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Berichtje van het bestuur 
We hopen dat alle Thesingers een leuke vakantie 

hebben gehad, mooie herinneringen hebben 

gemaakt en er weer helemaal uitgerust tegenaan 

kunnen. Ook het bestuur heeft haar zomerreces 

achter de rug en is weer helemaal fit om 

activiteiten te organiseren en de belangen van ons 

mooie dorp te behartigen. Kortom alle ingrediënten 

voor een mooi najaar! 

Herhalingstraining Reanimatie/AED 
Op 6 en 7 oktober organiseert Dorpsbelangen een 
herhalingscursus reanimatie.  Wanneer u hier graag bij 
aanwezig wilt zijn, kunt u zich voor 28 september opgeven  
bij Johan Oomkes.  
Dit kan zowel telefonisch (06-30137615) maar het liefst  
per mail via johanoomkes@home.nl 
We willen dan in kleine groepjes nog eens gaan oefenen.  

De aanvangstijd volgt nog. De kosten bedragen € 2,50 per 
persoon. Graag bij opgave aangeven welke dag u het  
beste past. 

Nieuwe leden 
Tijdens de laatste ALV kregen we de opmerking 
dat het aantal leden al jaren dalende was, en  
of we hier nog iets aan gingen doen.  
We hebben daarop natuurlijk actie ondernomen. 
Na inventarisatie bleken er toch best wel een 
aantal niet leden te zijn. De afgelopen periode  
hebben we deze bezocht. En hoewel het antwoord 
niet altijd positief was heeft dit toch geresulteerd 

in 12 nieuwe leden! Daar zijn we als bestuur erg 
blij mee! 

Tocht om de Noord 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de wandelaars van de 
Tocht om de Noord dit jaar door Thesinge lopen. Op 
zaterdag 26 september bezoeken ongeveer 3800 
wandelaars tussen elf uur ‘s ochtends en vier uur ‘s 
middags ons dorp. Het thema van de tocht is dit jaar 
“Het geluid van Groningen”. 
Er zijn veel muzikanten bereid gevonden muziek te 
maken op deze dag. Bands, koren, organisten in de 

kerken, live muziek, verhalen vertellers, de Thesinger  
fototentoonstelling, open smederij, catering in Trefpunt 
en in de Oude School, teveel om op te noemen. 
Langs de route worden de straten versierd. Aan u tevens 
het verzoek zoveel mogelijk af te stemmen op Radio 
Noord en dit buiten hoorbaar te maken. 
 
Wilt u meewerken als vrijwilliger? Graag! 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het voorbereidend 
comité: Clara van Zanten,  Heina van Zanten, Pluc 
Plaatsman, Jan Mollema, Alex Mollema en Annelies 
Hofstede. 

Meer informatie op thesinge.com of todn.nl. 

Roelie Dijkema prijs 
Zoals al eerder gecommuniceerd is de Roelie 
Dijkema prijs dit jaar ‘uitgereikt’ aan de 
organisatie van de Thaisner DörpsRun (Menco vd 
Berg, Stoffer Havinga en Karline Malfliet). 
Uitgereikt staat expres tussen aanhalingstekens 
omdat de daadwerkelijke uitreiking nogal wat 
voeten in aarde had. De agenda’s waren moeilijk 
te koppelen waardoor de uitreiking steeds op zich 
liet wachten. Maar uiteindelijk is het goed 
gekomen en zal de prijs (hoe toepasslijk) worden 
uitgereikt vóór de start van de DörpsRun op 19 
september.  

Betonpalen Schutterlaan 
Hoewel de betonpalen aan de Schutterlaan nog 
steeds mooi verpakt zijn hebben wij als 
dorpsbelangen niet stil gezeten om te kijken naar 
alternatieven.  
We hebben inmiddels een tweetal subsidies 
ontvangen die ons financiële ruimte geven om te 
kijken naar een definitieve oplossing.  
We zijn op zoek naar dorpelingen die mee willen 
denken/helpen bij het realiseren van een 

definitieve oplossing voor deze trilling remmers.  
U kunt hiervoor mailen naar het adres van 
dorpsbelangen: dorpsbelangen@thesinge.com. 

U kunt nog steeds meehelpen als 
vrijwilliger 
De komende maanden staan er weer een aantal 
activiteiten op de kalender zoals Sinterklaasintocht, 
intocht Thaisner kerstboom en uiteraard Oud & Nieuw. 
Hoewel het allemaal nog even duurt, hebben we als 
bestuur besloten al wel vast de eerste communicatie de 
deur uit te doen. Zodoende hebben we iets meer 
voorbereidingstijd en de mogelijkheid zaken iets groter 

aan te pakken. De enquête van eind 2014 heeft onze 
vrijwilligerspoule iets uitgebreid echter kunnen wij nog 
steeds mensen gebruiken.  
Zin in? Mail dorpsbelangen@thesinge.com. 


