
Eind Juli hebben we met behulp van een
mobiele kraan de waterlijn langs het strand
schoongemaakt van begroeiing. Ook hebben
we op deze dag het kleine strandje weer in ere
hersteld door wat overtollige begroeiing weg te
halen en het strand weer de vorm terug te
geven zoals het in het verleden ook geweest is.
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Redactioneel
Onder invloed van corona duurt een hele
rare tijd maar voort en dat merken we goed
bij Dorpsbelangen. Grote evenementen
worden nog steeds doorgeschoven of
overgeslagen, maar gelukkig is de drang
naar levendigheid in ons dorp groot en dus
zijn er ook weer nieuwe initiatieven, die wél
kunnen. Zoals de jeugdsoos in de Spil. We
merken dat veel mensen heel graag het
dorp weer willen laten bruisen, hopelijk is
ons dat binnenkort gegeven. Ook de
interacties met de gemeente staan op een
laag pitje, zoals de ontwikkeling van de
omgevingsvisie en wat daaruit voortkomt
voor Tynaarlo. Zodra het weer kan willen
wij heel graag de koppen bij elkaar steken
met alle verenigingen in het dorp, maar
voor dit moment rest ons iedereen fijne
feestdagen te wensen en een goed 2022.
Blijft gezond!
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Onderhoud Natuurbad
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In september is er met het inhuren van een boomchirurg
een forse uitdunning gegeven aan de lindebomen lang
de oorspronkelijke ingang van het natuurbad. Met de
hulp van een aantal vrijwilligers is al het snoeimateriaal
direct versnipperd.

Zo hebben er buiten het normale onderhoud weer een
paar extra activiteiten plaatsgevonden om ons
natuurbad voor een ieder weer van  veel zwem en leef
plezier te voorzien.
 

 



Volgend jaar bestaat het Natuurbad Tynaarlo 25
jaar. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. Nu weten we dat er nog feesten
ingehaald zullen worden zodra het weer kan,
zoals de feestweek van Tynaarlo 1200.
Bovendien weten we dat er nog andere feesten
op stapel staan. Vandaar dat wij denken aan
een alternatieve manier om dit jubileum te
vieren. Onze gedachten gaan uit naar iets met
recreatie en spelen. Suggesties zijn welkom!

Spelen heeft sowieso onze aandacht: het valt ons op dat er op meerdere plaatsen in het dorp
speeltoestellen zijn weggehaald, of er helemaal niet zijn terwijl het toch kinderrijke buurten
betreft. We zijn in gesprek met de gemeente om hier wat aan te doen.

Na de zomervakantie zijn we begonnen met een Jeugdsoos
in Tynaarlo voor de jeugd in de leeftijd van het voortgezet
onderwijs, ongeveer 12 t/m 16 jaar. 
We stellen gemiddeld 2x per maand De Spil open voor deze
jeugd om te chillen met elkaar. Inmiddels hebben we een
pooltafel, voetbaltafel en dartbord tot onze beschikking waar
onze jeugd gebruik van kan maken. 
De avonden zijn goed bezocht en we hebben dan ook
besloten om de Jeugdsoos Tynaarlo voort te zetten.
Inmiddels hebben we al een behoorlijke groep vrijwilligers die
af en toe een "bardienst" willen doen tijdens de jeugdsoos.
We hebben de samenwerking gezocht met Jeugdsoos Vries,
zodat onze jeugd van beide initiatieven gebruik kan
maken. Ook zij hebben een Instagram account waarop zij bekend maken wanneer ze open
zijn. Helaas door Corona zijn staat het nu even on hold, maar zodra het kan, gaan we weer
starten. Hou hiervoor onze Facebook en Instagram in de gaten!!!

Een aantal vrijwilligers hebben, in samenwerking met de
ijsvereniging, eind oktober onderhoud uitgevoerd bij de
ijsbaan en het bewonerspark. Zo hebben zij de duikers
onder de paden schoongemaakt, zijn de geulen er naar
toe zo opnieuw gefreesd en hebben ze her en der wat
gesnoeid zodat er ruimte genoeg is om de paden met de
trekker te maaien in de zomer. Tegen het park aan, het
maaipad langs de ijsbaan is schoon gemaaid met
bosmaaiers (omdat het te nat was voor de trekker).
Verder is met behulp van een kraan de oprukkende riet
in het water verwijderd.

Natuurbad Tynaarlo 25 jaar

Jeugdsoos Tynaarlo

Bewonerspark



De ijsbaan is winterklaar en het bewonerspark weer bijgewerkt.
Namens Dorpsbelangen dank voor jullie inzet, vrijwilligers én de ijsvereniging!

Het water in de ijsbaan staat nog steeds onverminderd
hoog en de paden rondom de ijsbaan zijn ook nog
steeds onbegaanbaar. In de laatste nieuwsbrief hebben
we vermeld dat het water niet geloosd kan worden
omdat de duiker (buis onder de weg) onder de
Zuidlaardeweg verstopt is. Deze duiker is helaas nog
steeds verstopt. Inmiddels heeft de ijsvereniging
hierover contact met de provincie en de NS/ aannemer. 

Vorig jaar is besloten dat dat door de groei van het
aantal leerlingen en het gebrek aan ruimte een noodunit
nodig was. De school gebruikte sinds de opening het
speellokaal als leslokaal. 
 Na de herfstvakantie vond de verhuizing plaats en zijn
de kinderen van groep 4/5 gewisseld van het speellokaal
naar het noodlokaal. Met de komst van het nieuwe
lokaal kan het speellokaal weer worden gebruikt voor
bewegingsonderwijs en andere lessen, zoals dat initieel
ook bedoeld was.

Daarnaast zal het speellokaal vanaf januari 2022 op woensdagochtend en vrijdagochtend
worden ingezet voor peuteropvang. 
In samenwerking met Kids First wordt er een peuterspeelzaal gevestigd in de school. Het
Oelebred ontwikkelt zich tot een Integraal Kindcentrum waarbij onderwijs en opvang
samenwerken vanuit één team dat bestaat uit leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Met
de komst van de peuterspeelzaal op het Oelebred wordt een vloeiende overgang naar het
basisonderwijs gestimuleerd. 

Waterstand IJsbaan

Noodlokaal OBS Het Oelebred



De afgelopen weken is er druk gewerkt aan de
gefaseerde herbestrating van de Schoolstraat,
omdat deze in slechte staat verkeerd.
De werkzaamheden zijn volgens planning in
week 42 gestart waarbij in de eerst fase het
deel vanaf Grand Café Centraal, langs de Brink
en tot de Achterweg onder handen genomen is.
Hierbij zijn de oude stenen verwijderd, zijn er
graafwerkzaamheden geweest om een nieuwe
puin en zandlaag aan te kunnen brengen.
Nadat er in beton gestelde opsluitbanden
geplaatst zijn, zijn gedeeltelijk nieuwe en
gedeeltelijk oude stenen gebruikt om de weg
weer te leggen, omdat de stenen nu op de
zijkant geplaatst zijn, terwijl deze in de oude
situatie plat lagen.

Tevens is er vanaf het Grand Café een mantelbuis onder
de weg gelegd om een nieuwe te realiseren oplaadpunt
voor elektrische fietsen achter het nieuwe terras te
kunnen voorzien van een stroompunt.

In de tweede fase van het project is het stuk tussen de
Achterweg en de Eisenbroeken op gelijke wijze
aangepakt, waarbij er tevens een extra strook graskeien
gelegd is om het passeren van breed verkeer
eenvoudiger te maken.
De werkzaamheden hebben voor velen van ons vast
voor het nodige ongemak gezorgd en ook de
Rozenstraat was niet berekend op het zware verkeer
wat hier moest passeren, maar uiteindelijk krijgen we
een mooie nieuwe Schoolstraat die zonder bulten,
hobbels en losse stenen te berijden is en ook nog eens
een stukje breder is, waardoor we hier als dorp weer
vele jaren dankbaar gebruik van kunnen maken.

In klimaatakkoord van Parijs staat dat gemeenten in
Nederland energieneutraal moeten worden: net zoveel
energie duurzaam opwekken als gebruiken. De
gemeente Tynaarlo heeft uitgerekend dat als alle
geschikte daken worden gebruikt voor zonnepanelen, dit
nog ruim onvoldoende is. De gemeente werkt aan een
nieuwe omgevingsvisie (www.typischtynaarlo.nl) waarin
dit ook een onderwerp is. Als één van de 18 dorpen die
onze gemeente rijk is wordt ons gevraagd om met
ideeën te komen om energie neutraal te worden.

 

Herbestrating Schoolstraat

Duurzame energie – ‘Parijs’ komt naar Tynaarlo



Een kans dus om invloed uit te oefenen. De keerzijde is dat er over ons beslist zal worden als
we deze kans niet benutten, want de energietransitie gaat in ieder geval door. Overigens zal er,
zolang de omgevingsvisie nog niet klaar is, géén zonnecentrale op landbouwgrond komen in de
gemeente Tynaarlo.

Het bestuur van Dorpsbelangen wil graag ideeën uit het dorp verzamelen over dit onderwerp.
Mogelijk kunnen we vervolgens een werkgroep vormen die een voorstel uitwerkt dat aan de
leden kan worden voorgelegd. Uw input is dus van harte welkom bij het bestuur!

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.
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