
 
 
Nieuwbrief Dorpsbelangen Thesinge   oktober 2022 
 
 
Inventarisatie belangstelling voor een (opfris)cursus AED 
Als sinds jaren hangt er bij het Trefpunt een zogenaamde AED (Automatische Externe 
Defibrillator). De AED kan bij hartritmestoornissen het verschil maken tussen leven en dood.  
We vinden het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Thesinge getraind zijn 
om de AED te bedienen. 
 
Dorpsbelangen wil via ’Groningen Hartveilig’ (groningenhartveilig.nl) weer een 
(opfris)training organiseren.  Deze training is voor iedereen toegankelijk, ongeacht of je al 
eerder een cursus hebt gehad. Met andere woorden voor de één een opfriscursus en voor 
de ander een introductiecursus. 
Voor de organisatie en planning van trainers willen we weten hoeveel bewoners 
belangstelling hebben voor een training. Deze zal op een doordeweekse avond in het 
Trefpunt plaatsvinden. 
 
Belangstelling voor een AED-cursus? 
Stuur een mailtje naar dorpsbelangen@thesinge.com om je belangstelling kenbaar te 
maken. 
Eind oktober gaan we in overleg met de Stichting Groningen Hartveilig een planning maken 
om daarna de exacte datum(s) te publiceren. 
 
 
Bijeenkomst Gebiedsverkenning 
Op 29 september jongstleden organiseerde Dorpsbelangen Thesinge samen met de Stichting 
Leefomgeving Thesinge een bijeenkomst in het Trefpunt over de Gebiedsverkenning rond 
ons dorp die de Gemeente Groningen momenteel uitvoert.  
Door 35 aanwezigen is in vier groepen gesproken over de thema’s #Wonen en 
voorzieningen, #Energietransitie, #Sport, recreatie en cultuur en #Groen, landbouw en 
biodiversiteit. 
Iedere tafel gaf aan het einde van de avond een korte presentatie van de bespreekpunten. 
Het verslag met alle bespreekpunten zal door Dorpsbelangen samen met SLT naar de 
gemeente Groningen teruggekoppeld worden en als uitgangspunt dienen voor gesprekken 
met de Gemeente Groningen. 
 
 
Vragen ALV 
Tijdens de ALV 2022 zijn door leden vragen gesteld waar het bestuur tijdens de vergadering 
geen antwoord op konden geven. Na enig navraag en uitzoekwerk hebben we op alle vragen 
een antwoord.  Op Thesinge.com staat een document waarin we de vragen beantwoorden 
dan wel een update geven.   
 
 



 
 
Innen contributie 
De contributie voor het lidmaatschap van Dorpsbelangen wordt binnenkort geïnd. Voor de 
meeste leden via automatische incasso of anders middels een nota in de bus. Gaat er iets 
mis? Neem dan contact op met het secretariaat via dorpsbelangen@thesinge.com. 
 
Allerzielen  
Op zondagavond 6 november is op de begraafplaats te Thesinge gelegenheid om samen stil 
te staan bij onze overleden dierbaren. Het is laagdrempelig en iedereen is welkom, met 
geloofsovertuiging of zonder. Er is gelegenheid om een kaarsje te ontsteken, ook voor een 
dierbare die niet in Thesinge is begraven. Eenieder is welkom tussen 18:30 uur en 20:00 uur. 
Op deze avond is er de mogelijkheid om te luisteren naar muziek van onder andere 
TheSingers, en kunt u een bakje troost (koffie of thee) komen halen. Ook kunnen de 
kinderen iets maken door middel van een kleine knutselopdracht. 
 
Dit jaar plaatsen we een giftenbox, met de mogelijkheid om hier geheel vrijblijvend een 
kleine donatie in te doen.  
We zoeken nog vrijwilligers voor het opbouwen op zaterdagmiddag 5 november vanaf 15:00 
uur en voor het opruimen maandag 7 november 10:00 uur. Alle hulp is welkom en je kunt je 
aanmelden bij een van onderstaande contactpersonen. 
 
Saskia Vaatstra 06 52418186, Esther Grotenhuis 06 10241459, Alex Mollema 06 29036162  
 
 
Ook Dorpsbelangen zegt Ja tegen de stickers! 
Wellicht heeft u de oproep van de familie Tammens-Santing in de G&T van augustus 2022 al 
gelezen? Graag besteden wij hier ook nog even aandacht aan.  
 
Samenvattend: de folderwijk van Andreas dreigt in het geding te komen. De verspreiders van 
reclamefolders stappen over op een digitaal systeem. Dat maakt het voor ontvangers 
mogelijk om hun ‘abonnement’ tussentijds online te wijzigen. De bezorgers gaan per 1 
januari 2023 met een digitale looplijst op pad en die kan wekelijks verschillen. Voor Andreas 
is deze nieuwe werkwijze niet haalbaar.  
 
Wij kunnen Andreas helpen 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat Andreas zijn folderwijk kan behouden. Dit lukt als we 
de  Nee/Ja-stickers blijven gebruiken en iedereen hieraan meedoet. Het gaat om alle huizen 
binnen de komborden, inclusief de brievenbussen op de hoek Lageweg / G.N. Schutterlaan. 
Doen! 
We vragen jullie om de diverse kanalen in de gaten te houden over verdere ontwikkelingen. 
Mochten er suggesties of bezwaren zijn dan kunnen jullie de familie Tammens rechtstreeks 
benaderen. Dorpsbelangen hierover mailen via dorpsbelangen@thesinge.com kan ook. Wij 
zullen er dan voor zorgen dat de mail op de juiste plek terechtkomt.   
 


