
Thesinge, maart 2013

Algemene Ledenvergadering

Op 1 maart 2013 is de Algemene 
Ledenvergadering  (ALV) van de Vereniging 
Dorpsbelangen Thesinge gehouden. 
 
• Er heeft een bestuurswissel plaats 

gevonden. We hebben afscheid genomen 
van Yvonne van der Weert en Marinus 
Vermue en verwelkomen Piet van der Heide 
als nieuw bestuurslid. 

• De Roelie Dijkemaprijs is dit jaar uitgereikt 
aan het 75-jarige Oranje Comité. 

• Ondanks stijgende uitgaven wordt de  
contributie het komende jaar nog niet 
verhoogd. Wel is besloten de inning in het 
vervolg in het voorjaar in plaats van in het 
najaar te doen. 

• De volledige notulen kunt u nalezen 
op: thesinge.com/dorpsbelangen/db-
jaarverslagen/ Wilt u de notulen op papier 
ontvangen bel dan even met Annelies (050-
5410480).

Activiteitencommissie

Tijdens de ALV is de start van een 
Activiteitencommissie voor Thesinge besproken 
en is hiervoor budget beschikbaar gesteld. We 
zijn nog op zoek naar enthousiaste Thesingers 
die de kar willen trekken. Interesse? Neem dan 
contact op met één van de bestuursleden. 

Reanimatie netwerken

Thesinge beschikt over een AED (in het 
fietsenhok bij Trefpunt) om ondersteuning te 
bieden bij een reanimatie. 
Jaarlijks vinden trainingen plaats en wordt 
er huis-aan-huis een lijst verspreid met 
dorpsgenoten die aangeven te kunnen 
reanimeren in geval van nood (opgave bij 
Heina van Zanten). 
Wij willen u graag informeren over nieuwe 
mogelijkheden om snel vrijwilligers in te zetten 
bij een reanimatie, mocht dat ooit nodig zijn. 
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Groningen Hartveilig - dit is een initiatief 
waarbij er voor wordt gezorgd dat dat 
vrijwilligers van de meldkamer 112 een sms 
krijgen met het adres waar reanimatie nodig 
is terwijl tegelijkertijd een ambulance op pad 
wordt gestuurd. 
de Help! app - dit is een app (programma 
voor de smart-telefoon) waarbij u in geval 
van nood tegelijkertijd 112 belt en alle andere 
gebruikers van de app die bij u in de buurt 
zijn automatisch om hulp vraagt. Voor meer 
informatie zie: thesinge.com/dorpsbelangen/
reanimatie-aed/ 
Op de website staan de links naar de 
initiatieven en de mogelijkheid u aan te 
melden. 

Betonblokken G.N. Schutterlaan

Dorpsbelangen is door de gemeente Ten Boer 
geïnformeerd over de geplaatste betonblokken 
bij de drempel aan de brugzijde. Het betreft 
hier een proef om te zien of het afremmen 
van (vracht)verkeer de trillingshinder die het 
drempelplateau veroorzaakt oplost. De blokken 
blijven maximaal zes maanden staan. De proef 
wordt in het najaar van 2013 geëvalueerd. 

Enquête Jeu de boules baan

Bij het opstellen van de Dorpsvisie afgelopen 
zomer gingen er geluiden op voor een Jeu de 
Boulesbaan in Thesinge. Wij willen graag uw 
mening hierover horen. Hiervoor hebben we 
een enquête op de website gezet: thesinge.
com/dorpsbelangen. U kunt deze enquête 
invullen of uw mening kenbaar aan één van de 
bestuursleden. 

Pasen

Paasmaandag 1 april: Neutenschaiten voor 
iedereen vanaf groep 7 van de Basisschool 
en Paasactiviteiten voor kinderen in Trefpunt. 
Aanvang 14:30u. Zie voor meer informatie het 
gele paasformulier of www.thesinge.com

De nieuwsbrief is ook op internet te bekijken: www.thesinge.com/dorpsbelangen/nieuwsbrieven/
Secretariaat en aanmelding nieuwe leden: E-mail: dorpsbelangen@thesinge.com of (050) 5410480


