
Jaarverslag van de vereniging dorpsbelangen over het jaar 2008 
 
  
 
Waar hielden wij ons in 2008 zoal mee bezig: 
 
De bypass. We hebben bijeenkomsten bezocht, omwonenden gesproken, en een clubje 
opgericht met mensen uit het dorp die op meerdere terreinen hun kennis hebben. 
 
Om eens per jaar een hard werkende vrijwilliger in het zonnetje te zetten hebben we de 
Roelie Dijkema Bokaal opgericht. Het afgelopen seizoen stond de bokaal bij Roelie in de 
tuin. 
 
Het bestuur organiseert jaarlijks een etentje. Uiteraard zijn we daar zelf ook aanwezig, maar 
er wordt ook steeds een aantal vrijwilligers uitgenodigd. Dit jaar was dat de club die de 
Sinterklaas intocht organiseert.   
 
De molen heeft ook onze aandacht. Een domper was  dat Germania niet voor subsidie in 
aanmerking komt om de broodnodige restauratie door de voeren. Molenaar Cor Gerkes was 
begin vorig jaar flink in de weer om wat kleine opknapklusjes te verrichten. Vervolgens lijkt hij 
van de aardbodem verdwenen en is er weinig meer te doen bij de molen. Dat vinden wij 
jammer. Daarom zijn we bezig om te kijken wat we zelf kunnen regelen middels een 
plaatselijke commissie, niet alleen wat betreft de activiteiten, maar ook om financiële 
structuren in de gaten te houden en om een gesprekspartner te zijn bij de molenstichting 
Fivelingo. Tijdens de klussendag is de kap in de molen ontdaan van een flinke hoeveelheid 
takken. 
 
Die klussendag, eigenlijk bedoelt als nationale Burendag, hebben we aangegrepen om het 
dorp wat op te knappen, zoals de bestrating bij het dorpshuis, onkruid wieden in de haven, 
klussen op het schoolplein en snoeien van bal onvriendelijke prikstruiken op het sportveld. 
Zo’n 35 mensen waren in touw. 
 
 
We dachten dat we het hondenpoepbeleid van de agenda hadden, maar het is blijkbaar een 
taaie materie. Er hangen her en der al schepjes in het dorp en mede daardoor hebben we een 
relatief schoon hp dorp. We dachten dus dat de gemeente dat maar eens moest belonen. 
Daarom hebben we een burgerinitiatief met 80 handtekeningen ingediend om de 
hondenbelasting verlaging af te dwingen. De gemeenteraad zal er nog enkele vergaderingen 
aan wijden. Een aantal kinderen hebben zich als hp politie in de strijd geworden: zij houden 
regelmatig een drollentelling. 
 
Op Smitshouk is een gedenkteken opgericht. Op initiatief van Jacob van Zanten en i.s.m.  
met nabestaanden en buurtbewoners hebben we het plan opgevat om verzetsheld Hendrik 
Ridder te eren en te gedenken. Door sponsoren, de Schutter stichting, de plaatselijke kerken , 
de school, de provincie en een bijdrage van dorpsbelangen kon het project worden 
gefinancierd. Het is gemaakt door Herbert Koekkoek en is door Rika Pot onthuld op zondag 4 
mei, na afloop van een herdenkingsdienst.  
 

Thesinge is sinds kort voorzien van de AED. Wat is een AED? Een automatische externe 
defibrillator. Het is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een 
circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een  elektrische schok wordt 
toegediend, met als doel het  hart weer in een normaal  ritme te brengen (wikipedia).  Er is 
een cursus geweest om mensen op te leiden voor de bediening ervan. 20 personen hebben de 
cursus gevolgd. De stichting SOG Ten Boer heeft het apparaat beschikbaar gesteld. Het 
onderhoud is voor rekening van dorpsbelangen. 

 



 

Als dank aan alle Thesingers die hebben bijgedragen aan de realisatie van het nieuwe 
dorpshuis boden wij op 30 aug een swingend feest met een liveband aan. Ruim 100 
aanwezigen genoten van de muziek ten gehore gebracht door Alternativ. 

Verder hebben we plannen om een historische vereniging op te richten. Het doel is om het 
vergaren, beheren en documenteren van de geschiedenis van Thesinge.  

1 keer per jaar hebben we overleg met B&W. Samen met de wijkagent bespreken we klein 
leed en aanverwante zaken. Het contact met de gemeente verloopt over het algemeen goed, al 
moet je ze af en toe wat achter de broek zitten. 

Het blijkt lastig om de jeugd georganiseerd te krijgen. Ze willen wel, maar op bestuurlijk vlak 
het stagneert het. En dat is jammer, want er liggen subsidies klaar in Ten Boer voor 
jeugdwerk. 

N.a.v. de eerder gehouden lichtenquête zijn we met iemand van de milieudienst Groningen 
en van Essent door Thesinge gelopen om te zien of de verlichting kan worden gedimd. Dit is 
technisch wel mogelijk. De kosten hiervan zijn in 8 jaar terug verdiend. De gemeente heeft 
hierover nog geen besluit genomen. 

Jacob is van sociale zaken. Mensen vanaf 50 jr getrouwd, en jarig boven de 90 verrast hij 
met een bloemetje.   

Het contact met het dorp gebeurd via de website en middels de nieuwsbrieven. 

Verder hadden we weer onze vaste activiteiten: 

• Kloksmeren in de Kloosterkerk, 1 fles jenever en 3 flessen berenburg gingen er door, 
vervolgens kwamen er 170 mensen op het Trefpunt af, die samen 750 x een toast 
uitbrachten 

• 12 jan hielden we de Nijjoarsverziede, met een optreden van B en dubbel D. 
• Op 2e Paasdag hadden we neutenschaiten, i,s,m, de Schutterlaan, die ook het 

paaseieren zoeken organiseert. 
• Roelie en Roelf hebben weer een mooie fietstocht uitgezet, die verreden werd op 30 

mei. 
• De Thaisner rais is niet doorgegaan. De droeve reden was het overlijden van Speedy 

Sarfo, die op die dag werd begraven. 
• De intocht van Sinterklaas was op 29 nov. Al een week van te voren stond er een 

caravan op het schoolplein. Hier kon de Sint zich af en toe even terugtrekken van zijn 
werk, en de kinderen konden er tekeningen inleveren. 

• De kerstboom bracht weer licht in duistere dagen.  
• Na afloop van de Kerstnachtdienst schonken we gluehwein. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


