Jaarverslag over 2007 van het bestuur van de Vereniging
Dorpsbelangen Tinallinge

2007 is het laatste jaar dat deze secretaris verslag mag doen van de gebeurtenissen in
Tinallinge. “Gebeurt daar dan iets?” vroeg een Winsumer tijdens een bijeenkomst op het
gemeentehuis. De groot-stedelijke dynamiek van Winsum zul je in een klein wierdedorp als
Tinallinge inderdaad niet terugvinden. De veranderingen in Tinallinge lijken aangepast aan de
leefstijl van zijn bewoners. Hier volgt het verslag.

De fysieke omgeving van Tinallinge is in de loop van 2007 veranderd. Op de plaats van de
vroegere pastorie is een nieuwe pastorie in oude stijl verrezen. Evenals de kerk is dit een
beeldbepalend gebouw in het dorp geworden.
Aan het groen in het dorp is dit jaar de laatste hand gelegd door Landschapsbeheer
Groningen. Ze hebben hun werkzaamheden afgerond en hebben als finishing touch een
kanosteiger en een picknicktafel achtergelaten.
Ook aan de wateroverlast via het riool bij hevige stortbuien is dit jaar aandacht geschonken.
De gemeente heeft het regenwater van het riool ontkoppeld: een postume honorering van het
bezwaar van Marten Bootsman die al bij de aanleg van het riool op de onrechtmatigheid van
deze koppeling had gewezen. Een wandelaar door het dorp zal het resultaat van deze
oplossing herkennen aan de talloze buizen die uit de wierde steken.
Ook bij de Tinallingers is door overlijden en verhuizingen het een en ander veranderd. Maar
nieuwe bewoners hebben zich al weer aangediend.
Het (open)avond leven in Tinallinge is er gelukkig niet door veranderd. De reguliere
maandelijkse open avonden zijn redelijk bezocht en erg nuttig voor de soepele verspreiding
van nieuwtjes. Niet alleen het wel en wee in het dorp wordt dan besproken, ook de
vakantieavonturen in verre landen, die overigens niet altijd even fortuinlijk blijken af te lopen,
worden dan geëvalueerd. Op de thema-avond van dit jaar hadden we dit keer geen externe
gastspreker uitgenodigd. Roelf van der Tuuk heeft daarvoor in de plaats verteld over zijn
trektocht door Amerika. Slechts één avond was er een logistiek probleem, dat bijna
resulteerde in een wijnoproer, maar wijs ingrijpen heeft dit kunnen voorkomen.
Waar Tinallinge in ieder geval bekend door aan het worden is, zijn de activiteiten van de
Culturele Commissie. Ook dit jaar slaagde de commissie erin een programma op te stellen dat

veel belangstelling trok. Het begon met de jazz-avond, een topper die doorklonk tot YouTube.
Een tweede concert, een expositie en een kooroptreden volgden. Activiteiten die op veel
belangstelling konden rekenen.
De Tinallingers hebben zich niet alleen op het culturele vlak goed geweerd, ook de sportieve
kant is aan bod gekomen. Onder leiding van Jannie van Dijk heeft een deel van de
Tinallingers een wadlooptocht gemaakt. De sportievelingen van die onderneming zijn op de
website te bewonderen geweest.

Een niet-onbelangrijke commissie is de Groen-commissie. Zij houden de kruidentuin in
perfecte staat en krijgen daar veel complimenten voor. Uit de opmerkingen die de bezoekers
in het ‘gastenboek’ maken blijkt onverholen bewondering voor de tuin. De stilte, de kleuren
en de geuren lijken de mensen te betoveren. Sommigen rijden expres om, om even in de
kruidentuin te kunnen genieten. Naast de kruidentuin houden ze ook de vruchtbomen bij en –
niet te vergeten – de grootste bloembak van het noorden.

Op organisatorisch vlak heeft het bestuur zich met de volgende zaken bezig gehouden.
Om te beginnen was daar de feestelijke afronding van het project van Landschapsbeheer
Groningen. Na een quiz waarin de kennis over Tinallinge werd getest onthulde Wethouder
Warris samen met de kinderen van Tinallinge het informatiepaneel, waarop de belangrijkste
elementen van het dorp staan aangegeven. Bij die gelegenheid meldde de wethouder dat
BenW ter ere van deze feestelijke afsluiting hadden besloten 1000 euro ter beschikking te
stellen voor de reconstructie van de dorpspomp.
Ook is het bestuur betrokken bij nog twee andere initiatieven vanuit de gemeente. Het
belangrijkst is de discussie met de gemeente over het nieuw te sluiten convenant en de
eventuele koppeling met subsidietoekenning. Deze discussie is echter nog niet afgerond.
Daarnaast heeft het bestuur langs meerdere wegen aan de gemeente laten weten dat Tinallinge
niet gelukkig was met de dorpskernbezoeken nieuwe stijl. Het lijkt erop dat de gemeente de
bezoeken oude stijl weer in ere gaat herstellen.
Wat nog niet is geregeld is de nieuwe status van het Gebouwtje. Als gevolg daarvan is de
financiële doorberekening van de kosten van het Gebouwtje niet gewijzigd.

Als gevolg van de beperkte informatie op het informatiepaneel heeft het bestuur besloten een
website in te richten waarin uitgebreidere informatie gevonden kan worden over Tinallinge.
Nadat de eerste versie door krakers om zeep is geholpen, is de huidige versie beperkt

gebleven tot de uitwisseling van informatie over dorpsaangelegenheden en plaatsing van
fotorapportages van evenementen en gebeurtenissen in Tinallinge. De bedoeling is de site het
komend jaar professioneler in te richten.

Tot slot van dit verslag mag bekend gemaakt worden dat de bouw van de dorpspomp is
afgerond. Onze vioolbouwer, Johan Hoogmoed, heeft uit ruwe kastanjeplanken een juweel
van een pomphuis gemaakt. Hij (de pomp) zal het komend jaar geplaatst worden, zodat weer
een klein element van het Tinallinger erfgoed is teruggebracht.
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