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Jaarverslag 2013 Dorpsbelangen Thesinge  
 
Veel Thesingers hadden elkaar in de nieuwjaarsnacht ontmoet in Trefpunt of daarna. Op 12 
januari was het tijd om elkaar te treffen bij de traditionele Nij-joarsverziede in Café 
Molenzicht. Tomasvoar en Pieternel namen het jaar 2012 door. Er gebeurt toch weer heel 
veel in ons dorp en daarbuiten. We speelden deze avond een quiz met Edward Oudman als 
quizmaster. Een gezellige avond! 
 
Op 1 maart werd de 37e jaarvergadering gehouden. Yvonne van der Weert en Marinus 
Vermue traden af en Piet van der Heide is met algemene stemmen verkozen tot nieuw 
bestuurslid. De Roelie Dijkemaprijs werd dit jaar uitgereikt aan het Oranje Comité. Elk jaar 
maakt het Oranje Comité van Koninginnedag een waar dorpsfestijn.  
 
Op tweede Paasdag, 1 april, werd er in Trefpunt weer gestreden om de felbegeerde titel bij 
het Neuten Schaiten. Manon van Zanten won de eerste prijs bij de jeugd en Janna Hofstede 
bij de volwassenen.  
 
Aan de fietstocht, op 7 juni, deden 27 deelnemers mee. De stempelpost was bij Café 
Tuitman in Fraamklap. De tocht ging via Westerwijtwerd en Sint Annen terug naar Thesinge.  
 
De Taisner Rais vond plaats op 21 juni en ging dit jaar via Oost-Groningen naar Duitsland. In 
Bellingwolde werd de lunch genuttigd in de kerk. Dat was een uitkomst aangezien het heel 
hard regende. Er volgende een indrukwekkend bezoek aan de Meyer Werft in Papenburg. 
Als afsluiting werd er gegeten bij gasterij Smits in Midwolda.  
 
Tijdens het jaarlijks overleg met B&W was er aandacht voor de dorpsvisie van Thesinge en 
de daarin voorkomende onderwerpen. Het verslag van deze vergadering en de dorpsvisie 
zijn na te lezen op thesinge.com/dorpsbelangen.  
 
Ook dit  jaar kwam Sinterklaas Thesinge verblijden met een bezoek, de intocht met koets en 
muziek was op 23 november. Ber en Stoetje aan de Molenweg is Sinterklaas goed bevallen 
dus kwam hij ook dit jaar weer een nachtje logeren. De kinderen mochten op vrijdagavond 
29 november op bezoek komen.  
 
De jaarlijkse reanimatietraining werd ook dit jaar verzorgd door Willie Havinga. Op 28 
november  oefenden een grote groep dorpsbewoners hun reanimatievaardigheden.  
 
Een hele grote kerstboom uit Hesel dit jaar voor de Thesingers. De lampen zijn dit jaar 
vervangen door led-lampen en een nieuw snoer. Hiermee verbruiken we minder energie en 
hopen we dat er minder vaak lampen defect zijn nu ook het snoer vervangen is.  
Op kerstavond schonk Dorpsbelangen traditiegetrouw chocolademelk en glühwein. 
  
Een greep uit de onderwerpen die dit jaar de revu passeerden: 

• Dorpsbelangen Thesinge heeft een adhesiebetuiging aan de Groninger 
Energiekoepel ondertekend. Eind 2013 zijn nog een aantal zaken doorgesproken die 
worden uitgezocht voordat het onderwerp aan de leden van Dorpsbelangen wordt 
voorgelegd.  
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• Activiteitencommissie. Hiervoor was een bedrag van 500,- gereserveerd. Er is dit jaar 
weinig gebruik van gemaakt.  

• Het project Thesinge In Beeld heeft helaas geen vervolg gekregen. De subsidie is 
terugbetaald aan de Gemeente.  

• 2013, het jaar van de aardbevingen en de NAM. Er was een goed bezochte 
voorlichtingsbijeenkomst van de NAM in Trefpunt.  

• Fietsroute plus. Dorpsbelangen heeft deelgenomen aan de voorlichtings-
bijeenkomsten/workshops. De meningen over deze route zijn nogal verdeeld. 
Dorpsbelangen heeft daaruit geen eenduidig standpunt namens Thesinge kunnen 
formuleren.  

• Stichting het Groninger Landschap heeft de grond rondom de molen aangekocht van 
de familie Jansen ter behoud van het landschap en de wind rond de molen.  

• De gemeentelijke herindeling is actueel, er is nog geen formeel standpunt over de 
herindeling van Ten Boer.  

• De Gemeente heeft de art. 12 status, de beschikbare financiën zijn zeer beperkt.  
 
Thesinge is gezegend met een rijk verenigingsleven en jaarlijks terugkerende activiteiten.  
Het reeds genoemde oranje comité maakt van Koninginnedag elk jaar weer een groot feest. 
Dat dit nog grootser kan bewezen zij in september van dit jaar. Een heel weekend feest ter 
ere van het 75 jarig jubileum. Heren, complimenten hiervoor.  
Maar er is meer: Dorpshuis Trefpunt nam afscheid van het gewaardeerde 
beheerdersechtpaar Mollema en vond een nieuwe vorm voor het beheer, thesinge.com werd 
volledig vernieuwd, de jeugd heeft zich verenigd in het Treffertje, de senioren zagen de 
Verzoamelstee veranderen in de Noaberstee, culinair talent leeft zich uit tijdens het lopend 
eten, hardlopers rennen de Thesingerun, muziekliefhebbers gaan Mit Bus, de scheuvellopers 
hadden geluk en pech met het nieuwe clubhuis, de krantenman redde de kloosterkerk, de 
peuterspeelzaal blijft voorlopig behouden, nieuw was de doe-het-zelf kerstmarkt in de 
gymzaal en zo kunnen weer trots zijn op ons dorp.  
 
2013 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 2013 bestond het bestuur uit: 
Geerten Eijkelenboom (voorzitter), Annelies Hofstede (Secretaris/ Penningmeester), Heina 
van Zanten, Ria Stoppels, Piet van der Heide en Joline Bosmans.  
 
 
 
Annelies Hofstede, Thesinge, 7 maart 2014 


