
 
 
Nieuwbrief Dorpsbelangen Thesinge  december 2022 
 
 
AED (opfris-)cursus  
Er zijn ongeveer 25 reacties binnengekomen van belangstellenden voor een AED-cursus. 
Momenteel overleggen we met de coördinator van Hartveilig hoe we de cursussen zullen 
organiseren. Omdat een instructeur maximaal zes cursisten kan opleiden, gaan we proberen 
meerdere cursussen in te plannen. 
 
 
Vervolgbijeenkomst Gebiedsverkenning 
Op 12 december aanstaande  is er een vervolg op de bijeenkomst van 29 september. We 
hebben het besprokene van deze avond gedeeld met de gemeente en inmiddels heeft de 
gemeente op 12 december een bijeenkomst georganiseerd in het Trefpunt waar iedereen 
welkom is (van tevoren graag aanmelden bij renee.ten.tije@groningen.nl. Zie ook de 
website www.thesinge.com voor de uitnodiging van de gemeente Groningen. 
 
 
Kerstboom op Smidshouk 
Op zaterdagmiddag 10 december is het weer zover. De Kerstman heeft alle voorbereidingen 
getroffen en zal om 16:30 uur op Smidshouk de lichtjes van de kerstboom ontsteken. We 
vieren dit in sfeer met muziek, vuurkorven en een warm drankje. Graag zien we jullie 
allemaal!  
 

 



 
 
 
Kerstnachtdienst 
Zaterdag 24 december om 20:30 uur is er weer een Kerstnachtdienst in de Kloosterkerk. De liederen 
worden begeleid door muziekgezelschap De Bazuin uit Groningen. De opbrengst van de inzameling is 
deze keer bestemd voor de Voedselbank. Na afloop van de dienst is er gelegenheid bij te praten 
onder het genot van glühwein of chocolademelk. Deze avond wordt georganiseerd door de 
christelijk-gereformeerde kerk en Dorpsbelangen. Iedereen is van harte uitgenodigd deze bijzondere 
dienst bij te wonen. 
 
Oudejaarsdag in het Scheuvelhuis 
Op zaterdagmiddag 31 december (‘oudejaarsdag’) is het Scheuvelhuis op de ijsbaan 
geopend. Tussen 15.00 en 18.00 uur gaat IJsvereniging de Scheuvel het oude jaar met een 
knal afsluiten. Alle Thesingers (leden en niet leden van de Scheuvel) zijn uitgenodigd om 
onder het genot van een drankje en een oliebol het oude jaar uit te luiden. 
 
Kloksmeren 
Om middernacht – precies tussen het einde van het oude en het begin van het nieuwe jaar – 
luidt de beheerder van de Kloosterkerk de kerkklok. We zijn superblij dat een van de 
beheerders op tijd de warmte van huis en haard wil verlaten om exact om 00.00 uur de 
kerkklok te luiden.  
Vanaf 00:00 uur is er vervolgens gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Kloosterkerk voor de 
nieuwjaarswensen. Dorpsbelangen zorgt voor het traditionele drankje.    
 
Oud en Nieuw in het Trefpunt 
Vanaf 00.30 uur is het Trefpunt geopend voor de Oud-en-Nieuw-bijeenkomt. Met een 
muziekje en een drankje is dit dé gelegenheid om het nieuwe jaar gezellig en feestelijk te 
beginnen.  
  
Nijjoarsverziede 
Vrijdag 13 januari 2023 organiseert Dorpsbelangen weer de Nijjoarsverziede in het Trefpunt. 
Start om 20:00 uur. We gaan een gezellige avond organiseren waarbij u zelf weer aan de bak 
zult moeten. Toegangskaarten à € 7,50 kunt u reserveren via dorpsbelangen@thesinge.com 
of door een app te sturen naar Inger de Goey (via Telegram). Let op: vol = vol, dus zorg dat je 
er op tijd bij bent.  
 
Agenda december 2022 (en januari 2023) 
Zaterdag 10 december 16:30 Smidshouk, kerstboomlichtjes ontsteken 
Maandag 12 december 19:00 Trefpunt, Bijeenkomst Gem Groningen Gebiedsverkenning.  
Zaterdag 24 december 20:30 Kloosterkerk, Kerstnachtdienst 
Zaterdag 31 december 15:00 Scheuvelhuis, oudejaarsdag borrel 
Zaterdag 31 december 00:00 Kloosterkerk, kloksmeren 
Zondag 1 januari  00:30 Trefpunt, Oud en nieuw bijeenkomst  
Vrijdag 13 januari   20:00 Trefpunt, Nijjoarsveziede 


