Jaarverslag dorpsbelangen 2007
Op 1 januari klokslag 12.00 uur begint het jaar 2007 voor het bestuur van dorpsbelangen. Dat
wil zeggen, Piet Huisman is ons net voor want hij hangt reeds aan het klokkentouw.
De kloosterkerk is open voor het kloksmeren. Een oud ritueel: onder het klokluiden met een
jenever of een berenburger met elkaar toasten op het nieuwe jaar. Er stond veel wind en het
regende hard maar desondanks wisten velen de kerk te vinden.
Piet had nog een oproep gedaan om het aloude slepen weer in ere te herstellen. Nou, dat is
gelukt: zien toen ston vol.
Ons Trefpunt was open en ook hier was veel volk: alle consumptiebonnen gingen er door.
Sake Heidema draaide aanstekelijke dansmuziek, waardoor de laatsten tegen 4 uur afdropen.
Op 13 jan. was de Nijjoarsverziede. Het woord traditie lijkt voor deze avond te zijn
uitgevonden. Brandewien mit rezienen, de Suikerspinnen met smartlappen uit de jaren 60, de
tombola en natuurlijk Tomasvoar en Pieternel, het hoogtepunt van de avond. Ook voor deze
avond kon Roelf Koopman melden dat de kaarten binnen 2 uur verkocht waren.
De jaarvergadering was op 23 maart. Kor van Zanten en Aletta van der Neut werden nieuw
gekozen in het bestuur, dat tijdelijk werd uitgebreid naar 9 leden. Er werd uitvoering
gesproken over het nieuw te bouwen dorpshuis, waarna de vergadering bereid bleek om een
inspanningsverplichting aan te gaan om € 25.000,- op te brengen.
Op zaterdag voor Pasen hebben we samen met de Schutterlaan neutenschaiten georganiseerd
op het schoolplein.
Op vrijdag 11 mei werd de aftrap gegeven voor het nieuw te bouwen dorpshuis. De werkgroep
dorpshuis was er klaar voor. Namens B&W had burgemeester Rika Pot lovende woorden voor
de inzet van Thesinge. Notaris Hunderman was aanwezig en de acte van oprichting Stichting
Dorpshuis werd getekend. Gezien de positieve sfeer en de vele concrete plannen van de
menucommissie moet het lukken om de € 25.000,- boven tafel te krijgen. Dat is ruimschoots
gelukt: de thermometer stond op 31 dec. op € 40.000,-.
Op 17 aug. werd officieel begonnen met de bouw. Met medewerking van veel vrijwilligers en
veel overleg met de bouwers, die daar nog een prijs voor kregen, kon het nieuwe dorpshuis op
21 dec. worden geopend. Een fantastische prestatie.
De Thesingers bleken maar moeilijk afscheid te kunnen nemen van het oude vertrouwde.
Met een overweldigende meerderheid is gekozen voor de naam Trefpunt.
De menucommissie heeft het dorp een half jaar lang bezig gehouden.
Een bloemlezing uit de vele acties:
Het opbligatieplan, ken uw dorp spel, de Thaisner dorpsrun, een bierproefavond, het Thesinger
dorpsontbijt, benefietvoorstelling van de Rijge, kinderen rennen voor het dorpshuis, een
kindermodeshow, een spetterend optreden van de Brothel Brothers & en de Maradonna’s, de
actie lood om oud ijzer, een veiling van goederen en diensten.
Uit die diensten blijkt dat veel Thesingers zich met de meest uiteenlopende zaken bezig
houden, zoals voetreflexologie, trekzak les, computer cursus, voedingsadvies, les in
godsdiensten, massage, strijken, grasmaaien, oppassen, schaatsen slijpen, ontwerpen,
vertalen, kookles, skeelerles, klaverjasles.
Vanaf december neemt de activiteitencommissie het stokje over van de menucommissie. Meer
hierover na de pauze.
De fietstocht op 8 juni, waaraan 34 mensen deelnamen, werd weer uitgezet door Roelf Jansen
en Roelie Dijkema en verreden met prachtig weer. De bijdrage was € 5,- waarvan € 2,- voor
het nieuwe dorpshuis was bestemd.
Met de Thaisner rais gingen 40 mensen mee. Met een oldtimer bus van het busmuseum werd
een rondje door de provincie gemaakt. Met dank aan Willem Oomkes, die de defecte
achterdeur weer dicht kreeg.

Op 24 nov. kwam Sinterklaas aan in Thesinge. Deze keer in molenzicht. Het was weer een
waar feest, een hele optocht met muziek. Misschien was het sommigen wel opgevallen, dat de
Sint er stralend bij zat. Nou, dat klopt wel, want hij zat te pronken met een spliksplinternieuwe
baard.
De kerstboom was weer prominent aanwezig met de kerstdagen en kreeg een andere plek
wegens de gereconstrueerde Smidshouk.
Verder verleenden we medewerking aan de kerstnachtdienst, met name bij het schenken van
de gluhwein.
De Molenweg en de Kerkstraat kregen een nieuwe riolering en kregen ook een compleet
nieuwe indeling. Ook hier was er inspraak door de aanwonenden. Geheel Achter Thesinge werd
opnieuw geasfalteerd.
Ook de Singel werd geheel gerenoveerd, nadat de aanwonenden hadden geklaagd over de
opknapbeurt een jaar eerder. De term ‘Moldavie aan het maar” maakte zo’n indruk, dat Rika
Pot er in haar nieuwjaars toespraak melding van maakte.
Op de agenda van het bestuur heeft een jaar lang het woord hondenpoep gestaan. De
gemeente heeft een heus hondenpoepbeleid en heeft ons gevraagd om daaraan aandacht te
besteden in Thesinge, met als resultaat de schepjes met bijhorende inspirerende teksten.
De jeugdcommissie is voortvarend van start gegaan met een disco. Er is subsidie aangevraagd
en gekregen van de gemeente. Ze kunnen nu helemaal los. Al wordt het wel een beetje stil op
de website.
Tenslotte:
Onze dank gaat uit naar de vele mensen die ons hebben geholpen met alle activiteiten die te
maken hebben met onze corebusiness: het dorpsbelang.

