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Nieuwsbrief Gemeente Groningen 
De gemeente Groningen publiceert 
wekelijks een digitale nieuwsbrief om 
de inwoners te informeren over wat 
er speelt in hun woonomgeving.  
Abonnees ontvangen elke week per e-
mail nieuws over veranderingen en 
ontwikkelingen in hun dorp of buurt. 
Denk aan nieuws over 
wegomleidingen, informatie- en 
inspraakavonden, duurzame 
ontwikkelingen, bewonersinitiatieven 
en nog veel meer.  
Wilt u zich ook abonneren op deze 
nieuwsbrief? Meldt u dan aan! Er 
staat een link op 
Thesinge.com/Dorpsbelangen. 
Daar vindt u ook een link om op de 
hoogte te blijven van alle officiële 
bekendmakingen, zoals 
vergunningsaanvragen, 
omgevingsvergunningen, regelgeving, 
evenementenvergunningen en 
bestemmingsplannen bij u in de 
buurt. 
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HartslagNU 
Als burgerhulpverlener vergroot je de 
overlevingskans van mensen met een 
hartstilstand. Jij start met reanimeren 
totdat de professionele hulpverlening 
er is. Hierdoor kun je helpen levens te 
redden!  
Zes minuten… 
De cruciale tijd bij een hartstilstand is 
de eerste zes minuten. Hoe sneller 
iemand gereanimeerd wordt, hoe 
groter de kans op leven én leven met 
minimale schade. Voor de 
professionele hulpverlening is het 
vaak lastig om een slachtoffer binnen 
deze tijd te bereiken. Als 
burgerhulpverlener kun jij in die 
kritieke minuten de eerste hulp 
opstarten.  
Hoe word ik gealarmeerd? 
Wanneer is vastgesteld dat het om 
een mogelijke hartstilstand gaat, 
worden de burgerhulpverleners die 
zich dichtbij het slachtoffer bevinden 
– binnen een straal van 750 meter – 
automatisch gealarmeerd. Als 
vrijwilliger ontvang jij een bericht op 
je telefoon, per app of sms. Je wordt 
gevraagd rechtstreeks naar het 
slachtoffer te gaan of eerst een 
openbare AED op te halen en je dan 
ter plaatse te melden. 
Kun jij reanimeren en ben je 18 jaar of 
ouder, meld je dan aan als 
burgerhulpverlener via 
www.HartslagNu.nl/burgerhulpverlener 

Slim melden app Gemeente 
Groningen 
Doet een straatlantaarn het niet? 
Ziet u een fietswrak of zwerfvuil? 
Ligt er een stoeptegel los? Hebt u 
een opmerking over het onderhoud 
van groen in de straat of bij een 
speelplek? Is er een gevaarlijke 
verkeerssituatie? Meld dit dan via 
de Slim Melden-app van de 

gemeente Groningen. 
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Bestuurlijke ontwikkelingen binnen 
Dorpsbelangen 
Het bestuur van Dorpsbelangen is 
momenteel met zes mensen goed 
bezet.  In maart 2020 treden er twee 
leden af! Alex Mollema en Paul 
Witkamp hebben er dan beiden zes 
jaar bestuurslidmaatschap op zitten.  
We zijn dus heel dringend op zoek 
naar versterking van het bestuur.  De 
functies van penningmeester en 
algemeen bestuurslid zijn vanaf maart 
2020 vacant.  
Lijkt het jou leuk om toe te treden tot 
het bestuur, vind jij een goed 
functionerende Vereniging 
Dorpsbelangen ook belangrijk voor de 
leefbaarheid van je dorp of wil je 
meer weten over wat het 
lidmaatschap van het bestuur van 
Dorpsbelangen inhoudt en of het bij 
jouw past?  Neem dan eens contact 
op met een van de huidige 
bestuursleden. Op de site 
Thesinge.com 
(\dorpsbelangen\bestuur) vind je (bij 
een prachtige foto van het huidige 
bestuur ) de namen van alle 
bestuursleden.  
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Tweede Pubkwis Thesinge 
Op vrijdagavond 13 december kun je 
weer mee doen aan de tweede 
pubkwis in het Trefpunt in Thesinge. 
Na de gezellige eerste editie vinden 
we het tijd voor een vervolg. 
Je kunt deelnemen met een team van 
minimaal 3 tot maximaal 5 personen.  
De vragen gaan over van alles en nog 
wat en zijn soms heel makkelijk en 
soms pittig (en vaak allebei).  Doe 
samen met je gezin, je vrienden, 
ouders of familie mee en maak er een 
gezellige avond van. 
Uit ervaring weten we dat er ruimte is 
voor ongeveer 18 teams. Wacht dus 
niet te lang met inschrijven, want vol 
is vol.  
 
Info Pubkwis Thesinge 
Waar:                 Trefpunt Thesinge 
Wanneer:           vrijdag 13 december  
Tijd:                     19:30 tot 23:00 uur 
Deelname:         team 3 tot 5 personen 
Kosten:               € 5 per team 
Inschrijven: 
annelies.hofstede@thesinge.com 
 Vermeld in de mail je eigen naam, je 
teamnaam en het aantal teamleden. 
 
Mee doen is winnen!!!  
Vragen voor jong & oud !!! 
Geschikt voor het hele gezin !!! 
Vol = Vol; schrijf je snel in !!!! 

Agenda 
• 3 november Allerzielen 
• 14 november Feestweek 

bijeenkomst 
• 13 december Pubkwis 
zie de artikelen voor details 

mailto:nnelies.hofstede@thesinge.com
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Allerzielen 
Op zondagavond 3 november is er op 
de begraafplaats van Thesinge 
gelegenheid om samen stil te staan bij 
onze dierbare overledenen. 
U bent van harte welkom tussen 
18:30 en 20:00 uur. U kunt luisteren 
naar muziek van onder meer 
TheSingers, een bakje troost (koffie of 
thee) drinken, een kaarsje branden.  
Voor de kinderen is er 
knutselmateriaal om iets te maken. 
Wilt u een bijdrage leveren in de vorm 
van een gedicht, muziek of iets 
anders, laat dit dan vooraf even weten 
aan het organiserende comité. 
(Annelies Hofstede, Esther Groothuis, 
Saskia Vaatstra en Alex Mollema) 
We zoeken nog mensen die willen 
helpen met opruimen op maandag 4 
november. We beginnen dan om 10 
uur met koffie.  
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Neijoarsviside  
We zijn op zoek naar enthousiaste 
dorpelingen die willen helpen om 
invulling te geven aan de 
Neijoarsviside. Nieuwsgierig? Mail 
naar 
dorpsbelangenthesinge@gmail.com 
of neem contact op met een van de 
bestuursleden van Dorpsbelangen. 
 

De feestweek beloofd beestachtig 
gezellig  te worden. Dat kan 
eigenlijk niet anders gezien het 
thema voor dit jaar. BEESTENBOEL. 
We gaan er een beestenboel van 
maken (op vele  manieren 
uitlegbaar!). 
Uiteraard kan het  organiserend 
comité alleen geen feestweek 
organiseren. De inhoud  en 
organisatie van de dagelijkse 
feestelijkheden komt weer uit de 
verschillende straten en wijken van 
ons dorp. Daarom nodigt het 
organiserend comité van iedere 
straat/wijk een afvaardiging uit om 
op donderdag 14 november a.s. 
om 20 uur in het Trefpunt de start 
van de voorbereidingen 
gezamenlijk ter hand te nemen. 
Overleg binnen je straat / wijk over 
een afvaardiging (of kom allemaal 
) en zorg dat je straat 
vertegenwoordigd is.   
Op de 14e kunnen we met alle 
aanwezigen het thema Beestenboel 
verder bespreken,  een indeling 
maken hoe – en welke straat/wijk 
welke  dag/dagdeel van de 
feestweek voor zijn/haar rekening 
wil nemen en ideeën en plannen 
met elkaar bespreken.  
 
Het organiserend comité van de 
feestweek 2020: 
Maarten Tromp 
Bert Mollema 
Anita vd Veen 
Renger de Vries 
Jelle vd Veen 
  
Pak je agenda erbij !!!! 
Feestweekbijeenkomst op 14 
november, 20 uur in het Trefpunt 
 

Feestweek 2020 van 4 tot en met  9 
mei !!! 
In het voorjaar van 2020 staat de 
feestweek weer op de agenda.  Een 
enthousiaste groep  van vijf Thesingers 
vormen het organiserend comité.  
Allereerst is een  datum voor de 
feestweek gekozen. 
Feestweek Thesinge 2020; van maandag 
avond 4 mei tot en met zaterdag avond 
9 mei  
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