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Aanstaande activiteiten en twee 

nieuwe ‘clubs’ in Thesinge

Het bestuur van Dorpsbelangen hoopt en verwacht dat 
we in het aanstaande najaar weer een aantal activiteiten 
en bijeenkomsten mogen en kunnen organiseren. We  
rekenen erop dat de coronamaatregelen na de vakantie 
de ruimte bieden om bijeenkomsten te houden. 

Lees de aankondigingen van de aanstaande activiteiten 
in deze nieuwsbrief en noteer de data in uw agenda. 
Uiteraard houden we de geldende coronamaatregelen 
in acht en passen we ons programma aan wanneer de  
omstandigheden daarvoor aanleiding geven.

In het afgelopen ‘coronajaar’ heeft een aantal dorpsge-
noten niet stil gezeten. Op verzoek van het bestuur van 
Dorpsbelangen of omdat ze zelf de urgentie voelden zijn 
respectievelijk EcoThesinge en de Initiatiefgroep Leef-
omgeving Thesinge (ITL) opgericht. In deze nieuwsbrief 
stellen beide zich nog even aan u voor. Het bestuur van 
Dorpsbelangen stelt de inzet en betrokkenheid die zowel  
coöperatie als initiatiefgroep aan de dag legt zeer op prijs. 

Het is inmiddels zomer 2021. Het lijkt erop dat we weer 
wat meer ruimte krijgen om ons ‘normale’ leven op te 
pakken. Het bestuur iedereen een fijne, ontspannen en 
‘normale’ zomer. 

Energietransitie in harmonie met 

ons landschap

Via hun bijdragen in de G&T Express bent u wellicht al 
op de hoogte van de actieve Initiatiefgroep Leefomge-
ving Thesinge (ILT) en van de opvattingen die ze hebben 
rond de gemeentelijke plannen voor kleine zonneparken 
in onze omgeving (concept-beleidskader zonneparken). 
De Initiatiefgroep heeft sinds medio 2020 contact met 
het bestuur van Dorpsbelangen, en ze houden ons op de 
hoogte van hun ideeën en activiteiten om het gemeen-
telijk beleid rondom de zonneparken te beïnvloeden. 

Inmiddels volgt ILT ook nauwgezet de ontwikkelingen 
rondom windenergie en de gevolgen daarvan voor de 
leefomgeving.

In ons dorp houdt zowel EcoThesinge als de Initiatief-
groep zich bezig met de energietransitie, al hebben zij 
beide wel een ander vertrekpunt: EcoThesinge richt zich 
op de vraag hoe we energie kunnen besparen, bijvoor-
beeld door het goed isoleren van woningen, en ander-
zijds hoe energie mogelijk door ons dorp kan worden 
opgewekt. Dat kan bij voorkeur door zonnepanelen op 
daken, maar mogelijk ook door het realiseren van een 
klein zonnepark bij ons dorp.

De Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge richt zich op 
de vraag hoe het energievraagstuk aangepakt kan wor-
den met een zo goed mogelijk behoud van het land-
schap en de natuur rondom Thesinge. Aandacht hiervoor 
is zeker op zijn plaats omdat de gemeente Groningen 
het gehele gebied rondom Thesinge als zoekgebied  
voor zonneparken heeft aangewezen. Dat wil zeggen: 
in theorie kan er rondom Thesinge een fors gebied met 
zonneparken worden belegd, met een grote impact voor 
onze directe leefomgeving. 

De Initiatiefgroep heeft oog voor de noodzaak van de 
energietransitie, maar wil ook zuinig omgaan met ons 
mooie landschap en de natuur. Een goed contact met 
ons gemeentebestuur is hierbij van groot van belang. 
Zo’n contact heeft de Initiatiefgroep gelukkig. Zo is wet-
houder Broeksma (wethouder energietransitie) recent in 
ons dorp bij de Initiatiefgroep langs geweest om met hen 
uitgebreid van gedachten te wisselen over het energie-
vraagstuk en het behoud van ons open landschap met 
zijn natuurwaarden. Dit constructieve overleg wordt op 
verzoek van de Initiatiefgroep en EcoThesinge in het na-
jaar gevolgd door een werkbezoek van de gemeenteraad 
aan ons dorp. De gemeenteraad heeft inmiddels laten 
weten graag van de uitnodiging gebruik te maken.

Het bestuur van Dorpsbelangen staat achter de acties 
van ILT en ondersteunt dit initiatief van harte. De initia-
tieven van ILT en EcoThesinge vullen elkaar daarbij prima 
aan en zijn een verrijking voor ons dorp. 



Fietst u weer mee?

Na een jaar waarin bijna alles werd afgelast vanwege ‘Het 
Virus’, lijkt het erop dat we nu weer wat meer mogen en 
kunnen. Met groot plezier kondigen we dan ook aan dat 
de Thesinger fietstocht dit jaar doorgaat! We hopen op 
veel enthousiaste deelnemers. 
Dora Westra en Jacob van der Woude zijn druk bezig om 
een mooie route uit te zetten zodat we weer heerlijk kun-
nen genieten van ons prachtige Groninger landschap. 
De route staat gepland voor vrijdag 3 september en zal 
starten tussen 18.00 – 19.30 uur vanuit het Trefpunt. Deel-
name kost € 5,00 en voor deelnemers onder de 15 jaar 
zijn de kosten € 3,50. Onderweg krijgt u een consumptie 
aangeboden en na afloop uiteraard het vaantje. Aanslui-
tend is er in het Trefpunt gelegenheid voor een drankje 
en een praatje.
Bij slecht weer wordt de fietstocht verplaatst naar vrijdag 
10 september. 

Ledenvergadering Dorpsbelangen 

Op 8 oktober vindt in het dorpshuis de jaarlijkse leden-
vergadering plaats. Tijdens deze vergadering bespreken 
we waar het bestuur de afgelopen periode mee bezig is 
geweest, wat er gerealiseerd is, en worden de financiën 
besproken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen  
aan het bestuur, wensen te uiten of problemen te  
bespreken. 
Tevens zullen er nieuwe bestuursleden worden gekozen. 
Freek Bronda en Inger de Goey hebben zich al verkies-
baar gesteld. We nemen op deze avond afscheid van  
Alex Mollema, Paul Witkamp en Johan Oomkes. Ook u 
kunt zich nog aanmelden om ons team te versterken. 
Stuur daarvoor een mail naar dorpsbelangenthesinge@
gmail.com. Buiten alle formaliteiten is het natuurlijk ook 

een moment om bij te praten met dorpsgenoten en is er 
tijd voor gezelligheid. Last but not least wordt de Roelie 
Dijkema prijs uitgereikt aan een persoon of personen die 
van grote waarde zijn (geweest) voor ons dorp. 

Kennismaking wijkagent
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we ken-
nis gemaakt met de nieuwe wijkagent van de voormali-
ge gemeente Ten Boer: Jorge Castro. Maar wat doet een 
wijkagent nou allemaal? Het antwoord is: een wijkagent 
doet van alles. Hij is bezig met de totale politiezorg bin-
nen zijn of haar wijk.  Denk aan de aanpak van sociale 
problemen, zoals overlast gevende jongeren, milieudelic-
ten en criminaliteit. De wijkagent krijgt daarbij natuurlijk 
wel hulp van andere collega’s, maar uiteindelijk is hij wel 
het aanspreekpunt voor de wijk. Een wijkagent werkt dan 
ook veel samen met de gemeente en met maatschappe-
lijke organisaties die ook werkzaam zijn in de wijk. 

Ommetjes Thesinge

De afgelopen maanden is de ‘werkgroep Ommetjes’ be-
zig geweest met na te denken over alternatieve wandel-
routes door en rond Thesinge. We hebben samen met 
de gemeente een rondgang door het dorp gemaakt om 
ideeën en mogelijkheden uit te wisselen. Gedacht wordt 
bijvoorbeeld aan:
• een ‘klein rondje Klunder’ met een kortere doorsteek 
richting de Schutterlaan/Lageweg
• Een fiets/wandelpad langs de boerderij van Oosterhuis 
vanaf de Lageweg naar het Kardinger bos
• Een wandelpad vanaf (achter) de molen richting de  
ijsbaan

Er zijn subsidiegelden beschikbaar in het kader van de 
leefbaarheid van onze provincie en de gemeente denkt 
graag met ons mee. We hebben ook een rondgang  
gemaakt langs landeigenaren om de conceptplannen  
te bespreken. Daarvan is nog niet iedereen even enthou-
siast omdat er zorgen zijn over bijvoorbeeld zwerfvuil en 
honden op het land. De werkgroep denkt daar graag 
in mee en kan zich goed verplaatsen in deze zorgen.  
Het kan niet zo zijn dat wandelpaden over de randen van 
privébezit leiden tot overlast. 

We gaan de komende tijd nadenken over één of twee 
plekken waar weinig belemmeringen zijn die als proto- 
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type kunnen gaan dienen voor eventuele toekomstige 
ommetjes. Daarnaast gaan we de gemeente vragen om 
met een pakket randvoorwaarden te komen om per-
spectief te bieden aan de landeigenaren. Inclusief finan-
ciële tegemoetkomingen.

Wordt vervolgd!
De werkgroep ommetjes, Marinus, Alex, Menko, Hans 
en Freek 

EcoThesinge

Een van de speerpunten van de Dorpsvisie Thesinge is 
het streven om als dorp in 2030 energieneutraal te zijn. 
Nadat Dorpsbelangen in de nieuwsbrief van mei vorig 
jaar een oproep plaatste voor mensen die hiermee aan 
de slag willen, hebben Peter Heidema, Annelies Hofste-
de, Ernst Lofvers, Parry de Raad en Theo de Wit deze taak 
op zich genomen. Als Energiecoöperatie Thesinge (Eco-
Thesinge) werken zij, met mandaat van Dorpsbelangen, 
onder meer aan:
• Het stimuleren en ondersteunen van dorpsgenoten bij 
het besparen van energie en het isoleren van hun huis, 
vanuit het idee ‘wat je niet gebruikt aan energie, hoef je 
ook niet op te wekken’. Zo beschikt EcoThesinge over een 
warmtebeeldcamera waarmee de zwakke plekken in de 
isolatie van woningen zichtbaar worden gemaakt. Leden 
kunnen gebruik maken van de diensten van een energie-

coach en van een onlineprogramma (Hoomdossier) om 
de plannen voor het isoleren om te zetten in concrete 
energiebesparende maatregelen.
• Het zoeken naar mogelijkheden om kleinschalige zon-
ne-energieprojecten te realiseren voor het dorp, bij voor-
keur op daken en pas in tweede instantie in het landelijk 
gebied rond het dorp. 
• Het onderhouden van contacten met energiecoöpera-
ties in omliggende dorpen en daar waar nodig en moge-
lijk mee samen te werken.
EcoThesinge is op het gebied van de energietransitie  
in Thesinge het aanspreekpunt voor onder meer de  
gemeente en provincie.

Daarnaast is EcoThesinge:
• een coöperatieve vereniging waar elk huishouden lid 
van kan worden. Je kunt dan kosteloos gebruik maken 
van de diensten van EcoThesinge en meebeslissen over 
de plannen en de koers van de energiecoöperatie.
• wederverkoper voor Energie VanOns, een groene ener-
gieleverancier van stroom die lokaal wordt opgewekt 
door meer dan honderd noordelijke energiecoöperaties.
• van plan om in september de eerste algemene leden-
vergadering te houden waar de activiteiten en plannen 
op de agenda staan.

Meer informatie vind je op de website ecothesinge.nl en 
in de nieuwsbrieven die regelmatig huis aan huis ver-
spreid worden.


