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Overlijden erelid Roelie Dijkema

Eind september bereikte ons het nieuws dat Roelie  
Dijkema op 27 september 2020 is overleden. Roelie was 
erelid van de Vereniging Dorpsbelangen Thesinge. Dorps-
belangen is Roelie veel dank verschuldigd. Als bestuurslid 
en vrijwilliger heeft ze een grote bijdrage geleverd aan de 
leefbaarheid van Thesinge. Namens de vereniging heeft 
het bestuur via de familie van Roelie een rouwboeket  
laten bezorgen. Als laatste groet en een gebaar van  
dank stond de ‘Roelie Dijkema Bokaal’ op Smidshouk, 
aan de route door Thesinge die Roelie die dag voor de 
laatste keer maakte. 

Baggeren maar

Jarenlang telefoontjes van Thesingers en periodiek  
contact door het bestuur van Dorpsbelangen met  
Waterschap Noorderzijlvest heeft uiteindelijk effect  
gesorteerd. Afgelopen maanden is het Waterschap  
Noorderzijlvest gestart met het opstellen van een bestek 
voor het uitbaggeren van het Thesinger Maar in het dorp.  
Een ingenieursbureau heeft de opdracht gekregen een 
plan op te stellen hoe het baggeren aangepakt moet 
worden. Welke keuzes het Waterschap maakt in de  
aanpak en planning is momenteel nog niet bekend. Van-
wege de aanwezigheid van vervuild slib is het oorspron-
kelijke plan om het baggeren eind 2020 af te ronden niet 
meer haalbaar. We hopen in ieder geval dat het Maar 
voorjaar 2021 haar oorspronkelijke diepte weer heeft.

Algemene Ledenvergadering 

Vereniging Dorpsbelangen Thesinge

Inmiddels ligt de geplande en statutair vastgelegde jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
Dorpsbelangen al een half jaar achter ons. Toen we in 
het voorjaar besloten de ALV te cancelen hadden we een 
nieuwe datum in de herfst in ons hoofd. Inmiddels is het 
duidelijk dat ook dit najaar geen gelegenheid zal komen 
de ALV uit te schrijven.

Dat is jammer. We willen graag in contact blijven met 
onze leden, verantwoording afleggen over de financiën,  
discussiëren met de leden over het beleid en over  
specifieke onderwerpen waar aandacht aan moet  
worden besteed. Maar het is even niet anders.

Ondertussen staat het bestuur van Dorpsbelangen niet 
stil. Een al langer geplande bestuurswisseling is officieus 
geëffectueerd. Paul Witkamp (penningmeester) en Alex 
Mollema (oud-voorzitter) hebben afscheid genomen en 
Inger de Goey en Freek Bronda zijn toegetreden tot het 
bestuur. En bestuurslid Harm Vos heeft het penning-
meesterschap van Paul overgenomen. Uiteraard offici-
eus! Pas na een formele verkiezing door de leden van  
DB zullen zij ook officieel toetreden tot, en benoemd 
worden in, het bestuur.

In de laatste DB-bestuursvergadering is besloten het 
plan voor een ALV in de herfst definitief te annuleren. We 
hopen aanstaand voorjaar (2021) alle leden op de regu-
liere datum voor de ALV uit te kunnen nodigen. Mocht 
COVID-19 dan ook roet in het eten gooien, dan zullen we 
ons beraden op alternatieven.

Feestweek 2020

We hadden inmiddels terug willen kijken op een  
geslaagde Feestweek 2020! Maar helaas zag het orga-
nisatiecomité zich genoodzaakt het feest te annuleren. 
De reden is u vast bekend. Ook uitstel naar het najaar  
zat er niet in en inmiddels heeft het organiserend  
comité besloten de feestweek door te schuiven naar 
2025. Wanneer de omstandigheden het toelaten zal het 
feestcomité zich beraden op een activiteit in het voorjaar 
van 2021 die qua voorbereidingen en voorbereidingstijd 
wel georganiseerd kan worden.

Gesprekken gebroeders Oosterhuis

Via deze nieuwsbrief, de G&T Express en een aantal uitno-
digingen van de gebroeders Oosterhuis bent u wellicht al 
op de hoogte van de plannen die zij maken en ideeën 
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die ze hebben op en rond hun boerderij aan de Lageweg. 

De gebroeders Oosterhuis hebben sinds het voorjaar van 
2020 contact met het bestuur van Dorpsbelangen, en ze 
houden ons op de hoogte van hun ideeën en plannen. 
Naast de traditionele agrarische doelen zoeken zij naar 
alternatieven om geld te verdienen. Ze denken hierbij 
aan woningbouw, energie en een kippenfarm. Hierbij 
zoeken ze aansluiting op de dorpsvisie van Thesinge uit 
2016/2019, en zodoende kan het dorp mogelijk ook een 
stempel drukken op de ontwikkeling van een stuk van 
het buitengebied van Thesinge.

Het bestuur heeft benadrukt dat zij communicatie over 
de plannen met het dorp van belang vindt. De gebroe-
ders Oosterhuis hebben dit tot dusver ook zo opgepakt 
door het dorp uit te nodigen voor een rondleiding over 
hun landerijen (zomer) en recent een informatiebijeen-
komst op hun boerderij. Alle aanwezigen werden (en 
worden) van harte uitgenodigd om bij te dragen aan de 
plannen en mee te denken over mogelijke uitwerking 
van de plannen. Uiteindelijk zullen de gebroeders (als 
agrarische ondernemers) een finaal plan overleggen.

Het bestuur van DB wil te zijner tijd weten hoe haar  
leden over de plannen denken. Daar is het nu nog te 
vroeg voor. Er zijn nog onvoldoende concrete plannen 
om een mening op te baseren. Als meer duidelijk is en de 
gebroeders Oosterhuis de uitgewerkte plannen hebben 
opgesteld zal het bestuur van Dorpsbelangen de me-
ningen van het dorp, de aanwonenden en betrokkenen  
peilen. Wanneer en hoe we dit gaan organiseren moeten 
we nog nader bepalen. Uiteraard zullen we de standpun-
ten uit het dorp ook delen met de partijen die vergunnin-
gen voor de plannen af moeten geven. 
Op de website van Thesinge (Thesinge.com) staat onze 
dorpsvisie (zoeken op Dorpsvisie). Wij raden u aan deze 
nog eens door te nemen samen met de informatie die u 
inmiddels heeft over de voornemens en plannen van de 
gebroeders.

Sinterklaasintocht 2020

Omdat de Sint in tijden van Corona 
om zijn en jullie gezondheid moet denken,
is hij zoekende hoe hij jullie dit jaar toch 
trouw zijn aandacht kan schenken.

Hij is daarom al weken met zijn pieten in beraad, 
hoe ze ervoor kunnen zorgen dat zijn bezoek 
aan Thesinge niet ongezien voorbij gaat.

Met z’n allen bij elkaar komen in Het Trefpunt 
zal niet lukken gaan dit jaar.
Dat hardnekkige virus maakt het keuzes 
maken hierin zwaar!

Bij deze beloof ik jullie dat mijn bezoek aan 
Thesinge gezien wordt door jullie allemaal.
Maar deze keer dus zonder live bezoek en 
mijn trouwe pietenkabaal!

Maar lieve kinderen maak jullie vooral geen zorgen, 
want uiteraard komen wij jullie wel gewoon 
veilig cadeautjes en lekkers bezorgen.

Lieve groet vanuit het zonnige Spanje

Sinterklaas


