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Van en voor Tynaarlo ! Bekijk de webversie

Nieuwslijn
Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo

Maart 2021 - jaargang 34 - nummer 1

Redactioneel
 
De eerste Nieuwslijn van het jaar gaat altijd
grotensdeels over de Algemene
Ledenvergadering. Deze vergadering zal voor
de tweede keer op rij niet op de gebruikelijke
manier plaatsvinden. Dit jaar is de vergadering
online. Meer informatie daarover vindt u in
deze Nieuwslijn. 
 
Wij wensen iedereen alvast een fijn voorjaar
toe. 
 
Jeroen van Onna, redacteur. 

Contact
 
email
tynaarlodorpsbelangen@gmail.com 
 
Secretaris 
Arjen Bakema 
Dorpsstraat 31 
0592 858358 
06 53470328 
 
Ledenadministratie 
Jacquelien Bults 
jacquelienbults@gmail.com

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 
 
 

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo nodigt alle leden uit voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal online gehouden worden via Microsoft

Teams op maandag 15 maart 2021 om 20:00 uur. 
 

Belangstellenden worden verzocht zich uiterlijk vrijdag 12 maart per email aan te melden
via tynaarlodorpsbelangen@gmail.com. Daarop zullen zij een instructie en een link

ontvangen waarmee kan worden deelgenomen aan de vergadering. 
 

Ten aanzien van niet-digitaal ingestelde leden gaan wij uit van instemming op de
déchargering van het bestuur en de benoeming van de voorgestelde nieuwe

bestuursleden. In geval van bezwaar, of andere vragen en opmerkingen worden de niet-
digitaal ingestelde leden gevraagd om zich schriftelijk tot de secretaris te wenden op

uiterlijk donderdag 11 maart. 
 

Er zullen drie nieuwe bestuursleden worden benoemd. Gelukkig hebben we daarvoor
kandidaten gevonden die zich in deze Nieuwslijn alvast voorstellen. Mocht u zelf

interesse hebben om zich kandidaat te stellen, meldt u zich dan uiterlijk 8 maart bij de
secretaris. 

 
De vergaderstukken vindt u verderop in deze Nieuwslijn. 
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Na enkele jaren zonder ijs, maar heel veel
inzet van het bestuur van de IJsvereniging
om de schaatsvijver prachtig te
onderhouden en het Ieshokkie fantastisch
op te knappen kwam de beloning van
Koning Winter: Op vrijdag 12 februari
konden tussen de middag de eerste
schaatsers een prachtige ijsvloer betreden! 
Wat een geluk: prachtig weer, strenge
vorst, mooi ijs en dát precies in het
weekend. Zeker nu er zo weinig kan en
mag een verademing om lekker van te
genieten. Honderden dorpelingen hebben
die kans daarbaar benut. Top gedaan
IJsvereniging!

Twee jonge inwoners van ons dorp hebben
wel een heel goede tijdsbesteding in deze
aparte coronatijd bedacht. Bij hun opa en
oma vonden ze een speciale stok met een
grijpertje. 
Hiermee gaan Annelieke (6) en Thijs (4)
minstens 1 maal per week langs de straten
om verdwaald afval te rapen! Ze zijn
enthousiast want de meegenomen zak
moet zo snel mogelijk vol met blikjes,
mondkapjes, zakdoekjes, soms een leeg
bierflesje of papier. Een geweldige actie. 
Het is goed te weten dat deze jonge
afvalrapers de toekomst
vertegenwoordigen! 
Hulde

IJspret

Grote Kleine Helden
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Nu de nieuwe rotonde er een tijdje ligt en
de voorlopige aanplant was gerealiseerd
zijn we het gesprek aangegaan met de
omwonenden wat nog wensen zijn. Daaruit
kwam onder meer naar voren dat het zicht
vanaf de rotonde op het Natuurbad nu wel
erg open ligt. We hebben daarom een stuk
of tien zaailingen uitgeplant in het voorste
deel van het terrein, zodat dit de komende
jaren weer wat dicht kan groeien. Helaas
hebben enkele mooie beuken die daar
staan schade opgelopen van de zon,
doordat de omliggende begroeiing is
weggekapt bij de aanleg van de rotonde.
Deze bomen zullen worden beschermd

met jute. We hopen dat de meesten het gaan redden! 
Een ander initiatief is om de beukenrij te herstellen langs de Dorpsstraat - Berkenlaan. Op de
foto is het al te zien, maar de aanplant zal in werkelijkheid komend najaar door de gemeente
worden gedaan.

Mijn naam is Jolanda Elema-Bak en woon
samen met Sander en onze drie kinderen
Judith (8 jaar), Thomas ( 6 jaar) en Chris
(3 jaar) op een prachtig plekje aan de
Waterkant in Tynaarlo. Met tussendoor een
uitstapje naar Frankfurt van ruim 2 jaar
wonen we hier alweer 9 jaar met veel
plezier.   
Je kunt mij en ons gezin regelmatig treffen
in en rondom Tynaarlo. Sander is
vrijwilliger voor verschillende organisaties
in dit dorp. De kinderen gaan naar school
op het Oelebred en daarnaast sporten ze
alle drie in Tynaarlo: Judith turnt, Thomas
voetbalt en Chris maakt de gymzaal
onveilig. Ik zelf vind het heerlijk om te

fietsen en te wandelen en mijn startpunt is bij voorkeur vanaf huis.   
Ik ben werkzaam geweest voor verschillende bedrijven als P&O Adviseur. Op dit moment werk
ik in deze rol met veel plezier bij de Rechtbank Noord-Nederland. 
We vinden het belangrijk om dit mooie dorp leefbaar te houden en daarom dragen wij graag ons
steentje bij. Ik kijk er dan ook naar uit om een bijdrage te mogen en kunnen leveren aan ons
dorp door zitting te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen Tynaarlo. 
 
Hartelijke groet, Jolanda

Extra aanplant bij de rotonde

Bestuurswisselingen
In het bestuur gaat een drietal leden vernieuwd worden. Jacquelien Bults verlaat het bestuur na
één driejaarstermijn en Arjen Bakema en Anketrien Schillhorn van Veen na maar liefst drie
termijnen van drie jaar. Dit alles onder dankzegging voor alle inzet die zij hebben getoond en de
vele dingen die zij hebben weten te realiseren. Fantastisch dat we zulke goede vrijwilligers
hebben in Tynaarlo. En er zijn er nog méér! Drie nieuwe bestuurskandidaten staan klaar om het
werk over te nemen. Zij stellen zich kort aan u voor:
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Ik ben Alexander Nijborg, 41 jaar oud en
opgegroeid in Tynaarlo. Na een uitstapje
naar Zuidlaren waar ik met mijn vrouw
Martine eerst samengewoond heb, sinds
bijna 5 jaar weer woonachtig aan De
Kampen in Tynaarlo. We wonen hier
samen met onze drie kinderen Fabian (7),
Femke (5) en Floor (2) met veel plezier en
zijn blij dat we weer in het dorp wonen
waar we, ondanks dat het nu wat minder
is, onze meeste sociale contacten hebben.
In onze vrije tijd zijn we vaak in de natuur
te vinden en maken we veel wandelingen.
We zetten ook minstens één keer per
maand met veel plezier in als voer-

vrijwilliger bij EAC de Kiep. In de zomer genieten we natuurlijk volop van mooie Natuurbad en
hoeven we ons de rest van het jaar zeker niet te vervelen met de vele activiteiten die er in
Tynaarlo georganiseerd worden. 
In het verleden ben ik bij verschillende functies bij de afdeling voetbal en internetpagina van de
sportvereniging betrokken geweest, maar sinds de terugkeer naar het Tynaarlo ben ik
overgestapt naar het bestuur van de afdeling wandelen, waar ik als route coördinator de routes
voor de wandelevenementen en de Avond4Daagse uitwerk en natuurlijk meehelp in de verdere
organisatie. Ook ben ik actief in de buurtvereniging in onze wijk waar we hopelijk snel weer
leuke activiteiten kunnen gaan organiseren. 
Wat betreft mijn werk ben ik zo’n 20 jaar werkzaam in de instrumentatie engineering en doe dit
sinds het afgelopen jaar veelal vanuit huis. Hierdoor is er ook steeds meer tijd  om bijvoorbeeld
tijdens een lunch door ons mooie dorp en zijn prachtige omgeving te wandelen. Tijdens deze
wandelingen rondom het dorp kreeg ik meer inzicht in en interesse voor de projecten en
veelzijdigheid waar de vereniging zich inzet voor het in stand houden en verbeteren van de
leefbaarheid van het dorp. Ik heb dan ook niet lang na hoeven te denken toen ik benaderd werd
met de vraag of ik mij beschikbaar wil stellen om een vacante positie in het bestuur in te nemen,
zodat ik hier een bijdrage aan te kan leveren. 
Hopelijk komen we elkaar binnenkort eens tegen in het dorp, zodat we nader kennis kunnen
maken. 
 
Met vriendelijke groet, Alexander Nijborg

Mijn naam is Mijke Darwinkel, 41 jaar, en getrouwd met
Harold. Samen hebben we twee zoons, Lucas en Jesper, van
13 jaar. In 2011 zijn we vanuit Sliedrecht, waar ik geboren en
getogen ben, verhuisd naar Tynaarlo, waar we zijn gaan
wonen in het ouderlijk huis van Harold. We wonen nu alweer
bijna 10 jaar met veel plezier in Tynaarlo en hebben nog
geen seconde spijt gehad van deze stap in ons leven. 
In mijn jongere jaren ben ik, na de HAVO, begonnen met een
“werken/leren-traject” als verpleegkundige en later als
Dialyse-verpleegkundige. Om hier in Het Noorden aan werk
te komen, na onze verhuizing, bleek nog niet zo makkelijk.
Gelukkig werd ik in het UMCG aangenomen voor de
opleiding tot anesthesiemedewerker. Momenteel werk ik daar
nog steeds als anesthesiemedewerker, gecombineerd met
een functie als praktijkopleider op dezelfde afdeling.  In mijn
vrije tijd zoek ik graag gezelligheid op bij vrienden en familie,
zing ik in een Popkoor en gaan we met het gezin graag
Geocachen. 
Toen we in ons dorp kwamen wonen, ben ik vrijwilligerswerk

gaan doen op school om de mensen in het dorp te leren kennen. Vanaf het moment dat onze
jongens naar school gingen ben ik lid geworden van de Oudervereniging, waar ik uiteindelijk
ook nog een aantal jaren voorzitter ben geweest. Na vele plezierige jaren moest ik helaas
afscheid nemen, omdat de jongens inmiddels de basisschool hadden verlaten. 
Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen in het dorp. Vandaar dat we
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vrijwilligerswerk doen bij SVT en graag andere verenigingen helpen. 
Vandaar dat ik ook niet lang na hoefde te denken, toen ze bij Dorpsbelangen op zoek waren
naar nieuwe bestuursleden, om ook op deze manier mij te kunnen inzetten voor ons dorp!

Met bovenstaande kandidaten zou de samenstelling van het bestuur als volgt worden:
Janutinus van Rijn;
Augustinus de Jonge;
Rebecca Baldal;
Jeroen van Onna;
Mijke Darwinkel;
Alexander Nijborg;
Jolanda Elema.

 
Na de Algemene Ledenvergadering zullen de bestuurstaken worden herverdeeld.

Algemene Ledenvergadering
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2020 
5. Financieel jaarverslag 2020 
6. Verslag kascommissie 
7. Kascommissie 2021: dhr. Wouterson is aftredend. Omdat er vorig jaar geen vergadering is
geweest worden dit jaar zowel een nieuw lid als een nieuw reservelid gezocht 
8. Décharge bestuur over 2020 
9. Begroting 2021 
10. Aftreden bestuursleden 
11. Benoeming bestuursleden 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 
 
Er zijn geen notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 omdat deze vanwege de
coronapandemie niet is doorgegaan. Het bestuur heeft toen de vergaderstukken verspreid en
de leden gevraagd schriftelijk eventuele vragen te stellen en desgewenst schriftelijk bezwaar in
te dienen tegen décharge van het bestuur. 
Dat laaste is niet gebeurd. Er is wel een vraag binnengekomen over de kosten van bedankjes,
afscheidscadeautjes en uitjes in 2019. Dit bedrag was €60 hoger dan het jaar ervoor. Dit kwam
ondermeer omdat het bestuur na drie jaar weer eens een bestuursuitje had gehouden. 
 
Jaarverslag 2020: 
 
Bewonerspark 
Nadat in 2019 de formaliteiten afgerond waren en de eerste werkzaamheden zijn verricht, is er
na een natte winter in 2020 besloten om een boomplantdag te organiseren. De geplande dag is
mede gebruikt voor het graven van sleuven om zo extra watereafvoer te realiseren. Later in het
voorjaar is met een kleine groep de aanplant van 1.400 bomen alsnog gerealiseerd en zien we
dat de aanplant het goed doet. 
 
In het najaar is er regulier onderhoud gepleegd om het terrein mooi en toegankelijk te houden
zijn ook de sleuven weer uitgegraven. We zien steeds meer mensen maar ook dieren die
gebruik maken van het terrein. Dit alles met dank aan alle vrijwilligers die hieraan meehelpen.   
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De IJsvereniging, IVN en Dorpsbelangen hebben voldoende fondsen geworven voor de
plaatsing van een huiszwaluwtil in het Bewonerspark. Deze zal in maart 2021 worden geplaatst. 
  
Natuurbad 
Het Natuurbad Tynaarlo is het eigendom van een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd
door het bestuur van Dorpsbelangen. Het natuurbad is daarmee 'van ons allemaal'. 
Er is na de kap voor de rotonde nieuwe aanplant gerealiseerd. Gevolg is helaas nog wel dat het
nu nog erg open is en het nog aantal jaar zal duren dat het weer dichtgegroeid is. Ook is een
aantal grote bomen door de zon aangetast. Voor 2021 is gepland om een aantal bomen
hiertegen te beschermen. 
 
De ingang van het Natuurbad is inmiddels iets verlegd en een toegangshekje is gepaatst. De
andere “ingang” verderop aan de Zuidlaarderweg kan niet meer worden gebruikt. (loopt over
privéterrein). 
 
Door de bekende corona omstangdigheden zijn er geen onderhoudsdagen geweest waarbij
traditiegetrouw veel vrijwilligers betrokken waren. Gelukkig heeft een kleine groep het
noodzakelijke onderhoud verricht en is er met een hoogwerker in het voorjaar dood hout
gesnoeid. Dank aan die mensen die hun materieel beschikbaar stelden. We hopen dat 2021
weer een onderhoudsdag plaats kan vinden en hopen weer op veel vrijwilligers. 
 
Helaas waren er in 2020 wederom vuurtjes op het strand, is er regelmatig afval achtergelaten,
zwemmen er honden, lopen honden niet aangelijnd. Gelukkig wordt er door actieve inwoners en
bestuursleden van Dorpsbelangen opgeruimd zodat het Natuurbad mooi is en blijft. Een andere
zorg was dit jaar de aantrekkingskracht van vissers uit andere plaatsen en het nachtelijk
bivakeren van deze vissers. Het Natuurbad is enkel voor Tynaarloërs toegankelijk na
zonsopgang en voor zonsondergang, we willen iedereen vragen om respect te tonen voor de
regels. 
 
AED 
Dorpsbelangen beheert 3 AED's in het dorp (zijn 6 openbare AED’s) en het dorp Tynaarlo heeft
50 burgerhulpverleners. Met een groot deel heeft Dorpsbelangen contact en worden in 2021
hopelijk weer (herhalings)cursussen georganiseerd. Verder zorgt Dorpsbelangen ervoor dat de
apparaten het benodigde onderhoud krijgen. Dorpsbelangen heeft met de GBOT (vereniging
van kleine dorpen in de gemeente) het voortouw genomen in het beheer van de AED’s, hier zijn
namelijk behoorlijk wat kosten mee gemoeid en in het kader van de participatie is de gemeente
gevraagd dit financieel te ondersteunen. Helaas is dit na een lang proces (inclusief
inventariseren van informatie voor de gemeente) afgewezen en komen de kosten voor beheer
en training voor de dorpen zelf. 
Ons contactpersoon aangaande de AED is inmiddels gewijzigd in Rebecca Baldal. Ben je BHV-
er, of heb je een geldig reanimatiecertificaat, meld je dan aan bij www.hartslagnu.nl  of
download de app van HartslagNu. Wil je in contact blijven met andere burgerhulpverleners in
ons dorp geef het dan aan ons door. 
 
30km zone  / Stationstraat 50km 
Dat Tynaarlo binnen de bebouwde kom grotendeels een 30 km zone is, zou genoegzaam
bekend moeten zijn. Echter, we zien helaas nog teveel overtreders in het dorp. Met berichten in
de Nieuwslijn, de regelmatig terugkerende 'Smiley' op de Dorpsstraat en de Wedberg en 30km
stickers op de afvalcontainers vestigen we voortdurend de aandacht op deze
verkeersmaatregel. Tevens vernemen we dat er op de Stationsstraat en Hunebedstraat veel te
hard gereden wordt, hier mag maximaal 50km/u gereden worden. 
 
Welkomsttas nieuwe inwoners 
Bij nieuwe inwoners van ons dorp Tynaarlo wordt een welkomsttas bezorgd met allerlei
informatie en kleine attenties van de verenigingen en ondernemers in ons dorp. Inmiddels zijn
er bijna 50 tassen uitgedeeld in de afgelopen anderhalf jaar met dank aan Augustinus de Jonge. 
 
 

http://www.hartslagnu.nl/
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Facebook Website

 
De kascommissie bestond dit jaar uit dhr. Ad Wouterson en mw. Ellen Westerbeek. Zij hebben
de controle uitgevoerd en de cijfers goedgekeurd.

Nieuwe leden altijd welkom! 
Zo'n 70% van de huishoudens in Tynaarlo is lid van Vereniging Dorpsbelangen, dat is mooi,
want daardoor hebben we een goede positie om dingen voor elkaar te krijgen in ons dorp. Ken
je toevallig mensen die géén lid zijn? Vraag ze dan om lid te worden, al was het maar omdat wij
voor alle alle dorpsbewoners het Bewonerspark en het Oude Zwembad beheren en
onderhouden!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u tynaarlodorpsbelangen@gmail.com toe aan uw adresboek.

https://www.facebook.com/DorpsbelangenTynaarlo/
https://www.facebook.com/DorpsbelangenTynaarlo/
http://www.tynaarlo-dorp.nl/
http://www.tynaarlo-dorp.nl/
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