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Nieuwe speeltoestellen
In de eerste editie is al bekend gemaakt dat er een nieuwe

wip wap zou komen in de speeltuin, echter alle

speeltoestellen zullen in het eerste kwartaal van 2022

worden vervangen door de gemeente. Het Molenwiekje

wordt een mooi uitgeruste veilige en moderne speeltuin

met een draaimolentje, schommels, glijbaan, klimrek,

wipwap en buitelrekken. 

Bestuur Dorpsbelang: "Dit is mede mogelijk gemaakt

door Olga Hartman, onze dorpencoördinator. Door haar

vasthoudendheid en grote betrokkenheid bij ons dorp is

er al veel gerealiseerd. Waaronder de nieuwe

speeltoestellen, bomen en straks ook de lantaarnpalen.

Ontzettend bedankt!"
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Interview: 'De echte
Oudeschipper
verhuist niet.'
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Leuke attentie 'kletspot' voor
vrijwilligers Oudeschip
Afgelopen maand is er voor alle
vrijwilligers in Oudeschip een leuk
attentie rondgebracht, deze attentie
is beschikbaar gesteld door
gemeente Het Hogeland en
aangevraagd door Vereniging
Dorpsbelang.

Ook vrijwilliger worden? Dan bent u
van harte welkom, we zijn altijd op
zoek naar helpende handen bij
gelegenheden, mensen met speciale
talenten en mensen met goede
ideeën. Samen staan we sterk!
info@oudeschip.nl
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€91,45
Er is maar liefst

:

opgeh
aald met de 

RABO clubsu
pport

actie, d
ankuw

el!

Afgelopen kwartaal konden Rabobank

leden ook stemmen op Vereniging

Dorpsbelangen Oudeschip voor de

jaarlijkse clubsupport actie, er is bijna

100 euro opgehaald voor Dorpsbelang!

Een mooie opbrengst voor zo'n kleine

vereniging. 

We danken iedereen die heeft

gestemd voor hun steun!

Kijk voor meer informatie over deze

actie op 

www.rabobank.nl/leden/clubsupport

Uitslag Rabo
Clubsupport

Foto's: Etty Meijer



Nieuwe bomen
Dijkweg, aanplant
start in februari
Op veler verzoek: In februari worden er

tweeëntwintig nieuwe bomen aangeplant langs de

Dijkweg in Oudeschip. Deze bomen zullen de gaten

die door de jaren heen in de aanplant zijn ontstaan

mooi opvullen en de Dijkweg weer een mooi

aangezicht geven. Ook zijn de bomen goed voor de

vele vogels en andere kleinere dieren in ons dorp.

Het gaat om zestien iepen, Ulmus res New Horizon

(res = resistent tegen iepziekte) (foto 1) en zes

ratelpopulieren (foto 2, de bast). 
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Vogels (bij)voeren
In de winter is het belangrijk om vogels (bij) te voeren. 

Op de foto's een aantal vogels die gespot zijn in Oudeschip.

Wat geef je ze te eten? Zadenmengsels, bessen, fruit,

klokhuizen, schillen, gewelde krenten en rozijnen, pelpinda’s,

pindakaas, vetbollen. Let er bij vetbollen op dat je altijd het netje

eromheen weghaalt, mezen kunnen hier namelijk in verstrikt

raken. Zout voedsel is erg slecht voor vogels, kies dus altijd

speciale vogelpindakaas en geen gewone pindakaas. Ook

gewoon brood is vaak te zout voor vogels.

Wat drinkwater vinden ze ook fijn. Met een beetje suiker kun je

er voor zorgen dat het water niet bevriest. En zorg er ook voor

dat de vogels er niet in kunnen baden, anders bevriezen ze zelf.

Geef ze nooit melk, dat is erg ongezond.

Extra Tip! Laat bladeren op een hoop in je tuin liggen. Hier

zitten insecten in waar de vogels weer van smikkelen.
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Interview met mevrouw Smit (82), die sinds 1960 in Oudeschip woont.

Ja, in 1960 was het hier nog een zandpad. Ik heb de dokter wel eens gehaald, als die bij de

kinderen moest komen, als er een ziek was, met laarzen. Dan kreeg de dokter mijn laarzen aan,

want zijn auto stond op de weg verderop. Waar we nu zitten te praten, dat was vroeger een

woonkeuken. Daar zat een heel groot aanrecht, voor het raam, dat waren toen nog heel kleine

raampjes. Bij stukjes en beetjes is het hier nu zo. Het huis is van 1843, daar is de eerste koopakte

van. Die heb ik. Er staat een kruisje onder getekend, dus die mensen konden hun handtekening

niet zetten. En die muur is nog van 1843. Mijn man zei, ‘We laten hem invoegen’, want hij was

van leem. En die muur wil ik er niet uit hebben, dat zou jammer zijn. De rest is allemaal

veranderd, maar net dit stuk niet.

Toen we hier kwamen wonen, kon je nog zien dat er twee huisgezinnen in hadden gewoond.

Hier in deze kamer woonde een oude vrouw, maar hiernaast woonde een huishouding met zes

kinderen. Die moesten de trap op omhoog en dan sliepen ze op de zolder op een stromatras.

Dat vond ik niets, dat zou ons niet overkomen. De mensen hadden geen centen. Toen ik klein

was, legde mijn vader in Oosteinde bij een boer voor 8 gulden en de boer werd al heel gauw

duurder. Vroeger was het gezelliger, want je had allemaal niets.

Ik kreeg drie kinderen in drie jaar. Mijn man zei: ‘Ga jij maar naar de kerk, dan ben je er even

uit.’ Ik ging op de fiets naar Oosteinde. Mijn kinderen konden hier naar school. Er waren drie

scholen, een gereformeerde, hervormde en openbare en nou kan alles bij elkaar. Het dorp was

niet veel groter dan nu, maar er waren meer kinderen. Nu krijgen mensen een of twee

kinderen, maar ik had er vier. Ik kom uit een gezin van zes en mijn man zijn moeder heeft

dertien kinderen op de wereld gezet. Dat was vroeger zo, he?

04

'De echte oudeschipper verhuist niet'
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Foto: Groninger Archieven, Dijkweg Oudeschip in de winter, omstreeks 1954/1956. 

Uit de collectie van Gemeente Het Hogeland, voormalige gemeente Eemsmond.

 



U hebt ook meegemaakt dat de Eemshaven werd geopend ‘door koningin Juliana in 1973.

‘Nou, ik ben er niet naartoe geweest. Dat is veel te druk dan. We zijn vroeger opgevoed met

‘Waar je eigenlijk niet naartoe hoeft, daar ga je niet naartoe, zei mijn vader, dan krijg je ook

geen ongelukken.’ Dat zit er nog in. Ik sta nooit vooraan. Ik wil overal wel aan meehelpen, maar

ik sta nooit vooraan. En dat laat ik nou ook wel, maar toe maar.

En nu met de Oostpolder en de windmolens, hebt u daar last van?

‘Ja, dat knaagt, want het is zulk mooie landbouwgrond. Hier komen dan 21 van die molens. Er

staan al een paar op de dijk, maar ik vind ze moesten het wat anders doen. Ze hebben die hele

dijk al vol gelegd met zonnepanelen. Dat kan ook, maar ja, die molens, daar wordt meer geld

aan verdiend. Ik hoor ze ook; daar staat een hele grote, hier verderop, en ik moest laatst op een

avond nog even naar het schuurtje, even wat rommel wegbrengen, en ik denk, wat is dat toch?

Toen zag ik die lampjes er bovenin en ik denk ’dat ben jij’. Maar ik kan er wel om slapen hoor,

dat kan wel, maar als er 21 komen, dat maakt meer lawaai. Ik ben er fel tegen. En als ik achter

op de dijk sta, zit er een heel gebouw van Google. Nou, wat moet die daar? De landbouwgrond

hebben we echt nodig met 22 miljoen inwoners. En zo’n brief die we in april kregen, daar hoef

je echt niet op te reageren, want ze doen het toch. Tenminste, zo denk ik. Ik had met de buren

wel meegekund (naar een gemeenteraadsvergadering, red.) maar je mag daar niks zeggen. Dan

wordt je gewoon voor de gek gehouden. Daar ga je toch niet zitten?!
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Hier in Oudeschip waren vroeger twee, drie

kruideniers; eentje hoorde bij een kroeg. Dan

deden we de ene week de boodschappen bij de

een en de andere week bij de ander, zodat

iedereen wat kreeg; dat was de mentaliteit

vroeger, dat doen ze nu niet meer. Ik ben er nu

wel op berekend dat als er een dik pak sneeuw

komt, dat ik me dan wel kan redden. Dat was

vroeger ook al zo. Het vroor dan wel 20, 22

graden. De houtkachel stoken en dan redden

we ons wel. Het was gezellig, met zijn allen er

omheen. We hadden in de schuur beesten en

we konden nog net de deur uitkomen (winter

1979) 

"Hier in Oudeschip
waren vroeger twee,

drie kruideniers. 
Dan deden we de ene

week de boodschappen
bij de een en de andere

week bij de ander, zodat
iedereen wat kreeg."

Omdat de wind altijd op de voordeur stond, hebben we er een hokje voor laten bouwen. Nu is

het hier nooit koud. Mijn broer was timmerman en metselaar, die kon alles, die heeft ons

geholpen daarmee. Wat heb ik daar al een plezier van gehad. De echte kou is uit huis. Als het

heel koud is doe ik de gasoven in het keukentje aan.



Maar in de 61 jaar dat u hier woont hebt u ook wel mooie dingen meegemaakt.

Tuurlijk wel. Bijvoorbeeld met Oud en Nieuw; dat was erg, met dat carbid schieten. Mijn

kinderen mochten ook vuurwerk afsteken, maar ze kregen een emmer, veger & blik en een

schrobber mee. En dan mochten ze onder de straatlantaarn wat afsteken. Ze moesten het

aanvegen, want mijn man wou ze hier niet hebben, want we hadden schapen en daar zaten

lammetjes in en dan kreeg je misgeboortes; schapen schrikken dan en dan is het mis. Mijn man

was landarbeider bij een boer, maar we hadden zelf ook koeien, een stuk of vier, vijf, en

schapen en varkens. Alles wat maar leefde, vond hij prachtig. En ik vond dat ook leuk; ik hoefde

nooit naar de winkel voor een stukje vlees of zo, want dan ging hij weer eens wat slachten.

Mijn kinderen komen nog graag thuis, dat is ook mooi. Mijn zoon heeft een vrouw en vier

jongens en hij woont nog in Oudeschip. (De anderen zijn verhuisd naar de Flevopolder.) Eerste

Kerstdag heb ik heel gezellig daar gezeten en spelletjes gedaan met ze. Zelfs de oudste van 21

vroeg ‘Oma, wil je nog een kaartje leggen?’ ‘Jawel, hoor.’
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Het is hier zo mooi nog, en daarom wil ik niet weg. Zo lang het zo gaat, want als ik wat heb en

Etty is thuis, dan komt ze. Ze woont hier vlakbij, je kunt het huisje net zien. Dat is toch mooi,

dat vind je haast nergens meer. Zij helpt mij; ze komt een keer per veertien dagen en dan gaan

we boodschappen doen. Nou, ik zou dat ook voor een ander doen, hoor.

Zo lang als het kan, blijf ik hier wonen. Een krukje in de douche om op te zitten, een matje om

niet uit te glijden, en binnenkort komt mijn zoon een handvat aan de wand zetten. Het gaat. Ik

wil niet naar een tehuis hoor; dan ben je je vrijheid kwijt, he? Ik kan niet alles meer doen, maar

toch wel heel veel. Laatst is meneer Bronsema overleden, die woonde verderop. Hij zei wel

eens ‘Ik ben ouder dan jij, maar jij bent hier het langste.’ Nu ben ik de oudste van Oudeschip. 61

jaar houdt haast niemand vol, dan zijn ze meestal wel een keer verhuisd.

Mijn man kwam uit Bierum en ik uit een gehucht bij Roodeschool. Hij vroeg of ik wel in

Oudeschip wilde wonen en dat wilde ik wel. Mijn man was ook erg gehecht aan Oudeschip. Hij

is nu 21 jaar dood, maar ik denk ‘ik ga ermee door.

"Het is hier zo mooi nog, en daarom wil ik niet weg."



Ik vond het niet erg om hier alleen te blijven wonen. Ik lees de Telegraaf, want ik mag graag

puzzelen. Dat houdt me scherp. Op maandagmorgen komt er hulp van thuiszorg. Douchen doe

ik zelf, maar als dat niet meer gaat, komt daar ook hulp voor. Dus ik hoef niet weg. Ik kook ook

zelf en morgen komt er iemand verse mosselen brengen. Lekker koken, de pan op tafel en dan

er zo uit eten, heerlijk!

Verder heb ik geen wensen voor het komende jaar. Vorige week kwam hier een boer van

buitenweg af en die had een rollade. Ik moet er nog om lachen; ik weet wie hem moest

brengen. Hij zegt ‘Ik heb een rollade voor je.’ Ik zeg: ‘Waarvoor?’ Hij zegt: ‘Ja, Enercom, dat is

een Duitse onderneming, die zit hier in de polder, die moet die molens zetten. En die vliegt

hier maar langs’. Keurig netjes hoor; als ze beginnen te rommelen, sta ik op de dijk, dan moeten

ze een beetje intomen, maar het is niet zo druk. En nu hadden ze gedacht ‘Die moest maar een

rollade hebben.' Och, dat dat lawaai ook nog wat oplevert! Ja ik heb er lekker van gegeten en de

rest bij mijn zoon gebracht. Nou, we maken hier nog wel plezier hoor. Ik krijg nog telefoon en

er komen mensen langs. Maar nu is het slecht weer en dat vind ik maar niks. Die vrieskou met

een zonnetje was beter. Maar ik heb drukke kerstdagen gehad en ik ben moe, ik had geen zin

om uit bed te komen. Dat wil maar zo niet meer. Vroeger kon ik overal heen op de fiets een zo,

nu halen ze me op, maar inspanning van dan hier en dan daar zijn… De crisis speelt ook een rol;

je bent er moe van. Dit mag niet en dat kan niet… Tijdens het boodschappen doen hadden we

een mondkapje voor en handschoenen aan; we kregen een complimentje van de baas van de

Coöp in Spijk. Ik ken er iedereen, wan ik doe al jaren mijn boodschappen daar.

Ik begin zelf niet over hoe het nou verder moet met Oudeschip; je houdt het niet tegen. Ik ben

er faliekant tegen. Nou stond er laatst in de krant dat er veel mensen willen verhuizen. Maar dat

is import. De echte Oudeschipper gaat niet weg. Ik ben geen echte Oudeschipper, nou,

misschien na 50 jaar, maar ik kan dit in ieder geval niet loslaten.
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Foto's boven: Etty Meijer, februari 1979.

Foto rechts: Groninger Beeldbank 

Dijkweg Oudeschip, februari 1979,

Fotografie Paul Wernekinck.

 

Interview en tekst: Marieke Jonker



Foto's: Groei & Bloei Augustus 2021

Voor wie het nog niet wist: De best verstopte en rijkste schaduwtuin ligt gewoon in Oudeschip.

Kwekerij achter de Dijk van Jan Dijkstra en Janneke Kool is al 20 jaar een begrip tot ver buiten

de regio. Vele malen stonden zij al in verschillende tijdschriften en ook afgelopen augustus was

het weer raak. Een acht pagina's tellend interview in tijdschrift Groei&Bloei. 

Op www.kwekerijaandedijk.nl is het volledige artikel te lezen.
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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

Een dijk van een kweker in Oudeschip
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Kiek rondom diek!
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Onderstaand een impressie van ingezonden foto's rondom

biodiversiteit, werkverkeer en/of andere bijzondere of

opvallende gebeurtenissen in en om Oudeschip.

Foto's: Etty Meijer

Wilt u ook graag een foto insturen? 

Stuur uw post naar redactie@oudeschip.nl. o.v.v onderwerp en uw naam. 

Liever niet digitaal? Lever uw kopij in bij Molenweg 15.

Zeehond

gespot bij de 

spiekster-

pompen

Oranje

Havikskruid

op de dijk

Een regenboog

naar de RWE

centrale

Werkverkeer

raast de dijk op...
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Bijgaand een bericht over de 

vergunningaanvraag voor 16 turbines in 

Eemshaven-West. Hier zit ook de aanvraag bij in voor de bouw van de 2 dorpsturbines. Zoals

het nu lijkt worden onze molens na vergunning geplaatst onder "de Noordkaap". Onderstaand

het nieuwsbericht van Vattenval, ook terug te lezen op: www.windparkeemshavenwest.nl

21 december 2021: Vattenfall heeft de vergunningen aangevraagd voor de realisatie van

Windpark Eemshaven-West. De aanvraag van de vergunningen is de volgende stap in de

ontwikkeling van het windpark, nadat het voorkeursalternatief (de gewenste opstelling) van

windpark Eemshaven-West eerder dit najaar door de provincie Groningen was vastgesteld. 

De aanvragen zijn ingediend bij de provincie. Het gaat om de vergunning en ontheffing op

basis van de Wet natuurbescherming, de watervergunning en de omgevingsvergunning. 

Na beoordeling door de provincie volgen er ontwerpbesluiten. Deze ontwerpbesluiten liggen

vervolgens zes weken ter inzage bij de provincie Groningen. 

Het is gedurende deze periode formeel mogelijk op deze besluiten reageren door een

zienswijze in te dienen. Meer informatie over deze besluiten en de procedure volgt te zijner tijd

vanuit de provincie Groningen. 

Na het behandelen en beantwoorden van eventuele zienswijzen verleent de provincie de

benodigde en eventueel naar aanleiding van de zienswijzen aangepaste vergunningen. Daarna

volgt mogelijk nog  een beroepsprocedure bij de Raad van State. Als de wettelijke termijn

hiervoor is afgerond, gaat Vattenfall starten met de voorbereidingen van de bouw

(aanbesteding 2022/2023 en start bouw 2024).

Wilt u zelf ook graag op de hoogte blijven van nieuws over 

het windpark en de dorpsmolens? Leden van de Energiecoöperatie 

Oudeschip & Omstreken krijgen automatisch per e-mail bericht. 

Geen lid? Maar toch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de 

e-mail nieuwsbrief van windparkeemshavenwest.nl.
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Aanvraag
vergunning 

zestien turbines
Eemshaven-West
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Woordzoeker

1 1

We wensen u veel puzzelplezier met deze woordzoeker,

speciaal samengesteld door ons redactielid Marieke Jonker, 

sinds februari 2021 inwoner van Oudeschip.

In de postzak:

Deze kerstwens aan alle

inwoners van Oudeschip

is ingezonden door de familie de

Jong, de nieuwe bewoners van

Derk Luddesweg 8. 

Welkom, we hopen u snel in het

Diggelschip te kunnen treffen!
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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

en Omstreken

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

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

mail dan naar redactie@oudeschip.nl.

Helaas is ons dorpshuis Diggelschip de

komende tijd gesloten. Dit zal in ieder geval

tot 14 januari duren. Hou onze website in de

gaten voor het laatste nieuws!

Via de website overheid.nl kunt u via e-mail op de hoogte blijven

van alle berichten uit uw buurt zoals vergunningen,

bouwplannen en lokale regelgeving. U kunt hier een

postcodegebied selecteren en krijgt per mail alle wijzigingen

toegestuurd.

Handig om te weten:


