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Leukste Dorp van Groningen!
Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

Heeft u al gestemd op Thesinge als het leukste dorp van 
Groningen? Kijk op thesinge.com of leukstedorpvangronin-
gen.nl. 
Heb je veel vrienden op Hyves, Facebook of Twitter? Doe 
een oproep voor zoveel mogelijk stemmen!

Taisner Fietstocht op vrijdag 17 juni
Contactpersoon: Marinus Vermue

Aanstaande vrijdag is het zover. De jaarlijkse fietstocht (ca 
33km). U doet toch ook mee? 
Start vanaf 18:00 uur Café Molenzicht. 
De weersverwachting voor vrijdag is redelijk.  
Mocht het onverhoopt te slecht weer zijn voor een leuke 
tocht dan verschuift de fietstocht een week. U kunt dit 
lezen op de website (thesinge.com/dorpsbelangen/). 

Verzoamelstee, uniek project in Thesinge
Contactpersonen dorpsbelangen: Yvonne vd Weert en Annelies Hofstede

In Thesinge gaat binnenkort een uniek project van start. 
Het project heet ‘De Verzoamelstee’ en is bedoeld om 
mensen de mogelijkheid te geven zo lang mogelijk in hun 
eigen dorp te blijven wonen. Behalve ons dorp doen ook 
Adorp en Onderdendam aan het project mee.

Wat is De Verzoamelstee?
Een Verzoamelstee is een Gronings woord voor een plek 
waar een heleboel activiteiten samen komen. In dit project 
is die plek het dorpshuis.

Om welke activiteiten gaat het?
In een dorpshuis vinden doorgaans een hoop activiteiten 
plaats. Er komen verenigingen samen. Er vinden theater-
voorstellingen en muziekuitvoeringen plaats. Er worden 
voor dorpsbewoners verschillende avonden georganiseerd, 
etc. 
Nieuw is dat er binnenkort enkele computers worden ge-
plaatst. Nu zijn er misschien mensen die denken: ‘een com-
puter heb ik al’ of ‘wat moet ik met een computer?’ Maar 
het unieke van de computers die in het dorpshuis worden 
geplaatst is dat ze heel gemakkelijk, meestal met een klik 
op één knop, kunnen worden bediend. Dat betekent dat 
deze computers voor iedereen gemakkelijk te gebruiken 
zijn. Het aanbod van programma’s op de computers in de 
dorpshuizen wordt zo gemaakt dat u ook van deze dien-
sten gebruik kunt maken op uw computer thuis (als u deze 
tenminste heeft).

Welke mogelijkheden bieden de computers in het dorps-
huis?
Met de computers die binnenkort in het dorpshuis worden 
geplaatst kun je meerdere dingen doen. Zo kun je door het 
aanklikken van een icoon (plaatje) op het computerscherm 
direct contact leggen met verschillende instanties, zoals de 
supermarkt, de apotheek, het gemeentehuis, de huisarts 
of je eigen kennissen en familie. Meestal kun je via een 
camera de personen die je daar ‘aan de lijn krijgt’ ook zien 
en zien zij u, maar u zou ook een boodschappenlijstje door 
kunnen geven bijvoorbeeld. Zo zou je ook een bestelling 
kunnen doen of een bezoek aan de huisarts inplannen of 
iets vragen. Ook kan je op de computer zien wat er al-
lemaal in ons dorp gebeurt en welke activiteiten er zijn. 
Maar u kunt met deze computers ook een aantal leuke 
spelletjes doen als u daar zin in heeft.

Heb ik zelf invloed op wat ik met de computers kan doen?
Die invloed heeft u zeker! Aan het project De Verzoamel-
stee is namelijk ook een onderzoek gekoppeld. Dorpshuis-
medewerkers zullen binnenkort bij een aantal van u aan 
de deur komen om te vragen aan welke voorzieningen u 
behoefte heeft. Zo kunnen de computers op basis van uw 
wensen worden ‘ingericht’. Het is daarom van groot belang 
dat u bij een huisbezoek uw wensen aan de dorpshuisme-
dewerkers doorgeeft zodat er rekening mee gehouden kan 
worden.

Bestaat het onderzoek uit nog meer onderdelen?
Met het onderzoek willen we niet alleen in kaart brengen 
wat uw wensen zijn, maar ook of het project zinvol is. We 
denken namelijk dat het project eraan bij kan dragen dat 
mensen langer in hun dorp kunnen blijven wonen en dat 
zij zich meer met de dorpsgemeenschap verbonden voe-
len. Maar dat willen we wel zeker weten. Daarom wordt u 
op twee momenten verzocht een vragenlijst in te vullen, 
namelijk aan het begin en aan het einde van het project. 
De eerste keer dat er iemand bij u langskomt om te vragen 
of u een vragenlijst wil invullen is in de maand juni. De 
tweede keer is ruim een jaar later. We hopen van harte dat 
u aan dit onderzoek mee wilt werken. Alleen wanneer u 
uw mening met de dorpshuismedewerkers deelt kunnen 
wij vaststellen of het project De Verzoamelstee zin heeft 
gehad en voor u van belang is (geweest).

Meer weten?
Indien u meer wilt weten over het project De Verzoamel-
stee of de onderzoekers iets wil vragen dan kan dat. U 
kunt dan bellen met Eveline Hage (tel. 050-3633842) of 
met Roel Bakker (050-3637382). Zij willen u altijd te woord 
staan om uw vragen te beantwoorden of om het project 
verder toe te lichten.

De nieuwsbrief is ook op internet te bekijken: www.thesinge.com/dorpsbelangen/nieuwsbrieven/
Secretariaat en aanmelding nieuwe leden: E-mail: dorpsbelangenthesinge@gmail.com Tel. (na 18:00 u): 06-26688828


