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Intocht kerstboom Thesinge

Inmiddels al bijna traditie getrouw
verwelkomen we ook dit jaar weer een
mooie kerstboom in Thesinge. Op 15
december om 16.30 uur zullen de
lampjes, onder het genot van
kerstmuziek en warme drankjes, op de
Smitshoek worden ontstoken. Wees
allen welkom zodat we er ook dit jaar
weer een gezellig feest van maken!

Kerstnachtdienst

Op 24 december bent u van harte
welkom om samen met ons de
kerstnachtdienst te beleven in de
Kloosterkerk van Thesinge. U kunt weer
genieten van het muziekkorps De Bazuin,
zij zullen weer kerstliederen gaan spelen
in deze prachtige ambiance. Ook zal er
een laagdrempelig moment van
bezinning zijn. We zullen om 20:30
aanvangen met de dienst. Na afloop kunt
u elkaar fijne
feestdagen toewensen onder het genot
van warme glühwein of chocolademelk.
Deze avond wordt
mede mogelijk gemaakt door de Chr
gereformeerde kerk en Dorpsbelangen.

(F)oud(t) en Nieuw

Het nieuwe jaar komt eraan! Dit willen
wij, mede namens Dorpsbelangen, met
een leuk, fout
feest samen met jullie vieren. Dus ben je
klaar met het afsteken van vuurwerk
maar nog niet klaar met
feesten? Zorg dan dat je er in (f)oud(te)
of nieuwe stijl bij bent! De deuren van
het Trefpunt gaan om 00:30 open.
Vanaf 1 uur tot ??? kunnen de voetjes van
de vloer op continu foute muziek. Wat is
een (f)oud(t) en nieuw feest zonder gratis
foute maar smakelijke borrelhapjes en
shotjes (18+)!
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We hopen dat iedereen komt en we er
een leuk feest van maken zodat we
swingend het nieuwe jaar ingaan.
Aletta Oomkes, Anita van der Veen,
Phyline Derksen en Wendy van Benten

Carbid & Borrel

Op oudejaarsdag, maandag 31 december,
is het Scheuvelhuis geopend!!
IJsvereniging De Scheuvel en
Dorpsbelangen nodigen iedereen van
harte uit om tussen 15.00 uur en 18.00
uur langs te komen.
Bestuur De Scheuvel/Dorpsbelangen

Kloksmeren

De klok van onze prachtige Kloosterkerk
zal het nieuwe jaar weer als vanouds
inluiden. U bent van harte welkom om
te toosten op het nieuwe jaar en om
elkaar de Nieuwjaarsgroet over te
brengen. De kerk zal vanaf 00:00 uur
open zijn!

Nieuwjaarsvisite 2019

Op 19 januari willen om 20:00 uur met u
allen een toost brengen op het nieuwe
jaar. Zoals u gewend zullen Thomasvear
en Pieternel ook weer het jaaroverzicht
presenten, maar dit zal de laatste keer
zijn. Voor u de unieke kans om ze nog
eenmaal live op het podium te zien.
Voor deze avond hebben we geen act,
maar willen we gezamenlijk met u “Ik
hou van Thesinge” gaan spelen. Ook
kunt u weer mooie prijzen winnen bij de
tombola. De kaartverkoop start vanaf 27
december, u kunt ze afhalen bij Alex
Mollema aan de molenhorn 5, of
reserveren 06-29036162 of
dorpsbelangenthesinge@gmail.com.
Kaart kost € 7,50.
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Informatiebijeenkomst Lageweg

Zoals in de vorige nieuwsbrief aan werd
aangekondigd organiseert de Gemeente
Ten Boer / Groningen
een informatie avond over de aanpak
van de Lageweg.
Inmiddels is de datum voor deze avond
bekend. 22 januari 2019 om 19.30 in het
Trefpunt in Thesinge.
Als aanwonende aan de Lageweg maar
ook als inwonende van Thesinge bent u
van harte welkom.
De Gemeente zal u informeren over de
status van de aanpak en de gelegenheid
geven om ideeën voor
de aanpak door te geven. Denk daarbij
oa. aan veiligheid voor fietsers en
wandelaars.
Op Thesinge.com treft u een linkje aan
naar de voorlopige ontwerpen die door
de gemeente zijn opgesteld.
Deze tekeningen betreffen de basis van
het ontwerp waar de 22e januari over
van gedachte kunnen wisselen.

nieuwsbrief

Wist je dat…
-

Dorpsbelangen €8000 aan subsidie
heeft ontvangen
Ze dit gaan inzetten voor diverse
zaken binnen het dorp
Het bestuur van dorpsbelangen
binnenkort een dorpsschouw gaat
doen
Mocht je hier punten van aandacht
voor hebben dit kunt mailen naar
dorpsbelangen@thesinge.com
Het bestuur nog altijd op zoek is naar
nieuwe bestuursleden
Je van harte welkom bent, ook als je
al een keer in het bestuur hebt
gezeten
De meeste dorpsactiviteiten worden
uitgevoerd door enthousiaste
vrijwilligersgroepen
Wij als bestuur daar reuze blij en
trots op zijn
Je ook dit jaar weer leuke anekdotes
kunt sturen naar Pieternel via
bovenstaand mailadres

Dorpsbelangen Thesinge wenst iedereen
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