Nieuwslijn Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo
Stichting Natuurbad Tynaarlo

Colofon

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 laatste Nieuwslijn van 2015 geeft een mooi
overzicht van de lopende zaken in ons dorp; de rotonde,
het bewonerspark, de school en gymzaal, de SVT
kantine. Ook is er aandacht voor de AED’s en het
gebruik. Er is hernieuwde interesse voor sociale cohesie
en het is steeds beter winkelen in dorp Tynaarlo....
Naast de bekende dorpse activiteiten zijn er nog andere
ontwikkelingen in de gemeente en regio die we in de
gaten houden voor mogelijke toepassing in ons dorp.
B.v. het plan van Samenzon die met EON en de
gemeente (als grond verhuurder) duurzame zonne
electriciteit gaan opwekken op het land achter de
Formido.
Er zijn regionale initiativen om snel glasvezel in eigen
beheer aan te leggen en te exploiteren.
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Vernieuwde interesse in sociaal platform
Afgelopen jaar hebben er diverse gesprekken en initiatieven plaats gevonden om
behoeftes van de inwoners in ons dorp te inventariseren met het doel faciliteiten te
creëren om de leefbaarheid (b.v. voor ouderen) in ons dorp te verbeteren.
Sinds die tijd hebben bij de winkels in ons dorp belangrijke veranderingen plaats
gevonden:
- de bakker “Het Brughoes” wordt nu gedragen door een stichting uit ons dorp
- de drogist “Alldro” staat nu op eigen benen
- “ Vincents Groente, Fruit en regionaal Vlees” is in februari begonnen
Hierdoor willen wij (de winkels, Café Centraal en Dorpsbelangen) opnieuw onze koppen
bij elkaar steken en kijken of extra (gezamenlijke) diensten voor het dorp aangeboden
kunnen worden. Te denken valt aan b.v. een gemeenschappelijke bezorgservice, een
uithangbord in de winkels of de website van Dorpsbelangen met de mogelijkheid om
vraag en aanbod bij elkaar te brengen (b.v. wie wil grasmaaien en wie wil met de
computer helpen?).
Graag willen wij iedereen oproepen om ideëen aan ons door te geven. B.v. middels mail
aan Dorpsbelangen (in dit geval Bettina Hüniken: b.info@home.nl), het Café of bij een
van de winkels. Wij zullen dan met deze suggesties en eigen ideën aan de gang gaan.
Bij deze ook onze oproep aan iedereen, om de winkels en het Café te ondersteunen. Ze
zijn er voor ons! Door het koopgedrag van een ieder van ons bepalen wij of de winkels
kunnen overleven of niet. Ze hebben ook een belangrijke sociale functie. Ze helpen om
ons dorp gezellig te houden. Op die manier kun je bijna alle boodschappen binnen het
dorp doen! Je zult verbaasd zijn hoe goedkoop en leuk dat is.

Stand van Zaken: aanleg rotonde
Zuidlaarderweg/Berkenlaan/Dorpsstraat
De aanleg van de rotonde zit momenteel in Bestemmingsplanprocedure bij de gemeente
Tynaarlo. In de zomer dit jaar vond de eerste ronde plaats van deze procedure en in deze
ronde zijn twee bezwaren (‘zienswijzen’) ingediend.
Vanaf 9 oktober is de 2e bezwarenronde van start gegaan. In deze 6 weken durende
periode kunnen de plannen en tekeningen op het gemeentehuis worden ingezien en
kunnen er eventueel nog zienswijzen worden ingediend ten aanzien van de aanleg van de
rotonde.
Zie ook Link naar gemeente publicatie over deze rontonde

Stand van Zaken: nieuwbouw school en nieuwbouw gymzaal
Er is inmiddels een behoorlijk aantal gesprekken geweest met, in wisselende
samenstelling, Stichting Baasis, de gemeente Tynaarlo, SVT afdeling Gymnastiek en
Volleybal, OBS het Oelebred, de Medezeggenschapsraad en de leerkrachten over de
nieuwbouw van de school en de gymzaal in Tynaarlo.
Voor de school wordt er nu onderzocht of ‘vernieuwbouw’ een goede optie is voor het
schoolgebouw. Hierbij blijven de fundering en de draagmuren staan en wordt verder alles
gestript en opnieuw opgebouwd zodat uiterlijk een volledig nieuwe school ontstaat. Dit
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lijkt de beste optie omdat we hiermee een groter oppervlakte voor de school kunnen
behouden dan wanneer we nieuw gaan bouwen. De leden van de medezeggenschapsraad
hebben inmiddels een aantal voorbeelden van nieuwbouw en vernieuwbouw bekeken en
bezocht. Vooralsnog streeft stichting Baasis, die het bouwbeheerschap heeft, om in 2017
de nieuwe school voor Tynaarlo gereed te hebben.
Voor de gymzaal wordt op 8 december aanstaande het voorstel in de gemeenteraad
besproken om voor Tynaarlo te kiezen voor sloop van de huidige gymzaal en het
dorpshuis en voor nieuwbouw van de gymzaal.
In de nieuwe school en in de nieuwe voetbalkantine wordt rekening gehouden met de
activiteiten die nu in het dorpshuis plaatsvinden om deze te kunnen voortzetten in de
school of in de kantine.

Vernieuwing SVT kantine
Ondertussen is in opdracht van SVT een tweetal ontwerpen gemaakt voor de nieuwe
voetbalkantine. Er is een Bouwcommissie ingesteld die inmiddels elke 2 weken bij elkaar
komt. Daarnaast is er ook een financiële commissie ingesteld die bezig is met het werven
van fondsen en zoekt naar constructies voor bv. voordelen in het kader van
duurzaamheid, om het gebouw te kunnen bekostigen.
Voor de bouwcommissie heeft de 1-laag bouw voorkeur boven 2-laag bouw in verband
met financiën en een betere bereikbaarheid. Momenteel wordt hiervoor een tekening
gemaakt voor o.a. het aanbestedingstraject.

Alldro: 3-jarig bestaan onder leiding van Monique Edens
Zaterdag 24 oktober had drogisterij Alldro een feestelijke inloopmiddag naar aanleiding
van het 3-jarig bestaan op 1 oktober 2015 van de winkel in handen van Monique. Op deze
datum stopte de hulp van de gemeente die Monique kreeg na de overname van de Winkel.
Monique vertelt:
Op eigen benen….
De inloopmiddag was een succes. Veel mensen kwamen gezellig buurten en onder het
genot van een lekker hapje en drankje gingen we in gesprek over de winkel en het belang
hiervan. Ook Marcel Thijsen, onze burgemeester, kwam een kijkje nemen. Hij was onder
de indruk van de veelzijdigheid van de winkel.
Eigenlijk zijn de mensen alleen maar blij met de winkel. Het is ook een sociaal
ontmoetingspunt, je maakt even een praatje. Je hoeft het dorp niet uit. Mensen komen
voor een deskundig, eerlijk advies, het bijna nooit "heb ik niet" horen.. en de goede
service. De mogelijkheid om samen te werken, in b.v. een bezorgservice, is vooral voor
ouderen een uitkomst. Zomaar een greep uit de gesprekken van zaterdag. Ik kreeg zelfs
van een klant te horen dat hij mij een award wilde uitreiken voor de gezelligheid, in plaats
daarvan kreeg ik een bos rozen, gekocht bij drogisterij Alldro!
De verhalen kwamen los over hoe Tynaarlo vroeger was. Over de supermarkten, de bank,
het winkeltje waar je snoepjes kon kopen voor een cent. Herinneringen.. en hoe jammer
het is dat dat alles verdwenen is.
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Maar dan zomaar is er weer een bakker met kruidenierswaren, een drogisterij met
postkantoor en stomerijservice en nu ook een groenteboer! En dan het soms zware weer
waarin deze bedrijven in ons dorp zich bevinden.Het Brughoes, dat nu onder een stichting
valt en door het dorp is opgepakt, de groenteboer met producten die onderhevig zijn aan
bederf en ik, de drogist.
Het bieden van een dienst zoals het postkantoor kan alleen bestaan als er voor de rest ook
afname is. En een wisselend assortiment kan alleen worden aangeboden als er voldoende
roulatie is.
Het bieden van de mogelijkheid om producten online via bewust winkelen
(http://www.bewustwinkelen.nl/?pid=404049is ) te kunnen leveren is een uitkomst. De
voorraad zit dan niet in de winkel en mensen hoeven niet naar elders voor hun producten.
De Alldro heeft die mogelijkheden ook allemaal.
Ik was verbaasd om te horen dat veel mensen de weg naar de winkels en andere lokale
bedrijven in Tynaarlo (nog) niet hebben gevonden. Het zou fijn zijn als er een knop zou
worden omgedraaid op het moment dat u elders uw boodschappen doet. En dan hopen we
natuurlijk dat het niet enkel en alleen gaat om de vergeten producten of uw laatste hoop.
Want eerlijk is eerlijk.. daar alleen kunnen we niet van bestaan.
Wij vinden het fijn om er te mogen zijn voor u en het dorp en hopen u te mogen
begroeten in onze winkel! Weet wat uw eigen dorp u biedt zodat we kunnen houden wat
we hebben.
Positief en vol vertrouwen, een warme groet, Monique Edens, Drogisterij Alldro
Tynaarlo, Dorpsstraat 26 A, 0592-544601, moniqueedens1@hotmail.com

AED in Tynaarlo
Inmiddels is er weer het e.e.a. gebeurd aangaande dit onderwerp. We hebben bij de
sportvereniging nu ook een kast buiten hangen en deze is openbaar toegankelijk. En dus
nu ook altijd bereikbaar is voor de vrijwilligers die we hebben in ons dorp (bekend bij
dorpsbelangen zijn er nu al 30) en die van SVT. Dit met dank aan de “Ondernemers
Vereniging Vriezerbrug” die de kosten van de kast op het sportveld hebben betaald.
Begin oktober is voor de bij Dorpsbelangen aangemelde groep vrijwilligers weer een
tweetal trainingsavonden (BLS*) georganiseerd in de kantine van SVT. Van onze groep
vrijwilligers hebben daar 16 personen aan mee gedaan, daarnaast bezit het grootste deel
van onze vrijwilligers via hun beroep al een opleiding en/of ervaring om te kunnen
reanimeren. (EHBO,BHV, Reanimatie). Iedereen heeft inmiddels een nieuw certificaat
BLS* ontvangen.
‘*BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is
iets dat iedereen kan leren. In deze training van ongeveer 4 uur leert u hoe u iemand met een
circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die u op
deze cursus leert kunt u de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert u
een aantal stappen die u moet doorlopen wanneer u geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een
hartstilstand. U leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED
te gebruiken.
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Vanuit evaluatie van recente gebeurtenissen eerder dit
jaar hebben we voor de vrijwilligers gemeend de
herkenbaarheid te vergroten. U kunt de vrijwilligers
vanaf nu herkennen aan een groen hesje, een gele
armband of aan mondkapje met reanimatie herkenning.
(zie inzet)

Op het toegevoegde plaatje kunt U zien wat de landelijke
dekking is voor AED vrijwilligers. De beste score (blauw)
wordt gegeven als de dekking meer dan 1% is. Uitgaande
van ca. 30 vrijwilligers en 1800 inwoners komen wij uit
op 1.67% doen we het dus in Tynaarlo buitengewoon
goed (enkel in Texel/Achterhoek is het beter voor elkaar).
We zouden echter toch graag zien dat dit nog beter wordt,
dus als je vrijwilliger wilt zijn geef je dan op bij Arjen
Bakema ae.bakema@gmail.com of 0592 858358.
Wij zijn daarnaast nog aan het kijken of er op het
industrieterrein ook een AED in een buitenkast kan
hangen (hier zijn veel AED’s aanwezig maar deze hangen
allemaal binnen) en/of de BHV-ers van de bedrijven zich
aan willen melden bij www.HartslagNu.nl.
Zoek je meer informatie kijk dan op de website van www.HartslagNu.nl of download de
HartslagNu App in de Android Google playstore of in de Apple Appstore. Tip voor
alle vrijwilligers meld je hier aan en via de GPS van de telefoon weet de alarmcentrale of
het zin heeft om je op te roepen.

Bewonerspark Tynaarlo
Het bewonerspark heeft zijn eerste groeiseizoen achter de rug. Zoals wij hebben kunnen
zien is de beplanting niet goed aangeslagen. Het is afwachten hoe de beplanting zich
verder gaat ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de
oorzaak van dit probleem. Zoals verwacht ligt dit aan de aangebrachte tarragrond. Deze
grond is erg rijk aan organisch materiaal. Dit gaat verteren en daar is veel zuurstof voor
nodig. Hierdoor is er geen zuurstof meer voor de planten en die gaan langzaam dood.
De NS heeft de hoop dat het groen zich de komende jaren gaat herstellen en wil in ieder
geval komend jaar afwachten en kijken hoeveel van de planten dood gaan. Dat betekent
dat er voorlopig geen nieuw plantmateriaal geplant gaat worden. Dorpsbelangen heeft
samen met Landschapsbeheer Drenthe een overeenkomst getekend waarin wij
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud op het terrein. Zolang er geen duidelijkheid is
van de NS over eventuele herplant of herinrichting van het terrein gaat Dorpsbelangen
geen onderhoud uitvoeren.
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Op verzoek van de gemeente is er ook onderzoek gedaan naar gevaarlijke stoffen die
kunnen ontstaan uit de tarragrond. Op 21 september heeft de gemeente samen met de NS,
Provincie en de GGD een voorlichtingsavond gehouden in café Centraal. Op deze avond
werd er uitleg gegeven over de onderzoeken die er gedaan zijn en wat de uitslagen hier
van waren.
Vastgesteld is dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid is. De gemeente gaat de
komende jaren onderzoeken uitvoeren om de waardes te controleren. Mocht hier
verandering in komen dan worden wij als dorp daarvan op de hoogte gebracht. Mocht het
gevaar gaan opleveren dan is het afgraven van de tarragrond een optie. De NS ziet er geen
heil in om de tarragrond nu al te verwijderen.
Wij wachten de onderzoeken van de gemeente af en gaan graag mee in de gedachte van
de NS, dat het groen volgend voorjaar allemaal aanslaat. Mocht dit niet het geval zijn dan
gaan Landschapsbeheer Drenthe, gemeente Tynaarlo en Dorpsbelangen samen om de
tafel met de NS voor een oplossing.

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
divers: kostenbesparing voor het printen, hij komt een week eerder in de (email)bus, de plaatjes
zijn in kleur en heeft vele hyperlinks (snelkoppelingen) voor meer informatie.
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 wordt actief bijgehouden en verzoeken tot opname van berichten en ander materiaal
voor de website kunnen direkt gericht worden aan de beheerders: Doaitse Swierstra
(doaitse@swierstra.net) en/of Gert Messchendorp (gertmesschendorp@gmail.com).

Facebook
Er is een Facebook pagina aangemaakt voor Dorpsbelangen en er staat aktuele 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”
Het boek nadert zijn voltooiing en Dorpsbelangen Tynaarlo zoeken samen met Historische
Vereniging Tynaarlo naar potentiele sponsoring om uitgifte en verkoop van het boek voor een
ieder aantrekkelijk te maken. Eventuele laatste aanbod van oude foto’s van straten, huizen, van
het station of van de es, kan via een mail naar vdmma@home.nl , dan neemt Willem van der Meij
contact met u op.

Agenda 2015
10 december

Oelebred

Oud Papier ophaaldag

De agenda voor 2015 droogt op. Nieuwe data graag aanleveren via de webbeheerders. De agenda
staat ook op de website.
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