
 
  

 Dag Taisner, 
 

  Hoe is het in Taisen met het project ‘de Verzoamelstee’? 
Na de dorpsbijeenkomst van 19 januari zijn we de woensdag erna (25 januari) begonnen met inloopochtenden. 
Op de inloopochtenden, tussen 09.00 uur en 11.30 uur, komen tot dusver wekelijks rond de 11 dorpsgenoten 
Trefpunt inlopen voor een kopje koffie of thee, voor een praatje, andere dorpsgenoten te ontmoeten of kennis 
te maken, of gewoon voor de gezelligheid. En gezellig is het! 
Mensen die belangstelling hebben, kunnen op de inloopochtenden kennis maken met een kleine handzame 
computer, een zogenaamde Tablet. En ik moet zeggen, daar wordt wekelijks door diverse bezoekers gebruik  
van gemaakt. 
Het ligt dan ook in de bedoeling om binnenkort een Tablet training te starten voor geïnteresseerden die geen of 
weinig computer ervaring hebben. Kennis maken met de Tablet en laten zien en proberen wat u er mee kunt. 
Mocht u ook belangstelling hebben, laat het me dan even weten.(050-3022475 of jannahofstede@home.nl) 
 
Iedere eerste woensdag van de maand is er een informatieve ochtend, zeg maar thema ochtend. 
Zo is er op 1 februari een voorlichter langs geweest van OV- bureau Groningen Drenthe, die de 20 aanwezigen 
voorlichting heeft gegeven over de OV-chipkaart. Een interessante ochtend. 
 
Welke thema’s staan er de komende tijd op het programma? 

 7 maart, 09.30 uur thema ochtend over de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de AOW en de digitale 
kanalen van de SVB. Voorlichter W.J.H. Westra van de SVB Groningen komt dan langs om daar alles 
over te vertellen. 

 4 april, 09.30 uur thema ochtend over erfrecht, schenkingen en volmachten. 
Notaris J. Hunderman van Emmius notarissen in Ten Boer, geeft dan informatie over genoemde 
onderwerpen. 

 2 mei, 09.30 uur thema ochtend over bewust omgaan met internet. (op dit moment onder voorbehoud) 
Nationaal MediaCoach mevrouw T. Luursema helpt jong en oud een weg te vinden in het gebruik van  
de nieuwe media zoals Hyves, Facebook, Twitter maar ook computergames. 

7 maart en 4 april zijn gratis. Mogelijk wordt er voor 2 mei een kleine bijdrage gevraagd. 
Wilt u een kopje koffie of thee, neem dan altijd even geld mee om het af te rekenen. 
Voor alles geldt: iedereen, jong en oud, Thesinger of niet, is VAN HARTE WELKOM. 
 
Enkele bezoekers van de woensdagochtenden, maar ook andere dorpsgenoten, hebben me al leuke ideeën en  
activiteiten doorgegeven. Zo gaat Trijn Oudman ons woensdagmorgen 14 maart leren hoe we een biedermeier 
met paaseitjes kunnen maken. Zelf even magnetronfolie, een schaar en plakband meenemen en € 2,00 voor de 
onkosten. Lijkt u dit ook leuk en wilt u langskomen? Wilt u mij dan vóór 7 maart even mailen? 
jannahofstede@home.nl of bellen? 050-302 2475. Dit in verband met aan te schaffen materialen. 
 
Kijk voor informatie en foto’s ook eens op Thesinge.com onder kopje dorpsbelangen. 
En……… op de woensdagochtenden is er ook plaats voor u en jou hoor. 
Kom gerust langs!  
 
Hartelijke groet van  Verzoamelsteemedewerker Janna Hofstede.  


