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Dorpshuis flink aangepakt
tijdens NLDoet

Op zaterdag 11 maart hebben we, net als vorig jaar, weer

met een groepje vrijwilligers de handen uit de mouwen

gestoken.

Om half 10 begonnen we met een bakje koffie met koek

en daarna zijn we met z'n allen aan de slag gegaan!

* Dakgoten schoongemaakt

* Alle takken en bladeren uit de goten gehaald en

schoolplein weer netjes schoongeveegd

* Kasten in Diggelschip schoongemaakt/opgeruimd en

helemaal opnieuw ingericht

o.a in deze editie:

15 april lentefeest!
Kom ook!

Enquete
Groningen
Seaports
omwonenden

de Oudeschipster

i.s.m Dorpsbelangen Oudeschip

www.oudeschip.nl

redactie@oudeschip.nl

E-mail uw nieuws, foto's of verhalen naar
onze redactie. 
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Noord Nederland

lees verder op de volgende pagina



* De ramen binnen en buiten schoon geboend 

* De bakovens (patat en snacks) schoongemaakt

's Middags met z'n allen lunchen en toen nog

even doorzetten tot ca 16.00 uur.

Wat hebben we heerlijk gewerkt met z'n allen,

super relaxed en een heel gezellige sfeer. Het

was weer een hele klus maar het gaf een

geweldig voldaan gevoel bij ons allemaal!

De dag hebben we afgesloten met een warm

buffet voor de vrijwilligers, als waardering voor

hun inzet voor ons dorpshuis in het afgelopen

jaar.

Zonder al onze vrijwilligers lukt het gewoon

niet om ons dorpshuis op zaterdag open te

stellen! Dan is er de mogelijkheid om elkaar te

ontmoeten en natuurlijk gezellig een hapje te

eten.

namens bestuur Dorpsbelangen Oudeschip
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foto's: Etty Meijer

Dankjewel allemaal!



Ga uit je bol! #TULP 

Lente party 
Het is weer tijd voor een leuk feestje! 

Zaterdag 15 april 

Dorpshuis ‘’Diggelschip’’ 
Oudeschip 

Aanvang 21:00 uur 
 

Entree gratis 
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Even voorstellen, mijn naam is Asli Youssouf. Ik ben sinds begin

februari begonnen aan een afstudeeronderzoek bij Groningen

Seaports. Ik doe onderzoek naar de wensen en behoeften van de

inwoners in de omgeving van Delfzijl en de Eemshaven. Daarbij

wordt gekeken naar de communicatie vanuit Groningen Seaports

richting de omwonenden en hoe dit verbeterd kan worden. Ik heb

hiervoor een enquête gemaakt, met daarbij de mogelijkheid tot een

kort interview om de antwoorden uitgebreider toe te lichten.

Scan de QR-code voor het onderzoek of ga naar www.oudeschip.nl

Onderzoek Groningen
Seaports omwonenden

In het afgelopen jaar heeft Masterstudent Sanne van Soelen onafhankelijk onderzoek gedaan

naar het effect van de plannen rondom de Eemshaven op u, uw gezondheid, gezin, of

bijvoorbeeld uw huis en financiële situatie.

Haar onderzoek is inmiddels afgerond en gepubliceerd.

Lees het hele onderzoek en de thesis op www.oudeschip.nl

Onderzoek
leefbaarheid
uitbreiding
Eemshaven
Sanne van
Soelen afgerond
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Expositie 
 

Noordwest-Groningen 1940-1945
 

Oorlog en Bevrijding 

 

Donatuskerk Leermens 

Het dagelijks leven in oorlogstijd 
Verzetsmensen en slachtoffers 
Hulp aan onderduikers 
Verhalen, foto’s en voorwerpen 
Films uit de 2e WO en het noorden 
Bevrijding van onze provincie 
Filmjournaal 1945 Groningen 
Museumwinkel boeken en dvd’s 
Museumcafé met leestafel 

 - 
21-04-2023 t/m 14-05-2023 

open: vrijdag-zaterdag-zondag 10 tot 17 uur 
Kerkpad 7 - 9912 PB - Leermens. De toegang is gratis. 



Getijden Eemshaven maart 2023
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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
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Een overzicht van alle bijeenkomsten, geplande activiteiten en meer de komende tijd

21 april - 14 mei - expo bevrijdingsmuseum
Het museum is elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend.

15 april - Lente party
In het dorpshuis vanaf 21:00 - Entree gratis

01 april - Oud papier
Inzamelen oud papier - v.a 09:00

uit de knipselmap
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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?
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