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Dorpsbelangen Thesinge
Fietstocht

Het is weer zover, de jaarlijkse
fietstocht staat op het programma.
Heerlijk genieten van het Groninger
landschap over diverse paden en
wegen.
Dora Westra en Jacob van der Woude
zijn weer druk bezig om een mooie
route uit te stippelen. Deze tocht zal
plaatsvinden op vrijdag 1 juni en zal
starten vanuit café Molenzicht tussen
18:00 en 19:30. Deelname kost 5,euro, deelnemers onder de 15 jaar
betalen 3,50 euro. Daarvoor krijgt u
onderweg een consumptie
aangeboden en na afloop krijgt u het
onvolprezen vaantje. Bij slecht weer
wordt de fietstocht verplaatst. We
hopen dat er weer veel bewoners
gaan deelnemen aan deze tocht!
U fietst toch ook mee?

Uitbaggeren Thesingermaar

Op de ALV werd de vraag gesteld of
wij ook wisten wanneer het
Thesingermaar weer eens
uitgebaggerd zou worden. Wij
hebben daarom contact gezocht
met Waterschap Noorderzijlvest. Zij
erkenden ook dat het maar vol
bagger zit en uitbaggeren staat ook
hoog op hun prioriteitenlijst.
Helaas heeft het waterschap op dit
moment geen budget om de
werkzaamheden uit te voeren, ze
hopen dat dit budget er binnen
enkele jaren wel is…Helaas is dit
niet het antwoord waar wij op
hoopten, we blijven de situatie
scherp in de gaten houden.
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Reconstructie Lageweg

Dorpsbelangen heeft jaren overleg
gevoerd met de Gemeente Ten Boer
over de slechte staat van de Lageweg.
Meer financiële ruimte in de
gemeente begroting van 2018 en een
overtuigend drone filmpje van de
Lageweg hebben geresulteerd in een
raadbesluit tot een reconstructie van
de gehele Lageweg.
De Gemeente Ten Boer is voornemens
nog in 2018 te starten met de
reconstructie. Stap 1 is het maken van
een ontwerp van de nieuwe situatie.
Oproep aan alle Thesingers; Om- en
aanwonende van de Lageweg (en
bewoners van het dorp Thesinge)
worden van harte uitgenodigd mee te
praten en denken over het ontwerp.
Meld u aan bij Dorpsbelangen
(dorpsbelangen@thesinge.nl), u
wordt dan z.s.m. op de hoogte gesteld
van de vervolgstappen.

Jeu-de-boulesbaan Thesinge

Eerder berichtte wij u dat er een
Jeu-de-boulesbaan in Thesinge zou
komen. Op de ledenvergadering
werd dit echter ter discussie
gesteld en werd (terecht) de vraag
gesteld ‘Is hier in Thesinge nog wel
behoefte aan’. De uitkomst van de
discussie bleek een ‘nee’ op te
leveren. Het bestuur van
Dorpsbelangen heeft besloten mee
te gaan in deze uitkomst en te
stoppen met het Jeu-de-boules
avontuur. Het gereserveerde geld
zal een ander doel krijgen, welk
doel dit wordt houden we u van op
de hoogte.
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