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Inspiratieboek bio-

diversiteit Oostpolder
23 februari 2022

Op woensdagochtend 23 februari is door Mascha Visser

van bureau Waardenburg het inspiratieboek

biodiversiteit uitgereikt aan Eltjo Dijkhuis. De uitreiking

vond plaats aan de dijkweg in Oudeschip direct na het

planten van de eerste ratelpopulier. 

In het boek staan diverse struikelblokken bij de inrichting

van het terrein uitgewerkt met aandacht voor het behoud

en het versterken van de biodiversiteit. Hiermee wordt

bedoeld het behouden en beschermen van de

verschillende soorten dieren en planten in het gebied. 

 Ook wordt benadrukt dat er steeds meer aandacht vereist

is voor het beschermen van de natuur bij nieuwbouw en

industrieterreinen. De aandacht voor biodiversiteit wordt

ook gekoppeld aan de leefbaarheid van de dorpen.

Het boek is verkrijgbaar bij Dorpsbelang: info@oudeschip.nl
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Praatplaat en
uitnodiging

Kerstbal party gaat
nu door!
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Uitgestelde kerstbal
party op 19 maart!
Op 19 maart is nu het uitgestelde knalfeest, een

beetje later maar niet minder gezellig! Kom ook naar

de White Gold Kerstbal Party! Kom gezellig mee

feesten, verkleed in het thema White Gold en neem

gerust vrienden of familie mee! Scan de code en geef

aan met hoeveel mensen je wilt komen.

Locatie: Diggelschip, Oudeschip

Aanvang: 21:00

Entree: Gratis

Op zaterdag 26 maart a.s. is het dan zover. De aangekondigde
informatiemarkt "Gebiedsontwikkeling Oostpolder" 
Vanaf 13.00 uur bent u in en rond Het Diggelschip van harte welkom.
Praat mee en laat u informeren!

Eén dezer dagen ontvangt u een uitnodiging met daarop meer
informatie, maar noteert u dit vast in uw agenda.

26 maart
informatiemarkt
Oostpolder

vooraankondiging:



23 februari 2022

Wethouder Eltjo Dijkhuis heeft woensdag 23 februari de eerste van de 26 nieuwe bomen

geplant aan de Dijkweg. Peter de Vries van vereniging dorpsbelangen lichtte in het kort de

keuze voor de ratelpopulieren toe. De hoop is dat de mooie populieren wat ritselen als het

waait en dat op deze manier het lawaai van de turbines en de bouwwerken achter de dijk

wat weggenomen zal worden. Natuurlijk zal dit niet alle overlast wegnemen, maar het is op

deze manier, naast het terugplanten van het groen, dat al lange tijd geleden is toegezegd

door gemeente Eemsmond, een bijdrage aan de leefbaarheid van Oudeschip en in het

bijzonder de Dijkweg.

De bomen worden gefinancierd uit het Waddenfonds en de Provincie Groningen.
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De eerste 

boom is 

geplant
Foto: Vita van der Lijke

Gevonden
voorwerpen
Tijdens de laatste storm

gevonden aan de Dijkweg ter

hoogte van nummer 11.

Af te halen in het dorpshuis van

Oudeschip!



Speeltuin
ontruimd
Zondag 27 februari

De speeltuin is leeggehaald en de oude

toestellen zijn ontmanteld en door Tim

Veenstra (Veenstra Dienstverlening,

Oudeschip) met een grote machine uit de

grond getild. Niet alle toestellen wilden

hun plekje even gemakkelijk opgeven.

Dit leverde soms mooi taferelen op

waarbij de grond omhoog spatte. Het

bestuur werkte mee om alles op te

ruimen. Op donderdag 3 maart start het

plaatsen van de nieuwe toestellen.
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Ophalen oud papier:
Eerste zaterdag van
de maand
Ook in maart op de eerste zaterdag van de maand zamelen wij

oudpapier in voor de basisschool in Roodeschool.

Om 9 uur beginnen wij met rondje te rijden.

U kunt uw oud papier goed zichtbaar langs de weg zetten dan

kunnen wij het op de aanhanger zetten.

Bij grote partijen kunt u ook tussentijds bellen: 

Marck 0610218666

Arien 0653632723

Namens de Activiteiten Commissie Oudeschip 
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Foto: Unsplash



Op de laatste, zonnige zondag van februari heb ik een afspraak met Ruben … van de

Molenweg. We kennen elkaar niet, maar al gauw vertelt Ruben over van alles waar hij mee

bezig is en laat hij zien wat hij leuk vindt om te doen. Ziehier een ‘interview’ met een jonge

bewoner uit Oudeschip.

Wanneer ik aankom, is Ruben net gestopt met mattenkloppen; ‘dat doet de wind verder

wel.’ Hij kijkt of het hem gelukt is een potje klei roze te verven met stoepkrijt. Hmmm dat

blijkt niet helemaal het geval. Maar zijn moeder weet wellicht nog iets voor een volgende

poging, een volgende keer. Er staan twee gloednieuwe elektrische scooters, elk met een zitje

achterop, zodat je met z’n vieren gezellig een ritje kunt maken, vertelt Rubens moeder. Dat

hebben ze vanochtend gedaan. 

Ruben is zes jaar en zijn zus is twee keer Ruben, meldt hij. Zij gaat al naar de middelbare

school in de stad. Ruben komt ook wel eens in de stad. Zijn moeder en zijn zus gaan dan

naar een andere winkel dan zijn vader en hij. Die gaan lekker naar de speelgoedwinkel en

zijn vader koopt vaak wat voor hem. Zelf spaart Ruben van zijn zakgeld voor iets van lego,

lego Mario. Maar zijn favoriete bezigheid is toch wel Donkey Kong spelen op de Wii. Dat

kan hij doen in de studio achter het huis, terwijl zijn ouders websites ontwerpen of muziek

maken en opnemen. Daar ziet het er allemaal heel gezellig uit. En eigenlijk wil Ruben nu

wel meteen schermtijd, maar dat gaat nu niet door.

Het is mooi weer, we drinken wat en daarna laat Ruben me de speeltuin tegenover zijn huis

zien. We schommelen samen, maar ik ga niet zo hoog, Ruben gaat veeeeel hoger en als zijn

moeder zou duwen zou ie nog hoger gaan. We zijn net klaar als er een gevaarte de

speeltuin inrijdt, het lijkt een kleine shovel of vorkheftruck; de stangen waar je omheen

kunt koppeltjeduiken worden uit de grond getrokken en aan de rand van het gras gedropt

alsof ze niets wegen. Even later wordt er driftig gegraven op de plek waar ooit een

draaimolen heeft gestaan; het beton daarvan moet eruit en de kluiten vliegen ons om de

oren. Best grappig! *
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"Ik ben slimmer dan papa en mama"

Gesprek met Ruben Diekstra - 6 jaar, molenweg 15, Oudeschip



Het geeft niet; het is mooi weer en Ruben neemt nog maar eens een flinke aanloop naar

de glijbaan waarop hij rennend bovenaan komt. Al spelend vertelt hij mij wat hij zoal doet,

ook in bomen klimmen hoort daarbij. Dat zou een mooie foto opleveren voor bij het

interview: Ruben in de boom. Helaas ligt mijn mobiel nog achter zijn huis, dus klimt hij

daar verder in een andere boom. Wanneer ik wil klikken, weet Ruben mij precies aan te

geven waar ik moet gaan staan en ook wanneer ik moet drukken; een filmpje maken, mag

ook, maar dat is zo lastig voor een krantje…😊

De boom achter het huis staat vlakbij een tuinhuisje dat zijn vader al heeft gemaakt toen

zijn zus nog klein was. Nu staat daar een grote boom achter, en kijk, daar is een tak die

door de storm van een week geleden helemaal zoooo naar die kant is gegaan…. Misschien

breekt die er nog wel af, dan moeten we uitkijken, want hij komt daar, nee hier, of nee,

toch daar, dan terecht. “Denk je dat ik gelijk heb?”, vraagt Ruben me. Ik denk van wel, zeg

ik. “Ik ben slimmer dan papa en mama!”, zegt hij. En als ik dit navraag, blijkt dat Ruben al

een goed ruimtelijk inzicht heeft, en inderdaad een keer zijn vader en moeder op iets

wees wat net even anders in elkaar gezet moest worden. Handig toch?!

Van de boom gaat het naar de trampoline en daarop maakt Ruben een mooie salto!

Terwijl Ruben springt en springt, klets ik nog wat met zijn moeder. Morgen weer naar

school. Die staat in Middelstum. 
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Ik bedank Ruben en zijn moeder voor het gesprek, werp nog

een blik op de sloop van de oude speeltuin, zie mensen met

elkaar staan praten op straat en bedenk me tijdens het fietsen

naar huis dat het fijn is dat het eindelijk weer zonnig is.

Overal lijken mensen op pad of bezig in de tuin; de zon doet

iedereen goed en er komt weer leven in de brouwerij. Nog

even en het is weer lente!

*Over de vernieuwing van de speeltuin heeft u al eerder in dit

krantje kunnen lezen en op foto’s kunt u zien dat het slopen van de

oude toestellen inderdaad heeft plaatsgevonden.

Interview, tekst en foto: Marieke Jonker



Foto: Unsplash

Wij kregen het verzoek een oproep te plaatsen om

uw hond niet in de voortuin of op de oprit van

bewoners te laten poepen. 

Mocht dit per ongeluk toch gebeuren dan vragen wij 

om het zelf even op te ruimen met een plastic 

poepzakje. Laten we het dorp samen een fijne 

plek houden!
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Onze aanvraag om een subsidie te ontvangen van NL

Doet is goedgekeurd! Wij willen graag onze speeltuin wat

opleuken en evt. bloembakken met bloeiende bloemen

kopen voor op het plein bij het dorpshuis.

We hebben NL Doet gepland op zaterdag 12 maart a.s. 

Meehelpen? We horen het graag op info@oudeschip.nl 

of via het Dorpshuis.

Wij houden van hondjes
maar niet van hun poep
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Vrijwilligers gezocht -
12 maart NL Doet in
Oudeschip
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Hierbij met een grappige tekening

wat nodige aandacht voor de

leefbaarheid. Laten we samen

denken om onze spelende kinderen,

huisdieren en de dieren die in de

polder leven en ook wel eens

onverwachts oversteken. 

Met name op de Dijkweg wordt hard

gereden. Het smileybord heeft een

tijdje geholpen, maar staat er nu niet

meer. We hopen met deze oproep

nog even aandacht te vragen!
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Op de agenda: gesprekstafel 1 + 2
Oostpolder - dinsdag 8 maart 2022
vanaf 19.30 uur

U wordt ook nog uitgenodigd per brief

door de provincie, maar hierbij alvast

een aankondiging dat er dinsdagavond 8

maart weer een bijeenkomt is over

gesprekstafel 1 en 2. U bent hierbij van

harte welkom. 

 
Meer informatie over deze gesprekstafels is ook te vinden op www.hetdigitalediggelschip.nl

 

Heel Oudeschip is een 30km zone,
met reden!
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Nieuws over proces
ontwikkeling
Oostpolder

We willen graag proefdraaien 
En dan wordt het nu tijd om met behulp van deze praatplaat met jullie als inwoners in gesprek te

gaan. Via de praatplaat laten jullie ons zien wat jullie van waarde vinden als het gaat om onze

leefomgeving. Zo stellen we samen de leefbaarheidskalender voor de komende jaren op. De

komende maand willen we graag op een aantal momenten ‘proef draaien’ met de praatplaat. 

We zijn op zoek naar een aantal mensen die dit samen met ons willen doen. We hebben hier 23

maart voor gepland. We beginnen om 19:30 uur en eindigen uiterlijk om 21:30 uur en maken er

een gezellige zoektocht van.

Wil jij met ons proefdraaien? Geef je dan op via info@oudeschip.nl.

Wandelen voor soep en goede ideeën
Na het proefdraaien op 23 maart organiseren we op 31 maart en 7 april een avondwandeling

langs de dijk. We lopen samen langs de mooie plekken in onze omgeving en schieten her en der

een foto. Na een uurtje gaan we in het dorpshuis met behulp van de praatplaat met elkaar in

gesprek over wat we gezien hebben en waar we trots op zijn. En we delen nieuwe ideeën met

elkaar. Vanzelfsprekend eten we ook we een kopje soep met een lekker broodje. 

- 1e avondwandeling – donderdag 31 maart van 17:30 uur tot 19:30 uur

- 2e avondwandeling – donderdag 7 april van 17:30 uur tot 19:30 uur

Vind jij het leuk om mee te wandelen? Geef je dan op via info@oudeschip.nl. Geef even aan met hoeveel

personen en welke avond je meegaat. 

We kunnen aan de slag met de

praatplaat!
De praatplaat is klaar. Wat er tot nu is

opgehaald aan ideeën en wensen hebben we

binnen Dorpsbelangen met ondersteuning van

Groninger Dorpen en tekenaar Roel Stolvoort

omgezet tot een schets voor een praatplaat. 

mailto:info@oudeschip.nl
mailto:info@oudeschip.nl
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En dan verder
Na deze drie momenten gaan we ook nog op andere manieren in gesprek met jullie. We zitten te

denken aan huiskamergesprekken maar ook een aantal leuke activiteiten. Ook wordt het

mogelijk om persoonlijk 1-op-1 met ons in gesprek te gaan. Hierover later meer.

Wil je reageren of heb je 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

Foto: Vita van der Lijke

mailto:info@oudeschip.nl


Kiek rondom diek!

1 1

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

en Vita van der LijkeWilt 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.

Sikkom Veujoar!

(bijna voorjaar!)

Achter de

gascentrale
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Getijden Eemshaven maart 2022

12

Op verzoek onderstaand de getijdenkaart met hoog- en laagwater voor de Eemshaven. 

Voor het mosselen zoeken, zwemmen in de zomer of genieten van de mooie kwelders.
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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.

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:

Ons dorpshuis is weer open!

Zien we u zaterdag?


