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Intocht Sinterklaas in
Oudeschip
Op zaterdag 20 november kwam de goedheiligman aan

in Oudeschip. Vanaf de Buitenweg maakte hij een tocht

langs de Dijkweg helemaal naar Koningsoord met als

eindbestemming dorpshuis Diggelschip. 

Bij aankomst op de Molenweg werden er vrolijke

sinterklaasliedjes gezongen en liep iedereen in optocht

tot het einde van de Molenweg achter de prachtig

versierde kar aan. De vele pieten deelden lekkere

pepernoten en lekkers uit en de feestelijke optocht stopte

bij het Diggelschip.

Daar kreeg Sint even tijd om...
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Verslag Ledenvergadering
Dorpsbelangen

d.d. 5 november 2021

Voorzitter Jaap Kap opent om 20.00 uur voor de 41e keer de vergadering. De notulen van de

vorige ledenvergadering worden voorgelezen en goedgekeurd.

Etty Meijer, onze penningmeester geeft enige uitleg over het Financieel Verslag 2020.

Het verslag 2020 is dit jaar opgesteld door Kantoor Vreugdenhil te Uithuizermeeden.

Dorpsbelangen Oudeschip heeft het boekhoudprogramma van Snelstart geïnstalleerd en doet

zo, in samenwerking met Vreugdenhil, de boekhouding.

Onze voorzitter geeft een opsomming van alle projecten die ‘in behandeling’ zijn en

hoe ver het hiermee staat.
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Nieuwe Dorpencoördinator Olga Hartman

We hebben (weer) een nieuwe dorpencoördinator. Olga

Hartman is haar naam en zij gaat

zich sterk maken voor ons dorp.

Smileybord

Om mensen bewust te maken van hun snelheid bij het

binnenrijden van het dorp is afgelopen jaar een Smileybord

geplaatst door de gemeente. Deze is na 6 weken weer opgehaald.

 

Nieuwe Lantaarnpalen

De aanvraag voor nieuwe lantaarnpalen is in behandeling

bij de gemeente.

Aanplant Bomen

Etty Meijer vertelt dat door de gemeente de heer Kloppenburg is

aangetrokken om samen met iemand van Landschapsbeheer dit project

op te pakken. Na inventarisatie gaan ze in gesprek met Dorpsbelangen.
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Vraag: Komt er meer stankoverlast wanneer de ontwikkeling van

de Oostpolder doorgaat.

Antwoord: Het bestuur is hierover constant in gesprek met de

Provincie. De milieunormen worden nauwlettend in de gaten

gehouden.

Opmerking: Dorpsbelangen Oudeschip heeft géén eigen

Facebook-pagina. De Facebook-pagina ‘met de schapen op de

dijk’ behoort toe aan Activiteiten Commissie Oudeschip.

Opmerking: de‘Oudeschipster editie 01’ die begin november is

rondgebracht verdient een compliment!

Rondvraag?

Windmolen compensatie ECOO

(Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken)

de 80-20 % regeling is geaccepteerd en goedgekeurd tijdens de

ledenvergadering ECOO in augustus 2020

Bijeenkomsten Oostpolder

Er zijn 4 bijeenkomsten geweest; 31 augustus, 1 september, 5 en 6

oktober, met Provincie, Groninger Dorpen, dorpsbewoners die

zich hadden opgegeven en Dorpsbelangen. Het resultaat van deze

bijeenkomsten is te zien op www.hetdigitalediggelschip.nl 

Voor de complete verslagen van deze avonden kunt u contact

opnemen met Petra Wetterauw, assistent programmamanager

p.wetterauw@provinciegroningen.nl

tel: 06 527 61 695

 

 

 

Bestuur

Er zijn dit jaar drie bestuursleden afgetreden, vanavond zijn twee nieuwe

bestuursleden aangesteld. Door stemming van de aanwezige leden

zijn Peter de Vries en Tim Veenstra gekozen als nieuwe bestuursleden van

Dorpsbelangen Oudeschip.

Vervolg pagina 02: projecten in behandeling bij Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip
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Dorpshuis helaas
gesloten tot 18
december - Kerstbal
party afgelast
Het spijt ons te moeten melden dat dorpshuis het

Diggelschip de komende periode ook vanaf 17:00

gesloten zal moeten zijn. Dit zal in ieder geval tot 18

december duren zoals de nieuwe coronaregels

voorschrijven. Dit betekent helaas ook dat de

geplande Kerstbal Party helaas niet door kan gaan.

We vinden dit allemaal erg jammer, maar we

hopen dat door de extra inspanningen er

binnenkort weer leuke dingen mogelijk zijn. 

Via dit krantje en oudeschip.nl houden we u op de

hoogte!
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PvdA in Oudeschip

Op zaterdag 23 oktober jl is de Partij van de Arbeid op bezoek

geweest in Oudeschip. In de bus zaten zo'n 15 raadsleden vanuit

de gemeente Het Hogeland en Provinciale Statenleden.
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Het was een zonnige zaterdagmiddag en enkele dorpsbewoners hadden zich al verzameld bij

het Dorpshuis Diggelschip. We zijn samen al lopend in gesprek gegaan. Men was nieuwsgierig

hoe wij als bewoners tegen alle ontwikkelingen in de Oostpolder/Eemshaven aankeken.

De bewoners hebben heel duidelijk aangegeven dat men snapt dat 'de ontwikkeling' niet tegen

te houden is maar dat ons dorp LEEFBAAR moet blijven en dat dit een serieuze taak is voor de

Provincie en Gemeente om dit te bewerkstelligen! 

Na een uurtje wandelen en in gesprek te zijn geweest namen de raadsleden en Statenleden

afscheid van Oudeschip.

verslag: Etty Meijer



Foto's: Etty Meijer

Tijdens een van de bijeenkomsten werd gesproken over het bruggetje bij de dijk dat in de jaren

80 gesloopt is door de Gemeente. 

Etty: "Toen wij hier zijn komen wonen in 1976 reed ik elke dag over dit zandpad naar Spijk,

naar mijn werk en elke dag zag ik het prachtig bruggetje.

Doodzonde dat het er niet meer is. Waren we toen maar wat alerter geweest om te protesteren

voor het behoud van de brug."

Heeft u ideeën voor behoud van omgevings-elementen of ideeën voor de leefbaarheid van het

dorp? Mail deze dan naar info@oudeschip.nl!
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Geestelijke ondersteuning

ontwikkelingen Oostpolder

Martijn van Loon organiseert voor GVA Groningen

hulpgesprekken rondom de aardbevingsproblematiek. Hij

kan ook helpen wanneer u stress ervaart rondom de

ontwikkelingen in de Oostpolder. Bij voldoende

belangstelling kunnen wij wellicht iets organiseren.

Laat het weten op info@oudeschip.nl!

Meer informatie: www.gvagroningen.nl



Vervolg voorpagina intocht
Sinterklaas
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vervolg voorpagina

Daar kreeg Sint even de tijd om bij de komen

van de koude tocht op de kar en mocht hij

zodra hij lekker zat en voorzien was van koffie

en wat lekkers de kinderen ontvangen.

Voor alle kinderen had de goedheiligman

leuke kadootjes meegenomen.

Foto's: Etty Meijer | Vita van der Lijke



Nieuws over
proces
ontwikkeling
Oostpolder
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Beste inwoner, 

Via onze nieuwe dorpskrant informeren wij als Dorpsbelangen Oudeschip u maandelijks over

de actuele stand inzake het proces van de ontwikkeling van de Oostpolder.

Proces Tafel Leefbaarheid (tafel 3)

Zoals aangekondigd in de vorige Oudeschipster gaan we met u als inwoners graag in gesprek

over de leefbaarheid van onze streek voor nu en de toekomst. We noemen dit ook wel het

proces van ‘Voor de dijk’. We hebben inmiddels de eerste gesprekken gehad met de werkgroep

om dit proces voor te bereiden. Anton, Winanda en Nienke van Groningen Dorpen helpen ons

hierbij. We doen dit vanzelfsprekend ook in nauwe samenwerking met de provincie en

gemeente. Binnenkort plannen we ons 2e overleg in en werken we als werkgroep de planning

uit. We starten dit proces hoogstwaarschijnlijk in januari of februari. We hebben natuurlijk te

maken met de huidige aangescherpte maatregelen ten aanzien van Corona. Daarnaast zijn we

bezig met het ontwikkelen van een zogenaamde praatplaat. Dit is een grote tekening waarmee

op een laagdrempelige maar ook leuke manier met u in gesprek kunnen over de diverse

onderwerpen ten aanzien van leefbaarheid. 

Wilt u reageren of heeft u ideeën dan horen of lezen we het graag. Schiet iemand aan van het

bestuur of mail ons op info@oudeschip.nl

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip

Jaap Kap

Etty Meijer

Renger Coolman

Peter de Vries

Tim Veenstra

info@oudeschip.nl



Prettige feestdagen
en tot gauw in 2022!
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Belangrijke adressen en andere 
websites met informatie over de
ontwikkelingen rond Oudeschip:

de Oudeschipster

Wordt gemaakt i.s.m Dorpsbelangen Oudeschip. 

Redactie: Etty Meijer, Renger Coolman, Jaap Kap, Marieke Jonker, Vita van der Lijke, Anton Bardie.

www.oudeschip.nl | redactie@oudeschip.nl | E-mail uw nieuws, foto's of verhalen naar onze redactie. 

Energie Cooperatie Oudeschip

www.ec-oudeschip.nl

Windpark Eemshaven West

www.windparkeemshavenwest.nl

Digitale Diggelschip

www.digitalediggelschip.nl

Oproep!Missen wij zaken?
Heeft u iets belangrijks

te melden? Vertel het ons!
redactie@oudeschip.nl

 Hoewel vanwege alle maatregelen de oudejaarsfestiviteiten beperkt zullen zijn wensen we

via deze weg u allen toch fijne feestdagen en een spetterend uiteinde! Ook in 2022 kunt u

voor alle vragen, ideeën en feedback terecht bij info@oudeschip.nl. 

 

Heeft u een nieuwtje, opinie of idee voor in deze dorpskrant, 

mail dan naar redactie@oudeschip.nl.

Namens Dorpsbelang Oudeschip,

Jaap Kap, Etty Meijer, Renger Coolman, 

Peter de Vries en Tim Veenstra

Helaas is ons dorpshuis Diggelschip de

komende tijd gesloten. Dit zal in ieder geval

tot 18 december duren. Hou onze website in

de gaten voor het laatste nieuws!


