
S.V. Tynaarlo bouwt
aan de toekomst
TYNAARLO- Sportvereniging
Ilnaarlo staat aan de vooravond
van een gehele metamor{ose.
Zowel op het sportpark als bij
de school zullen binnenkort
sloop en bouw werkzaamheden
beginnen. Dat dit organisato
risdr veel voeten in de aarde
heeft voor de omnivereniging
spreekt eigenlijk voor zich.
De sportvereniging Tynaarlo staat
voor een glootte opgave. De afde-
Iingen voetbal, volleybal en gym-
nastiek krijgen de komende maan-
den te maken met sloop- en bouw-
activiteiten, waardoor g5rm- en vol-
leyballessen elders moeÍ-en worden
gegeven. Het gymlokaal bij de
school in Tlmaarlo wordt samen
met het huidige dorpshuis binnen-
kort gesloopt. Wanneer de sloop
precies begint is nog niet bekend,
maar in ieder geval voor de school-
vakantie zal er worden gesloopt.
Daardoor kunnen de leden van
grmnastiek en volleybal geen ge-
bruik meer maken van het lokàal
aan de Achterweg. Men heeft in
Yde en Zuidlaren onderdak gevon-
den, zodat de lessen wel door kun-
nen gaÉrn. Dat dit organisatorisch
veel werk met zich mee brengt
spreekt eigenlijk voor zich. Men zal
daarom ook veelvuldig een beroep
moeten doen op ouders om de kin-
deren van en naar de lessen te
brengen.

Ook het sportpark krijgt een gehe-
le metamorfose. Het oude gebouw
met kantine en kleedkamers wordt
gesloopt. Op de huidige plek van
het gebouw komen nieuwe par-
keerplaatsen, die pas worden àan-
gelegd als ook de werkzaamheden
voor de rotonde beginnen. Naast

een nieuwe kantine krijgt het nieu-
we gebouw zes kleedkamers en
wordt er duurzaam gebouwd.
Naast een nieuwe accommodatie
krijgt de afdeling Voetbal de be-
schikking over nieuwe verlichting
op het bijveld en zal ook het huidi-
ge pupillenveld van verlichting
worden voorzien. Hiermede kan dè
sportvereniging in de toekomst aan
alle eisen van haar leden voldoen
en kan er worden uitgeweken naar
andere speeldagen dan alleen de
zaterdag of de zondag. De gemeen-
te gaat tevens tijdens de bouw het
hoofdveld onder handen nemen. Zo
krijgt het veld een nieuwe grasmat
en, wordt de ondergrond aange-
pakt. Door deze werkzaamhedèn
kan Tlmaarlo geen gebruik meer
maken van haar eigen velden. Op
zondag 9 april zal er voor de laatste
keer thuis worden gevoetbald. Met
een bescheiden feestje neemt de
spotvereniging op deze dag af-
scheid van het oude gebouw. Maan-
dag 10 april begint de sloop. Door-
dat de voetballers niet meer kun-
nen spelen op het sportpark, zullen
alle thuiswedstrijden moeten wor-
den verzet. Een mega klus voor de
wedstrijdsecretarissen, maar met
hulp van de tegenstanders en lei-
ders lijkt dit goed te komen. AIle
thuiswedstrijden worden gespeeld
bij de tegenstander. Alleen T5.naar-
1o 1 wijkt voor drie wedstrijden uit
naar Glimmen. Zondag 16 april
speelt men tegen Kloosterburèn,
de week erop tegen WK en ten-
slotte op zondag 7 mei tegen Hark-
te4e. Als de bouw op schema blijft
zal de eerste wedstrijd eind sep-
tember weer in Tl,naarlo worden
gespeeld. De opening van het nieu-
we gebouw zal in oktober plaats
vinden.

U o Jt^,';\ è t-\ § - L\ - \1


