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Garage-sale  
Zaterdag 18 juni vanaf 10 uur is er weer een garage-sale in het dorp. Dat wil zeggen; De garage-sale is 
er als we allemaal meedoen! Verkoop in - en om je huis, de klanten komen bij je langs.  Heina van 
Zanten en Janniene Leijssenaar gaan de promotie regelen zodat het met klanten uit Stad storm zal 
lopen. Vragen? Neem gerust even contact op met Heina of Janniene. 
 
Decenniafeest in Thesinge 
Eigenlijk zou er in 2020 een feestweek in Thesinge zijn, helaas ging dat om de welbekende reden niet 
door. Een aantal muziekliefhebbers hadden toentertijd al wel het idee opgevat een muziekavond te 
organiseren waar elk uur een nieuw decennium aan muziek voorbij zou komen.  
De laatste twee jaar is het erg stil geweest in Thesinge en omstreken, te stil...! Daarom vinden wij dat 
het weer tijd wordt voor een feestje en wachten dus niet af tot de volgende feestweek. We hebben 
zaterdag 18 juni a.s. gepland om het feest 'Decennia' te organiseren in het Trefpunt! Vooraf is er 
tussen 18.00 uur en 19.00 uur een kinderdisco voor alle kinderen die dat leuk vinden en die gratis te 
bezoeken is. 
Vanaf 20.00 uur beginnen we met de 70's en gaan elk uur een decennium omhoog tot we bij de 10's 
tot 20's (van de 21ste eeuw wel te verstaan) uitkomen, dit zal rond 01.00 uur zijn. Als het daarna nog 
gezellig druk is hebben we een vrije invulling van muziekstijl en eindtijd. 
De entreekosten zijn €5 per persoon, kaartjes zijn te koop via Thesinge.com. Er is keuze om gelijk 
online te betalen of dit achteraf te doen. Kaartjes aan de deur zijn alleen te koop bij beschikbaarheid 
en dus niet gegarandeerd. 
 
 
Fietstocht 2022 
De Thesinger fietstocht vindt dit jaar plaats op donderdag 9 juni 2022.  Door de volle 
activiteitenagenda in de maand juni is van de traditionele vrijdagavond uitgeweken naar de 
donderdagavond. 
Start tussen 18-19:30 vanuit het Trefpunt. Bijdrage deelnemers; € 3,= Dora en Jakob hebben weer 
een verrassende fietsroute uitgezet. Er is niet gebroken met de traditie om onderweg een 
pleisterplaats aan te doen voor een versnapering. Na afloop van de fietstocht is er een nazit in het 
Trefpunt met de prijsuitreiking van de prijsvraag. 
 
Concept peilbesluit Casper Hommes 
Casper Hommes. Dat is de naam van de polder waar Thesinge in ligt en wij in wonen. Op donderdag 
7 april hield het Waterschap Noorderzijlvest een bijeenkomst waarin het concept peilbesluit voor de 
Casper Hommes polder werd toegelicht. In dit peilbesluit worden de waterstanden van verschillende 
delen van de polder bepaald.  
In de Casper Hommes polder is sprake van een bodemdaling van meer dan 10 cm door  o.a. de NAM 
activiteiten en klimaatverandering. Het Waterschap onderzoekt o f het watersysteem in de polder 
nog wel voldoet aan de normen. 
In 2021 is er met boeren en grondbezitters gesproken over het huidige functioneren van het 
watersysteem en aan de hand van de uitkomsten van deze gesprekken is een concept peilbesluit 
opgesteld.  
 



 
 
 
ILT (Chretien Schouteten), Dorpsbelangen (Andries v.d. Meulen) en, op verzoek  van DB, Ernst Lofvers 
(deskundige op gebied van het waterpeil) zijn naar deze bijeenkomst geweest en een van de dingen 
die ze daar opviel was dat wonen/woningen en natuur eigenlijk geen rol spelen in het peilbesluit.  
Dus een gesprek met het Waterschap, op een bijeenkomst in het Trefpunt, lijkt ons een goed idee en 
Waterschap heeft ons ook toegezegd dat ze daar graag aan meewerken. 
 
 
Bespreekpunten met gemeente Groningen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is een aantal punten ingebracht ter bespreking met de 
Gemeente Groningen. Vroegen had het bestuur dan vaak persoonlijk contact met de burgermeester 
of een wethouder, bij de gemeente Groningen hebben we voor een andere aanpak gekozen en alle 
punten die we tijdens de ALV hebben genoteerd in een brief naar de manager van het Gebiedsteam 
Ten Boer gestuurd. Inmiddels heeft het Gebiedsteam al van zich laten horen. Binnenkort zullen we 
op de ingebrachte punten wel een reactie van de gemeente krijgen en dan hoort u nader van ons. 
 
Vooraankondiging bijeenkomst over de Gebiedsvisie Thesinge-Garmerwolde-Lewenborg-Beijum 
De gemeente Groningen werkt aan een zogenaamde gebiedsvisie op het (landelijke) gebied tussen 
Thesinge/Garmerwolde en de stad. Ze is hierover in  gesprek met diverse partijen die in dit gebied 
een belang hebben of zien. Zo is er ook contact gezocht met Dorpsbelangen.  Naar aanleiding van dit 
gesprek heeft Dorpsbelangen samen met SLT (Stichting Leefomgeving Thesinge) besloten om na de 
zomer een bijeenkomst in het Trefpunt te organiseren om het hele dorp de gelegenheid te geven 
zich zijn of haar visie op dit gebied uit te spreken. Welke ideeën, kansen, risico’s enzovoort ziet u 
voor dit gebied? Nadere info over de datum volgt na de zomer. 
 
Dorpsapp voor dorpsnieuw 
Wist u dat er een dorpsapp in Telegram bestaat waarin belangrijke (en minder belangrijke J) 
nieuwtjes over het dorp worden gedeeld. Van een verloren handschoen, Ziggo-  en stroomstoringen 
tot aankondigingen van activiteiten en andere wetenswaardigheden. Nog geen lid? Snel Telegram op 
je smartphone downloaden en een lid van de appgroep vragen jouw een linkje te sturen om lid van 
Telegramgroep te worden. 
 
Nog geen lid van Dorpsbelangen? 
Bent u (onbedoeld) nog geen lid van de vereniging Dorpsbelangen Thesinge? Neem snel even contact 
op met de secretaris, Inger de Goey, via de Dorpsbelangen mail (dorpsbelangen@thesinge.com) 
 
E-mail adres 
De ledenadministratie van Dorpsbelangen is een punt van aandacht. En terecht, want een goed 
overzicht van je leden is belangrijk maar moeilijk juist en accuraat te houden.  Daarom zijn we gestart 
met het aanleggen van een e-mailbestand waarin we de actuele e-mailadressen van alle leden 
vastleggen. Zo kunnen we naast berichten via de nieuwbrief, Thesinge.com en de dorpsapp, onze 
leden ook per e-mail bereiken. 
U kunt ons helpen door een mail te sturen naar dorpsbelangen@thesinge.com met uw 
naam/namen en woonadres.  Met deze informatie gaan we het ledenbestand aanvullen met uw e-
mail adres. 
 
 
 


