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Eindelijk is het dan zo ver. Voor u ligt de
nieuwe Dorpsomroeper, en we zijn er als
redactie toch wel trots op! Mede door de
samenwerking met studio Raven en Pieters
Media B.V. hebben we de Dorpsomroeper in
een nieuw jasje kunnen steken. Uiteraard
horen we graag uw mening!

De kerstboom staat waarschijnlijk weer bij
u in huis te pronken met haar mooie lichtjes
en ballen. Het eind van het jaar komt ook
weer in zicht en dat biedt nog mooie evenementen in ons dorp.
Wij van de redactie wensen u hele fijne
feestdagen toe en een spetterend, liefdevol
uiteinde van 2015. Wij wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar en we hopen dat
we wederom kunnen laten zien waar ons
mooie kleine dorp groot in kan zijn!

Hier is ie dan!
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Duurzame investeringen

Als u deze vernieuwde Dorpsomroeper leest,
is Sinterklaas al weer terug in Spanje en zit
hij lekker uit te rusten op zijn zetel in zijn
huis in Spanje. De Goedheiligman en zijn
pieten hebben ook ons dorp weer een bezoek
gebracht en heeft heel veel kinderen blij gemaakt met de mooiste cadeaus. Dankzij het
Kindercomité en de vele vrijwilligers, is deze
dag weer tot een groot succes gemaakt!
Daarnaast is ons dorp nog steeds aan het
nagenieten van het KNVB bekerduel tussen
V.V. Groede en hoofdklasser ASWH uit
Hendrik-Ido-Ambacht. U heeft waarschijnlijk
via social media, de gesprekken in de supermarkt, het plaatselijke café of het lokale
tankstation meegekregen dat dit een erg
bijzondere en geslaagde dag was voor de
vereniging. Supporters, spelers, vrijwilligers
en bewoners van omliggende dorpen hebben
een fantastische dag beleefd en naar het
schijnt bleef het in de bus van ASWH ook
nog lang onrustig. Verderop in deze editie
meer hierover.
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Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel, Bart
van den Hemel Ontwerp en Lay-Out: Studio Raven
Druk: Pieters Media B.V.
Elke bewoner van Groede kan deze Dorpsomroeper
ontvangen. Kent u iemand die de Dorpsomroeper niet
ontvangt, laat het ons weten via:
dorpsomroeper@gmail.com.
De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of
zetfouten. Niets uit deze Dorpsomroeper mag zonder
toestemming van de redactie worden overgenomen,
gekopieerd of voor andere doeleinden worden
gebruikt.
De dorpsomroeper is een uitgave van de
Dorpsvereniging en Dorpsraad
	dorpsvereniginggroede@gmail.com
	dorpsraadgroede@gmail.com
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De volgende Dorpsomroeper verschijnt op 15
februari 2016. Aanleveren kopij voor 25 januari
2016 via email redactie. Foto’s en afbeeldingen los,
in origineel formaat aanleveren.

Hier is ie dan!
Ja, u ziet het goed! De dorpsomroeper is in een nieuw jasje gestoken. En wat voor een
jasje! Studio Raven heeft haar uiterste best gedaan om de nieuwe Dorpsomroeper te
maken tot wat hij nu is. Het voelt voor ons als een vervroegd kerstcadeau waar we al zo
lang naar uitkeken en nu eindelijk met z’n allen mogen uitpakken!
Op de voorkant van de
Dorpsomroeper prijkt nu
ook een jaargang, zoals u
wel gezien heeft. We zijn
als redactie op zoek gegaan
naar de historie van de
Dorpsomroeper, en we zijn
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(oa. met dank aan de familie
Bouwens) uitgekomen bij de
originele allereerste Dorpsomroeper ooit gemaakt!
Zoals u kunt zien op de
bijgevoegde scan is het
eerste stuk geschreven door

burgemeester J.C. Everaars
op 11 oktober 1968. U zult
er misschien niet zoveel mee
hebben, maar wij hebben
staan juichen toen we dit
unieke exemplaar terug
hebben gevonden. Bij het

lezen ervan hebben we kunnen
lachen om de getypte stukken,
zo was er een mededeling
van de Wielersportclub
Groede (!) dat er op zaterdag
30 november 1968 in de
drie Koningen te Groede
een heuse Internationale
Home-Trainer wedstrijd
werd gehouden.
Verder zijn we latere edities
tegengekomen, zoals het
jubileum nummer bij het
10-jarig bestaan van de
Dorpsomroeper. We zullen

in de toekomst ook stukken
uit deze oude Dorpsomroepers
plaatsen. Mocht u thuis nog
oude Dorpsomroepers hebben
liggen, bevelen wij ons als
redactie van harte aan!
Bij het uitkomen van deze
nieuwe Dorpsomroeper
willen we ook graag een
woord van dank richten aan
Marloes de Houck. Zij heeft
haar taken als redactielid
neergelegd en we willen
haar via deze weg bedanken
voor haar jarenlange support

en bijdrage die ze heeft geleverd aan de Dorpsomroeper.
Daarnaast bedanken we ook
studio Raven en Pieters Media,
ze hebben ons versteld doen
staan.

Voor u ligt een lekkere
dikke versie, dus we
wensen u veel kijk- en
leesplezier!

De Dorpsomroeper

5

Ins and outs van ’t Torentje
Sinds de opening van
’t Torentje in 2003 hebben al
veel mensen gebruik gemaakt
van de Gymzaal of Vergaderruimte, die te huur zijn tegen
een vriendelijke prijs. Er wordt
gesport en workshops gegeven,
hobbymarkten en kerstmarkten
georganiseerd en talrijke kinderen
vermaken zich kostelijk tijdens de evenementen die worden georganiseerd door
diverse vrijwilligers.
De huurprijzen zijn echter niet meer aangepast
sinds de opening, maar onze kosten stijgen
wel. Wij zien ons daarom genoodzaakt per
1 januari 2016, de huurprijzen iets te verhogen
en wel als volgt:
Huur vergaderruimte p/uur
€ 6,50   * (+ € 1,50 voor gebruik van de keukenfaciliteiten)
Huur Gymzaal p/uur
€ 8,50 * ( + € 1,50 voor gebruik van de keukenfaciliteiten)
* Mocht u geen gebruik willen maken van de keuken,
dan wordt deze niet in rekening gebracht.

Er zijn nog diverse dagdelen en avonden
beschikbaar waarop de Gymzaal en vergaderruimte niet gebruikt worden.
Inlichtingen via torentjegroede@gmail.com
Namens het bestuur St. ’t Torentje,
Mia Elfrink-Hutten

Skeeler & Schaatssport
Sportkleding

De Dorpsomroeper

Dorpsraad

Brainstorm

Altijd al eens
overwogen met een paar
vrienden lekker een uurtje te
sporten of een ruimte nodig
voor een feestje of een
workshop….?

Fietsen - Fietsreparatie
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Nieuws v/d

gingen. De gemeente Sluis hoopt tegelijk
een basis te zien ontstaan in de diverse
kernen voor de toekomstige werking van de
dorpsraden, die een vitale rol zullen
spelen in het participatief beleid binnen de
gemeente.

De VakSpecialist op het gebied van:

Brouwerijstraat 14
4501 CP Oostburg
0117-452440
www.cijsouwoostburg.nl

Burgerparticipatietraject

Marleen & Huib van Iwaarden
Walenstraat 10 • 4503 AD Groede
+(0)31 117-371270
iwaardengr@zeelandnet.nl

Op 12 november 2015 kwamen 30
Groedenaren bijeen in de gymzaal van ’t
Torentje, om mee verder te brainstormen
over de toekomstige burgerparticipatie in
Groede. Zij waren ingegaan op een uitnodiging gericht aan een 70-tal Groedenaren,
gesuggereerd door de dorpsvereniging/
dorpsraad en de Stichting Duurzaam
Groede, en door de leden van een klein
opstartgroepje. Zoals in een eerder verslag
werd gemeld in de Dorpsomroeper en op
Groede.net, had dit laatste groepje op 1 juli
een eerste verkenning gemaakt van interessante perspectieven voor de leefbaarheid van Groede in de komende 10 jaar.
Het initiatief om verder vorm te geven aan
de burgerparticipatie in Groede is afkomstig
van de Stichting Duurzaam Groede en de
dorpsvereniging en de dorpsraad van Groede.
In overleg met de gemeente Sluis, willen zij
ernaar streven om alle inwoners van Groede
in staat te stellen om gezamenlijk werk te
maken van de toekomstige leefbaarheid van
Groede. Doel moet zijn om zoveel mogelijk
inwoners te bereiken en te betrekken, en
werk te maken van de verbinding en de
afstemming door en tussen de vele vereni-

Vervolg
In de komende weken
worden alle resultaten
van deze avond verwerkt en opgenomen
in een voorstel voor de
burgerparticipatie in
Groede. Deze voorstellen
worden mee vormgegeven
en bekeken door de initiatiefnemers (dorpsvereniging/dorpsraad en de Stichting
Duurzaam Groede) en het opstartgroepje.
Normaliter wordt dit voorstel vervolgens in
januari 2016 voorgelegd op een bijeenkomst
met de initiatiefnemers en de politieke
besluitvormers van de gemeente Sluis, waar
beslist kan worden: “zo gaan we het samen
doen!” Op die manier kan dan over enkele
maanden gestart worden met thema’s en met
een aanpak waaraan echt alle inwoners en
verenigingen van Groede kunnen deelnemen.
De bedoeling is dat zij ook gezamenlijk in
staat gesteld zullen worden om de prioriteiten
aan te duiden tussen de vele mogelijke
perspectieven en ideeën.
Voor verslag: Eddy De Seranno en Esther SchippersVastrick (externe begeleiders)
Gemeentegids
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving
is de gemeentegids pas sinds deze maand
gratis af te halen bij supermarkt van Iwaarden
en tankstation van den Hemel. Door communicatieve misverstanden waren deze niet
eerder beschikbaar.
De Dorpsomroeper
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Poëziebundel “Bots”
In 2014 heeft Dinie Sophie
Fintelman, bewoonster
van Groede en vrouw
van Hans van der Geer,
de poëziebundel “Bots”
uitgebracht.
Dinie Sophie studeerde
Nederlands aan de Nuts-

academie in Middelburg.
De titel Bots verwijst naar
het Zeeuwse woord, dat
meteen, op stel en sprong
betekent. Ik ben bots
weggegaan – meteen dus. In
de aanvullingen noemt de
dichteres een tweede betekenis: precies, op de kop af. Die

kende ik niet. Bots blijft ook
een vervoeging van botsen.
Dat zit eigenlijk ook een
beetje in het Zeeuwse woord,
omdat daar iets abrupts in zit.
Als ik u was zou ik deze
bundel Bots lezen.

Twee mooie passages uit haar werk:

Aardperen
Bang om plotseling dood te gaan
ben ik niet
nee, het trage sterven
en langzaamaan vergeten
waar je de aardperen hebt gepoot
en bij het avondeten niet meer
weten wat je ‘s middags hebt geoogst
Thuis
Op zondagochtend achter de gordijnen
zie ik vakantiegangers lopen, de gids voorop vertelt
dat hier ooit zwangerschappen werden afgebroken
dat tekeningen van onze zonen dromen tonen
van de laatste zwangere vrouw van De Groe
– een aangeslibd stukje land, begroeid, buitendijks
drooggelegd door Jacob Cats, die met gesjoemel en
getob grootgrondbezitter werd en vorstelijk rijk
Zijn bronzen standbeeld prijkt op de oude markt
bij haakse steunberen uit de veertiende eeuw –
Hij neemt ze mee naar het erfgoed van water
en macht en geld, van namen en geloven
Dat de Lutherse kerk mag bogen op een asiel
geschiedenis, dat straten hier liggen volgens
een middeleeuws plan; ik kan het niet geloven
– de Molenstraat waar ooit een molen stond
                                                  en dat ik hier mag wonen
8
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Subsidie potje voor
duurzame investeringen is nog niet
helemaal leeg,
wees er snel bij
Indien u aan bepaalde spelregels voldoet
komt u eventueel in aanmerking voor een
maximale subsidie van uit de Gemeente
Sluis van € 750,--. Maar het potje laat
bijna de bodem zien. Dus wees er snel
bij. Regeling loopt af op 31/12/2015.
Reserveer tijdig.

De sterren beginnen
hier en daar al te stralen !!
Heeft u er nog geen? Er zijn er nog maar
enkele te bestellen.

Wat is het doel van deze subsidie:
•	Het energie zuiniger maken van uw
woning
• Modernisering van de woning
• Meer wooncomfort
• Lagere energie rekening
• Behoud van vastgoedwaarde

Ruig is ook met de lichtsterren en andere
kerstdecoratie bij de Kerstfair in de kerk in
Groede aanwezig. Like de Facebookpagina
van RUIG en deel je mooiste foto met jouw
Groese kerstster.

Voorwaarden:
•	Uw woning staat in de Gemeente Sluis
( binnen bebouwde kom)
• U bent eigenaar en bewoner
• U heeft een definitief energie label.
Weet u uw energie label niet, geen
probleem, dat is zo op te lossen:
1.	U heeft internet, bezoek dan de site
	http://www.zoekuwenergielabel.nl/
energielabel-checker/
2.	U heeft geen internet, neem dan
contact op met ondergetekende, hij
zal voor u de informatie opvragen en
doorgeven.
Dinie Sophie Fintelman: Bots
Uitgeverij Liverse, nr. 26 in de Bordeauxreeks, 80 pagina’s, 14,95 euro.
Nb. De omslag is van Theo Jordans, ook
al een geworden Groenaar die niet over
het hoofd gezien kan worden.
Naar: Jan van Damme,
13 november 2014.

Kerstster
in Groede

Bij hem kunt u ook terecht voor assistentie
bij aanvraag subsidie of meer informatie
daarover, maar ook inzake de woningverbeteringslening verstrekt door de
Gemeente, (minimaal € 5.000,-- en rente
1 %) en voor meer informatie inzake
energie besparen in z’n algemeenheid
Namens St. Duurzaam Groede
Adrie Neuféglise, 06 18193017

Stuur snel een email voor info naar
ruiggroede@gmail.com of bel 06-11459569.

Nathalie & Adinda
RUIG

Van Hoeve Sierteelt

Kwekerij “De vier jaargetijden”

Uitgebreide collectie zomerbloeiers,
vaste planten en ruime keuze violen.
Seizoensgroenten, aardappelen en heerlijke aardbeien uit onze eigen kwekerij.
Diverse fruitbomen, heesters, haagplanten
en bosplantsoen in container. Ook voor
tuinaanleg en -onderhoud.

Scherpbierseweg 3 4503 GR Groede
0117-371344 / 06-46 01 36 08
www.vanhoevesierteelt.nl
De Dorpsomroeper
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Groede groeit en bloeit
Afgelopen jaren is er al
veel energie in gestoken door verschillende
partijen, maar ook door
particulieren om van Groede
een “BLOEMENDORP” te
maken.

Het meest recente initiatief
is het aanbrengen van klimrozen aan de zuidzijde van
de kerk en het aanplanten

van een heus rozenpark bij
de consistorie achter de kerk.
Biologische rozen kwekerij
“De Bierkreek” uit Ijzendijke
heeft zaterdag 14 november
de rozen afgeleverd op de
Markt in Groede. Daarna zijn
een vijftal vrijwilligers aan de
slag gegaan om deze te planten,
maar dat viel niet mee.
Henk Cijsouw en Adri
Neufeglise werden door
Bart Groot belast met het
leegmaken van het perk.
Bart weet wat hij aan anderen
overlaat. Maar met wat

Specialist in
renovatiewerken
en sierbestrating voor
particulieren en bedrijven
Noordstraat 6, 4503 AJ Groede,
Tel. 0117-372045 (kantoor)
GSM. 06-12399522 (renovatie) GSM.
0613804276 (bestrating / grondverzet)
10
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www.grovebo.nl

Daarbij valt te denken aan
de mooie bloemenbakken
aan de lantarenpalen op de
Markt en in de Noordstraat,
en aan de bloembakken
die verschillende particulieren hebben geplaatst of
gehangen aan hun woning
(bijv. in de Noordstraat en
Blekestraat). Ook de bloemen
en planten die her en der
geplaatst zijn op of in de
stoep voor verschillende
woningen en de mooie
beplanting voor sommige
huizen werken mee aan de
“Bloemensfeer” in Groede.

gesteun en zweet is dat vrij
snel geklaard en konden de
rozen gepland worden. Jos
Groosman, Bart Groot en
Thijs Soeting hebben zich
gebogen over het aanplanten
van de klimrozen aan de
zuidzijde van de kerk.
Rond 12.00 uur was alles
geklaard en opgeruimd en
geveegd en konden de rozen
gaan groeien. We zijn benieuwd hoe het er uit komt
te zien, maar ook of er nog
meer initiatieven ontwikkeld
worden om van Groede een
“BLOEMENDORP” te maken.

www.vandenhemelgroede.nl
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Jawel hoor! Ook dit jaar is er
weer al Kerstsfeer in Groede vóór
het kerstfeest echt is begonnen.
Vrijdag 18 december
Op vrijdag 18 december start de
Kerstfair in de Grote Kerk Groede
om 18.30u. Dan begint voor de leerlingen van de Meerstromenschool
de dorpswandeling met lampions
en wie weet wat nog meer. Op de
Markt en in de Slijkstraat zullen
zij een tweetal kerstliedjes zingen.
Na een minuut of twintig komen
zij dan aan in de Grote Kerk Groede.
Daar worden vervolgens voor ouders,
opa’s en oma’s en buren, vrienden
en bekenden nog wat korte acts
opgevoerd. Bovendien zullen kinderen
zelfgemaakte kerstversieringen
verkopen. De opbrengst gaat naar
een goed doel. De markt sluit om
uiterlijk 22.00u.
Zaterdag 19 december
Om 11.00u de volgende dag is er
van alles en nog wat te doen in de
Slijkstraat én in de Grote Kerk. De
wensboom staat weer in de hal, de
breiclub heeft weer een schitterende
nieuwe voorraad in de aanbieding,
tweedehands kerstspulletjes kunnen

weer worden gekocht (u kunt uw overbodige
kerstspullen inleveren bij de familie
Groot op Markt 20) en natuurlijk is er
ook weer het gezellige kerstcafé met
glühwein, koffie, thee en dit jaar ook
heerlijke wafels!
Dorpsmaaltijd
Om 18.30u start de dorpsmaaltijd.
We gaan tot maximaal 100 deelnemers. Wie zeker wil zijn van een
plekje kan beter maar van tevoren
reserveren.
Reserveren
Dat kan tot en met dinsdag
15 december door € 7,50 per
kind en € 15,00 per volwassene
over te maken naar :
NL50RABO0142678783 o.v.v.:
naam, dorpsmaaltijd 2015 en
aantal kinderen/volwassenen.
Eventuele diëten telefonisch
doorgeven aan Lies Soeting
0117371526 of via
grotekerkgroede@gmail.com.
We hopen dat er ook dit jaar weer
veel Groedenaren een
kijkje komen nemen.
Vriendelijke groeten,
Thijs Soeting
De Dorpsomroeper
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De tijd vliegt, Sinterklaas is alweer terug naar
huis en Kerstmis staat weer al voor de deur.

Op vrijdag 18 december heeft bij ons op school een kerstbrunch plaats voor alle kinderen van
de school. ’s Middags hebben ze vrij, maar om 18.30 uur worden ze weer op school verwacht
voor een lampionoptocht door het dorp. Ook de kinderen van de peuterspeelzaal lopen mee.

Daarna doet elke groep een klein optredentje in de Grote kerk voor de ouders en belangstellende
grootouders. Aansluitend hieraan is het kerstmarkt, waar ook zelfgemaakte spulletjes van de
kinderen te koop zijn.
We hopen op mooi weer voor onze optocht en een fijne avond in de kerk.
Namens het team van de Meerstromenschool.
Marijke Plasschaert

Vrijdag 18
december
18:30
lampionnenoptocht
leerlingen
Meerstromenschool

Doet u
ook mee
door
uw huis
te verlichten?
de bewoners
van de huizen
op deze route
krijgen nog een
aparte flyer in
de bus

Reuzen en Kabouters
De afgelopen weken hebben
we ons bezig gehouden
met het thema ‘Reuzen en
Kabouters’ van Puk en Ko.
Dit thema start met een
verhaal over een kabouter en
een reus die samen spelen.
Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de
slag met de begrippen groot
en klein. Ze ervaren zelf hoe
het is om ergens te klein
of te groot voor te zijn. Ze
bewegen zich als een reus of
een kabouter en ze vergelijken
grote en kleine voorwerpen
in de zaal. Kabouters wonen
in paddenstoelen en zo is de
link met het seizoen ‘Herfst’
ook gelegd.
Tussendoor hebben we nog
een bezoekje gebracht aan
Biosfeer Groede, hier staat
“het goede doen” centraal: dit
betekent o.a. dat het erf rond
de woning zonder onkruid
bestrijdingsmiddelen wordt
bijgehouden. Wij hebben
hier mogen kijken en proeven
van de fruitbomen op het
erf. De peuters hebben met
eigen ogen kunnen zien
waar de appeltjes groeien, ze
hebben ze kunnen plukken

en gelijk kunnen opeten!
Het was wel een strijd wie de
grootste appel had geplukt.
Zo zie je maar, bij de Schavuitjes wordt er niet alleen
gespeeld met de kinderen,
maar we zijn ook actief bezig
met de diverse thema’s.
Per 1 januari 2016 gaan de

openingstijden voor de peuterspeelzalen in de Gemeente
Sluis veranderen, dus ook voor
De Schavuitjes. De peuterspeelzaal zal dan geopend
zijn op maandag, dinsdag en
donderdag van 8.30 – 12.00
uur. Deze openingstijden
sluiten meer aan bij de tijden
van de basisschool.

Nieuws van
Peuterspeelzaal
‘De Schavuitjes’

Mocht u belangstelling
hebben voor de peuterspeelzaal, dan kunt u altijd
tijdens de openingstijden
eens binnenlopen of contact
opnemen met het kantoor
van Kinderopvang ZeeuwsVlaanderen in Terneuzen,
telefoonnummer
0115-612368.

OWG en Fancy Fair voor kinderen slaan de handen in één
In 2015 was in het 2e weekend van juni het Oldtimer Weekend en in het 3e weekend van
juni de Fancy Fair. Binnen beide organisaties is het idee geboren om dat te concentreren op 1
weekend, namelijk het 2e weekend van juni. Wij denken, dat het een prima combinatie is en
dat het versterkend kan werken, maar ook kostenbesparing door samen op te trekken is een
achterliggende gedachte. Inmiddels is de gezamenlijke aanmelding voor de activiteitenkalender
gemeente Sluis de deur uit en blijkt dat we in dat weekend weinig of geen concurrentie hebben
van activiteiten in andere kernen van Sluis en dat is mooi meegenomen.
Kindercomité Groede en Oldtimer Weekend Groede
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Nieuws v/h
Kindercomité
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Nieuws v/h
Kindercomité

Zaterdag 31 oktober was
het weer zo ver: Halloween
in Groede. Het programma
voor de kinderen begon deze
middag met knutselen in
‘t Torentje. We hadden de
gymzaal omgetoverd tot
een versierde knutselzaal
helemaal in thema van Halloween. De eerste knutselactiviteit van deze middag was
het maken van een lampion.
Heel belangrijk, want deze
moesten de kinderen ’s avonds
weer mee terug nemen voor
de lampionnenoptocht.
Daarna konden de kinderen
zelf kiezen wat ze wilden
maken. We hadden verschillende mogelijkheden:
van een eierdoos een heks
maken en schilderen, een
glazen potje versieren als
mummie waarin ze thuis zelf
een kaarsje konden zetten.
Verder hadden we heel veel
wattenstokjes gekocht,
en hiermee konden
de kinderen een
skelet of een
X-ray van hun
hand maken.
Tussendoor
viel er ook
nog wat te
snoepen en
te drinken:
cake met
slagroom en
14

Halloween
smarties en een beker siroop.
Na 1,5 uur sloten we het
knutselen af en gingen alle
kinderen met hun creaties
weer naar huis.

‘s Avonds om 18 uur was
er voor de allerkleinste een
rondgang door het dorp. Ze
mochten hun zelfgemaakte
lampion mee nemen. De kinderen en hun ouders werden
in drie groepen verdeeld. Ze
mochten op diverse adressen
in Groede een snoepje
gaan halen. Wat hadden
de inwoners van Groede er
weer een werk van gemaakt.
Her en der waren er huizen
versierd en liepen er mensen
verkleed rond. Ook de
kinderen hadden goed hun
best gedaan. De een was nog
enger als de ander. Tot onze
verrassing waren er nog
extra adressen, mensen die
spontaan snoep uitdeelden
aan de kinderen.
Geweldig dat dit
is gedaan!

Sinterklaas
intocht Groede

Om 19.30 uur begon de
griezelspeurtocht voor
de oudere kinderen. De
kinderen werden verdeel in
groepen met een volwassen
begeleider erbij. De kinderen
werden van te voren wel
gewaarschuwd dat ze zouden
kunnen schrikken . In het
donker zijn de groepjes op
pad gegaan op zoek naar
“enge personen” . Door hele
donkere steegjes, langs
begraafplaatsen, over schoolpleinen en langs donkere
hoekjes. Overal stonden er
enge griezels die je de stuipen op het lijf probeerden
te jagen. We hadden hele
fanatieke kinderen, maar
zeker net zulke fanatieke
griezels. De avond sloten we
af met een zakje chips. Deze
dag was zeker niet mogelijk
geweest zonder een heleboel
vrijwilligers. Langs deze weg
nogmaals dank hiervoor ook
namens de kinderen. Het
was weer een top dag met
wederom veel kinderen.

Bedankt namens: Carola, Evelyn, Wendy, Hilde en Renate
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V.V. Groede - ASWH

In de ban van…
 	

Hoe is het mogelijk dat een kleine
voetvalvereniging als Groede verschijnt
in een kwaliteitskrant als het NRC? In
onderstaand verslag zal op deze vraag
helderheid worden verschaft als er nader
wordt ingegaan over hoe een vereniging
twee weken in de ban kan zijn van een
voetbalwedstrijd.
Het is zondag 8 november. Groede heeft
zojuist in een enerverend competitie duel
met 5-4 gewonnen van Hulsterloo. De
vreugde is groot maar in de kantine wordt
voornamelijk gepraat over de loting voor de
3e ronde van de districtsbeker. Twee weken
eerder versloeg Groede in een spectaculair
duel 4e klasser Sluiskil met 5-4 waardoor het
samen met Ria W. als een van de twee overgebleven zondagclubs mag meeloten.
De hoogste prioriteit ligt bij een thuiswedstrijd
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met als droomloting een thuiswedstrijd
tegen HSV Hoek. Het eerste komt uit, het
tweede niet, want Groede wordt gekoppeld
aan hoofdklasser ASWH. De ploeg uit
Hendrik-Ido-Ambacht speelt maar liefst vijf
klassen hoger dan Groede en is notabene de
bekerwinnaar van vorig jaar. De loting is nog
maar net bekend of de eerste tweet gaat al
de lucht in naar ASWH. Met een groepsfoto
vanuit de kantine stellen we ons netjes voor,
zodat iedereen daar gauw weet wie we zijn.
Pers
Vanaf dat moment is heel Groede in de ban
van ASWH. Het is nog maar maandagmiddag
als Omroep Zeeland al contact zoekt met ons
en meldt dat ze via radio en tv aandacht wil
besteden aan deze wedstrijd. Hetzelfde geldt
voor CTV Zeeland. Dezelfde week vindt er al
een eerste vergadering plaats. Hoe gaan we

dit aanpakken? Waarmee moeten we rekening houden? Wat kunnen we verwachten?
Het zijn allemaal vragen waar we binnen een
week antwoorden op moeten hebben.
Tijd
Een week voor de wedstrijd van het jaar
speelt Groede een competitie duel tegen
SDO ’63 (1-5 winst). Het is bij deze wedstrijd
dat de pers de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen ASWH start. In de persoon van
verslaggever Barry van der Hooft zal de PZC
dagelijks aandacht besteden aan de wedstrijd
middels de rubriek “Groeten uit Groede”.
Intussen begint de tijd te dringen, want we
hebben nog maar een week. De volgende
vergadering worden er echt grote beslissingen
genomen. Gezien de grote media-aandacht
besluiten we een grote tent te plaatsen,
wordt er een DJ ingehuurd en zal er een
mascotte worden ingezet. Inmiddels is ook
bekend dat er een heus sfeerteam in actie
zal komen die al besloten heeft om speciale
t-shirts in bekersferen te laten drukken. Al
gauw is duidelijk dat onze bestuurskamer
niet bestand is tegen zoveel gasten. Aangezien
we toch een goede gastheer willen zijn voor
de afgevaardigden van de KNVB, bestuur en
ereleden van ASWH, pers en eigen bestuur
besluiten we middels staan-tafels tot herinrichting hiervan.
De rest van de week is er één van heel veel
regelen in weinig tijd ; tenten, wedstrijdbal,
vaantjes, flyers, loterijen,toiletten, drank,
broodjes, schoonmaken, etc. etc.
Tegenslagen? Uiteraard. Zo weigert een week
van te voren het scorebord bij de jeugd de
acht doelpunten van de F-pupillen te tellen.
Om elk risico te vermijden besluit Edwin om
dinsdagmorgen maar een nieuwe display
te gaan halen in ....Enschede. De aanschaf
van een nieuwe voorraad sjaals, helaas, te
laat hiermee. Net op tijd waren de nieuwe
ondershirts voor de Groese boys, als je het
tenminste voor lief neemt dat je ’s morgens
om 07.30 uur de vrouw van de kledingleverancier in bed wakker belt. Het weer.., De dag
van de wedstrijd begint nog wel droog maar

buienradar laat zien dat er veel en flinke
regenbuien in aantocht zijn.
Nerveus
Het is rond 13.00 uur als sommige bestuursleden ietwat nerveus worden. Alle voorbereidingen zijn getroffen en het wachten is op de
mensen die het moeten gaan doen. Als eerste
arriveert de thuisclub die de voorbereiding
bij de Beachhouse met een bord spaghetti
achter de rug heeft. Vervolgens het arbitrale
trio, keurig in pak en al gauw besluiten om
het veld te gaan (goed)keuren. Uiteindelijk
arriveert de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht
met een wel hele luxe bus met ASWH logo
erop. Later zou blijken dat deze is overgenomen van BVO Cambuur Leeuwarden. Op dat
moment is ook Omroep Zeeland al druk in
de weer met het maken van sfeerbeelden.
14.20 Uur; het kippenvelmoment is in aantocht. Spelers, scheidsrechter en assistenten
staan gereed in gang van het kleedlokaal,
uit de geluidsboxen klinkt muziek die de
adrenaline doet stijgen, even onderbroken
voor de opstellingen van beide teams, maar
daarna weer aanzwenkt. Voor 450 toeschouwers
begeven de spelers zich naar het veld waar
het zicht wordt ontnomen door blauwe
en witte rook en het vuurwerk als muziek
in de oren klinkt. De sportieve prestatie is
boven ieders verwachting, al zag het hier
na 5 minuten niet naar uit wanneer ASWH
snel op 0-1 komt. Na 25 minuten gebeurt wat
iedereen vooraf had gehoopt. Uit een knappe
aanval via Arno en Bart komt de bal terecht
bij Wesley S., die vanaf rand strafschopgebied de bal in de kruising jaagt. Een orkaan
van gejuich bij het publiek en ontlading bij
de spelers is het gevolg. Het antwoord van
ASWH komt snel. Uit een makkelijk gegeven
strafschop wordt de rusttand 1-2. Na de rust
blijft Groede met name fysiek goed op de
been. Mede hierdoor komt ASWH nog slechts
een keer tot scoren. De meer dan respectabele
nederlaag van 1-3 is voor Groede reden om
met een goed gevoel het pas gerenoveerde
kleedlokaal op te zoeken en zich op te gaan
maken voor de 3e helft.
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Rad
In en buiten de bestuurskamer is iedereen
vol lof over de sportieve prestatie en het
georganiseerde randgebeuren. Vervolgens
kan iedereen zich gaan opmaken voor de in
Groede befaamde 3e helft. Omroep Zeeland
meldt dat zij sowieso het Rad van Avontuur
in de uitzending willen hebben en de afgevaardigden van de KNVB blijken ook niet
vies te zijn van een feestje. Tel daarbij de polonaise met de trainer van ASWH en het zal
duidelijk zijn, de 3e helft was er weer eentje
om in te lijsten. Trainer en aanvoerder van
ASWH worden door Arno nog onderworpen
aan een diepte interview en Afghanistan
international Shabir Isoufi weet ook niet wat
hem overkomt als hij in de Groese kantine
massaal wordt toegezongen. Mede dankzij
ook ASWH, die genoten en meefeesten alsof
ze al jaren in de Groe geweest waren,blijft
het lang druk en gezellig. Met de nodige
blauw-witte atrributen duurde het tot 20.00
uur voordat de bus van ASWH de koers naar
huis kon inzetten. De maandag was voor de
meesten een run op de media. De krant deed
uitgebreid verslag van de inmiddels gedenk-

waardige zaterdag 21 november en ook Omroep Zeeland gaf op leuke wijze de sfeer van
deze dag weer. Vervolgens nog even snel op de
laptop om de uitzending van CTV Zeeland te
zien met als gast onze eigen Jan Elfrink.
Besef
Het besef van de aandacht op de volgende
maandag en dinsdag, maar ook de week in
de aanloop naar “de wedstrijd van de eeuw“
, blijkt nu pas echt door te dringen Het
vaantje van Groede hangt bij ASWH naast
die van de wedstrijd ASWH-Feyenoord. Kwaliteitskrant NRC melde dat de wedstrijd van
de week niet werd gespeeld in Barcelona of
Manchester maar gewoon in Groede. Het besef
dat we twee weken een echte hype waren
op social media, dat de website op vrijdag
ontplofte , maar dat we vooral geweldig trots
mogen zijn op alle mensen die dit mogelijk
hebben gemaakt. Om maar te eindigen met
de woorden van een oud trainer , “we zullen
het nooit en nooit vergeten”.

Groede Leeft! Evenement
Met trots willen we jullie
graag informeren over
het evenement “Groede
Leeft!”, een evenement
voor jong en oud, georganiseerd door Groedenaren en
voor Groedenaren.
Het evenement vindt plaats
op 20 februari 2016 in de
Grote Kerk op de Markt
te Groede van 16:00u tot
00:00u.
Wat en waarom
We willen met dit evenement
de Groedenaren bij elkaar
brengen en verbinden op een

mooie locatie. Tijdens het
evenement zullen de Groese
horeca ondernemers zich
van de beste kant laten zien
en kunt u zich bij ieder van
hen laten verrassen door een
lekker gerechtje. Het lekkere
kleine gerechtje kunt u nuttigen met behulp van een
stempelkaart.
Kosten
De kosten voor een dergelijke
stempelkaart bedragen voor
volwassen € 10, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar € 5 en
voor kinderen tot 6 jaar is de
toegang gratis.

Muziek
De muzikale invulling van
Groede Leeft! zal compleet
verzorgd worden door Groese
troubadours, muzikanten
en DJ’s. Daarnaast zullen er
verschillende activiteiten op
de dag zelf worden georganiseerd voor jong en oud.
U kunt zich opgeven door
middel van onderstaand aanmeldstrook in te vullen en
uitgeknipt in te leveren bij
Tankstation van den Hemel
(Nieuwstraat 3) of Sharon
Pieters (Voorstraat 39) of
per mail via groedeleeft@
gmail.com.

Sjaak v.d.Hooft

Inschrijfstrook Groede Leeft! EVENEMENT

Groede D1 Kampioen!!
Na begonnen te zijn in de 5e klasse
was het al snel duidelijk dat deze
tegenstanders allemaal een maatje te
klein zouden zijn. Na 2 wedstrijden
besloot de KNVB dat de D1 het mocht
proberen in de 4e klasse. Ook hier ging
D1 goed van start de tegenstanders
werden 1 voor 1 aan de groese zegekar gebonden. Wat een geweldige teamprestatie
van deze jongens en meisje.

Gefeliciteerd
Kampioenen!!
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Naam:
Adres:
Aanwezig met

volwassen en

kinderen

Betaling:
Per bank op rekening nummer
	NL78RABO0139491538 o.v.v.: Groede Leeft!
Per contante betaling

Speciale dank aan trainers en
begeleiding en iedereen die voor
dit team heeft klaargestaan.

Amber, Cain, Nick, Raphael,
Daniël, Iska, Jort, Jeffrey,
Jordy, Sebastiaan, Robbin,
Gavin, Tale en Maxime.
De Dorpsomroeper
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Maar hoe moest het verder?
Groede was voor Birgit niet
bepaald bij de achterdeur,
waardoor er snel werd besloten
dat ze voor hem graag naar
Groede wilde verhuizen. Bij
van Gansewinkel is er een
regeling getroffen dat ze aan
de slag kon bij de vestiging
in Eeklo, net over de grens.
Haar eerste gedachten
waren: “Oh nee, die gekke
Belgen..”, maar daar is ze
toch op terug gekomen. Er
heerst een erg goede sfeer en
de Belgen zijn inmiddels wel
gewend aan Birgit en zij aan
hen. Ze is er nu 3 dagen in de
week aan de slag en zit er op
haar plek.

Birgit
Heemskerk
Wie of wat is er Nieuw
in Groede? Met die vraag
gaan we voor deze rubriek
telkens weer op pad. Zo
zijn we deze keer terecht
gekomen aan het begin
van de Brouwerijstraat,
waar Birgit Heemskerk is
komen te wonen op nummer 1. Zij is speciaal voor
de liefde naar ons mooie
dorpje Groede gekomen.
Tijd voor een korte kennismaking.
Birgit (26) is oorspronkelijk
afkomstig uit het Nederlands
Limburgse Weert, een stad
met ca. 50 duizend inwoners.
In gesprek met Birgit kom je
er overigens vanzelf achter
dat ze uit die contreien
afkomstig is, een onmiskenbaar Limburgse tongval
heeft nog geen plaats
gemaakt voor het Groese
accent. In Weert is ze opgegroeid en na haar opleiding
SPW is ze terecht gekomen
bij van Gansewinkel, waar ze
20
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van jongs af aan altijd al
wat vakantiebaantjes heeft
gehad via haar moeder
die daar al sinds jaar en
dag werkte. Als backoffice
medewerkster werd ze in
2014 gevraagd om eens mee
te gaan met de buitendienst;
met de mannen die onder
andere op de blauwe van
Gansewinkel vuilniswagens
rondrijden. Via de telefoon
had ze eerder al eens contact
gehad met Groedenaar Wouter
de Houck, ook omdat haar
collega’s het accent van
Wouter niet altijd konden
volgen en Birgit dit moeiteloos kon verstaan. Birgit
had Zeeland nog niet gezien
en Wouter zei natuurlijk
geen nee tegen deze blonde
Weertse dame. Vanaf de dag
dat Birgit is meegereden op
de vrachtwagen van Wouter,
is de vonk overgeslagen.

Ze begint Groede steeds beter
te kennen en ook de sociale
contacten breiden zich al
snel uit. Als ze een publieke
plaats binnen stappen is het
soms wel eens lastig dat iedereen Wouter kent en haar
nog wat minder, maar het
gaat steeds beter. Ze vindt
Groede als dorp heel sociaal
en vertelt dat iedereen je
wel bij allerlei activiteiten
probeert te betrekken, “een
sterk dorp” met voor haar als
pluspunt ook het strand en
de zee zowat in de achtertuin.
Met haar Jack Russel hond
Noa zal u ze vast nog regelmatig een rondje door de
Groe zien lopen. Schroom
vooral niet om een praatje
te maken, want die heeft ze
altijd voor je klaar! We wensen
Birgit en Wouter veel geluk
in de toekomst!

Mocht u nog wat nieuws in Groede gezien hebben,
kunt u dat natuurlijk altijd melden aan de redactie.

Petit Paris - de film
Petit Paris wordt een grote romantisch
komedie met de beste acteurs die zich
voor 80% in Zeeuws-Vlaanderen afspeelt,
te zien in bioscopen in heel Nederland en
België. Zo gaan we op een originele wijze
de schoonheid en veelzijdigheid van de
streek laten zien aan een groot publiek.
Om het unieke filmproject Petit Paris te
realiseren is jouw hulp hard nodig, doe
mee met de crowdfundingcampagne en
ga naar de geheel verzorgde en feestelijke
gala filmpremière waar ook de sterrencast
aanwezig is. Bijdragen aan de film kan
vanaf €25,-.

Groedenaren en Petit Paris
Groede gelooft in de kracht van de film voor
de regio en heeft inmiddels de schouders onder
het filmproject gezet. De dorpsvereniging is
met Jan Elfrink en Sharon Pieters zelfs officieel
ambassadeur en de eerste Groedenaren, waaronder enkele ondernemers, hebben zich al
aan Petit Paris verbonden. Ze staan met trots
vermeld op onze website. Volg jij?

Daarvoor ontvang je 4 (pre)première kaarten
én verbind je jouw bedrijfsnaam aan de film
Petit Paris; je komt met naam en link op de
veel bezochte website en op de aftiteling.
Meedoen
Meedoen kunnen ondernemers en particulieren eenvoudig en snel op de website
www.petitparisfilm.com. Als de financiering
niet rond komt dan krijg je jouw donatie
netjes teruggestort. Maar daar gaan we niet
vanuit!
Groede in de film?
Wil je dat Groede sowieso terugkomt in de
film? Doe mee met de fotowedstrijd op de
Facebookpagina van Petit Paris:
facebook.com/petitparisfilm

Ondernemerspakket
Voor ondernemers uit de streek is er een
speciaal pakket samengesteld van €300,-.

Constructiebedrijf

cijsouw
Provincialeweg 10, 4503 GC Groede
tel.: 0117 37 13 97 Fax. 0117 37 60 37
Verkoop van plat, rond, hoek en U IJzer.
Levering H- en IPE balken op maat gezaagd.
Levering van golfplaten uit voorraad en van damwandprofielplaat op bestelling, met bevestigingsmaterialen.
Verhuur van handgereedschap, gereedschap voor de
bouw, o.a. trilplaat. Verhuur van Aanhangwagens.
Verhuur vereiker 16 mtr. hoog met chauffeur.
De Dorpsomroeper
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Stott Pilates in Groede
Ben jij op zoek naar een bewegingsvorm
die minder belastend is voor je spieren en
gewrichten, maar waar bewustwording
van deze groep centraal staat? Hou je
niet van massale Pilateslessen waarbij
je je soms afvraagt wat je aan het doen
bent? Dan zijn mijn Stott Pilates® lessen
iets voor jou!
Pilates is een trainingsmethode, gericht op
het gehele lichaam. Waarbij je vooral vanuit
de ‘core’ (stabilisatie-spieren) werkt. Er zijn
oneindig veel mogelijkheden om de oefeningen
aan te passen op het individu. Of je nou een
topsport bedrijft, zittend/staand werk verricht
of blessuregevoelig bent. Pilates oefeningen
zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling
van alle spiergroepen. Verder worden buiken rugspieren versterkt en houding, evenwicht
en controle over het lichaam verbeterd.
Door in kleine groepen te werken krijgt
iedereen de aandacht die ze nodig hebben.

Of je nou jong of oud bent, man of vrouw,
ervaren of een beginner. Pilates is echt voor
iedereen.
Wanneer je regelmatig Stott Pilates® volgt
ontwikkel je slanke en sterkere spieren, soepele
gewrichten, het verbetert je houding en gaat
blessures tegen. Je wordt meer bewust van je
lichaam waardoor je de doorbloeding, ademhaling, coördinatie en balans verbetert.
Wanneer u de basis beginselen heeft geleerd
kunt u spanningsvrij bewegen en zo kracht
en souplesse opbouwen.

PSI, is de enige in Zeeuws- Vlaanderen die
de Stott Pilates®Methode volgt. Neem snel
een kijkje op mijn website:
www.pilatesstudioilona.wix.com/pilates
of op facebook PSI, pilates studio Ilona.
Of bel: 06-20443021 of mail:
pilatesstudioilona@icloud.com
Bij voldoende animo wordt er bekeken of
er vanaf januari in Groede ook een extra
(ochtend) les ingepland kan worden!

Service en kwaliteit voor
al uw was en strijkgoed
Noordstraat 6 | 4503 AJ Groede
Tel. 0117 - 37 64 95 | 06 - 20 22 80 12
www.strijkschuurtje.nl
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Gastvrij Groede
Naar aanleiding van een idee geopperd door de organisatie stichting Oldtimer Weekend
Groede heeft stichting Grote Kerk besloten om op het terras voor de muziektent een
tweetal grote tuintafels te plaatsen.
Deze tafels zijn inmiddels besteld en zullen eerst in de beits worden gezet. Het is de bedoeling
dat ze nog voor de Kerstfair geleverd worden. Dan kunnen ze eventueel rondom de Kerststal
geplaatst worden en wellicht kan er dan een glaasje Glühwein aan gedronken worden.
De achterliggende gedachte
Als er bezoekers op de Markt komen, dan kunnen zij aan die tafels bijvoorbeeld picknicken of
even in alle rust van de Markt genieten. De tafels kunnen natuurlijk ook door verschillende
organisaties gebruikt worden tijdens de jaarlijkse activiteiten, zoals het Oldtimer Weekend
Groede, de Jaarmarkt, het Groede Festival etcetera. Het lege terras krijgt zo weer een functie.

Stichting Groede Literair heeft nieuws!

Minibieb Groede
In het eerste kwartaal van 2016 komt er een
Minibieb in Groede. Aan de Markt.
Waarom een Minibieb?
Lezen dient bereikbaar te zijn. Door kosteloos
n,
boeken en tijdschriften ter beschikking te stelle
komen deze binnen bereik van iedereen, ook
van de mensen met een kleine portemonnee.
We hebben al veel positieve reacties gekregen
op dit plan.
Hoe werkt het?
U mag een boek lenen uit Minibieb Groede.
Leen gerust het mooiste, spannendste of
leukste boek dat u erbij ziet staan. Wij zorgen
ervoor dat het aanbod wisselt. Als u het boek
hebt uitgelezen, zet u het terug in de Minibieb.
Op die manier heeft een ieder de kans om het
te lezen. Vertel er over aan anderen. U herkent
el
een boek uit Minibieb Groede aan het stemp
vooraan in het boek.
Met goede groet
Tijs van Bragt

Oproep

We zijn op zoek naar een
droge plaats waar we onze
voorraad boeken kunnen
opslaan en kunnen sorteren.
Hebt u nog een hoekje vrij
en wilt u ons helpen?
We horen het graag!
Ook als u boeken wilt
doneren aan Minibieb
Groede doet u ons een
plezier. Het eventuele
overschot aan boeken
verkopen wij ten
bate van het onderhoud van Minibieb
Groede.

groedeliterair@zeelandnet.nl
www.groedeliterair.nl
06-49952752
De Dorpsomroeper
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Oud Papier 2016
Ook in 2016 komt Voetbalvereniging Groede
weer het oud papier en karton ophalen in
Groede, Boerenhol en het buitengebied. De
Voetbalvereniging krijgt een vergoeding
per kilo oud papier. Hoe meer papier hoe
beter! Dus geen oud papier in de grijze
container maar netjes aan de straat op
onderstaande data.
De inzamelroute wordt elke 2e zaterdag
van de maand gereden (in 2016 zijn er geen
gewijzigde ophaaldata). De inzameling start
om 8.45. Zorg dat uw oud papier op tijd klaar
staat!
Inzameldata 2016
• 9 januari
• 9 juli
• 9 april
• 13 februari
• 8 oktober
• 13 augustus
• 14 mei
• 12 maart
• 12 november
• 10 september
• 11 juni
• 10 december
Aanbieden
Zorg dat uw oud papier netjes verpakt zit in
een bundel of in een kartonnen doos. Zet uw
oud papier goed zichtbaar langs de weg of
plaats het naast de vele blauwe containers.
Maakt u gebruik van een blauwe container
voor de inzameling van oud papier? Plaats
uw container dan met de handvaten en
wielen naar de weg toe.

TERRAZO
VLOERENBEDRIJF

SIERGRIND- EN KUNSTSTOFVLOEREN
CEMENTDEK- EN MONOLIETVLOEREN
Burg. J.C. Everaarslaan 9 4503 AA Groede
Tel.: 0117 - 372583 / 06 - 53356969
Fax: 0117 - 376207
www.vloerenzeeland.nl

Mariëlle &
Martin Plant

Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
info@het-overleg.nl

www.pietersmedia.nl
De Dorpsomroeper

Komedie!
Dit seizoen staan de Plattelanders op de planken met
het toneelstuk “De getemde
feeks”. Schijn en werkelijkheid spelen een grote rol in
dit stuk. Het hele verhaal
is een toneelstuk binnen
een toneelstuk. De getemde
feeks gaat o.a. over twee zusters, Bianca en Katherina.
Bianca is de jongste en
lieftallig; Katherina is niet
op haar mondje gevallen en
wordt door haar omgeving
als een feeks beschouwd.
Hun vader bepaalt dat Bianca
niet mag trouwen voordat
Katherina een man heeft.
Twee aanbidders van Bianca
vatten daarom het plan op
om Katherina aan de man
te helpen. Hoe dat verder afloopt laten de Plattelanders
u graag zien in februari!
Bewerking Dirk Tanghe.
Regie: Damien Vantomme
Speeldata:
zaterdag 6 februari, 20.00 u
zaterdag 13 februari, 20.00 u
woensdag 17 februari, 14.00 u
vrijdag 19 februari, 20.00 u
zaterdag 20 februari, 20.00 u
Kaarten á € 12,50

Dé plek waar uw
communicatie begint.
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Toneelvereniging “de Plattelanders”
Een knettergek
sprookjesverhaal
Het begint bijna traditie te
worden: de Jongeren van de
Plattelanders. Ook dit jaar
staan zij weer op de planken
met een eigen stuk: De
Maanezel. Robbie en Snoof
moeten naar bed. Ze vinden
het nog wat vroeg om te
slapen. Plots verschijnt de
Maanezel. Hij komt uit
Feriteel, het land waar de
sprookjes echt gebeuren.
In Feriteel gaat momenteel
alles fout. Alle sprookjesfiguren lijken slecht geluimd
en gedragen zich vreemd.
De Maanezel vraagt de hulp
van Robbie en Snoof, want
waarom gaat alles zo raar in
Feriteel? Wat de reden is?
Kom in februari kijken naar
de jongeren van de Plattelanders!
Bij de jongeren is er veel inbreng uit Groede. Evi Pladdet
en Iris de Back en Olaf, Rutger
en Koen van Doorn staan bij
dit stuk op de planken!
Script: Karel Verleyen. Regie:
Anneleen Willemans
Speeldata:
vrijdag 12 februari, 20.00 u
zondag 21 februari, 15.00 u
Kaarten á €5,-

bij één
We hopen u te zien
ngen.
van onze voorstelli

Kaarten voor beide
voorstellingen zijn
verkrijgbaar via het
Ledeltheater in Oostburg:
www.ledeltheater.nl
0117 - 452735

www.deplattelanders.nl
facebook.nl/
plattelanders

De Dorpsomroeper
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“Omdat het een traditie is”

Je hebt ze in allerlei vormen
en maten en op zowel internationaal als lokaal niveau.
Sommige zijn officieel vastgelegd en hebben als functie
het in stand houden van de
maatschappelijke stabiliteit,
andere zijn ongeschreven en
zijn ontstaan uit “gezelligheid”. Enkele vinden hun
oorsprong decennia terug,
andere zijn wellicht nog
dit jaar ontstaan. Het gaat
hier over, en ik citeer “Een
geloof of gedrag welke
doorgegeven wordt binnen
een groep of maatschappij
met symbolische of speciale
betekenis die zijn oorsprong
vindt in het verleden, ofwel;
Tradities”.
Het is een fenomeen waar we
met name in deze periode van
het kalenderjaar, mee geconfronteerd zullen worden.
Zo is, wellicht het symbool
voor de Nederlandse traditie,
Sinterklaas nog maar net
vertrokken uit ons kikkerlandje. En staat de volgende
traditie, welke meer zijn oorsprong vindt in de religieuze

sferen, Kerstmis alweer voor
de deur te wachten. En aan
het einde van de maand is
daar de globale traditie, “Oud
& Nieuw”, waarbij het einde
van een kalender jaar wordt
afgesloten. Natuurlijk wordt
dit traditiegetrouw gevierd
met vuurwerk, champagne,
oliebollen en de heerlijk
plakkende drie nieuwjaarskussen van familie, vrienden
en collega’s. Het zijn allemaal activiteiten die we elk
jaar weer herhalen zonder
ons er ook maar enig vraagteken erbij te stellen waarom
we dit doen. Waarom eten
we nu precies een kalkoen
bij kerst? Waarom krijgen
we kado’s van Sinterklaas?
Waarom zoeken we chocolade
eieren bij Pasen? Waarom
loopt iedereen in oranje op
koningsdag?
Het zijn van die activiteiten
die we elk jaar weer doen,
maar weinigen weten de
reden ook hierachter. Ach,
laten we eerlijk zijn, het
is toch ook helemaal niet
nodig om te weten waarom
we tradities uitvoeren. En

met antwoorden als “dat is
nu eenmaal de traditie” en
“dat doen we al jaren zo”,
daar kan ik gerust mee leven.
Maar toch vraag ik mezelf af
en toe wel eens af, houden
we ons zelf niet gewoon
voor de gek? Onbewust
leggen tradities druk op onze
schouders, wat eigenlijk
helemaal niet nodig is.
Elk jaar aan het begin van
December ben ik druk in de
weer met het schrijven van
gedichten en het inpakken
van kado’s, waar ik eigenlijk
helemaal geen tijd voor heb.
Momenteel ben ik me ook
al druk aan het maken over
Kerstmis, wat gaan we eten?
Wie nodig ik uit? Wat trek
ik aan? Wat doen we eerste
kerst? Wat doen we tweede
kerst? En op kerstavond?
Waar haal ik een kerstboom?
Heb ik stoelen genoeg? Is
er genoeg speelgoed voor
de kleinkinderen? En bij
oud&nieuw moet ik weer
oliebollen gaan bakken en
champagne in huis halen.

Deze rubriek is vernoemd naar een bekende quote van één van de prominenten van
Groede, te weten Piet Brakman. In zijn veel mee gezongen nummer “De mensen, ze
zeggen” refereert hij naar de alledaagse gesprekken die plaats vinden op lokale plekken
zoals een hoek van de straat, of gesprekken die gevoerd worden “mee een pint int cafe”.
Geen zakelijke gesprekken met financiële of economische onderwerpen, maar luchtige en vluchtige gesprekken met meer woorden dan inhoud. Het is voor die gesprekken
dat deze rubriek is geschreven. Na het lezen van deze rubriek zult u met een vraag
blijven zitten, die u tijdens zo’n alledaags gesprek eens kunt bespreken en bij voorkeur
natuurlijk op d’n oek van de straate.
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Tradities; het is geen officiële
verplichting, maar stiekem
legt het bij sommigen genoeg
druk op de schouders. Wellicht
dat we soms eens een stap
terug moeten doen en zeggen
“zullen we die traditie dit
jaar niet eens anders aanpakken?”. Laten we bij op
nieuwjaarsdag eens naar de
film gaan, in plaats van om
een verplicht bakje koffie bij
de schoonmoeder. Wat doen
we de komende periode nu
voor het plezier, en wat doen
we de komende periode “omdat het traditie is”? Bespreek
het eens tijdens de kerstdagen,
stel eens vraagtekens bij
tradities en discuseer voor
jezelf welke tradities er zijn
omdat het al “jaren zo is” en
welke voegen nu daadwerkelijk waarde toe? Heb het er
over met familie en vrienden
en trek voor jezelf een conclusie, dan kunnen we deze
eens bespreken tijdens onze
traditionele ontmoeting op
d’n hoek van de straat !

S.Z.

B&B De Reiziger
Markt 2 | 4503 AG Groede
+31 (0)6-40839547
www.dereizigergroede.nl

Siersmederij

Pladdet
v.o.f.
Voor al uw siersmeedwerk,
naar wens en op maat
Industrieweg 7 4501 PM Oostburg
Tel: 0117-453090 / 06-28887737
www.siersmederijpladdet.nl
De Dorpsomroeper
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Een klein verslagje van uw tennis vereniging.
Zoals eerder al geschreven hebben we een
goed seizoen achter de rug. Qua ledental
hebben we zelfs enkele leden er bij daar waar
er ook wel wat afgevallen zijn, maar we gaan
gelukkig niet mee met de landelijke trend
waar men alleen maar daling van leden ziet.
Het seizoen is voorbij gevlogen. Dit jaar hebben we veel leuke dingen met de jeugdleden
mogen ondernemen door o.a. mee te doen
aan de kids fun dagen die door heel West
Zeeuws Vlaanderen georganiseerd worden.
De laatste Kids Fun Dag werd georganiseerd
in Groede op 27 september. Er was een grote
opkomst van 45 kinderen, we hadden heel
mooi weer, kortom een meer dan geslaagde
dag. Op Facebook kan je de foto`s en filmpjes
zien, er wordt regelmatig nieuws gepost.
De tennisbanen zijn tijdens schrijven van
dit stukje nog open tot de eerste vorstdagen.
Op donderdagavond is de toss avond al
omgewisseld voor wat indoor partijtjes in de
sporthal in Cadzand, zondagochtend spelen
we met een groepje waar iedereen welkom is.
Onze jeu de boules club is dan soms ook bezig
op de 3 geprepareerde jeu de boules banen.
Hun gaan ook nog op donderdagavond
door zolang het weer het toelaat. Ook daar
bent u van harte welkom om eens een kijkje
te komen nemen.

Voor degene die eens kennis willen maken
met tennis kunnen contact opnemen via
de website http://www.con-forza.nl/. Dat is
geweldig want tennis is een leuke sport en
niet moeilijk om mee te beginnen. En met
heerlijke weer in het vooruitzicht kan het
echt bevrijdend werken om ’s avonds even
lekker naar buiten te gaan om een balletje
te slaan.
Naast allerlei lichamelijke en gezondheids-voordelen is het ook nog eens erg leuk
om te leren tennissen. Naast wat sportieve
kleding (dit hoeft niet perse tenniskleding
te zijn) heb je natuurlijk een tennisracket
en tennisballen nodig. Daarnaast zijn goede
tennisschoenen geen overbodige luxe. De
volgende stap is het zoeken van een tennisbaan bij jou in de buurt. Nou dan hebben we
goed nieuws voor je, wij hebben in Groede
een van de meest best geprepareerde gravel
tennisbanen liggen. Wat je ook nog kunt
doen is losse kaarten kopen om eens enkele
keren uit te proberen. Alle info vind je op de
website. Onze banen zijn, binnen ons seizoen
altijd open dus je kan het hele seizoen terecht
wanneer je maar wil. www.con-forza.nl

Tennis in
Groede
Uw razende reporter,
Piet Sam-press
06 46084545

28

De Dorpsomroeper

Even
voorstellen

Wijkagent
Willem Pijpelink
De minister van Veiligheid en Justitie wil meer
wijkagenten aannemen
om voor meer veiligheid te
zorgen op lokaal niveau,
dus in wijk, dorp en stad.
We zochten de wijkagent
van Groede, dhr. Willem
Pijpelink, op voor een
interview op het politiebureau in Oostburg. De
vragen zijn uiteindelijk
per mail beantwoord,
aangezien onze afspraak
na 2 minuten abrupt
werd beëindigd door een
winkeldief waarvoor
dhr. Pijpelink direct weg
moest.
Voor welk gebied bent
u verantwoordelijk als
wijkagent (enkel Groede of
een groter gebied/meerdere
dorpen)?
Wijkagent ben ik voor de
kernen van Breskens, Hoofdplaat, Groede, IJzendijke,
Schoondijke, Oostburg,
Waterlandkerkje, Nummer
Een, Nieuwvliet, Zuidzande,
Sasput, Slijkplaat.
Wat zijn uw dagelijkse
taken in uw functie als
wijkagent?
Het signaleren van problemen
en het adviseren hierin. Dit
kan variëren van een onveilige
verkeerssituatie tot het
adviseren bij een inbraken
golf. Ook rijden wij mee op
meldingen als deze in de
buurt zijn.

Voor wat kan de burger
u bereiken in uw functie
als wijkagent (bv. inbraak
/verdachte situaties)?
Bij inbraak en verdachte
situatie moet men melding
maken via 112 of 09008844.
Deze melding komt uit bij de
meldkamer en wordt gelijk
aan de collega’s uitgegeven
die de meldingen rijden.
Geef dit nooit door via de
wijkagent. Ook deze is wel
eens elders aan het werk of
vrij. Het kan dan dus zijn dat
een melding enkele dagen
blijft liggen.
Voor langdurige overlast,
sociale problemen, verkeer
overlast, en kleine criminaliteit
kan men bij de wijkagent
terecht. Hij kan dan naar een
oplossing zoeken al dan niet
binnen de politie of bij een
van de partners.
Voor wat moet de burger
u niet aanspreken in uw
functie als wijkagent?
De scheefstaande schutting,
overhangende takken en
blaffende honden. Wanneer
deze meldingen ons bereiken
geven wij dit ook weer door
aan de gemeente. Ook proberen
wij de burger te wijzen of de
eigen verantwoordelijkheid
en de zelfredzaamheid.

Hoe kan de burger u
bereiken in uw functie
als wijkagent (evt. ook via
social media?)
Dit kan via een contact formulier op www.politie.nl of
via het 09008844 nummer.
Ook heb ik een twitteraccount: @W_Pijpelink
Zijn er meerdere wijkagenten actief in Zeeuws
Vlaanderen?
Henk Wiegman is mijn collega
wijkagent en hij heeft de
kernen: Sluis, Retranchement,
Heille , St Anna ter Muiden,
Aardenburg, Draaibrug,
St Kruis, Eede. Daarnaast
ook collega Petra Pronk: zij
is wijkagent met taakaccent
Jeugd.
Heeft u zelf nog aanvullende informatie,
eventueel specifiek voor
Groedenaren?
Blijf goed op letten in uw
buurt. U weet zelf wat er normaal is en wat er afwijkend
is. Heeft u een idee dat er iets
aan de hand is, maak een
melding. Beter een keer te
veel gebeld dan niet. Schrijf
eventueel een kenteken of
signalement op. De meeste
inbraken worden opgelost
met hulp van burgers.
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Nieuws v/d

Senioren

Sociëteit Groede

De ruimte van de Soos is te
huur voor diverse activiteiten. Van verjaardagen,
andere bijeenkomsten en
vergaderingen. Huurprijs
voor eenmalig gebruik
€ 10,-- per uur.
Zijn er nog jongere senioren,
die geen contact hebben met
de Soos, maar wel belangstelling hebben om iets te doen,
nu ze niet meer werken!?
Voelt u zich aangesproken,
zou u in contact willen
komen met de Soos? Wilt u
meedoen met de activiteiten?
Neem contact met ons op
of kom eens kijken op de
maandagmiddag vanaf 13.00
uur. Verbetering van meer
contact, meer gezelligheid,
is toch iets wat je als persoon
zelf ook kunt aanpakken.

Sinterklaas

Na een heerlijk aperitief ging
de verloting van start en was
er de spanning “val ik in de
prijzen”. Mevr. Elfrink, Jacky
Frielink, Lena van Quekelberghe en Annelies- en Piet
Klaaijsen hadden het geluk
van meerdere prijzen.

Activiteiten
De activiteiten van het kaarten
(jokeren en frikken) en
biljarten zijn iedere maandagmiddag (v.a. 13.30 uur)
en biljarten ook nog op
maandagavond en donderdagmorgen. Dit binnen
een informele en gezellige
sfeer in ons gebouw. Voor
het biljarten is er zowel op
de maandagmiddag als de
maandagavond een groep.
De laatste bestaat uit wat
meer jongere senioren.
Elke laatste dinsdag is er
de Bingo-middag.

De middag werd afgesloten
met soep en een heerlijke
broodmaaltijd, waarna
tegen 17.30 uur met dank

In voorbereiding scholing
Werken met een laptop en/
of tablet. Speciaal voor Senioren. Aanmelden kan alvast.

Op 25 november is Sinterklaas gevierd in de Seniorensoos.Met 36 personen hebben we v.a. 13.30 uur een hele
fijne middag gehad.
Tonny Mollet uit Hoofdplaat
(oud gemeente ambtenaar)
startte na de koffie met een
stukje banketstaaf met een
quiz met vragen over ons
west Zeeuws Vlaanderen.
Zes personen hadden alle
vragen goed en ontvingen
een prijsje. Tonny vertoonde
verder dia’s uit de streek van
vroeger en hoe het er nu
uitziet.
Na de pauze waarin lootjes
werden verkocht voor de
grote verloting gingen we
verder met de film van
Groede uit 1965 die heel
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en applaus voor het bestuur
voor de organisatie van deze
middag.

erg boeide en vele herinneringen naar boven haalde.
Meerdere aanwezigen zagen
zichzelf nog terug.

www.traascleaning.nl

Aanleverdata Dorpsomroeper 2016
Gezocht
We zoeken ook nog jeugdige
senioren, die het bestuur
zouden willen aanvullen.
Onze secretaris/penningmeester Ben Sanders vertrekt
dit voorjaar naar Nieuw
Beijerland en we zoeken
iemand ter vervanging, die
ook enigszins met de computer overweg kan.
Voor aanmelden en/of informatie: Dhr. Piet Brakman.
Telefoon: 0117-371402. Ben
Sanders: 0117-372276 of
via de mail: pbrakman14@
gmail.com of bensanders@
zeelandnet.nl

Ben Sanders. Secretaris

Voor het komende jaar hebben we als redactie een
schema opgesteld om voor iedereen duidelijk te
krijgen wanneer de Dorpsomroepers in het dorp
bezorgd gaat worden. De Dorpsomroeper zal ook
in 2016 vijf keer uitkomen.
Eerste uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus: 		

25 januari
15 februari

Tweede uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus: 		

25 maart
15 april

Derde uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus: 		

25 juni
15 juli

Vierde uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus: 		

25 september
15 oktober

Vijfde uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus: 		

25 november
15 december
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Uw persoonlijk
aanspreekpunt

in uw
gemeenschap.

Wij zijn uw Rabo-ambassadeurs
Als ambassadeur willen wij en ook de Rabobank dichtbij onze
dorpsgenoten staan. U zult ons regelmatig zien bij evenementen
in ons dorp of bij vergaderingen van de dorpsraden.
Voor verenigingen of stichtingen spelen wij graag een belangrijke rol.
Zo nemen wij ook donatieverzoeken in behandeling.
Bel (0117) 44 22 00 of mail naar ambassadeur@wzvl.rabobank.nl
of kijk op onze website www.rabobank.nl/wzvl

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

