Nieuwsbrief Dorpsbelangen
Herinrichting Schoolplein
Hoera! De herinrichting van het schoolplein gaat
deze week starten.
Aan het einde van de voorjaarsvakantie zal
een deel van de riolering vervangen gaan
worden. Tegelijkertijd zal gestart worden met de
herinrichting van het schoolplein en zullen de
nieuwe speeltoestellen geplaatst gaan worden.
De gemeente zal maatregelen nemen om onveilige
situaties te voorkomen. Het is niet de bedoeling dat
er op de bouwplaats gespeeld wordt. Wilt u dit met
uw kinderen bespreken?
Als er niet gewerkt wordt, worden de
werkzaamheden afgeschermd. Na de
voorjaarsvakantie is de kans groot dat een deel
van het plein moet worden afgeschermd en dat
de fietsenrekken aan de voorkant van de school
geplaatst gaan worden. Kun je lopend naar school
komen laat de fiets dan thuis.

Infoavond Duurzaam Thesinge

Thesinge, februari 2012

Als het project Thesinge in Beeld is afgerond
dan zijn er meerdere online videoproducties, of
levende documenten, over de geschiedenis van
het dorp Thesinge. Deze zijn gemaakt door de
jeugd van Thesinge, samen met ouderen en andere
inwoners die veel afweten van de geschiedenis
van Thesinge. Zowel de ouderen die in het project
hebben deelgenomen hebben veel geleerd over hun
eigen leef en woonomgeving en van het zelfstandig
maken van videoproducties.
Het project wordt afgesloten door de organisatie
van het “Thesinger Historische filmfestival”,
waarbij de producties in première gaan. Dit is een
avond voor de inwoners van Thesinge, waarbij
de deelnemende jeugd en ouderen extra in het
zonnetje worden gezet.
Voor de uitvoering zoeken wij nog een of meerdere
Thesinger jongeren (17-22 jaar) die het leuk
zouden vinden om dit project (mee) te organiseren.
Dit zou mogelijk in de vorm van een stage kunnen.
Als je interesse hebt kan je contact opnemen met
Geerten Eijkelenboom.

Verzoamelstee

In een gezellige ambiance met eten, drinken en
live muziek verzorgd door buurtgroentes en Alje
van Bolhuis, presenteert de werkgroep duurzaam
Thesinge op 30 maart in Trefpunt een aantal
project-ideeën.
Zie voor meer informatie de G&T en thesinge.com.
Om een indicatie te krijgen van het aantal eters
ontvangen wij graag van u een reservering op
dorpsbelangenthesinge@gmail.com.

U heeft vorige week een nieuwsbrief ontvangen van
de Verzoamelstee. De informatie en de verslagen
van de inloopochtenden zijn ook terug te lezen op
thesinge.com.
Dorpsbelangen blijft deelnemen in de
klankbordgroep van dit prachtige initiatief. De
uitvoering is in handen van de verzoamelstee
medewerkster Janna Hofstede.

De Vonk van Ten Boer

Dik doun ien ‘t loug!

Het project “Thesinge in Beeld” heeft een subsidie
van 3000 euro gekregen vanuit “De vonk van Ten
Boer”. Het project wil het volgende realiseren:

Schrijf het al vast in uw agenda:
7 juli dorpsbarbeque!
Meer informatie volgt.

De kinderen en jongeren in Thesinge gaan ouderen
interviewen die verhalen kunnen vertellen hoe
het dorp Thesinge er vroeger uit zag en wat
er allemaal gebeurde. Dit kunnen persoonlijke
verhalen zijn, maar ook meer over het reilen en
zeilen van Thesinge in vroeger tijden. De interviews
worden gefilmd en de ouderen kunnen alles
visueel ondersteunen met foto’s, 8mm films etc.
van vroeger tijden. Vervolgens maken de kinderen
samen met de ouderen er een mooie film van. Zo
ontstaat een levend document voor Thesinge.

Jaarvergadering
Vrijdag 9 maart aanstaande wordt de
jaarvergadering gehouden van de Vereninging van
Dorpsbelangen. De agenda hiervoor is huis-aan-huis
verspreid.

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

