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De Boetendieksterbode is een uitgave van de Stichting  

Dorpsbelangen Roodeschool e.o.  

 

Boetendieksterbode 

Bestuur Stichting 

Dorpsbelangen e.o. en commissies 

Voorzitter:  

Jack van Dijken                   

Secretaris: 

Carina Dieterman 

Penningmeester: 

Albert Jansen       

Bestuursleden: 

Peter Lijnema  

Martijn Samshuijzen 

Nelleke Blok 

 

 

 

Activiteitencommissie: 

Nelleke Blok             

Marten Sterenberg  

Hillie Dijksterhuis 

Karolien Lijnema  

Anneke Biesheuvel 

Angelia Knol 

Jeanette van Dijken     

  

Speeltuincommissie: 

Albert Jansen  

          

Oranjevereniging: 

Gea Sterenberg      

e-mail: dorpsbelangenroodeschool@gmail.com 

De Boetendiekster Bode wordt verspreid onder alle huishoudens van de 

dorpen Roodeschool en Oosteinde. 
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Hallo mede dorpsbewoners, 

Roodeschool is in beweging. U zult dat met me eens zijn en helemaal 

nadat u deze editie van de Boetendiekster Bode heeft gelezen. Het ziet 

er naar uit dat Corenos na jaren gelobby een kunstgrasveld krijgt. Iets 

dat de club hard nodig heeft. Om sportieve prestaties te kunnen blijven 

leveren en leden aan zich te blijven binden is een goede accommodatie 

noodzakelijk. De club zorgt voor het gebouw, goed opgeleid kader en de 

gemeente voor een goed speelveld. Prima in balans. 

En diezelfde gemeente verliest Roodeschool niet uit het oog. Samen met 

de provincie Groningen wordt hard gewerkt aan de reconstructie van de 

Hooilandseweg. En deze partijen zorgen er, samen met ProRail voor dat 

we volgend jaar gebruik maken van het nieuwe station en reizigers door 

kunnen naar de Eemshaven. Bovendien wordt achter de schermen hard 

gewerkt aan de verplaatsing van het aardgascondensaatstation in het 

dorp. Volgens de burgemeester is men “nog nooit zo ver gekomen”. 

In deze editie van de Boetendiekster Bode alles over het programma van 

de feestweek, nieuws van Veur Mekoar, de slipjacht en een aankondi-

ging van een groots programma rondom de opening van het nieuwe sta-

tion, voorjaar 2018. 

U kunt ons volgen op Facebook:  

Activiteiten in en om Roodeschool 

Jack van Dijken, voorzitter 

 

Inleiding 
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Feestweek 2017. Het thema is Circus. 
 
Dit jaar is er een strippenkaart te koop , goed voor 3 activiteiten 
(spelletjesochtend, vossenjacht en het circus). De strippenkaart kost € 7,50. 
De strippenkaart moet uiterlijk 21 augustus worden besteld (zie verderop).  

Zondag 27 augustus: 
Gezamenlijke Tentdienst 

Dit jaar willen we beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Het is de bedoeling 
dat een ieder wat meeneemt. Bijvoorbeeld fruit, salade, broodjes, pasta, 
soep… voor jezelf en om te delen. 

Lijkt het u/jou leuk om daaraan mee te doen, we beginnen met de maaltijd om 
18.30 uur. 

De tentdienst begint om 19.30 uur.  

Hartelijk welkom namens de gezamenlijke kerken van Roodeschool. De voor-
gangers van de kerken gaan voor en de muzikale begeleiding is in handen van 
Rob Knot en Sander van Dijken. 

Maandag 28 augustus: 
10.00 uur: Opening, de kinderen worden welkom geheten. 

10.30 uur: Spelletjesochtend. Deelname is € 3,50 per kind. Kinderen die een 
strippenkaart hebben hoeven niets (extra) te betalen.  

12.00 uur - 12.30 uur: Lunchen. Gezamenlijk pannenkoeken eten.  
 
20.00 uur: “Roodeschool Got Talent”. Welke talenten hebben de inwoners van 
Roodeschool? Zang, dans, gymnastiek, artistiek? Deelname is gratis maar wel 
graag opgeven voor 22 augustus. 

Dinsdag 29 augustus 2017  

19.30 uur: Vossenjacht 
Inschrijven: 19.00 
Kosten € 3,50. Opgeven voor 22 augustus. Kinderen die een strippenkaart heb-
ben hoeven niets (extra) te betalen.  

Programma  Programma  
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Woensdag 30 augustus 2017  
 
14.00 uur: Circus Santelli uit Groningen 
Entree: € 5,00  
Kinderen met strippenkaart betalen niets (extra). 
Inclusief een glas drinken en chips. 
 
19:00 uur: Fietstocht 
Inschrijving vanaf 18.30 
Kosten: € 3,50 
 
Donderdag 31 augustus 2017   
 
20.00 uur: Klaverjassen 
Kosten: € 3,50 
 
Vrijdag 1 september 2017  
 
15.00 uur: Kinderbingo 
Kosten (3 ronden): € 5,00 
 
20.00 uur: Bingo voor jong en oud 
Kosten (5 ronden): € 7,50 met veel leuke 
prijzen.  
Deelnemen aan de superronde kost  
€ 5,00 per kaart. 
 
Zaterdag 2 september 2017  
 
11.00 uur: Start motortoertocht bij het dorpshuis.  
Net als vorig jaar is er weer een mooie toertocht uitgezet en de deelne-
mers zullen zo’n 150 kilometer rijden en langs de mooiste plekjes in 
onze provincie komen.  
 
Kosten: slechts € 1,00 en daarbij krijgt u ook nog een kopje koffie. 
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Zaterdag 2 september 1) 21.00 uur:  
Hollandse avond met medewerking van: 
   
 Stevan Bloema met CD presentatie 
  
 en de volgende artiesten: 
 Dennis Wiltink 
 Adrian Mey 
 Jelle Jitze 

 
 Entree: € 3,50 

 
1) Wij hebben in april gecommuniceerd dat de Hollandse Avond plaats zou vinden op 

26 augustus. Dit bleek echter niet haalbaar. 

 
Voor de hele feestweek geldt het volgende: 
Deelname aan activiteiten zijn telkens geheel voor eigen risico. De orga-
nisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld. 
 
Inschrijving en opgave van de volgende activiteiten: 
 
• Spelletjesmorgen 
• Roodeschool Got Talent  
• Vossejacht   
 
kan bij Nelleke Blok, Westerdijkstraat 38, Roodeschool 
Of via de mail bij Jeanette van Dijken   jhdijken@hotmail.com 
 
Betaling moet bij inschrijving of uiterlijk 25 augustus worden voldaan. 
 
De feestweek 2017 kan mede plaatsvinden door bijdragen van  
sponsoren en uiteraard de grote groep vrijwilligers! Alle bedrijven en 
namen van de vrijwilligers worden gepubliceerd in de feesttent. 
 
Graag tot ziens in de feestweek! 

mailto:jhdijken@hotmail.com
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Opgavestrook 

 

Naam …………………………….. 

Adres …………………………….. 

Woonplaats……………………. 

Leeftijd …………………………… 

 

Ik geef mij op voor : 

O Spelletjesmorgen (€ 3,50 of koop een strippenkaart) 

O Roodeschool Got Talent (gratis, maar aanmelden is gewenst) 

O Vossejacht (€ 3,50 of koop een strippenkaart) 

 

O Ik wil graag een Strippenkaart à € 7,50 

 

Aankruisen wat van toepassing is. 

Inleveren bij Nelleke Blok  
Westerdijkstraat 38, Roodeschool 
 
Graag contant afrekenen bij Nelleke. 
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Op 30 september organiseert Stichting Dorpsbelangen Roodeschool in 
samenwerking met Activiteitencommissie Roodeschool en Stichting 
Paardensport Uithuizermeeden een slipjacht in en om Roodeschool.  
We hebben Jachtvereniging Soestdijk hiervoor uitgenodigd.  

 

Wat is een slipjacht? 

 

De jacht bestaat uit honden en ama-

zones en ruiters.  

De honden (meute) volgen een reuk-

spoor, dat vooraf is getrokken. Een 

slip bestaat uit een aantal lappen 

waarop geurstof wordt gesprenkeld. 

Vandaar de termen slipspoor en slip-

jacht. Met dat slip wordt door de sliptrekker een spoor getrokken, 

waarbij zoveel mogelijk de gedragingen van de vos worden geïmiteerd. 

Door het leggen van lussen en haken krijgen de honden puzzels voor-

geschoteld, die ze zelf moeten oplossen. De honden jagen dus feitelijk 

op 'niets'. 

 

De honden worden op afstand gevolgd door in groene of rode jassen 

gestoken amazones en ruiters. De kunst voor de ruiters is de honden 

bij te houden, dwars door bossen en velden, over omgevallen bomen, 

over hekken, heggen en sloten. Een feest voor mens en dier. Geen 

wedstrijd, wel genieten van prachtig hondenwerk, de samenwerking 

tussen mens en paard en de mooie omgeving. Dit is de slipjacht, de 

passie van de leden van de Jachtvereniging Soestdijk. 

 

Programma  
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Een slipjacht begint met de 'meet', de presentatie van de meute aan 

de jachtruiters en andere geïnteresseerden. Na de 'stirrup cup' (een 

welkomstdrankje dat te paard wordt genuttigd) begint de slipjacht die 

meestal uit drie runs bestaat van circa zes kilometer lengte per run. Na 

iedere run volgt een rustpauze voor hond en paard, waarna men ver-

der trekt naar de volgende run. Aan het eind van iedere slipjacht is de 

'kill', hier krijgt de meute een koeienpens als substituut voor de be-

jaagde 'prooi'.  

 
Rijdt u paard en wilt u ook deelne-
men aan deze jacht? Dat kan! U kunt 
zich daarvoor aanmelden bij Stichting 
Paardensport Uithuizermeeden via 
spu9982@gmail.com  
 
 
 

 

Op vrijdag 8 september om 19:30 uur is er voor deelnemers en belang-

stellenden een diapresentatie met uitleg en informatie over de slipjacht. 

Of u nu wilt deelnemen aan de jacht, u wilt meer weten over alles wat er 

bij zo’n jacht komt kijken... u bent van harte welkom in Dorpshuis Klein 

Calvaria in Roodeschool.  
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Datum : juli 2017 

Betreft : informatie herinrichting Hooilandseweg (N363) 

 

Geachte inwoners van Roodeschool, Oosteinde en omgeving, 

In deze brief leest u de laatste stand van zaken van de herin-
richting van de Hooilandseweg. Een eerder gemaakt ontwerp 
bleek bij uitwerking ver boven budget uit te komen. Daarom 
pakken we het project nu anders op. Hiervoor is een nieuwe 
projectleider aangesteld. Met het bestuur van Stichting Dorps-
belangen Roodeschool hebben we gesproken op 22 juni jl.  

 

In maart 2017 heeft een deel van de inwoners van Roodeschool en 
Oosteinde een brief ontvangen over de stand van zaken met betrekking 
tot de herinrichting van de Hooilandseweg. Het blijkt echter dat een an-
der, groot deel van de inwoners van Roodeschool en Oosteinde deze brief 
niet kent. Vandaar dat wij in een vergadering met het bestuur van Stich-
ting Dorpsbelangen Roodeschool  hebben afgesproken om de stand van 
zaken uiteen te zetten in een nieuwsbrief en deze te publiceren in de 
dorpskrant, de "Boetendiekster Bode". 

In mei 2016 heeft een groot aantal betrokken inwoners van het dorp en 
omgeving in workshops meegedacht over andere ontwerpen voor de pro-
vinciale weg in Roodeschool en Oosteinde. Bij de workshops waren alle 
ideeën welkom. Uit het resultaat van de workshops is als grootste geme-
ne deler een ontwerp met een éénzijdig dubbel bereden fietspad (aan de 
zuidzijde van de Hooilandseweg) gekomen. Om dit ontwerp uit te voeren 
moet de as van de weg worden verlegd. De kosten hiervan zijn helaas fors 
hoger dan het beschikbare budget. 

Daarom heeft de provincie besloten te zoeken naar andere mogelijkhe-
den die wel binnen het beschikbare budget passen. In deze nieuwe ont-
werpen heeft de weg weer een fietspad aan beide zijden van de Hooiland-
seweg. De profielen zijn 22 juni jl. besproken met het bestuur van Dorps-
belangen en deze worden nu verder uitgewerkt met een berekening van 
de kosten.  
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De nieuwe profielen zijn te bekijken op de website van de provincie Gro-
ningen (www.provinciegroningen.nl/??) en op www.eemsmond.nl/??..  

 
De provincie Groningen en de gemeente Eemsmond werken samen in 
dit project. Dit doen we omdat de weg en fietspaden eigendom (en dus 
de verantwoordelijkheid) zijn van de provincie. Het trottoir, de riolering 
en de openbare verlichting zijn eigendom (en dus verantwoordelijkheid) 
van de gemeente Eemsmond. Concreet betekent dit dat er een project-
groep is gevormd waar zowel mensen van de provincie Groningen als 
mensen van de gemeente Eemsmond in vertegenwoordigd zijn. 

 
Tot nu toe nemen de werkzaamheden helaas meer tijd in beslag dan in 
eerste instantie gedacht. En het is lang stil geweest rondom dit project. 
Het bestuur van Dorpsbelangen Roodeschool heeft de teleurstelling over 
de gang van zaken en de gewekte verwachtingen uitgesproken in de ver-
gadering van 22 juni jl. Wij doen er de komende tijd alles aan om de 
voortgang in het project te houden. Zodra alle benodigde  informatie be-
schikbaar is organiseren we een informatieavond. Hiervoor ontvangt u 
t.z.t. een uitnodiging. 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Jaap Mulder, projectlei-
der (tel. nr. 050-3164528, e-mailadres: 
j.r.mulder@provinciegroningen.nl) of dhr. Thijs Zondag, projectsecreta-
ris (tel. nr. 050-3164767, e-mailadres: 
t.w.zondag@provinciegroningen.nl). 

 
Hoogachtend, 

 
Namens de projectgroep 

 
Jaap R. Mulder, projectleider  

Thijs Zondag, projectsecretaris  

http://www.provinciegroningen.nl/
http://www.eemsmond.nl/
mailto:j.r.mulder@provinciegroningen.nl
mailto:t.w.zondag@provinciegroningen.nl
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Een reactie van het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Roodeschool 

op de gezamenlijke brief van Provincie en Gemeente. 

Wij zijn erg blij dat de beide overheidsorganisaties ons betrekken in de 

ontwikkelingen. Hoe teleurstellend de berichtgeving soms ook is, wij 

blijven ons constructief inzetten en merken dat de medewerkers en de 

bestuurders van Gemeente en Provincie dat ook doen. Wij hebben  

enkele keren hard moeten slikken toen we vernamen dat het beschik-

bare budget de plannen, die wij in 2016 samen met tachtig dorpsgeno-

ten mochten opstellen, onvoldoende bleek te zijn. Hiermee wordt de 

uitvoering weer een jaar vertraagd. 

Het is voor ons, net als voor u, spannend hoe het ontwerp er straks 

daadwerkelijk uit komt te zien. Wij zien dat de Provincie keihard werkt 

aan enkele nieuwe ontwerpen. De gemeente Eemsmond heeft als  

eigenaar van openbare verlichting, groen en trottoirs een taak om te 

zorgen voor de ‘finishing touch’. De verschillende typen lichtmasten, de 

matige staat van de bestrating en het nagenoeg geheel ontbreken van 

groen stelt de gemeente zacht gezegd voor een uitdaging. Uw bestuur 

heeft het volste vertrouwen in een goed plan dat kan rekenen op draag-

vlak van de inwoners van Roodeschool. 

Wij zien naast de herinrichting van de Hooilandseweg mogelijkheden 

om met slimme maatregelen verkeer dat niets te zoeken heeft in 

Roodeschool, langs het dorp te leiden. Het zou toch mooi zijn als het 

voertuigenaantal per etmaal met 500 à 1.000 zou afnemen. Vooralsnog 

ziet de provincie Groningen niets in onze ideeën maar wij blijven met 

hen in gesprek en blijven het proberen. 

Uw bestuur  

Hooilandseweg, van uw bestuur 
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In een vorige Boetendiekster Bode hebben we uitvoerig geschreven over 

een Licht-/Themaweek in de nazomer van 2017. Toen we in het voorjaar 

bij een informatieavond over de bouw van het nieuwe station waren, 

werden we op de schouders getikt door een groepje enthousiaste dorps-

genoten. Zij vroegen aan ons of wij na wilden denken over een Licht-/

Themaweek in het voorjaar van 2018 als het nieuwe station wordt  

geopend. Daarover hoefden wij niet zo lang na te denken. 

Inmiddels heeft een werkgroep van zo’n twaalf personen al enkele keren 

vergaderd. Het bruist van de plannen wat mede komt door de  

gemêleerde samenstelling van de groep. 

De lichtweek kan alleen maar slagen als de dorpelingen de handen ineen 

slaan en in de komende maanden (samen) aan het werk gaan.  

We moeten het dorp versieren en het liefst zodanig dat elke straat een 

eigen ontwerp maakt. Het thema van de lichtweek is ’Verbinding’.  

 

Op maandag 25 september om 20:00 uur is er een informatieavond in 

het dorpshuis. Wij nodigen iedereen uit om naar deze avond te komen. 

Wij presenteren dan het concept programma en Henk Bathoorn toont 

voorbeelden van lichtweekplannen. Henk geeft tips en zal de komende 

maanden beschikbaar zijn voor assistentie.  

Ideeën, ideetjes, tips, vragen, opmerkingen en aanmeldingen kunt u 

mailen naar dorpsbelangenroodeschool@gmail.nl 

Nog meer enthousiastelingen, vrijwilligers en meedenkers zijn bijzonder 

welkom! 

Opening station 
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Vorig jaar kwam Ronja Hofman met het beste idee voor 2017. Zij vroeg zich af 
of de speeltuin kan worden aangepakt. Het bestuur heeft hierover niet alleen 
vergaderd maar ook al gesprekken gehad over mogelijkheden. Wij zijn er nog 
niet uit. Gaan we de speeltuin (weer) voorzien van wipkipjes en schommels of 
gooien we het helemaal over een andere boeg. Een voorbeeld is te zien in Zijl-
dijk waar natuurlijke materialen het hebben overgenomen. Kinderen blijken 
veel meer te hebben met de speeltuin ‘nieuwe stijl’. Na de zomervakantie pra-
ten we met de kinderen en maken de balans op. 

 

 

 

Het pad is bijna klaar. Nog één obstakeltje hebben we te overwinnen en dan 
kun je met schone voeten van de Westerdijkstraat naar de Greedeweg wande-
len. Een mooi stukje wandelpad in Roodeschool waar dankbaar gebruik van 
wordt gemaakt. 

Het pad is mede mogelijk gemaakt door Loket Leefbaarheid, de gemeente 
Eemsmond (Buurtbudget) en Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Ui-
teraard mogen we de eigenaar van het Greedebos niet vergeten want zonder 
de welwillende medewerking en toestemming van Natuurmonumenten was 
het onmogelijk geweest. 

 

 

 
 

 

 

Speeltuin 

Greedebospad 
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DOKTERSDIENST GRONINGEN ‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend    0900-9229 

HUISARTS Dr. R. ZWIERS   www.huisartszwiers.nl       0595-412305 

 

POLITIE GRONINGEN DISTRICT NOORD 

Voor rechtstreeks contact met de politiemeldkamer te Groningen: 

  112, daar red je levens mee 

  0900-8844: geen spoed, wel politie 

  0800 7000: Meld Misdaad Anoniem 

 

TSN THUISZORG  Wijkverpleegkundige Esther Oosterhof     06-54683966 

Vestiging Uithuizermeeden Oudedijksterweg 3        0595-432367  

 

BUURTZORG EEMSMOND www.buurtzorgnederland.com      06 29605115 

 

FYSIOTHERAPIE DEN OMMELANDEN   www.den-ommelanden.nl      0880005757  

 

STEUNSTEE ROODESCHOOL www.steunstee-roodeschool.nl       0595-415507    

UITVAARTVERENIGING ROODESCHOOL-OUDESCHIP E.O.     0595-413780  of 06 53666844 

Secr. Greetje Koops, Dijkweg 39, 9984 NV, Oudeschip   0596-516200 
info@uitvaart-roodeschool.nl   Uitvaartverzorger A. Poort 

GEMEENTEHUIS www.eemsmond.nl           0595-437555 

BIBLIOTHEEK Afhaalpunt: Dorpshuis"Nieuw Calvaria"  

reserveren via www.mijneigenbibliotheek.nl       Gereserveerde boeken afhalen dinsdags 10.30- 11.30  

MAALTIJDVOORZIENING TAFELTJE-DEK-JE UITHUIZERMEEDEN E.O. 

www.tafeltjedekje.nl.eu.org         0595-413123  

THUISZORG NOORD     0595-423159 of 06-51583909 of 0800-2520000 

NEDERLANDSE RODE KRUIS   Afdeling Eemsmond 

Secretaris Mevr. B. Baar-Maring ,  J. Cohenstraat 42   9981 JD  Uithuizen   0595-433927  

 

Maatschappelijk werk MJD 

www.mjd.nl/eemsmond           0595 – 437 555 

Inloopspreekuren in Uithuizen en Warffum. 

VEUR MEKOAR   veurmekoarroodeschool@gmail.com  

Dinsdagmorgen aanwezig in Steunstee van 9.30-11.30     06-83856601 

Handig……  


