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Colofon

Redactioneel
De voorpagina van onze Nieuwslijn is veranderd, de
geprinte exemplaren krijgen geen gekleurd voorblad
meer maar zijn een zwart/wit print van de electonische
Nieuwslijn.
Deze eerste Nieuwslijn van 2016 is voornamelijk
gevuld met informatie ter voorbereiding op de
jaarlijkse ALV. Algemene Leden Vergadering,

Dorpsbelangen dinsdag 22 maart, aanvang
20:00 Cafe Centraal,
komt allen - van harte welkom - !!
Naast de uitgebreide jaarstukken passeren de nieuwtjes
en laatste stand van zaken van alle lopende activiteiten.
Dit geldt voor de rotonde, het park, de MFA plannen,
en de toekomst van dorpsvoorzieningen.
Na de Pauze volgen er korte presentaties van 5
instanties in of over ons dorp waarbij ze graag uw
input, ideeën of mening willen horen.

Inhoud Nieuwslijn
 Redactioneel, Inhoud
 Uitnodiging en Agenda ALV 22-03-2016
 Notulen vorige ALV van 16-03-2015
 Jaarverslag 2015
 Financieel verslag
 Status van diverse activiteiten
 Incasso, Email, Website
 Facebook en Dorpsboek
 Agenda
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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:
Erik Rona
(voorzitter)
Bunny Ringelink
(secretaris)
Conny Fokkema (penningmeester)
Anketrien Schillhorn van Veen. (vv)
Bettina Hüniken
(lid)
Arjen Bakema
(lid)
Jan van der Wal
(lid)
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Uitnodiging
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo nodigt u uit voor het
bijwonen van de Algemene Leden Vergadering.
De vergadering vindt plaats op dinsdag 22 maart 2016 in Cafe Centraal
Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige Algemene Leden Vergadering (d.d. 16 maart 2015)
4. Jaarverslag 2015
Geschreven jaarverslag in de stukken. Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur het jaar
bespreken middels een Powerpoint presentatie.
5. Financieel verslag 2015
6. Verslag van de kascommissie; mevrouw E. Smid en mevrouw M. Dijkstra
7. Verkiezing kascommissie
Mevrouw E. Smid treedt terug uit de kascommissie. De heer W. Reinke was reservelid en
treedt toe tot de kascommissie. Een nieuw reserve lid wordt gezocht.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw C. Fokkema en de heer Jan van der Wal.
Belangstellenden kunnen zich verkiesbaar stellen. U kunt zich melden tot een kwartier voor
aanvang van de vergadering bij het bestuur.
9. Rondvraag
Indien u vragen heeft voor de rondvraag, wilt u die dan vóór de vergadering schriftelijk of per
e-mail indienen bij het bestuur.

Pauze


Verschillende woordvoerders vertellen kort over de (status) van initiatieven die het dorp
aangaan. Het precieze programma wordt nog afgestemd. Reken op 4 of 5 korte praatjes
waarbij vragen mogen worden gesteld.
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Notulen jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo, 16 maart 2015
1.
2.

3.

4.

Opening:
-

Voorzitter Erik Rona opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen en ingekomen stukken:
Brief van omwonenden rotonde.
Straatverlichting Zuidlaarderweg.
Vijf minuten spreektijd voor Augustinus de Jong
Notulen vorige algemene ledenvergadering (d.d. 17 maart 2014):
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd door de vergadering.
Jaarverslag 2014:
De verschillende bestuursleden presenteren aan de hand van een PowerPoint de belangrijkste zaken
die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden:
 Snoeihout ontvangen paasvuur
 Voorzittersoverleg van allen verenigingen in Tynaarlo
 Contract ondertekening samen met Landschapsbeheer Drenthe onderhoud SBNS terrein.
 Projectgroep aanleg rotonde.
 Overleg coalitiepartijen aanleg loopstukken 2 voor MFA
 Renovatie van het vlot.
 Uitwerken schetsontwerp ijsbaan en SBNS terrein.
 Bijdrage beachparty
 Overleg gebruik dorpshuis
 AED’s onderhoud en training gebruikers
Veel zaken zijn nog niet afgerond en lopen nog.

5.

Financieel verslag 2014:
Conny neemt de financiële zaken door. Er is een kleine teruggang in het ledenbestand. Gemeente heeft
nog een bijdrage gedaan in de vorm van het activiteitenbudget. Er staan de komende jaren enkele
activiteiten op de rol waar dorpsbelangen een bijdrage aan wil leveren. Daarom wil het bestuur de
vergadering vragen om akkoord te gaan met een contributie verhoging van € 2,- De vergadering gaat
akkoord met deze verhoging.

6.

Verslag kascommissie; mevrouw Smit en de heer H. Kars
De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden gevonden en vraagt de vergadering om de
penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord en Erik bedankt de
penningmeester voor haar inzet.

7.

Verkiezing kascommissie:
De heer H. Kars is aftredend en niet herkiesbaar. Reserve lid mevr. M. Dijkstra treedt toe tot
commissie. Dhr. W. Reinke heeft zich aangemeld als nieuw reserve lid.

8.

Bestuursverkiezing:
Vice-voorzitter Anketrien Schillhorn van Veen en bestuurslid Arjen Bakema zijn beide aftredend en
herkiesbaar. Hiermee gaat de vergadering akkoord. Voorzitter Erik Rona is verhuist naar Oudemolen.
In de statuten staat dat bestuursleden in Tynaarlo zelf moeten wonen. Aan de vergadering wordt
gevraagd of Erik zijn termijn (2017) mag afmaken. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Behandeling ingekomen stukken:
Vijf minuten spreektijd voor Augustinus de Jong:
Het Brughoes was een initiatief van Promens care maar gaat niet verder. Samen met Het de Vries en
Annelike Brinkman heeft Augustinus er aan gewerkt om er een stichting van te maken. Het is nu
wachten op de overdracht hiervan. Stichting gaat brood verkopen van warme bakker Harms uit Vries.
Om de winkel te behouden zouden er meer inkopen door de inwoners van Tynaarlo gedaan moeten
worden, is nu maar 10% van de klanten. In het Brughoes werken mensen uit de psychiatrie en die
willen graag wat terug doen voor de maatschappij. Het initiatief wordt goed ontvangen.
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Lantaarnpalen Zuidlaarderweg:
Dinie Haveman meld dat het niet een specifiek probleem is voor Tynaarlo. Er zijn meer plaatsen in
Drenthe waar zich dezelfde problemen voordoen. Voorstel is om samen met de andere dorpen of via de
BOKD een front te vormen naar de provincie om zo meer voor elkaar te krijgen.
Wethouder Wijbenga meld dat dit hoog op zijn verlanglijstje staat richting de provincie.
Brief omwonenden rotonde:
Vraag 1: Dorpsbelangen beweert veel mensen mee te hebben, hoe hebben ze dat gedaan?
Er is veel tijd besteed om mensen mee te krijgen. Er zijn verschillende opties geweest waar de rotonde
als beste uit is gekomen. Er zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten geweest. De omwonenden
zijn ook betrokken bij de verdere realisatie toen zei daar om vroegen. Dat is wat dorpsbelangen bedoelt
met de mensen mee krijgen.
Vraag 2: Aan welke wens van de omwonenden is tegemoet gekomen?
Provincie, gemeente, SVT, Dorpsbelangen en omwonenden hebben steeds samen geprobeerd de meest
gunstige uitkomst voor alle partijen te bereiken. De rotonde is opgeschoven naar het oosten en er zijn
veel vragen geweest over verlichting, asfalt keuze, lawaai, enz.. Vanuit de provincie is er veel
onderzoek gedaan naar deze zaken. Een aantal zaken komt niet vanuit dorpsbelangen. Bijvoorbeeld de
ligging van de rotonde is mede afhankelijk van de hoek die een vrachtauto moet kunnen maken om de
rotonde op en af te kunnen draaien. Daar zijn vaste maten voor. Dit houdt ook in dat de rij bomen
gekapt gaat worden om hiervoor voldoende ruimte te creëren.
Verder is het plaatsen van dubbele haag, tegen lichtinval in de woning, een eis vanuit de gemeente.
Daar mag van dorpsbelangen ook een ander oplossing voor komen.
Misschien moet er een afspraak gemaakt worden, waarbij alle partijen nog eens om de tafel gaan om
de zaken duidelijk op een rij te zetten.
9.

Rondvraag:
 Simon Kuipers: gesaneerde terrein stinkt nog steeds. Moeten we een bedrijf als Arcadis
inschakelen om dit probleem te tackelen?Duidelijk van tevoren aangeven dat tarragrond een
probleem gaat worden. Het is een slimme aannemer geweest. De stank gaat nog een tijd duren en
we kunnen er geen aanspraak op maken. Afdekken blijft een oplossing
 Egbert Dorenbos: Waarom niemand op aan te spreken? Wie moet je pakken in het voortraject is er
voor gewaarschuwd. Afgraven en afvoeren gaat niet gebeuren. Partijen wijzen allemaal naar
elkaar. Planten goed in de gaten houden. Daarna kunnen wij nog vragen bij SBNS.
 Gerrit Geerligs: Brink op in andere plaatsen in Drenthe worden mooi gemaaid. Hier staat er veel
gras en schapen en dunne lange bomen. De brinken in Tynaarlo zijn een aantal jaren gelden terug
gebracht in hun originele staat. Zo horen ze er dus uit te zien.
 Hendrik jan Mulder: brughoes is heel belangrijk voor het dorp. Brood niets duurder dan elders.
Hunebed in de kieker werkt weer samen met brughoes. Samen om het brughoes denken.
 Messchendorp: aanleg van rotonde wordt vertraagd door de bouw van de mfa. Waarom heeft dat
wat met elkaar te maken. Hebben niets met elkaar te maken. Koppeling gemaakt door de
gemeenteraad. Zijn afhankelijk wat de gemeenteraad beslist. Kunnen nog een open brief sturen
aan politieke partijen en de pers.
 Jan Zwiers: Weet iemand meer over het transitiepark? Het plan begint klein. Bewoners gaan
samen in een coöperatie met EON. Drie per persoon in eerste instantie. Als het goed loopt kan het
verder uitgebreid worden.
Pauze:
Programma na pauze is aangepast. Sociaal team komt op 14 april om 20.00 uur apart een avond uitleggen wat
hun taak is. Woord aan Burgemeester Thyssen en Wethouder Wijbenga. Beide zeggen onder de indruk te zijn
van de democratie in de zaal. Complimenten voor de opkomst deze avond en voor het bestuur dat zich de blaren
op de tong praat en een heldere lijn neer zet wat het dorp wil. Wethouder geeft aan graag twee keer per jaar
met het dorp te willen spreken over diverse zaken. Erik biedt beide het boek van het natuurbad aan en bedankt
ze voor hun komst. Erik sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
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Jaarverslag 2015
Dit jaarverslag geeft een samenvatting van diverse activiteiten die hebben plaatsgevonden met en door
Vereniging Dorpbelangen Tynaarlo en Stichting Natuurbad. Onze vereniging is dit jaar, gezien het aantal leden,
stabiel gebleven op een kleine vijfhonderd en dit is plm 66% van het aantal huishoudens in ons dorp.
Het bestuur bestaat uit:
Erik Rona
Voorzitter
Bunny Ringelink
Secretaris
Conny Fokkema
Penningmeester
Anketrien Schillhorn van Veen
Vicevoorzitter
Bettina Huniken
Lid
Jan van der Wal
Lid
Arjen Bakema
Lid
Het was wederom een heel druk jaar met een aantal belangrijke ontwikkelingen en beslissingen:
- School, Gymzaal en Dorpshuis, overleg tussen gebruikers van Dorpshuis en mogelijkheden voor
continuering van de functie, overleg over indeling nieuwe school en behoud gymzaal met Stichting
Baasis en gemeente en SVT.
- Inrichting van SBNS terrein en met name gebruik van Tarra grond heeft tot grote discussie geleid.
- Voortgang verzelfstandiging sportvelden en veilig maken oversteek Zuidlaarderweg middels een
rotonde.
In 2015 heeft het bestuur 10 x intern vergaderd maar daarnaast in verschillende bezettingen plm. 20 andere
vergaderingen belegd en bijgewoond.
Nieuwslijn
De Nieuwslijn is 3 keer uitgebracht. Gelukkig geven zich nog steeds leden op om de Nieuwslijn electronisch te
willen ontvangen, maar dit is mondjesmaat. We blijven nog steeds voor 300 leden een papieren versie drukken
en distribueren. Voordelen van de electronische versie is: Is in kleur, plm 14 dagen eerder in de (email)bus, er
staan links in naar relevante extra online informatie, veel goedkoper en minder werk voor de rondbrengers.
DUS GEEF UW EMAILADRES DOOR ALS U HET PRIMA VINDT OM DE NIEUWSLIJN DIGITAAL TE
LEZEN OF ZELF TE PRINTEN!
Website Tynaarlo- Dorp
Het website beheer wordt gedaan door Doaitse Swierstra en Gert Messchendorp. Zij zijn beiden webmaster en
plaatsten op verzoek informatie en wetenswaardigheden over het dorp en van Dorpsbelangen en de andere
verenigingen, op deze webpagina.
Natuurbad
De groencommissie van het Natuurbad, bestaande uit een vast kernteam en een aantal vrijwilligers, hebben weer
2 werkdagen gehouden om de begroeing en strand gesneoid en opgeruimd te houden. De meeste bezoekers van
het bad namen ook hun verantwoordelijkheid door het bad weer netjes achter te laten. Er is een vast
volleybalveld aangelegd. Als bestuur hebben we deze zomer weer enkele keren gesurveilleerd om het gebruik
van het Natuurbad volgens afspraak te reguleren. Afgelopen Nieuwjaarsdag heeft FGT, de sportschool, een
nieuwjaarsduik gehouden in het Natuurbad. Ongeveer 25 helden doken het water in!
Paasvuur
Op de laatste twee zaterdagen voor Pasen was er weer de mogelijkheid om snoeihout te brengen voor het
Paasvuur. Bestuursleden van Dorpsbelangen hebben samen met andere vrijwilligers op een zaterdag een bijdrage
geleverd aan het reguleren van de groenaanvoer.
Diverse externe bezoeken en bijwonen vergaderingen
Bestuursleden van Dorpsbelangen hebben het afgelopen jaar in wisselende samenstelling diverse externe
vergaderingen bezocht. Dit betreft o.a. de vergadering van de provinciale vereniging Brede Overleggroep Kleine
Dorpen en de Gemeentelijke Belangenverenigingen Overleggroep Tynaarlo. Het bestuur vergadert 1 a 2 keer per
jaar met de Natuurbad onderhoudscommissie. Er is nog enkele malen overleg geweest met de provincie en de
gemeente over de rotonde. Samen met de gemeente is een voorlichtingavond georganiseerd over het gebruik van
Tarra grond en de gevolgen daarvan op het SBNS terrein. Er is overleg geweest met de gebruikers van de
Dorpshuis en daarnaast organiseert Dorpsbelangen 1 keer per jaar het Voorzittersoverleg in Tynaarlo, waar de
voorzitters van diverse verenigingen uit het dorp bij aanwezig zijn. Er wordt gesproken over allerlei
onderwerpen en activiteiten van de verschillende verenigingen.
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Update over de verschillende lopende acties:
School
Door SVT en Dorpsbelangen is samen met Stichting Baasis en SKID een plan ingediend bij de
gemeente voor een nieuwe school plus volwaardige gymzaal. Er wordt nu nog gediscussieerd over
nieuwbouw van de school of vernieuwbouw van de huidige school. Vernieuwbouw betekent dat de
fundering en draagmuren blijven staan en dat daarbovenop de rest wordt vernieuwd.
De keuze hangt ook af van welke prognose van het aantal leerlingen wordt uitgegaan. Daar hangt van
af hoeveel lokalen er worden gebouwd en hoeveel vierkante meters er in gemeenschappelijke ruimtes
er mogen komen. Er wordt nu een programma van Eisen en wensen opgesteld voor wat de school
betreft, door het onderwijsteam en de MR. Binnenkort wordt er weer verder overleg gepleegd met
deze groep.

Dorpshuis
Het integraal accommodatiebeleid van de gemeente is al een aantal jaren geleden opgesteld (en ook
aan veranderingen onderhevig in verband met de slechter wordende financiële situatie). Het beleid is
een aantal jaren geleden al heel duidelijk geweest over dorpshuizen in de gemeente Tynaarlo; deze
worden niet meer ondersteund door de gemeente.
Voor ons dorp zijn we de afgelopen jaren flink in onderhandeling geweest over het behoud van veel
voorzieningen in ons dorp. Met veel moeite is het gelukt om de voetbalvereniging te behouden en
zelfs nieuwe kleedkamers toegezegd te krijgen. Zoals hierboven genoemd lijkt ook onze strijd voor het
behoud en zelfs nieuwbouw van een volwaardige gymzaal succesvol te zijn geweest. In de
onderhandelingen met de gemeente en na een aantal gesprekken met de dorpshuisgebruikers en met
onze leden op de ALV’s is aangegeven dat de FUNCTIE van het dorpshuis belangrijker is dan het
gebouw zelf. Om de nieuwe gebouwen rendabel te kunnen houden en überhaupt te behouden voor ons
dorp, is ingezet op behoud van de functie van het dorpshuis en de functies te verdelen over de nieuwe
kantine en de nieuwe school. Met de nieuwe rotonde en 24 parkeerplaatsen aan de voetbalveld-kant
van de weg kan de kantine veilig bereikt worden. Voor activiteiten met kinderen kan de
gemeenschappelijke ruimte van de nieuwe school tzt gebruikt worden.
Dit is waar Dorpsbelangen op heeft ingezet, mede ingegeven door de wensen van de huidige
dorpshuisgebruikers in een aantal gesprekken in de afgelopen jaren.

Nieuwe voetbalkantine SVT
De plannen voor de nieuwbouw van de voetbalkantine neemt concrete vormen aan. 11 februari
jongstleden konden de tekeningen voor het nieuwe gebouw worden bekeken en op- een aanmerkingen
worden gegeven. Het is een mooi strak gebouw met 6 kleedkamers en inpandig het materialenhok en
ballenhok, een ruimte kantine met bar en keuken met mooi zicht op het veld vanuit de kantine.
Rotonde
Op 20 januari jongstleden is er akkoord gekomen op het bestemmingsplan voor de rotonde bij de
kruising Zuidlaarderweg/Dorpsstraat/Berkenlaan. Als het goed is betekent dit dat vóór 15 maart de
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bomen worden gekapt die voor dit plan moeten verdwijnen. Uiteraard is er herplantplicht voor deze
bomen.
Dorpsbelangen heeft als vertegenwoordiger van het eigenaarschap van ons dorp van het Natuurbad een
stukje grond verkocht aan de provincie. Dit betreft de hoek die nu vanaf de huidige voetgangersingang
naar het zwembad loopt naar de voetbalkantine toe. Dit stuk zal gebruikt worden voor de nieuwe
toegangsweg (poot van de rotonde) naar de kantine.

AED in Tynaarlo.
Afgelopen jaar zijn in Tynaarlo twee locaties bij gekomen waar een AED openbaar beschikbaar is,
namelijk bij SVT (Zuidlaarderweg) en bij de Ambulancezorg UMCG (ingang industrieterrein
Vriezerweg 10). Totaal zijn er nu vier Automatische Externe Defibrillatoren beschikbaar in het dorp
om hiermee een slachtoffer waarbij geen hartcirculatie geconstateerd wordt zo snel mogelijk te kunnen
helpen.
Zeker niet minder belangrijk is het dat er vrijwilligers zijn die het apparaat kunnen en willen bedienen.
Hiervoor zijn er bij dorpsbelangen inmiddels een 33-tal vrijwilligers bekend en hebben deze zich
aangemeld bij www.HartslagNu.nl.
Dorpsbelangen faciliteert voor deze groep vrijwilligers (herhaling) opleidingen en evaluatie
bijeenkomsten. In oktober zijn op een tweetal avonden 16 vrijwilligers geweest die hier gebruik van
hebben gemaakt en het certificaat BLS (weer) behaald hebben. Dorpsbelangen zorgt ervoor dat de
AED onderhouden worden en compleet zijn met nodige accessoires.
*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.
Wil je ook vrijwilliger worden, heb je vragen zijn geef je dan op bij Arjen Bakema
ae.bakema@gmail.com.
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
De status van het bewonerspark is als volgt. Er is door de gemeente, provincie en de NS aangegeven
dat zij willen afwachten hoe de begroeiing aanslaat op het terrein tussen spoor en Maatschappijgat.
Komend voorjaar is het dus even afwachten en vervolgens kunnen we concrete afspraken gaan maken
over de exacte invulling rondom het Maatschappijgat.
De geplande bruggetjes aan de westkant van het Maatschappijgat, zijn onderdeel van het totale plan en
worden ook pas na komend voorjaar onderdeel van het plan. Dit geldt ook voor de parkeerplaats bij de
ijsbaan. Beide zijn onderdeel van het ‘nieuwe’ plan van de inrichting van het Bewonerspark.
Sanering sloot langs het spoor ter hoogte van het Villapark
Twee jaar geleden is door de NS geconstateerd dat er een vervuiling is van de sloot en omliggende
grond langs het spoor, ter hoogte van het Villapark. Deze vervuiling is ontstaan door het gebruik van
Carboleum tbv de spoorbielzen. Deze grond zal binnenkort gesaneerd worden. Er zullen enige
graafwerkzaamheden hiervoor plaatsvinden. Het gaat vooral om grondwatersanering, waardoor er
weinig zichtbare ‘last’ zal zijn voor de omwonenden.

Nieuwslijn via email
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Er hebben zich nu 190 van in totaal 500 leden 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:
geef uw emailadres door te geven aan jan@key4u.nl en vermeldt daarbij uw naam en adres. Dank

Tynaarlo-dorp website: www.tynaarlo-dorp.nl
Twee nieuwe web beheerders zijn enthousiast van start gegaan met aanpassingen op de website en het
intruduceren van een agenda en ontvangen graag informatie van de verenigingen/organisatoren van
evenementen om hun pagina te wijzigen/aan te vullen of een pagina aan te maken. Het plan is ook om
van elke vereniging in het dorp tenminste 1 contactadres op de site te vermelden. Inmiddels is dit voor
een groot aantal verenigingen gerealiseerd maar nog niet voor alle.
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 staan 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”
Het manusscript is bijna klaar, proeflezen is in gang gezet. Sponsors worden benaderd, planning voor
een grootse presentatie wordt Mei/Juni. Nadere aankondigen zullen nog volgen.

Agenda 2016
17 maart
19 maart
22 maart
26 maart
28 maart
1 en 2 april
16 april
15-18 juni
17 maart
12 mei
7 juli
1 september
27 oktober
8 december

HVT
Dorpsbelangen
Dorpsbelangen
Oelebred
Paasvuur
SVT Gym
SVT Wandelen
SVT Wandelen

Lezing Theo Spek, Cultuurhistorie Drentsche AA
Stortingsdag snoeiafval voor het Paasvuur
Algemene Leden Vergadering
Stortingsdag snoeiafval voor het Paasvuur
Paasvuur wordt aangestoken door groep 8 v Oelebred
Uitvoering SVT Gymnastiek
41e Wandeltocht vanuit het Dorpshuis
Avondvierdaagse

Oelebred

Oud Papier ophalen, vanaf 17:00 goed bundelen en
dozen bij elkaar aan straat zetten.
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