Nieuwsbrief Dorpsbelangen

Thesinge, december 2011

Kerstboom
Ook dit jaar komt er weer een mooie grote kerstboom uit het Duitse Hesel op “Smidshouk”.
Zaterdag 10 december gaan de vrijwilligers met een vrachtauto van Reinders uit Ten Post op weg naar Duitsland.
Komt u vanaf ongeveer 16:00 uur helpen de kerstboom op te tuigen onder het genot van een glaasje glühwein of
chocolademelk? Voorafgaand zijn er de volgende activiteiten:
Rondleiding door Jakob van der Woude
“Van de Middeleeuwen tot de eeuw van mijn vader”
Historische rondleiding door Thesinge. Om 14:30 uur verzamelen op “Smidshouk”. Maximum groepsgrootte is 30
personen. De rondleiding duurt ongveer een uur.
Kerstversiering maken
Kinderen zijn vanaf 14:30 uur welkom in Trefpunt waar we kerstversiering gaan maken voor de grote kerstboom.

Kerstnacht
De kerken in Thesinge en Garmerwolde organiseren op 24 december om 20:30 uur resp. 22:00 uur kerstnachtdiensten
en nodigen iedereen uit hier aan deel te nemen. Het aantal plaatsen in, met name de Kloosterkerk in Thesinge, is
beperkt, dus kom op tijd.
Na afloop biedt Dorpsbelangen een glas glühwein of chocolademelk aan.

Kloksmeren
Nieuwjaarsnacht van 00:15 uur tot 00:45 uur is het kloksmeren in de Kloosterkerk.
U bent van harte welkom om een slokje te komen nemen.

Dorpshuis open
Zoals elk jaar is ook dit jaar het dorpshuis op nieuwjaarsnacht weer geopend van 00:30 uur tot ongeveer 3:00 uur om
elkaar het beste te wensen.
Er zijn nog vrijwilligers nodig. Wil je helpen? Neem dan even contact op met Trefpunt of Dorpsbelangen.
Er is gezellige (dans)muziek en het eerste drankje wordt u aangeboden.

Nij-joarsverziede
Op zaterdag 14 januari vanaf 20:00 uur in Café Molenzicht
Thomasvoar en Pieternel
Tombola
Muziek
Kaarten à € 8,- p.p. zijn verkrijgbaar op 7 januari tussen 10:00 uur en 12:00 uur verkrijgbaar bij
Marinus Vermue, G.N. Schutterlaan 18.
Telefonisch bestellen kan tussen 11:00 uur en 12:00 uur (050) 525 1272.

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

z.o.z.

De nieuwsbrief is ook op internet te bekijken: www.thesinge.com/dorpsbelangen/nieuwsbrieven/
Secretariaat en aanmelding nieuwe leden: E-mail: dorpsbelangenthesinge@gmail.com Tel. (na 18:00 u): 06-26688828

vervolg...

Thesinge, december 2011

Schoolplein en Speelveld
Contactpersoon: Geerten Eijkelenboom

Het is zover: De herinrichting van het schoolplein en het opknappen van het speelveld gaat binnenkort van start.
Het benodigde geld voor de herinrichting van het schoolplein is binnen! Er is, naast de bijdrage van de gemeente
een bedrag van ruim 20.000 euro bij elkaar gebracht door de fondsenwerkgroep.
De gemeente wil de herinrichting gebruiken om ook de riolering en bestrating te controleren en te vervangen. Dit
zal gelijktijdig met de herinrichting van het plein gaan gebeuren. Het is dus te hopen dat we dit jaar een niet al te
strenge winter krijgen zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Volgens planning
moet op 31 maart 2012 alles klaar zijn zodat er in Thesinge weer volop gespeeld kan worden!

De Vonk van Ten Boer
Informatie van de Gemeente

De “vonk van Ten Boer” is een wedstrijd die de komende weken in de Gemeente Ten Boer wordt uitgerold.
Nieuwsgierig? Kijk dan op www.devonkvantenboer.nl naar wat voor ideeën De Vonk van Ten Boer op zoek is!
De Vonk van Ten Boer is op zoek naar initiatieven en ideeën van inwoners. Initiatieven waar kinderen of jongeren
aan meedoen en waar ze wat aan hebben. Waar ze van leren dat het leuk is en de moeite waard om vaker
iets met en voor anderen te doen. Bijvoorbeeld een middag waarop jongeren aan kinderen gaan voorlezen, of
jongeren die ouderen wegwijs maken in de sociale media.
Heb je ook een idee of een initiatief? Stuur het in vóór 13 januari en zorg dat jouw idee de TOP VONK wordt van
de Gemeente Ten Boer.

Verzoamelstee
Contactpersonen dorpsbelangen: Yvonne van der Weert en Annelies Hofstede

Op 19 januari zijn alle dorpsgenoten van harte welkom voor een informatieavond over de Verzoamelstee. Er
wordt informatie gegeven over de uitkomsten van het onderzoek en de concrete plannen voor de eerste helft van
2012 worden gepresenteerd. We starten om 19:00 uur in Trefpunt.

De bus, lijn 47
Informatie van de Verzoamelsteemedewerker (Janna Hofstede)

Innersdijk heeft een tijdelijke huisvesting in Ten Boer, daarom rijdt de bus (lijn 47) vaker en door tot aan de ingang
van Innersdijk.
Route Buslijn 47:
Kardinge-Lewenborg-Ruischerbrug-Garmerwolde-Thesinge-Sint Annen-Ten Boer (en terug).
Deze lijn gaat doordeweeks 8 keer per dag en rijdt ook op zaterdag (6 keer).
Zie voor de dienstregeling www.qbuzz.nl of plan uw reis op www.9292ov.nl
Tip: vanuit Thesinge met de bus naar het winkelcentrum Lewenborg.

Contributie 2011
Contactpersoon: Annelies Hofstede (Penningmeester)

Denkt u, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, nog aan het betalen van de contributie over 2011? Wij stellen
betaling per automatische incasso of handmatige overboeking via de bank op prijs.
Nog geen lid? Download dan het lidmaatschaps formulier op internet (thesinge.com/dorpsbelangen/db/)
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