Nieuwsbrief Dorpsbelangen
Sinterklaas intocht 2015
Op zaterdag 21 november rond 13.30 uur
zal de Sint aankomen in Thesinge. Zoals
elk jaar zijn jong en oud uitgenodigd om
de Sint en zijn Pieten op een feestelijke
manier te verwelkomen. We verzamelen
voor het Trefpunt zodat we hem samen
tegemoet kunnen lopen.
Uit betrouwbare bron hebben wij
vernomen dat er dit jaar ergens in
Thesinge een Pieten werkplaats is
gevestigd waar zij hun trucs oefenen en
cadeaus inpakken. Bij deze nieuwsbrief
zit een kleurplaat, wij vragen alle
kinderen deze in te kleuren en te posten in
de brievenbus bij school (aan het hek)
zodat de Sint ze ontvangt en kan bekijken.
Ook logeert de Sint dit jaar weer een
nachtje in Thesinge. Alle kinderen kunnen
hem op vrijdagavond 28 november een
bezoekje brengen. Om 18.00 uur zit hij
klaar in de B&B naast de molen.

Oud & Nieuw 2015
Het duurt nog even, maar om ervoor te
zorgen dat u Thesinge straks niet verruilt
voor de stad of een ander dorp om Oud &
Nieuw te vieren melden we het nu alvast.
Ook dit jaar organiseert dorpsbelangen
het kloksmeren in de Kloosterkerk en
uiteraard een leuk feest in het Trefpunt
zodat we elkaar gelijk een goed nieuwjaar
kunnen wensen. Overige details volgen,
zeker is al wel dat DJ Paul El-Stakker na
de feestweek ook hier zijn opwachting zal
maken. Zet het dus in de agenda!

Thesinge, 10 november 2015

Nijjoarsverziede 2016

Het wordt weer kouder, de bladeren
vallen van de bomen en het einde van
2015 nadert. Na de jaarwisseling vieren
we traditioneel Thaisener Nijjoarsverziede
met ons vertrouwde koppel Tomasvaer en
Pieternel (Roelf Jansen & Roelie Dijkema).
Laatst genoemde is al weer druk bezig om
het lief en leed van 2015 in kaart te
brengen, maar ze is nog druk op zoek
naar verhalen die zich dit jaar in Thesinge
hebben afgespeeld. Mocht u leuke
verhalen hebben of wellicht een serieuze
boodschap en wilt u deze delen met
Pieternel, dan kan u deze mailen naar
dorpsbelangenthesinge@gmail.com of bij
Roelie Dijkema afgeven/in de bus doen.
Verzoek is wel om uw naam erbij te
vermelden, dit om de inhoud eventueel te
verifiëren. We hebben nog geen datum
gepland voor de Nijjoarsverziede, houd
daar de website, Facebook en/of de
nieuwsbrief voor in de gaten.

AED
5 en 6 Oktober heeft Dorpsbelangen de
AED trainingen in het dorp verzorgd. Met
de hulp van Willy Havinga zijn 12
personen getraind zodat zij in geval van
calamiteiten de AED kunnen bedienen.
Bijgevoegd treft u een lijst aan, hierop
staan alle personen die in Thesinge
wonen en beschikken over de juiste
vaardigheden om goed te handelen in
geval van nood. Wij raden aan deze lijst
op een plek te hangen waar u hem
makkelijk kunt raadplegen mocht dit
nodig zijn.

De nieuwsbrief is ook op internet te bekijken: www.thesinge.com/dorpsbelangen/nieuwsbrieven/
Secretariaat en aanmelding nieuwe leden: E-mail: dorpsbelangen@thesinge.com of (050) 2807767
Vind ons ook op Facebook: www.facebook.com/thesingedorpsbelangen

AED Thesinge
Thesinge heeft de beschikking over een AED. Dit apparaat kan in
het geval van een hartstilstand levensreddende hulp bieden.
De AED hangt bij het Dorpshuis Trefpunt (in een grijze kast in het fietsenhok).
Bij reanimatie is snelheid geboden.
Bel bij reanimatie altijd eerst 1-1-2 en start daarna gelijk de
reanimatie of roep hulp van iemand die het kan.
Onderstaande personen hebben aangegeven de AED te kunnen bedienen.
Naam
Bert Mollema
Anja Ensing
Hans Wind
Jetske Ypma
Carla Winkelman
Annelies Hofstede
Corrie Eykemans
Marinus Vermue
Irene Plaatsman
Johan Oomkes
Hans van den Berg
Marleen Schönherr
Jolanda Tuinstra
Stoffer Havinga
Willie Havinga
Janiene de Lange
Arjan Leysenaar
Heina van Zanten
Menco van den Bergh
Appie Ridder
Jolanda Bol
Ingrid Oudman
Annemarijke Boonstra
Berend Plijter
Ria Stoppels
Ineke Wessel
Bertus Kol
Koos van den Belt

Adres
Bakkerstraat 1
De Dijk 18
De Dijk 18
G. N. Schutterlaan 2
G. N. Schutterlaan 7
G. N. Schutterlaan 13
G. N. Schutterlaan 14
G. N. Schutterlaan 18
G. N. Schutterlaan 19
G. N. Schutterlaan 24
G. N. Schutterlaan 25
G. N. Schutterlaan 25
G. N. Schutterlaan 26
G. N. Schutterlaan 34
G. N. Schutterlaan 34
Kerkstraat 8
Kerkstraat 8
Kerkstraat 10
Luddestraat 3
Luddestraat 15
Moeshorn 7
Molenhorn 4
Molenhorn 15
Molenweg 4
Molenweg 9a
Molenweg 15
Molenweg 28
Schoolstraat 4

Telefoon
050-3025180
050-3181773
050-3181773
050-8518842
050-3116551
050-5410480
06-20502712
050-5251272
050-3021927
050-5417681
050-3023544
050-3023544
050-3021080
050-3022102
050-3022102
050-3021878
050-3021878
050-3023426
050-3023352
06-15692503
050-8506409
050-3025186
050-3023390
050-3022403
06-26688828
050-3022602
050-3022181
050-3023432

Deze lijst is een momentopname (09-11-2015). In de koffer van de AED bevindt zich een actuele lijst.
Wijzigingen of nieuwe aanmeldingen graag doorgeven aan dorpsbelangen@thesinge.com

Mijn naam is: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ik wil graag iets aan Sinterklaas vertellen, voor hem zingen of dansen
Ja/Nee

