika de favoriete groente. 

De rest van de week geven de
buurtspotcoaches gastlessen op
de andere scholen. Op een leuke,
informatieve manier krijgen leer-
lingen van groep 1 t/m 8 les over
het belang van het eten van
groente en fruit. Deze lessen be-
staan o.a. uit een memoriespel
over groente en fruit, een proe-
verij van verschillende fruitsoor-
ten en een informatieve quiz.

Op meerdere basisscholen in de
gemeente Tynaarlo krijgen de
kinderen vanaf nu tot de zomer-
vakantie wekelijks drie stuks fruit
of groente per leerling. Het gaat
dan om de scholen die meedoen
met het EU- Schoolfruitpro-
gramma dat wordt gefinancierd
door de Europese Unie.

Om dit in te luiden is er deze
week op een aantal van deze
scholen en speciale ‘fruitweek’,
waarin de leerlingen gastlessen
krijgen van de buurtsportcoaches
van de gemeente. Deze fruit-
week mocht wethouder Oetra
Gopal afgelopen maandag ope-
nen op het schoolplein van CBS
de Holtenhoek in Vries. 

Sinds kort mag de Holtenhoek
zich een ‘Gezonde school’ noe-
men. Wethouder Gopal heeft tij-
dens de opening dit kwaliteits-
keurmerk uitgereikt aan de
school. Scholen kunnen dit keur-

Fruitweek op basisscholen van start!

Agenda
Zaterdag 17 november 10.00 uur
Trashwalk, start parkeerplaats De Zwet in Zuidlaren (Klencke 32)

Wethouder Gopal en VN-Panel naar Hardenberg

Vragen of meer informatie?
Kijk dan op
www.tynaarlopmd.nl of bel
met het gratis telefoonnummer
0800 – 0201044 (werkdagen tus-
sen 8.30 – 17.00 uur)

Afvalinzameling 2019
In de raadsvergadering van 30
oktober zijn de tarieven beho-
rende bij het nieuwe afvalbeleid
aangenomen. Hierdoor zijn er
met ingang van 1 januari 2019
belangrijke wijzigingen in de af-
valinzameling. U ontvangt uiter-
lijk 15 december een brief met
daarin de belangrijkste wijzigin-
gen op een rij.

Binnenkort ontvangt u een PMD-
container van 240 liter (grijze con-
tainer met oranje deksel) voor
verpakkingsafval (plastic, blik en
drankenkartons). De datum wan-
neer de PMD-container wordt be-
zorgd staat in de brief die u on-
langs hebt ontvangen of deze
week ontvangt. U hoeft niet thuis
te zijn bij het afleveren van de
container door medewerkers van
SSI Schafer.  De PMD-container
wordt zo dicht mogelijk bij de
voordeur afgeleverd.

Let op: de nieuwe PMD-container
kunt u aanbieden vanaf januari
2019. T/m 31 december moet u de
plastic PMD-zakken gebruiken.

PMD-containers



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
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Ontheffing voor vreugdevuren en carbidschieten

mee en vergeet niet het formulier
te ondertekenen.
Mail het ingevulde formulier naar
info@tynaarlo.nl of stuur het op
naar de gemeente Tynaarlo, Post-
bus 5, 9480 AA Vries.

Politie, brandweer en de ge-
meente zien toe op de naleving
van de regelgeving. Vreugdevu-
ren, waarvoor geen ontheffing is
verleend worden opgeruimd. De
kosten daarvan en de eventueel
aangebrachte schade, brengt de
gemeente bij de overtreders in
rekening. Ook wordt een proces-
verbaal opgemaakt.

Wie rond de jaarwisseling wil car-
bidschieten of een vreugdevuur
wil stoken moet een ontheffing
aanvragen. Aanvragen moeten
zo spoedig mogelijk, in ieder ge-
val vóór maandag 3 december
2018, zijn ingediend bij de ge-
meente. Dit kost niets. Te laat in-
gediende aanvragen worden
niet in behandeling genomen. 

De formulieren staan op
www.tynaarlo.nl (Vergunningen
>  Carbidschieten en Vreugdevu-
ren). De formulieren moeten dui-
delijk en volledig worden inge-
vuld. Stuur even een plattegrond

Vreugdevuren en carbidschieten

De gemeente Tynaarlo organi-
seert samen met Caraad Belas-
tingadviseurs een informatiebij-
eenkomst over de nieuwe
subsidieregeling. Tijdens deze bij-
eenkomst worden verenigings-
besturen nader geïnformeerd en
kunnen zij vragen stellen over
hoe ze de subsidie in kunnen die-
nen. 

De informatiebijeenkomst vindt
plaats op maandag 26 november
a.s. in de kantine van VV Actief
aan de Burgmeester G. Legroweg
30 in Eelde. Aanvang 19.30 uur.  

Sportverenigingen krijgen met in-
gang van 1 januari 2019 te ma-
ken met nieuwe Europese regel-
geving met betrekking tot de
btw-aftrek. Hierdoor vervalt de
mogelijkheid om in bepaalde si-
tuaties btw af te trekken. Om ver-
enigingen hiervoor te compen-
seren, komt de Rijksoverheid met
een subsidieregeling. Sportorga-
nisaties kunnen een subsidie aan-
vragen wanneer zij per jaar meer
dan 25.000 euro uitgeven aan:
• De bouw en/of onderhoud van

hun sportaccommodatie;
• De aanschaf van sportmateria-

len.

Informatiebijeenkomst nieuwe
subsidieregeling sportverenigingen


