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Jaarverslag 2011 – Dorpsbelangen Thesinge 
 
2011 was wederom een jaar met allerlei, zowel kleine als grote, gebeurtenissen die dankzij 
de inzet van vele Thesingers plaats hebben kunnen vinden. Het jaar startte met het 
kloksmeren en elkaar Nieuwjaar wensen in het Trefpunt. 
 
Het jaarlijks weerkerend evenement, de Nij-joarsverziede, vond op 15 januari plaats in Café 
Molenzicht: 'Thomasvoar en Pieternel' gaven in een terugblik het reilen en zeilen in Thesinge 
weer. Ook in 2011 was het weer een geslaagde avond met muzikale ondersteuning van 
'Daip River' en met natuurlijk de Tombola. 
 
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 1 april traden, na 6 tot 9 jaar bestuurslid 
te zijn geweest, Henry Zuidinga, Jakob v/d Woude en Menco v/d Berg af. Hun plaatsen 
werden ingevuld door Marinus Vermue, Heina van Zanten en Joline Bosmans. Naast deze 
nieuw benoemde algemene leden bestond het bestuur daarna uit Geerten Eijkelenboom 
(voorzitter), Annelies Hofstede (penningmeester), Ria Stoppels (secretaris) en Yvonne van 
der Weert (algemeen lid). 
In de jaarvergadering werd voor de 4de keer de Roelie Dijkema prijs toegekend; dit keer viel 
de eer te beurt aan Peter Heidema. De prijs was een blijk van waardering voor het vele 
vrijwilligerswerk dat Peter doet en gedaan heeft in Thesinge en voor zijn inzet bij de 
realisatie van het Trefpunt. Op 8 april werd de sculptuur in de tuin van Peter geplaatst. 
 
Op Tweede Paasdag 2011 was het weer tijd voor het traditionele “ neutenschaiten” in 
dorpshuis Trefpunt. Voor de kinderen waren er spelletjes en “eieren zoeken” in het dorp. 
 
De jaarlijkse fietstocht werd vrijdag 17 juni verreden. Gelukkig waren er weer meer 
deelnemers (38) dan de jaren daarvoor. De tocht ging dit keer via Ellerhuizen naar 
Onderdendam. Het was mooi fietsen (circa 33 kilometer) en onderweg kon er genoten 
worden van het uitzicht. De pauze vond plaats bij molen Hunsingo in Onderdendam – een 
prachtig plekje langs het water. Start en finish waren zoals altijd in café Molenzicht. 
 
Op 2 juli was de officiële opening van de molen Germania – een druk bezocht en gezellig 
evenement. Ter ondersteuning van dit stukje dorp werd Dorpsbelangen donateur van de 
Molenstichting. 
 
Vele dorpsgenoten zetten zich in om Thesinge het “Leukste dorp van Groningen” te laten 
worden. Ondanks Henk Tammens filmpje "de bijrijder" (was te zien op TV Noord) bleven we 
steken op de 20ste plaats. 
 
Janna Hofstede maakte zich het afgelopen jaar hard voor de Verzoamelstee. Ze is naar alle 
48 65+ bewoners van Thesinge toegegaan om de ontwikkelde vragenlijst uit te delen. Verder 
werden er in de zomer interviews afgenomen bij negen 65+’s. Daarnaast werd Janna 
aangesteld als Verzoamelstee medewerker voor Thesinge. Via diverse kanalen maakte ze al 
verscillende plannen voor het komend jaar kenbaar. 
 
De Taisner rais werd op 26 augustus gehouden. Dertig deelnemers begonnen de reis met 
een bezoek aan het kloostermuseum in Aduard; daarna werd een bezoek gebracht aan de 
kruidentuin in Buitenpost, waar ook de lunch werd genuttigd. Vervolgen werd in Leens de 
borg Verhildersum bezocht waarna in Eenrum de dag werd afgesloten met een diner. 
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Het jaarlijkse overleg met de Gemeente vond in september plaats. Een uit de vergadering 
voortvloeiende vraag aan Dorpsbelangen was, om in het kader van het nieuwe 
dorpskernenbeleid, een leefbaarheidsplan voor Thesinge op te stellen. Diverse eerste ideeën 
daarvoor werden in 2011 uitgedacht. Ook werd er gesproken over "Thesinge Duurzaam". 
De gemeente heeft ons gevraagd om een visie hierop te formuleren en eventueel met 
voorstellen te komen. Hiervoor werd de werkgroep Duurzaamheid Thesinge opgericht. Het 
idee is om Thesinge door het maken van realiseerbare stappen zoveel mogelijk CO2 neutraal 
te maken. De werkgroep kwam al met veel ideeën zoals collectief isoleren, eigen inzameling 
afval en decentrale energieopwekking. De eerste stap betreft intelligente straatverlichting in 
heel Thesinge. Het idee, ingestuurd door Dorpsbelangen, is een ronde verder bij de 
verkiezing "Kern met Pit". 
 
Na ruim 2 jaar werd er op 8 oktober weer een nieuwe bewonersmiddag gehouden. Van de 
ongeveer 50 nieuwe bewoners (incl. kinderen) waren 10 volwassenen en 3 kinderen 
aanwezig. Na de ontvangst in het Trefpunt was er een rondleiding naar de molen en de 
smederij. De afsluiting vond plaats in De Oude School. De nieuwe bewoners werden verblijd 
met de mooie Thesinger kalender, waarbij men ook gewezen werd op de andere Thesinger 
artikelen die, sinds juli, te vinden zijn op de onze website. 
 
Het bestuursetentje van Dorpsbelangen vond eind oktober plaats voor het bestuur, de 
ereleden en de ommetjescommissie. Het door de leden van Dorpsbelangen gemaakte menu 
bestond uit typisch Groninger gerechten. 
 
Op 9 november organiseerde Dorpsbelangen een herhalingscursus reanimatie. Ondanks de 
geringe belangstelling ging de bijeenkomst gelukkig gewoon door. 
 
26 november was de intocht van Sinterklaas. De Sint had het zwaar te verduren met zijn 
Pieten: twee Pieten gooiden met pakjes. Een verwarde Piet had de schoenen van de 
kinderen meegenomen. Maar alles kwam goed en het was een gezellige middag. 
Een verrassing was het functioneringsgesprek van de jubilaris hulp-Sinterklaas met de echte 
Sinterklaas; hulde en erkenning voor de 20 jaar hulp-Sinterklaas. 
 
Ook in 2011 werd het dorp opgefleurd met een kerstboom uit Hesel. De intocht van de 
boom op 10 december was anders georganiseerd dan andere jaren: de boom werd 
feestelijke verwelkomd door ongeveer 45 volwassen en jeugdige dorpsgenoten; en onder 
het genot van glühwein, warme chocolademelk en kerstmuziek werd de boom prachtig 
opgetuigd met melk- en sappakken die kinderen ’s middags versierd en geknutseld hadden. 
 
Op 13 december was er weer een bijeenkomst over de N360. Alle tracés zijn onderzocht en 
er zijn nog drie variaties over. De door Thesingers gevreesde variant zat er gelukkig niet 
meer bij. De werkgroep Thesinge werd opgeheven. 
 
Ook de Kerstnachtdienst was weer als vanouds: een mooie lekendienst, muziek en tot slot 
onder het genot van Glühwein, appelsap en chocomelk nog wat napraten. 
 
De geplande opknapbeurt voor de speelruimte in Thesinge door de gemeente is naar voren 
gehaald en een commissie vanuit school, gemeente, omwonenden van het schoolplein en 
dorpsbelangen ging aan de slag om het speelruimtebeleid voor Thesinge in 2011 in te 
vullen. Een groot deel van het jaar werd hard gewerkt aan het binnen halen van gelden voor 
de herinrichting van het schoolplein en het opknappen van het speelveld. Het benodigde 
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geld voor de herinrichting van het schoolplein, naast de bijdrage van de gemeente een 
bedrag van ruim 20.000 euro, werd bij elkaar gebracht door de fondsenwerkgroep. 
 
Het bestuur, eind 2011 bestaande uit Geerten Eijkelenboom (voorzitter), Annelies Hofstede 
(penningmeester), Ria Stoppels (secretaris), Heina van Zanten, Yvonne van der Weert, 
Marinus Vermue en Joline Bosmans (algemeen leden), is blij met de inzet van zoveel 
mensen bij voornoemde activiteiten. Daarnaast vonden er weer allerlei andere activiteiten 
(zoals koninginnedag, de dorpsrun, het bijhouden van de website, toneel etc) plaats in ons 
dorp. Het bestuur van Dorpsbelangen waardeert de inzet van al onze dorpsgenoten zeer. 
 
En zo eindigde 2011; en met kloksmeren en vervolgens Nieuwjaar wensen in het Trefpunt 
kon 2012 beginnen. 
 
 


