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Taisner Rais 2012

Vrijdag 21 september vertrokken 35
vijftigplussers voor de 20ste Taisner Rais.
Op deze verrassingstocht brachten we een
bezoekje aan Noordbroek (weervrouw Harma
Boer) en Bourtange (heerlijke koffie met
gebak). Vervolgens ging het naar het Duitse
Heede (1000 jaar oude lindeboom en een lunch
in hotel “Zur Linde”. Vanuit Ter Apel gingen
we aan boord van trekschuit “Dieverdoatsie”
door het Ruiten A Kanaal richting Sellingen,
en daarna weer richting Taisn. En daar stond
ons nóg een verrassing te wachten! We
werden door dorpsgenoten verwelkomd met
de samengestelde muziekvereniging ‘Juliana’.
PRACHTIG, GEWELDIG, HARTVERWARMEND
waren kreten in de bus. De dag sloten we
samen met de muzikanten af bij dorpscafé ‘De
Oude School’ met een hapje en een drankje.
Namens allen: “Welly, Trijn, Clara en Jakob
BEDANKT voor deze prachtige dag! Door jullie
is de 20ste Taisner Rais een feestelijke rais
geworden, vol mooie verrassingen.”
Janna Hofstede

Thesinge, oktober 2012

Kerstboom
contactpersoon: Ria Stoppels

Op 8 december komt er weer een kerstboom
in Thesinge. Het is de bedoeling dat deze ook
dit jaar uit het duitse Hesel komt. De boom
zal weer feestelijk worden onthaald onder
het genot van een glaasje glühwein en de
warmte van vuurkorven. De kinderen worden
uitgenodigd om weer mooie versierselen te
maken voor in de boom.

Bewonersgids Thesinge
contactpersoon: Joline Bosmans

Aan de hand van de verschillende rubrieken
op www.thesinge.com is door Dorpsbelangen
een bewonersgids Thesinge samengesteld.
Verenigingen, cultuurinstellingen, kerken, de
school hebben allemaal een korte bijdrage
geleverd door zelf te beschrijven wat zij doen,
waar ze voor staan.
In eerste instantie zal deze gids half november
op de website www.thesinge.com verschijnen;
mogelijk daarna in een papieren uitvoering.

thesinge.com/dorpsbelangen/db-activiteiten-verslagen-en-fotos/

Overleg B&W

Op 18 september heeft het jaarlijkse overleg
met B&W plaats gevonden. Het verslag vindt u
binnenkort op thesinge.com en de website van
de Gemeente Ten Boer.

Sinterklaas
contactpersoon: Joline Bosmans

Op 24 november komt Sinterklaas naar
Thesinge. Meer informatie volgt nog.

Thomasvoar en Pieternel
contactpersoon: Annelies Hofstede

Er zijn voor de derde keer tien jaren
‘Thomasvoar en Pieternel’ gebundeld.
De uitgave met de verslagen van de jaren 2002
t/m 2011 is voor € 5,- te koop bij Annelies.
Wilt u zeker zijn van een exemplaar voordat
Sinterklaas zijn inkopen doet bestel het dan zo
snel mogelijk!
Mogen we u herinneren aan de digitale postbus
van Pieternel: digitalebrijventer@thesinge.com
Thesinger artikelen op thesinge.com:
thesinge.com/dorpsbelangen/thesinger-artikelen/

Contributie
contactpersoon: Annelies Hofstede

Het is weer tijd voor het innen van de
contributie. Nog geen lid?
Aanmelding kan via dorpsbelangen@thesinge.
com of (050) 5410 480.
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Thesinge, oktober 2012

Beeldmateriaal gezocht voor het project “Thesinge in Beeld”
contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

Uw beelden maken een succes van uniek project in Thesinge
Al eerder berichtten wij u over het project “Thesinge in Beeld”
Dit project gaat over de geschiedenis van Thesinge. Vier groepjes kinderen tussen de 12 en 15 jaar
gaan video’s maken waarin zij oudere mensen gaan interviewen over de volgende onderwerpen:
• Thesinge in de Tweede Wereldoorlog
• De geschiedenis en herinneringen aan de tijd dat er nog een Openbare en een Christelijke school 		
waren in Thesinge
• De drie monumenten in Thesinge (molen, smederij, klooster)
• Het jaren 50 feest van 2000
Om deze video’s mooier te maken is het projectteam op zoek naar foto’s, video, filmmateriaal,
ansichtkaarten, voorwerpen etc. over deze onderwerpen. En daarvoor hebben wij u nodig. Als u dit
heeft kunt u dit:
• Mailen naar thesingeinbeeld@gmail.com
• Of op facebook posten in de groep: Thesinge in beeld
• Of afgeven/door de brievenbus doen bij Geerten Eijkelenboom aan de Luddestraat 11 (zet er wel
duidelijk bij van wie het materiaal komt zodat we het ook weer terug kunnen geven)
Als u zelf kunt vertellen over een van deze onderwerpen horen wij dat ook heel graag.
Het project wordt afgesloten door de organisatie van het “Thesinger Historische filmfestival” waarbij
de videoproducties in première gaan. Daarnaast zullen op het festival de film over Thesinge in 1967 en
voor de liefhebbers de uitgebreide film over het jaren 50 feest worden vertoond. Dit is een avond voor
de inwoners van Thesinge, waarbij de deelnemende jeugd en ouderen extra in het zonnetje worden
gezet.
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