Nieuwsbrief Dorpsbelangen
Taisner Rais 2011
Contactpersoon: Annelies Hofstede

Op vrijdag 26 augustus vond de Taisner Rais plaats. Een
mooie en gezellige dag die ondanks de regen niet in het
water viel. Heeft u het verslag over toen en nu door Roelie
Dijkema in de G&T al gelezen?

“Verzoamelstee” hoe is het daar mee?
Contactpersonen: Yvonne van der Weert en Annelies Hofstede

In de afgelopen maanden is er veel onderzoek verricht
op het gebied van de Verzoamelstee. Een aantal mensen
hebben vragenlijsten ingevuld en sommigen zijn ook nog
bezocht voor een persoonlijk interview. Het onderzoek
is nodig om te bepalen hoe de situatie nu is en wat
de wensen zijn. Ook is deze zomer de Verzoamelsteemedewerker benoemd. Janna Hofstede stelt zich verderop
in deze nieuwsbrief voor.

Ontwikkeling Schoolplein en Speelveld
Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

Het plan voor de ontwikkeling van het schoolplein
en het speelveld is in juli afgekomen. Op de site is
het plan te downloaden. Er is veel geld nodig voor
de realisatie; € 21.000 bovenop de bijdrage van
€ 17.000 van de gemeente. Hiervoor heeft een
sponsorcommissie bestaande uit Arjan Leijssenaar,
Parry de Raad en Geerten Eijkelenboom een
subsidieaanvraag verzonden naar diverse fondsen.
Op dit moment is al bijna € 14.000 binnen en de
verwachting is dat in de komende weken nog een
aantal fondsen positief zullen besluiten. Zodra het
hele bedrag binnen is wordt met de realisatie gestart.

Overleg Gemeente 20 september 2011
Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

Op 20 september heeft het jaarlijks overleg van
Dorpsbelangen met de gemeente weer plaatsgevonden.
In een goede sfeer werd over een groot aantal zaken van
gedachten gewisseld.
De belangrijkste onderwerpen waar over is gesproken zijn
de verkeersveiligheid in en rond Thesinge, mogelijkheden
voor starters/seniorenwoningen, de N360 (by pass) en de
bezuinigingen die de gemeente de komende jaren nog uit
moet voeren.
Daarnaast heeft de gemeente Dorpsbelangen uitgenodigd
om in het kader van het nieuwe dorpskernenbeleid te
komen met een plan om met de bewoners van Thesinge

Thesinge, oktober 2011

de agenda voor Thesinge voor de komende jaren vast
te stellen. Leidend daarin is wat de bevolking van
Thesinge belangrijk vindt. Binnenkort gaan we hier vanuit
Dorpsbelangen mee aan de slag en we houden iedereen
via de site en de nieuwsbrief op de hoogte.
Als laatste is gesproken over “Thesinge Duurzaam”. De
gemeente heeft ons gevraagd om een visie hierop te
formuleren en eventueel met voorstellen te komen. De
gemeente staat er voor open om deze voorstellen te
ondersteunen. Mocht u een idee hebben op dit gebied,
dan kunt u contact opnemen met Marinus Vermue of
Geerten Eijkelenboom.
Zodra wij het verslag van het overleg van de gemeente
krijgen wordt dit op de website geplaatst.

Nieuwe bewonersmiddag 8 oktober
Contactpersoon: Joline Bosmans

Iedereen die de afgelopen 2 jaar in Thesinge is komen
wonen, was door het bestuur van Dorpsbelangen
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. In totaal 10
volwassenen en 3 kinderen, wonend op 6 adressen,
hebben deelgenomen. De ontvangst was in het Trefpunt,
waar men kennis met elkaar en met het bestuur (en enkele
oud-leden) maakte en er verteld werd wat er door het
jaar heen allemaal in het dorp te doen is. Vervolgens was
er een rondleiding door de molen en door de smederij.
Helaas is de historie van het dorp en de Kloosterkerk
niet meer aan bod gekomen. De afsluiting vond plaats in
De Oude School onder het genot van een hapje en een
drankje. Een geslaagde bijeenkomst, waarbij we hopen dat
de nieuwe bewoners het in ons dorp net zo leuk (gaan)
vinden als wij. Tot slot nog dank aan alle vrijwilligers, die
van deze bijeenkomst een succes hebben gemaakt.

Contributie
Contactpersoon: Annelies Hofstede

Op 28 oktober wordt de contributie voor dit jaar via de
bank geind bij de leden die een incasso hebben afgegeven.
Leden zonder incasso worden verzocht de contributie

(€ 6,- voor een eenpersoonshuishouden of € 10,voor een meerpersoonshuishouden) via de bank
over te maken. Doe dit bij voorkeur voor 1 november
t.n.v. Dorspsbelangen Thesinge 3207.07.199. o.v.v.
“contributie 2011”.
Wijzigingen kunt u op papier of per e-mail doorgeven aan
Annelies (G.N. Schutterlaan 13 of annelies.hofstede@
thesinge.com).
Aanmelden als nieuw lid? Het aanmeldformulier kunt u
downloaden op internet (thesinge.com/dorpsbelangen/
algemeen)

z.o.z.

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

vervolg...

Herhalingstraining Reanimatie/AED
Contactpersoon: Heina van Zanten

Op 9 november organiseert Dorpsbelangen een
herhalingscursus reanimatie.
Wanneer u hier graag bij aanwezig wilt zijn, kunt u
zich voor 1 november opgeven bij Heina van Zanten.
Dit kan zowel telefonisch (3023426) als per mail
(keesenheina@hotmail.com). We willen dan in kleine
groepjes nog eens gaan oefenen.
De aanvangstijd volgt nog. De kosten bedragen € 5,per persoon.
Wanneer u denkt, ik wil ook wel eens een cursus
reanimatie volgen, dan kunt u zich eveneens bij Heina
opgeven.

Sinterklaas Intocht
Contactpersoon: Yvonne van der Weert

Op zaterdag 26 november komt Sinterklaas naar Thesinge!
Meer informatie volgt nog, maar hou de datum maar vast
vrij.

Cadeauartikelen
Contactpersoon: Joline Bosmans

Kunt u nog ideeën voor Sinterklaas gebruiken?
Dorpsbelangen heeft nog leuke Thesingercadeautjes voor
jong en oud, zoals een verjaardagskalender met prachtige
foto’s voor slechts € 5,-, DVD 1967 à € 7,50, zwarte of witte
pet à € 1,50, T-shirts (maat 104 en 128) à € 2,50.
Te koop bij Joline Bosmans, G.N. Schutterlaan 15, telefoon
3023735 (na 18 uur).

Verzoamelstee-medewerker stelt zich voor
Verzoamelstee, een uniek project in de dorpen Adorp,
Onderdendam en Thesinge.
Het is bedoeld om de mogelijkheden die er voor ouderen
zijn om in hun eigen dorp te blijven wonen, te versterken
en uit te breiden, ook door gebruik te maken van
computers. De dorpshuizen van genoemde dorpen krijgen
hierin een belangrijke rol.
Voor Thesinge geldt dat ons mooie dorpshuis Trefpunt,
verzoamelstee wordt van dit uniek project.
Om handen en voeten te geven aan dit project is er
voor elk genoemd dorp een Verzoamelstee medewerker
aangetrokken.
Ik, Janna Hofstede, ben benoemd tot Verzoamelstee
medewerker voor Thesinge.

Sommige dorpsgenoten zullen mij kennen als de dochter
van de vroegere plaatselijke groenteboer, Jan en Lies
Hofstede. Anderen kennen mij als de zus van Harm, de
plaatselijke schilder.
Voor de dorpsgenoten die mij niet kennen zal ik mij even
voorstellen. 53 jaar geleden ben ik geboren in Huize
Tavenier in de stad Groningen. Van daaruit naar het mooie
dorp Thesinge. Opgegroeid met mijn beide broers Harm en
Kor in het huis aan de G.N.Schutterlaan 11,
waar ik overigens nog steeds woon. Helaas zijn mijn
ouders en Kor al op jonge leeftijd overleden.
Het is een prachtige plek waar ik volop kan genieten van
rust, ruimte, natuur en vergezichten.
Wil ik leven in de brouwerij dan is de stad Groningen,
ook voor niet alledaagse fietsers, binnen bereik. Ik woon
alleen en zonder huisdieren. Ik denk, praat en droom in
het Gronings. Tuinieren, andere tuinen bezichtigen en
fotograferen zijn dingen waar ik me graag mee bezig hou.
Ook ben ik verzoameloar. Verzamelaar van ansichtkaarten
met afbeeldingen van fietsen of onderdelen daarvan.
Wegens een reorganisatie bij Rabobank Noord-Groningen
kwam er een einde aan mijn 32 jarig dienstverband en
moest ik op zoek naar een nieuwe werkgever.
Toen ik hoorde van het project de Verzoamelstee was ik
verkocht.
Als werkzoekende Thesinger wil ik graag een bijdrage
leveren aan de leefbaarheid in mijn mooie dorp Thesinge.
Ook al is het voor een beperkt aantal uren.
Samen met jullie wil ik kijken wat de mogelijkheden zijn
voor ouderen om in hun eigen dorp te blijven wonen.
Samen met jullie wil ik kijken wat een computer kan
beteken voor ouderen.
Via een vragenlijst en interviews, onder bewoners van 65
jaar en ouder, hebben we al veel informatie binnen. De
resultaten zullen dit jaar tijdens een bijeenkomst voor alle
bewoners anoniem worden gepresenteerd. Betrokkenen
zijn hier hard mee bezig om alles goed en zorgvuldig in
kaart te brengen.
Voor mij is het project de Verzoamelstee pionieren.
Pionieren, maar dan wel samen met u als 65 plusser, maar
ook met jou als toekomstige oudere en dorpsgenoot.
Het gaat per slot van rekening om leefbaarheid voor alle
bewoners.
Samen als trotse bewoners van Thesinge de kansen pakken
van dit uniek project.
Voor vragen, opmerkingen, ideeën, wensen mag u altijd
contact met me opnemen via mijn groene brievenbus
bij de oprit, e-mail jannahofstede@home.nl of telefoon
(3022475)
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