Nieuwsbrief Dorpsbelangen
Feestweek 2015
Wat hebben we genoten tijdens week 19 van
2015, de feestweek in Thesinge. Na maanden
voorbereiding kwam alles vanaf papier tot leven in
het dorp. Hoewel de feestvreugde op dinsdag pas
echt kon losbarsten (maandag was uiteraard
ingetogen i.v.m. dodenherdenking) was er op
zaterdag 2 mei al volop reuring in het dorp.
Overal werden straten versierd en er werd zelfs
een gehele oud & nieuw inrichting opgetuigd aan
de Kerkstraat! Er was de gehele week een leuk en
gevarieerd programma waar door de Taisners met
veel enthousiasme aan mee gedaan werd.
Iedereen kon weer even bijpraten, hier en daar
werd een afspraakje gemaakt maar bovenal werd
er veel met elkaar gelachen. Een zeer goede
impuls voor het dorp, dit soort weken en
activiteiten maakt ons dorp uniek en daarom
wonen wij er graag. Wij van dorpsbelangen en het
feestweek comité zijn erg blij met het resultaat en
de opkomst. Wij willen dan ook alle vrijwilligers
en bezoekers hartelijk bedanken voor jullie
positieve bijdrage. Over 5 jaar zeker weer een
feestweek en tussentijds hopen wij op leuke,
feestelijke initiatieven van een ieder!

Versterking Dorpsbelangen
We hebben goed nieuws, want het Dorpsbelangen
wordt versterkt. Ruben Dijkerman en Jessica
Blauw zijn vanuit Zweden teruggekomen en
wonen sinds 2 maanden aan de GN Schutterlaan.
Ruben is door de Feestweek zeer enthousiast
geworden over de leefbaarheid in het dorp, en
heeft aangegeven dat hij zich wil aansluiten bij
het Dorpsbelangen. We hebben als bestuur
besloten om Ruben de volgende jaarvergadering
in te brengen tijdens de verkiezing. Hij zal vanaf
heden al wel informeel deelnemen aan het
bestuur. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee en
zien een fijne samenwerking tegemoet en we
wensen je veel succes!

Thesinge, 22 september 2015

Fietstocht
Het is weer zover de jaarlijkse fietstocht staat op
het programma. Heerlijk genieten van het
Groninger landschap over diverse paden en
wegen. Roelie Dijkema en Roelf Jansen hebben de
route weer zorgvuldig uitgestippeld. Deze tocht zal
plaatsvinden op vrijdag 19 juni en zal starten
vanuit cafe Molenzicht tussen 18:00 en 19:30.
Deelname kost 5,- euro en daarvoor krijgt u
onderweg een consumptie aangeboden en na
afloop krijgt u het onvolprezen vaantje. Bij slecht
weer wordt het een week verplaatst .

Attentie:
Roelie en Roelf verzorgen deze fietstocht al vanaf
1987, en de vraag is hoe lang zij dit nog zullen
doen. Als blijk van waardering roepen we u allen
op om maximaal deel te nemen aan deze tocht.
Een mooiere waardering voor deze jarenlange
inzet kunnen ze niet krijgen!

De ‘Omslag’
Kort geleden heeft u een brief ontvangen van De
Omslag, met hierin de informatie wat er de
komende periode in Thesinge staat te gebeuren.
In de maanden augustus en september zal er een
Kubus worden geplaatst op het land achter de
molen. Hier worden Theatervoorstellingen
gehouden. In het voortraject zullen er nog een
aantal Omslagavonden (data zie brief) worden
georganiseerd in het Trefpunt, u bent daar allen
van harte welkom. Mogelijk heeft u nog vragen
dan zou u deze daar kunnen stellen aan de
organisatie. Meer informatie kunt u vinden op
www.werkman2015.nl.
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Tocht om de Noord (TodN)

AED training

Na het succes van vorig jaar heeft de organisatie
ervoor gekozen om de route van de 10de editie
TodN weer door Thesinge te laten “lopen”.
Dit jaar gaat de tocht verticaal door de provincie
Groningen:”van Drenthe tot aan’t wad” en staat in
het teken van het thema zintuig ‘horen’.

Het is alweer een tijdje geleden dat er een AED
training heeft plaatsgevonden. We zijn
voornemens om deze training plaats te laten
vinden in de maand oktober. Het is de bedoeling
om de bestaande lijst van mensen die u kunt
bellen bij noodgevallen te updaten, en daarna zal
er nog een moment plaatsvinden voor de mensen
die er meer vanaf willen weten. In de maand
september zal u geïnformeerd worden op welke
datum dit definitief plaats gaat vinden.

Laat je leiden door het Geluid van Groningen!
Er is inmiddels weer een projectgroep druk bezig
om hier weer maximaal gehoor aan te geven. Het
is de bedoeling dat op elke hoek of kruispunt
muziek wordt gemaakt, te denken aan
muziekinstrumenten, slaan op aambeelden,
geluid maken met potten en pannen of andere
bijzondere muziek/geluid makende artikelen.
Wij zijn op zoek naar mensen die deze dag extra
glans willen geven door hun muzikale inspiratie
aan circa 4000 lopers te laten horen, en te zorgen
dat zij zich door Thesinge laten leiden door de
geluiden. Wilt u hier aan mee werken dan kunt u
zich aanmelden bij het algemeen e-mail adres van
het dorpsbelangen.
dorpsbelangen@thesinge.com
De TodN vindt plaats op 26 en 27 september, en
ze lopen de 26ste tussen 11:00 en 15:00 door
Thesinge.
Aangezien Thesinge tijdens de Feestweek een
bron van gezelligheid was mede door de
straatversiering, zouden we het leuk vinden als de
geplande route weer net zo wordt versierd. Zo
worden de welkomsbogen weer terug geplaatst,
en de bomen op de GN Schutterlaan weer
voorzien van hun gebreide omhulsel. Mogelijk
willen de wijkcoördinatoren hier een rol in
betekenen, verzoek om u aan te melden bij eerder
genoemde e-mail adres. De lopers komen vanuit
Ten Boer de geplande route: Molenweg Molenhorn (over het land van mevr Ritsema naar
het Trefpunt) – Kerkstraat - het Dorp - De DijkGN Schutterlaan om vervolgens via de Lageweg
richting Garmerwolde te gaan.
Meer informatie: www.tochtomdenoord.nl

Klunderpad
In de laatste nieuwsbrief hebben we er al
aandacht aan besteed. Vanuit het dorpsbelangen
vinden we de staat van het Klunderpad erg
belangrijk, dit omdat het een van de weinige
looproutes van Thesinge is. Het pad heeft
aandacht nodig aangezien de staat ervan
achteruit gaat. We willen hiervoor een
projectgroep in het leven roepen. Bent u
geïnteresseerd geef u dan op bij het algemeen email adres van het dorpsbelangen.

Verlichting in Thesinge
Afgelopen jaar is er een informatie avond geweest
in het Trefpunt, er waren toen 13 inwoners van
Thesinge aanwezig. Tijdens deze avond werden er
diverse mogelijkheden qua verlichting
gepresenteerd. Er was iemand van de gemeente
Groningen aanwezig en hij gaf aan dat er een
nieuw beleidsplan “verlichting” geschreven gaat
worden. Tijdens deze avond hebben we ook door
Thesinge gelopen om te kijken naar de huidige
lichtsituatie en naar mogelijke punten ter
verbetering. Vanuit het dorpsbelangen willen we
een projectgroep opstarten om dit verder uit te
werken. Mocht u geïnteresseerd zijn om hier in
deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij het
algemeen e-mail adres van het dorpsbelangen.
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