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prijs is juf Petra in de race voor de
Nationale Onderwijsprijs. In
maart beoordeelt een vakjury alle
provinciewinnaars.

Passie voor het vak
Wethouder onderwijs Pepijn 
Vemer bezocht juf Petra maan-
dag op school om haar te felici-
teren. Hij bewondert haar aan-
pak en passie voor het vak: “Het
is razend knap wat zij heeft 
gedaan. Leerkrachten op de 
basisschool hebben het erg druk.
Is het niet met lesgeven, dan wel

Vorige week won juf Petra Kroon
van CBS De Holtenhoek in Vries
de Drentse Onderwijsprijs. Ze
gooide hoge ogen met een 
bijzondere rekenmethode die zij
ontwikkeld heeft voor groep 3.
Het eerste halfjaar blijven de
werkboeken in de kast liggen 
en worden de leerdoelen van 
rekenen spelenderwijs behan-
deld. Dat kan buiten op het plein,
maar ook in de klas. Een combi-
natie van spelen, bewegen en 
rekenen. 
Na het winnen van de Drentse

Juf Petra dingt mee naar 
Nationale Onderwijsprijs

met nakijken en de administra-
tie. Daarin zie je de gedreven-
heid van Petra voor het lesgeven
en de ontwikkeling van het on-
derwijs. Tegelijkertijd zegt het
ook iets over het team en de di-
rectie, die haar enthousiast ge-
steund hebben en de ruimte ga-
ven om het project vorm te
geven.”

Op de foto: wethouder Vemer
feliciteert Petra Kroon met het
winnen van de Drente Onder-
wijsprijs

Raadsvergadering 22 januari
De gemeenteraad vergadert dinsdagavond 22 januari om 20.00
uur op het gemeentehuis in Vries. Op de agenda staan onder 
andere de volgende onderwerpen:

• Vaststellen startdocument en participatieplan Omgevingsvisie
• Centrumontwikkeling Zuidlaren - participatieproces 

De complete agenda en bijbehorende vergaderstukken staan op
raad.tynaarlo.nl.

Openbaar
De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op de publieke tribune. Via de website van de raad is de in-
formatiebijeenkomst zowel live, als achteraf te volgen. 

Inspreken
Inwoners en belanghebbenden mogen tijdens de raadsvergadering
inspreken over geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken?
Overleg dan tijdig met de griffie over de mogelijkheden.

Voor het inspreken kunt u zich uiterlijk op de dag van de 
vergadering voor 12.00 uur ’s middags bij de griffie aanmelden.

Meer informatie en contact
Voor vragen over de gemeenteraad kunt u contact opnemen met
de griffie via tel. 0592 - 26 66 62 of per mail via griffie@tynaarlo.nl

Agenda
Maandag 21 januari: 20.00 uur 
• Openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa

Pannenkoekenboerderij Brinkzicht, Brink 1 in Gasteren
Kijk voor de agenda en stukken op www.drentscheaa.nl

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

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

Haaijer van Grand Café Zuidla-
ren, zijn onder de indruk van het
gerecht. “Het gerecht ziet er aan-
trekkelijk uit en zou een mooie
toevoeging kunnen zijn op onze
menukaart”, aldus Haaijer. Het
gerecht werd daarnaast door het
drietal ‘vers, gezond, betaalbaar,
maar bovenal erg lekker’ bevon-
den.

De hele klas van Tom wint een
kookworkshop onder begelei-
ding van een chef-kok. De win-
nende gerechten van alle Drentse
gemeenten bij elkaar worden
ook nog gebundeld in een inspi-
rerend kookboek.

Prijsuitreiking
Op dinsdag 8 januari vond de
prijsuitreiking plaats. Groep 8 van
de Rietzanger kreeg hun prijs –
een cheque voor een kookw-
orkshop - aangeboden door wet-
houder Oetra Gopal. 

Hoe kook je een lekker en 
gezond kindermenu? Dus geen
patat met frikandel maar iets met
groente, vezels en fruit? Met die
vraag daagden de Provincie
Drenthe, Jong Leren Eten en
Drenthe Gezond de afgelopen
maanden basisschoolleerlingen
in alle Drentse gemeenten uit.
Door te koken en vooral veel te
proeven, werden leerlingen ge-
prikkeld om hun eigen lekkere
recepten te bedenken: Een 
gezond Kindermenu 2.0.

En dat heeft door heel Drenthe
veel winnaars opgeleverd! Uit de
inzendingen in de gemeente 
Tynaarlo werd de kleurrijke 
salade van Tom Hijszeler (11 jaar)
van CKC de Rietzanger in Eelder-
wolde het allerlekkerst bevonden. 

De leden van de jury, wethouder
Oetra Gopal, buurtsportcoach 
Leonie Bezema en Henriet

Winnaar Tynaarlo’s Kindermenu
2.0 komt uit Eelderwolde 

Tom Hijszeler

de websites van de provincie
Drenthe en gemeente Tynaarlo.

Inloopavond
Op donderdag 7 februari 2019
houdt de Provincie Drenthe een
inloopavond over de aanleg van
de rotonde. U kunt tussen 17.00
uur en 20.00 uur binnenlopen in
MFA De Spil (bij de voetbalvel-
den van SVT) in Tynaarlo om de
tekeningen te bekijken van de
rotonde en uw vragen te stellen
over de werkzaamheden. Daar-
naast krijgt u informatie over af-
sluitingen van wegen en omlei-
dingsroutes. 

Heeft u vragen? Meer informatie
over het project en de werk-
zaamheden kunt u vinden op:
www.provincie.drenthe.nl/roton
detynaarlo

zaamheden in beide richtingen
door kan rijden. Voor fietsers en
voetgangers wordt een tijdelijke
oversteek ingericht met ver-
keerslichten. Als de noodweg
klaar is, starten de werkzaamhe-
den aan de rotonde. 

Verkeershinder
Tijdens de aanleg van de rotonde
zijn de Dorpsstraat en de Ber-
kenlaan bij de kruising met de
Zuidlaarderweg afgesloten voor
doorgaand verkeer. 

Verder wordt de N386 ter hoogte
van dit kruispunt, ondanks de
noodweg, een aantal weeken-
den geheel afgesloten. Het ver-
keer wordt dan omgeleid via de
A28 en de N34. Afsluitingen wor-
den vooraf gecommuniceerd met
lichtborden, berichtgeving in lo-
kale en regionale media en op

Op de kruising Zuidlaarderweg
(N386) met de Dorpsstraat en de
Berkenlaan in Tynaarlo legt de
provincie Drenthe een rotonde
aan. De voorbereidende werk-
zaamheden daarvoor beginnen
op maandag 21 januari met het
kappen van bomen. Deze werk-
zaamheden duren ongeveer drie
weken. 

Nadat deze eerste werkzaamhe-
den klaar zijn, wordt het terrein
opgehoogd voor het verleggen
van kabels en leidingen. Dit gaat
naar verwachting drie maanden
duren, omdat er veel kabels en
leidingen in het gebied liggen. 

Daarna legt de aannemer een
noodweg aan over het toekom-
stige parkeerterrein van Sport-
vereniging Tynaarlo (SVT), zodat
het verkeer tijdens de werk-

Start werkzaamheden rotonde
Tynaarlo door provincie Drenthe

Impressie Provincie Drenthe

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 januari is de Noordelijke 
Motorbeurs bij de Expo in Assen (voorheen TT Hall). Politie Noord-
Nederland is er ook en geeft bij stand 19038 voorlichting over veilig
motorrijden. Bij de stand is volop gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over veilig motorrijden. De politie
geeft ook tips over zichtbaarheid, veilige motorkleding en anticipe-
ren in het verkeer. Ze doet dat onder het motto ‘Samen richting Nul
verkeersslachtoffers’. 

Naast tips en voorlichting is er in de stand een rijsimulator. En wie kans
wil maken op een complete voorjaarscheck voor de motor kan 
meedoen aan een prijsvraag.
Wie niet aanwezig is op de beurs kan ook meedoen aan de prijsvraag,
via www.facebook.com/samenrichtingnul. Vanaf vrijdag 18 januari
staat bovenaan de pagina een bericht over de prijsvraag. 

De beurs is op vrijdag open van 18.00 – 22.00 uur en op zaterdag en
zondag van 10.00 – 18.00 uur. 

Politie geeft voorlichting op
Noordelijke Motorbeurs Assen 

Vanaf 1 januari is de afvalinzameling veranderd. Zo is er een pmd-
container bijgekomen en zijn de ophaaldagen gewijzigd. Alle 
informatie staat op:  www.tynaarlo.nl en op www.mijnafvalwijzer.nl.
Hieronder vindt u een overzicht van recente veel gestelde vragen.

Mijn grijze, gft-container of pmd-container is niet geleegd. 
Wat nu?
Dit kunt u melden via www.tynaarlo.nl > een melding doen.
Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u vinden op welke dag bij u de 
container geleegd wordt.

Ik heb nog geen pmd-container ontvangen
Is de pmd-container nog niet bij u geleverd en u hebt dit gemeld aan
de gemeente? Dan wordt deze container omstreeks 16 januari 
bezorgd.

Ik wil geen pmd-container. Hoe kan ik dan mijn pmd-afval 
weggooien?
Pmd-afval kunt u ook brengen naar de gemeentewerf, Zuidlaarder-
weg 33 in Tynaarlo. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kan ik nog plastic pmd-zakken bestellen?
Nee, dit is niet meer mogelijk. Wel kunt u bij de supermarkten door-
zichtige 240 liter containerzakken kopen. Deze mag u gebruiken in
de pmd-container.

Wat mag er wel of niet in de pmd-container weggegooid?
Op uw pmd-container is een sticker geplakt waar op staat wat er wel
en niet in mag. Op www.doemeemetpmd.nl vindt u nog meer 
informatie.

Komt er ook een container voor oud papier?
Nee, er komt geen container voor oud papier.  Oud papier wordt in
de meeste dorpen ingezameld door verenigingen of scholen. Wij 
hebben geen overzicht wanneer zij inzamelen. U kunt oud papier ook
inleveren op de gemeentewerf in Tynaarlo.

Inzameling afval

Publieksprijs: de trots van
Drenthe
Tijdens het sportgala wordt ook
de Rabobank publieksprijs uitge-
reikt aan een sportvereniging in
Drenthe. Voor de publieksprijs
wordt gezocht naar de sportver-
eniging die dé trots van Drenthe
in huis heeft; de leukste trainer,
de stoerste terreinman, de 
gezondste kantine, de beste 
materiaalman, het duurzaamste
clubgebouw of de meest actieve
leden. Verenigingen kunnen zich
inschrijven door een filmpje van
maximaal één minuut in te stu-
ren. De winnaar wordt gekozen
door de aanwezigen in de zaal. 

Meer informatie is te vinden op
www.drentssportgala.nl.

worden gekozen door een top-
sportjury, een sportjournalisten-
jury en via stemmen van het 
publiek. Het sportgala vindt dit
jaar plaats op maandag 11 maart
in De Nieuwe Kolk in Assen. 

Nomineer uw sporthelden
De gemeente Tynaarlo zoekt spor-
ters die in 2018 een opmerkelijke
prestatie hebben geleverd en die
in aanmerking komen voor een
nominatie. Nomineer uw sport-
helden vóór vrijdag 8 februari
door een e-mail te sturen naar
sport@tynaarlo.nl. Beschrijf hierbij
om wie het gaat, welke categorie,
wat de behaalde sportprestatie(s)
zijn en voor welke sport of sport-
vereniging. Genomineerde spor-
ter(s) moeten woonachtig zijn in
de gemeente Tynaarlo.

In het jaar 2018 waren er weer
veel sporters en teams uit de 
gemeente Tynaarlo die een 
belangrijke prestatie hebben ge-
leverd. Op provinciaal, nationaal
of internationaal niveau. Kent u
Tynaarlose sporters of sportteams
die zich in 2018 op bijzondere
wijze in de kijker hebben 
gespeeld? Nomineer ze dan voor
het Sportgala Drenthe.  

Sportgala Drenthe
Tijdens het Sportgala Drenthe
vindt de verkiezing plaats van de
sportman, sportvrouw, sport-
ploeg en het sporttalent van
Drenthe. Iedere gemeente levert
een regionale winnaar in de vier
categorieën aan. Tijdens het pro-
vinciale gala wordt de winnaar
bekend gemaakt. De winnaars

Wie was de sportheld van Tynaarlo in 2018?


