
Bijeenkomst Herindeling 22 mei
De gemeenteraad van Ten Boer wil graag met haar inwoners praten over de plannen 
voor de gemeentelijke herindeling in onze provincie. 
De raad komt op 22 mei op bezoek in Thesinge (Trefpunt, 19:30u). 
Mocht u niet kunnen dan bent u ook van harte welkom in een ander dorp.

Fietstocht 7 juni
Op vrijdag 7 juni vindt de jaarlijkse fietstocht plaats. Roelie Dijkema en 
Roelf Jansen hebben weer een mooie tocht uitgezet door het Groninger Land. 
Vertrek is mogelijk tussen 18:00 uur en 20:00 uur vanaf Café Molenzicht. De kosten be-
dragen € 3,- per persoon. 
Bij slecht weer op 7 juni zal de fietstocht een week later, op 14 juni, worden verreden. 

Taisner Rais 21 juni 
Ook dit jaar organiseert Dorpsbelangen Thesinge een reis. 
Het programma:
Heeft u ooit koffie met koek genuttigd tijdens de slag bij Kolham?
En gepicknickt in Bellingwolde?
Wat hebben Papen aan een burg in Ems?
Waar stond de pastorie in de storm?
En wat is het verschil met eten tussen a en e?
Wilt u de antwoorden weten?
Geeft u zich dan op voor de Taisner Rais en u krijgt antwoord. 

VRIJDAG 21 JUNI a.s. gaan we op reis. 
De kosten bedragen ca € 50,- per persoon (definitief bedrag volgt). 

Opgave uiterlijk 23 mei a.s bij:
Jakob van der Woude: 06-13945502 | Bakkerstraat 5, 9797 PK Thesinge
of via mail: dorpsbelangen@thesinge.com

Vriendelijke groeten, 
Clara, Trijn, Welly en Jakob

Fietsroute Plus Groningen - Ten Boer
De provincie Groningen organiseerde bijeenkomsten over de fietsroutes Plus die in de 
province ontwikkeld worden. Ook Dorpsbelangen Thesinge was hier vertegenwoordigd. 
Er zijn verschillende alternatieven besproken. In het najaar krijgt dit een vervolg. (zie voor 
meer informatie: http://www.thesinge.com/dorpsbelangen/ext-regionale-zaken/)

Jeu de boules baan - uitkomst enquête
43 mensen hebben de enquête ingevuld (een respons van 17,5 %). 84% van de geën-
quêteerden vindt een Jeu de Boules baan in Thesinge een goed idee. 14% gaat de baan 
regelmatig gebruiken, 77% af en toe. 
De meest genoemde locaties zijn: Molenhorn, achter Trefpunt, de Oude Rabo en het 
groene gedeelte bij Simdshouk. 
Wordt vervolgd! 
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