BEWONERSGIDS THESINGE
December 2012

VOORWOORD
De eerste Bewonersgids Thesinge is een feit. In eerste instantie hadden we het plan om een gids voor nieuwe
dorpsbewoners te maken. Als leidraad hebben we de koppen en onderkoppen die op de website van Thesinge
staan genomen. Alle verenigingen, cafés, monumenten, de kerken en de school zijn gevraagd om in 8 zinnen iets
te schrijven over hun club of groep. En, zoals u verderop kunt zien, is hier vol enthousiasme gehoor aan gegeven.
Omdat de gids toch wel een aardig totaalbeeld geeft van wat er allemaal te doen is in Thesinge, werd al snel
duidelijk dat het jammer zou zijn om de gids alleen aan nieuwe bewoners te verstrekken. We hebben nu besloten
om de naam te veranderen in Bewonersgids Thesinge en deze gids eerst op de website van het dorp te zetten. Er
zijn plannen om er in de toekomst ook een papieren versie van te maken en deze aan eenieder te verstrekken.
Bij diverse groepen staan contactnamen en –adressen. We hopen deze met uw hulp up-to-date te houden.

Dorpsbelangen Thesinge
December 2012

Januari 2013 – Dorpsbelangen Thesinge-JB

1

INHOUDSOPGAVE
DORPSBELANGEN
Dorpsbelangen Thesinge
HET TREFPUNT
ALGEMEEN
Garmer en Thesinger Express
Website Thesinge
VERENIGINGEN
TONEEL
Toneelvereniging VIOD
Toneelvereniging WWK
MUZIEK, ZANG en DANS
Meziek mit bus
TheSingers
De Meulndaansers
SPORT en SPEL
IJsvereniging De Scheuvel
Kaartclub "De Eendracht"
Voetbalvereniging GEO
DIVERSE
Begrafenisvereniging Thesinge e.o.
Oranje Comité
TOERISME
CAFÉS
Café De Oude School
Café Molenzicht
MUSEA
Smederijmuseum "Smidshouk"
Stellingmolen Germania
Kloosterkerk
CULTUUR
Stichting Felicitas
HISTORIE
Historische commissie Thesinge
Plaatselijke commissie Stichting Oude Groninger Kerken Thesinge
KERKEN
Protestantse Gemeente Garmerwolde en Thesinge
Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
SCHOOL
CBS De Til: "Worden wie je bent!"
VERZOAMELSTEE

Januari 2013 – Dorpsbelangen Thesinge-JB

2

DORPSBELANGEN
Dorpsbelangen Thesinge behartigt de belangen van ons dorp bij de gemeente Ten Boer en andere overheden
door aandacht te vragen voor de leefbaarheid, de voorzieningen, de woningbouw, het verkeer en vervoer, de
cultuur enzovoort. Daarnaast fungeert Dorpsbelangen als aanspreekpunt voor de gemeente Ten Boer inzake het
dorp. Eenmaal per jaar is er een overleg met de gemeente.
Dorpsbelangen organiseert (of laat organiseren) jaarlijks een aantal activiteiten zoals een fietstocht, de Taisner
Rais, de intocht van Sinterklaas, het inhalen en opzetten van een kerstboom, de Nij-joarsverziede, het
kloksmeren.
Regelmatig wordt een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid.
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HET TREFPUNT
Na een jarenlange grondige voorbereiding en dankzij de inzet van zeer veel Thesingers – met als slogan: "Veur
elk en ain, deur elk en ain", werd eind 2007 het volledig nieuwe dorpshuis officieel geopend. Sindsdien kunnen
we spreken van een door velen gewaardeerd modern gebouw met een aansprekende eigentijdse vormgeving met
daarbij zeer complete voorzieningen. Het Trefpunt is een veelgevraagde (en zeker niet alleen vanuit Thesinge)
en gewaardeerde gelegenheid voor conferenties (ook internationale), vergaderingen, symposia, heidagen,
verjaardagen, jubilea, trouwerijen, buurtfeesten, toneel, reünies, geboortefeesten, recepties enzovoort.
De grote zaal biedt plaats aan ruim 100 gasten, maar is door zijn sfeervolle indeling en verlichting ook zeer
geschikt voor kleinere groepen. Voor de echt kleine groepen (max. 12 personen) is er de aparte luxe
vergaderruimte.
Het Trefpunt wordt gerund door zo’n 25 actieve vrijwilligers, met aan het hoofd het beheerdersechtpaar Jan en
Henny Mollema als supervrijwilligers. Daarnaast kent Het Trefpunt een stichtingsbestuur dat ondersteund wordt
door het administratiekantoor van Wim Ritsema in Thesinge.
Ook de peuterspeelzaal heeft een eigen ruimte in Het Trefpunt.
Voor foto’s en nadere informatie verwijzen we naar de website www.thesinge.com
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ALGEMEEN
Garmer en Thesinger Express
De Garmer en Thesinger Express - in de wandeling G&T - is een dorpskrant die al meer dan 35 jaar bestaat. Elke
maand verschijnt deze keurig verzorgde krant op A4-formaat (12 of 16 pagina's) met nieuws en achtergronden
uit de dorpen Garmerwolde en Thesinge. De G&T heeft een eigen website: www.gentexpress.nl.
Vrijwilligers verzamelen en schrijven kopij; inkomsten van adverteerders en abonnees dekken de (druk)kosten.
Nieuwe dorpsbewoners worden van harte uitgenodigd om abonnee te worden; op de website kan een
aanmeldformulier worden gedownload.
En misschien krijg je dan ook zin om een bijdrage te leveren in de vorm van kopij of zelfs als redactielid.
Kopij kan gestuurd worden naar: gentexpress@hotmail.com.

Website Thesinge
Op www.thesinge.com vind je het laatste Thesinger nieuws, de actuele agenda, foto's van bijzondere momenten,
informatie over Thesingers en hun activiteiten, mooie verhalen over hoe het vroeger was en veel meer. Door de
website blijven we op de hoogte van ontwikkelingen en betrokken bij het dorpsleven. De website
www.thesinge.com wordt actueel gehouden door een aantal redacteuren die ieder voor een deel van de website
verantwoordelijk zijn. Wil je iets vermeld hebben op de website, bijvoorbeeld je bedrijf of een activiteit waar je
deelnemers voor zoekt, neem dan contact op met de desbetreffende redactie en het kan vast geregeld worden.
Heb je suggesties om de website te verbeteren of zou je willen meewerken aan een onderdeel van de site, neem
dan contact op met een van de redacteuren. De inbreng en ideeën van dorpsgenoten zijn altijd welkom!
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VERENIGINGEN
TONEEL
Toneelvereniging VIOD
Toneelvereniging VIOD (Voorts is ons doel) werd in 1938 opgericht door het toenmalige hoofd van de openbare
lagere school (OLS), dhr. v.d. Molen. Het was eerst een reciteervereniging met als doel de jeugd bezig te
houden. Op 2de kerstdag gaf men een toneeluitvoering. Na de oorlog werd het alleen een toneelvereniging.
Meestal wordt er een Groningstalig blijspel gespeeld. De laatste jaren zijn de uitvoeringen op de eerste drie
zaterdagen in februari. Zolang de OLS bestond waren onderwijzers de regisseurs. Na v.d. Molen waren dat Jan
Tiemes, Fré Schuring en Bert v.d. Laan. Nadat de school dicht gegaan was nam Arend Kampen die taak op zich.
VIOD heeft veel donateurs en het publiek komt uit het hele land.
Inlichtingen: secr. R Dijkema-Oomkens, G.N. Schutterlaan 22, Thesinge, 050-3021305.

Toneel vereniging WWK
Toneelvereniging WWK (Wie Wil Kan) is opgericht in 1978. In het verleden waren de uitvoeringen meestal
rondom Koninginnedag, maar de laatste jaren zijn deze naar voren geschoven en spelen we eind maart in Het
Trefpunt. Op dit moment telt de vereniging 12 leden, waarvan Jacob van Zanten de voorzitter is, Kees van
Zanten penningmeester en Anita op den Kelder secretaris. Ida Oomkes is onze regisseuse en zij heeft altijd heel
goed voor ogen hoe zij de rollen ingevuld wil zien en zij stuurt de spelers op een serieuze maar ontspannen
manier hierin aan. Onze repetitieavonden zijn vanaf oktober t/m eind maart op de dinsdagavond van 19.30 t/m
22.00; daarna evalueren we onder het genot van een drankje.
De stukken die we spelen zijn meestal blijspelen of kluchten, maar in seizoen 2012 hadden we een
thriller/detective. Dit was voor zowel de spelers als voor het publiek even wennen, maar het werd uiteindelijk
zeer goed ontvangen, dus wie weet wisselen we dit in de toekomst wat vaker af. WWK is een zeer leuke en
gezellige toneelvereniging waarin de leden zich ieder jaar voor 100% geven om het stuk weer goed te spelen!!
En is er iemand die het leuk lijkt om lid te worden, vragen staat vrij.......!
Inlichtingen: secr. Anita op den Kelder, Molenweg 27, Thesinge.

MUZIEK, ZANG en DANS
Meziek mit bus
Het muziekfestival Meziek mit bus vindt jaarlijks in de herfst plaats. Een uniek festival door de combinatie van
blues-, roots- en soulmuziek en het bijzondere vervoer met oude bussen tussen de drie podia in Ruischerbug,
Zuidwolde en Thesinge.

TheSingers
Het koor TheSingers is in september 2007 opgericht. In eerste instantie als projectkoor om te zingen tijdens de
opening van het vernieuwde dorpshuis Het Trefpunt eind december 2007. Het koor heeft een gevarieerd
repertoire met liedjes uit alle windrichtingen en het studeert regelmatig nieuwe nummers in. Momenteel hebben
we 27 koorleden. We repeteren op maandagavond in de Kloosterkerk onder de inspirerende leiding van dirigent
Truus Schouten. Een à twee keer per jaar hebben we een optreden in Thesinge of ergens in de regio.
Als u belangstelling heeft om mee te zingen, neem dan contact op met Theo de Wit, tel: 3022852.

De "Meulndaansers"
De vereniging "De Meulndaansers" is in 1981 tijdens de jaarvergadering van de PCB in Thesinge ontstaan naar
aanleiding van een optreden van de volksdansgroep uit Garmerwolde. Hierdoor werden een aantal dames zo
enthousiast dat werd besloten een dansgroep in Thesinge op te richten. De eerste oefening werd gegeven door
mw. Bijmolt uit Zuidwolde aan een groep van 32 dames. Hiervan zijn er nu nog 14 over zodat nieuwe leden van
harte welkom zijn. Er wordt geoefend van half september tot half april op donderdagmiddag in Het Trefpunt.
“De Meulndaansers” gaan vaak optreden in bejaardentehuizen. En een keer per jaar maken wij met zijn allen een
uitstapje. We dansen nog steeds met veel plezier en nog steeds onder leiding van mw. Biemolt.
Secretaresse: Mw. J. Kalkwijk, Havenstraat 4, Thesinge.
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SPORT en SPEL
IJsvereniging "De Scheuvel"
De ijsvereniging van Thesinge voor jong en oud met eigen ijsbaan, gelegen aan de Dijk in Thesinge. De
Scheuvel werd op 17 november 1920 opgericht en het aantal leden anno 2012 is zo’n 210.
Het lidmaatschap kost € 5,00 per gezin; ben je 18 jaar of ouder en woon je nog thuis, dan betaal je ook € 5,00.
Eenmaal per jaar wordt de ledenvergadering gehouden in het Scheuvelhoes bij de ijsbaan. Jaarlijks zijn er, ijs en
weder dienende, kortebaanwedstrijden, estafettewedstrijden of priksleewedstrijden voor jong en oud om het
kampioenschap van Thesinge.
Ben je nog geen lid meld je aan!!
Inlichtingen: secr. Martin Wierenga, G.N. Schutterlaan 43, Thesinge.

Kaartclub "De Eendracht"
Kaartclub “De Eendracht”, opgericht in 1953, zetelt in café Molenzicht. Iedere laatste zaterdag van de maand
wordt er geklaverjast. Het begint om 20.00 uur en er worden vier boompjes gespeeld. Iedereen die kan
klaverjassen kan lid worden.
Het is er altijd erg gezellig en er wordt niet met het mes op tafel gespeeld. Er wordt een wisselbeker ingezet voor
de beste speler/speelster van het jaar. Ook is er een wisselbeker voor diegene die de meeste marsen maakt per
jaar.
Inlichtingen: secr. R Dijkema-Oomkens, G.N. Schutterlaan 22, Thesinge, 050-3021305.

Voetbalvereniging GEO

GEO staat voor Garmerwolde en Omstreken, en is opgericht op 1 mei 1948. De O is belangrijk, daarmee wordt
niet alleen Thesinge, maar ook Ruischerbrug, Lewenborg en recent Ruischerwaard bedoeld. Veel spelers kiezen
voor GEO, omdat ze daar niet in de grote massa ten onder gaan. Iedereen kent elkaar nog en je bent als speler
geen nummer, maar volwaardig lid. Bij GEO komen alle spelers tot hun recht. GEO beschikt over een prachtig
sportcomplex in Garmerwolde, waar sportieve prestaties samengaan met de sociale functie die GEO in
Garmerwolde en Thesinge in de loop der jaren heeft vervuld en nog steeds vervult. Voor veel spelers en ouders
is dat de belangrijkste reden om voor GEO te kiezen.
Meer weten: kijk op www.vvgeo.nl.

Damclub TEO
De damclub komt wekelijks bij elkaar in Het Trefpunt.

DIVERSE
Begrafenisvereniging Thesinge e.o.
De begrafenisvereniging Thesinge e.o. is opgericht op 14 maart 1922 en heeft als doel: het verlenen van diensten
bij sterfgevallen, zoals diensten van de uitvaartleider, dragers, grafdelver en de klokluiders. Het volledige pakket
diensten staat op de website www.uitvaartthesinge.nl.
Men kan lid worden vanaf 18 jaar, tegen een jaarlijkse contributie. Zij die op latere leeftijd lid wensen te worden,
dienen inschrijfgeld te voldoen afhankelijk van de leeftijd.
Naast de vereniging is er ook nog een stichting Begraafplaats Thesinge, waarvan men donateur kan worden, wat
te zijner tijd het recht geeft op de aankoop van een graf tegen gereduceerd tarief. Deze stichting beheert de
begraafplaats. Stichting en vereniging hebben allebei een eigen bestuur maar het zijn dezelfde personen.
M. Oosterhoff, G.N. Schutterlaan 20, Thesinge.
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Oranje Comité
Het Oranje Comité (opgericht in 1938) verzorgt op Koninginnedag een dagprogramma met activiteiten voor alle
leeftijden. Het bestuur bestaat uit 10 mannen uit Thesinge.
Begin april worden oranje enveloppen door het dorp verspreid. Hierin vragen wij een vrijwillige bijdrage om
Koninginnedag te kunnen bekostigen. Na een week worden de enveloppen opgehaald en overhandigen wij het
oranje boekje met het programma. Dit boekje wordt gefinancierd door adverteerders. Koninginnedag starten we
om 9.00 bij CBS De Til met een optocht door het dorp m.m.v. "De Bazuin" uit Groningen, gevolgd door
verklede kinderen, versierde fietsen en dorpsgenoten. Aangekomen op het sportveld zingen we traditiegetrouw
het Wilhelmus en het Grönnens Laid met aansluitend een openingswoord. Het ochtendprogramma (±10.00-12.00
uur) bestaat uit spelletjes voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Er zijn ook springkussens en er is de gehele
dag catering aanwezig. Het middagprogramma (±13.30-16.00 uur) bestaat uit een stratenzeskamp voor iedereen
die de basisschool is gepasseerd. Tevens is er dan gelegenheid voor een vrijmarkt voor de kinderen. Rond 18.00u
vindt de prijsuitreiking plaats in café Molenzicht.
Kortom: 30 april is de dag waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten, een dag die het waard is om vrij te houden in
uw agenda!
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TOERISME
CAFÉS
De Oude School, nostalgisch dorpscafé in Thesinge
Café-vergaderruimte De Oude School is gevestigd in een mooi gerestaureerd voormalig schooltje in de
historische Kapelstraat. Zaterdags is De Oude School een gastvrij bruin dorpscafé met een vriendelijke sfeer:
iedereen is welkom aan de grote stamtafel of op het terras. Vanaf 15.00 uur serveert gastheer Rudy Noordenbos
er naast drankjes ook koffie met zelfgebakken appeltaart en een wisselend aanbod van kleine gerechten en
borrelsnacks. Op werkdagen wordt de ruimte verhuurd als authentieke vergaderlocatie voor bedrijfsleven,
instellingen en overheden.
De inrichting van De Oude School brengt je terug naar vervlogen tijden. Het oude balkenplafond en de vroegere
lambrisering zijn in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De vroegere schoolfunctie is onder meer herkenbaar
in de antieke schoollampen, de nostalgische schoolplaten en landkaarten aan de wand en de oude schoolboeken
en spelletjes in de kasten.
Een bijzondere voorziening is de eigen gymzaal, die tegen een bescheiden tarief gehuurd kan worden door de
bewoners van het dorp.
Café De Oude School, Kapelstraat 11, 9797 PJ Thesinge. Tel. 06 54604339 (Rudy Noordenbos).
info@oudeschoolthesinge.nl; www.oudeschoolthesinge.nl.

Café Molenzicht
Café Molenzicht wordt gebruikt als podium bij het optreden van VIOD. Daarnaast vinden er kaart- en
biljartavonden plaats en wordt er vergaderd.

MUSEA

Smederijmuseum Smidshouk
De smederij is volledig in oude stijl bewaard gebleven. Alle machines, zoals slijpsteen, boormachines en een
veerhamer, worden aangedreven door middel van een bovenliggend drijfwerk. Een dubbel smidsvuur en de oude
werkbanken, kastjes etc. maken het geheel compleet. Oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen zijn in de
vitrines te bezichtigen.
Locatie smederij: Smidshouk Thesinge.
Correspondentie: O. Postma, Koopmansplein 115, 9791 MD Ten Boer.
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Stellingmolen Germania in Thesinge
Deze molen is een achtkantige stellingmolen; blijkens oude documenten was deze reeds in 1649 aanwezig. In
beginsel dateert de huidige molen uit 1825. Toen liet Roelf Kornelis Mulder een achtkante grondzeiler bouwen.
Zijn zoon heeft in het jaar 1852 de molen 5 meter laten verhogen en er werd een pelwerk toegevoegd, dat in het
jaar 1930 weer is verwijderd. De molen is door de laatste eigenaar L. Oomkes in het jaar 1968 verkocht (voor 1
gulden) aan de gemeente Ten Boer. In 1972 is de molen ingrijpend gerestaureerd. De laatste restauratie heeft
plaatsgevonden in 2010/2011 waarbij de kap is vernieuwd, nieuwe roeden en hekwerk zijn gemonteerd en
nieuwe maalstenen zijn geplaatst.
Sinds kort is er ook weer een molenaar (Anne de Ridder). De molen is op afspraak te bezichtigen.

Kloosterkerk
Zie onder Historie

CULTUUR
Stichting Felicitas
Stichting Felicitas organiseert zo’n 6 à 8 maal per jaar concerten in de Kloosterkerk van Thesinge en probeert
jaarlijks een gevarieerd programma te organiseren van met name muziek en theater. De Kloosterkerk is
"thuishaven" maar voor theater wordt wel uitgeweken naar het dorpshuis Trefpunt.
Via de mail, de website van Thesinge of een flyer worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden. Daarnaast
kan een ieder Vriend van Felicitas worden door met een bijdrage van €10,- per jaar de stichting te steunen.
Stichting Felicitas bestaat uit Marion Vuijst, Clara van Zanten en Pluc Plaatsman.
Voor informatie kunt u kijken op www.thesinge.com/cultuur/felicitas. Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen
naar stichtingfelicitas@gmail.com of u kunt bellen 050 3021927.

HISTORIE

Historische Commissie Thesinge
Thesinge is een dorp met een rijke geschiedenis, waarvan zo nu en dan iets boven water komt of opgeschreven
wordt. De Historische Commissie Thesinge wil zo veel mogelijk van de geschiedenis van het dorp bewaren en
op schrift stellen. Afgezien van archieven en bibliotheken doet ze daarvoor een beroep op de bevolking zelf. De
verhalen over hoe het er vroeger echt aan toe ging liggen niet opgeslagen in kaartenbakken maar leven onder de
mensen. Daarom betrekt de Historische Commissie regelmatig de inwoners van Thesinge bij haar activiteiten,
waarover ze rapporteert in de Garmer & Thesinger Express of op de site www.thesinge.com/historie. Wij
interviewen en vragen inwoners om allerlei bijdragen, onderzoeken bestaande bronnen en gaan op zoek naar
onbekende bronnen. De commissie functioneert onder de vleugels van Dorpsbelangen en bestaat tot op heden uit
vier leden: Ton Heuvelmans, Wolter Karsijns, Haye van den Oever en Pluc Plaatsman.
Contactpersoon: Wolter Karsijns, Molenhorn 3, Thesinge. Tel. 050-3022071; e-mail: karsvink@gmail.com.

Plaatselijke commissie Stichting Oude Groninger Kerken Thesinge
De plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) in Thesinge beheert de
Kloosterkerk in het dorp. Een van haar belangrijkste taken is wel het dagelijks opwinden van het zeventiendeeeuwse uurwerk dat zich op de kerkzolder bevindt. Twee zware keien moeten elke dag naar boven getakeld
worden, anders staat het uurwerk stil en is het dorp verstoken van het slaan van de klok. De commissie,
verantwoordelijk voor de kerk en alles wat daarbij komt kijken, bestaat eigenlijk uit vier kosters die alles doen
wat er voor de Kloosterkerk gedaan moet worden, van schoonmaken tot klokluiden, van schrobben tot het
faciliteren bij een trouwerij. Ook moet het kerkhof wekelijks gemaaid worden en dat laatste gebeurt (gelukkig)
met hulp van een groep mededorpsbewoners, verenigd in de "grasmaaierpoule".
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De kerk wordt verhuurd voor diverse activiteiten zoals concerten, koorrepetities, exposities en diverse andere
activiteiten. Ook is de kerk officiële trouwlocatie van de gemeente Ten Boer. De commissie geeft op verzoek een
rondleiding en mocht de kerk gesloten zijn dan kan men een van de leden vragen om de sleutel.
De plaatselijke commissie bestaat uit Pluc Plaatsman, Teun Ton, Theo de Wit en Kor van Zanten.
Meer informatie kan verkregen worden bij:
Pluc Plaatsman, G.N. Schutterlaan 19, 9797 PA Thesinge. Tel. 050 3021927; email: sogkthesinge@gmail.com.
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KERKEN

Protestantse Gemeente Garmerwolde en Thesinge
Ons kerk-zijn is geen doel op zichzelf
We zijn gemeente van Christus en willen, zeker naar jongeren toe, duidelijk maken dat kerk-zijn veel meer is dan
de zondagse eredienst.
Het omzien naar elkaar en de wereld om ons heen is fundamenteel voor de gemeente van Christus. Daartoe is de
gemeente geroepen.
Ze komt samen rondom Gods Woord om die roep te horen en er in allerlei verbanden en op allerlei manieren
gehoor aan te geven in diaconaat en pastoraat.
We willen een gemeente zijn:
1) met een open oog voor de wereld om ons heen
2) waar mensen zich welkom weten en om willen zien naar elkaar
3) waar men elkaar ruimte geeft en gunt (vgl. Filippenzen 2:1-11)
Meer weten: kijk op www.thesinge.com/kerk.

Christelijke Gereformeerde Kerk Thesinge
Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Thesinge is ontstaan in 1940 en telt op dit moment 120 leden. Wij zijn
een streekgemeente, dat houdt in dat onze leden niet alleen uit Thesinge komen, maar ook uit de naburige
dorpen. In de gemeente zijn verschillende verenigingen actief, jong en oud doen hieraan mee. Wij als CGK
willen Gods gemeente zijn en komen zondags bijeen om te luisteren naar Gods woord. In de prediking gaat vaak
een predikant voor uit het noorden van het land; als er geen predikant beschikbaar is, is er een leesdienst. Ook
worden er bijzondere diensten gehouden zoals gezinsdiensten en jeugddiensten. Onze pastoraal werker leidt vaak
de diensten op de 2de feestdagen, hij geeft catechisatie, leidt de Bijbelstudiegroepen en doet pastoraal werk in de
gemeente. Wij nodigen u graag uit om de dienst(en) bij te wonen. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten zoals
zangavond, boerenkoolavond, toneel, barbecue en verkoopavond. Informatie kunt u vinden op onze website:
www.cgk-thesinge.nl.
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SCHOOL
CBS De Til: "Worden wie je bent!"
CBS De Til is gevestigd aan de Kerkstraat 6 in Thesinge. Momenteel bezoeken 70 leerlingen uit Thesinge en
Garmerwolde de school. De Til is een christelijke school maar heeft een open karakter. Dit houdt in dat iedereen
die de grondslag van de school respecteert van harte welkom is. We zijn ons bewust van onze unieke positie: die
van enige basisschool in het dorp. Vrijwel alle kinderen uit Thesinge volgen onderwijs op De Til.
De school heeft een oude, karakteristieke uitstraling, maar een gloednieuw interieur en een nieuw ingericht
schoolplein. We hebben een aantal speerpunten die we belangrijk vinden in het onderwijsaanbod:
- we stellen ambitieuze doelen, we werken handelingsgericht en opbrengstgericht;
- we werken met actuele methoden die veelal via het digitale schoolbord te gebruiken zijn;
- zelfstandig werken vinden we belangrijk: kinderen leren dit vanaf groep 1;
- de computer is geïntegreerd in het lesprogramma;
- we vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs dat hun kind krijgt en werken aan het
vergroten van de ouderbetrokkenheid;
Als u overweegt om uw kind aan te melden op CBS De Til, dan kunt u een afspraak maken met de directeur van
de school (Joyce Mollema).
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VERZOAMELSTEE

"Dit is geen project dat over bewoners wordt uitgestort, maar samen met dorpsbewoners wordt uitgevoerd. Dit
betekent: goed luisteren naar wat er in de buurt echt nodig is. Alleen dan kun je de dorpsstructuur versterken."
Met deze woorden gaf de voorzitter van de stuurgroep destijds het officiële startsein voor het pilot project
"Verzoamelstee". Als Verzoamelsteemedewerker hèb ik geluisterd. Geluisterd naar bewoners en dan vooral naar
de doelgroep, onze oudere dorpsgenoten. Onze ouderen hadden een plek nodig voor ontmoeting met
leeftijdsgenoten. Maar ook een plek waar men anderen en jongere mensen kon treffen. En vanuit die plek, de
Verzoamelstee, komen de mooiste initiatieven tot stand. Initiatieven voor jong en oud, Thesingers, oudThesingers en andere belangstellenden.
Wekelijks op de woensdagochtend is iedereen tussen 09.00 uur en 11.30 uur van harte welkom in dorpshuis
Trefpunt om samen de dorpsstructuur te versterken. Verzoamelstee, veur elk en ain, deur elk en ain. Ien Taisn
doun we t zulf!
Voor meer informatie en activiteiten verwijs ik u graag naar www.thesinge.com/verzoamelstee.
Janna Hofstede
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