Jaarverslag 2006.
2006 is nog maar net begonnen of Dorpsbelangen staat alweer klaar: kloksmeren in de
kloosterkerk, een borrel tijdens het luiden van de klok ( Piet Huisman: der was zo´n lawaai, ik
kon klok nait ains meer heuren).
Vervolgens op naar het Ons Trefpunt voor de volgende borrel.
De nijjoarveziede werd opgeluisterd met een optreden van De Koning en de Dame, of te wel
Wouter de Koning en Rika Dijkstra, die met LUISTER liedjes de zaal vermaakten.
Het bestuur werd tijdens de jaarvergadering versterkt met Daphne Wiegertjes. Sake Heidema
en Marga Boswijk waren aftredend en herkiesbaar en dus herkozen.
De jaarlijkse fietstocht vond plaats met prachtig weer en de 34 deelnemers hebben dan ook
weer genoten. Zoals elk jaar werd de tocht weer uitgezet door Roelie Dijkema en Roelf Jansen.

Het zomerfeest werd goed bezocht. Een spellencircuit met oud Hollandse spellen van de Ryke,
inmiddels weer vertokken uit Thesinge, een patatkar, een kinderdisco en later een reünie van
de roemruchte disco Puffenstuf maakten de dag compleet.
38 mensen gingen mee met de Thaisner Rais, een rondrit door onze mooie provincie. Dit keer
zonder leeftijd grenzen vanaf 50, maar voor alle leeftijden, lid of geen lid.
Er was weer avond voor nieuwe bewoners in ´t Jopje. Er was veel belangstelling. Het blijkt een
avondvullend programma als je alle verenigingen, instellingen en bedrijven in Thesinge wilt
presenteren.
Sinterklaas deed Thesinge weer aan en samen met de school was het weer een prachtig feest.
De kerstboom aan de Molenweg werd weer geregeld door Jacob van Zanten en opgetuigd door
Roelf en Rijkwerd jansen, Roelf Koopman en Jo Schupert.
De reconstructie van de Molenweg en de Kerkstraat zou vlak na de vakantie plaatsvinden maar
door trage ambtelijke molens wordt dit nu begin 2007
De gemeente / molenstichting ? heeft de molen water- en winddicht gemaakt.
De garagesale ( wel wait ter een goud grunnings woord veur ) deed vele goederen van
eigenaar veranderen: de volgende keer kun je ze weer terug kopen.
Een actieve buurtvereniging van de Schutterlaan doet veel voor de aanwonenden, die dat wel
waarderen. Een aantal succesvolle activiteiten zullen dit jaar i.s.m. DB voor het hele dorp
georganiseerd worden.
Het nieuwe dorpshuis stond op alle agenda´s van 2006. De gemeente zorgde voor veel ophef
door de gymzaal te willen sluiten en die sluiting te koppelen aan de realisaties van het
dorpshuis. Dat de sluiting de gemoederen bezig hield bleek wel uit de grote opkomst op de
vorige jaarvergadering,. Om zo veel mogelijk informatie te geven en zoveel mogelijk invloed
op de politiek uit te kunnen oefenen hebben we op 19 april de gemeenteraad uitgenodigd,
alsmede de betrokken partijen (school, peuterspeelzaal, en kerk). Het was een geslaagde
avond waar duidelijk het dilemma van Thesinge over het voetlicht gebracht werd. Een week
later was het jaarlijkse overleg met B&W. Ook tijdens dit overleg was er veel aandacht voor
het dorpshuis en de gymzaal. in de periode die daar op volgde hebben we in goed en
constructief overleg met de school een strategie proberen te bepalen. Er is meerdere keren
ingesproken tijdens raadsvergaderingen en ook achter de schermen is vaak overleg geweest.

Dat dit ook de politiek bezig hield bleek wel uit de luidsprekerwagen die i.v.m. verkiezingstijd
door het dorp reed en waarin het CDA luid aankondigde voor behoud van de gymzaal in
Thesinge te zijn. De raad moest uiteindelijk beslissen over wel of geen dorpshuis en wel of
geen gymzaal. Een vervelende beslissing waarbij altijd een groep ongelukkig zou worden.
Gelukkig kwam een betrokken Thesinger ondernemer met een fantastisch plan: het gebouw
aankopen, zijn bedrijf er in vestigen en de gymzaal intact laten. En zo geschiedde.
Verder zijn de voorbereidingen achter de schermen gewoon door gegaan. Wij zijn de cie.
Dorpshuis i.o. bestaande uit............zeer erkentelijk voor het vele werk dat verricht is. Er zal
nog veel werk verzet moeten worden. De belangrijkste vraag is of er genoeg geld gevonden
kan worden. Vervolgens moet de bouw starten en moet iedereen gemobiliseerd worden. 2007
wordt een cruciaal jaar.
De jeugd is weer actief. Enkele jongeren werd gevraagd om de website op te klanderen. Nou,
dat wilden ze wel, maar dan moest er ook iets gebeuren voor de jeugd. Dus staken Miranda
Schuppert, Klaas Kol en Jan van der Woude de koppen bij elkaar en begonnen met disco voor
de jeugd: het loopt erg goed. Heel goed: eigen initiatief .
Over eigen initiatief: de aanwonenden van de Singel waren slecht te spreken over het lapwerk
aan de weg. De toestand was in hun ogen zo slecht, dat je van Russische toestanden kan
spreken, of te wel het Moldavie aan het maar. Na overleg met de gemeente blijkt dat de Singel
in 2007 geheel opgeknapt gaat worden, en naar wens van de bewoners.
Natuurlijk zitten we ook regelmatig te vergaderen, 1 x per maand. Er is veel overleg over het
dorpshuis, en 1 x per jaar zitten we met B&W om de tafel.
1 keer per jaar gaat het bestuur uit eten. Nou ja, uit is een groot woord. Ofwel we zitten bij
iemand thuis, of we zitten in Ons Trefpunt. Altijd van de partij zijn de ereleden. We hebben de
laatste 2 keer een club mensen uitgenodigd die veel werk gedaan hebben voor het dorp. In
2006 was dat de dorpshuis cie.
De vereniging telde eind 2006 ??? leden.

