
Jaarverslag over het jaar 2010 
 
Over het jaar 2010 valt veel te vertellen,er waren weer allerlei activiteiten en veranderingen in het 
dorp. 
Mooi en leuke dingen,maar ook dingen die niet zo leuk waren. 
Maar mede door inzet van bewoners en vrijwilligers in het dorp werd alles weer in goede banen geleid 
en was het allemaal weer een goede samenwerking. 
Blijkt toch maar weer dat Thesinge een dorp is van samenbinding met alles en iedereen. 
 
Nij-joarsverziede 
De nijjoarsveziede vond weer net als voorgaanda jaren plaats in cafe Molenzicht, 
Alleen was er nu een muziekquiz die gepresenteerd werd door Edward Oudman. 
Dit was een groot succes. 
 
Tijdens de jaarvergadering vonden een aantal wisselingen in het bestuur van dorpsbelangen 
plaats,Kor van Zanten,Aletta van der Neut en Wolter Karsijns traden af na een aantal jaren actief in 
het bestuurte hebben gezeten. 
Zij weren voor hun inzet dan ook beloond met een mooi fotoboek en natuurlijk dank voor hun inzet. 
 
De nieuwe gekozen bestuursleden te weten; Geerten Eijkelenboom (algemeen lid), Annelies Hofstede 
(penningmeester) en Ria Stoppels (secretaris) hebben hun taken overgenomen. 
Samen met Menco van derBerg, Jakob van der Woude, HenryZuidinga en Yvonne van der Weert 
vormden zij het bestuur. 
Op 9 april was het gezamenlijk etentje van de oude en nieuwe bestuursleden met partners en 
kinderen en de ereleden.  
 
2010 Was natuurlijk het jaar van de feestweek die als thema had "muziek". 
Er waren in de week van 30 april tot en met 5 mei allerlei activiteiten. 
De straten waren voorzien van allemaal mooie versieringen,iedereen had er veel tijd en werk 
ingestoken. Er waren dan ook de meest mooie creaties te bewonderen,iedere wijk gericht op zijn 
eigen bijdrage in het thema. 
Blijkt toch maar weer hoe iedereen voor een dergelijk activiteit zich inzet. 
Kortom we kunnen terugkijken op een succesvolle feestweek en hopen in 2015 weer een groot feest 
te kunnen organiseren met iedereen. 
 
Op 22 april werd de kap van de molen Germania weer in het dorp verwelkomd. 
Deze is geheel vernieuwd door de firma Doornbos uit Adorp, en werd een dag later op 23 april onder 
grote belangstelling terug geplaatst. In de loop van het afgelopen jaar werd de Germania verder 
gerestaureerd,en het resultaat mag er dan ook zijn. 
 
Aukje Groothoff was in 2010 de trotse tijdelijke bezitter van de Roelie Dijkema prijs,het kreeg dan ook 
een prominent plekje in de tuin. 
Zij werd hiermee geëerd voor haar inzet voor allerlei activiteiten. 
 
Ook werd er in 2010 weer de jaarlijkse fietstocht gehouden 
Helaas 10 personen hadden zich maar ingeschreven,jammer maar dit kwam waarschijnlijk dat de 
tocht in plaats van vrijdag op een donderdag werd gehouden. 
Aan de route lag het in ieder geval niet, deze was net als in voorgaande jaren weer met zorg uitgezet 
door Roelie en Roelf. Zij hadden weer een mooie route bedacht met een tussenstop bij Moeke 
Vaatstra in Zuidwolde. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn in cafe Molenzicht. 
 
Er was ook weer een bijeenkomst over het traject de N360. 
Vanuit dorpsbelangen is er een afvaardiging naar toe geweest,er blijken 6 alternatieven te zijn.3 
Daarvan zijn financieel haalbaar te weten 1 t/m 3 ,4 t/m 6 zijn het minst haalbaar financieel gezien. 
Omdat opeens ook de variant langs het eemskanaal opeens weer in beeld kwam, moest de procedure 
voor deze variant  overgedaan worden. We wachten op de resulaten. 
 
Thesinge was wederom in 2010 weer in de ban van het hondenpoepbeleid,zelfs de landelijke media 
kreeg er "lucht" van. Landelijke dagbladen meldden hierover,en ook de media in vorm van tv 
besteedde aandacht aan ons dorp. Thesinge heeft daarom een plaats op de kaart veroverd. 



Het beleid werd helaas niet altijd nageleefd en hier en daar werden er nog wel vervuilingen 
aangetroffen. Maar gelukkig zien we toch ook wel veel mensen gebruik maken van de schepjes. 
 
Er volgde ook weer een herhalingstraject van de reanimatie training en het bedienen van de AED. 
Heel belangrijk er werd dan ook weer goed gereageerd op de oproep om de herhalingscursus te 
volgen. We hopen natuurlijk dat het niet nodig is om de AED te gebruiken,maar het is wel een enorm 
geruststellende gedachte dat er mensen zijn die de AED kunnen bedienen. Iedereen heeft een lijst 
met de reanimeerders thuis gekregen,tevens hangt er een lijst bij de AED zelf in het kastje. 
 
Dan een moment dat een stukje historie doet vervagen. Na 250 jaar werd het Jopje in zijn 
hoedanigheid als huiskamercafegesloten. Susan besloot na 15 jaar te stoppen als uitbaatster van het 
Jopje. 
Tevens stopten Johan en Aaltje Mollema na 44 jaar als brijventers. 
 
Helaas is de ommetjes-werkgroep opgeheven. Er bleek te weinig draagvlak te zijn onder de 
grondeigenaren over wiens land het ommetje zou moeten lopen. 
Er zou een verstoring van het stiltegebied zijn,en er zou te dicht bij de boerderijen worden gelopen. 
Heel erg jammer,want er is veel tijd en energie ingestopt door de commissie, die bestond uit, Geerle, 
Marinus,Wolter. 
Hiervoor nog veel dank. 
 
Op 22 juni was er een kennismaking met B en W van de gemeente Ten Boer, 
De bestuursleden werden voorgesteld aan alle verenigingen van DB in de gemeente Ten Boer. 
 
Op 23 september hadden we een bijeenkomst met B en W in het Trefpunt. Er werden allerlei dingen 
besproken die te maken hadden met ons dorp. Dingen zoals hondenpoepbeleid en zeker niet 
onbelangrijk het te hard rijden in en door het dorp. 
Ook jeugdwerk werd besproken, Kim Ensing begeleid de jongeren in Thesinge en ontvangt hiervoor 
een budget Hiervan worden allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd in Thesinge. 
 
Speeltoestellenbeleid: 
De gemeente is gestart met inventariseren van speeltoestellen in het dorp. 
Dit samen in overleg met school,Db is gevraagd om hieraan mee te werken. 
 
Verzoamelstee is ook een nieuw fenomeen in Thesinge. Het betreft een digitaal dorpshuis bestemd 
voor ouderen. Deze krijgen gelegenheid om onder andere het internet te ontdekken en om 
bijvoorbeeld andere dingen digitaal te regelen. 
De RUG gaat onderzoek doen naar het effect 
 
En dan weer de intocht van Sinterklaas. Dit vond plaats op 26 november. 
De Sint had zich voor de verandering in de molen verschanst en werd onder groot gejuich van de 
aanwezige kinderen begroet. Ook dit jaar werden de zieke inwoners niet vergeten en Sinterklaas 
legde een bezoekje bij ze af om ze een lekkere chocolade-letter te overhandigen. 
 
Het radioprogramma Noord op Stee kwam voor de uitzending naar Thesinge. 
Vanuit het Trefpunt werd de uitzending verzorgd,hierbij waren een groot aantal inwoners aanwezig. 
 
En dan op 10 december volgde de Thaisnerrais. 
Dit keer ging de reis naar Oldenburg waar de kerstmarkt werd bezocht. 
Een zeer geslaagde dag mede dankzij de organisatoren en iedereen die mee was. 
 
Een dag later op 11 december ging een aantal inwoners naar Hesel om daar de kerstboom weg te 
halen die afgelopen jaar weer het kerstgevoel zou weergeven. 
Samen met een afvaardiging van alle gemeentes in Ten Boer. 
Ook hierbij was de inzet zeer groot,en hadden we weer een hele mooie boom op Smitshoek staan. 
 
Het ultieme kerstgevoel kwam natuurlijk in de kerstnacht,een grote groep zangers en blazers gingen 
er in alle vroegte op uit om de mooiste kerstliederen te zingen en spelen.Groot respect voor deze 
groep die in alle vroegte en in de vrieskou de mensen een goede start van de kerst  geven. 



Vooraf was er 's avonds nog de kerstnacht-dienst die in 2010 voor de 40e keer werd 
gehouden,wederom een groot succes en na afloop bood dorpbelangen gluhwijn en chocolademelk 
aan. 
En dan als afsluiting van het oude jaar en inluiden van het komend jaar was er zoals alle jaren weer 
het kloksmeren. 
Ook dit werd druk bezocht en onder het genot van een Beerenburg of een helder borreltje wenste 
iedereen elkaar een goed begin van 2011 toe. 
En natuurlijk werd het geheel afgesloten in het Trefpunt, jong en oud bij elkaar. 
 
Dit was het verslag van het jaar 2010. 
 
Wederom blijkt toch maar weer dat Thesinge een dorp is dat constant in beweging is en waarin 
iedereen het samen voor elkaar doet. 
DB heeft iedere maand een overleg in cafe Molenzicht alle bestuursleden komen bij elkaar om allerlei 
zaken te bespreken die het dorp Thesinge aangaan. 
 
In 2010 bestond het bestuur uit: 
 
Menco van der Berg (voorzitter) 
Ria Stoppels (secretaris) 
Annelies Hofstede (penningmeester) 
Geerten Eijkelenboom 
Yvonne van der Weert 
Jakob van der Woude  
Henry Zuidinga 


