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Jaarverslag 2012 Dorpsbelangen Thesinge  
Concept – te bespreken op 14 februari 2013 
 
Een groot aantal dorpsbewoners startten het jaar met de, inmiddels traditionele, 
oud- en nieuw viering in Dorpshuis Trefpunt.  
 
Tomasvoar en Pieternel blikten op 14 januari terug op het jaar 2011 tijdens de 
Nij-joarsverziede. Het trio “Magwel” zorgde met grunniger laidjes voor de 
muzikale omlijsting.  
 
Het project “Thesinge in Beeld” is door “de Vonk van Ten Boer” beloond met een 
subsidie. Het project, waarin jeugd in beeld de verhalen van de oudere 
Thesingers gaat vertellen is gestart met de voorbereidingen en zal in 2013 verder 
worden uitgevoerd.  
 
Op 9 maart werd de 36ste jaarvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen 
Thesinge gehouden. Yvonne van der Weert is met algemene stemmen herkozen 
als bestuurslid.  
De Roelie Dijkema prijs is uitgereikt aan Menco van der Berg. Menco is jaren 
actief geweest als bestuurslid van Dorpsbelangen en één van de drijvende 
krachten achter de Taisner Dörpsrun.  
Na de officiële vergadering startten we met informatie over het op te stellen 
leefbaarheidsplan voor Thesinge. Er kwamen verschillende onderwerpen aan de 
orde: de dorpscoaches, de duurzaamheidswerkgroep, de verzoamelstee, 
speelvoorziening Trefpunt/woningbouw sportveld en overige ontwikkelingen.  
 
Pieternel hoorde veel van de nieuwtjes voor de jaarlijkse terugblik in de rijdende 
winkel van de Brijventer. Nu de brijventer niet meer komt wordt gezocht naar 
nieuwe manieren om het nieuws bij Pieternel te krijgen. Eén daarvan is de 
mailbox van de Digitale Brijventer, terug te vinden op thesinge.com. 
Dit jaar is er een nieuwe verzameling Vertezzels uitgebracht, de derde bundel 
met tien jaar Tomasvoar en Pieternel op schrift.  
 
In het voorjaar is het brugdek vervangen. Dit stond al enige tijd in de planning. 
 
Op de middag van tweede Paasdag, 9 april, was het in Trefpunt één en al 
gezelligheid. Het koude regenachtige weer mocht de pret niet drukken. De 
kinderen luisterden naar een paasverhaal en zochten eieren. Het neutenschaiten 
was eveneens een succes. Deze keer, vanwege het slechte weer, op een 
indoorbaan.  
 
Vanuit de welzijnssubsidie en met enige creativiteit zijn dit jaar nieuwe 
hondepoepbordjes gerealiseerd en schepjes aangeschaft. De hondenbezitters 
kunnen weer even vooruit en de bordjes leveren een bijdrage aan de uitstraling 
van Thesinge.  
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Ook dit jaar verzorgde het Oranje Comité weer een prachtige Koninginnedag. Het 
weer werkte fantastisch mee. Op naar het jubileumjaar 2013.  
 
Na een goed bezochte informatie avond op 30 maart organiseerde de commissie 
duurzaamheid op 15 mei een eerste vervolgbijeenkomst. Er werd gesproken over 
intelligente straatverlichting, duurzame energie, lokale afvalscheiding en 
woningisolatie.  
 
De jaarlijkse fietstocht vond plaats op 8 juni. Roelf Jansen en Roelie Dijkema 
hadden een mooie tocht uitgezet. 22 deelnemers reden via de Thesingerlaan 
naar Ten Post, Lageland en Garmerwolde terug naar Thesinge.  
 
Op 19 juni is er vervolg gegeven aan het leefbaarheidsplan voor Thesinge. Na de 
aftrap tijdens de jaarvergadering is er een koffieavond georganiseerd in Trefpunt 
waar met een leuke groep van gedachten is gewisseld over de onderwerpen.   
 
Op 9 juli was het in Thesinge een drukte van belang. Overdag waren er open 
tuinen en garagesales. ’s Avonds een zeer goed geslaagde DorpsBBQ. Het 
evenement “Dik doun ien ’t dörp” was een groot succes waaraan ongeveer 300 
dorpsgenoten deelnamen.  
 
Het vernieuwde schoolplein is op 12 juli feestelijk geopend. Door de financiële 
bijdragen van diverse sponsoren en de gemeente heeft er een forse investering 
plaats gevonden met een resultaat waar we trots op mogen zijn.  
 
De Taisner Rais stond gepland voor 8 juni. Daarvoor bleek onvoldoende animo en 
is besloten de reis te verplaatsen naar september.  Op 21 september vertrokken 
35 deelnemers naar een onbekende bestemming. Via weervrouw Harma in 
Noordbroek ging de reis naar Bourtange. De lunch werd genoten in het Duitse 
Heede en in Ter Apel ging men aan boord van de ‘diverdoatsie’ voor een tocht 
door het Ruiten A Kanaal richting Sellingen. Thuis in Thesinge wachtte een 
verrassing: een muzikaal welkom door een selectie muzikanten als 
muziekvereniging Juliana. Afsluitend werd er gegeten en gedronken in de Oude 
School.  
 
In september vond het jaarlijkse overleg met B&W plaats. Hier is het concept 
Leefbaarheidsplan besproken en voorzien van concrete actiepunten voor alle 
partijen. In 2013 zal de uitwerking hiervan een vervolg krijgen. Het verslag is 
terug te lezen op thesinge.com 
 
De jaarlijkse reanimatietraining werd ook dit jaar verzorgd door Willie Havinga. 
Op 1 november oefenden een groep dorpsgenoten op oefenpop Annie met en 
zonder AED hun reanimatievaardigheden.  
 
Op 24 november kwamen Sinterklaas en de pieten naar Thesinge voor een mooie 
intocht.  
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Ook dit jaar werd de kerstboom uit Hesel feestelijk verwelkomd in Thesinge.  
Voor het maken van de versiering was weinig animo dit jaar. Dat gold ook voor 
het nuttigen van de glühwein. Maar, het was gezellig in de Oude Smederij.  
Op kerstavond was er de Kerstnachtdienst in de Kloosterkerk. Dorpsbelangen 
schonk na afloop Glühwein en Chocolademelk.  
 
De Verzoamelstee heeft een roerig jaar gekend. De samenstelling van de 
begeleidingsgroep, waarin ook Dorpsbelangen zitting had, is aangepast. Janna 
Hofstede verzorgt wekelijks een inloopochtend voor belangstellenden en 
informeert de bewoners van Thesinge over de voortgang van het project.  
 
In 2012 is alle informatie over verenigingen, cafés, monumenten, kerken en de 
school gebundeld in de Bewonersgids. De gids is te vinden op thesinge.com en 
zal periodiek worden bijgewerkt.  
 
2012 eindigde zoals het begon, met kloksmeren in de Kloosterkerk en de Oud- en 
nieuw viering in Trefpunt.  
 
Het bestuur bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de 
leefbaarheid en het organiseren van activiteiten.  
 
In 2012 bestond het bestuur uit: 
Geerten Eijkelenboom (voorzitter), Annelies Hofstede (Secretaris/ 
Penningmeester), Heina van Zanten, Yvonne van der Weert, Marinus Vermue, Ria 
Stoppels, en Joline Bosmans.  
 
 
 
Annelies Hofstede, Thesinge, 1 maart 2013 


