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Feestweek 2020

In 2020 staat de feestweek weer op de kalender. 
Alhoewel het voorjaar van 2020 nog ver weg lijkt 
zijn we toch al gestart met de eerste voorbereidin-
gen. Op de jaarvergadering afgelopen winter en de 
vorige nieuwsbrief is een oproep gedaan voor leden 
van een organiserend comité. We hebben inmid-
dels goede ervaringen opgedaan, een organisatie-
vorm waarbij een centraal comité de coördinatie 
van de feestweek verzorgt en de stratenteams het 
inhoudelijk deel van het feest oppakken.

Inmiddels zijn er al een aantal enthousiaste dorps-
genoten opgestaan om het centrale comité te vor-
men. Het zou mooi zijn als er zich nog een paar 
mensen melden om deze club de nodige power 
te geven. 
Naast vrijwilligers in het centrale feestweek comité 
zijn er (straks) ook tientallen (!!) mensen nodig om 
een leuk en gezellig feestweek programma op po-
ten te zetten. Kortom; de feestweek maken we met 
elkaar en voor elkaar. Laat van je horen bij iemand 
van dorpsbelangen!!!

Dorpsbelangen informatie

bijeenkomst

Donderdagavond 12 september om 19.30 organi-
seert Dorpsbelangen een informatiebijeenkomst 
in het Trefpunt. We willen deze avond met zoveel 
mogelijk dorpsgenoten van gedachten wisselen 
over onze dorpsvisie en van de gelegenheid ge-
bruik maken om gezamenlijk een keuze te maken 
voor het thema van de feestweek 2020.

Onze dorpsvisie is inmiddels al weer drie jaar oud 
maar wordt nog zeer geregeld aangehaald bij 
aangelegenheden die de toekomst van Thesinge  
betreffen. Dit komt met name door de recente  
gemeentelijke herindeling. De nieuwe gemeente 
(en de nieuwe ambtenaren) willen van alles over 

Thesinge weten. Regelmatig komen in bijeenkom-
sten met de Gemeente Groningen en andere dor-
pen uit de voormalige Gemeente Ten Boer vragen 
over toekomst plannen en wensen in ons drop aan 
de orde. Daarnaast zijn er in de nieuwe gemeente 
ook allerlei nieuwe (financiële) mogelijkheden om 
plannen te realiseren. Hoog tijd dus om gezamen-
lijk onze visie op de toekomst van Thesinge nog 
eens door te nemen en waar nodig aan te scher-
pen. 
De bijeenkomst start om 19.30. De koffie staat klaar. 
Er zijn stoelen genoeg en een slimme Thesinger is 
op zijn toekomst voorbereid! 
De dorpsvisie van Thesinge staat ook online. Ga 
naar de onze website (Thesinge.com) en zoek op 
“dorpsvisie”

Nieuwe bewoners bijeenkomst

Het is in Thesinge al sinds jaren een goede gewoon-
te nieuwe dorpsgenoten te verwelkomen met een 
bezoekje namens o.a. de vereniging Dorpsbelan-
gen Thesinge. De laatste jaren komt dhr. Jacob 
van der Woude bij nieuwe bewoners van Thesinge 
langs met een welkomstbloemetje en informatie 
over Thesinge. 
Naast dit persoonlijke bezoek organiseert Dorpsbe-
langen (bij voldoende animo) periodiek een “nieu-
we bewoners bijeenkomst”. En inmiddels heeft ons 
mooie dorp weer zoveel nieuwe bewoners welkom 
mogen heten dat de organisatie van zo’n bijeen-
komt weer aan de orde is.

Zaterdagmiddag 15 juni van 15 uur tot 17.30 uur or-
ganiseert Dorpsbelangen een bijeenkomst voor de 
nieuwe bewonersbijeenkomst 2019 in het Trefpunt. 
De nieuwe dorpsgenoten zijn persoonlijk uitgeno-
digd. Na een presentatie van Dorpsbelangen en 
een rondleiding door het dorp sluiten we de bij-
eenkomst af met een borrel. Iedereen in Thesinge 
is van harte welkom vanaf 16.45 in het Trefpunt. Een 
mooie gelegenheid om kennis te maken met de 
nieuwe dorpsgenoten. 



Hondenpoep

De laatste tijd krijgen we weer steeds meer  
meldingen van overlast door hondenpoep.  
Hondeneigenaren in Thesinge hebben het voor-
deel dat ze geen hondenbelasting hoeven te  
betalen. Iets waar wij ons als Dorpsbelangen ook 
hard voor gemaakt hebben om dit zo te houden 
toen we samen gingen met de gemeente Gronin-
gen. Voorwaarde is wel dat de uitwerpselen door 
de hondeneigenaren ook opgeruimd worden. 
Daarom hebben wij op een tiental plekken in het 
dorp nieuwe palen geplaatst met daaraan nieuwe 
schepjes. Het opruimen hoeft dus geen probleem 
meer te zijn! 

Dorpenoverleg

Regelmatig hadden wij overleg met de besturen 
van de andere dorpen uit de voormalige gemeente 
Ten Boer. Uit deze overleggen is naar voren geko-

men dat wij als besturen nog meer samen willen 
werken, dit samen met afgevaardigden van het  
gebiedsteam. Deze overleggen zijn bedoeld om 
gezamenlijke agendapunten, wensen en proble-
men onder de aandacht te brengen en zo mogelijk 
op te lossen. Vergaderingen vinden eens in de twee 
maand plaats.

Fietstocht

Vrijdag 7 juni staat de jaarlijkse fietstocht weer op 
het programma. Heerlijk genieten van het Gronin-
ger landschap over diverse paden en wegen. Dora 
Westra en Jacob van der Woude zijn weer druk be-
zig om een mooie route uit te stippelen. We starten 
vanuit café Molenzicht tussen 18:00 en 19:30 uur. 
Deelname kost € 5,- en voor de deelnemers onder 
de 15 jaar zijn de kosten € 3,50. Daarvoor krijgt u 
onderweg een consumptie aangeboden en na af-
loop krijgt u het vaantje. Bij slecht weer wordt de 
fietstocht verplaatst naar 21 juni. 
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