
Thesinge, november 2013

Reanimatie training
Contactpersoon: Heina van Zanten
Dinsdagmiddag en dinsdagavond 28 november willen 
we voor iedereen die er belangstelling voor heeft een 
reanimatie (herhalings) cursus organiseren in Dorpshuis 
Trefpunt. 
Wilt u, wanneer u zich opgeeft, duidelijk vermelden of u ‘s 
middags en/of ‘s avonds wilt deelnemen?
Graag uw voorkeur opgeven voor 20 november bij 
Heina van Zanten, telefoon 050-3023426 of via mail 
keesenheina@hotmail.com
U zult dan zo spoedig mogelijk horen wanneer u verwacht 
wordt. 
Wij vragen een bijdrage in de kosten van 2,50 per 
persoon.

Thesinge beschikt over een AED (in het fietsenhok bij 
Trefpunt) om ondersteuning te bieden bij een reanimatie.
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. 
Op de website (http://www.thesinge.com/dorpsbelangen/
reanimatie-aed/ ) staan de links naar de initiatieven en de 
mogelijkheid u aan te melden. 

Overleg met B&W
contactpersoon: Geerten Eijkelenboom
Op 26 september vond het jaarlijkse overleg tussen 
de vereniging van Dorpsbelangen en Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Ten Boer plaats 
in Dorpshuis Trefpunt. In een goede sfeer en 
verstandhouding werden diverse zaken besproken. 
Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste 
gespreksonderwerpen.

Woningbouw; Volgens het bestemmingsplan is er geen 
ruimte voor nieuwbouw in Thesinge. De gemeente en 
de provincie zijn van mening dat woningen alleen nog 
gebouwd worden in kernen waar alle voorzieningen 
(winkels, sportvoorzieningen etc) aanwezig zijn. De 
enige uitzondering hierop kan gemaakt worden bij de 
herbestemming van bestaande panden. 

Jeu de Boulesbaan; Als de bewoners van Thesinge een jeu 
de boules baan willen realiseren wil de gemeente hieraan 
medewerking verlenen. Ook kan gekeken worden of er 
materialen en/of zitbankjes vanuit de gemeente tegen een 
zachte prijs beschikbaar gesteld kunnen worden.

Sportveld; Een aantal jongeren uit Thesinge hebben 
contact gezocht met André van de Nadort over de 
beplanting rond het  sportveld waardoor er regelmatig 
ballen lek gaan. De burgemeester zegt toe dat er op korte 
termijn actie ondernomen wordt meidoorn en brandnetels 
te verwijderen. Het liefst zou hij dat doen in samenwerking 
met de jeugd.

Jeugd; Op jeugdwerk wordt (voorlopig) nog niet 
bezuinigd. Jongerenwerkster Kim Ensing levert zeer goed 
werk op dit gebied. Het Treffertje is een prima initiatief 
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door en voor de jeugd. Het is heel goed om te zien dat 
de jeugd zelf telkens weer nieuwe activiteiten bedenkt en 
organiseert. Gewoon op z’n Thaisn’s: zelf doun!
 
Dorpscoaches; Het concept met de dorpscoaches begint 
zijn vruchten af te werpen. De gemeente is tot nu toe en 
zeer tevreden en binnenkort wordt het team uitgebreid 
met er twee nieuwe dorpscoaches. 

Duurzaamheid; Er wordt overleg gepland over het 
Recycling plan van Duurzaam Thesinge.

Gemeentelijke financiën; De gemeente Ten Boer is 
in onderhandeling om een artikel 12 gemeente te 
worden, dit betekent dat ze onder financieel toezicht 
van de provincie komen te staan en niet zelfstandig 
meer de financiën kunnen beheren. Vooralsnog 
heeft dit geen gevolgen voor de welzijnssubsidies en 
onderhoudsbijdragen voor dorpshuizen etc. 

Jeu de Boules
Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom
Enige tijd geleden hebben we de animo gepeild voor een 
Jeu de Boules baan in Thesinge. Als de animo kan worden 
omgezet in uw hulp om de realisatie handen en voeten 
te geven en er gebruik van te maken kunnen we starten 
met de concrete realisatie. Binnenkort zal er een excursie 
georganiseerd worden naar de Jeu de Boules baan in 
het Stadspark. Het spel kan dan gespeeld worden onder 
leiding van ervaren Jeu de Boules spelers. Hierover later 
meer!

Bankzaken en lidmaatschap
Contactpersoon: Annelies Hofstede
Er zijn nieuwe regels voor het opstellen van automatische 
incasso’s voor de inning van het lidmaatschapsgeld. De 
reeds afgegeven incasso’s blijven geldig. 
Bent u nog geen lid en wilt u lid worden? Geeft u dat dan 
aan via mail of telefoon bij het secretariaat (050-5410480 
of dorpsbelangen@thesinge.com). De kosten zijn 10 euro 
per jaar per meerpersoons huishoudens, 6 euro voor 
eenpersoons huishoudens. 

Agenda november - december 2013
• 23 november intocht Sinterklaas 
 (Contactpersoon: Joline Bosmans)
• Op 7 december komt de kerstboom 
 (Contactpersoon: Ria Stoppels)
• Ook dit jaar Kloksmeren in de Kloosterkerk en een 

Oud- en Nieuwfeest in het dorpshuis, dit jaar met 
muziek door DJ Reini! 

 (Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom)

Samenstelling bestuur:
• Geerten Eijkelenboom (voorzitter)
• Annelies Hofstede (penningmeester/secretaris)
• Joline Bosmans
• Piet van der Heide
• Ria Stoppels
• Heina van Zanten
Internet: thesinge.com/dorpsbelangen/db/
Mail:   dorpsbelangen@thesinge.com

De nieuwsbrief is ook op internet te bekijken: www.thesinge.com/dorpsbelangen/nieuwsbrieven/


