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Bijzondere tijden

We leven momenteel in bijzondere tijden. Lege agenda’s, 
stilte op straat, afgelaste bijeenkomsten, social distancing 
enzovoort. En dat allemaal vanwege een minuscuul virus. 
En het einde van de lockdown is bij het schrijven van deze 
nieuwsbrief nog niet in zicht. Het lijkt erop dat we nog 
even moeten volhouden. Het bestuur van Dorpsbelangen 
Thesinge wenst u extra veel gezondheid en vrolijkheid in 
deze rare tijden. En uiteraard hopen we u spoedig weer 
onder normale omstandigheden te treffen.

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft ge-
troffen om het coronavirus te beteugelen is de ALV van 
2020 tot nader order uitgesteld. Jammer natuurlijk. Naast 
de reguliere agenda wilden we met trots twee nieuwe en-
thousiaste bestuursleden voordragen, met spijt in ons hart 
en onder dankzegging afscheid nemen van twee oudge-
dienden in het bestuur, de Roelie-Dijkemaprijs uitreiken 
en, niet te vergeten, we hadden een filmpje van Dick van 
de Ree op de plank liggen waarvan we u graag hadden 
willen laten mee genieten. Omdat alle activiteiten van 
Dorpsbelangen min of meer stilliggen (waaronder geen 
DB-vergaderingen) zijn ons de consequenties van het uit-
stel van de ALV nog niet helemaal duidelijk. En omdat we 
ook niet weten wanneer we wel weer kunnen vergaderen, 
twijfelen we over de aanpak rond de uitgestelde ALV. Maar 
er lijkt niets in de brand te staan dus we informeren u hier-
over nader.
Heeft u vragen of zorgen betreffende de uitgestelde ALV 
of anderszins punten van belang die u wilt bespreken met 
het bestuur van Dorpsbelangen, aarzel dan niet om con-
tact op te nemen.

Voortgang Dorpsvisie Thesinge

Als je de Dorpsvisie Thesinge vier jaar na dato eens rustig 
doorleest, kun je met een beetje goede wil concluderen 
dat steeds meer punten uit de visie aandacht krijgen of 
zelfs zijn gerealiseerd. In deze nieuwsbrief willen we twee 

belangrijke onderwerpen uit de Dorpsvisie onder de aan-
dacht brengen.

1) Na de bijeenkomst over de Dorpsvisie op 12 september 
2019 is een groepje enthousiaste Thesingers aan de slag 
gegaan met het thema Levensloopbestendig Wonen. 
Parry de Raad en Annemarijke Boonstra doen in deze 
nieuwsbrief verslag van de voortgang. Ook doen ze een 
oproep om aan te haken bij de werkgroep.

2) De ambitie om als dorp te werken aan een energieneu-
traal Thesinge zoals in de visie opgetekend, heeft nog geen 
concrete resultaten opgeleverd. Gelukkig zijn veel Thesin-
gers op persoonlijke titel met de energietransitie aan de 
slag gegaan, maar vanuit het dorp is (nog) geen werk-
groep of energiecoöperatie gestart die aan dit onderdeel 
van de Dorpsvisie uitvoering geeft. De Dorpsvisie is alleen 
richtinggevend, zeg maar als een stip op de horizon. Het 
is beslist geen actiepuntenlijst. Maar tijden veranderen, 
kansen keren en thema’s uit de dorpsvisie komen door 
ontwikkelingen in een ander daglicht te staan. Daarom 
doen we nogmaals een oproep. Heeft u na het lezen van 
deze nieuwsbrief belangstelling om mee te denken over 
het energievraagstuk in Thesinge? Meld u zich dan bij het  
bestuur van Dorpsbelangen. 

Onlangs heeft een afvaardiging van Dorpsbelangen  
gesproken met twee van de gebroeders Oosterhuis. Zij 
stellen zich in deze nieuwsbrief kort voor. Op zich is het 
niet gebruikelijk dat nieuwe bewoners via de nieuwsbrief 
van Dorpsbelangen voorgesteld worden, maar omdat de 
heren een aantal concrete plannen aan het ontwikkelen 
zijn die interessant kunnen zijn voor ons dorp en aan onze 
visie raken, hebben we gekozen voor een publicatie in de 
nieuwsbrief.

De gebroeders Oosterhuis stellen 

zich voor

Generatie-wonen in een boerderij? Als dorp energie leve-
ren in plaats van afnemen? Dat zijn enkele ideeën die wij 
hebben, en die we graag met het dorp willen delen. 
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Even voorstellen, wij zijn de gebroeders Oosterhuis, de boe-
ren van Lageweg 24. Sinds onze ouders in 2007 de boer-
derij verlieten, woont er geen Oosterhuis meer in Thesinge. 
Maar we boeren er nog wel onverminderd. We zijn exten-
sieve akkerbouwers en doen aan agrarisch natuurbeheer. 
We zijn wel een beetje zoekende naar onze rol als boer. 
Welke bijdrage wordt er van ons verwacht, als we onszelf 
zien als beheerders van een stukje agrarisch buitengebied 
dat van ons allemaal is? Hoe kunnen we genieten van ons 
werk als boer en iets bijdragen aan onze leefwereld? 
Binnenkort hopen we te verhuizen van Lageweg 24 naar 
Lageweg 19, de boerderij van de familie Vink. Hoe we  
de gebouwen gaan gebruiken, daarover denken we nog 
na. Er zijn verschillende denkrichtingen. De meest voor  
de hand liggende is alles houden zoals het is: agrarische 
bestemming. Maar het kan ook anders.
We hebben afgelopen winter een gesprek gehad met 
Hans Wind en Johan Oomkes van Dorpsbelangen. En we 
hebben contact gezocht met de werkgroep Levensloop-
bestendig Wonen uit Thesinge. Er blijkt een structurele 
vraag te zijn naar woningen voor onder anderen ouderen, 
voor mensen die in Thesinge willen blijven wonen, maar 
liever kleiner. Maar ook is er van buiten Thesinge interesse 
om bij ons in het dorp te komen wonen. Ook de grote in-
teresse voor de Knarrenhof in Garmerwolde geeft aan dat 
er meer vraag is dan aanbod. 
Kunnen wij hier iets in betekenen? Kunnen we bijvoor-
beeld de ligboxenstal ombouwen (of herbouwen) voor 
een nieuwe bestemming met maatschappelijke meer-
waarde? Hier vragen we om meer input vanuit het dorp. 
Wil jij meedoen? Of ben je er op tegen?
Een ander idee is om een serieuze bijdrage te gaan leve-
ren aan het energievraagstuk. Kunnen we als regio meer 
zelfvoorzienend worden, maar dan zonder gasproductie? 
Kan dat op een manier dat er genoeg voordelen ontstaan 
voor de lokale gemeenschap, die zwaarder gaan wegen 
dan eventuele nadelen? En kunnen we dit op een mooie 
manier combineren met landbouw en biodiversiteit?

Krijg jij energie van dit soort plannen? Of vind je het hele-
maal niks? Graag horen we van je. We zoeken meedenkers, 
omdenkers, doeners. Doe jij mee?
Menko Oosterhuis:
menkooosterhuis@gmail.com  |  ☎ 06 - 20 36 10 36

Wonen in Thesinge - 

Levensloopbestendig Wonen

Op 12 september 2019 is in het Trefpunt een bijeenkomst 
geweest over de dorpsvisie Thesinge. Eén van de onder-
werpen was: hoe kunnen we zorgen voor goed (nog be-
ter) wonen in ons dorp, voor jong en oud? Naar aanleiding 
hiervan is een werkgroep gestart die daarmee bezig is ge-
gaan. In deze werkgroep zaten eerst vijf mensen, op dit 
moment zijn door omstandigheden alleen nog onderge-
tekenden, Parry de Raad en Annemarijke Boonstra, actief.

We zijn als werkgroep begonnen met het deel Levens-
loopbestendig Wonen in Thesinge. Hierbij denken we aan 
(gemeenschappelijk) wonen in appartementen of wonin-
gen. Middels een flyer hebben we gevraagd wie in Thesin-
ge op korte of langere termijn belangstelling hebben voor 
levensloopbestendige woningen. Hierop hebben we tien 
reacties gekregen. De twee boerderijen die het afgelopen 
half jaar in de verkoop zijn geweest, bleken niet geschikt 
voor onze ideeën. Met name het lange traject dat nodig 
is om een boerderij te verbouwen tot gesplitste apparte-
menten, was een duidelijk belemmerende factor. Inmid-
dels hebben we contact met Kuub, een bureau dat zich 
gespecialiseerd heeft in woonprojecten (www.kuub.info). 

We denken dat het goed is om in Thesinge meer wonin-
gen beschikbaar te krijgen voor zowel starters als voor 
degenen die juist wat kleiner en gelijkvloers willen gaan 
wonen. Om dit gerealiseerd te krijgen willen we in 2020 
verder met onze plannen, waarbij de coronacrisis natuur-
lijk één en ander vertraagt. 

Met Menko Oosterhof (zie zijn bijdrage aan de nieuwsbrief) 
hebben wij contact gehad over onze plannen en wij wil-
len graag met elkaar samenwerken. Wij nodigen iedereen 
dan ook van harte uit om te reageren op zijn oproep om 
input vanuit het dorp. Dit kan naar hem, maar ook naar 
één van ondergetekenden.
Annemarijke Boonstra:  
sarfo002@planet.nl  |  ☎ 050 - 302 33 90
Parry de Raad:
parryderaad@gmail.com  |  ☎ 06 - 11 26 01 44


