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Thaisner Paasactiviteiten 2019

Pasen staat bijna weer voor de deur. Daarom  
nodigen wij u en jou van harte uit op 2e paasdag, 
maandag 22 april 2019 in het Trefpunt.

Voor de kinderen tot en met groep 6 organiseren 
we spelletjes in en rondom het Trefpunt. We verza-
melen om 15.00 uur bij het Trefpunt en beginnen 
om 15.30 uur met de spelletjes. Deelname is gratis!
Voor iedereen vanaf groep 7 barst de strijd weer los 
bij neutenschaiten. Zoals vanouds opgedeeld in 
twee groepen. De jeugd en de ‘ouderen’. 

Inschrijven kan vanaf 15.00 uur in het Trefpunt. Aan-
vang 15.30 uur. Kosten: € 2,00 per deelnemer.

Wie gaat er met de wisselbeker naar huis??

  
Natuurlijk is er ook de 

mogelijkheid om een 
hapje of drankje te 
nuttigen. 

We zien jullie graag 
2e paasdag!

Oproep Feestweek 2020

In 2020 staat er weer een feestweek gepland. Het 
organiseren is natuurlijk een hele klus, maar ook 
heel leuk. Daarom zijn wij op zoek naar mensen 
die mee willen helpen dit te organiseren. Heb je 
zin om bij te dragen aan een onvergetelijke feest-
week meld je dan aan! Heb je verder ideeën of sug-
gesties, deze zijn natuurlijk van harte welkom. Mail 
naar dorpsbelangenthesinge@gmail.com

Update Lageweg

Op 22 januari j.l. organiseerde de gemeente een 
voorlichtingsavond over de aanpak van de Lage-
weg. Naar aanleiding van inbreng door om- en aan-
wonenden is het plan op enkele punten aangepast 
maar op hoofdlijnen wordt het plan uitgevoerd  
zoals gepresenteerd. 
In het aangepaste plan is nu meegenomen dat 
er aan weerszijden van de weg een rode ‘fietssug-
gestiestrook’ wordt aangebracht van 75 cm. breed.  
De asfaltweg wordt opgesloten tussen een 40 cm. 
brede, in het werk gestorte, gladde betonstrook 
aan weerszijden. De aansluitingen van de weg op 
de inritten / bruggetjes worden in overleg aange-
werkt en waar nodig herstraat.
Het hoogteniveau van de weg blijft hetzelfde of 
wordt iets lager dan nu het geval is.
De drempel voor de Stadsweg wordt aangepast en 
zal uitgevoerd worden zoals die bij de kruising met 
de Stadsweg en de Bovenrijgerweg.
  
Het gaat helaas niet lukken de werkzaamheden 
aan de Lageweg aaneensluitend in de periode mei 
t/m juli 2019 uit te voeren. Op de wapening voor de 
fundering zit een levertijd van 6 tot 8 weken. Daar-
om kan men pas in juni starten met de werkzaam-
heden. 
Tot aan de bouwvakvakantie   wordt geprobeerd  
de eerste 700 meter aan te brengen tot en met de 
asfalt onderlagen. Na de bouwvak gaan ze verder 
met de resterende 700 meter. Als alles volgens 
plan verloopt is het werk half oktober 2019 gereed.
 
Voordat de werkzaamheden beginnen krijgen de 
aanwonenden een brief met daarin informatie over 
de start en de definitieve planning. Hierin staan 
ook de contactpersonen die het werk vanuit de  
gemeente begeleiden.
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