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Informatiemarkt
Diggelschip
26 maart 2022

Op zaterdag 26 maart was de informatiemarkt over de

Oostpolder in het Diggelschip. Er waren veel bezoekers,

en tijdens de markt werd ook de speeltuin feestelijk

geopend door gedeputeerde Mirjam Wulfse en

wethouder Eltjo Dijkhuis. Er was volop gelegenheid om

vragen te stellen en in gesprek te gaan met provincie en

gemeente. Dit werd door veel bewoners dan ook gedaan. 

Ook werd duidelijk dat er nog veel behoefte is aan extra

uitleg over de rapporten die op het digitale diggelschip

staan. Daarnaast waren er veel vragen over het

waarborgen van de toezeggingen en het rapport over de

biodiversiteit.

De komende tijd zullen er iedere woensdag

projectgroepleden aanwezig zijn in het Diggelschip, ook

kunnen vragen gestuurd worden naar Petra Wetterauw.

P.Wetterauw@provinciegroningen.nl
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Planning proces
Oostpolder
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Vrijdag 11 & zaterdag 12 maart 2022.
Jan en Janneke, Arien, Annalore, Peter, Marck, Etty, Tim en onze jongste hulp
van vandaag Vince van 5 jaar.

Vrijdag hebben Jan en Janneke alle bloembakken bij ons dorpshuis weer
opgevrolijkt met bloeiende bloemen. Het ziet er weer heel mooi en gezellig uit!
Als bezoeker van ons dorpshuis wordt je daar natuurlijk gelijk heel blij van!

Zaterdagmorgen om 9 uur verzamelen we ons bij het dorpshuis Diggelschip en
beginnen deze 'klusdag' natuurlijk met koffie en koek. Na de koffie worden de
mouwen opgestroopt!

Alle (dak)goten van Diggelschip zijn schoongemaakt. Het (school)plein voor en
achter het dorpshuis is aangeveegd en opgeruimd en ook zijn de
picknickbanken weer neergezet. Achter in de speeltuin zijn de oude
struiken/bomen opgeruimd. Hier ging Tim aan de slag met de kettingzaag en de
dames en heren hebben de takken voor naar de weg gesleept...pffffff!

Bij de weg stond Arien al klaar met zijn tractor en versnipperaar om alle takken
te versnipperen. Er wordt nog een nieuw hek en mooie heg langs de sloot
geplaatst, zo ziet onze nieuw ingerichte speeltuin er straks weer helemaal super
uit! 

Om 16.00 uur zijn we gestopt, moe maar tevreden, samen hebben we dit toch
maar even geflikt! 

E.e.a is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van NL Doet.  

NL Doet in
Oudeschip

Verslag en foto's door Etty Meijer
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Alle doeners,
Stief Bedankt!



Opvangen van
vluchtelingen in
en om Oudeschip

Er zijn een aantal mensen in Oudeschip die graag hun huis ter beschikking willen stellen om

vluchtelingen op te vangen. Zij zijn op zoek naar mensen in of rondom Oudeschip die dit ook

graag willen doen. Zo kunnen bepaalde dingen gezamenlijk geregeld worden en kunnen we er

samen voor zorgen dat de vluchtelingen een beetje aanspraak hebben en niet vereenzamen in

de polder.

Dus heeft u al vluchtelingen opgevangen, of wilt u graag vluchtelingen opvangen, of op een

andere manier helpen of bijdragen? Mail de redactie en wij brengen u in contact met elkaar!

redactie@oudeschip.nl

04

Ophalen oud papier:
Eerste zaterdag van
de maand
Ook in april op de eerste zaterdag van de maand zamelen wij

oudpapier in voor de basisschool in Roodeschool.

Om 9:00 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

Oproep



Je kunt er niet omheen en het schijnt een bijna een artefact van Oudeschip te zijn: de halve

motor die opdoemt uit het gras aan de Dijkweg net naast het huis op de hoek met de Derk

Luddesweg. Zouden er misschien in het huis meer van dit soort motoren staan? Niets is

minder waar. 
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“Zo, wicht!” (geen dom wicht!)
Gesprek met Manda Schouten - Beeldend Kunstenaar

"Opeens dacht ik "een

atelier, dat zou wel

wat voor mij zijn. En

toen vond ik dit huis."

Manda Schouten – want dat is de bewoonster

van het hoekhuis – vertelt hoe de motor daar

gekomen is. “Zo’n twintig jaar geleden zijn we

hier komen wonen. Ik kom uit Brabant en daar

was ik op Funda aan het kijken naar huizen.

Dat deed ik wel vaker; van die grote, dure

huizen waarvan je op foto’s veel van de

binnenkant te zien krijgt, bekijken en opeens

dacht ik “een atelier, dat zou wel wat voor mij

zijn. En toen vond ik dit huis.”

Op donderdagavond gevonden, op zaterdag op naar Oudeschip om te bekijken en meteen

verliefd erop geworden. Op het huis, op de sterren.. Het was toen ’s nachts veel donkerder dan

nu, je zag de diepte in de sterren nog. We kregen toen een oude motor van een vriend. Er was

geen kenteken bij en het motorblok zat muurvast. Mijn partner kwam toen op het idee om de

motor uit de grond te laten komen, net als in de film waar ik nu even niet op kom. (Blijkt: Bat

out of Hell, red.) We zetten er een beertje op, maar dat is zo langzamerhand ‘vermost’, en de

nieuwe knuffel blijkt nu ook al aan flarden. 

Behalve Manda, woont er nog een zoon thuis. De twee andere kinderen wonen verder weg,

respectievelijk in Hoogezand en in Portugal. Aan het wonen in een klein dorp hoefde Manda

niet te wennen, want ze komt uit een dorp van dezelfde grootte als Oudeschip. Het Gronings,

dat was wel wennen; de buurvrouw destijds groette met ‘Zo, wicht…’, en ‘wicht’ dat heeft in het

Brabants een heel andere betekenis, namelijk met ‘dom’ ervoor, en dat is niet zo positief…



Het negentiende-eeuwse pand is groot en de loodsen die aan de zuidkant staan, worden

gebruikt door anderen. Zo is er iemand die er boten opknapt, bijv. voor Greenpeace, en

verder zijn er kippen buiten, een rode poes geeft kopjes, maar de ‘opvang-gekko’ binnen,

in het terrarium, wil zich niet laten zien. Tja, een eenzame gekko, niet echt Manda’s

favoriete huisdier; hij moet levende krekels gevoerd worden.

Onder het genot van een kop koffie en thee praten we wat over Oudeschip en uiteraard

over de veranderingen die op stapel staan. Ja, ze is wel naar de informatiemarkt geweest,

maar echt ruimte om zich over de plannen van gemeente en provincie druk te maken

heeft ze niet. Manda werkt deels bij Post.nl (en is net een collega die een heerlijke lunch

aan het voorbereiden is voor de chauffeurs en inpakkers, aan het helpen) en werkt verder

als kunstenaar in haar atelier. Een heel mooie ruimte wordt getoond met allemaal

bronzen hoofden, handen en babyhandjes & -voetjes, die zij heeft gecreëerd. Heel

realistisch en indrukwekkend. “Het liefst werk ik met iets waar een emotie aan zit: het

opknappen van een dierbaar kastje dat niet zo in je interieur past, maar ook iemands

handen, of de billen van een baby”. Er staan een paar babyvoetjes en – handjes ingelijst,

net als bij foto’s. Zoiets is tastbaarder, dan een foto, je kunt het letterlijk navoelen. 
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Foto: Patrick Ruiter
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Verder staat er een klein bronzen hoofd van Paul McCartney , iemand die door haar zoon

aanbeden wordt -, bronzen handen die een riem vast houden, ineen gestrengelde, blauwe

handen, een klein hoofd van klei… Dat laatste is work in progress: het wordt een

vrouwenhoofd, van wie er een paar foto’s hangen. “Vreemd misschien, maar dit is de eerste

keer dat ik het hoofd van een vrouw maak. En het is dat van mijn moeder.” 

Voor het maken van de beelden is het fijn als mensen in het atelier langskomen; het materiaal

van de mal wordt snel hard, dus is het handig dat alles meteen in het atelier gebeurt. Maar

Manda komt ook wel bij de mensen met baby’s thuis. Voor het brons gieten ging ze altijd naar

Brabant, maar ze zoekt het nu wat dichter bij huis; in Groningen of Bart uit Koningsoord die

een eigen metaalbewerkingszaak heeft. De bronzen beelden worden met verschillende

kleuren gepatineerd; zo zijn een paar volwassen handen met parelmoer bedekt, wat een zacht

en vertederend effect heeft. De babyvoetjes,- handjes of -billetjes worden in kunsthars

gegoten en geverfd. Een heel goed idee om op deze manier een persoonlijk cadeau te geven,

vind ik.

Na het gesprek dank ik Manda hartelijk en vergeet ik van de weeromstuit een foto te maken

van de oude motor. Nou ja, dat mogen de wandelaars van die ene route maar doen, ze een

stempel of iets dergelijks. Met een hoofd vol nieuwe informatie fiets ik naar huis. 

Interview en tekst & foto's: Marieke Jonker

Manda's werk is te bekijken op www.bymanda.com



Kom naar de wandeling op 31 maart of 7 april
Donderdag 31 maart en donderdag 7 april gaan we vanaf 17.30 uur aan de wandel in Oudeschip.

Tijdens de wandeling van ongeveer 45 minuten gaan we met elkaar in gesprek over wat

waardevol is èn aandachtspunten zijn voor Oudeschip e.o.. We starten bij het dorpshuis met

soep en een broodje en we stippelen vanuit daar samen de wandeling uit. Groninger Dorpen

helpt hierbij. We hebben al een aantal aanmeldingen maar wil je ook meedoen? Meld je aan via

info@oudeschip.nl of bij iemand van Vereniging Dorpsbelangen.

Wanneer nog meer?
Heb je geen zin in de wandeling of komt het je niet uit maar wil je wel graag in gesprek zijn met

ons? Meld je bij ons: info@oudeschip.nl. De komende maand zijn we regelmatig - samen met

Groninger Dorpen - in het dorpshuis aanwezig om van je te horen. O.a. op woensdag 20 april

van 14.00 – 15.00 uur. Ook gaan we de komende tijd naar de buurtschappen langs de dijk. In de

planning stond maart maar dat bleek te snel. Data en tijdstippen staan binnenkort op

www.oudeschip.nl – ook wanneer je in het dorpshuis kunt zijn voor een gesprek met ons en

Groninger Dorpen.

Als je behoefte hebt om rechtstreeks contact te hebben met Groninger Dorpen dan kun je dit

doen via contactpersoon Anton via telefoonnummer 06-11122062 of mail moi@antonbardie.nl

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip

Etty Meijer, Jaap Kap, Renger Coolman, Peter de Vries en Tim Veenstra (info@oudeschip.nl)

Ken je Groninger Dorpen nog niet? Kijk op hun website voor meer info; (groningerdorpen.nl)
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Nieuws over proces
ontwikkeling Oostpolder

Wonen in Oudeschip en omgeving
Op zaterdag 26 maart was er veel belangstelling voor de

informatiemarkt. We zagen naast dorps- en buurtgenoten

ook meerdere lokale politici, journalisten en

belangstellenden uit andere dorpen van onze gemeente. 

Ook ons tafeltje met de prachtige praatplaat trok belangstelling: over de leefbaarheid in ons

dorp en de buurtschappen langs de dijk. Met name hoorden we dat mensen graag zo goed

mogelijk willen weten wat er speelt. Ook was afgelopen zaterdag de opening van de speeltuin.

Een mooi moment – want daar is vanuit het dorp ook hard aan gewerkt om voor elkaar te

krijgen. Dank voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

mailto:info@oudeschip.nl
mailto:info@oudeschip.nl
http://www.oudeschip.nl/
mailto:moi@antonbardie.nl
mailto:info@oudeschip.nl
http://www.groningerdorpen.nl/


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

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.

Lammetjes!
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Getijden Eemshaven april 2022
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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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Dorpsagenda

1 1

Een overzicht van alle bijeenkomsten, geplande activiteiten en meer de komende tijd
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donderdag 07 april
17:30 - wandeling en gesprek met soep en brood over de praatplaat en

Oostpolder

woensdag 20 april
14:00 - 15:00 Groninger dorpen en projectgroep aanwezig in

Diggelschip

zaterdag 07 mei
09:00 - Ophalen Oud Papier

zaterdag 02 april
09:00 - Ophalen Oud Papier

ht tps : / /zoek .of f i c ie lebekendmakingen .n l /prb-2022-3592 .html

Vergunningsaanvraag gereedmaken
windmolens buiten reguliere werktijden
Er ligt vanaf 31 maart een aanvraag bij de provincie voor het werken aan de windmolens

buiten regulieren werktijden, u kunt de aanvraag inzien en een zienswijze indienen via: 
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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?


