Jaarverslag 2015 Dorpsbelangen Thesinge
Oud & Nieuw
Het jaar 2015 begon goed voor veel Thesingers met kloksmeren in de kloosterkerk en DJ
Reini Boer in het druk bezochte Trefpunt.
Nij-joarsverziede
De Nij-joarsverziede in Café Molenzicht was op 10 januari. De avond begon met Henk de
Haan, die anekdotes vertelde uit zijn verleden. Daarna kwamen Thomasvoar en Pieternel,
die als vanouds op hun eigen humoristische wijze het jaar in Thesinge en in de wereld
doornamen. Als afsluiting hield Henk de Haan een interview met de bestuursleden over het
komende jaar en de inzet van dorpsbelangen.
Jaarvergadering
Op de jaarvergadering van Dorpsbelangen namen 3 bestuursleden afscheid, Ria Stoppels,
Piet van der Heide en Geerten Eijkelenboom. Helaas kwam er voor deze drie slechts één
nieuw bestuurslid in de plaats, Johan Oomkes. Omdat in de statuten staat dat dit er minimaal
vijf bestuursleden moeten zijn, moest het nieuwe bestuur de leden om toestemming vragen
om met deze kleine bezetting door te gaan. Die toestemming werd verleend. In de loop van
2015 melden zich 2 nieuwe aspirant-bestuursleden, eerst Ruben Dijkerman, later Rudy
Noordenbos. Wegens gebrek aan tijd heeft Ruben inmiddels weer afscheid genomen.
Vanwege de minimale bezetting, deelde het bestuur mee dat hun taken gaan veranderen.
Het bestuur zelf gaat zich bezighouden met de contacten met de gemeente en alle
activiteiten die daarmee samenhangen. Bij de organisatie van evenementen zoals
Sinterklaas, de feestweek en Pasen heeft het bestuur en een puur coördinerende rol. De
uitvoering van dit soort evenementen moet voortaan door vrijwilligers gebeuren.
De Roelie Dijkema prijs werd dit jaar toegekend aan Stoffer Havinga, Menco van der Berg en
Karline Malfliet van de Taisner DorpsRun. De prijs werd pas officieel uitgereikt op 24
september tijdens de populaire run, waaraan dit jaar maar liefst 360 hardlopers en
wandelaars deelnamen, waaronder veel Thesingers.
De welzijnssubsidie van de gemeente Ten Boer werd dit jaar verdeeld over 13 Thesinger
verenigingen en initiatieven.
Uit het financieel jaarverslag bleek dat de financiën van Dorpsbelangen er nog goed voor
stonden. De contributie hoefde dus niet verhoogd te worden
Toneel
2015 was een slecht jaar voor het Thesinger toneel. Helaas besloot toneelvereniging VIOD
na hun optreden in februari om de activiteiten na 77 jaar voorlopig te stoppen. We hopen dat
er in de toekomst weer nieuwe leden komen om deze mooie traditie voort te zetten.
Bovendien kon de toneelvoorstelling van WWK dit jaar wegens omstandigheden niet
doorgaan.
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Pasen
De activiteiten rond Pasen gingen dit jaar niet door, omdat er onvoldoende vrijwilligers
gevonden werden die de organisatie op zich wilden nemen.
Feestweek
Na maanden van voorbereiding was het de tweede week van mei eindelijk zo ver: feestweek!
Ook deze editie was een groot succes. Het hele dorp versierd, overal mensen op de been,
overal activiteiten. Honderden Thesingers genoten van de vele activiteiten overdag en de
feesten tot in de kleine uurtjes. Het was weer een dorpsfeest zoals het hoort te zijn: bijna
iedereen deed mee, Iedereen vermaakte zich, iedereen praatte en danste en dronk met
iedereen.
Vanuit het thema 'Oud en Nieuw' was een afwisselend programma ontstaan. Van een
indrukwekkende 4 mei plechtigheid, tot bijvoorbeeld een zeepkistenrace, een geweldige
boerenbrunch, een recyclemiddag ('maak van iets ouds iets nieuws') een danswedstrijd
('Thaisners dinken te kennen daanzen'), een 'foute' disco-avond, een pubquiz, een
legpuzzelwedstrijd, een prachtige fototentoonstelling, een vossenjacht en een daverende
slotavond met de band Ten Speed. En overal was de opkomst geweldig. Een topfeest waar
we als dorp trots op kunnen zijn. Het bestuur wil graag de medeorganisatoren Esther Ottens,
Hans Wind en Luit Oomkes, en de vele vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet.
Fietstocht
Op 19 mei deden 30 fietsers mee aan de Thesinger Fietstocht. De tocht ging via een
prachtige route - die zoals altijd was uitgezet door onze ereleden Roelf en Roelie - naar het
cafeetje van Westerwijtwerd en via een even mooie andere route terug naar café Molenzicht.
Noaberstee
De Noaberstee werd ook in 2015 weer goed bezocht, of, zoals Roelie Dijkema laatst zei: "ik
mis geen week". De Noaberstee is de gezellige huiskamer voor de wat oudere Thesingers.
Er wordt gepraat, gesjoeld, geMens-erger-je-niet, soms samen gegeten en zo nu en dan is
er een leuk reisje, zoals in 2015 naar 't Rieuw in Nuis, naar het Ot en Sien museum in
Surhuisterveen en naar Zoutkamp voor een boottocht.
Tocht om de Noord
Zo'n 3800 wandelaars van de Tocht om de Noord slingerden zich op zaterdag 26 september
door de straten, kerken en andere gebouwen van Thesinge. Het thema was ‘het geluid van
Groningen’, en dat hebben de wandelaars gemerkt in Thesinge. Er waren organisten in de
kerken, bandjes en orkestjes op vrijwel elke straathoek en overal waren drankjes en hapjes.
De sfeer was uitstekend.
De Omslag
Van eind mei tot eind september was Thesinge het decor van het culturele programma De
Omslag van de groep Poplart over de Groninger kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman. De
Til, het Trefpunt, de molen, de Oude School en vele dorpelingen waren betrokken bij de
voorbereidingen, de informatieavonden en de workshops voorafgaand aan het uiteindelijke
toneelstuk. In de tweede week van augustus verrees in het weiland achter de molen een
bijzonder bouwwerk: het houten kubustheater van Poplart. Hier werden in september maar
liefst 22 grotendeels uitverkochte voorstellingen gegeven.
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Sinterklaas
Natuurlijk kwam Sinterklaas ook weer naar ons dorp. Hij kwam dit jaar aangereden in een
antieke Amerikaanse auto. De Pieten in het Pietenhuis op het Ridderplein moesten eerst
wakker gemaakt worden, maar daarna kon de tocht door het dorp beginnen, voorafgegaan
door fanfarecorps de Bazuin. De kinderen hadden daarna een geweldig feest in het Trefpunt.
Het bestuur bedankt de vele vrijwilligers die zich voor deze mooie dag hebben ingezet.
Kerstboom
Dankzij de inspanningen van Ria Stoppels kregen we op 12 december onze kerstboom. Bij
het plaatsen maakte Dorpsbelangen er een gezellige middag van met kerstmuziek en een
vuurkorf. Voor de inwendige mens was er glühwein en chocolademelk. De boom werd op 30
december weer geruisloos opgeruimd, zoals zo vaak onder de bezielende leiding van Roelf
Jansen en Jo Schuppert. We willen Ria, Roelf, Jo en alle andere vrijwilligers hartelijk danken
voor hun inzet.
Kerstnachtdienst
Op kerstavond schonk Dorpsbelangen traditiegetrouw chocolademelk en glühwein na de
kerstnachtdienst in de Kloosterkerk.
Carbid schieten
31 december organiseerde de ijsclub een gezellige oudejaarsmiddag voor het dorp. Winterse
kou en ijs ontbraken, maar de sfeer was er niet minder om. Er werd carbid geschoten, er was
een grote pan snert en natuurlijk de nodige drankjes. Ook deze vrijwilligers willen we hartelijk
bedanken.
2015 eindigde daarna zoals het begon: met kloksmeren in de Kloosterkerk en een vrolijk
oud- en nieuwfeest in het Trefpunt.
Wat er verder gebeurde…
Een greep uit de onderwerpen die dit jaar verder de revue passeerden:
 Dorpsbelangen Thesinge heeft sinds 2014 een eigen Facebook-pagina met inmiddels
meer dan 200 volgers;
 Verder waren er te veel evenementen en activiteiten om op te noemen. Een greep uit
het brede aanbod: Meziek mit Bus, Koningsdag met alle activiteiten door het Oranje
Comite, het altijd weer uitdagende en bruisende aanbod van Stichting Felicitas, het
grote feest van G&T Express, de Taisner run, Lopend eten, de Tapa(a)stafel, de
Thaisner kerstmarkt, het kerstochtendconcert enz. enz.
Het bestuur bedankt nogmaals iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid,
de goede sfeer in het dorp en de vele activiteiten.
In 2015 bestond het bestuur uit:
Alex Mollema, Paul Witkamp, Johan Oomkes en de aspirant-leden
Ruben Dijkerman en Rudy Noordenbos
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