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Redactioneel
De voorpagina van onze Nieuwslijn is veranderd sinds
begin 2015, de geprinte exemplaren krijgen geen
gekleurd voorblad meer. De electronische Nieuwslijn is
in kleur en heeft handige hyperlinks.
Deze tweede Nieuwslijn van 2015 geeft een mooi beeld
wat er speelt in ons dorp. Net even een update voor de
vakantie.
Laatste nieuws is een rapport over de grondkwaliteit
van ons nieuwe park op het oude NS terrein. De
aanwezige methaan in de grond zal het moeilijk maken
voor de bomen en planten om uit te groeien tot
volwassen planten. Er wordt gezocht naar een
oplossing en wethouder Wijbenga erkent de rol van de
gemeente in dit debacle.
Verder kunt u lezen over de bruggetjes als
afstudeeropdracht voor 3 leerlingen van het
Technasium, over het klaarmaken van het Natuurbad
voor het zomerseizoen, en AED nieuws.
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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 is 9 Euro 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 Nieuwslijn kan worden
ingeleverd bij Jan van der Wal.
Aanlevering gaarne via e-mail naar
jan@key4u.nl. 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.
Bestuursleden van Vereniging
Dorpsbelangen Tynaarlo:
BunnyRingelink
(secretaris)
ConnyFokkema (penningmeester)
Anketrien Schillhorn van Veen. (vv)
Bettina Hüniken
(lid)
Arjen Bakema
(lid)
Jan van der Wal
(lid)
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Park perikelen
Het leek allemaal zo mooi te worden bij het dorp Tynaarlo. Het voormalige NS-terrein was
gesaneerd en zou uitgroeien tot een prachtig wandelbos. Er werd weliswaar een stinkende
laag tarragrond aangebracht, afkomstig van aardappelzetmeelverwerker AVEBE. Maar de
verantwoordelijken gaven aan dat de stank zou verdwijnen, er lag immers een schone-grondverklaring.
Er werd voor een bedrag van tussen de 80.000 en 100.000 euro aan bomen en struiken
geplant. Maar inmiddels ligt er een onderzoeksrapport dat aangeeft dat de tarragrond zo veel
methaan bevat, dat nu al zeker is dat alle bomen en struiken het loodje gaan leggen.
Hier en daar zie je nog wel een klein beetje groen. Maar het methaan verdringt het zuurstof,
ook in de bovenste laag van de grond. Dus hier komt geen park zoals we het gedacht hadden.
Met de vergunningverlening van de schonegrond-verklaring was er al
twijfel en in het
bodemonderzoek werd
bevestigd dat de grond
niet helemaal schoon was.
Er zouden gevaarlijke
stoffen als tolueen in de
grond zitten. Het was dus
grond waar heel veel
aspecten aan kleven die je
niet moet willen gezien de
risico's. CDA-wethouder
Theun Wijbenga, erkent dat men niet geluisterd heeft en biedt aan om te helpen om dit tot een
oplossing te brengen. Het terrein is van de NS en dat we met hen gaan praten is een eerste
stap. "De meest rigoureuze oplossing die nu te bedenken is, is het afgraven van het terrein",
aldus de wethouder. Inmiddels is er contact geweest tussen de gemeente en de NS en wachten
we de uitkomsten af.
Zie hier de link naar het artikel en radiofragment dat RTV Drenthe hier over maakte .
Vooruitlopend op het mooie plan dat we voor ogen hadden en we ook veel tijd hebben
besteed, wordt er gelukkig wél door onze dorpsbewoners gebruik gemaakt van het park. Er
wordt veel gewandeld en met mooi weer wordt er ook gebruik gemaakt van de
picknickbanken. De paden zijn onlangs verder afgemaakt en je kan nu het rondje helemaal
maken.

Presentatie bruggetjes voor ijsbaan en wandelpark Tynaarlo
Met de planvorming rond het nieuwe wandelpark is de werkgroep ook bezig geweest met de
inrichting van het terrein rond de ijsbaan. Een wens die er al langer ligt is er een die het
mogelijk maakt om op het ven naast de ijsbaan te kunnen schaatsen. Om dit mogelijk te
maken was de aanleg van twee bruggetjes een idee. Dit idee kreeg vaste vorm toen er drie
leerlingen van het technasium van het Zernike College uit Haren op zoek waren naar een
opdracht om “iets” te bouwen. Via Anketrien Schillhorn van Veen is de werkgroep met deze
leerlingen in contact gebracht. Er is veel overleg geweest om tot een praktisch en mooi
ontwerp te komen. De leerlingen hebben diverse experts op het gebied van bruggen bouwen
naar hun ideeën laten kijken en hebben uiteindelijk een ontwerp gemaakt. Onderdeel van het
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project was ook dat het plan gepresenteerd moest worden. De leerlingen hebben hun plannen
op 26 maart j.l. met behulp van tekening en filmpjes gepresenteerd in het Ieshokkie. Het
mooie is dat de bruggetjes ook echt aangelegd gaan worden. Dit is voor het Technasium de
eerste keer dat een plan van de leerlingen ook echt uitgevoerd gaat worden. De tekeningen en
filmpjes zijn samen met de bouwaanvraag naar de gemeente gestuurd. Het wachten is nu op
een vergunning en dan kunnen de werkzaamheden van start. Wij hopen dat de uitgestelde
opening van het bewonerspark en de opening van de bruggetjes dit najaar gehouden kunnen
worden.

Donateursactie Stichting “Tynaarlo 1200 jaar”
Van 29-05-2015 t/m 31-05-2015 vond het jaarlijkse, door de VVV georganiseerde zomerfeest
plaats. Het gehele weekend stond in het teken van diverse, goed
georganiseerde activiteiten. Op zondag was de jaarlijks
terugkerende zomermarkt, waar de Stichting “Tynaarlo 1200 jaar”
een kraam bemande, omgeven door kramen van de Vrouwen van
Nu, de VVV en het Brughoes, die allemaal één ding hoog in het
vaandel hebben; nl. de leefbaarheid in het dorp behouden en
stimuleren. “Door Tynaarlo, Voor Tynaarlo!”.
Zoals inmiddels wellicht bekend, wil de Stichting “Tynaarlo 1200
jaar” in het jaar 2020, samen met u, als inwoners, het 1200 jarig bestaan van Tynaarlo groots
gaan vieren. We denken hierbij o.a. aan culturele, muzikale en sportieve activiteiten voor jong
en oud. Om dit (financieel) mogelijk te maken, worden er verschillende acties op touw gezet.
Eén daarvan is de tijdens de zomermarkt gestarte donateursactie. Ruim 120 mensen hebben
zich bij de kraam op de markt ingeschreven! Het bestuur van de Stichting vond het fantastisch
dat inwoners zich zo spontaan aanmeldden. “Mag ik hier donateur worden?”, werd zelfs
gevraagd! Het bestuur van de Stichting wil dan ook alle donateurs van harte bedanken!
Wie zich op de zomermarkt aanmeldde ontving gratis een prachtige groene paraplu met het
logo van “Tynaarlo 1200 jaar” erop. Een echt collectors item! De actie met gratis paraplu
loopt nog tot het eind van dit jaar. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een
dorpsblad/tijdschrift uitgegeven, maken donateurs twee keer per jaar kans op een leuke prijs,
middels een verloting etc. Mensen, die zich nog niet hebben aangemeld, maar de Stichting
ook graag willen steunen door donateur te worden of graag meer informatie willen, kunnen
dit melden via het emailadres: tynaarlo1200jaar@gmail.com of contact opnemen met één
van de bestuursleden.
Met Tynaarlose groet’n,
Stichtingsbestuur “Tynaarlo 1200 jaar”
Hans Westerhof, Jacob Matthijssen, Margriet Nienhuis, Irma Veenhuizen, Harrie Hadders, Johan
Boer, Inge Zwiers.

Natuurbad
Het strand ligt er weer mooi bij, de lijnen voor de kleine kinderen liggen er weer in, het
rooster voor controle in het natuurbad is weer gemaakt. De controle houdt in dat twee
personen tijdens mooi weer een paar keer per dag een ronde maken langs het
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natuurbad/strand om bezoekers te vragen of ze uit ons dorp komen en of ze hun eigen afval
weer mee naar huis te nemen. We hebben geen afval- ophaalservice in het natuurbad en gaan
ervanuit dat iedereen z’n eigen troep opruimt.
De waterkwaliteit wordt een paar keer per jaar gemeten in opdracht van de provincie.
Hieronder ziet U de email die komt met een uitgebreid bacteriologisch rapport waarbij de
uitslag is dat de bacteriologische zwemwaterkwaliteit “GOED” is.

Status Rotonde
Onlangs is de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van de aanleg van de rotonde
N386/Dorpsstraat door de gemeente officieel gestart. De plannen liggen dus momenteel ter
inzage voor een ieder op het gemeentehuis. De provincie en gemeente gaan er nog steeds van
uit dat er begin volgend voorjaar begonnen kan worden met de daadwerkelijke uitvoering.
Wij hopen dat we de lange aanloop die we hebben moeten nemen om zover te komen, kunnen
afronden met een snelle finish. Medio 2016 kunnen we dan eindelijk onze veiligere oversteek
voor het dorp gerealiseerd hebben. Zie hier de links naar de aankondiging en het
bestemmingsplan.

Voorzieningen in het dorp in relatie tot het gemeentelijk beleid
Rondom alle gemeentelijke voorzieningen in ons dorp is nog steeds erg veel onduidelijkheid
en onvrede bij ons als bestuur. Vanuit de gemeente en de gemeenteraad lijkt er maar geen
eensluidend antwoord te kunnen komen op hoe we nu verder gaan met alle gebouwen en haar
functies binnen het dorp.
De verantwoordelijkheid voor de nieuwbouw van onze basisschool en het bijbehorende
bouwheerschap is onlangs door de gemeente overgedragen aan de stichting Baasis. Het
schoolbestuur is nu dus aan zet om een nieuwe huisvesting voor het Oelebred te realiseren.
Met deze genomen beslissing lijkt de gemeente zich terug te trekken uit de reeds twaalf jaar
durende MFA (Multi Functionele Accommodatie) discussie. Wij hebben onze hoop nu
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gevestigd op de daadkracht van stichting Baasis en haar vernieuwde bestuur en directie. We
zijn hierover met hen in gesprek. Stichting Baasis heeft aangegeven graag met onze wensen
rekening te willen houden om voor Tynaarlo een zo functioneel mogelijk gebouw neer te
willen zetten. De gymzaal is hierbij in hun ogen een zeer belangrijk onderdeel.
Beperkende factor hierin zal zeer waarschijnlijk toch de hoeveelheid geld zijn die beschikbaar
is vanuit de gemeente voor de realisatie van deze plannen.
Het beheer van het dorpshuis is als functie onlangs van Stichting Trias overgegaan naar een
bestuur van huidige dorpshuisgebruikers. Deze gebruikers zullen in het huidige pand de zaak
draaiende houden tot we ook daar duidelijkheid hebben hoe de toekomstige huisvesting er uit
komt te zien. Zie hierover verderop in deze Nieuwslijn.
Voor het bestuur van SVT is ten aanzien van het uitstelgedrag van de gemeente en de wijze
waarop zij haar zaken in beeld en in kaart heeft, inmiddels de maat ook meer dan vol. Zij
hebben zich nog eenmaal tot doel gesteld om alle raadsleden persoonlijk onze wensen kenbaar
te maken. We trekken hierin als Dorpsbelangen en sportvereniging gezamenlijk op en willen
onze belangen zo breed mogelijk verdedigen. Als al onze inspanningen niet binnen een
bepaalde termijn gaan leiden tot duidelijkheid dan voelen de verenigingen zich ook niet meer
gebonden aan haar verplichtingen richting de gemeente. We hopen uiteraard dat het niet zo
ver hoeft te komen maar de frustratie wint het zo langzamerhand van morele verplichting.
We hopen dat alle partijen eindelijk inzien dat het voor Tynaarlo vijf over twaalf is!

AED
In ons dorp hebben we inmiddels een groep van bijna 30 vrijwilligers die de 2 openbare
AED's tot hun beschikking hebben. Deze groep bestaat zowel uit mensen die vanuit hun werk
(EHBO, BHV, etc) al getraind zijn maar ook die bij Dorpsbelangen getraind zijn.Na de zomer
bieden wij de vrijwilligers weer de mogelijkheid om getraind te worden en komen we als
gehele groep bijeen.
De data zullen nog per email aan een ieder (van deze groep) worden gecommuniceerd.
Wil je onderdeel uitmaken van deze vrijwilligersgroep ? Geef je dan op bij Arjen Bakema
ae.bakema@gmail.com of 0592-858358. Deze groep kan niet groot genoeg kan zijn, want als
iedere seconde telt, is het van belang om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn met minimaal 2
vrijwilligers en een AED.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op http://www.hartslagnu.nl/

Dorpshuis
Vanaf 1 mei 2015 is er een nieuwe Beheercommissie voor Dorpshuis het Achterhoes. Deze
bestaat uit de volgende leden:
Henk Homan
Henk Ipema
Harm Kaper
Dirk v. d. Vliet

0592-542608/ 06-11569438
0592-544214 / 06-27171049
0592-541329 / 06-29020475
0592-542587 / 06-16295097
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Voor de schoonmaakwerkzaamheden en bar diensten is de coordinator:
Hennie Hummel

0592-541329 / 06-29020475

hennie-hummel@hotmail.com

Voor activiteiten kan men met één van bovenstaande mensen in verbinding stellen. De
Beheercommissie regelt ook de kas en de afrekening met Trias. We hanteren een agenda
waarin de reservering worden vastgelegd.
Hulp bij de bediening wordt uitgevoerd door de vereniging die heeft geboekt, in overleg met
Hennie Hummel die de coördinatie hiervan doet. Eén van de vier Commissieleden opent het
Dorpshuis en overhandigt dan de Kas met wisselgeld aan de bediening en sluit bij beëindiging
van de activiteit ook weer af.

Nieuwslijn via email
Het aantal electronische ontvangers groeit gestaag, we zitten nu op 200 digitale van de 500 leden. Er is
dus nog ruimte om dit aantal te laten groeien! De voordelen van electronische ontvangst zijn
kostenbesparing voor het printen, de Nieuwslijn komt een week eerder in de bus en de email versie is
in kleur en heeft hyperlinks (snelkoppelingen).
Voor diegene die zich nog niet heeft aangemeld: geef uw emailadres door aan jan@key4u.nl en vermeld
daarbij uw naam en adres. Alvast hartelijk dank!

Tynaarlo dorp website:

www.tynaarlo-dorp.nl
De website heeft een nieuwe look gekregen en daarmee een frisse uitstraling en nieuwe indeling.
Verzoeken tot opname van berichten en ander materiaal voor de website graag richten aan Doaitse
Swierstra (doaitse@swierstra.net) en/of Gert Messchendorp (gertmesschendorp@gmail.com).

Facebook
Er is een Facebook pagina aangemaakt voor Dorpsbelangen en er staat al een aantal leuke berichten en
reacties op. Je kunt je zelf aanmelden om te kijken of om zelf een bijdrage/reactie te geven.
www.facebook.com/dorpsbelangentynaarlo

Boek: “Tynaarlo, Drents dorp door de eeuwen heen”
Herhaalde oproep: Willem van der Meij is druk doende met het samenstellen van dit boek en kan nog
illustratie materiaal gebruiken. Bij deze het verzoek om als u in bezit bent van oude foto’s van straten,
huizen, van het station of van de es, een mailtje te sturen naar vdmma@home.nl , dan neemt hij
contact met u op.

Agenda 2015
2 juli
22 augustus
27 augustus
15 oktober
10 december

Oelebred
BPT
Oelebred
Oelebred
Oelebred

Oud Papier ophaaldag
Beach Party Tynaarlo Natuurbad link
Oud Papier ophaaldag
Oud Papier ophaaldag
Oud Papier ophaaldag
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