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Thesinge, mei/juni 2011

Thaisner Fietstocht op vrijdag 17 juni
Contactpersoon: Marinus Vermue

Ook dit jaar zal onder de bezielende leiding van Roelie
Dijkema en Roelf Jansen de Thaisner fietstocht worden gereden. Een afwisselende fietstocht van ongeveer 25 kilometer die zowel voor doorgewinterde als
voor incidentele fietsers prima te doen is. Zeker omdat er op de route ook een pitstop is voorzien in een
horeca gelegenheid waar je even op adem kan komen
met een drankje of andere versnapering. Uiteraard is
er na afloop nog ruim de gelegenheid om na te praten
in café Molenzicht. In de dagen daarna komt Roelie
Dijkema tenslotte ook het originele Thaisner fietstocht vaantje hoogstpersoonlijk aan u uitreiken!
Kortom; een sportieve en gezellige avond die u niet
mag missen!
Vertrek is mogelijk tussen 18u en 20u vanaf café Molenzicht. U krijgt daar de routebeschrijving uitgereikt.
De kosten bedragen 3 euro per deelnemer inclusief
versnapering en vaantje.

Nieuw bestuur Dorpsbelangen Thesinge
Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

De afgelopen 2 jaar is het bestuur van Dorpsbelangen vrijwel geheel vernieuwd. Na jaren van trouwe
dienst zijn vorig jaar Wolter Karsijns, Kor van Zanten
en Aletta van der Neut en dit jaar Menco van den
Berg, Jakob van der Woude en Henry Zuidema uit het
bestuur gegaan. Het bestuur bestaat momenteel uit:
Geerten Eijkelenboom (voorzitter)
Ria Stoppels (secretaris)
Annelies Hofstede (penningmeester)
Yvonne van der Weert
Heina van Zanten
Joline Bosmans
Marinus Vermue
Wat mag u de komende jaren van ons verwachten?
Uiteraard blijven we de bekende activiteiten als nijjoarsverziede, klok smeren, oud en nieuw, sinterklaas,
Taisner rais etc. organiseren. Daarnaast onderhouden we de contacten met de gemeente en houden we
de vinger aan de pols bij de voor Thesinge relevante
ontwikkelingen (zoals het speelbeleid en de bypass
N360).

Ook willen we een aantal nieuwe activiteiten gaan
ontwikkelen, waarvan we u op de hoogte gaan houden via de nieuwsbrief. De eerstvolgende vergadering
gaan we eens flink nadenken over welke nieuwe activiteiten dat kunnen zijn. Mocht u zelf ideeën hebben,
dan kunt u uiteraard contact met een van ons opnemen.
We hebben vanuit het bestuur de activiteiten onderling verdeeld zodat er per activiteit 1 contactpersoon
is.. wel zo helder! U kunt ons ook hiervoor altijd
benaderen.
In de nieuwsbrief wordt per onderwerp aangegeven
wie de contactpersoon voor de betreffende activiteit
is.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!

Opening molen Germania op 2 juli
Contactpersoon: Marinus Vermue

De grote en uitvoerige renovatie van onze molen “de
Germania” is nagenoeg afgerond.
Er is door veel mensen hard aan gewerkt om zover te
komen en dat is een feestje waard.
Op zaterdagmiddag 2 juli zal de molen officieel worden heropend. De openingshandeling wordt
omlijst met een feestelijk programma. Op het programma komen meerdere activiteiten voor jong en
oud. Meer informatie over de opening van de molen
volgt zo spoedig mogelijk dus let op uw brievenbus!
We zien u graag op 2 juli!

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 18u): 06-26688828

