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Van en voor Tynaarlo ! Bekijk de webversie

Nieuwslijn
Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo

April 2022 - jaargang 35 - nummer 1

Redactioneel
Voor jullie ligt de eerste uitgave van de
Nieuwslijn in 2022. Deze nieuwslijn zal
grotendeels gaan over de algemene
ledenvergadering. Deze vindt iets later
plaats dan je van ons gewend bent, omdat
we even de coronamaatregelen wilden
afwachten. Gelukkig kan deze
jaarvergadering weer fysiek plaatsvinden in
De Spil. Na twee jaar online vergaderen,
kunnen we elkaar eindelijk weer
ontmoeten. We kijken uit naar jullie komst!

Contact
email
tynaarlodorpsbelangen@gmail.com 
 
Secretaris 
Mijke Darwinkel 
Dorpsstraat 45 
06 46201171 
 
Ledenadministratie 
Jolanda Elema-Bak 
penningmeesterdbtynaarlo@gmail.com

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo nodigt alle
leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:  

 
Maandag 16 mei 2021 om 20:00 uur in De Spil 

 
De vergaderstukken vindt u verderop in deze Nieuwslijn. 
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Met het verwijderen van de
speelvoorziening aan de
Werdenscheweg (Arlo) en de
schommel aan het Karrepad bij
school is het aantal
speelvoorzieningen in ons dorp in
korte tijd behoorlijk afgenomen.
De speelvoorziening aan de
Werdenscheweg is verwijderd in

Activiteitenbudget
 
Elk jaar ontvangt Dorpsbelangen Tynaarlo van de gemeente een activiteitenbudget. Dit budget
is bedoeld voor verenigingen, stichtingen of initiatiefnemers van ons dorp die een activiteit voor
hun leden / dorpsgenoten organiseren. De doel van deze activiteiten, zo omschrijft de gemeente
het zelf, is om te zorgen voor reuring in het dorp. 
 
Het budget voor 2021 – 2022 is in verband met Corona verdubbeld ten opzichte van eerdere
jaren. Dorpsbelangen dient toe te zien op het naleven van de regels en dat alle doelgroepen
binnen het dorp worden vertegenwoordigd in de activiteiten. 
Het budget voor 2021- 2022 is reeds verdeeld. Het is verdeeld onder de jeugdsoos, meerdere
activiteiten van het 75 jarig jubileum van SVT, de TOC, een avond die georganiseerd gaat
worden voor de volwassenen en een avond die georganiseerd gaat worden voor de bovenbouw
van de lagere school. 
 
Voor het jaar 2022 – 2023 wordt een nieuw activiteitenbudget ter beschikking gesteld. Hierover
ontvangen wij in juli – augustus informatie. Verenigingen en / of initiatiefnemers die een activiteit
organiseren voor één of meerdere doelgroepen uit ons dorp en graag in aanmerking willen
komen voor een bijdrage, verzoeken we te melden bij Jolanda Elema-Bak, Penningmeester van
Dorpsbelangen (mailadres boven aan Nieuwslijn).

Speelvoorzieningen in het dorp
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verband met de slechte staat. 
Voor ons de reden om als
Dorpsbelangen met de gemeente
Tynaarlo in gesprek te gaan om
deze voorziening weer op niveau
te brengen. We hebben samen
met de gemeente
geïnventariseerd hoeveel
kinderen er in dit dorp wonen en
hoe de leeftijdsgroepen over het
dorp verdeeld zijn.   
De gemeente Tynaarlo heeft het
dorp Tynaarlo in 4 secties
opgesplitst. Deze secties zijn
onder dit artikel te zien. Hierbij
hebben we ons gefocust op de
leeftijdsgroepen van 0 – 11 jaar.
Er zijn in totaal 167 kinderen in
deze leeftijdsgroep. De
procentuele verhouding in het
dorp ziet er als volgt uit. 
 

 % van het totaal aantal kinderen 0- 11 jaar
Arlo 6%
Midden 57%
Oost 10%
West 27%

 
De grootste groep kinderen van  0 tot 11 jaar woont  in het midden van het dorp. Alle bestaande
speelvoorziening bevinden zich op dit moment veelal op en rond het schoolplein. Aangezien het
schoolplein vrij toegankelijk is, is uitbreiding van het speelaanbod in het midden van het dorp
niet noodzakelijk. Het aantal kinderen in de leeftijdsgroep 0 – 11 jaar is de afgelopen jaren in
Arlo afgenomen en gegroeid in West. Daarom hebben we onderzocht of een speeltuin aan de
West kant van ons dorp een optie is.

Het aantal geschikte plekken aan de West kant bleek
zeer beperkt, waarbij ook nog eens het
bestemmingsplan gewijzigd dient te worden. Als
Dorpsbelangen hebben we een inventarisatie gedaan
en alles afwegende bleek dit niet haalbaar.
Dorpsbelangen zal zich derhalve gaan richten op
herstel van de speeltuin aan de Werdenscheweg.
Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dit uiteraard
met jullie delen.

De verwoestende oorlog in Oekraïne zal velen

Oekraïniers in Tynaarlo
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van ons dagelijks bezighouden. Om Oekraïners
te helpen zijn er diverse initiatieven in ons dorp.
Er zijn mensen druk bezig met hulpgoederen en
communicatie. Anderen helpen vluchtelingen
aan huisvesting, of nemen zelfs vluchtelingen
op in hun gezin. De gemeente heeft
ondertussen woonruimte voor vluchtelingen
beschikbaar gemaakt op Akeveen. Ook wordt
er door vrijwilligers Nederlandse les gegeven
en worden Oekraïners geholpen met
papierwerk en om hun weg te vinden in de
omgeving. Het is hartverwarmend om te zien
dat er zoveel wordt gedaan. Je kunt dus
verwachten dat je Oekraïners gaat tegenkomen op school, bij de winkels in het dorp of
bijvoorbeeld op de voetbalvereniging. Wellicht kun je onze nieuwe tijdelijke dorpsgenoten ook af
en toe de helpende hand bieden. Voor de communicatie kunnen we de app SayHi aanbevelen.
Die vertaalt gesproken Nederlands in gesproken Oekraïens! En omgekeerd 😉

 
Afgelopen jaar zijn de AED’s meerdere keren
ingezet geweest. De ervaring leert dat het
oproepsysteem van HartslagNU soms
wonderlijke keuzes maakt. Bijvoorbeeld dat
mensen die niet in het dorp zijn wél worden
opgeroepen en omgekeerd. Gelukkig zijn er wel
steeds voldoende hulpverleners snel ter plaatse
geweest. Ondanks dat we allemaal geen
professionals zijn en het altijd heftig is, is er in
alle gevallen goed gehandeld. Complimenten
aan iedereen! 
 

Tegelijkertijd zijn er ook aandachtspunten:
1. Als je naar de locatie gaat, doe dat snel maar beheerst. We willen niet nog een ongeluk!
2. Neem even de situatie in je op, voordat je gaat handelen. Zijn er al hulpverleners goed

bezig met het slachtoffer? Kijk dan wat je nog meer kan doen, zoals mensen troosten, de
weg vrijmaken voor het ambulancepersoneel, zorgen dat er niet meer mensen dan nodig
zijn naar binnen komen etc.

Dit en nog veel meer hebben we besproken op de (herhalings) reanimatiecursus op 21 maart j.l.
Na twee jaren corona kon die gelukkig weer doorgang vinden bij Safety Company in Tynaarlo.
Het is ook nodig voor de certificering van de burger hulpverleners om jaarlijks te oefenen. De 9
cursisten hebben ruim de tijd gehad om ervaringen uit te wisselen, de theorie bij te spijkeren en
om te oefenen op poppen. Het was een leerzame avond die gaat helpen het bij volgende
oproepen het weer zo goed mogelijk te doen. 
Nog enkele tips:

1. Wil je ook burgerhulpverlener worden? Meld je dan aan via
tynaarlodorpsbelangen@gmail.com;

2. Laat de HartslagNU app altijd actief staan op je telefoon. HartslagNU kan dan de mensen
oproepen die het dichtst bij het slachtoffer zijn.

AED – cursus reanimatie

Feestweekend Jubileum 75 jaar S.V.Tynaarlo

mailto:tynaarlodorpsbelangen@gmail.com
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Tijdens het Hemelvaartsweekend van donderdag 26 mei t/m
zaterdag 28 mei vindt het jubileumfeest van Sportvereniging
Tynaarlo plaats. Tijdens dit weekend vinden verschillende
activiteiten in en om de feesttent op het sportveld plaats. 
 
Binnenkort ontvangt u een flyer met het programma in de bus.

Sinds enkele jaren heeft het dorp Tynaarlo een
multifunctionele accommodatie, dat is gebouwd op het
sportterrein van SVT. Dit gebouw genaamd De Spil is door
heel veel vrijwilligers uit het dorp gerealiseerd. 
De eigendom van de accommodatie is in handen van een
aparte stichting genaamd: Stichting Sport en Welzijn Dorp
Tynaarlo (SSWDT). De Spil wordt voor een groot deel gebruikt
door de afdeling voetbal van SVT. Daarnaast heeft De Spil
een dorpshuisfunctie. Ook andere verenigingen uit het dorp
kunnen daarom gebruik maken van de accommodatie. Er
worden veel vergaderingen gehouden. Ook bijeenkomsten,
recepties en ook andere dorpshuis gerelateerde activiteiten
zoals cursussen, kunnen in De Spil worden georganiseerd.
Ook kleinere feestjes/verjaardagen kunnen worden gehouden
in De Spil 
 

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 4 personen. Daarnaast is er een beheerder
die de dagelijkse gang van zaken regelt, zoals de reservering van de diverse ruimten, de
bestellingen van de voorraad en de schoonmaak. De reguliere vergaderingen vinden 10x per
jaar plaats. Daarnaast is het een enkele keer noodzakelijk om een extra vergadering in te
plannen, 
 
Onze voorzitter Arie Dallinga heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden. Eerder
trad een ander bestuurslid al af, waarvoor we tot nu toe nog geen vervanger hebben kunnen
vinden. Het bestuur bestaat momenteel uit Arie Dallinga, Erik Pronk, Tim Aardse en Ellen
Westerbeek. Wij zijn daarom dringend op zoek naar enkele bestuursleden ter versterking van
ons bestuur, specifiek gaat het dan om een nieuwe voorzitter en een penningmeester. 
Volgens de statuten is het gewenst, dat één kandidaat zich laat vertegenwoordigen namens de
sportvereniging Tynaarlo en de ander namens de Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo. 
 
Naast de gebruikelijke werkzaamheden van een voorzitter, zijn wij op zoek naar iemand die
goed kan communiceren met de diverse verschillende gebruikers van De Spil, de besturen van
de diverse verenigingen, die gebruik maken van de accommodatie en ook met de diverse
instanties waar wij mee te maken hebben, zoals de gemeente Tynaarlo en de provincie
Drenthe. Een breed netwerk hebben is daarom een pro. 
 
De Spil is een btw plichtige organisatie. De accommodatie wordt verhuurd en er is een sprake
van een semi-horeca gelegenheid, waarvoor een alcohol vergunning is afgegeven. 
Er spelen daarom diverse financiële aspecten bij het penningmeesterschap. Wij zijn dan ook op
zoek naar iemand die bekend is met deze materie. Kennis van boekhouding en financiële
verslaglegging is essentieel. 
 
Voor beide functies zoeken wij iemand die zich wil inzetten voor het beleid en doel van SSWDT
(zorgdragen voor het voortbestaan van de accommodatie waar sociale activiteiten van het dorp
en zijn bewoners kunnen plaatsvinden). Het zijn uitdagende functies, waarmee je een grote

Bestuursleden gezocht - Stichting Sport&Welzijn
Dorp Tynaarlo
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bijdrage kunt leveren aan de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van ons dorp Tynaarlo. 
 
Wij hebben voor beide functies een profielschets opgesteld. Ben je geïnteresseerd of wil je één
of beide profielschetsen ontvangen? Stuur een mail naar: info@sportwelzijntynaarlo.nl.   
 
Namens SSWDT 
Ellen Westerbeek

Jaarverslag 2021
 
Dit jaar begon met een koude periode, waardoor er sinds lange tijd weer geschaatst kon
worden. In februari is er een aantal dagen intensief gebruik gemaakt van onze ijsbaan. 
Door de corona hadden we als dorp weinig activiteiten gehad om elkaar te ontmoeten. Dit werd
op deze dagen weer een beetje goed gemaakt en er werd volop genoten! 
 
De jaarvergadering werd online gehouden in verband met corona, evenals twee van de in totaal
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zeven bestuursvergaderingen. 
 
De rotonde bij de Spil ligt er alweer enige tijd en we zijn, in overleg met de omwonenden, bezig
geweest met het aanplanten van bomen. Dit om het aangezicht van ons mooie dorp nog wat
mooier te maken. De inkijk vanaf de rotonde naar het natuurbad was erg groot, daarom zijn er
een stuk of 10 zaailingen aangeplant, die in de toekomst deze inkijk zullen verminderen. Enkele
van de beuken die daar al stonden, hebben helaas zonneschade opgelopen, omdat de
omliggende begroeiing is weggekapt. Meerdere beuken zijn ingepakt met jute in de hoop dat ze
het gaan redden. Eén hebben we helaas moeten kappen. Verder hebben we het initiatief
genomen om aan de andere kant van de rotonde (Dorpsstraat/Berkenlaan) de bestaande
beukenrij door te trekken. Hiervoor was het nodig dat eerst de vele dode naaldbomen die in het
daarnaast liggende gat stonden, te laten verwijderen. Dit is inmiddels gebeurd en komend
najaar zal de aanplant alsnog worden gedaan. 
 
Bij het natuurbad zijn we dit jaar met onderhoud bezig geweest aan het strand. De plantengroei
is verwijderd met een graafmachine en er is, zoals gebruikelijk, meerdere keren geëgd. Het
bankje is gerepareerd en heeft een nieuwe bult zand aan de voeten gekregen. Het kleine
strandje was geheel overwoekerd en is weer hersteld. Er zijn nieuwe palen geplaatst bij de
zwemlijnen en er is een harkboot in het natuurbad geweest om de overmatige plantengroei te
verwijderen. Zoals ieder jaar is gedurende het recreatieseizoen om de paar weken het
zwemwater getest. Voor het eerst hebben we een paar keer te hoge concentraties gehad van
schadelijke algen, waarvoor tijdelijke waarschuwingsborden zijn geplaatst. Gedurende het
recreatieseizoen heeft het bestuur, zoals gebruikelijk, toezicht gehouden op het terrein. Dit
betreft o.m. het opruimen van afval (waaraan ook veel niet-bestuursleden trouwens een zeer
gewaardeerde bijdrage leveren) en het aanspreken van mensen die hun afval dreigen achter te
laten, mensen die hun honden laten zwemmen, vissers en niet uit het dorp komende
recreanten. Helaas ondervinden wij hierbij een toenemende mondigheid van de aangesproken
personen, zodat zelfs éénmaal de politie er bij moest komen. 
 
De lindebomen bij de ingang vanaf de Zuidlaarderweg zijn door een boomchirurg gesnoeid en
uitgedund, zodat we er weer veilig onderdoor kunnen lopen. Tevens zijn er vele nesten met
eikenprocessierupsen verwijderd. In de strijd tegen deze rups heeft Dorpsbelangen het initiatief
genomen om nestkasten voor mezen te plaatsen. Deze vogeltjes voeden zich namelijk met
eikenprocessierupsen. Daarnaast is er, zij het beperkt, regulier onderhoud gepleegd aan het
terrein. 
Volgend jaar bestaat het Natuurbad 25 jaar! 
 
Na de jaarvergadering in maart 2021 zijn we gestart met 3 nieuwe bestuursleden, Jolanda Bak,
Alexander Nijborg en Mijke Darwinkel. Drie mensen met weer een frisse blik in ons bestuur en
dat werkt motiverend! De taken zijn opnieuw verdeeld en zijn vol goede moed gestart aan het
“nieuwe” jaar. Van de zeer gewaardeerde bestuursleden die zij hebben vervangen hebben we
op passende wijze afscheid genomen. Het bestuur is onder meer actief geweest in het
opschonen van het ledenbestand en het aantrekken van nieuwe leden. Ook was het nodig om
allerlei formaliteiten te regelen zodat de vereniging weer aan alle aangescherpte juridische
verplichtingen voldoet. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe website. 
 
Het bestuur heeft de reguliere contacten onderhouden met de gemeente, het Gemeentebreed
Overleg Tynaarlo (GBOT) en de provincie Drenthe. Vermeldenswaardig hieruit zijn de
ontwikkelingen rond de Doorfietsroute Assen – Groningen. Het tracé komt in onze gemeente
definitief geheel langs het Noord Willemskanaal, inclusief een tunnel onder de N386 door bij de
Vriezerbrug. Het onderwerp Omgevingsvisie is aan de kant van de gemeente flink vertraagd
door corona. Te verwachten thema’s hieruit voor ons zijn o.m. natuurontwikkeling, woningbouw
en energietransitie. 
Het jaarlijkse overleg met de voorzitters van alle verenigingen uit het dorp is vanwege corona
niet doorgegaan. 
 
De hoge waterstand bij de ijsbaan heeft ons het afgelopen jaar behoorlijk beziggehouden. De
duiker, die dit water zou moeten afvoeren, zit verstopt. De gemeente is hiervoor
verantwoordelijk en is bezig met een plan om dit probleem te verhelpen. Ondertussen is er al
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meerdere keren water naar andere plekken gepompt, om te zorgen dat het water niet verder
buiten zijn oevers stijgt. We hopen dat de gemeente het probleem snel kan oplossen en dat er
weer een rondje om de ijsbaan gelopen kan worden, zonder natte voeten te krijgen. 
 
Bij het bewonerspark is in april 2021 een zwaluwtil geplaatst op initiatief van Silvie Westerhof en
mede mogelijk gemaakt door IVN Vries, Rabobank, Jenny Vrieling Fonds, Lammers Metaal
Techniek, BetonTechniek Noord en Dorpsbelangen Tynaarlo. Tevens is aan het bewonerspark
regulier onderhoud gepleegd. 
 
Sinds afgelopen jaar is er in Tynaarlo weer een Jeugdsoos! Deze wordt gehouden in De Spil en
is op vrijdagavond om de week. Er wordt volop gebruikt van gemaakt door de jeugd van 12 t/m
16 jaar, zowel vanuit Tynaarlo als omliggende dorpen. 
 
Drie AED’s in ons dorp vallen onder de verantwoordelijkheid en voor kosten van
Dorpsbelangen. Deze hebben regulier onderhoud gekregen en zijn steeds weer gebruiksklaar
gemaakt na calamiteiten. Door corona is de jaarlijkse cursus reanimatie niet doorgegaan. 
 
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. Ook dit jaar zijn
er weer veel nieuwe inwoners door Augustinus de Jonge bezocht met zo’n mooie welkomsttas.
Dit wordt door de nieuwe inwoners ervaren als een warm welkom! 
 

Financieel overzicht 2021 en Begroting 2022
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Op de volgende donderdagen in 2022 wordt het oud papier
opgehaald van deur tot deur in Tynaarlo: 
 
- 19 mei 

Ophalen oud papier in Tynaarlo
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- 7 juli 
- 1 september 
- 27 oktober 
- 8 december 
 

Facebook

Deze e-mail is verstuurd aan anijborg@aol.nl. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen,
kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u

tynaarlodorpsbelangen@gmail.com toe aan uw adresboek.
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