
Thesinge, mei 2012

Duurzaam Thesinge - 15 mei

We gaan door op 15 mei 2012 om 20.00 uur in Dorpshuis 
Trefpunt.

Na een goed bezochte informatieavond op 30 maart, 
organiseert de commissie Duurzaam Thesinge de eerste 
vervolgbijeenkomst. De commissie nodigt alle Thesingers 
uit die voor één van de onderwerpen belangstelling 
hebben en die een bijdrage willen leveren aan de 
uitwerking van de plannen.

Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste 
ontwikkelingen toegelicht. Ook zal voor elk onderwerp 
een projectgroep worden samengesteld. De commissie 
gaat samen met de projectgroepen werken aan het 
realiseren van de plannen.

De onderwerpen:  
1. Intelligente straatverlichting
2. Duurzame energie
3. Lokale afvalscheiding en inzameling
4. Woning isolatie

Via de link www.thesinge.com/dorpsbelangen/projecten-
duurzaamheid/  kunt u iets meer informatie vinden over 
het project Duurzaam Thesinge. 

U vindt daar ook een formulier dat u kunt gebruiken als 
u 15 mei niet aanwezig kunt zijn in Trefpunt en wél meer 
informatie wilt over bovenstaande onderwerpen of als u 
actief wilt deelnemen in een van de commissies. Lever dit 
formulier dan in bij een van de commissieleden of via de 
mail van dorpsbelangen.

Indien mogelijk graag aanmelden vóór 14 mei 2012 via 
de mail van dorpsbelangen, (ook zonder aanmelding 
vooraf bent u welkom).

De commissie bestaat uit: Stefan Kleintjes, Wim Anker, 
Marinus Vermue en Geerten Eijkelenboom.

Taisner Rais op vrijdag 8 juni

Ook dit jaar hopen we weer een reis te maken. De 
bestemming? Dat houden we tot 8 juni geheim. Dus 
zouden we willen zeggen: ‘Laat u verrassen’ en ga mee. 
We verklappen u wel, dat het een dag wordt met een 
feestelijk tintje. 
Tot 8 mei a.s. kunt u zich opgeven bij Jakob van der 
Woude (06-13945502) of door een e-mail te sturen naar 
dorpsbelangen@thesinge.com. 
De bus biedt plaats aan 35 of eventueel 50 personen. En 
ook dit jaar geldt, wie het eerst komt .... 

Nieuwsbrief Dorpsbelangen

De kosten bedragen ongeveer 50 euro per persoon. De 
exacte prijs hoort u na opgave (en na 8 mei). 
Het bedrag kunt u dan vooraf overmaken op de 
bankrekening van dorpsbelangen. 
Dat is een hoop geld in deze crisistijd, zult u zeggen. Dat 
is misschien zo, maar echt, het wordt een dag om nooit te 
vergeten. 
Een klein tipje van de verrassingstochtsluier lichten we 
op: rondom 12 uur is er een warme maaltijd. En waar is 
dat? Tsja, dat ontdekt u als u mee gaat.

Met vriendeiljke groet, 
Welly, Trijn, Clara, Jakob 

Leefbaarheidsplan/dorpsvisie

Tijdens de jaarvergadering is een aanzet gegeven voor de 
Dorpsvisie van Thesinge voor de komende jaren. Dit plan 
wordt deze zomer geschreven en in september besproken 
met B&W. Het bestuur van Dorpsbelangen wil dit graag 
met de inwoners voorbereiden door per onderwerp een 
koffietafelgesprek te organiseren in de maand juni. Meer 
informatie hierover volgt nog. 

Jeugd gezocht!

Ben je of ken je iemand tussen de 17 en 21 jaar die graag 
het project de Vonk Thesinge wil begeleiden? Dan zoeken 
wij jou! 
Meer over de Vonk kun je lezen in de vorige nieuwsbrief. 
Het project, waarbij jongeren videoregistraties zullen 
maken van verhalen van vroeger verteld door oudere 
Thesingers, zal worden begeleid door een professioneel 
videoproductiebedrijf! 
Doe je een opleiding media of management dan is 
dit mogelijk een mooie stageopdracht. Wil je niet als 
coördinator optreden maar gewoon meedoen, ook dan 
horen we het graag. Aanmelden kan via dorpsbelangen@
thesinge.com. Voor meer informatie kun je terecht bij 
Geerten Eijkelenboom. 

Hondenpoepbordjes

U heeft ze misschien al gezien, de nieuwe bordjes bij 
de hondenpoepschepjes. De bordjes zijn bekostigd uit 
de welzijnsubsidie (zie voor details het verslag van de 
jaarvergadering 2012).  Er is een goedkopere manier 
gevonden om de bordjes aan te schaffen waardoor 
een deel van de subsidie anders besteed kan worden. 
We zullen  u hierover informeren op de volgende 
jaarvergadering. 

Meer informatie leest u op thesinge.com. Met daar ook 
het verzoek om ook buiten de bebouwde kom rekening te 
houden met hondenpoepoverlast. 

De nieuwsbrief is ook op internet te bekijken: www.thesinge.com/dorpsbelangen/nieuwsbrieven/
Secretariaat en aanmelding nieuwe leden: E-mail: dorpsbelangen@thesinge.com


