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Bij het geluid van het vallen van deze gloednieuwe editie van de dorpsomroeper, loopt u wellicht naar buiten en ziet u dat de herfst zijn sporen
begint achter te laten. De slippers kunnen wellicht nog bij de deur blijven
staan voor een heerlijke nazomer dag, maar grote kans dat de regenlaarzen
daar naast staan.
Dat betekent ook dat de pepernoten waarschijnlijk al in een schaaltje op
tafel staan, de kerstversiering op een regenachtige dag eens gecontroleerd
wordt en de zomerkleding plaats maakt voor de dikkere truien. Ach, elk
seizoen heeft zijn charmes…
De zomer, voor ons als redactie het mooiste seizoen van het jaar, begint
langzaam op zijn einde te komen en dat betekent dat er weer vele
evenementen de revue zijn gepasseerd.
Afgelopen zomer is Groede weer druk bezig geweest met het organiseren
van prachtige evenementen. Denk hierbij aan onze Jaarmarkt, de Kindervakantieweek, het OWG en ‘Kleintje’ Groede Festival. Stuk voor stuk
wederom geslaagde evenementen.
Daarnaast kijken we ook vooruit naar wat de herfst en de winter ons te
brengen heeft en brengen we u op de hoogte van de laatste nieuwtjes in
en rond ons prachtige dorp.
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Wij van de redactie, wensen u veel leesplezier en geniet van de laatste
zonnestralen!
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Colofon
Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel, Bart
van den Hemel Ontwerp en Lay-Out: Studio Raven
Druk: Pieters Media B.V.
redactie: 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/Dorpsraad
dorpsvereniginggroede@gmail.com
dorpsraadgroede@gmail.com
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De volgende Dorpsomroeper verschijnt op
15 december 2017. Aanleveren kopij voor
25 november 2017 via email redactie. Foto’s
en afbeeldingen graag los in origineel formaat
aanleveren.
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De Dorpsraad probeert zich naar aanleiding
van het burgerparticipatie traject te richten
op het creeëren van werkgroepen. Hier zit
minimaal één lid van de dorpsraad in en
een aantal inwoners van Groede die zich
betrokken voelen bij het onderwerp van
de werkgroep. Hieronder een update van
twee van deze werkgroepen.

Werkgroep
Parkeer & Verkeer
Vorige week maandag heeft de werkgroep
Parkeer & Verkeer samen gezeten met de
gemeente Sluis. In een zeer constructief
overleg, heeft de werkgroep knelpunten
aangedragen en zijn er concrete afspraken
gemaakt. Voor een volledig verslag kunt u
terecht op www.groede.net.
Er is onder andere gesproken over de
volgende punten;
Update rioleringswerkzaamheden
De werkzaamheden door Delta aan de
Ellenstraat/Markt is klaar. De rioleringswerkzaamheden zullen plaats vinden van
25 september tot medio december. De
rioleringswerkzaamheden aan de Brouwerijstraat/Woordweg zal begin volgend jaar
starten.
Verkeers-circulatie plan
Er is gesproken over het verkeers-circulatie
plan in Groede. Na enige discussie is er
tot het besluit gekomen om te kijken of er
draagvlak is in het dorp om de Blekestraat
van de Walenstraat tot de Noordstraat éénrichting te maken.
Verkeersremmende maatregel Traverse/
Voorstraat
In de rioleringswerkzaamheden plannen
voor de Brouwerijstraat/Woordweg is ook
opgenomen om verkeersremmende maatregelen te realiseren voor de Zagerij en bij de
ingang van het voetbalveld. De werkgroep
pleit ook voor een verkeersremmende

maatregel ter hoogte
van camping de Ploeg,
waar door de gemeente
al de eerste stappen in
zijn genomen.

Nieuws v/d

Dorpsraad

De Dorpsomroeper

Dinsdag 14 november 2017
Grote Kerk Groede

Energie transitie
in perspectief

“GAS ER AF”

Bebording richting parkeerterrein
De werkgroep heeft opgemerkt dat de
bebording erg slecht is richting het parkeerterrein. De gemeente heeft aangegeven dit
te zullen controleren en waar nodig bebording
aan te brengen of te vervangen aan het
einde van het jaar.

Middag symposium
Inloop vanaf 14.00 uur, aanvang 14.30 uur
Avond symposium
Inloop vanaf 19.00 uur aanvang 19.30 uur.

Slechte staat van wegdek
De werkgroep heeft enkele slechte wegdek
stukken geïdentificeerd, de gemeente gaat
hier naar kijken en actie op ondernemen in
de komende maanden.

Werkgroep
ondernemend Groede
De werkgroep ondernemend Groede wil in
de komende maanden een avond organiseren
voor alle ondernemers uit Groede. In het
burgerparticipatie traject was naar voren
gekomen dat er behoefte aan is om alle
ondernemers bij elkaar te brengen. De werkgroep wil daarom ook een avond organiseren
onder de titel “Het Groese Ondernemers
Café”. De avond zal ingevuld worden door
interessante en boeiende sprekers, waarbij
er natuurlijk genoeg tijd zal zijn voor de pauze
en de borrel om de Groese ondernemers op
een informele manier met elkaar in contact
te laten komen.

Indien u vragen heeft, kunt u altijd mailen naar dorpsraadgroede@gmail.com.
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organiseert

Parkeren kruising Schuitvlotstraat/Markt
Er wordt vaak gevaarlijk geparkeerd aan de
binnenzijde van de Markt komend vanuit
de Schuitvlotstraat. Dit leidt vaak tot opstopping en gevaarlijk situaties. De gemeente
gaat hier een parkeerverbod instellen, nadat
de rioleringswerkzaamheden op dit gedeelte
zijn voltooid.

www.vandenhemelgroede.nl

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

Programma voor middag- en
avondsymposium
Voor de pauze: Een presentatie
van Gijs Zwartsenberg.
Deskundig op gebied van Thorium
gebeuren en betrokken bij stichting
Thorium MSR. http://thmsr.nl/#/about
Na de pauze: een drietal sprekers
a.	Mar Aalders: full electric in een
bestaand appartementsgebouw
b.	Sam Verstraeten: inzake warmte
pompen/warmtewisselaar.
c.	Enno Belderok: inzake pellet kachels
en/of energie uit ijs.
Stichting Duurzaam Groede kijkt al
vooruit en wilt u al informeren over
wat er in de komende jaren staat te
gebeuren, met name in kader van het
gegeven dat we in 2045 af moeten van
gebruik van fossiele brandstoffen, dus
zullen we ook geen gas meer mogen
gebruiken. Het lijkt nog ver, maar de
tijd gaat snel. Kom naar de Grote Kerk
op die dag!
Aanmelden kan via: info@duurzaamgroede.nl (Let op: Aanmelding vooraf
is niet noodzakelijk!)
De Dorpsomroeper
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Groedenaar Tijs van
Bragt ontvangt de
Blinckaertprijs!
De Marnixring uit Knokke-Heist reikt ieder
jaar de Blinckaertprijs uit aan een Nederlander
of een Vlaming uit de Zwinregio, die de
Nederlandse taal en cultuur bevordert en
verspreidt. Dit jaar gaat deze prestigieuze
prijs naar Tijs van Bragt uit Groede.

Kleintje Groede Festival. Wat toch groots
aanvoelde. Wat een heerlijke dag met
eerst een hilarische voorstelling van
theatergroep Hilaria. ‘Vliegende honden
bijten niet’. En een vrolijk, swingend en
stoer optreden van de Haagse band
Small time Crooks. Wij hebben daar
erg van genoten, jullie ook?

Op 13 oktober heeft Tijs deze prijs in ontvangst
genomen in de 3 Koningen. Tijdens deze avond
heeft Tijs zelf gedichten ten gehore gebracht
en was er muzikale ondersteuning van het
mannenkoor St.-Davids Minstrels.
Van harte proficiat met het ontvangen van
deze mooie prijs, een mooie erkenning voor je
bijdrage en werk dat je geleverd hebt!

Schrijversavond
11 november 2017

Na de succesvolle eerste editie van de
Schrijversavond, presenteert Stichting
Groede Literair haar tweede editie op
11 november 2017.
Jan van Damme (PZC)
in gesprek met dichter
en schrijver Erik Jan
Harmens. Harmens was
in 2002 de eerste Poetry
Slam-kampioen van
Nederland. Hij schreef
vier dichtbundels die
in maart 2016 werden
gebundeld in zijn
verzameld werk ‘Ik
noem dit poëzie’.

In de sterk autobiografische roman uit
2015 Hallo muur praat een man tegen
een muur over de jaren die achter hem
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liggen, waarin hij een
burn-out kreeg, een
echtscheiding doormaakte,
een vader en een aantal beste
vrienden zag overlijden én een
geloofwaardig antwoord moest vinden
op een alcoholverslaving. In januari
2017 verscheen Pauwl, een geestige
en hartverscheurende roman over een
volwassen man met autisme.
Jan van Damme zal met Harmens ingaan
op zijn werk en ook het publiek mag vragen
stellen aan de auteur. Na afloop hebt u
de mogelijkheid boeken te kopen.
  
Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Galerie De School
Schuitvlotstraat 13 Groede
Aanvang 20:00. Inloop 19:30.
Entree: €7,50.
Reserveren: groedeliterair@zeelandnet.nl
Meer info: www.groedeliterair.nl

De Dorpsomroeper
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Jaarmarkt Groede 2017
Jaarmarkt Groede, een begrip in de streek en
een evenement voor velen! Groedenaren
kijken halsreikend uit naar deze dag.
Namens de organisatie kunnen we wel
stellen dat we mogen terugkijken op een

geslaagde dag. Een mooi moment om met u,
als Groedenaar, terug te blikken op vrijdag
de 28e juli van 2017 met de bekende en
beruchte ‘Wist u datjes’.

Wist u dat:
-	De eerste afzetlinten de maandag voor
de jaarmarkt al gespannen waren?
-	De woensdag voor de jaarmarkt er geen
plekje meer te krijgen was?
-	De EHBO dit jaar welgeteld 1 pleister en
1 paracetamol nodig had?
-	Er dit jaar extra gelet is op de veiligheid
rondom het evenement?
-	Dit gedaan werd door Roadblocks te
plaatsen bij elke in- en uitgang van het
dorp?

Dierenartsen starten met preconsult
Sterkliniek ‘Dierenartsencentrum West’
in Oostburg, Aardenburg en Breskens
start met een nieuw product in hun
praktijk: het preconsult.
Wat is hier nieuw aan ?
Welnu, media staan regelmatig vol met zaken
als: rashonden deugen niet, stamboom is
geen garantie, fokkers maken er een potje
van, de overheid handhaaft niet, enzovoort
enzovoort. Misschien hebben deze journalisten een punt, maar er zijn honderdduizenden wél gezonde (ras)honden in
Nederland.
Waar gaat het fout?
Koopt een consument een auto of een koelkast dan wordt alles tot in detail vergeleken
en bekeken. Denkt men (na) over een hond
aanschaffen dan valt men vaak bij de eerste
aanblik als een blok voor de pup. Dat is de
reden dat Sterkliniek ‘Dierenartsencentrum

West’ graag een preconsult willen aanbieden.
Hierin worden gezonde hondenrassen besproken, welke voordelen biedt een kruising
en welke kruising kunt je dan het beste kiezen, welk ras past het beste bij de omstandigheden waarin de eigenaar leeft, welke kosten
zijn te verwachten, welke verzekeringsmogelijkheden dan wel een HuisdierenZorgplan
voor de nieuw aan te schaffen viervoeter en
ander relevante zaken.
Kortom, voorkomen is beter dan genezen:
vraag het de dierenarts van Sterkliniek
‘Dierenartsencentrum West’ tijdens het
preconsult!

-	Daar veel mensen aan moesten wennen?
-	Er halverwege de dag een derde parking
geopend moest worden?
-	De eerste auto op deze parking net iets te
ver achteruit in parkeerde en in de sloot
belande?
-	Er een heuse koopgoot in Groede werd
aangelegd?
-	Er ondanks de regen gesproken mag
worden over een van de succesvolste
jaarmarkten tot nu toe?
-	De horeca dit jaar weer geweldig hun
best hebben gedaan?
-	De Dj’s nog steeds aan het bijkomen zijn
van het feest?
-	We weer enorm veel vrijwilligers hadden op deze dag om de jaarmarkt weer
tot een daverend succes te brengen?
-	Zonder deze vrijwilligers er geen jaarmarkt is en wij deze dus enorm willen
bedanken?
-	Het volgend jaar op 27 juli 2018 weer
jaarmarkt is?
- We hopen u dan weer allen te zien?
8
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Plein 3 in Kerstsferen
Op woensdag 13 december zal Plein 3
zich volledig in de Kerstsferen hullen. Er
zal van alles te beleven zijn op het plein
aan de Nieuwstraat in Groede. Er zal een tent
zijn met kraampjes van allerlei bedrijven uit
de streek, waar u vanaf 15:00u tot 21:00u
van harte welkom bent voor onder andere
heerlijke Kerstproeverijen.
Bij O-lijf voor de deur zal er zelfs een heuse
pizza wagen aanwezig zijn van l’Arte Della
pizza uit IJzendijke. Vanaf 17.00 uur staat
de pizza wagen klaar om de heerlijkste
verse pizza’ s voor u te bakken.
Het Scheldemond duo zorgt voor de
muzikale ondersteuning, dus het belooft
een gezellige middag en avond te worden.
Noteer het dus alvast in uw agenda,
13 december op Plein 3!
We hopen ook u te mogen verwelkomen.
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De Drie
Koningen
dit najaar
De Drie Koningen
heropende met Stijn en
Marc haar deuren op 8
juni 2012. In 2017 vieren
we daarom alweer ons
5-jarig bestaan. Vanaf 1
oktober 2017 tot en met
28 februari 2018 willen
we dit beklinken met
een speciale najaars- en
winter actie voor onze
gasten.
Iedereen die bij ons komt
eten op maandagen
(Let op: We gaan ergens
in ‘t najaar wel rusten op
maandag), dinsdagen en/
of woensdagen krijgt
van ons (indien gewenst)
een eigen bier van de tap
als aperitief aangeboden
en daar bovenop geven
we op die dagen ook nog
een korting van 15%
op ons eten! Dit aanbod
is overigens wel enkel
geldig buiten de schoolvakanties.
Er volgt ook nog een
live-muziekprogramma
voor de maanden
oktober, november,
december, januari en
februari. Houd onze
facebookpagina en
website in de gaten!
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Wie of wat is er Nieuw
in Groede? Met die vraag
gaan we voor deze rubriek
telkens weer op pad. Daarvoor kwamen we deze keer
terecht in Groede-Noord,
in ’t Brouwerietje oftewel
de Brouwerijstraat.
Als je de laatste tijd richting
het strand reed en halverwege deze straat naar de
rechtse kant keek, dan zag
je dat er vaak beweging was
en dat er geklust werd. Dat
klopt, want sinds kort mogen
Sven Wisse en Martine
Kunst zich officieel inwoner
van Groede noemen.
Voor Sven (25 jaar) gaat
die ballon niet helemaal
op, want hij woonde altijd
al in Groede. Maar samen
met Martine (ook 25 jaar)
hebben ze nu wel een mooi
eigen plekje in de Groe
gevonden. Er is al veel
veranderd in het huis dat
oorspronkelijk gebouwd is
in 1960. En het mag gezegd
worden, het resultaat
mag er zijn. Ondanks dat
nog niet alle plannen zijn
voltooid, hebben ze er nu al
een gezellig thuis van weten
te maken.
Maar wie zijn nou die nieuwe
Groedenaren? Eigenlijk
behoeven ze allebei weinig
introductie, want wie kent
Sven en Martine nu niet
in Groede en omstreken?
Sven Wisse, zoon van Cor
en Ingrid en broer van Kay,
zou je kunnen kennen van
zijn eerdere baantjes bij oa.
Camping Groede, de Groese
Duintjes, Beachhouse of de
Drie Koningen. Maar je kan
12
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hem ook kennen van zijn
huidige functie als politieagent. Sven is na zijn CIOS
opleiding en de Politieacademie
uiteindelijk hoofdagent
geworden bij de politie en
rijdt in Zeeuws-Vlaanderen
rond met zijn collega’s om
onder andere aangiftes op
te nemen en uit te rukken
voor meldingen. Daarnaast
heeft hij een functie als
taakaccenthouder jeugd en
is de ambitie om op korte
termijn te starten met een
opleiding tot motoragent.
Daarnaast gaat Sven in zijn
vrije tijd graag gaan jagen
op kleinwild en op zondagen
is hij ook te bewonderen
bij het tweede van de v.v.
Groede. En als Sven dan aan
de bal is, staat Martine langs

de lijn hem vaak hartstochtelijk vooruit te roepen!
Martine is ook geen onbekende in de streek. Ze is afkomstig uit Oostburg, waar
ze is opgegroeid en groot
gebracht tussen de bekende
oranje vrachtwagens van
Kunst Ecoservice Europe.
Na haar opleiding tot Doktersassistente te hebben
voltooid aan het Scalda in
Goes, is ze als Doktersassistente/Spreekuurondersteunster aan de slag
gegaan bij de Hooge Platen
in Breskens. In de zorg
werken is haar passie. Haar
oudere zus, eerder al actief
in de zorg, heeft haar daar
mee aangestoken en na haar
bijbaantjes in de Thuiszorg

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

wist ze het zeker. Ze wil
graag nog meer bereiken
in de zorg en de plannen
zijn reeds gemaakt om
een nieuwe HBO studie
tot Verpleegkundige te
gaan volgen.
Maar niet alleen als doktersassistente is Martine een
bekend gezicht in de
buurt. Ze is namelijk ook
actief als toneelspeelster
bij de Plattelanders en
actief bij Brassband
“Excelsior” Cadzand,
waar ze de Bügel
bespeelt. Een echte liefhebster van de muziek,
getuige ook de piano
die in de woonkamer is
geïnstalleerd. Moeiteloos
kan ze hier al menig
deuntje uit krijgen!
Sven en Martine vinden
het prachtig om in
Groede te wonen. Voor
Sven was er sinds jongs
af aan eigenlijk geen
andere optie te bedenken
dan in Groede te gaan
wonen. Martine had
geen voorkeur, maar het
leuke karakteristieke
Groede was zeker een
goede optie. Voor beiden
is het dicht bij werk en
het ons-kent-ons gevoel
spreekt aan.
We heten Sven en Martine
van harte welkom in
Groede en wensen
hun veel geluk in hun
nieuwe huis. Mocht u
Sven of Martine eens
tegenkomen tijdens uw
rondje door de Groe, kan
u deze Groedenaren, net
als ons, ook van harte
welkom heten.

Nieuws van EHBO Groede
De EHBO Groede organiseert weer een reanimatieavond op donderdag 9 november as. Aanvang om
19.30u in ‘t Torentje, de kosten zijn € 5.00 per persoon.
Wil je hier aan deelnemen? Meld je dan aan via
ehbogroede@gmail.com. Zijn er mensen die deze
avond niet aanwezig kunnen zijn, en toch willen
deelnemen? Met voldoende deelname kunnen we in
januari / februari 2018 nog een les organiseren.
Indien er voldoende
interesse is, willen
we ook weer een
nieuwe cursus EHBO
geven. Voor eventuele vragen kunt u
hiervoor terecht via
het bovenstaande
mailadres.

Kerstster
in Groede
De afgelopen jaren werden de
straten van Groede opgesierd
door allemaal Kerststerren,
zoals te zien op de foto.

De Kerststerren
zijn ook dit jaar
weer te bestellen.
Wees op tijd,
want op=op!
Bestellen of meer info via
email: ruiggroede@gmail.com
of telefonisch bij de
dames van RUIG!
Nathalie: 06-14806620
Adinda: 06-11459569
De Dorpsomroeper
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Uit de oude doos!
Voor de rubriek “Uit de oude doos” zijn ons
een aantal unieke foto’s ter beschikking
gesteld door dhr. Adrie Luteijn uit Groede.
We kregen een mooie envelop toegereikt
met daarop groot geschreven “OOFT EN
TUINBOUW - GROEDE - 1953”. In de
envelop troffen we enkele kleine zwart-wit
foto’s aan.

Ooft en Tuinbouw, daar hadden wij als relatief
jonge Groedenaren nog niet eerder van gehoord. We waren toch wel benieuwd wat dit
precies was en in zulke gevallen kan het
internet ons vaak verder helpen. We kwamen
uit bij de website van Krantenbank Zeeland,
waar alle kranten uit het verleden staan
ingescand (mocht u er nog nooit hebben
gekeken, het is zeker de moeite waard!). Op
deze site kwamen we terecht bij de Provinciale
Zeeuwse Courant van 1953, want bij de
uitgave van 9 september 1953 was pagina
3 compleet toegewijd aan het “Ooft- en
Tuinbouwfeest in Groede”, zoals op de kop
van de pagina staat geschreven.

We citeren bij deze een stuk van pagina 3:
“Het feest van Moeder Aarde zelf”
Wederom zal het feest zijn in West ZeeuwschVlaanderen. Nog onlangs vierde Breskens
opgewekt en met luister het Visserijfeest; thans
maakt Groede zich op om ter ere van het 75-jarig
bestaan van de Maatschappij voor Ooft- en
Tuinbouw in West Zeeuwsch-Vlaanderen (over
welk jubileum wij onlangs reeds schreven) eveneens feest te vieren. Groede gaat de jubilerende
maatschappij een feestelijke ontvangst bereiden,
zodat de traditionele tentoonstelling, welke dit
jaar in deze gemeente wordt gehouden, nog lang
in de herinnering zal voortleven.
…
Moge het feest inderdaad als een bloem openbloeien
en… moge het drie dagen - 12, 13 en 14 September
- in volle pracht bloeien! Het feest van ooft- en
tuinbouw; het feest van Moeder Aarde zelf.

Een prachtig stuk tekst. Op de krantenpagina
zelf staan ook nog mooie stukken tekst en
foto’s die volledig zijn toegewijd aan dit
feest in Groede. Zo staat er linksboven een
foto van het toenmalige gemeentehuis van
Groede, waar nu drukkerij Pieters in huist.
Rechtsboven vinden we een interview met
de burgemeester J.A. Everaars, die toen van
dienst was. In het midden van de pagina
vinden we een stuk over het organiserende
comité, onder voorzitterschap van de heer
A. Cammaert en de bezielende aanvoering
van de secretaris, de heer A.W. Salomé.
Rechtsonder vinden we het ‘Feestprogramma’
terug, waar onder andere uit blijkt dat
er een optocht met praalwagens was op
de zaterdag (zie de foto’s) en dat de tentoonstelling zou worden geopend door de
Commisaris der Koningin, jhr. mr. A.F.C.
de Casembroot.
We delen graag de bronvermelding met u,
aangezien dat de gewoonte is bij het delen
van citaten, maar natuurlijk ook omdat de
gehele krantenpagina zeer zeker de moeite
is om eens door te nemen:
https://krantenbankzeeland.nl/issue/
pzc/1953-09-09/edition/0/page/3?query=
Adenauer%20en%20Macmillan&sort=
issuedate%20ascending
Als u het te lang typen vindt; we hebben
deze link ook gedeeld op www.groede.net!
Via deze weg willen we dhr. Adrie Luteijn
van harte bedanken voor zijn bijdrage aan
dit item in de Dorpsomroeper. We hebben
ervan genoten om het eens terug te lezen en
we hopen dat u dit wellicht ook zult doen.
De redactie staat zeker open voor stukken
uit ook uw oude doos! Van oude klassenfoto’s
tot bijvoorbeeld soortgelijke foto’s als die
van dhr. Luteijn, u kunt het sturen naar
dorpsomroeper@gmail.com of overhandigen aan één van de redactieleden. Bij
voorbaat dank!

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.
14
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Mobiel voetbalplein in Groede?

Start voetbalseizoen 2017/18

In de meest recente editie van het Oldtimer
Weekend Groede is er al een proef gehouden
met een voetbaltoernooi op het terras naast
de muziektent. Dat was nog een beetje
improviseren, maar wel een groot succes.
We willen dat jaarlijks herhalen en liefst
nog in een iets grotere opzet, met echte
boarding rondom het terras!

In tegenstelling tot andere jaren is de nieuwe voetbalcompetitie drie
weken later gestart. Reden hiervan is dat er straks in de maand mei
langer doorgespeeld kan worden met (hopelijk) mooi weer.

Inmiddels hebben de bedrijven ‘In Zaken’ en
‘Maak onze regio duurzamer’ aan Corneel
en Jacob gevraagd dit te realiseren. Deze
boarding is ook op andere evenementen in
te zetten, bijvoorbeeld bij schoolactiviteiten
of activiteiten van VV Groede. Wellicht duiken
er in de toekomst nog wel momenten op,
waar dit ingezet kan worden.

We proberen samen met andere sponsors
de boarding te realiseren, door middel van
bijdrage in de kosten en daarvoor terug
reclame op de boarding. We willen de boarding voorzien van echte reclame, zodat het
meer en meer op een voetbalstadionnetje
gaat lijken.
Indien interesse en voor meer informatie
neem telefonisch contact op met
06 18193017 of mail naar
info@owgroede.com.
De initiatiefnemers.

Senioren
Bij de senioren verkeren we ook dit seizoen
in de luxe positie dat we met 3 teams in de
competitie spelen.
Groede 1
Na de (bijna) Zeeuws -Vlaamse 4e klasse van
vorig seizoen gaan we nu voor 7 wedstrijden
richting het Brabantse land. Hieronder enkele
oude bekende tegenstanders maar ook
enkele nieuwe en onbekende clubs.
De uitwedstrijden naar deze Brabantse clubs
zullen per bus gebeuren. Voor supporters
hieronder alvast de speeldata voor in de
agenda.
08 okt
19 nov
10 dec
11 mrt
08 apr
22 apr
20 mei

ODIO – Groede
Nw.Borgvliet – Groede
NSV – Groede
METO – Groede
WVV’67 – Groede
Grenswachters - Groede
Vivoo – Groede

Iedereen is welkom om mee te gaan!
Vertrek om 12:00u vanaf de hoek van de
Everaarslaan. Supporters betalen €10,voor de busreis.
Groede 2 & 3
Net als vorig seizoen staat ook dit seizoen
weer twee keer de “paptaartenderby” op het
programma.
Hierbij de data.:
03 dec Groede2 – Groede3
20 mei Groede 3 – Groede 2
Jeugd
Via samenwerking met vv Cadzand spelen
we deze competitie in maar liefst 6 leeftijdscategorieën,
t.w.: O17, O15-1 en O15-2, O13-1 en O13-2,
O11-1 en O11-2, O9 en O8.
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Daarnaast traint O6 (2012 en 2013)
wekelijks en speelt af en toe partijtjes
tegen buurtverenigingen.
meisjesteam O11-2

Nieuw is het meisjesteam O11-2 (2006,
2007 en 2008). Dit team bestaat inmiddels
uit 9 enthousiaste meisjes en 2 evenzo
gedreven trainers: Marc en Dimitri.
Ook bij de O13 staat er een echte “dorpenderby” op het programma. Zo speelde 30
september j.l. Groede/Cadzand O13-1 tegen
Cadzand/Groede O13-2.
Jonkie United voetbalmiddag
bij VV Groede
Op vrijdagmiddag 27 oktober (herfstvakantie !)
vindt er bij VV Groede een voetbalmiddag
plaats voor de aller jongste voetballertjes.
Jongens en meisjes van 3 t/m 5 jaar kunnen
op een speelse en leerzame manier bezig
zijn met de bal op het sportveld van Groede.
Jong geleerd is oud gedaan, dus (groot) ouders,
meld je aan en ga met (klein) zoon en/of
dochter naar deze middag, op weg naar
misschien een mooie voetbaltoekomst!
ALV
Op 17 november 2017 houdt VV Groede
haar algemene ledenvergadering.

De Dorpsomroeper
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Sinterklaas is weer in
aantocht! Vanuit Spanje
komt hij samen met zijn
pieten op 25 november aan
in Groede.
Dit jaar is het een speciale
intocht, want onze Hoofdpiet
die hier al 47 jaar in de
Groe komt gaat na dit jaar
met pensioen. De daken
beklimmen en heen en weer
huppelen is straks voorbij
en hij gaat nu genieten in
Spanje van zijn welverdiende
rust.
Heb jij Hoofdpiet ook nog
meegemaakt in je kinderjaren
en wil je ook nog graag
afscheid nemen van hem?

Kom dan gezellig langs op
25 november om 14 uur
bij de Grote Kerk op de
Markt. We maken
eerst een rondgang
door het dorp met
de muziekvereniging en aansluitend wordt er
weer van alles
georganiseerd
voor de kids in
de kerk. Daarna
gaan we Hoofdpiet nog even
in het zonnetje
zetten.
Na deze feestelijke dag
zingen wij niet dag
Sinterklaasje, maar dag
lieve Hoofdpiet!!
Ook al ben je groot of klein,
het is super leuk als iedereen erbij zou zijn!

Halloween!
Zaterdag 28 oktober is het weer zo ver…..
we gaan griezelen!! Komen jullie ook?
Om 18:00u verzamelen op de Markt, en
dan gaan we een een rondgang doen met
onderweg vele verrassingen!
Voor de kinderen vanaf groep 4 hebben
we een leuke en griezelige vossenjacht.
Verzamelen om 19:30u op de Markt…
wie durft??
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Dé plek waar uw
communicatie begint.
www.pietersmedia.nl

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

Sinterklaas
intocht
in Groede!

Nieuws v/h
Kindercomité

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

Oproep aan de inwoners van de Molenstraat,
Nieuwstraat, Blekestraat, Noordstraat,
Markt en Nieuwe Wijk: wij willen u vragen
om het huis, voortuin en/of straat griezelig
aan te kleden. U hoeft dus niet thuis te blijven,
alleen versieren zou al leuk zijn voor de
kinderen! En.. zo kunt u ook meelopen in
de optocht. Bij voorbaat dank!
Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
www. het-overleg.nl
De Dorpsomroeper
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Nationale Nachtvlinder Nacht (NNN) 2017
Zaterdagavond 26 augustus
2017, locatie Scherpbierseweg 1 te Groede. Het was
zover, de NNN 2017 kon
aanvangen. Een ideale,
prachtig late zomeravond.
Het was onbewolkt, 1 Beaufort en een temperatuur
tot 24.00hr van wel 18-20
graden Celcius!
Maar liefst 34 geïnteresseerden
kwamen in Groede op de
NNN af! Het was een internationaal gezelschap met 3
Duitse en 5 Belgische gasten.
Ook waren er 2 mensen uit
Utrecht. Bij verrassing was
ook de topdeterminator Diego
van de Keere uit België
gekomen en de prachtige
sfeerfoto’s komen uit de
camera van Stefan Gurdebeke,
ook al een Belg.
De locatie te Groede was
de biologische kwekerij
Biosfeer. Hier vonden we
een uiteenlopend scala aan
biotoopjes; van heesters,
bomen en een kleine wijngaard tot een waterput met
oud riet, meidoornhagen
en verschillende perceeltjes

met eetbare bloemsoorten.
Van al deze groene producten
worden oa. extracten
gemaakt en bloemblaadjes
voor restaurants. Dit alles
zonder gebruik te maken
van kunstmest en gewasbestrijdingsmiddelen. Door
variaties op het terrein lost
de ene groep (bijv. vogels) de
plaag van de andere groep
weer op, de bekende cirkel.

en Niek hadden samen met
broer Wim en medewerker
Marco een deel van de
schuur als ontvangst en
tegelijk telruimte ingericht.
Esther zorgde voor koffie
en thee en de 4-jarige Line
had bloemetjes geplukt en
in vazen gedaan voor de
gezelligheid. Hiervoor
namens alle deelnemers
hartelijk dank!

Op het terrein hadden Pieter,
Henk en Huib de avond te
voren alles in gereedheid
gebracht, door 2 nachtvallen
te plaatsen, 2 lakens met
ultraviolette lampen en 3
smeerroutes op plankjes.
Dit smeer is een mengsel
van oud fruit en suiker met
alcohol waar insecten graag
van snoepen. Eigenaren Esther

Om 20.00u hebben we de
aanwezigen verwelkomd en
daarna, toen het nog licht
was, het terrein verkend
waar alles opgesteld stond.
In de schuur was er ook een
doorlopende presentatie op
de PC van nachtvlinders die
aandachtig bekeken werd.
Tevens werd aan ieder gezin
een prachtige nachtvlinderfolder verstrekt, die beschikbaar was gesteld door de
Vlinderstichting, waarvoor
dank.
De avond begon te vallen en
alle vallen en lakens waren
belicht en de smeerroutes
geurden heerlijk. Om de
nachtvlinders te vangen had
Huib honderden plastic bakjes
(doorzichtig) met dekseltjes
beschikbaar gesteld die
aan de deelnemers werden
uitgedeeld. Zo, ze konden
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aan de slag met vangen. En
dan zie je dat de oermens
weer naar boven komt, jong
en oud enthousiast aan het
vangen! De buit naar de
determinatie-/teltafel brengen
en kijken wat de vangst was.
Het determinatieteam had
hun handen deze avond
meer dan vol, maar liefst
1399 nachtvlinders werden
gedetermineerd, verdeeld
in 67 soorten. Onder
deze vlinders zat ook een
buxusmot, de grote plaag
van de tuinliefhebbers!
Toch nog even vermelden
dat de 4-jarige Line (dochter
van Niek & Esther) zich de
ambassadrice mag noemen
van NNN-avond. Vangen,
vlinders weg brengen en
iedereen motiveren met
haar lach en enthousiasme!
Er zaten 6 soorten trekvlinders
bij en er waren 7 hoofdgroepen,
waaronder de pijlstaartgroep
(Sphingdae) met een Windepijlstaart.
958 vlinders werden gevangen
in de lichtvallen.
328 vlinders werden gevangen
op de lakens.
113 vlinders werden gevangen
op de geurende plankjes
met smeer.

De top tien:
1.	426 x Zwarte c-uil
Xestia c-nigrum
2.	173 x Huismoeder
Noctua pronuba
3.	139 x Bleke grasuil
Mythimna pallens
4.	133 x Stofuil (spec)
Hoplodrina spec.
5.	105 x Groenteuil
Lacanobia oleracea
6.	57 x Witstipgrasuil
Mythimna albipuncta
7.	32 x Oranje wortelboorder
Triodia sylvina
8.	28 x Lieveling
Timandra Comae
9.	28 x Gewone breedvleugel-uil
Diarsia mendica
10.	24 x Guldenroededwergspanner
Eupithecia virgaureata

Geïnteresseerden die
de hele lijst willen zien
kunnen zich melden bij
iwaardengr@zeelandnet.
nl en de lijst wordt geheel
doorgemaild. Daar staat ook
de specificatie op hoe de
vlinders gevangen zijn.
Deze NNN werd gehouden
in de laat-zomer met laat
zomervlinders- vroegnajaars
vlinders. De volgende NNN
in 2018 is weer in juni met
laat voorjaarsvlinders –
vroeg zomervlinders. En
deze vindt weer plaats op
dezelfde locatie in Groede
bij Biosfeer, waar Niek &
Esther ons weer graag zullen
verwelkomen en wij als
organiserend nachtvlinder
team jullie weer de schoonheid van de nacht(vlinders)
laten zien. Dus degenen die
er niet bij waren, er is een
herkansing! Zullen we dan
maar zeggen tot volgend
jaar? Let op de aankondigingen!
Dit namens het hele organiserende DUUMPJES team
op deze TOP avond en TOP
locatie!
Huib van Iwaarden.
De Dorpsomroeper
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Seizoen L.T.V.
Con Forza
bijna afgelopen

Groede Live! presenteert:
The Brightt		

Groede

Benieuwd naar dit concert
EN woon je in Groede?
Vul dan deze bon in en
ontvang €2,50 korting
op je entreebewijs
(€10,00 i.p.v. €12,50).

Postcode:

Rock, Blues en Funk met
een pittige Brightt-slag.

The Brightt is een zeskoppige,
jonge band uit Zeeuws
Vlaanderen. De Bonte
Avond op het Zeldenrust
Steelantcollege, in 2015,
was de katalysator voor Max
van Rijs (leadgitaar), Loekas
de Brouwer (basgitaar) en
Mick van Liere (drummer)
om een band te formeren.
Gitarist Stan de Rijk en toetsenist Niels Wauters werden
hier aan toegevoegd. Zangeres
Fransien Buysrogge maakte
de band compleet.

Emailadres:

Adres :

Naam:

The Brightt is een band
met invloeden uit zowel de
blues- als de rockwereld.

Maximaal 2 kaarten per adres.
De Dorpsomroeper
Jongeren
tot 16 jaar €10,00
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Hun spel is gedreven door
grote passie. Ze halen
elk optreden alles uit de
kast om een energiek en
dynamisch optreden te
verzorgen.
De voorkeur voor sixtiescovers is opvallend, maar
in de sound van The Brightt
zitten ook blues, rock, funk
en psychedelische klanken.
Ze spelen tijdens optredens
hun eigen nummers, maar
ook covers met een pittige
Brightt-slag.
In april 2016 won de band
‘Steenworp’ en ‘The Road

9 december 2017
Grote Kerk Groede

Deur open: 19:45 uur
Aanvang : 20:30 uur

Entree: €12,50 (Woon je in Groede?
€10,00 met bon hiernaast)

Kaarten reserveren kan via
www.grotekerkgroede.nl

to Graauwrock’, waardoor
ze het festival mochten
openen. Ook openden ze
Weitjerock. In april 2017
pakten ze de titel ‘Zeeuwse
Belofte’. Ze spelen intussen
op diverse festivals in en
buiten Zeeland, dorpsfeesten
en op privé evenementen.
In juli waren ze te zien in
Rotterdam (Metropolisfestival) en in Gent (Gentse
Feesten, Jonge Wolven
concours).
Ze doorlopen momenteel
het Pop Aan Zee traject en
werken nauw samen met
Xander Vrienten, die hen
de komende periode zal
coachen. Ook volgen er masterclasses bij een landelijk
boekingsbureau, muziekjournalisten en promoters.
Begin 2018 zullen ze Zeeland
vertegenwoordigen in
Amsterdam tijdens de ‘Sena
Performers popNL award’.

We hebben een iets meer regenachtig seizoen gekend
dan andere jaren, maar ondanks dat hebben we op
onze vaste toss- avonden en competitie weekenden
weer mooie wedstrijden mee gemaakt met vol bezette
banen en zelfs een kampioenschap bij de heren 35+ in
het voorjaar. De west Zeeuws Vlaamse toernooien zijn
ook weer achter de rug, terwijl de herfst competitie nog
volop bezig is.
Bij het verstrijken van deze editie hebben we ook onze
jaarlijks terugkerend evenement ‘Kids fun dag’ in Groede
net achter de rug. Deze was op 8 oktober. Dit evenement
wordt bij verschillende omliggende verenigingen 1 keer
per jaar georganiseerd, tot aan Philippine aan toe. Hierdoor kunnen de kinderen tot wel 8 keer meedoen met
deze leuke tennis activiteit.
We willen onze sponsoren heel erg bedanken voor hun
bijdrage. Op www.con-forza.nl staan ze vermeld. Ook de
leden, trainer en bestuursleden dank voor jullie inzet en
op naar volgend jaar. Met een klein groepje zal er nog
wekelijks worden getennist in de sporthal van Cadzand.
Afsluitend met goed nieuws over het Nederlands Davis
cup team. We zitten eindelijk weer in de Wereldgroep!
De comeback is compleet. Het Nederlands Davis Cupteam is zeker van deelname aan de Wereldgroep in 2018.
Thiemo de Bakker haalde het beslissende punt binnen
door Lukas Rosol in vier sets te verslaan. Een mooie
samenvatting is te zien op: www.knltb.nl/tennistv !
Uw razende reporter Piet Sam-press. 06 46084545

Check it out..!
Afgelopen maart verscheen
de EP ‘Evidence’, mèt
bijbehorende clip van het
nummer ‘Not for me’.
Bekijk naast hun FB pagina
ook hun website:
www.thebrightt.nl
De Dorpsomroeper

23

De Opperburger
Ik zat afgelopen week de
krant te lezen, waarin stond
dat de gemeente Sluis een
nieuwe burgemeester krijgt.
Interim burgemeester
Cammaert zal vervangen
worden door Marga Vermue
als burgemeester van de
gemeente Sluis. In die
zelfde krant stond ook een
paar pagina’s verder, dat
de HEMA gender-neutrale
kleding gaat verkopen. Dat
is namelijk tegenwoordig
een dingetje in de media;
Genderneutraal. Leuk
woord voor scrabble, maar
dat is dan ook echt het enige
wat ik met “genderneutraal”
heb. De rest van Nederland
denkt daar volgens mij anders
over, want de genderneutrale
idëeen vliegen je werkelijk
waar rond de oren. Van een
genderneutrale openbaar
toillet, tot genderneutrale
opvoeding van je kind.
Aangezien dit dus een hip
woord is in de media, kan
het medium “de Dorpsomroeper” natuurlijk niet
achter blijven met deze
hype. Daarom heb ik dan
ook nagedacht wat ik graag
“gender-neutraal” wil
zien in mijn omgeving en

dan het liefst zo volstrekt
onbenullig mogelijk, zodat
ik in lijn ben met de rest
van Nederland. Nu zou ik
me bijvoorbeeld kunnen
opwinden over genderneutrale straatnamen en
dan kan je in de nieuwe
wijk zeer goed je punt
maken. Want als er ergens
in Groede geen vrouwelijke
maar alleen mannelijke
straatnamen zijn, dan is het
wel in de nieuwe wijk.
Wat te denken van de
Dijckmeesterstraat, Meester
Albert Roestraat of de
Jonkheer de Brauwstraat.
Of nog erger zelfs de
Jonkheer Meester Quarles
van Uffordstraat en de
Jonkheer Meester de
Casembrootstraat. Dat zijn
niet echt gender-neutrale
straatnamen. Er is maar één
straatje in de nieuwe wijk
dat geen kant kiest voor
vrouwelijk of mannelijk
en dat is de van Karnebeekstraat, maar dat is dan ook
gelijk het kleinste straatje
van de nieuwe wijk.

Maar hier ga ik mijn statement niet over maken, want
daar ga ik het grote publiek
niet mee bereiken. Mijn

antwoord op de vraag, welk
onbenullig statement ik kan
maken aangaande genderneutraliteit lag in diezelfde
krant waar ik dat woord
voor het eerst had gelezen.
Want, waarom noemen wij
tegenwoordig een Burgemeester nog een Burgemeester? Ik heb toch goed
gelezen dat Marga Vermue
een vrouw is? Zij zal zich
ook lekker welkom voelen
als wij haar straks gaan
aanspreken met “geachte
Burgemeester Vermue”. Nee,
dan beter “geachte Burgejuffrouw Vermue”. We kunnen
ook de omweg pakken en
haar aanspreken met een
synoniem voor Burgemeester,
maar tja, dan kom je op
“Burgervader” terecht.

dat kan waarderen, zij zal ons hier dankbaar
voor zijn. En dat is misschien ook direct het
moment om bij haar de gender-neutrale
straatnamen aan te kaarten. Mocht u echter
een beter volstrekt onbenullig idee hebben
over wat er gender-neutraal gemaakt moet
worden in de Groe en omstreken, dan hoor
ik dat graag van u. Dan kunnen we dat binnenkort eens bespreken in de buurt van het
Groese Openbaar & Gender-neutraal Toillet,
je weet wel; daar op d’n Oek van de Straat.
S.Z.

Kortom ik denk dat wij als
Groedenaren een statement
moeten maken richting de
gemeente Sluis, om te pleiten
voor een gender-neutrale
benaming van onze kersverse
Burgemeester/-juffrouw Vermue. Ik stel voor om terug
te gaan naar de basis en de
gender-neutrale naam van
“Opperburger” voor te stellen. Ik weet zeker dat onze
kersverse “Opperburger”

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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De jaarlijkse reis
van de seniorensoos was op
Woensdag 21 juni
jl. Deze dag stond er een
rondrit op het programma door oude
polders in Oost Zeeuws Vlaanderen en
rondom het havengebied van Beveren/
Antwerpen.
We vertrokken om 11.00 uur met 36 senioren
voor een leuk dagje uit. Het weer was méér
dan uitstekend, voor enkele mensen zelfs te
warm, hetgeen we goed konden begrijpen.
Na de middagpauze in Beveren-Waas kwam
er een gids in de bus om ons te informeren
over de hele streek rondom Antwerpen.
Eerst gingen we richting het Verdronken
Land van Saeftinge. Bij het informatiecentrum zijn we uitgestapt en konden
we op de dijk het gebied bekijken. Onze
zeer enthousiaste gids informeerde ons
uitgebreid hierover. Van het verleden als
agrarisch gebied, tot het heden als prachtig
natuurgebied waar de natuur volop haar
gang kan gaan.

Bij het reuze gezellige café “Het Verdronken
Land “ hadden we een kleine pauze waar we
buiten in de schaduw wat gedronken hebben en ons de huisgemaakte cake goed hebben laten smaken. Hierna hebben we het
inmiddels beruchte plaatsje Doel bezocht.
Op een paar huizen na ongeveer 20 jaar
onbewoond. Het was onthutsend te zien
wat er dan met zo’n plaatsje gebeurd. Alleen
de kerk en de begraafplaats waren goed
onderhouden, dit dankzij een vrijwilligster
van ca.80 jaar, die elke week de boel komt
schoonmaken. Gelukkig is niet alles negatief, want dankzij enkele actievoerders die
daar zijn blijven wonen en blijven protesteren, moeten nu het havenbedrijf Antwerpen
en de huidige bewoners weer met elkaar om
te tafel om te kijken of het plaatsje toch kan
blijven bestaan. Dit zou moeten gebeuren
zonder dat dit de uitbreiding van de haven
in de weg staat, aldus een beslissing van het
Belgische Gerecht.
Hierna hebben we nog een kleine rondrit
langs de havens gemaakt en informeerde
de gids ons over de ontwikkelingen hiervan.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij fort

Liefkenshoek. Het enige oude fort dat bewaard is langs de Schelde die in het verleden
de haven moest beschermen. Daarnaast was
het ca.100 jaar geleden de grote vertrekplaats
van Europa voor emigranten die naar
Amerika wilden. Hier heeft men een interessante tentoonstelling over ontwikkeld
waar o.a. duidelijk werd waar de mensen
vandaan kwamen en of ze een ziekte onder
de leden hadden. Zieke mensen werden niet
toegelaten en mochten dus niet vertrekken.
Een heel interessante tentoonstelling en de
moeite waard voor een uitgebreider bezoek.
Hierna werd het zo langzamerhand tijd voor
de terugreis. In Westdorpe hebben we genoten
van een heerlijke maaltijd. Rond 21.00 uur
waren we weer terug thuis. Het was een
warme, gezellige en interessante dag.
Mails
Misschien bent u al benaderd door één
van de bestuursleden met de vraag om uw
e-mailadres te mogen noteren? Zo niet,
dan weet u dat de vraag eraan zit te komen,
maar het vergt even tijd om iedereen
telefonisch te benaderen. Als u wilt kunt u
ook zelf uw e-mailadres doorgeven door het
sturen van een berichtje dat u op de hoogte
wilt blijven van het gebeuren in de Soos.
U hoeft dan geen enkele bijeenkomst/
festiviteit meer te missen. Stuur uw mailtje
naar: soosgroede@zeelandnet.nl.

Computerproject
In het kader van het computerproject komt
er binnenkort een informatiemiddag in de soos.
Op deze bijeenkomst hopen we te kunnen
inventariseren waar men behoefte aan
heeft, bijv. een cursus voor beginners? een
cursus voor gevorderden? Een specifieke
cursus, zoals Facebook of foto’s bewerken?
Kortom, er is veel mogelijk maar voor ons
moeilijk in te schatten waar de interesse
van onze leden naar uitgaat.
Vader Jacob
Hebt u de maaltijden van Vader Jacob al
geprobeerd? Elke laatste woensdag van de
maand kunt u aanschuiven voor een heerlijke
warme maaltijd ( + dessert) voor slechts
€ 4,- p.p. Kom gezellig mee-eten en steun dit
mooie initiatief!
Kaarten
Het nieuwe kaartseizoen van de soos is weer
van start gegaan op de eerste maandag van
september. Houdt u van kaarten, jokeren,of
biljarten loop dan eens bij ons binnen.
U bent van harte welkom!
Of als u het leuk vindt om bijvoorbeeld spelletjes te spelen zoals Rummikub, sjoelen of
iets dergelijks, laat het ons dan weten a.u.b.
Een hartelijke groet namens het Bestuur.

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

Het verdronken land van Saeftinghe van luchtbeeld.nl.
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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
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e noot!
De vrolijk

Allereerst een vriendelijk woord van dank aan alle mensen in Groede die een donatie hebben gedaan aan ‘De
Muziek’. We zijn er zeer blij mee!

Scholenbezoek Groede
Op maandag 18 september
vertrokken een vijftal muzikanten van ‘De Muziek’ met
een kar vol instrumenten
naar de ‘Meerstromenschool’ te Groede.
De ochtend was verdeeld in
drie groepen, waarbij elke
groep bestond uit ruim 25
kinderen. Eerst was klas 7/8
aan de beurt, daarna groep
5/6 en tenslotte de jonkies
van groep 3/4. Wij hadden

zo’ n 30 instrumenten mee,
die uitgestald in de gemeenschapsruimte lagen. Dini
Moll gaf een korte uitleg
over onze vereniging en
over de instrumenten. Aan
de kids werd gevraagd welke instrumenten er lagen en
natuurlijk of er muzikanten
in de klas aanwezig waren.
Er zaten al wat kinderen
tussen die op gitaar, piano
en blokfluit spelen. De klas
werd vervolgend in drieën
verdeeld. Een groepje houtblazers (saxofoon, klarinet),
een groepje koperblazers
(trompet, trombone , tuba,
hoorn) en natuurlijk, zeer
gewild onder de jeugd……….
HET SLAGWERK (bestaande
uit drumstel, een aantal
trommels, klokkenspel,
triangel, tamboerijn e.d.).
Voor elk kind was er
een instrument waarop
geslagen- of geblazen mocht
worden. Dat werd met veel
enthousiasme gedaan. Een
kakofonie aan geluiden
was het gevolg en we zagen
de leerkrachten stilletjes
denken, gelukkig is dit niet
elke dag. Voor de kinderen
was het hard werken. Vooral
moeilijk om uit een klarinet
geluid te krijgen, omdat dit
toch een heel speciale manier van blazen is. Er waren
er ook die het instrument
gewoon ondersteboven
hielden, want dan kwam er
wel geluid uit! Nadat elke
groep met de verschillende
instrumenten kennis had
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gemaakt, volgde er een kort
samenspel. Dezelfde noot
even blazen of slaan, maar
ja, waar begin je en wanneer
moet je dan stoppen. Dus
werd er een dirigent aangewezen die alles onder zijn of
haar leiding kreeg.
Af en toe zagen we kleine
nieuwsgierige hummeltjes
van groep 1/2 voor het raam
staan. Helaas zijn die hier
nog te klein voor, maar
die hebben we tijdens de
ochtendpauze blij gemaakt
met een marsje op hun
schoolplein.
Deze ochtend zijn er ook
briefjes uitgedeeld aan de
kinderen met informatie
betreffende onze vereniging
en over de muzieklessen die
gevolgd kunnen worden. Dit
tezamen met de uitnodiging
om diezelfde avond een
bezoekje te brengen aan de
repetitie van onze jeugdgroep. Die begon om 19.00
uur in het MFC ”De Korre”
te Breskens. Hier hebben
enkele enthousiaste kinderen
gehoor aan gegeven en er
was zelfs al een leerling die
al meegeblazen heeft. Heel
leuk, want daar doen we het
scholen-bezoek in Breskens
en Groede tenslotte voor.
Kinderen kennis laten
maken met muziek! Als
we hierdoor nieuwe leden
in onze vereniging mogen
verwelkomen, is dat een
mooie bonus. Het was een
zeer geslaagde ochtend

tsa p p
B u u rt W h aje straat?

in
Veilig wonen een straat of
Richt nu zelf p groep op.
buurt-whatsape en richtlijnen
ructi
Kijk voor inst buurt-whatsapp
aangaande w.groede.net.
groep op ww

Slopen voor Dorcas
Weet je ’t nog? Je kunt nog steeds uw
kapotte apparaten en allerlei metalen
inleveren in de Albert Roeststraat 10! En
wanneer brengen niet lukt, halen we het
op. Wat er in Zuidzande en Groede wordt
gesloopt, brengt per maand ong. €500,00
op. Groetjes Arjan en Karin de Hullu
0636366707

Ov erb lijf hu lp gezoch t!

De Meerstromenschool is op zoek naar een
overblijfhulp! Op dinsdag en/of donderdagmiddag
van 11.45 u tot 13.15 u. Hier staat een vergoeding
van €7,50 per keer tegenover. En heeft u kinderen
op school? Dan mogen deze gratis overblijven.
Meer informatie kunt u krijgen per mail (directie.
meerstromenschool@SCOBA.NL), maar u kunt
natuurlijk ook altijd even binnenspringen
bij onze school.

Sche idsr echt ers
gezo cht!

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!

Kindercomité
Namens het Kindercomité zijn we nog
op zoek naar vrijwilligers voor de leuke
activiteiten die wij door het jaar heen
organiseren. Lijkt het je wel wat?
Neem dan contact op via
kindercomitegroede@gmail.com

K e r n m e t p it or de

goed idee vo
Hebben jullie een is het tijd voor actie!
n
Da
t?
HM
buurt bedach
n initiatief van KN
Kern met Pit is ee r burgerinitiatieven,
en helpt al 40 jaatot basketbalveld.
van moestuin
n de
reedschap’ om aa
Je krijgt gratis ‘ge en adviseur bijvoorbeeld,
jkheid
slag te gaan. Een eig
shops, de mogeli
interessante work erk uit te breiden of de
tw
om je (online) ne nieursbureau Arcadis. En
expertise van inge het buurtproject binnen
lukt het jullie om en? Dan krijgt het project
een jaar uit te voert predicaat Kern met Pit.
1000 euro én he op www.kernmetpit.nl.
Schrijf je snel in n tot 31 oktober.
Aanmelden ka

Groede
Leeuwinnen
WIE KOMT ONS TEAM VERSTERKEN?
De Groese Leeuwinnen van JO11-2
hebben nog plaats in het team, waar
plezier voorop staat! Heb je interesse,
kom dan gerust eens een training
bijwonen op dinsdagavond om
18.30 uur. Jullie zijn van
harte welkom!

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

29

Aanleverdata
Dorpsomroeper 2017
Er volgt in 2017 nog één editie. We
hebben het schema opgesteld om voor
iedereen duidelijk te krijgen wanneer de
Dorpsomroepers in het dorp bezorgd gaan
worden. De data zien er als volgt uit:
Uiterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus:
> 5e uitgave 2017
25 november
15 december
Elke bewoner van Groede kan deze Dorpsomroeper
ontvangen. Kent u iemand die de Dorpsomroeper
niet ontvangt, laat het ons weten via
dorpsomroeper@gmail.com.

21 oktober
Herfstvoorstelling
Adrie Oosterling
Voorstelling in de Twee Duiven
in de Slijkstraat te Groede.
Huis open vanaf 18:30u,
aanvang om 20:00u. Entree
bedraagt €11,21 oktober
Schud jen’ol
In de Groese Duintjes vanaf
21.00u, met echte lokale
helden; Swensee, de Krakers
en de Duts’n.
27 oktober
Jonkie United
Op de voetbalvelden van
v.v. Groede
2 november
Zeekoraal 10 jaar
Van Musical tot Klassiek en van
Wereldmuziek tot Smartlap.
Aanvang om 20:00u,
entree €15,-.
8 november
Symposium “Gas er af”
Grote Kerk Groede
9 november
EHBO Reanimatieavond.
Aanvang om 19:30u
in ’t Torentje,
kosten €5,- p.p.

Zo,
dat was de zomer.
Nu wordt het tijd
voor de stoere
jaargetijden.
Loesje
30
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11 november
Schrijversavond - editie 2
Groede Literair
11 november
Pubquiz
in ’t Overleg Aanvang om 20:30u
14 november
Symposium Duurzaam
Groede
Grote Kerk Groede

17 november
ALV v.v. Groede
25 november
Juke Joints
In de Groese Duintjes
vanaf 22.00u.
25 november
Sinterklaasintocht
in Groede
25 november
Whiskey proeverij
in ’t Overleg
Graag vooraf inschrijven,
aanvang om 20:30u
3 december
Paptaartenderby!
Groede 2 tegen Groede 3,
spektakel verzekerd!
8 & 9 december
Kerstfair in de
Groenepolderwinkel
Met leuke kraampjes en heerlijke
oliebollen! U bent van harte
welkom op vrijdag van 14:00u
tm 20:00u en op zaterdag van
10:00u tm 17:00u in de Groenepolderwinkel te Schoondijke.
Voor meer informatie kunt u
bellen naar 0117-406106
9 december
Groede Live! presenteert
The Brightt
Grote Kerk Groede
13 december
Plein 3 in Kerstsferen
Aan de Nieuwstraat in Groede
zijn er van 15:00u tot 21:00u
allerlei leuke kraampjes
opgesteld. Met live muziek van
het Scheldemond duo!
23 december
Volkskerstzang
Grote Kerk Groede

26 december
Kerstbal
In de Groese Duintjes
vanaf 22.00u

Activiteiten
in Groede

30 december
Oudejaarsborrel
in ’t Overleg
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.
31 december op 1 januari
Oud&Nieuw Feest
in de Groese Duintjes
Galerie EdeSart
Herfst expositie
Van 1 oktober tot 1 december,
geopend op zaterdag en zondag
van 13u tot 17u aan de
Molenstraat 18.
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: 27 oktober,
10 november, 1 december,
15 december, 5 januari, 26
januari, 23 februari, 16 maart,
6 april en 20 april.
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. 19.00uur 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.
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.
Inzameldata oud Papier
2017:
11 november - 9 december
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
Voor de Jeu de Boules vereniging
kan je op donderdagavond en
zondagochtend vanaf half elf
het terrein van de tennisvereniging op komen.
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
De Dorpsomroeper
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www.dutchbargain.com

