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Thema’s burgerparticipatie
Uit het opgestarte burgerparticipatie
traject zijn er zes belangrijke thema’s
overgebleven waarmee de betrokkenen
aan de slag wilden gaan. De Dorpsraad
heeft vervolgens een plan gemaakt om te
gaan werken aan deze thema’s. Deze thema’s
kunnen nu worden opgepakt door werkgroepen en verder uitgewerkt worden.

De thema’s zijn:
- Wonen in Groede
- Groen Groede
- Veiligheid
- Aantrekkelijk Groede
- Parkeer & Verkeer
- Zorg & Welzijn

Dorpsraad

Inmiddels zijn de thema’s Wonen in Groede
en Parkeer & Verkeer goed van start. Hieronder staat een kort verslag van deze twee
werkgroepen. Daarnaast is onlangs een
nieuwe werkgroep opgestaan die de ondernemers van Groede probeert te verenigen.
Een eerste bijeenkomst onder de pakkende
titel “Het Groese Ondernemers Café” heeft
inmiddels plaatsgevonden. (zie daarvoor
elders in deze Dorpsomroeper). Voor de
andere thema’s worden er enthousiaste
Groedenaren gevraagd die de schouders
onder een van de genoemde thema’s willen
zetten en grote vrijheid hebben in het
formuleren van de doelstellingen in overleg
met de dorpsraad. We nodigen je van harte
uit om mee te gaan doen in één van deze
werkgroepen. Je kunt je aanmelden bij
leden van de Dorpsraad of via het mailadres
dorpsraadgroede@gmail.com

Parkeer en verkeer

Deze werkgroep volgt kritisch de voortgang
van de werkzaamheden aan de Markt en
Brouwerijstraat en het nakomen van gemaakte
afspraken. Vooraf is er van gedachten gewisseld
met aanwonenden en er zijn meerdere
inloopavonden georganiseerd in samenwerking met de gemeente.
Ook andere aandachtspunten zoals verkeersveiligheid Traverse, de verkeerscirculatie en
de bewegwijzering/bebording in het dorp
worden via de werkgroep op tafel gebracht.
Vanuit de gemeente wordt door de verantwoordelijke ambtenaar snel en goed gecommuniceerd, waardoor we ook op dit vlak
kunnen constateren dat de samenwerking
met de gemeente goed van de grond komt
en constructief verloopt (contactpersoon
Mia Elfrink).
4

De Dorpsomroeper

Werkgroep Wonen

Met betrekking tot de tweede woning verordening is de race gelopen. Ondanks grote
inspanningen van de “hoefijzerkernen” is
december 2016 besloten de verordening niet
opnieuw in te voeren. Ook niet voor delen
van de gemeente. In 2021 wordt het besluit
geëvalueerd.
De opgerichte werkgroep wil niet 5 jaar stil
blijven staan en heeft besloten om de ontwikkelingen m.b.t. wonen breed te volgen
en op deze wijze de opgedane ervaring niet
verloren te laten gaan en actief betrokken te
blijven bij de ontwikkelingen.
De werkgroep ervaart dat er een kentering
op gang komt binnen de gemeente wat
betreft de samenwerking en communicatie
met de dorpsraden en dat is natuurlijk een
positieve ontwikkeling.
Voor de komende tijd staan de volgende
activiteiten op stapel:
1.	Het verslag van het onderzoek door de
gemeente naar de behoefte aan starterswoningen beoordelen, voordat het aan de
raad wordt aangeboden.
2.	In gesprek gaan met Woongoed / gesprekspartner worden van Woongoed
over de plannen voor Groede in de
komende 5 jaar.

3.	Het organiseren van een workshop (eerste
kwartaal 2018) over wonen voor alle
dorps- en stadsraden in de gemeente Sluis
(contactpersoon Hans van de Geer).

Burgerparticipatie is de toekomst

Bij de Groese ondernemersavond was ook
onze kersverse burgemeester mevrouw
Vermue te gast. Ten aanzien van burgerparticipatie was zij heel uitgesproken:
“Burgerparticipatie is de toekomst”. Vanuit
de gemeente Sluis worden dergelijke
initiatieven gestimuleerd en is er volgens
haar veel te winnen door intensief samen te
werken tussen inwoners en vertegenwoordigers van de gemeente.
Rest mij nog iedereen te vragen een creatiever woord te vinden voor burgerparticipatie
of burgerparticipatietraject. Er moet toch
een beter Nederlands of Zeeuws woord te
verzinnen zijn dat de lading dekt en toch
wat bekender en prettiger overkomt?
Inzendingen graag naar ondergetekende.
De winnaar ontvangt een Groes douceurtje
(over de samenstelling van de jury en de
uitslag wordt niet gecommuniceerd).
Met vriendelijke groet,
Jan Ducaat
jducaat@gmail.com

Nieuwjaars
receptie
U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie in de 3 Koningen. Op 7 januari
willen we graag samen met u het glas heffen op het nieuwe jaar. Vanaf 15:00u bent
u welkom voor een hapje en een drankje. Een mooi moment om als dorpsgenoten
onder elkaar het afgelopen jaar nog eens door te nemen en vooruit te kijken naar het
nieuwe jaar. We hopen dat we ook u mogen begroeten in de 3 Koningen!
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Nieuws van ‘t Overleg

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

Eetcafé ’t Overleg is in de maand januari
gesloten in verband met een verbouwing.
In het nieuwe jaar zijn er meerdere leuke
acties te verwachten, want ’t Overleg viert
dan het 10 jarige bestaan! De eigenaren
van ’t Overleg, Martin & Marielle, zijn
vanaf het nieuwe jaar ook de nieuwe
uitbaters van Herberg de Natte Pij.
Hierover in de volgende editie meer informatie, voor nu wensen Martin & Marielle
iedereen fijne feestdagen!

en meer dan 75 soorten losse thee,
Smaakvolle olijfolie’ s en balsamico azijnen...

Dorpsomroeper
Donateurs,
bedankt !

Via deze weg willen we
iedereen bedanken die
een vrijwillige bijdrage
heeft geleverd aan de
Dorpsomroeper! In de
brief die in de vorige editie
was gevouwd, was er geen
correcte combinatie vermeld van
rekeningnummer en tenaamstelling.
De correcte combinatie is NL78 RABO
0139 4915 38 tnv. Dorpsvereniging/dorpsraad Groede.

www.vandenhemelgroede.nl

Dankzij jullie bijdrage hebben we bestaansrecht en
het geeft de redactie extra motivatie om met veel
plezier de Dorpsomroeper te blijven maken.

Personal Touch Travel heeft
een nieuw logo, maar nog steeds
een vertrouwd gezicht;

Psst.. Heeft u het al geho
ord?
Volgend jaar bestaat de
Dorpsomroeper 50 jaar, da
t
kunnen nog wel eens hele
feestelijke edities worden
!
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Bonny Goedegebuur is jouw persoonlijke
reisspecialist. Maak een vrijblijvende
afspraak met Bonny voor een unieke
belevenis van jouw persoonlijk geplande
vakantie, huwelijksreis of zakenreis.
Ontdek onze prachtige wereld met
Personal Touch Travel!

De Dorpsomroeper
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Het Groese Ondernemers Café

Schrijversavond
11 november 2017

Op 11 november jl. ging Jan van Damme
(PZC journalist en van geboorte
Groedenaar) in gesprek met dichter
en schrijver Erik Jan Harmens. Het
was de tweede Schrijversavond van
Stichting Groede Literair.
Galerie De School was weer de locatie
voor deze intieme avond waar Harmens
inging op vragen uit het publiek. Dat
leverde interessante gesprekken op over
zijn schrijverschap en het persoonlijk leven
van Erik Jan. Het was een avond met
twee gezichten. Voor de pauze ging het
gesprek vooral over zijn poëzie. Erik Jan
droeg er een aantal voor. Na een gezellige
pauze, waarin het publiek boeken aan
kon schaffen en direct laten signeren
door de schrijver, stelde Erik Jan zich
zeer kwetsbaar op. Open en zonder
terughoudendheid beantwoordde hij

op een eerlijke manier vragen over zijn
alcoholverslaving en autisme (autisme is
het thema in zijn laatst verschenen boek
Pauwl). Het was een bijzondere ervaring
om zó in contact te komen met deze
auteur. Fantastisch om dit mee te mogen
maken. En ook u kunt dit een volgende
keer meemaken! Noteer maar vast:
zaterdag 10 november 2018: Schrijversavond van Stichting Groede literair.
Gelukkig hoeft u niet tot dan te wachten
op een literaire topavond. Want op
zaterdag 16 juni 2018 organiseert Groede
literair - alweer voor de zevende keer
- “De Avond van de Poëzie”.
Met dichters van naam en aanstormend
talent. Een aanrader!

Poëziebundel: ‘Aan de roekelozen’
Na haar succesvolle debuutbundel ‘Bots’
uit 2014, publiceert Dinie Sophie Fintelman
uit Groede haar tweede poëziebundel: ‘Aan
de roekelozen’.
Deze bundel heeft alles te maken met hoe
mensen in het leven staan. Van Meander
Magazine heeft Dinie inmiddels al een mooie
recensie op zak, daar werd de nieuwe bundel
omschreven als een zeer persoonlijke en
lokaal georiënteerde poëzie die ontroert op
een manier die geruststelt.
Deze bundel is uitgegeven door Liverse.
Een mooi Kerstgeschenk of gewoon fijn om
te lezen tijdens de donkere dagen. Aan de
Roekelozen - Poëziebundel van Dinie Sophie
Fintelman
8
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Eén van de ideeën die zijn
ontstaan bij het vormgeven
van het burgerparticipatie
traject, was om alle Groese
ondernemers eens bij elkaar
te brengen. De Dorpsraad
wilde hierin de eerste stap
zetten en brainstormde
over hoe dit het beste
aangepakt kon worden.
Zo werd het Groese Ondernemers Café geboren,
ofwel het GO-Café.
Het Kamer van Koophandel
register werd erbij gehaald
om alle Groese ondernemers
te achterhalen, waarbij er
maar liefst 177 ondernemingen in Groede stonden
ingeschreven.
Voor het programma van
het GO-café trok de Dorpsraad de stoute schoenen aan en
werd burgemeester Vermue
benaderd voor een “collegetour”. Mevr. Vermue accepteerde de uitnodiging,
waarbij de headliner voor
het GO-Café een feit was.
Ook werd Niek Scheppers,
marketing adviseur uit
de regio, gevraagd om een
presentatie over het ondernemen anno 2017 te geven.
Nadat het programma rond

was, werd er op zoek gegaan
naar een locatie. Deze werd
gevonden in de Franse Kerk
op de markt, dat achteraf
een uitstekende locatie
bleek voor deze avond.
De volgende stap was om
de uitnodiging de deur
uit te doen. Op maandag
20 november was het dan
zover en met meer dan 60
ondernemers, kon er gesproken worden van een goede
opkomst. Alle ondernemers
kregen een tafel+stoelnummer
aangewezen, zodat iedereen
door elkaar zat in de zaal. De
Dorpsraad opende de avond,
waarna Niek Scheppers een

boeiend verhaal gaf over het
ondernemen van nu. Na de
pauze nam mevr. Vermue
plaats aan de statafel op
het podium en werd aan de
hand van vier verschillende
thema’s ondervraagd. Na
afloop was daar misschien
wel het belangrijkste onderdeel van de avond; de borrel.
Uit de reacties na afloop
te horen, was het een
geslaagde eerste editie van
het GO-café. De komende
weken zal er gekeken worden
hoe we deze leuke en
positieve avond een mooi
vervolg kunnen geven.

ISBN:
9789492519030
De Dorpsomroeper
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Pub
quiz

Bijeenkomsten Energie
Transitie in Perspectief
een succes!
Op 14 november j.l. organiseerde
Stichting Duurzaam Groede zowel ‘s
middags (ongeveer 70 deelnemers) als
’s avonds (ongeveer 50 deelnemers) een
symposium met als ondertitel
“Aardgasvrij wonen/Gas er af”.
De aanleiding voor het symposium is de
realiteit waar we de komende 10 à 15 jaar
zonder meer mee te maken zullen krijgen;
energie opwekken zonder gebruik te
maken van fossiele grondstoffen.
Dat is ook de reden dat we Gijs Zwartsenberg
(voorzitter stichting Thorium MSR)
uitgenodigd hebben om een presentatie
te geven over thoriumtechnologie. Dit
is een nieuwe vorm van kernenergie, die
veel duurzamer is en zelfs het huidige
opgeslagen afval van de nu actieve
kerncentrales kan verwerken. Het is nog
toekomst muziek, maar het heeft de bezoekers toch op een ander idee gebracht.
Stichting Duurzaam Groede is ervan
overtuigd dat we nooit alle energie
zullen kunnen opwekken met wind en
zon. Er zal een aanvullende energiebron
nodig zijn, dit kan bijvoorbeeld uit de
energie van een Thoriumreactor
Het Thoriumverhaal is voor de pauze
gehouden, na de pauze kwamen de volgende
4-tal sprekers aan bod:
- Mar Aalders uit Middelburg, die zijn
Full Electric oplossing voor appartementsgebouwen toelichtte.
- Sam Verstraeten uit Breskens (samen
met Energie Anders uit Tilburg), die
uitleg gaf over de verschillende mogelijkheden met warmtepompen.
- Enno Belderok (Pelletcentrum
Oostburg) die eerst toelichtte hoe de
toekomst eruit zou zien als we energie
uit ijs zouden halen. Daarna heeft hij de
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voor- en nadelen van een pelletkachel
besproken.
- Als laatste spreker gaf Bart Groot
(voorzitter van Duurzaam Groede) een
vergelijking van de verschillende mogelijkheden om van het gas af te gaan.
Alle sprekers hadden een offerte moeten
indienen om het huis van Ruud Muusze
in de Ellenstraat van het gas af te helpen.
Daar kwamen redelijk wat verschillende
cijfertjes uit voort. Ëén ding staat vast: als
je van het gas af wilt zul je bereid moeten
zijn te investeren, maar het is mogelijk
om je huis/bedrijf zo in te richten dat je
van het gas af kan.
Duurzaam Groede heeft een brochure
uitgegeven rondom dit thema. Bij supermarkt van Iwaarden is deze brochure te
verkrijgen en er is ook een digitale versie
te lezen op de website van Duurzaam
Groede.
Indien u de presentatie wenst te ontvangen,
kan dat natuurlijk ook. Stuur een mailtje
naar info@duurzaamgroede.nl en u
ontvangt deze per mail. Indien u geen
mail wenst te gebruiken, maar wel de
presentatie wenst te ontvangen, bel dan
even met 06-18193017.

Op 11 november vond de
tweede Groese Pubquiz plaats
in ’t Overleg. Jelko Sweegers
en Laura Mookhoek waren
wederom de organisatoren
van het evenement en hadden
flink wat breinbrekers voor
de deelnemers in petto. Er
waren in totaal 12 teams
van 4 deelnemers aanwezig,
het deelnemersveld was
binnen no-time gevuld nadat
de inschrijvingstermijn geopend werd. De vele interesse
voor het evenement mag
als een compliment worden
gezien voor de organisatoren
Jelko en Laura, die de eerste
editie in 2016 met veel succes
hadden neergezet.
Naast de hersenen, moest
je dit jaar ook je zintuigen
gebruiken bij de Groese
pubquiz. Elke ronde werd
een bakje aan de deelnemers
voorgeschoteld waarvan
de inhoud geraden moest
worden door te proeven of te
ruiken, en dat was zo simpel
nog niet!
De titelhouders van de eerste
editie waren ook weer van
de partij. De ‘Zeebra’s op
pad’ konden echter de titel
niet prolongeren, ze werden
op een haar na tweede. De
winst ging dit jaar naar ‘de
3 Musketiers’! Als nieuw-

komers hebben ze direct de
titel veroverd en mochten
ze een mooie dinerbon en
een fles wijn in ontvangst
nemen.

wandelgangen gehoord dat
sommige Groedenaren nu
alweer in de boeken zijn
gedoken voor de volgende
Groese Pubquiz!

Via deze weg feliciteren we
nogmaals de 3 Musketiers
met hun overwinning!

Op de bovenste foto van
links naar rechts:
De organisatoren en de
winnaars (de 3 Musketiers):
Marianne Heijboer, Dennis
Oosterling, Maureen de
Ruijsscher, Monique Oosterling en Laura Mookhoek.
Linksonder staat Jelko
Sweegers gebukt.

Aan de deelnemers te horen
kon wel gesteld worden dat
Laura en Jelko in samenwerking met ’t Overleg er
weer een succesvolle editie
van hebben gemaakt. In de

De Dorpsomroeper
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De familie Qader vlnr:
Alaa, Abdulmalek, Sajaa, Estabraq,
Doha en Aicha. Mevrouw Wafaa
ontbreekt op deze foto.

Hawija in Irak
Wie of wat is er Nieuw in Groede? Met die vraag gaan we
voor deze rubriek telkens weer op pad. Deze keer kwamen
we uit in de nieuwe wijk van Groede. Hier hadden we
een bijzonder gesprek met de familie Qader, afkomstig
uit de Irakese stad Hawija. Ze vertelden ons hoe ze in
september 2016 in Groede terecht zijn gekomen, we
vielen van de ene in de andere verbazing en waren zeer
onder de indruk.
Alaa Qader en zijn vrouw
Wafaa (beiden 35 jaar oud)
hadden in de Irakese stad

Hawija (ca. 100.000 inwoners)
een mooie en druk bezochte
kledingwinkel, terwijl ze

hun vijf kinderen grootbrachten: Aicha (13),
Doha (11), de tweeling
Sajaa & Estabraq (9) en
Abdulmalek (7). Een druk,
maar leuk bestaan. Tot het
noodlot toesloeg in oktober
2014, als de Islamitische
Staat (ISIS) met vliegtuigen
over de stad vliegt en met
bommen 70 procent van de
stad wegvaagt. De straat van

Het huis van de familie Qader na de aanslag van Islamitische Staat, geknipt uit een filmpje op Youtube.

de familie Qader blijft niet
bespaard, terwijl iedereen in
huis is slaat recht voor hun
deur een bom in. Deuren
klappen uit hun voegen
en brokstukken vliegen
in het rond, er is veel rook
en stof en Abdulmalek ligt
bewusteloos op de grond.
Het is oorlog, de stad Hawija
is niet veilig meer om te
blijven. Ze moeten vluchten
en trekken naar Kirkoek,
een stad van meer dan een
miljoen inwoners in het
noorden van Irak. Maar als
in februari 2015 de situatie
daar ook steeds onveiliger
wordt, besluiten ze door te
vluchten naar Istanbul in
Turkije.
Na een verblijf van een paar
weken in Turkije, komen
ze via-via in contact met
personen van maffia bendes.
Ze moeten geld overhandigen om met een boot de
oversteek te gaan maken
richting Griekenland.
Midden in de nacht wordt
de familie Qader opgehaald
met een bus en op een bootje
met een klein motortje
gezet. Het bootje is 7 meter
lang, ongeveer 2 meter
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breed en maar 70cm hoog.
Met 65 man aan boord staan
ze in het donker doodsangsten
uit. Ze drijven vier uur rond
op zee tot het licht begint
te worden en de Griekse
kust opdoemt aan het einde
van de horizon. Een grote
politieboot van de Griekse
kustwacht heeft hen al
snel in de gaten, ze worden
opgepakt uit het bootje en
bij de Griekse kust aan land
gebracht.
In Griekenland vervolgen ze
hun reis naar Macedonië,
maar aan de grens worden ze
tegengehouden en mogen ze
niet verder. De grenzen zijn
dicht en ze komen terecht in
een koud, vies en onrustig
vluchtelingenkamp. Dagelijks zijn er vluchtelingen
die vechten met de politie,
uit wanhoop om de situatie
te ontvluchten. De familie
Qader heeft na een verblijf
van een maand het geluk
dat ze worden opgemerkt
door een Griekse vrouw, die
in de vluchtelingenkampen
rondloopt en zoekt naar
families met veel kinderen
om deze elders een betere
opvang te bieden. De vrouw

neemt het gezin onder haar
hoede en ze mogen in haar
Griekse woning in Saloniki
tijdelijk verblijven.
Na een maand in Saloniki
komen ze gelukkig in contact
met vluchtelingenorganisatie
UNHCR. De familie krijgt
een keuzelijst van Europese
landen waarop ze mogen
aankruisen waar ze naar toe
zouden willen. Nederland
schrijven ze bovenaan de
lijst en het UNHCR zet een
aanvraag uit. Deze aanvraag
wordt na enkele weken
geaccepteerd en zodoende
vliegt de familie Qader
in de zomer van 2016 via
Athene naar Amsterdam.
In het vliegtuig is iedereen
dolenthousiast, als ze naar
beneden kijken zien ze zoveel groen! Op het vliegveld
worden ze goed opgevangen
en verder begeleid naar een
AZC in Venray. Daar was het
“heel mooi, net vakantie!”,
aldus Alaa, die erg goed zijn
best doet de Nederlandse
taal onder de knie te krijgen.
Via het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA)
wordt er contact gezocht
De Dorpsomroeper
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met de gemeente Sluis, die
een huis voor hen beschikbaar heeft aan de Jhr. de
Brauwstraat in Groede. In
augustus 2016 wordt er
getekend voor het huis en
12 september 2016 slaapt de
gehele familie voor de eerste
keer in Groede.
Nu, meer dan een jaar later,
doet de familie erg goed
hun best om te integreren
in de Nederlandse en Groese
samenleving. Het is wonderbaarlijk om te zien hoe snel
de kinderen de Nederlandse
taal inmiddels al onder de
knie hebben. Moeiteloos
beantwoorden ze vragen
en vertalen ze Nederlandse
woorden naar het Arabisch
als vader Alaa even niet
op het juiste Nederlandse
woord kan komen. De jongste
drie kinderen gaan naar de
Meerstromenschool,
Abdulmalek zit in groep 3
en Sajaa en Estabraq zitten
in groep 5. Daarnaast hebben

ze zich ook al aangesloten
bij het JO8 voetbalteam van
v.v. Groede! De oudste twee,
Doha en Aicha gaan naar
de brugklas op de Rede in
Terneuzen. Toevallig hebben
ze daar twee leraressen die
uit Groede komen; Marieke
de Clerck en Renate Salomé.
De familie is hen erg dankbaar dat ze de kinderen zo
goed begeleiden en dat ze
regelmatig mogen meerijden
naar Terneuzen.
Alaa heeft zich ook aangesloten bij het tweede en
derde elftal van v.v. Groede.
Zoals te zien op de foto is hij
erg trots dat hij onderdeel
van het team mag uitmaken.
Via de voetbal heeft hij
inmiddels ook werk bij
Pladdet in Biervliet gevonden.
Wat dat betreft weet de
familie Qader qua behulpzaamheid eigenlijk niet wat
het meemaakt in Groede. Ze
zijn erg dankbaar dat iedereen op welke manier dan

ook altijd voor hen klaar
staat. Een goede beschrijving van Groede kan Alaa
niet geven als hij naast ons
op de bank zit:
“Je hebt goed, je hebt beter
en je hebt super. En heel ver
daarboven zit Groede!”.
Wat deze mensen hebben
doorstaan is moeilijk te bevatten. Om te zien dat zij nu
zo vriendelijk en vrolijk
in het leven staan is bewonderenswaardig te noemen.
Mocht u de familie Qader
tegenkomen op straat,
schroom dan vooral niet
om een praatje te maken.
Wij hebben een gezellige
avond beleefd bij de familie
thuis op bezoek en willen
via deze weg mevrouw
Wafaa nogmaals bedanken
voor de goede zorgen en de
lekkere thee en het gebak.
We wensen de familie veel
succes in de toekomst en
hopen ze nog vaak te mogen
begroeten in Groede!

رداقلا يتلئاع، ديورغ يف مكب ابحرم

Beste familie Qader, welkom in Groede!

Uit de oude doos!
Een aantal weken geleden was ik wat aan
het rondstruinen op het wereldwijde web
en kwam zodoende terecht bij de site van
Zeeuwse Ankers. Deze site staat in het teken
van het erfgoed van Zeeland. Onder andere
de Provincie Zeeland, Stichting Cultureel
Erfgoed Zeeland, het Zeeuws Archief en de
Bibliotheek van Zeeland werken mee aan
deze website. Een zeer uitgebreide site met
allerlei documentatie over onze provincie
en ook behoorlijk wat documenten en
verhalen over Groede. Op de zoekterm
“Groede” alleen al kreeg ik maar liefst 1952
hits! Zeker de moeite om de site eens te
bezoeken: www.zeeuwseankers.nl.

Op de site kwam ik ook terecht bij een artikel
over de Nieuwerkerkse Kreek, de kreek aan
de Scherpbierseweg. Deze kreek is vernoemd
naar het vroegere dorp Nieuwerkerke, wat

op die plaats gelegen moet hebben. Het
ontstaan van het dorp reikt terug tot het
jaar 1197. Toen werd er in de Oude IJvepolder,
met 778 hectare de grootste Catspolder, een
kerk gesticht door de bisschop van Doornik.
Deze kerk stond bekend als Nova Ecclesia,
oftewel Nieuwe Kerk. Dat was het begin
van het dorp Nieuwerkerke, dat later ook
bekend zou staan als “Groda-Oost”. In 1570
liep het dorp grote schade op tijdens de
Allerheiligenvloed, een grote watersnood
voor de Vlaamse en Nederlandse kust.
Tientallen jaren later werd het dorp voorgoed van de kaart geschrapt na de militaire
inundaties (onderwater zetting) onder leiding
van prins Maurits in 1583 en 1604. Van het
dorp zien we nu niks meer en alleen de
naam van de kreek aan de Scherpbierseweg
doet ons hier aan herinneren.
In dit dorp Nieuwerkerk stond ook de
Torenhoeve, een boerderij met de bestuurskamer van de Groese Watering (een
voorloper van wat we nu het Waterschap
noemen). Voor het aanzien werd een toren
gebouwd op deze hoeve, vandaar de naam
Torenhoeve. De boerderij staat er inmiddels
niet meer, maar vandaag de dag kennen we
nog wel de Torenweg die hiernaar vernoemd is.

Van Hoeve Sierteelt

Kwekerij “De vier jaargetijden”

Dé plek waar uw
communicatie begint.
www.pietersmedia.nl
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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

Via deze weg willen we u uitnodigen om ook een oude Groese foto in te zenden die we
mogen plaatsen in de Dorpsomroeper. Van oude klassenfoto’s tot opmerkelijke foto’s die
bijna nergens meer in het archief te vinden zijn, we zien ze graag verschijnen. Stuur ons een
bericht via dorpsomroeper@gmail.com, geef ze persoonlijk af aan één van de redactieleden
of bel 0117-371752, we kunnen de foto dan ook (komen) inscannen.

De Dorpsomroeper
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De voetbalcompetities bij zowel jeugd
als senioren zijn nagenoeg halverwege.
Tijd dus om de stand van zaken even te
evalueren.

Belangrijkste zaak bij de jeugd is zonder
meer de succesvolle samenwerking met
Cadzand. Beide verenigingen vullen elkaar
aan en maken het mogelijk dat alle jeugd
van beide dorpen kan voetballen in de
leeftijden die bij hun past. Saillant detail is
de eerste gezamenlijke bestuursvergadering
in het nieuwe jaar.
In het bestuur van v.v. Groede is Jan Elfrink
na de Algemene Ledenvergadering toegevoegd aan het bestuur. We zijn erg blij dat
Jan deze stap heeft gemaakt!
Jeugd
De O8 en O9 begonnen in september met
het z.g. nieuwe pupillenvoetbal. Dit betekent
met 6 x 6 spelen op een veldje van 42 m x 30 m.
Geen uitslagen en geen scheidsrechter, maar
spelleiders die de wedstrijd bewaken en toezien dat er vooral spelplezier aanwezig is.
Aan dat laatste geen gebrek, doorgaans veel
doelpunten, winst- en verlies. Kortom; de
jongste jeugd kan zich elke zaterdagmorgen
helemaal uitleven op het voetbalveld.
Het meisjesteam van O11-2 begon onwennig
en kende een moeilijke start, maar kwam de
laatste weken met 2 overwinningen (4-3 en
1-7) helemaal op stoom.
De teams O13-1 en O13-2 komen uit in dezelfde
poule. Dit betekent dus 2 x “de blauwe”
tegen “de rooie”. Beide teams presteren
evenwichtig met hetzelfde aantal punten op
plaats 6 en 7 in de rangschikking.
De oudere jeugd van O15-1 en O15-2 kent
twee uitschieters. Waar O15-1 meedoet voor
het kampioenschap doet O15-2 haar best
om weg te komen van de laatste plaats.
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Grootste kans op het kampioenschap
maakt O17. Met een ongeslagen status
lijkt het nog maar een kwestie van tijd
om met de kampioensschaal te mogen
pronken.
Nieuwe tenues voor JO11-1
De spelers van Groede/Cadzand JO11-1
werden onlangs verblijd met nieuwe
tenues van speelboerderij Pierewiet
uit Nieuwvliet. Met gepaste trots en in
aanwezigheid van eigenaresse Marleen
Vermeulen werden de nieuwe shirts,
broeken en kousen gepresenteerd.
Een toepasselijkere sponsor voor een
jeugdteam is moeilijk denkbaar. In
deze nieuwe shirts zijn ze tot nu toe
nog ongeslagen!
Namens spelers en begeleiding hartelijk
dank voor dit fraaie, sportieve gebaar!
Senioren
Het 1e elftal begon voortvarend met
2 overwinningen, maar was daarna
ongelukkig in de derby’s tegen de
buurtverenigingen. De wedstrijden
tegen de Brabantse ploegen zijn het
aankijken meer dan waard en de
uitwedstrijden in Brabant bezoeken we
dan ook met een goed gevulde bus! De
selectie kan alle support gebruiken, dus
als u zin en tijd heeft bent u van harte
welkom om met ons in een gezellige
bus richting de Brabantse verenigingen
af te reizen.
Groede 2 kan nog steeds hopen op een
kampioenschap. Het moet dan wel
koploper Breskens 3 nog voorbij.
De eerste “paptaarten-derby” staat nu
gepland voor 17 december. Iedereen
zal dan op scherp staan, niet alleen
in de eerste en de tweede, maar ook
zeker in de derde helft. Bij het Rad van
Avontuur zijn er altijd mooie prijzen te
verdelen, dus ook hier is iedereen van
harte welkom!

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)

www.grovebo.nl

De stand van zaken

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.
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17

Lieve kinderen (en ouders uit Groede),

Op 25 november 2015 mocht de Sint sam
en met ons (zijn pieten) weer naar Groe
Wat keken we hier naar uit zeg! Het
de komen.
was
kinderen van Groede hadden gezien. En namelijk al weer een jaar geleden dat we de lieve
die
kind
eren
uit
Groe
de zijn stiekem toch wel een beetje
de liefste van allemaal.
Maar oooh oh oh.. de pieten war
jaar een beetje dom geweest. Ze en de
kerk kwijt dus zaten ze vast. Bovenen dit
sleutel van de
in de toren samen met de Sint. Toenwar
beginnen waren de Sint en zijn twee piete
de intocht zou moeten
n
nerg
ens te bekennen. Sommige eren war
een beetje bang dat de Sint niet zou kom
en zelfs
en. Maar gelukkig waren de Sint kind
om heeeeeel hard te roepen naar de kind
en zijn pieten zo slim
eren
zoda
t
de
kind
eren
hun zagen
was gelukkig snel ter plaatse om de Sint
en zijn pieterbazen van de kerk staan. De brandweer
het best snel ging, want het was daar
wel enorm koud zo op die toren. te halen. Maar goed dat
Toen de Sint weer met beide bene de
grond stond, kon de intocht beginnen. Er
veel lieve kinderen die meeliepen enndeopSint
waren heel
Na de intocht hadden de dames van het (en de pieten natuurlijk ook) hebben enorm genoten!
Kindercomité ervoor gezorgd dat er in de
lekkers was en er was een heuse pietengym
kerk iets
gemaakt. Sommige pieten vonden dit zelfs
maar die kinderen uit Groede hadd
moeilijk,
en
daar
geen
moe
ite
mee! Jammer dat jullie
anders konden jullie allemaal mee naar Spa
nje om Zwarte Piet te worden! nog zo jong zijn
Na de pietengym moesten we helaas ook
afscheid nemen van onze Hoofdpiet. Jare
naar Groede gekomen om de kinderen
nlang is hij
gaan. Hij gaat nu heerlijk genieten vante verblijden, maar nu was het tijd om met pensioen te
Sinterklaashuis. De Hoofdpiet heeft mijzijn welverdiende rust aan het Spaanse zwembad bij het
gevraagd om jullie nog wel m te beda
prachtige afscheidscadeau wat jullie
nken voor het
voor hem gemaakt hebben. Hij isenor
zo enorm dankbaar voor
dit prachtige gebaar!!
Namens de Sint en alle pieten wil jullie
(en ook de papa’s en mama’s) bedanken
weer een gezellig bezoek in Groede.ikOok
voor
hele dikke pluim voor het organiseren en de dames van het Kindercomité verdienen een
de goede zorgen!
Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer
pieten nu niet weer de sleutel verliezen! allemaal terug! Laten we hopen dat die gekke
Dankjewel lieve kinderen van Groede
Een hele dikke pepernotenknuffel van jullie
nieuwe hoofdpiet!

Nieuws v/h
Kindercomité

We zijn alweer aan het
einde van 2017 en willen
jullie graag vertellen over
de activiteiten van 2018 en
de wisselingen binnen het
comité.
Hilde Busch zal eind dit
jaar stoppen als lid bij het
Kindercomité. Na 5 leuke,
mooie en drukke jaren
heeft zij besloten het stokje
over te dragen aan anderen.
Namens de andere leden
willen wij Hilde natuurlijk
hartelijk bedanken voor
de inzet van de afgelopen
jaren! Hopelijk zien we haar
nog regelmatig terug als
ouder en vrijwilliger bij de
activiteiten.

Het (vernieuwde) comité
staat hierboven op de foto.
Van links naar rechts ziet
u Carina Verduijn, Carola
Galle, Ellis Klaaijsen, Cynthia
van Belois en Samantha
Traas. Met deze enthousiaste
groep willen we in 2018
de volgende activiteiten
organiseren:
• Carnaval
• Paaseieren zoeken
• Kinder vakantie week

• Halloween
• Sinterklaas
Carnaval zal plaatsvinden
op woensdag 7 februari.
Verdere informatie over
locatie en tijdstip volgt nog.
Wij hebben er weer zin in
en hopelijk zullen we vele
van jullie tegenkomen op
één van de activiteiten!

Halloween!

Op zaterdagavond 28 oktober heeft
de jeugd van Groede weer flink lopen
griezelen tijdens de Halloween avond
van het Kindercomité. Het was een
goed bezochte avond en we bedanken
alle Groese inwoners langs de route
voor het versieren van de woningen
tijdens deze avond.
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Lintje voor welbekende
Groedenaar
Op 23 september jl.
reikte Burgemeester
Peter Cammaert, namens
Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander, een
Koninklijke onderscheiding
uit aan een welbekende
Groedenaar; dhr. Ed Revoort.
Dit ter gelegenheid van
zijn afscheid als lid van de
Veiligheidsregio Zeeland,
brandweerpost Breskens.
Hij mag zich vanaf nu
Lid in de Orde van Oranje
Nassau noemen.
In de brandweer kazerne
van Breskens werd deze
onderscheiding tevens
uitgereikt aan de afscheidnemende heren Hans
Jongman en Johnny Esseling.
Ed Revoort is reeds in 1986
toegetreden tot de Brandweer,
aanvankelijk in Nieuwkoop
en na zijn verhuizing naar
Zeeuws-Vlaanderen is hij in
1988 overgestapt naar korps
Breskens. Ondanks een verhuizing van Breskens naar
Groede in 1994 is hij altijd
lid gebleven van het korps
Breskens, waar destijds ook
nog oude leden van het
voormalige korps Groede bij
zaten. Bij diverse meldingen
in de kern en omgeving van
Groede was het meermaals
in zijn ‘voordeel’ dat hij
reeds ter plaatse kon zijn
nog voordat de wagen vanuit Breskens arriveerde.
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Gezien
in Groede
Groedenaren op de nationale televisie!
Niet 1, niet 2, maar een heel vak vol met
100 Groedenaren bij Miljoenenjacht op
RTL 4!

De onderscheiden heren van de brandweer kazerne Breskens.
Onderaan in het midden zit Ed Revoort, boven hem ziet u zijn
vrouw Monique. Foto gemaakt door Wilma Valk.

Deelnemers aan de Postcode Loterij met
de Groese postcode 4503 waren uitgeselecteerd om op 6 oktober naar de studio’s in
Amsterdam te komen om deel te nemen aan
Miljoenenjacht. Het was een hele beleving,
vooraf werd er veel gediscussieerd en was
er een lichte spanning of er straks 1 van die
Groedenaren een mooie prijs in de wacht
zou gaan slepen.

Van horen zeggen dat niet iedereen
na de opnames direct terug naar de
Groe is gereden en dat het nog lang
onrustig was in Amsterdam…

Helaas mocht het niet zo zijn, de prijzen
vielen in de andere vakken. Maar er is altijd
een studioprijs voor alle deelnemers in de
studio aanwezig. Deze keer verblijdde Linda
de Mol iedereen met een heuse AirFryer.
Dat is inderdaad wat anders dan een paar
miljoen, een BMW of een vakantie naar
Curacao, maar aan de andere kant was
iedereen met lege handen aangekomen en
was het een mooie ervaring om eens mee te
maken.

Ondanks dat de interesse
nog altijd aanwezig is, heeft
de leeftijd hem het noodzakelijke besluit doen maken
te stoppen.
Via deze weg nogmaals gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding!
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Het 2e seizoen van Groede Live! bood een gevarieerd
programma. Een klein verslag van de 5 optredens:

Groede Live! bestaat uit
een enthousiaste groep
vrijwilligers die concerten
van populaire muziek
organiseert in de Grote
Kerk van Groede. Inmiddels
hebben zowel landelijkeals lokale beroemdheden
het podium bezet. Verschillende genres passeren de
revue.
Twee jaar terug werd Annie
van der Staal gevraagd door
de Vrienden van… om concerten “populaire muziek”
te organiseren met als doel:
een bijdrage leveren voor
het onderhoud van de kerk.
Ze sprong hierop in en
formeerde een werkgroep
om er iets speciaals van te
kunnen maken.
Allereerste opdracht: samen
met de enthousiaste groep
vrijwilligers de akoestiek
aanpakken. En DAT is
gebeurd! Theaterdoeken,
podium-vloerbedekking,
geïsoleerd drumpodium en
kale hoeken aanpakken.
Dit in combinatie met
speciale aanpassingen aan
het geluid. Ook wordt veel
aandacht geschonken aan
de sfeer, de belichting en
aankleding. Bij elk concert
ontvangt de bezoeker een
22
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Begin januari
•trapten
we 2017 af

De sympathieke soulzanger Steffen
•Morrison
maakte er een feestje van op

concert dit jaar was begin
•mei.HetDetweede
band Steam Power (met Fay

Al bij het 2e nummer werd het publiek
uitgedaagd actief mee te doen en dat
leverde een geweldige sfeer op. Nieuw
die avond was de aanwezigheid van een
ervaren bartender, die heerlijke (al dan
niet alcoholvrije) cocktails serveerde.
Wat ons betreft een blijvertje!
En wat ook blijft is de kortingsactie voor
inwoners van Groede die deze keer voor het
eerst gold.

met het optreden
van Marjon van
Iwaarden met haar
band. Het is altijd
zoeken naar een
mooi jaarritme, en
gezien het aantal bezoekers, lijkt begin januari voor Groede
wat moeilijk te zijn… Leerpuntje!
Al was het concert zelf een pareltje.

kleine attentie, maakt
onze concertfotograaf Jan
Duivenvoorde prachtige
plaatjes en worden de artiesten zelf op eigen manier
welkom geheten. Ieder
concert zorgt een restaurant
in ons mooie dorp voor een
heerlijke maaltijd voor de
artiesten en zijn er sponsors
die in praktisch oogpunt
een steentje bijdragen aan
de concerten van Groede
Live!
Het eerste seizoen was
aftasten, uitproberen en
beleven. Het liep vanaf het
eerste concert, Eva Almagor,
zoals gehoopt. De groep vrijwilligers is inmiddels een
geoliede machine geworden
met ieder zijn eigen taak
in uitvoering en voorbereiding.
We gaan uiteraard door: in
2018 kunnen jullie weer
5 Groede Live!-sessies
verwachten. Het team
vrijwilligers onder leiding

van Annie is al aardig op
weg met het vastleggen van
de gewenste artiesten. Een
tipje van de sluier: naast
Zeeuwse ook deze keer weer
enkele landelijk bekende
artiesten, die je met enige
regelmaat op radio en tv
tegenkomt… We beginnen
in maart, binnenkort meer
informatie! Zoals het er nu
naar uitziet zullen o.a. Lorrèn (doorbrekend artiest) en
Frederique Spigt met band
van de partij zijn. Het jaar
zal worden afgesloten met
een kerstspecial van eigen
bodem: All4Musical: All
around Christmas.
We hopen velen van jullie
te kunnen verwelkomen bij
een nieuw jaar: Groede Live!
Bekijk ook onze Facebook
pagina en www.grotekerkgroede.nl voor meer info per
concert.
Voel je welkom en geniet!

Lovsky, Janos Koolen, Joost van Es en
Laurens Joënsen) trad akoestisch op voor
een enthousiast publiek. We hadden
de wereldpremière van hun nieuwe cd:
de 1e persing was net de dag daarvoor
binnengekomen.

de eerste zaterdag van oktober. Het trof
dat hij die week landelijk flink in de belangstelling stond: hij was weekartiest bij
NPO Radio 2, en zijn nieuwe single ‘Old
enough to know better’ werd gereleased.

Begin juli stond de bekende
•Zeeuws-Vlaamse
zanger/gitarist Ries

de Vuyst met een 6 man tellende
begeleidingsband, speciaal samengesteld
voor deze avond, voor een groot publiek.
Gipsy-Blues klanken klonken met passie.
Het werd een
lang en intiem
concert in de,
zoals gebruikelijk
bij Groede Live!,
mooi aangeklede
kerk.

werd afgesloten
•metDiteenjaarspetterend
optreden van

de flink aan de weg timmerende
Zeeuws-Vlaamse band The Brightt.
Covers en eigen nummers met een
eigen pittige Brightt inbreng. Genieten
voor een erg enthousiaste publiek.
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de ZwinCoin
De afgelopen weken las
ik er steeds meer over en
begon ik het steeds minder
te begrijpen; de Bitcoin.
Het betekent hoogstwaarschijnlijk de ondergang
voor marktverkopers van
leren portomonnees en
stenen spaarvarkens die
ieder jaar weer op onze
jaarmarkt verschijnen.
Ook zullen straatartiesten
een nieuw business model
moeten ontwikkelen,
want met een hoed op
de grond zal je weinig
inkomsten genereren in de
toekomst.
Als we de kranten moeten
geloven gaat namelijk het
tastbare geld langzaam
verdwijnen en zullen we
binnenkort alleen nog maar
“digitaal” betalen. Ik ben
al lang blij dat ik digitale
tv kan ontvangen, laat
staan dat ik straks ook nog
digitaal moet gaan betalen.
Maar ook wij zullen moeten
gaan geloven aan deze
ontwikkeling, net als dat
we moesten wennen aan
het internet, de smartphone
en Facebook. Tegenwoordig kunnen we niet meer
zonder en neem van mij aan

dat we in de toekomst ook
niet meer zonder de digitale
munt kunnen.

Dat hoeft overigens niet persé
de Bitcoin te zijn, alhoewel
dat ding het afgelopen jaar
wel 900% in waarde is gestegen! Negenhonderd procent, daar moet je eens over
nadenken. Kon je aan het
begin van het jaar met tien
Bitcoins nog net een kleine
Fiat 500 kopen, nu kan je
met diezelfde tien Bitcoins
de nieuwste SCANIA S V8
730PK vrachtwagen kopen,
inclusief verwarmde slaapcabine. Naast de Bitcoin
zijn er nog tal van andere
digitale munten waar je
mee kan betalen. Het is zelfs
zo dat je digitale munten
aan een product kunt
koppelen, bijvoorbeeld een
digitale munt waar je alleen
huizen mee kunt kopen. En
dat laatste stukje, dat trok
mij eigenlijk wel in de
digitale munt. Want
als ik heel eerlijk
ben vind ik die
Bitcoin maar gevaarlijk,
ik heb het geld liever gewoon in mijn handen. Vind
het ook wel makkelijk dat
je, zeker nu het geld op de

bank niks opbrengt, de oude
sok nog eens te voorschijn
kan toveren om wat voor
later in te steken.
Maar als we dan overschakelen op de digitale munt,
dan wil ik graag voorstellen
om over te schakelen op
een digitale munt die alleen
in Zeeuws Vlaanderen

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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verdiend en uitgegeven kan worden; de
ZwinCoin. In Zeeuws-Vlaanderen hebben
we alles bij de hand, dus waarom geld uit
geven aan bol.com, wehkamp.nl of een Rotterdams schildersbedrijf? We gaan gewoon
ouderwets weer bij de klerenwinkel op de
hoek onze kleren halen, de boodschappen
doen we bij de buurtsuper en de kozijnen
laten we schilderen door de schilder die
een straat verder woont. We betalen deze
ondernemers door onze smartphone tegen
elkaar te houden en op die manier enkele
ZwinCoins uit te wisselen. Zo verzekeren
we de Zeeuws-Vlaamse ondernemers van
werk, en de kledingwinkels en buurtsupers
van klanten. Laten we gewoon onze eigen
lokale economie draaiende houden met de
ZwinCoin. Mocht die wereldwijde Bitcoinbel ooit ploffen, dan moeten wij ons in
Zeeuws-Vlaanderen in ieder geval geen
zorgen maken.
Ik hoor graag uw mening over deze nieuwe
economische Zeeuws-Vlaamse structuur.
Ik ben benieuwd of u bereid bent om uw
euro’s om te zetten in ZwinCoins. Laten
we er eens over praten op d’n Oek van de
Straat met een bak koffie. En laat uw portomonnee maar thuis, want die bak koffie
krijgt u gewoon van mij. Dat is de Groese
gastvrijheid, daar kan geen Euro, Bitcoin of
Zwincoin tegen op!

Als het
begint te vriezen,
ontdooien de
Friezen.

S.Z.

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

Burg. J.C. Everaarslaan 9
4503 AA Groede

T. : 0117 - 37 25 83
F. : 0117 - 37 62 07
M. : 06 - 53 35 69 69

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl
De Dorpsomroeper
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Een vrolijke noot van ‘het muziek’
Volkskerstzang
Groedenaren! Pakt allen de pen en schrijf
zaterdagavond 23 december 2017 met dikke
letters in de agenda. Het muziek komt weer
naar Groede en wel naar de Grote Kerk om
precies te zijn. De datum verraadt het al, we
gaan op deze dag een startsein geven voor
de kerstdagen met ons jaarlijkse kerstconcert
in Groede.
De kerk is geopend vanaf 19.30 uur en
we starten om 20.00 uur. Het programma
bestaat uit diverse bekende kerstliedjes
waarvan de mee te zingen tekst wordt
weergegeven op groot scherm. Daarnaast
speelt het muziek enkele kerststukken. Ook
wordt het concert weer opgeluisterd door
solozang. Wat zijn we ongelofelijk trots en
blij dat de Groese Sandra Swagers dit deel
voor haar rekening neemt! Zij zal zowel
met het orkest meezingen als met de groep
All4Musical een aantal nummers brengen.
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk
neemt de bar weer voor hun rekening, zodat
na afloop onder het genot van een drankje
gezellig kan worden nagepraat in de kerk.
We zouden het zeer leuk vinden als u weer
in grote getale ons komt bezoeken. Aan de
prijs zal het niet liggen, wat het concert
is gratis te bezoeken. Het enige dat u mee
hoeft te nemen, is uw zangstem en een goed
humeur!
Winter Wonder Wandeling Sinte-Pier
Op 29 december lopen we in dweilbandstijl
door Sinte-Pier tijdens de Winter Wonder

Wandeling. Het start om 17u en duurt tot
ongeveer 21u. De dorpskern wordt prachtig
verlicht en er is van alles te zien en te beleven,
waaronder dus de dweilband van het
muziek.
Terugblik
Na deze mooie vooruitblikken, willen we
ook nog even terugblikken op afgelopen
maand. Op 7 november was het muziek in
dweilbandsetting uitgenodigd in ‘De Groese
Duintjes’. Het was deze avond ‘fin de saison’
en we hebben in het café een aantal leuke
nummers gespeeld. De muzikanten vonden
het een feestje en willen langs deze weg
Marijn bedanken voor de uitnodiging!
Op 18 november en 25 november hebben
we Sinterklaas in respectievelijk Sluis en
Groede welkom geheten. In Groede hebben
we een rondje gelopen in het dorp en wat
was het pietenfeest dit jaar zeer spectaculair.
Bedankt Kindercomité Groede voor de goede
zorgen en hopelijk tot volgend jaar!

Nieuws van EHBO Groede
Nieuwe cursus EHBO
ag:
Elke woensd Een
eek!
W
e
d
ek
re
B
vispannetje
gegratineerdgesneden
nd
ha
met
koffie of
frietjes en r maar
thee na voo
€23,50!

Op dit moment is er een groot gebrek aan
EHBO-ers. De vereniging in Groede heeft nu
nog maar 7 leden, waardoor het kan voorkomen
dat bij evenementen niet kan worden
voldaan aan het verzoek om voldoende
EHBO-ers te leveren. Hierdoor zou het kunnen
gebeuren dat organisaties en verenigingen
van evenementen geen vergunning krijgen,
zodat het evenement geen doorgang kan
vinden. Dit is natuurlijk niet wenselijk.

Wij zouden graag in februari een nieuwe
cursus starten zodat we weer meer EHBOers hebben. De kosten voor deze cursus
bedragen 125 euro en zijn terug te vragen
bij de meeste zorgverzekeringen vanuit het
aanvullend pakket. Nadat het diploma is
behaald dien je per jaar 6 tot 8 herhalingslessen te volgen. Hiervoor wordt je lid van
onze vereniging en dan bedragen de contributie kosten 25 euro per jaar. In deze lessen
zit ook reanimatie inclusief het gebruik van
de AED.
Langs deze weg willen wij proberen mensen
te werven, dus meldt jullie aan! Dit kan door
het sturen van een mail naar ehbogroede@
gmail.com.

Reanimatie en AED gebruik .

In januari is er nog een tweede reanimatie
avond te weten 11 januari 2018 aanvang
19.30 in ‘t Torentje. De kosten hiervoor
bedragen 5 euro. U kunt zich aanmelden,
nieuw of ervaren, via ehbogroede@gmail.
com.
Fijne feestdagen en...
pas op met vuurwerk!!
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Oproep!

Aanleverdata
Dorpsomroeper
2018
Dit was alweer de laatste
editie van 2017. Voor het
komende jaar is er een
schema opgesteld om
voor iedereen duidelijk
te krijgen wanneer de
Dorpsomroepers in
het dorp bezorgd gaan
worden:
> 1e uitgave
25 januari
15 februari
> 2e uitgave
25 maart
15 april
> 3e uitgave
25 juni
15 juli
> 4e uitgave
25 september
15 oktober

da n k t!
e
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r
o
de
Bez
bedanken we

er
orpsomroep
rgen dat
Namens de Din en rondom Groede zo lt. Ook
e
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at
s
m
er
de
bezorg
eper bij u opvan hun diensten
de Dorpsomro
weer
e
w
ng
en
ht
oc
dat we nog la
in 2017 m
en we hopen Corrie Vink,
en
ak
m
k
ui
n.
br
ge
en rekene
op jullie kunnaard en Olaf van Doorn,
og
Bo
uk
Ano
!
hartelijk dank

Burgerparticipatie tra jec t
Er worden nog enthousiaste Groedenaren gevra
agd
die de schouders onder één van de genoemde
thema’s willen zetten en grote vrijheid hebben
het formuleren van de doelstellingen in overleg in
met
de Dorpsraad. We nodigen je van harte uit om mee
te gaan doen in één van deze werkgroepen. Je kunt
je aanmelden bij leden van de dorpsraad of via
het
mailadres dorpsraadgroede@gmail.com

> 5e uitgave
25 november
15 december
Uiterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus:

Elke bewoner van Groede
kan deze Dorpsomroeper ontvangen. Kent u iemand die de
Dorpsomroeper niet ontvangt,
laat het ons weten via dorpsomroeper@gmail.com.
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Slopen
vo o r D o r c a s

Weet je ’t nog? Je ku
kapotte apparaten nt nog steeds uw
en allerlei metalen
inleveren in de Albert
Roeststraat 10!
En wanneer brenge
het op. Wat er in Zun niet lukt, halen we
wordt gesloopt, brenidzande en Groede
€500,00 op. Groetje gt per maand ong.
s Arjan en
Hullu - 0636366707 Karin de
.

Na jarenlange trouwe dienst, zal Imre Hubregtsen
in maart afscheid nemen als bestuurslid en voorzitter van Stichting Verenigd Groede. Daarom zijn
wij op zoek naar een waardige opvolger voor deze
taak binnen onze stichting. Mocht u geïnteresseerd
zijn in deze functie, stuur dan een email naar
dorpsvereniginggroede@gmail.com.

Scheidsrechters
gezocht!
Voetbalvereniging Groede is nog
op zoek naar jeugdscheidsrechters.
Zie jij het zitten om op zaterdag
wel eens een wedstrijd te fluiten?
Geef je dan nu op! Het is geen vaste
verplichting, we zijn al blij als je één
of meerdere wedstrijden kan. Mail
naar bartvdhemel@hotmail.com.
Alvast bedankt!

Bu sr eiz en vv Groe de

de eerste
Dit jaar worden de uitwedstrijden van
bezocht
gen
nigin
vere
e
ants
Brab
selectie naar de
welkom. Na de
met een supportersbus. Iedereen is kken naar de
winterstop zal de bus nog vijf keer uitru
O (11-03), WVV
volgende ploegen: NSV (25-02), METVIVOO (20-05).
en
04)
(22s
hter
(08-04), Grenswac
de busreis
Data onder voorbehoud. Kosten voor antse
zijn €10,- per persoon en de Brab
gezelligheid is gratis.

Kan tine pers one el
gezo cht!

We komen in het weekend wel eens een
paar handen tekort in de kantine van v.v.
Groede. Zie jij het zitten om eens te helpen.
Er wordt je niks verplicht, maar ook hier is
het credo ‘vele handen maken licht werk’.
Ben je eens een zaterdagochtend of een zondagmiddag beschikbaar? Laat het dan weten
aan Gerjan de Hullu, tel. 06-30410727.

Nextdoor Buurtapp
Bent u al lid? Inmiddels hebben al meer
dan 130 Groedenaren zich aangemeld
bij de Nextdoor Buurtapp. Het is een
besloten buurtapp voor jou en je buren,
waardoor je makkelijk contact kan leggen
met andere Groedenaren. Deze app is
makkelijk te downloaden, zoek op ‘Nextdoor’ en meld u ook aan. Zo kan iedereen
elkaar informeren in deze donkere dagen.
Samen maken we Groede veiliger, dat
geeft een prettig gevoel.

A dv erte er ers
g ezo ch t vo o rdm
o bi el
vo et ba l pl ei n

Het begint te lopen, de
eer
voor de boarding van ste adverteerders
voetbalplein van Groedehet heuse mobiele
heb
In Zaken, Maak Onze Reg ben zich gemeld:
io Duurzamer,
Strandpaviljoen de Str
de Zagerij, v.v. Groede,andganger, Cafetaria
Groede, Pieters MediaOldtimer Weekend
en de Badkoerier.
Allemaal bedankt, ma
kunnen er nog meer bij ar er
. Wie volgt?
Kosten zijn: € 100,- éé
nm
van 60 x 110 cm groot. alig voor sticker
met Adrie Neufeglise 06 Neem contact op
181930
naar info@owgroede.c 17 of mail
om

Heeft u nog iets voor op het prikbord
in de Dorpsomroeper? Laat het ons
weten! Vraag en aanbod is welkom
op het prikbord in de Dorpsomroeper.
De Dorpsomroeper
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Op woensdag 22 november
jl. was er in de Soos de jaarlijkse
Sinterklaasmiddag georganiseerd.
Het hoogtepunt van deze middag
was de film “Café Centraal”, naar een
toneelstuk uit de jaren ‘70 geschreven door wijlen Bram
Heijboer en Rinus Quaars. Het toneelstuk, waarin puur
Zeeuws Vlaams dialect gesproken wordt, was destijds een
topper in de regio. Het stuk is later verfilmd. We hebben er
weer van genoten.
Er was ook een verloting waarmee veel prijsjes te winnen
waren, dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.
Rond de klok van 5 uur was het tijd voor het “grotere werk”.
Cafetaria de Zagerij uit Groede had voor een uitstekend
warm buffet gezorgd met heerlijke tomaten- of kippensoep
vooraf. Iedereen keerde rond de klok van zessen voldaan
huiswaarts. Ondanks de slechte bereikbaarheid van de Markt
vanwege werkzaamheden, kunnen we toch terugkijken op
een goed bezochte en gezellige Sinterklaasmiddag!
Het computerproject is van start gegaan, er zijn momenteel
drie groepjes, te weten een groepje met beginners, een
groepje met mensen die al over enige computerkennis
beschikken en enkele mensen die wat meer willen weten
over een specifiek onderdeel / item.
Meer weten? Of wilt u zich nog aanmelden? Neem dan
contact op met Sjoerd Frielink tel. 06 30 44 23 01 of met
Piet Klaaysen 06 19 00 79 33.
Hebt u de maaltijden van Vader Jacob nog niet geprobeerd?
U kunt elke laatste woensdag van de maand aanschuiven
voor een heerlijke warme maaltijd ( + dessert) voor slechts
€ 4,- p.p. Aanmelden bij Piet Brakman tel. 371402. Kom
gezellig mee-eten en steun dit mooie initiatief.
Een hartelijke groet namens het Bestuur.
					

Het stuk café Centraal is ook terug te kijken op
Youtube. Zoek op “Café Centraal Breskens”, en u
vindt 5 filmpjes van
een klein kwartier.
Prachtige stukken
toneel van weleer, met
dialect.. zwo plat as
een dubbeltje!
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16 december
Kerstbingo v.v. Groede
Aanvang 20:00u in de voetbalkantine
17 december
Kersttruiborrel
bij Eeterij Sjiek
Vanaf 15:00u bent u van harte
welkom. Samen borrelen in
Kerstsferen. Trek je vrolijkste
kersttrui aan en kom ook!
23 december
Volkskerstzang muziekvereniging Groede-Breskens
Vanaf 20:00u in de Grote Kerk
te Groede. Iedereen is welkom,
gratis entree.
23 december
Doe je de groetjes thuis 3.0
- X-Mas edition
In de Groese Duintjes zullen
Dj Djanny & Dj Dzjunior
weer garant staan voor een
avond vol vermaak. Zet je
kerstmuts op of doe je kerstjurk
aan, maar vergeet vooral je
dansschoenen niet!
26 december
Kerstbal in de Groese
Duintjes
27 december
King Jazz in de 3 Koningen
Vanaf 16:00u speelt deze
3-koppige Jazz combo lekker
warm tussen Kerst en Oud en
Nieuw
29 december
Winter Wonder Wandeling
Sintepier
Op deze dag bruist Nieuwvliet!
Vele activiteiten voor jong en
oud. Vanaf 17u is er muziek en
zijn er kraampjes, kinderactiviteiten, food, vuur, lichtjes en een
hoop gezelligheid.

30 december
Wintervoorstelling
Adrie Oosterling
“De laatste van het jaar…”
Voorstelling in de Lutherse
Kerk te Groede. Kerk is open
vanaf 19:30u, aanvang om
20:15u. Entree bedraagt €15,-,
inclusief koffie en glühwein.
Info en reserveringen via
0117-371545 of 06-50617910.
7 januari
Nieuwjaarsreceptie
in de 3 Koningen - Iedereen is
van harte welkom vanaf 15:00u
om met elkaar te proosten op het
nieuwe jaar.
11 januari
Reanimatie avond
De EHBO organiseert deze
avond in ’t Torentje, aanvang
19:30u. Kosten zijn 5 euro en
graag opgeven via ehbogroede@
gmail.com
28 januari
Poco Loco plays The First
in de 3 Koningen
Vanaf 14:00u zorgt deze
enthousiaste, 9-koppige band
voor superstrakke Jazz, Funk
& Soul uit Zeeuws Vlaanderen!
7 februari
Carnaval in Groede
Het Kindercomité zal u nog
voorzien van verder informatie
over locatie en tijdstip.
16 juni
De Avond van de Poëzie
Alweer voor de zevende keer
georganiseerd door Groede
literair.

Senioren Sociëteit
Wekelijks kan men op de
maandagmiddag van 13.30
tot ca.16.30 uur een kaartje
leggen (jokeren, frikken) en
biljarten. Er worden nog
(extra) spelers gezocht om te
biljarten op de maandagavond
van ca. 19.00 uur tot 21.00
uur. Ook op donderdagochtend
wordt er gebiljart van 09.00
tot 12.00 uur. Loop vrijblijvend
eens even binnen. Elke laatste
dinsdag van de maand wordt
er bingo gespeeld. Iedereen is
hier welkom! Dit binnen een
informele en gezellige sfeer in
ons gebouw.
Kaartclub de Groe
De kaartingen zijn weer in het
eetcafé ‘t Overleg om 19.30
uur voor jokeren en bieden.
De kaartingen vinden plaats
op de volgende data: 15 dec., 5
jan., 26 jan., 23 feb., 16 mrt., 6
apr. en 20 apr.
Dorpsraad
Elke laatste maandag van
de maand van 19.00 uur tot
19.30 uur: Het “inloop-spreekhalf-uurtje” van de Dorpsraad
in ’t Torentje.

Activiteiten
in Groede
Huisvrouwengym
Op de dinsdagavond van 19:30u
tot 20:30u en op donderdagmorgen van 09:00u tot 10:00u.
Voor meer informatie en
eventueel opgeven kan via
luteijnm@zeelandnet.nl
Inzameldata
oud Papier 2018:
13 januari • 10 februari
• 10 maart • 14 april • 12 mei
• 9 juni • 14 juli • 11 augustus
• 8 september • 13 oktober
• 10 november • 8 december

Check groede.net
voor een uitgebreide
activiteitenkalender

Het Vlaemsche Erfgoed
De Erfgoedwinkel is op dinsdag
en vrijdag geopend. Een bezoek
aan het museum is niet mogelijk, maar de Erfgoedwinkel kunt
u tussen 10:00u en 15:00u wel
gewoon bezoeken.
Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de Boules
vereniging kan je op donderdagavond en zondagochtend
vanaf half elf gewoon het
terrein op komen.
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