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Redactioneel
De bomen verkleuren, het
wordt kouder, de
Zuidlaardermarkt is
geweest. Kortom het
winterseizoen komt er weer
aan! De tijd om lekker
binnen te zitten? Nou als ik
de agenda aan het eind van
deze Nieuwslijn zo bekijk
valt dat mee! Het bruist van
activiteiten in het dorp.
In deze nieuwsbrief
wederom informatie over
de stand van zaken m.b.t.
de rotonde en de
nieuwbouw van de school.
Maar ook een uitnodiging
voor een informatieavond
over duurzame en lokale
energie en een terugblik op
een zomer in het
natuurbad.
Tynaarlo bruist en dat willen
we ook graag zo houden en
aan de nieuwe inwoners
laten weten! Zie de
oproepen elders in deze
Nieuwslijn.
De laatste Nieuwslijn voor
dit jaar…. maar via de
website
www.tynaarlo-dorp.nl
blijft u op de hoogte van het
laatste nieuws!

Colofon
Nieuwslijn is het informatie
bulletin van de vereniging
Dorpsbelangen Tynaarlo en de
Stichting Natuurbad Tynaarlo.
Nieuwslijn verschijnt 3 maal
per jaar en wordt gratis aan de
leden verstrekt.
Het lidmaatschap van
Dorpsbelangen bedraagt € 9
per jaar per gezin.
Om lid te worden kunt zich
opgeven bij het Secretariaat:
Hageneind 5
9482 PD Tynaarlo
tel.nr. 0592- 544038
mail: b.ringelink@hetnet.nl
Bankrelatie: Rabobank
NL53 RABO 0366.5466.78
t.n.v. Vereniging
Dorpsbelangen Tynaarlo.
Kopij voor de Nieuwslijn kan
worden ingeleverd bij Gert
Messchendorp. Aanlevering
gaarne via e-mail naar
dorpsbelangen@tynaarlodorp.nl of aan Lindenstraat 7.
De sluitingsdata voor kopij zijn
1 februari, 15 mei en 15
oktober.
Druk: Printstudio 7 te Tynaarlo.
De voorzitter, secretaris en
penningmeester van de
Vereniging Dorpsbelangen
Tynaarlo vormen ook het
bestuur van de
Stichting Natuurbad Tynaarlo.

Nieuwslijn via email
Ongeveer de helft van de leden heeft zich aangemeld om deze nieuwslijn via email te
ontvangen. Dat aantal stijgt langzaam en dat levert ons geld op. Voor diegene die zich
nog niet heeft aangemeld: gelieve uw emailadres door te geven aan
dorpsbelangen@tynaarlo-dorp.nl en vermeldt daarbij uw naam en adres. Dank!
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Nieuwslijn Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Stichting Natuurbad Tynaarlo
Kopen in eigen dorp
We zijn als Tynaarlo een klein maar fijn dorp. We hebben niet
heel veel voorzieningen, maar wat we hebben is goed en willen
we ook graag zo houden. Daarom maakt Dorpsbelangen zich
namens het dorp sterk voor behoud van de sportverenigingen,
goede ruimtes waar we elkaar kunnen ontmoeten, voor een
veilige en mooie omgeving.
We hebben het geluk om ook een heel aantal winkels en ondernemers in het dorp te hebben, van
keukenwinkel tot bakker en van aannemers tot drogist. De winkels in ons dorp hebben het echter
niet altijd even makkelijk. Afgelopen zomer is bijvoorbeeld Vincent’s Groente & Fruit aan de
Loopstukken weg helaas gestopt, mede vanwege te weinig klandizie.
Het is natuurlijk gemakkelijk om bij één van de supermarkten in de omliggende dorpen alle
boodschappen te doen. Maar regelmatig kunt een deel van deze boodschappen ook in ons eigen
dorp doen. En dat is voor de winkeliers heel fijn!
Het Brughoes, onze bakker, heeft recent een onderzoek gedaan en daar komt uit dat ongeveer 12%
van de inwoners van Tynaarlo klant is bij het Brughoes. Een mooi aantal, maar eigenlijk niet genoeg.
Ook de Alldro, onze drogist en cadeauwinkel mét postagentschap heeft het niet altijd gemakkelijk.
Vandaar onze oproep: Bent u net als wij ook regelmatig het dorp al uit voordat u bedenkt dat u de
shampoo, het brood of het cadeautje wellicht ook had kunnen vinden in ons eigen dorp? Denk dan
wat vaker aan wat ons dorp ons zelf te bieden heeft!

Informatieavond Drentse Kei
Voordelige energierekening, geld generen voor lokale initiatieven en duurzame, lokale energie, het
klinkt zowat te mooi om waar te zijn.
We zijn de mogelijkheid aan het verkennen om een coöperatie op te zetten via de
Drentse Kei om dit mogelijk te maken. Dan moet er in het dorp wel interesse en
draagvlak zijn. Als 30 huishoudens geïnteresseerd zijn en bereid zijn om hun energie af te
nemen via Noordelijk Lokaal Duurzaam zou er per jaar 2250 euro vrijkomen om te
besteden aan onze eigen duurzame projecten. Hoe dit nou kan?
Kom dinsdag 8 november naar de informatieavond in Café Centraal, 20:00 uur om geïnformeerd te
worden en om vragen te stellen, wees welkom!
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Nieuwslijn Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Stichting Natuurbad Tynaarlo
Natuurbad
Een dikke voldoende voor het weer deze zomer en dat betekent ook dat er flink gebruik gemaakt
werd van het natuurbad. En natuurlijk ga je niet alleen maar zonnen en zwemmen. Er moet ook wat
te drinken en te snoepen mee! En aangezien er geen afvalbakken bij het natuurbad staan neem je
dan je afval weer mee naar huis.
De algemene indruk is dat er dit jaar weinig zwerfafval op het strand lag. Dat is positief! Enerzijds
wordt de kwaliteit van het zwemwater mede beoordeeld door de aan- of afwezigheid van vuil op het
strand. Anderzijds kan afval in (of net onder) het zand lelijke verwondingen opleveren. Maar
gelukkig, bij controle van het bad bleek het strand meestal goed schoon.
Opvallend was wel dat er regelmatig een hoop afval in de hoek van de bank lag. Of dit wordt gedaan
door de gebruikers van het bad is ons niet duidelijk. We denken eerder dat er opruim-kabouters aan
het werk zijn. We willen deze opruim-kabouters, waarschijnlijk gewoon behulpzame dorpsgenoten,
dan ook heel hartelijk bedanken voor het (ongezien) meehelpen het natuurbad schoon te houden!!

Stand van Zaken Rotonde
Op 10 augustus jongstleden heeft de Raad van State in augustus het bezwaar van de bewoners tegen
de komst van de rotonde ongegrond verklaard, zie link:
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88597
Er zijn helaas nog geen vorderingen gemaakt met de grondverwerving. Als het
verwerven van de grond dit najaar gaat lukken dan kunnen we in het voorjaar van
2017 van start met de realisatie van de rotonde.
Als het niet lukt om de grond dit najaar te verwerven dan wordt er een
onteigeningsprocedure gestart. Deze procedure zal circa twee jaar in beslag nemen.
We hopen natuurlijk van ganser harte dat de provincie en de eigenaar van de grond er zo spoedig
mogelijk samen uit komen. Want 2 jaar wachten, dat willen we echt zien te voorkomen.

Sportgebouw
De nieuwbouw van (kleedkamers en kantine) moet ook wachten op de volgende stap van de
provincie. Tot nu toe zijn de rotonde en de nieuwbouw aan elkaar verbonden. Mocht de rotonde 2
jaar worden uitgesteld, dan zal opnieuw met SVT worden gekeken of de nieuwbouw van het
sportgebouw wel eerder zou kunnen worden gestart.
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Nieuwslijn Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Stichting Natuurbad Tynaarlo
Nieuwe inwoners
Regelmatig krijgen we nieuwe inwoners in het dorp. Wij van Dorpsbelangen Tynaarlo
zouden hier graag van op de hoogte zijn. Van de gemeente krijgen we geen adressen
van nieuwe dorpsgenoten. Dat moeten we zelf maar uitzoeken. Daarom willen wij de
inwoners van het dorp vragen ons hierbij te helpen.
Wat willen we gaan doen: wanneer men hier nieuw komt wonen wil een bestuurslid van
dorpsbelangen ze een bezoek brengen. Bij dit bezoek willen wij de nieuwe inwoners iets vertellen
over ons dorp en wat er zoal te doen is. Welke verenigingen zij er zoal en wat is er nog meer aan
activiteiten. Kortom de nieuwe inwoners een beetje weg wijs maken in ons prachtige en actieve
dorp.
Reacties graag naar Augustinus de Jonge, Zwarteweg 2 of email: a.de.jonge15@kpnplanet.nl.

Nieuwbouw OBS Het Oelebred en de gymzaal
Afgelopen zomer is er door de gemeente en Stichting Baasis (de
overkoepelende stichting van de openbare basisscholen in de
gemeenten Tynaarlo en Haren) een opdracht uitgezet voor een
Massastudie van de kavel waarop de school en gymzaal staat. Een
massastudie houdt in dat het terrein is bekeken en dat er
randvoorwaarden zijn gemaakt waarbinnen bepaald kan worden waar de school en gymzaal op de
kavel komen te staan. Voor zover nu bekend, blijft Ons Veldtie, ons Veldtie en worden school en
gymzaal aan de Achterweg-kant van de kavel opnieuw gebouwd. Dat betekent dat het
bestemmingsplan niet hoeft te worden aangepast voor de nieuwbouw.
In de massastudie is gekeken naar hoe ons dorp er uit ziet; aan de westkant zijn het vooral
ruimliggende boerderijen en weilanden en mooie oude straatjes en oude beplanting. Aan de
oostkant is het ‘vrij stedelijk’ met de huizenblokken. De organisatie die de massastudie heeft gedaan
geeft aan dat de school op de grens van deze 2 gebieden ligt en heeft geadviseerd om het nieuwe
gebouw aan te laten sluiten bij de omgeving en dan vooral zoals de westkant van het dorp er uit ziet.
Vanuit deze massastudie, die moet worden goedgekeurd door de stichting Baasis en de gemeente,
zal het ‘Design & Build’ traject worden vervolgd.
De Stichting Baasis geeft regelmatig de Bouwkrant uit. U kunt zich hierop abonneren:
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief bij: info@stichtingbaasis.nl. De
meest
recente
bouwkrant
kunt
u
vinden
op
de
website:
http://www.stichtingbaasis.nl/organisatie/nieuws?news_id=495179.
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Stichting Natuurbad Tynaarlo
AED
Er zijn inmiddels 4 AED’s die openbaar bereikbaar zijn in het dorp Tynaarlo. Om deze AED’s
te kunnen gebruiken hebben ook vrijwilligers (burgerhulpverleners) nodig. Inmiddels zijn
dit er zo’n 30 personen in het dorp.
Op 10 Oktober zijn er op een training avond weer zeven vrijwilligers opgeleid die de AED kunnen
bedienen. Zij ontvangen een SMS van de meldkamer (112) als er sprake is van een hartstilstand.
Vragen / informatie kunt u opvragen bij Arjen Bakema ae.bakema@gmail.com .

Agenda
datum

vereniging

27-okt

Oelebred

29-okt

VVV

1-nov

Hist. Ver. Tinaarlo

8-nov

Dorpsbelangen

15-nov

Dorpsbelangen

18-nov

Vrouwen van Nu

8-dec

Oelebred

13-dec

Vrouwen van Nu
toneelvereniging
OKK

9-jan
19-jan
19-jan
21-jan
1-feb
28-jan
4-feb
21-mrt

Hist. Ver. Tinaarlo
toneelvereniging
OKK
toneelvereniging
OKK
Dorpsbelangen
toneelvereniging
OKK
toneelvereniging
OKK
Hist. Ver. Tinaarlo

activiteit
oud papier, vanaf 17 uur goed gebundeld bij de
straat zetten

locatie

tijd

Café Centraal

20:00

Café Centraal

20:00

spectaculaire HALLOWEEN wandeltocht voor de
basisschoolkinderen vh Oelebred.
De nieuwe Drentse dorpskwis onder leiding van
Jan Weits.
informatieavond Drentse Kei (energiecoöperatie)
voorzittersoverleg (alleen voor de voorzitters van
verenigingen in het dorp)
toneelavond
oud papier, vanaf 17 uur goed gebundeld bij de
straat zetten
Zweedse kerst
kaartverkoop (€ 6,00)

20:00

Café Centraal

19:00

Perron 3

20:00

generale repetitie (voor leerlingen van het
Oelebred)

Café Centraal

19:00

uitvoering toneel

Café Centraal

20:00

uitvoering toneel

Café Centraal

20:00

uitvoering toneel

Café Centraal

20:00

Historische talkshow verzorgd door Wim Ensing.

Café Centraal

20:00

Jaarvergadering en Jan Mensink komt vertellen
over wonen en werken in de maatschappij van
weldadigheid.

inleveren copy Nieuwslijn (via
dorpsbelangen@tynaarlo-dorp.nl)

Vermeldingen voor deze agenda en de agenda op de website graag doorgeven via dorpsbelangen@tynaarlo-dorp.nl.

Nieuwslijn juli 2016 jaargang 29 nummer 3

pagina 5

