
Jaarverslag	  over	  het	  jaar	  2009.	  
	  
Dorpsbelangen	  is	  niet	  alleen	  zichtbaar	  met	  de	  	  vaste	  ijkpunten	  in	  het	  jaar,	  zoals	  de	  nijjoarsverziede	  
en	  sinterklaas,	  	  er	  wordt	  ook	  veel	  werk	  verricht	  dat	  niet	  direct	  zichtbaar	  is.	  
En	  omdat	  het	  ondoenlijk	  is	  om	  als	  bestuur	  alles	  zelf	  te	  regelen,	  betrekken	  we	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  
uit	  het	  dorp	  bij	  de	  diverse	  activiteiten.	  En	  wat	  blijkt:	  er	  zijn	  veel	  mensen	  ,	  die	  elk	  met	  hun	  eigen	  
specifieke	  vaardigheden	  	  zich	  ook	  nog	  eens	  willen	  inzetten	  voor	  het	  	  dorpsbelang.	  En	  daar	  zijn	  wij	  als	  
bestuur	  erg	  blij	  en	  dankbaar	  voor.	  
	  
Een	  daarvan	  is	  de	  werkgroep	  by-‐pass.	  	  De	  by-‐pass	  staat	  al	  vanaf	  2003	  op	  de	  agenda.	  
De	  werkgroep	  	  bestaat	  uit	  Deirdre	  Klijn,	  Wout	  Bijkerk,	  Eveline	  Hilhorst,	  ArjenZelders	  en	  namens	  DB,	  	  
Aletta	  van	  der	  Neut	  en	  Menco	  van	  der	  Berg.	  
Er	  is	  begin	  2009	  veel	  vergaderd.	  Onder	  andere	  om	  zowel	  schriftelijk	  als	  mondeling	  de	  zienswijze	  op	  
het	  concept	  POP	  (	  Provinciaal	  Omgevings	  Plan	  )te	  geven.	  Hoewel	  daar	  in	  nog	  niet	  echt	  sprake	  was	  
van	  de	  bypass	  is	  wel	  ingesproken.	  Kern	  van	  de	  reactie:	  
-‐	  we	  herkennen	  het	  doorstromingsprobleem	  op	  de	  N360	  niet	  
-‐	  de	  studies	  van	  de	  provincie	  wijzen	  niet	  uit	  dat	  de	  bypass	  een	  verkorting	  van	  de	  reistijd	  biedt	  
-‐	  we	  willen	  dat	  het	  probleem	  integraal	  behandeld	  wordt	  dus	  incl.	  de	  weg	  langs	  het	  Eemskanaal	  	  
	  	  
Op	  21	  april	  was	  de	  laatste	  avond	  in	  de	  reeks	  van	  workshops	  van	  de	  provincie	  waarin	  de	  deelnemers	  
mochten	  meedenken,	  alternatieven	  ontwikkelen	  etc.	  Tijdens	  deze	  avond	  kwam	  als	  verrassing	  naar	  
voren	  dat	  	  het	  zoekgebied	  uitgebreid	  gaat	  worden	  tot	  de	  zuidkant	  van	  het	  Eemskanaal.	  Dit	  n.a.v.	  de	  
vele	  reacties	  tijdens	  de	  workshops.	  Deze	  uitbreiding	  is	  natuurlijk	  goed	  nieuws	  voor	  Thesinge,	  maar	  
betekent	  wel	  dat	  de	  workshops	  herhaald	  moeten	  worden,	  maar	  nu	  met	  de	  bewoners	  uit	  het	  gebied	  
Meerstad/Slochteren.	  De	  planning	  is	  dat	  in	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  dit	  jaar	  de	  resultaten	  van	  het	  
integrale	  onderzoek	  gepresenteerd	  zullen	  worden.	  Dan	  weten	  we	  ook	  of	  de	  verbindingsweg	  N46-‐
N360	  nog	  steeds	  de	  voorkeur	  van	  de	  provincie	  geniet.	  
	  
	  
Er	  is	  een	  	  werkgroep	  ommetjes	  in	  het	  leven	  geroepen.	  Hierin	  hebben	  zitting:	  Geerle	  van	  der	  Veen,	  
Marinus	  Vermue,	  Pieter	  Holtman	  en	  Koos	  van	  de	  Belt.	  	  
Enkele	  jaren	  geleden	  is	  er	  een	  prijsvraag	  uitgeschreven.	  Dorpen	  konden	  een	  ommetjesplan	  in	  
leveren;	  die	  moest	  voldoen	  aan	  een	  aantal	  criteria.	  De	  hoofdprijs	  was	  het	  financieel	  realiseren	  ervan.	  
Er	  kwam	  zoveel	  respons	  op	  de	  oproep,	  dat	  er	  geld	  beschikbaar	  kwam	  van	  de	  provincie	  om	  alle	  
ommetjes	  mogelijk	  te	  maken.	  Onder	  leiding	  van	  Landschapsbeheer	  Groningen	  worden	  de	  plannen	  
verder	  uitgewerkt	  en	  ondersteund.	  Op	  26	  nov.	  is	  de	  werkgroep	  begonnen.	  	  De	  plannen	  moeten	  eind	  
dit	  jaar	  klaar	  zijn	  omdat	  de	  subsidie	  dan	  stopt.	  
	  
De	  historische	  commissie	  is	  in	  het	  leven	  groepen.	  Hier	  zitten:	  Ton	  Heuvelmans,	  Pluc	  Plaatsman,	  Peta	  
Jurjens	  en	  Wolter	  Karsijns.	  De	  commissie	  heeft	  zich	  in	  de	  G&T	  aan	  het	  dorp	  voorgesteld	  en	  heeft	  	  
daarin	  inmiddels	  een	  vaste	  rubriek.	  Daarop	  kwam	  meteen	  een	  reactie.	  De	  achterkleindochter	  van	  
Gerrit	  Niklaas	  Schutter,	  de	  naamgever	  van	  de	  laan,	  kwam	  met	  een	  geschrift	  waarin	  hij	  aan	  het	  eind	  
van	  zijn	  leven	  zijn	  memoires	  	  opstelt.	  Schutter,	  geboren	  in	  1851	  en	  overleden	  in	  1949,	  dus	  bijna	  100	  
jaar	  oud,	  beschrijft	  het	  leven	  in	  en	  om	  Thesinge	  en	  de	  vele	  commissies	  en	  organisaties	  waarin	  hij	  
zitting	  had.	  	  
	  
Het	  hondenpoepbeleid	  vond	  zijn	  hoogtepunt	  	  in	  de	  start	  van	  een	  pilot	  project	  waarbij	  de	  
hondenbezitters	  een	  waarderingssubsidie	  ontvangen	  voor	  het	  drolvrij	  houden	  van	  het	  dorp.	  Op	  
maandagavond	  17	  aug.	  kwam	  burgemeester	  Annet	  van	  der	  Hoek	  hoogstpersoonlijk	  naar	  Thesinge,	  
want	  het	  initiatief	  is	  volgens	  de	  Vereniging	  van	  Nederlandse	  Gemeenten	  uniek	  in	  Nederland.	  	  
De	  aanwezige	  hondenbezitters	  spraken	  zich	  unaniem	  uit	  voor	  het	  project.	  Ter	  controle	  wordt	  er	  in	  
november	  een	  tussentijdse	  meting	  gedaan	  en	  in	  april	  2010	  een	  eindmeting.	  De	  aanwezigen	  kregen	  



aan	  het	  eind	  van	  de	  avond	  een	  zakje	  met	  krokusbollen	  onder	  het	  motto:	  Geen	  drollen	  maar	  bollen.	  	  
Wat	  een	  opmerking	  van	  Piet	  Huisman	  in	  2007	  over	  drollenoverlast	  al	  niet	  teweeg	  heeft	  gebracht.	  	  De	  
gemeente	  heeft	  veel	  tijd	  in	  dit	  project	  gestoken	  en	  dat	  kunnen	  wij	  alleen	  maar	  waarderen.	  
	  
Een	  film	  over	  oud	  Thesingers	  is	  op	  DVD	  gezet	  en	  voorzien	  van	  een	  stem	  die	  de	  personen	  op	  de	  film	  
weergeeft.	  De	  DVD	  is	  te	  koop	  voor	  €	  7,50.	  Hiervoor	  is	  veel	  werk	  verricht	  door	  Kor	  van	  Zanten	  en	  Pluc	  
Plaatsman,	  waarvoor	  onze	  hartelijke	  dank.	  
	  
Wij	  hebben	  niet	  direct	  zeggenschap	  over	  de	  molen.	  Dat	  is	  de	  stichting	  Fivelingo,	  die	  eigenaar	  is.	  Dat	  
de	  restauratie	  subsidie	  toch	  is	  verstrekt	  was	  niet	  te	  danken	  aan	  de	  bemoeienis	  van	  dorpsbelangen	  
maar	  aan	  de	  inzet	  van	  de	  stichting	  Groninger	  	  Molenhuis.	  Toch	  zijn	  wij	  daar	  uitermate	  verheugd	  over.	  
Want	  wat	  is	  een	  molen	  zonder	  draaiende	  wieken?	  	  
Een	  drietal	  heren,	  te	  weten	  Roelf	  Jansen,	  Jan	  Mollema	  en	  Henry	  Zuidinga	  zijn	  namens	  het	  dorp	  bij	  de	  
molen	  betrokken.	  	  	  	  De	  kap	  incl.	  de	  wieken	  van	  de	  molen	  gehaald.	  Molenmaker	  Doornbosch	  uit	  
Adorp	  heeft	  het	  geheel	  in	  zijn	  loods	  opgeslagen.	  Daar	  zal	  de	  kap	  geheel	  worden	  gerestaureerd	  	  en	  
binnenkort	  weer	  geplaatst	  worden.	  Eind	  2010	  worden	  de	  wieken	  weer	  aangebracht.	  	  
	  
Ons	  erelid	  Roelf	  Jansen	  werd	  80	  jaar.	  En	  nou	  niet	  denken	  dat	  een	  erelidmaatschap	  inhoudt	  dat	  je	  
lekker	  achterover	  kan	  leunen	  en	  alleen	  komt	  opdraven	  als	  er	  een	  feestje	  is:	  Roelf	  gaat	  
onverstoorbaar	  door	  en	  springt	  nog	  regelmatig	  bij	  met	  allerhande	  klusjes.	  
Erelid	  Roelie	  Dijkema	  moest	  een	  zware	  hartoperatie	  ondergaan,	  maar	  komt	  daar	  sterker	  uit	  dan	  ooit:	  
ze	  staat	  alweer	  op	  de	  planken,	  zowel	  als	  Pieternel	  als	  met	  FIOD.	  
	  
We	  mochten	  3x	  in	  Ten	  boer	  opdraven	  bij	  de	  burgemeester.	  Rika	  Pot	  nam	  afscheid,	  Annet	  van	  der	  
Hoek	  was	  een	  interim,	  en	  in	  augustus	  is	  Andre	  van	  de	  Nadort	  geïnstalleerd.	  Bij	  het	  afscheid	  van	  Rika	  
Pot	  waren	  wij	  verhinderd,	  maar	  we	  werden	  bij	  haar	  thuis	  uitgenodigd	  om	  een	  fotoverslag	  van	  
Thesinge,	  met	  daarin	  haar	  bemoeienis	  met	  het	  dorp,	  aan	  haar	  te	  overhandigen.	  
	  
De	  Roelie	  Dijkema	  bokaal	  is	  naar	  Jan	  Mollema	  gegaan.	  Hij	  mocht	  deze	  een	  jaar	  in	  de	  tuin	  hebben,	  
want:	  er	  gaat	  geen	  vergadering	  van	  DB	  voorbij	  of	  de	  naam	  van	  Jan	  valt,	  en	  dat	  steeds	  weer	  bij	  andere	  
activiteit.	  De	  meeste	  tijd	  stopt	  Jan	  in	  Trefpunt,	  hij	  is	  regelmatig	  in	  de	  molen	  te	  vinden	  en	  bemoeit	  
zich	  ook	  nog	  vaak	  met	  de	  smederij.	  
	  
	  B&W	  waren	  bij	  ons	  te	  gast	  in	  ’t	  Jopje.	  We	  hebben	  zitten	  praten	  over	  hondenpoepbeleid,	  drempels	  
op	  de	  Schutterlaan,	  de	  by-‐pass,	  de	  verlichting	  in	  en	  om	  het	  dorp	  en	  de	  renovatie	  van	  de	  Til.	  
	  
We	  waren	  weer	  present	  op	  de	  nijjoarsverziede	  van	  de	  gemeente	  .	  Daar	  werd	  de	  deurpakkersprijs	  
uitgereikt	  aan	  het	  bestuur	  van	  Trefpunt.	  Zijn	  wonnen	  naast	  de	  eer	  een	  fotoserie	  van	  Gerard	  Kingma.	  
Burgemeester	  Rika	  Pot	  kondigde	  haar	  afscheid	  aan	  en	  keek	  tevreden	  terug	  op	  	  7	  mooie	  jaren.	  
	  
De	  Thaisner	  rais	  stond	  gepland	  op	  12	  juni.	  Was	  de	  reis	  in	  2008	  niet	  doorgegaan	  door	  het	  overlijden	  
van	  Speedy	  Sarfo,	  dit	  jaar	  overleed	  Ebel	  Vaatstra.	  En	  dus	  ging	  de	  reis	  weer	  niet	  door.	  	  De	  
verslagenheid	  in	  het	  dorp	  was	  groot.	  Meer	  dan	  duizend	  mensen	  hebben	  afscheid	  genomen	  van	  Ebel.	  
	  
De	  ‘nieuwe	  bewonersmiddag’is	  gehouden	  op	  3	  okt.	  Na	  een	  kennismaking	  in	  t’Jopje	  zijn	  we	  in	  drie	  
groepen	  de	  kloosterkerk,	  Trefpunt,	  de	  smederij	  en	  de	  molen	  gaan	  bezichtigen.	  Zo’n	  10	  mensen	  
waren	  present.	  	  
	  
Wij	  zijn	  begonnen	  met	  de	  organisatie	  van	  het	  muziekfeest	  in	  2010.	  Yvonne	  en	  Aletta	  hebben	  samen	  
met	  Arjan	  Leyssenaar	  en	  Geerten	  Eykeleboom	  de	  touwtjes	  strak	  in	  handen.	  	  
	  



En	  natuurlijk	  hadden	  we	  de	  jaarlijkse	  activiteiten:	  Kloksmeren,	  Trefpunt	  open,	  nijjoarsverziede,	  de	  
jaarvergadering	  op	  20	  maart,	  paaseieren	  en	  neutenschaiten	  op	  2e	  Paasdag,	  de	  fietstocht	  op	  5	  juni,	  de	  
intocht	  van	  Sinterklaas,	  de	  kerstboom	  en	  de	  gluhwein	  bij	  de	  kerstnachtdienst.	  
	  
Het	  bestuur	  bestond	  in	  2009	  uit:	  
Menco	  van	  de	  Berg:	  voorzitter	  
Aletta	  van	  der	  Neut:	  penningmeester	  
Henry	  Zuidinga:	  lid	  
Jakob	  van	  der	  Woude:	  lid	  
Yvonne	  van	  de	  Weert:	  lid	  
Kor	  van	  Zanten:	  lid	  
Wolter	  Karsijns:	  secretaris	  
	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  	  	  	  
	  
	  	  
	  
	  	  
	  	  
	  


