Nieuwsbrief Dorpsbelangen
Fietstocht op 8 juni 2012

Wie doun ‘t weer zulf

Op vrijdag 8 juni 2012 vindt de jaarlijkse
fietstocht plaats.

Heb jij ideeën voor Thesinge?

Roelie Dijkema en Roelf Jansen hebben weer
een mooie tocht uitgezet van ongeveer 30
kilometer over het Groninger Land.
Vertrek is mogelijk tussen 18:00 uur en 20:00
uur vanaf Café Molenzicht. De kosten bedragen
3 euro per persoon.
Bij slecht weer op 8 juni zal de fietstocht een
week later, op 15 juni worden verreden.

Taisner Rais verplaatst
Door te weinig belangstelilng voor de Taisner
Rais op 8 juni is de reis nu verplaatst naar 21
september.
Tot 28 augustus kunt u zich opgeven bij Jakob
van der Woude (06-13945502) of door een
e-mail te sturen naar dorpsbelangen@thesinge.
com.

“Thesinge in Beeld”
Ben je of ken je iemand tussen de 17 en 21
jaar die graag het project “Thesinge in Beeld”
wil begeleiden? Dan zoeken wij jou!

Thesinge, juni 2012

Om het mooier, leefbaarder, gezelliger, veiliger
of duurzamer te maken?
Dan is nu je kans om zelf mee te denken
en vooral mee te doen aan een nog mooier
Thesinge. De gemeente Ten Boer heeft
Dorpsbelangen gevraagd wat wij als dorp nog
voor wensen hebben voor de toekomst en
heeft ook toegezegd te willen helpen bij het
realiseren van deze wensen. Wij willen dit met
de bewoners van het Dorp samen doen. Eerst
willen we graag weten wat er leeft. Daarom
organiseren we op 19 juni een avond met
koffietafelgesprekken (en later op de avond
worden dat vanzelf borreltafelgesprekken),
waarin we jullie mening willen horen over de
onderwerpen wonen, leefbaarheid, verkeer en
veiligheid, jeugd, ouderen, milieu en landbouw
en natuur.
Op deze avond wordt de basis gelegd voor de
ambities die wij als dorp hebben! Zorg dus dat
je er bij bent want wie doun ‘t weer zulf!
Programma 19 juni
Locatie: Trefpunt
19:30 - 20:10 Voorzieningen in Thesinge
(Bijv. School, Openbaar Vervoer, Bibliotheek enz).

20:10 - 20.50 Wonen in Thesinge
(Bijv.: starterwoningen - huurwoningen - wonen en de
school - waar wil de jeugd wonen enz)

Het project, waarbij jongeren videoregistraties
zullen maken van verhalen van vroeger verteld
door oudere Thesingers, zal worden begeleid
door een professioneel videoproductiebedrijf!

20:50 - 21:30 Veiligheid en Verkeer
(Bijv. verkeersveiligheid, veilig wonen, veilig naar school
enz. )

21:30 - 22:10 Natuur en Landbouw
(Bijv. vogelbeheer, tuinen voor de jeugd, workshops

Aanmelden kan via dorpsbelangen@thesinge.
com. Voor meer informatie kun je terecht bij
Geerten Eijkelenboom.

tuinbeheer enz.)

22:10 Afsluiting
Je bent van harte welkom bij alle onderwerpen
maar mag ook aanschuiven bij één of
meerdere. Tot ziens op 19 juni!
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