Jaarverslag 2014 Dorpsbelangen Thesinge
Het jaar 2014 begon goed voor veel Thesingers met kloksmeren in de kloosterkerk en DJ
Reini in het Trefpunt. De Nij-joarsverziede in Café Molenzicht was dit jaar op 11 januari met
Wibo Westra als voorprogramma van Tomasvoar en Pieternel, die als vanouds het nieuws
van het afgelopen jaar in Thesinge en in de wereld op humoristische wijze doornamen.
De 38e jaarvergadering vond plaats op vrijdag 7 maart. Heina van Zanten, Annelies Hofstede
en Joline Bosmans traden af en Alex Mollema en Paul Witkamp werden met algemene
stemmen verkozen tot nieuw bestuurslid. De Roelie Dijkemaprijs werd dit jaar uitgereikt aan
het Janna Hofstede vanwege haar grote inzet voor de Noaberstee; inmiddels een begrip
voor de ouderen in Thesinge en daarmee heel belangrijk voor de leefbaarheid in ons dorp.
Na de pauze lichtte de voorzitter het beoogde nieuwe bestuursmodel toe. Omdat het bestuur
merkt dat het steeds moeilijker wordt om bestuursleden te vinden die zich voor 3 jaar aan
Dorpsbelangen willen binden wordt voorgesteld om in 2014 toe te gaan werken naar een
andere bestuurs opzet. Hierbij zal een (kleiner) centraal bestuur zich vooral richten op de
belangenbehartiging van het dorp en worden de activiteiten in de toekomst georganiseerd
door speciale comités.
Op tweede Paasdag; 17 april waren er weer veel mensen op de been voor het jaarlijkse
Neuten Schaiten voor jong en oud en eieren zoeken voor de kleintjes.
Op 29 mei trok de Walk for Infinity door Thesinge. Meer dan 1500 wandelaars werden op en
om het terrein bij de kloosterkerk, door in historisch kostuum gestoken dorpsgenoten, verrast
op een typisch staaltje Taisner gastvrijheid met kunst, muziek en Taisner Sarcofaagjes.
De opkomst bij de fietstocht, op 20 juni, was helaas lager dan andere jaren. Misschien had
de harde wind hier mede debet aan. Aan de prachtige route, wederom uitgestippeld door
Roelie Dijkema en Roelf Jansen, kan het in elk geval niet gelegen hebben.
30 augustus was het weer tijd voor “Dik doun in het loug”, oftewel de DorpsBBQ. Wederom
genoten meer dan 200 dorpsgenoten van een lekker stukje vlees, een biertje en de muziek
van DJ Reini. Tot in de late avond werd er gelachen en gedanst door jong en oud.
Op 20 september beleefde Thesinge de primeur van de eerste Thaisner Braderie;
georganiseerd door Paul Witkamp en Wendy van Benten. Op deze zonovergoten dag
konden de vele bezoekers zich tegoed doen aan streekproducten, artikelen kopen bij 1 van
de leuke kraampjes of gewoon in de zon genieten van een hapje en een drankje. Het was
een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. Hoewel de h in Thaisner eigenlijk een
typefout was heeft Jacob van der Woude dit officieel als juiste benaming gedoopt in de G&T.
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In alle vroegte op 28 september verzamelden meer dan 1000 wandelaars zich in Thesinge
voor de start van de 45 kilometer versie van de Tocht om de Noord. Met Pannenkoekjes en
koffie werden ze uitgezwaaid.
Op 22 november maakte Sinterklaas weer zijn intocht in Thesinge. Na de rondrit per koets
door het dorp maakten de sint en zijn pieten er weer een vrolijke boel van in een stampvol
Trefpunt.
Op 8 december verrees de kerstboom weer op de hoek Kerklaan-Hendrik Ridderplein.
Wederom onder bezielende leiding van Roelf Jansen en Jo Schuppert werd deze op 30
december, zoals altijd, weer geruisloos opgeruimd.
Op kerstavond schonk Dorpsbelangen traditiegetrouw chocolademelk en glühwein na de
kerstnachtdienst in de Kloosterkerk.
Enquête over het belang van Dorpsbelangen
Eind november/begin december is het bestuur van Dorpsbelangen bij alle deuren in
Thesinge langs geweest om een enquête over de activiteiten en rol van dorpsbelangen uit te
delen (en een week later weer op te halen). De aanleiding hiervoor was om de dialoog aan te
gaan met alle bewoners van Thesinge over de toekomst van Dorpsbelangen en om het
animo te toetsen voor deelname in het bestuur en/of in activiteiten commissies. Dit omdat het
bestuur al enige jaren een negatieve trend waarneemt om nieuwe bestuursleden te vinden
die bereid zijn om voor 3 jaar tot het bestuur toe te treden. Tevens wilden we op deze manier
uitvinden of er voldoende organiserend vermogen is om vanaf 2015 de jaarlijkse activiteiten
te laten organiseren door tijdelijke comités. Ruim 150 enquêtes werden ingevuld weer
ingenomen en op de jaarvergadering worden de uitkomsten uitgebreid toegelicht.
Dorpsfeest
Op 22 oktober presenteerde het centrale feestweek comité, bestaande uit Hans Wind, Alex
Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes en Paul Witkamp het thema en de aanpak voor de
feestweek 2015: “Oud en Nieuw, generaties verbinden”. De professionaliteit en het
enthousiasme van de feestweek comité leden is inmiddels overgeslagen op de
vertegenwoordigers van de wijkcomités. Het belooft dus een mooie en knallende feestweek
te worden van 4 t/m 9 mei 2015.

Jaarverslag Dorpsbelangen Thesinge 201 – pagina 2

Thesinge: je hoeft je geen moment te vervelen
Een greep uit de onderwerpen die dit jaar ook de revue passeerden:
 Dorpsbelangen Thesinge heeft sinds 2014 een eigen Facebook pagina met inmiddels
meer dan 140 volgers;
 Eind december 2014 reed buslijn 47 voor het laatst door Thesinge. Inmiddels is deze
vervangen door lijn 563, een buurtbus bestuurd door vrijwilligers;
 In overleg tussen de omwonenden en Stichting het Groninger Landschap is voorlopig
besloten om de grond rondom de molen te laten begrazen door een aantal schapen;
 Teveel evenementen en activiteiten om op te noemen.. toch een greep uit het brede
aanbod: Meziek mit Bus, de eerste officiële Koningsdagviering, het altijd weer
uitdagende en bruisende aanbod van Stichting Felicitas, Openlucht bios op de
Kloosterkerk, het Treffertje, Noaberstee, De Taisner run, de wederopbouw van het
Scheuvelhoes, Lopend eten, Swingen in Thesinge, The Singers kerstconcert, De
Thaisner kerstmarkt enz. enz.
2014 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), Paul Witkamp (Secretaris/ Penningmeester), Alex
Mollema, Ria Stoppels en Piet van der Heide

Geerten Eijkelenboom, Thesinge, 17 februari 2015
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