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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

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

De gemeentepagina digitaal 
lezen? Dat kan!
Wist u dat u de gemeentepagina ook wekelijks per e-mail kunt
ontvangen? 
Op www.tynaarlo.nl/bestuur-en-organisatie/gemeentepagina
kunt u zich abonneren op deze e-mailservice. U ontvangt dan elke
woensdagochtend de gemeentepagina in uw mailbox. Zo hoeft
u, bijvoorbeeld als u op vakantie bent, niets van het gemeente-
nieuws te missen.

bus hebben we de wereld aan
spelmaterialen”, vertelt buurt-
sportcoach Bastiaan de Bruyn.
“Frisbees, stelten, knotshockey,
circusmaterialen. Je kunt het zo
gek verzinnen of we hebben het
wel bij ons.” 

De buurtsportcoach nodigt alle
basisschoolkinderen in Yde dan
ook van harte uit om te komen
spelen. “Buitenspelen is niet al-
leen gezond, het is ook hartstikke
gezellig!”

De sport- en spelbus van de ge-
meente Tynaarlo staat maandag
19 augustus tussen 14.00 en 15.30
uur op het schoolplein van OBS
De Duinstee in Yde. Tegen bet-
aling van 1 euro kunnen basis-
schoolkinderen naar hartenlust
spelen met alle spelmaterialen in
de bus. 

Met de sport- en spelbus willen
de buurtsportcoaches van Sport
Tynaarlo kinderen stimuleren om
lekker buiten te spelen. “In onze

Sport- en spelbus bij
OBS De Duinstee 

Zou u wel een groenere tuin willen met minder stenen en meer 
bloemen, planten en ruimte voor bijvoorbeeld de bij en de vlinder?
Met deze tips heeft u het zo voor elkaar! Wat dacht u bijvoorbeeld
van..

• Een groener tuinhek. Bijvoorbeeld met klimplanten. Of een 
liguster er tegenaan. 

• Plantenbakken/potten met allerlei bloemen en planten erin op
het terras. 

• Een m² moestuin: weliswaar een klein stukje tuin, maar het levert
veel eigen groente!

• Een houthok dat aan de voorkant open is. Insecten vinden het 
geweldig!  

• Een ‘vegetatiedak’: een begroeid dak op bijvoorbeeld het tuin-
schuurtje. Neemt veel van het regenwater op en is een prettige 
verblijfplaats voor diverse dieren. 

• Bloemen en planten die favoriet zijn van bijen en vlinders en andere
bedreigde dieren. Voor de bijen bijvoorbeeld de zonnehoed en de
guldenroede. Voor vlinders lavendel en de vlinderstruik.

Misschien denkt u: leuk, al die ideeën, maar met die hitte van de 
afgelopen weken kan ik de tuin nóóit betaalbaar goed onderhouden.
Neem dan een regenton. Die vangt het regenwater op, dat vervolgens
in droge tijden over de tuin uitgesproeid kan worden.  

Behoefte aan meer ideeën? Kijk dan bijvoorbeeld eens op
www.knnv.nl of www.operatiesteenbreek.nl

Hoe groen is uw tuin? 

Op het gemeentehuis van de gemeente Tynaarlo en op alle Rijksge-
bouwen in het land wordt aanstaande donderdag de vlag gehesen.
Op die manier wordt het voor Nederland formele einde van de
Tweede Wereldoorlog 74 jaar geleden herdacht. 
Nadat Nederland op 5 mei 1945 bevrijd werd, eindigde op 15 augustus
ook in Nederlands-Indië de oorlog. Daarmee werd het hele Konink-
rijk der Nederlanden bevrijd.

De gemeente hijst donderdag 15 augustus de vlag 
Er is donderdag ook een nationale herdenking bij het Indisch 
Monument in Den Haag. 

Meer informatie over de bevrijding op 15 augustus 1945 en de 
herdenking daarvan vindt u op www.15augustus1945.nl of op
www.facebook.com/indieherdenking

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


