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Woord vooraf
De zomer heeft officieel zijn intrede gedaan, maar op 
het moment van schrijven is daar nog vrij weinig van te 
merken. Het ene moment weet je niet hoe snel je de bikini 
of zwembroek moet zoeken en het andere moment zet 
je van ellende de verwarming weer aan. Wij, van de 
redactie, denken dat de zomer nog zeker komt.  
We verheugen ons er in ieder geval enorm op. 

De zomer betekent in Groede namelijk: evenementen! 
De mooiste, gezelligste tijd van het jaar. Knusse bijeen-
komsten van vrienden op bankjes en spontane terras-
avonden. De Kindervakantieweek, Groede Festival en 
de Jaarmarkt staan dan ook weer op het programma. 
Evenementen waar vele andere dorpen stiekem toch  
een beetje jaloers op zijn. 

In dit nummer komen al deze evenementen voorbij 
en kijken we vol trots terug op de evenementen die 
geweest zijn. 

We kijken onder andere terug op het Oldtimerfestival, 
Touwtrekken/Koningsdag, de Fancy Fair en het 90-jarig 
bestaan van VV Groede. 

Allemaal evenementen en feesten in ons mooie dorp, 
waar weer enorm hard aan gewerkt is om het te kunnen 
realiseren en waar ook enorme successen zijn geboekt. 
Namens de redactie willen we alle organisatoren en vrij-
willigers hiervoor bedanken. Het is zonder een actieve 
dorpskern namelijk niet mogelijk om evenementen als 
deze te realiseren. Dikke pluim!

Mocht u voor de volgende Dorpsomroeper editie al  
ideeën hebben en kopij willen aanleveren, stuur ze  
dan naar dorpsomroeper@gmail.com. 

Wij wensen u een zonnige, warme en gezellige zomer 
toe! Blijf goed smeren en geniet van elkaar!

Veel leesplezier, 

De redactie.

9

7



Op 10, 11 en 12 juni j.l. 
heeft Oldtimer weekend 
Groede in een drieluik 
het 10-jarig jubileum 
gevierd. Voor dit jubileum 
is getracht om een maxi-
maal aantal deelnemers 
de kans te geven om het 
mee te maken. En dat is 
gelukt! 

Op zaterdag waren er bijna 
40 legervoertuigen aanwezig 
voor de rondrit, waarbij 
voor het eerst ook een vijftal 
voertuigen van Gdynia (het 
oorlogsmuseum in Axel) 
aanwezig waren. Theo  
Hanenbergh, de chef  
d’equipe van de tractoren, 
had voor een 40-tal tracto-
ren gezorgd. Zoveel waren 
er nog nooit geweest tijdens 
het evenement!

Aan de brommer rondrit 
deden een 25-tal brom-
mers mee, terwijl de grote 

Oldtimer weekend Groede viert 10-jarig jubileum

brommers (de motoren) op 
zondag met 35 voertuigen 
aanwezig waren.

Op zaterdag en zondag waren 
ook nog een 7-tal “echte” 
oldtimers aanwezig en een 
afvaardiging van de Fiat club 
België, deze deden de zaterdag 
samen met nog 25 oldtimers 
mee aan de rondrit.
Op zondag hebben zich 
in totaal ruim 95 burger-
voertuigen gemeld voor de 
rondrit, aangevuld met 35 
oldtimer fietsers.

U ziet, het was meer dan 
volle bak in de Groe! Dat 
was ook de reden dat zowel 
zaterdag als zondag de 
Schuitvlotstraat autovrij is 
gemaakt. Deze ruimte kon 
worden gebruikt om ook 
daar voertuigen te plaat-
sen. Op zondag was er op de 
Markt nog ruimte voor 1 auto 
en dan was echt alles bezet.

Op vrijdagmiddag is het 
OWG afgetrapt met een 
warming-up, met een stattic 
show van deelnemende 
voertuigen voor de kerk op 
de Markt. Daar hebben een 
aantal chauffeurs ook een 
soort kroegen tocht gehouden 
met een heuse step. Dat was 
voor een aantal weer even 
wennen, zo terug naar de 
jeugd.

Op zaterdag, de dag van de 
rondritten, zijn de tractoren 
gestart bij camping  
Cassandria in Retranchement 
en de overige voertuigen 
op de Markt in Groede voor 
een mooie rondrit door onze 
regio. De lunchplaats was 
dit jaar in het Klinket in 
Schoondijke, waar de deel-
nemers een lunch kregen 
aangeboden en even al een 
bezoekje konden brengen 
aan het nieuwe landbouw 
museum.

springen en tweemaal een 
optreden van Rondomtrom 
(Djembé groep).

Natuuurlijk was er ook aan 
muziek gedacht op beide 
dagen. Zaterdag de Blaos 
Uln uit Aardenburg en een 
optreden van Remco en 
Friends. Op zondag het koor 
Xing en de special band 
BLUE STEAM.
Beide dagen zijn afgesloten 
met een gezamenlijke maal-
tijd voor de deelnemers.

Nieuw dit jaar was ook de 
samenwerking op zaterdag 
met het Slijkstraatje en op 
zondag met de Kinder Fancy 
Fair. Wat het OWG betreft 
zeker voor herhaling vatbaar! 

Op zondag was er weer 
een rondrit, deze had een 
tussenstop op Kasteel ter 
Leye in Boekhoute waar de 
deelnemers van een stukje 
historie konden genieten 
en een uitgebreide lunch 
kregen aangeboden.

Zowel zaterdag- als zondag-
middag was er de nodige 
animatie op de Markt, met 
op zaterdag een honden-
show van Country Dogs en 
tweemaal een spetterend 
optreden van de Line Dance 
groep van de Okkernoot. 
Wat hebben die genoten! 
Op zondag was er twee-
maal een demonstratie van 
gymnastiek vereniging DIO 
Breskens met minitramp 
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Ook was er weer voor de 
kinderen iets nieuws aan 
ons evenement toegevoegd; 
een oldtimer les op de Meer-
stromenschool door Guus 
Langeraert en een heuse 
steppenrace verzorgd door 
Buiten Gewoon Actief.

Het weer viel niet altijd 
mee, maar het was eigenlijk 
op de juiste tijden droog.  
De organisatie van het  
OWG is erg tevreden en er 
kan worden terug gekeken op 
een zeer geslaagd evenement.  
De organisatie is zich 
momenteel alweer aan het 
opmaken voor editie 2017! 

een geweldig feest!
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Binnen de dorpsraad zijn 
er momenteel vele zaken 
waar we onze aandacht 
op hebben. De drie be-
langrijkste punten hierin 
zijn wellicht het burger-
participatie traject, het 
tweede woningen beleid 
en de parkeer-/verkeers- 
situatie in het dorp. 

Voor het burgerparticipatie 
traject is er een notitie opge-
steld richting de gemeente. De 
gemeente zal deze behande-
len en hier goedkeuring voor 
moeten geven. Zodra deze 
goedkeuring is toegezegd 
kunnen we van start met 
het traject. 

Voor het tweede woningen 
beleid is er veel werk verzet 
en niet zonder resultaat. De 
gemeente heeft nu ingezien 
dat de evaluatie van het 
beleid grondiger aangepakt 
moet worden en heeft 
deze nu uitgesteld. Wij als 
dorpsraad proberen nauwer 
betrokken te worden bij 
deze evaluatie. 

Voor de parkeer-/verkeers-
situatie in het dorp is er een 
speciale werkgroep opge-
richt die zich hier over aan 
het buigen is. Samen met 
de gemeente zal er gezocht 
worden naar een goede en 
passende oplossing voor het 
dorp. Zodra hier meer over 
bekend is, houden wij u 
natuurlijk op de hoogte.

Daarnaast is de dorpsraad 
ook bezig om de nieuwe 
structuur meer vorm te 
gaan geven. Een onderdeel 
hiervan is, dat we zijn gaan 
kijken hoe we beter naar het 
geluid van de Groedenaren 
kunnen luisteren. We vin-
den het namelijk belangrijk 
om te weten wat er speelt 
en leeft onder de inwoners. 
Om dit geluid beter te horen 
en ook toegangelijker en 
laagdrempeliger te zijn voor 
de Groedenaren hebben we 
besloten om een maande-
lijks “inloop-spreek-half-
uurtje” te houden. Deze zal 
plaats hebben in ’t Torentje, 
elke laatste maandag van 

de maand van 19.00 uur tot 
19.30 uur (vlak voor onze 
vergaderingen). Het eerste 
“inloop-spreek-half-uurtje” 
zal dus plaats hebben op 
maandag 25 juli 2016 van 
19.00 uur tot 19.30 uur. 
Iedereen is tijdens dit half 
uur van harte welkom met 
zijn of haar vragen, ideeën, 
klachten en of suggesties 
voor of over het dorp. 

Tijdens het uitkristaliseren 
van de nieuwe structuur 
van de dorpsraad en dorps-
vereniging zijn we er ook 
achter gekomen dat we 
toch meer mensen nodig 
hebben, willen we met 
hetzelfde enthousiasme 
en daadkracht de nieuwe 
ingeslagen weg verder door 
zetten. We zijn dan ook op 
zoek naar Groedenaren die 
of de dorpsraad of de dorps-
vereniging verder willen 
komen versterken. Met veel 
enthousiasme wordt er door 
deze twee clubs gewerkt om 
de leefbaarheid in Groede in 
stand te houden en verder te 
verbeteren. Wilt u hier uw 
steentje aan bijdragen, dan 
bent u van harte welkom. 
Voor meer informatie kunt 
u altijd één van de dorps-
raadsleden aanspreken, 
of een mail sturen naar 
dorpsraadgroede@gmail.
com. U bent natuurlijk ook 
van harte welkom tijdens 
het “inloop-spreek-half-uur-
tje” om u vrijblijvend eens 
te laten informeren wat het 
nu precies inhoudt. 
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zoek naar daken en eventueel terreinen 
om zonnepanelen te plaatsen en zo 
één of meerdere coöperaties op te gaan 
richten.

Daarnaast organiseerde de Stichting 
Duurzaam Groede in samenwerking 
met Het Zeeuwse Landschap, De Stelt-
kluut en ’t Duumpje een informatie-
avond over de invloed van de klimaat-
verandering op onze leefomgeving 
onder de titel: Expeditie Spitsbergen en 
de Exoten.

Activiteiten 
afgelopen 
periode

Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

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

Nieuws v/d
Dorpsraad

Activiteiten aankomende periode 
Duurzaam Groede (Grote Kerk Groede)

18 september 2016 > Duurzaam voedsel 
7 oktober 2016 > Gezamenlijk energie opwekken

Noteer alvast in uw agenda! 
Over beide activiteiten/evenementen zult u nog nader geïnformeerd worden.

Duurzaam Groede was met een stand 
aanwezig op de Duurzaamheids- en 
Energie Beurs in Oostburg. “Geen 
panelen meer op je eigen dak, maar 
participeren in panelen op een 
gezamenlijk dak/terrein”, dat was de 
grote insteek op de stand. 

De ontsiering van de eigen woning moet 
hierbij worden tegen gegaan. Indien 
de eigen woning niet geschikt is voor 
panelen door ligging of bouw, is het mo-
gelijk om groene energie op te wekken 
via een coöperatie. Dat kan zo maar een 
prima groene gedachte zijn. Duurzaam 
Groede gaat daar op zeer korte termijn 
mee aan de slag. Duurzaam Groede is op 

High Tea € 17.50 p.p.
Pannetje v.d. dag € 10.95 p.p.
Tweepers.kamer vanaf € 70.-
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We zijn voor deze rubriek weer in de 
oude edities van de Dorpsomroeper 
gedoken. 

Zo bladerden we door een Dorpsom-
roeper van oktober 1979. Tot onze 
verbazing lazen we hier over een heuse 
vogeltentoonstelling die gehouden 
werd in H.C.R. “De Drie Koningen”, 
weet u dat nog? Een driedaagse vogel-
tentoonstelling, op zaterdag zelfs van 
10u ’s morgens tot 10u ’s avonds! Ook 
een Rad van Avontuur werd geïnstal-
leerd voor vele mooie prijzen. Dit alles 
georganiseerd door Vogelvereniging 
“de Nachtegaal” uit Groede, waar bij 
de redactie verdere informatie van 
ontbreekt. Mocht u hier meer over 
weten, zijn we uiteraard benieuwd en 
kunt u ons per mail of persoonlijk over 
informeren. 

Mocht u als lezer misschien nog oude 
Dorpsomroepers uit het verleden 
hebben liggen die we mogen inzien, 
zouden we u daar als redactie zeer 
erkentelijk voor zijn.

Terug in de tijd met 
de Dorpsomroeper

Markt 27 •  Groede • 0117 851 599

www.eeterijsjiek.nl

Gezellig 
huiskamer restaurant 

met liefde voor wat in 

de zee zwemt en 

rond scharrelt op 

Zeeuwse bodem

De jaarmarkt in Groede, een begrip in 
de streek. Een evenement waar we als 
Groedenaren hard aan werken en waar 
saamhorigheid centraal staat. 

Op 29 juli 2016 zal de Jaarmarkt in Groede 
weer plaatsvinden, maar dit kunnen we 
niet zonder de actieve vrijwilligers in ons 
dorp. Mocht u zin en tijd hebben om ons 
als Jaarmarktcomité te helpen rond en op 
de dag van de jaarmarkt, neem dan contact 
met ons op via:

Email: groedejaarmarkt@gmail.com 
Imre Hubregtsen: 06-23289027
Daisy de Smet:  06-45358200

De jaarmarkt zit nu al vol, dus het belooft 
weer een prachtige dag te worden. 

Alvast bedankt!
Het Jaarmarktcomité Groede.

Jaarmarkt Groede

“We willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, bloemstukken, planten en cadeaubonnen en de mensen die ons op zondag en maandag hebben verrast. 

Heel hartelijk dank daarvoor, het was voor ons hartverwarmend. “
Huib en Marleen 

Op 2 mei 2016 was het dan zover, super- 

markt van Iwaarden van onze welbekende Huib 

& Marleen bestond 100 jaar! Vele mensen 

sprongen even binnen om hen te feliciteren 

en om 17.00u ’s middags stond de verras-

sing van de dag voor de deur; het Zee-

koraal koor stond met 60 mannen 

en vrouwen uit de streek voor de 

deur om hen toe te zingen. 

Via deze weg wilden 

Huib & Marleen daar 

iedereen graag 

voor bedanken:

Dorpswinkel van Iwaarden
Supermarkt 100 jaar. Koffie op ons koffieterras 100 cent met 
een vleugje geschiedenis. 100 soorten lekkere bieren. Wij 
bieden u producten van ons voordelig eigen merk  ‘Markant’, 
vers brood van de warme bakker, bolussen, paptaarten, 
eierkoeken, een verse vleeswaren- en kaasafdeling, groenten 
en fruit en dagverse melk. Tevens prachtige woonwinkel en 
excursiebedrijf. Laat u verrassen. 

Openingstijden: 8.00-12.00 en 13.00-18.00, wo en zo gesloten. 
Za 8.00-12.00 en 13.00-16.00 (juli en aug 7/7 geopend) 
Walenstraat 10, Groede. 0117-37 12 70, iwaardengr@zeelandnet.nl
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Groede stond op 23 april, 
vier dagen voor konings-
dag, weer in het teken 
van het grote evenement 
touwtrekken. 

Straatprijs gewonnen door 
de Zeeuwse meisjes, onder 
aanvoering van Naomi Maas 
uit Groede (zie foto).

Na de heftige finale die op 
het veld had plaatsgevonden 
zorgde ‘the one and only’  
DJ Jacco de laatste keer voor 
de muziek in de kantine. 
Een waardig afscheid van 
een legende die jaren voor 
gezelligheid en dampende, 
stampende feestjes heeft 
gezorgd. Hij heeft besloten 
zijn platenspeler in de  
wilgen te hangen en de 
elpee’s over te dragen aan  
DJ Remmie. 

Wij, van de redactie, willen 
DJ Jacco bedanken voor 
zijn geweldige muzikale 
ondersteuning tijdens het 

touwtrekken. Zonder ‘the 
one and only’ was het feestje 
niet compleet! Bedankt 
DJ Jacco, we hopen dat DJ 
Remmie de legende voort 
kan zetten! 

De Grote Groese touwtrek Straat Prijs 2016

De dag staat bekend om te 
strijden voor de mooiste 
prijs die er dan te behalen 
valt, de Groese paptoarte. 
Deze strijd werd dit jaar 
gestreden door moedige 
mannen, dappere dames 
en hele slimme en slanke 
scholieren uit Groede en 
omstreken.

Om 17.00 uur begon het 
verzamelen van de teams en 
konden ze zich melden bij 
de o, zo beruchte weeg-
schaal. Om 18.00 uur gaf 
Arno van den Hemel het 
startschot voor deze avond. 
Het was een avond met pit- 
tige partijen, glijers en vallers. 
Maar er kan er maar 1 de 
winnaar zijn en uiteindelijk 
werd deze 14e editie van 
de Grote Groese Touwtrek 

De teams die dit jaar 
aan het touw ver-
schenen waren:

de Club van Klosse
de Jägermeisters
de Sjoefelaers
de Groene poldermeisjes
de Krabbedijk
‘ t Wafeldorp
de Zeeuwse Meisjes
de Brugpiepers
de Nieuwe Torenweg
de Zware Jongens
de Noordstraat
de Hostersnokkers
KpJ 1, KpJ 2, & KpJ 3
KpJ Vrouwen 
’t Is van me Kloten
de Droeftoeters.

De Nieuwe Brugpiepers!
Het komende schooljaar zult u waarschijnlijk 
weer wat nieuwe brugpiepers op de fiets voorbij 
zien rijden. Klaar op de basisschool en op weg 
naar de middelbare school! Dit schooljaar zijn er 
maar 6 leerlingen die de grote stap gaan maken. 
Dat zijn uit Nieuwvliet Zocha Roose en Mitchel 
Leenhouts, uit Breskens Fadila Aïda en uit Groede 
Robin de Weers, Duncan Groosman en Sebastiaan 
van Zanten.

We wensen jullie veel succes en natuurlijk ook 
veel plezier!

Paasvoetbaltoernooi
De kinderen van groep 7-8 werden dit jaar, tijdens 
het paasvoetbaltoernooi in Oostburg, met hun poule 
eerste! Ze hadden dan ook een knap staaltje voetbal 
laten zien, waarin samenwerking voorop stond.

Koningsdag
N.a.v. Koningsdag had het personeel van de Meerstromen-
school, op vrijdag 22 april, een spelletjes dag voor de kinderen 
georganiseerd. Ook werd het plein opgeluisterd met een spring-
kasteel, gesponsord door camping Groede, waarvoor onze dank.

snaPPet
Vanaf volgend schooljaar gaan de kinderen van de Meerstro-
menschool hun reken- en spellingopgaven verwerken op een 
tablet. Dit doen we via de digitale leeromgeving van Snappet. Snappet heeft de verwerkings-
stof uit diverse methodes verwerkt tot digitale leeropgaven, die op een speciaal hiervoor 
ingerichte tablet kunnen worden verwerkt. Naast de verwerking van de aangeboden leerstof 
krijgen de leerlingen oefenstof op hun eigen niveau. Ook heeft het verwerken van de leerstof 
op de tablet, voor kinderen met een ernstig leesprobleem, het voordeel dat de tablet ook kan 
voorlezen; zo worden de leerlingen ook auditief ondersteund.

bonte avond
De bonte avond was dit jaar een groot succes. Ook de kinderen zelf  
genoten van hun optreden. Ze lieten prachtige staaltjes zang, dans en  
toneel zien. We waren dan ook terecht erg trots op onze kinderen.  
’s Middags werd er opgetreden voor de opa’s en oma’s en ’s avonds  
voor de ouders.
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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

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN  - KUNSTSTOFVLOEREN 
ISOLATIEVLOEREN  - TERRAZZOWERKEN

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

Op 22 mei is de eerste 
tennis Kids Fun Dag van 
2016 georganiseerd door TV 
Biervliet. Daarna hebben we 
Schoondijke en Breskens 
weeral achter de rug. Met 
rond de 40 kinderen iedere 
keer. 

Een verslag uit Biervliet: De 
wedstrijden begonnen met 
nat weer, maar uiteindelijk 
konden we met droog weer 
om 10 uur van start gaan. 
Rond de klok van 13u waren 
we ongeveer klaar. Vanwege 
de hoge opkomst werden 
er dubbel partijen gespeeld 
in de categorie rood, oranje 
en geel/groen. Op sportieve, 
maar zeker ook competitieve 
manier hebben de kids alle-
maal fantastische partijen 
gespeeld.

Het doel van de Kids Fun 
Dagen is om kinderen op 
een leuke manier wedstrijd-
jes te laten spelen met en 
tegen elkaar. Voor elke leef-
tijd en speelsterkte is er een 
categorie waarin gespeeld 
kan worden. Dus als je al 
een balletje over het net kan 
slaan, kun je al meedoen 

met deze Kids Fun Dagen. 
En voor elke deelnemer 
natuurlijk een leuk prijsje.

Aarzel niet om eens langs te 
komen op een van boven-
staande dagen. We starten 

telkens om 10 uur. Of als je 
meer informatie wenst kun 
je contact opnemen met 
de jeugdcommissie van de 
betreffende verenigingen 
of kijk op de website van de 
knltb: www.tenniskids.nl

Eerste tennis kids Fun Dag groot succes

Meedoen?
Interesse inmiddels gewekt om ook mee te doen? Er 
staan er nog 6 Kids Fun Dagen op de planning voor 2016:
22 mei  Biervliet
05 juni  Schoondijke
26 juni  Breskens
17 juli  Hoek
28 augustus Aardenburg
25 september Sluis
09 oktober Groede

Noordstraat 6, 4503 AJ Groede, 
Tel. 0117-372045 (kantoor) 
GSM. 06-12399522 (renovatie) GSM. 
0613804276 (bestrating / grondverzet)    

Specialist in 
renovatiewerken 
en sierbestrating voor 
particulieren en bedrijven
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www.traascleaning.nl

www.vandenhemelgroede.nlwww.vandenhemelgroede.nl

Service en kwaliteit voor 
al uw was en strijkgoed

Noordstraat 6 | 4503 AJ Groede
Tel. 0117 - 37 64 95 | 06 - 20 22 80 12
www.strijkschuurtje.nl



14              DE  DORpSOMROEpER DE  DORpSOMROEpER              15

Het eerste elftal van v.v. 
Groede heeft op stijlvolle 
wijze de 4e klasse bereikt. 
Nadat de titel in de 5e 
klasse aan Lepelstraatse 
Boys moest worden ge-
laten, kreeg Groede door 
het winnen van de 2e pe-
riodetitel alsnog een kans 
om te promoveren. Dit 
moest dan wel gebeuren 
tegen corn Boys uit Sas 
van Gent, de nr. 12 van de 
4e klasse. 

De eerste wedstrijd in Sas 
van Gent was geëindigd in 

2-2, waar Groede de winst 
voor het grijpen leek. Dan 
moest het maar gebeuren 
in Groede op donderdag 
avond 29 mei. En.. het werd 
weer eens zo’n avond waar 
nog vaak over zou worden 
nagepraat. Vooraf waren alle 
ingrediënten aanwezig; een 
mooie zomerse avond, veel 
publiek, muziekfanfare en 
vuurwerk, alleen de spelers 
moesten de klus nog zien te 
klaren. 

En dat deden ze uiteinde-
lijk op fraaie wijze, met 
doelpunten die op het WK 
niet zouden misstaan. Na 
een 2-0 ruststand werd 
het vlak na rust nog even 
spannend toen de 2-1 op het 
bord stond. Groede had de 
twee mooiste doelpunten 

Groede in stijl naar de 4e klasse

Voetbalplaatjes van 
Groede en cadzand 
Iedere voetballiefhebber 
kent ze nog wel van vroeger, 
de voetbalplaatjes. Vanaf 
komend najaar kan het zo-
maar gebeuren dat u aan de 
kassa bij de Jumbo in Bres-
kens of bij tankstation van 
den Hemel wordt gevraagd 
of u voetbalplaatjes van 
voetbalvereniging Groede/
Cadzand spaart!

Zo kan het dus gebeuren 
dat oma haar kleinzoon uit 

Vanaf komend seizoen zal 
gestart worden met een 
algehele samenwerking 
tussen de voetbaljeugd 
van Groede en cadzand. 
Een onvermijdelijk iets 
voor kleine verenigingen, 
maar waarbij de voor-
delen groter zijn dan de 
nadelen en voor beide ver-
enigingen een win-win 
situatie ontstaat.

Het grote voordeel is dat 
iedere speler kan uitkomen 
in die leeftijdscategorie 

waar hij thuishoort. Verder 
zijn alle jeugdteams (10!) 
ruimschoots gevuld. Inmid-
dels zijn met zorg de nodige 
trainings- wedstrijdsche-
ma’s opgesteld.

Een andere wijziging is de 
door de KNVB aangepaste 
teamaanduiding. Jarenlang 
waren we gewend aan Groede 
E1, Groede D1 etc. Welnu, 
vanaf komend seizoen 
worden teams aangeduid 
op basis van leeftijd (Jeugd 
Onder …) en praten we 

over “ST Groede-Cadzand 
JO19-1” (het oude A1), “ST 
Groede-Cadzand JO13-2  
(het oude D2)”, etc.

Komend seizoen zullen ook 
alle jeugdteams (m.u.v. JO 
9-1 (oude F1)en JO9-2 (oude 
F2) uitkomen in de beker-
competities. Deze starten 
op zaterdag 3 en zaterdag 10 
september. De jeugdcompe-
tities starten op zaterdag 17 
september.

Groede/Cadzand E1 tegen-
komt of vader zijn zoontje, 
die spits is bij Groede/Cad-
zand B1, uit het zakje haalt. 
Behalve alle jeugdspelers 
behoren ook alle senioren, 
trainers, leiders en bestuur 
van beide verenigingen tot 
het assortiment.
De voorbereidingen hier-
voor zijn inmiddels in volle 
gang, zodat in het najaar de 
verzamelwoede
kan beginnen en de nodige 
ruilacties op touw gezet 
kunnen worden. 

Samenwerking jeugd VV Groede en VV cadzand

van het seizoen gelukkig 
bewaard voor deze avond. 
De 4-1 betekende voor Corn 
Boys de nekslag en het gaf 
zich uiteindelijk met 4-2 
gewonnen.

Het bereiken van de 4e klasse 
kon vervolgens gevierd wor-
den zoals ze dat in de Groe 
gewend zijn in de 3e helft. 
Menig opgenomen vrije dag 
op vrijdag kwam dan ook 
goed van pas.

Voor Groede betekent dit 
een welkome terugkeer 
in de 4e klasse, waarin we 
onze krachten mogen gaan 
meten met onder andere 
buurtverenigingen Breskens, 
Oostburg, Schoondijke, 
IJzendijke en Biervliet.  
We kijken er naar uit!

competitie 2016/17: 
Groede 2 – Groede 3 
Ja, u leest het goed. Dit zou 
komend seizoen wel eens 
het affiche van een thuis-
wedstrijd kunnen worden. 
Voetbalvereniging Groede 
zal namelijk met een derde 

seniorenteam in de compe-
titie gaan spelen. Voor zover 
bekend een primeur, mocht 
het in de 90-jarige historie 
eerder zijn voorgekomen, 
dan vernemen wij dit graag.

Getracht zal worden om het 

2e en 3e in dezelfde compe-
titie te laten uitkomen. Ho-
pelijk wil de KNVB hieraan 
gehoor geven en kunnen de 
affiches van de wedstrijden 
Groede 2 – Groede 3 en 
Groede 3 – Groede 2 alvast 
in de maak.
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Maanden was het jubileumcomité in 
touw geweest om de viering van het 
90-jarig jubileum van v.v. Groede in een 
programma te vertalen met voor elk 
wat wils. Op zich geen gemakkelijke 
klus. Het resultaat van vele uren verga-
deren en inzet van de vele vrijwilligers 
was er één om trots op te zijn.
Het resultaat leverde aan het eind van 
de dag en de dagen daarna alleen maar 
complimenten en bewondering op 
voor hetgeen was gerealiseerd. Als je 
het dan ook nog voor elkaar krijgt om 
Omroep Zeeland op je feestje te krijgen, 
dan mag je terecht zeggen dat je het 
goed hebt gedaan. 

Museum
Een eerste blikvanger was het omtoveren 
van kantine naar museum, waar hele 
discussies en lachsalvo’s te horen waren bij 
het beleven van de historie van v.v. Groede. 
Hier werd ook het fraaie Jubileumboekje 
gepresenteerd.

Voetbalkermis
Dan de dag zelf. Voor de meeste vrijwilligers 
begon de bewuste dag om 06.30 uur met het 
opbouwen van alle attracties voor de jeugd 
spelmorgen. Het sportveld werd omgetoverd 
in één grote voetbalkermis. De eerste jeugd-
spelers arriveerden inmiddels rond 8.15 uur 
voor hun ontbijt. 
Zoals het behoort begint elke sportieve pres-
tatie met een warming-up, deze keer onder 
leiding van de trainers van het 1e elftal.
Hierna konden groot en klein zich uitleven 
op de talrijke attracties van de voetbalker-
mis. Sporten maakt hongerig, zodat gezorgd 
was voor wafels na afloop. Als herinnering 
krijgt iedere deelnemer nog de z.g. Groede- 
handdoek, dankzij een sportief gebaar van 
Kapsalon Indigo.
Een jubileum zonder voetbal kan natuur-
lijk niet. Na de middag begon dan ook de 
wedstrijd tussen twee teams van spelers die 
ooit het blauw-wit van Groede om de schou-
ders hadden gehad. Kortom, een geslaagde 
voetbalreünie!

Groede 90 jaar; een geweldige afsluiting 
van een geweldig seizoen!

Mystery-guest
Ver voor het officiële gedeelte nam ook de 
drukte van publiek en gasten toe. Op de 
uitnodiging was vermeld dat een mystery 
guest was gestrikt voor de opening van de 
gerenoveerd en verbouwde kleedaccommo-
datie. Het mooie logo op onze kleedkamers 
ten spijt, ieder wilde weten wie nou die 
mystery guest zou zijn. Uiteindelijk bleek 
het te gaan om niemand minder dan ’s wereld 
beste en bekendste freestyle voetballer van 
het moment; Soufiane Touzani! Voor velen 
waren zijn talrijke panna’s het hoogtepunt 
van de dag.

Lid van verdienste
Tijdens de receptie werd penningmeester 
Eric van den Hemel gehuldigd. Door zijn 
jarenlange bestuursfunctie van penning-
meester en zijn inzet voor het dorp en de 
voetbalvereniging in het bijzonder werd hij 
door de KNVB onderscheiden met de titel 
lid van verdienste.

Na het officiële gedeelte mocht uiteraard 
ook het Rad van Avontuur niet ontbreken 
en was dan ook speciaal voor deze dag van 
zijn vaste plaats gedemonteerd. Vervol-
gens kon het feest beginnen, waarbij de 
play-back show een meer dan succesvolle 

opwarmer was. De rest van de avond was er 
een van gezelligheid en ambiance zoals we 
dat in de derde helft ook gewend zijn.

tot slot
Het afsluitende jubileum kan gezien 
worden als een geweldige afsluiting van 
een geweldig seizoen. Een seizoen waar een 
kleine vereniging oprecht trots op kan zijn. 
De veelbesproken wedstrijd tegen ASWH, 
de opnamen van Onze Club van Omroep 
Zeeland, de promotie van het 1e elftal, de 
overweldigende publiciteit in kranten, 
op de tv en via andere social media. Dit 
alles maakte het seizoen 2015/16 tot een 
seizoen om nooit te vergeten. Een seizoen 
wat alleen gemaakt kan worden dankzij 
inzet van iedereen die v.v. Groede een warm 
hart toedraagt. Het afgelopen seizoen is 
gebleken dat er dat heel veel zijn geweest. 
Namens het bestuur dank aan iedereen die 
dit seizoen hebben gemaakt tot wat het 
geworden is !
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Al jaren is het Vlaemsche Erfgoed een 
vertrouwd  beeld in Groede. Regiobe-
zoekers komen graag naar Groede om 
op het marktplein iets te gebruiken, de 
Grote kerk binnen te lopen en meestal 
vinden ze dan hun weg ook wel naar 
het Vlaemsche Erfgoed, zo het straatje 
formeel heet.

In het straatje worden in diverse gebouwen 
museale items vertoond en is de entree van 
Het Vlaemsche Erfgoed via de Erfgoedwinkel 
en het streekproducten winkeltje Vers & 
Lekker. 

Het straatje geeft een beeld van de ambachten 
en winkeltjes in het Groede van begin vorige 
eeuw. Groede was een landbouwdorp en de 
ambachten ondersteunden dat.

De laatste jaren was het straatje aan een 
upgrading toe. Het bestuur van Stichting 
Groede en Stichting Monumentenbehoud 
Groede die respectievelijk het straatje 
en de Lutherse kerk beheren, hebben de 
handen ineen geslagen en hebben een 
vernieuwingsplan gemaakt. Met inzet van 
vrijwilligers en bijdrages van onder andere 
de gemeente Sluis en het Rabo Stimule-
ringsfonds is de upgrading gerealiseerd. Zo 
is de buitenkant opgeknapt en in een aantal 
museale items zijn filmpjes gemaakt, ter 
ondersteuning van de aanwezige collectie. 

De samenwerking met Stichting Grote Kerk 
krijgt ook steeds meer vorm. In het Vlaemsche 

Het Vlaemsche Erfgoed
Erfgoed is met geld van de gemeente 
eenzelfde informatiescherm als in de kerk 
geplaatst. Om de bezoekers aan Groede 
nog meer te weten te laten komen van de 
geschiedenis van het dorp zijn we daarnaast 
bezig om samen een ‘speurtocht’ Groese 
Belevenissen te ontwikkelen. Dit zal een 
modern vervolg zijn op ‘Het Monnikenpad’ 
dat al jaren van uit Het Vlaemsche Erfgoed 
een wandeling door Groede aanbiedt. De 
bordjes zullen bij velen wel bekend zijn. Dit 
plan staat nog in de kinderschoenen. We 
zijn nu toe aan een oriëntatie op mogelijke 
financiële ondersteuning. Als dat achter de 
rug is zal het plan verder uitgewerkt worden 
en aan Groede gepresenteerd worden. We 
hopen en verwachten dat diverse Groede-
naren en Groese ondernemers daaraan hun 
medewerking zullen geven.

Wij nodigen alle Groedenaren uit om deze 
zomer echt eens de Grote Kerk te bezoeken 
en zo’n brilletje te kopen om te zien welke 
informatie ze daar allemaal over het Groede 
van weleer laten zien en horen. Ook kunt 
u een bezoek brengen aan het Vlaemsche 
Erfgoed, om te zien wat daar allemaal 
veranderd is. De Erfgoedwinkel heeft ook 
verschillende nieuwe items in de collectie, 
kom gerust eens langs.

Wij bieden wij u als Groedenaar aan om tegen 
een gereduceerd tarief in juli, augustus en 
september onze projecten te komen bekijken. 
In de Grote Kerk en in het Vlaemsche Erf-
goed 25% korting, *indien u een bewijs bij u 
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heeft, dat u in Groede woont.
Mocht u interesse hebben om mee te 
doen in deze actieve Groese projecten 
dan bent u van harte uitgenodigd om 
daarover eens te komen praten. Zowel de 
Grote Kerk als Het Vlaemsche Erfgoed 
kunnen versterking gebruiken in het 
bestuur en bij de vrijwilligers.
Specifiek in het Vlaemsche Erfgoed gaat 
het om taken als gastheer of –vrouw, 
voor onderhoud en om te digitaliseren. 
Digitaliseren wil zeggen dat de museale 
voorwerpen worden gefotografeerd en 
vastgelegd in een digitaal archief, zodat 
landelijk bekend is welke unieke musea-
le stukken er zijn in Groede.

Contact opnemen:
Voor de Grote kerk   
Thijs Soeting
0117 - 371526
Voor Het Vlaemsche Erfgoed 
Ine Hartgers 
email: erfgoed@zeelandnet.nl

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

Kwekerij “De vier jaargetijden” 

Scherpbierseweg 3  4503 GR Groede 
0117-371344  /  06-46 01 36 08 
www.vanhoevesierteelt.nl

Van Hoeve Sierteelt

Speciaal tarief 
voor Groedenaren 

25% korting*

Van juli,t/m september 
In de Grote Kerk en in 

het Vlaemsche Erfgoed 
*Indien u een bewijs bij u heeft, 

dat u in Groede woont.
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UiT De oUDe Doos!
Uit de oude schoenendoos van Nicole Wille 
kregen we de vorige editie een klassenfoto 
uit 1978, met als lerares Juf Corrie op de 
foto. Van diezelfde Juf Corrie kregen we 
later een leuk mailtje met de ontbrekende 
namen op de foto. Neem de vorige Dorps-
omroeper nog eens bij de hand en leg de 
ontbrekende namen nog eens naast de foto.. 
Naast paul Oosterling staat Christian Verhage, 
naast Wendy Neele staat Jarno Verheye en 
de laatste twee van de onderste rij zijn Itske 
de Vries en Maarten Jas. 

Via deze weg willen we Juf Corrie nogmaals 
bedanken voor de leuke reactie en de ont-
brekende namen. 
Erg leuk om te zien dat we per mail ook 
weer een nieuwe klassenfoto mochten ont-
vangen. Een iets recentere foto deze keer,  
ingestuurd door Dorien Verweij. Een foto 
van hun kleuterklas uit 1987, toch ook 
alweer bijna 30 jaar geleden! Sommige van 
deze vrolijke snuiters zien we nog regelmatig 
in de Groe voorbij komen. Ook Dorien willen 
we bedanken voor haar toffe inzending!

Bovenste rij van links naar rechts:
Ilona Casteleijn, Juanita Kieburg, 
Matthanja pieters, Marianne van der 
Griendt, David pieters, Lizzy provoost, 
Jaap de Hullu

2e rij (staand):
peter Quaak, Marvin Marteijn, Bram 
Goethals, (?), Natalie de Martelaere, 
Elma Frans, Christa van Hoeve, Ellen (?)

Onderste rij:
Marina de Vlieger, Jurgen Torbijn, Lucie 
Brugge, Tamara (?), Dorien Verweij, Jan 
Elfrink, Ilona van der Sanden, Bence 
Bakker

Zoals u ziet, zijn er nog enkele namen niet ingevuld. 
Mocht u weten wie het zijn, laat het ons gerust 
even weten!

Via deze weg willen we jullie uitnodigen om ook een oude klassenfoto in te zenden, indien 
mogelijk met de namen van de jonge Groedenaartjes erbij vermeld. We zouden het erg leuk 
vinden enkele oude klassenfoto’s terug te zien in deze rubriek. 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. 
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Iedereen kan op deze manier een bijdrage 
leveren aan het mogelijk maken van 
deze renovatie. Voor het uiteindelijk 
mogelijk maken van deze grote ambitie 
hebben we onze ambassadeurs hard 
nodig.

Je koopt een Chequeboekje en betaalt nu 
Euro 100,00. In dit Chequeboekje zitten 3 
cheques met ieder een waarde van Euro 
40,00, ofwel krijg je in totaal Euro 120,00 
later van ons retour aan bestedingswaarde. 
Met de aankoop van deze cheques kunnen 
wij starten met de aanpak van het gebouw 
en kunnen jullie na de opening gaan  
genieten van eten en drinken in het proef-  
en Eetlokaal of van ons bier of van een over-
nachting in de Bed & Breakfast (overigens 
is dit laatste wel na de realisatie hiervan en 
dit zit nog niet in fase 1.). Je kunt de cheques 
natuurlijk ook aan iemand cadeau doen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Voor mensen die het via internet willen 
bestellen is het simpel. Ga naar www.brou-
werslokaal.nl. Daar kun je direct een boekje 
aankopen en afrekenen.
Wil je het anders doen? Ga dan naar De Drie 
Koningen en koop daar je cheque boekje.

De stand van zaken:
Op dit moment vallen de aanbiedingen van 
de Zeeuwse aannemersbedrijven binnen 

voor de eerste fase. Dit betreft eerst de 
asbest sanering, daarna de renovatie van het 
gebouw met als belangrijke onderdeel de 
voorpui en tot slot het zodanig verbouwen 
dat we het proef- en Eetlokaal voor volgende 
zomer kunnen openen.

De tijdlijnen van de renovatie in fase 1. ziet 
er als volgt uit:
1.  Keuze voor de aannemers die het werk 

gaan uitvoeren: Juni-Juli 2016
2.   Asbestsanering: Juli 2016
3.  Kleinere sloopwerkzaamheden:  

Juli-Augustus 2016
4. Start renovatie: September 2016
We houden jullie op de hoogte van alle 
voortgang.

Thibo, Stijn en Marc.

Onze ambassadeursactie voor de renovatie 
van het pand aan de Blekestraat is gestart ….



22              DE  DORpSOMROEpER

“Groexit”Met veel verbazing heb ik 
afgelopen weken gekeken 
naar de Britten die ingestemd 
hebben met de zogenoemde 
Brexit! Zij zullen de EU 
spoedig gaan verlaten en 
alles op eigen houtje verder 
gaan doen. Dat zou min of 
meer het zelfde zijn als wij 
Groedenaren een referen-
dum uitroepen om ons 
onafhankelijk te maken 
van de Gemeente Sluis; de 
zogenoemde “Groexit”. Een 
referendum waar alle Groe-
denaren aan deel mogen 
nemen, dus ook Boerenhol 
en de oude Menne.

Mocht dit referendum dan 
positief uitvallen, kunnen 
we onze eigen samenleving 
gaan opbouwen, zonder vast 
te zitten aan de regels van 
de gemeente Sluis; ofwel de 
Groese utopia. 

We kunnen dan politieke 
partijen gaan oprichten 
binnen ons dorp, geen pvdA, 
GroenLinks of VVD meer, 
maar pvdp (partij voor de 
paptaart), BlauwWit en de 
VVD (Volkspartij voor  

Degroe). partijen 
met elk een eigen 
mening over de 
zaken die spelen 
binnen het dorp, 
hoe kan bijvoor-
beeld die kapotte 
stoeptegel het beste 
gemaakt worden. 
Om potentiële lijst-
trekkers voor deze 
partijen zitten we 
ook niet verlegen 
in het dorp als ik 
zo af en toe eens 
de discussies op 
Facebook lees. 
Naast deze politieke 
partijen, moet er 
natuurlijk ook een 

burgemeester gekozen wor-
den. Deze zal zich moeten 
huisvesten in het “Groede-
Huis”, die bij voorkeur op 
de markt gelokaliseerd zal 
worden. Deze burgemeester 
zal zijn wethouders moeten 
gaan aanstellen, voor onder 
meer sport, cultuur en land-
bouw, ook hiervoor denk ik 
dat Groede rijk is aan poten-
tiële kandidaten voor deze 
posities. De burgemeester 
en wethouders vormen  
dan het Groese College.  
Dit Groese college zal er dan 
op uit moeten trekken om 
handelsverdragen te gaan 
sluiten met nabije gelegen 
dorpen; Vis-import vanuit 
Breskens, Graan-export naar 
Schoondijke, Drank-import 
vanuit Oostburg etc. We 
zullen dan ook zelf voor 
veiligheid en handhaving 
moeten gaan zorgen binnen 
Groede, ook hier zie ik met 
een aantal lokale politieagen-
ten binnen ons dorp geen 
problemen in. Ook kunnen 
we onze eigen belasting hef-
fen, wat vervolgens alleen 
ten gunste zal komen van 
Groede. Deze belasting zal 
natuurlijk betaald moe-

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 plek-
ken 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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ten worden in onze eigen 
gecreëerde valuta, de Groese 
dollar ofwel de “Grollar”.
Kortom, het ziet er vrij 
positief uit voor de Groexit, 
er moeten net nog maar een 
paar kleine puntjes op de i 
gezet worden. 

Toch denk ik dat we blij mo-
gen zijn met onze Gemeente 
Sluis en we het zonder te 
weten veel aan hen te dan-
ken hebben. Wellicht dat de 
Britten dit ook ooit zullen 
gaan inzien wat de EU voor 
hen heeft betekend. Daarom 
denk ik dat we voorlopig 
nog geen referendum 
voor Groexit moeten gaan 
uitroepen. Mocht u echter 
een andere mening hierover 
hebben en u denkt dat de 
tijd is aangebroken om de 
stembriefjes boven te halen 
voor Groexit, dan hoor ik 
dat graag van u en bij voor-
keur natuurlijk op d’n Oek 
van de Straat! 

S.Z.

Burenalert: 
Het gratis waarschuwings-
systeem voor in de buurt
Stel: Je had een paar hele verdachte types 
aan de deur of aan de overkant van de straat 
wordt ingebroken. Dan is het ideaal als de 
buurt elkaar kan waarschuwen. Dit kan met 
Buren-Alert, het sociale waarschuwingssys-
teem voor de buurt of het dorp.

Hoe werkt het:
Je meldt je aan via www.Buren-Alert.nl . Na 
aanmelding ben je automatisch gekoppeld aan 
deelnemende buren in een straal van 300 meter. 
Buren-Alert werkt op iedere vaste en mobiele 
telefoon. Wil jij je buurt waarschuwen, dan bel je 
085-27 33 225. Je kan direct een bericht inspreken 
en de verbinding verbreken. Binnen een minuut 
gaan bij  alle deelnemende buren (in een straal 
van 300 meter) de telefoon over en horen bij 
opnemen jouw ingesproken bericht.

Zo is de buurt razendsnel gewaarschuwd en 
voorkom je schade en leed met elkaar! DOET U 
OOK MEE?

Wo. 5 Okt.
Paptoartekermis
Op de eerste woensdag van 

Oktober is het traditiegetrouw 
weer Paptoartekermis en eten 

alle Groedenaren hun buik 
weer vol met een Paptoarte 

mee bruune suuker!



24              DE  DORpSOMROEpER DE  DORpSOMROEpER              25

Verkeer en parkeren tijdens Groede Festival

De verkeerssituatie in het dorp is tijdens het Groede 
Festival gewijzigd. De volgende straten zijn afgesloten 
voor verkeer: Markt – Noordstraat - Schuitvlotstraat – 
Molenstraat – Slijkstraat – Ellenstraat. In deze straten 
kan dan ook niet geparkeerd worden. We verzoeken u 
uw auto vanaf vrijdagavond 22.00u elders te parkeren. 
Dit kan op de parkeerplaats bij ’t Torentje en in het 
weiland aan de Burgemeester Everaarslaan. 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Check www.groedefestival.nl /
facebook/twitter voor meer info. 
Voor contact: groedefestival@
gmail.com

OPROEP
dorpsexpositie 

inkijkje

Wij nodigen u uit om achter 
elk raam in de straten van 
het festival* een mooi, 
bijzonder, betekenisvol, 
ontroerend, lachwekkend 
of verontrustend object 
te plaatsen. Kortom, een 
ding dat u graag eens zou 
willen tonen. Het festival 
zorgt ervoor dat dit object 
‘omlijst’ wordt (zie foto). Zo 
ontstaat een dorpsexpositie 
waarin u zich eens van een 
andere kant laat zien. Meld 
u aan op groedefestival@
gmail.com. Hebt u geen 
raam, maar wel een object? 
Of juist wel een raam, maar 
geen object? Neem contact 
op, en wij brengen raam en 
object bij elkaar. 

*Het festivalgebied bestaat uit de 
volgende straten; Schuitvlotstraat 
vanaf de voormalige RK kerk, 
Markt, Ellenstraat, Walenstraat, 
Blekestraat, Slijkstraat, Molen-
straat, Noordstraat. 
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weet u al wat u doet op 3 
en 4 september? Het is het 
laatste weekend van de 
grote vakantie. De koffers 
zijn uitgepakt, de kam-
peerspullen liggen weer 
op zolder, de schoolboeken 
zijn binnen. Maandag 
begint het gewone leven 
weer….. Maar nog even 
niet! Groede Festival 
houdt de vakantiestem-
ming er nog één weekend 
lang in.  

Het is alweer de tiende –  
ja, de 10e – editie. En daar 
zijn we trots op. Voor de 
tiende keer wordt Groede 
bruisend middelpunt van 
West-Zeeuws-Vlaanderen, 
waar muziek, kunsten en 
publiek elkaar vinden.

Voordat we het programma 
toelichten, staan we even 
stil bij de geschiedenis van 
het Festival. Het Groede 
Festival werd voor het eerst 
in 2007 georganiseerd door 
een groep inwoners van 
Groede. Zij wilden hiermee 
aandacht vragen en geld 
inzamelen voor het behoud 
van de Nederlands Her-
vormde kerk op de Markt in 

Groede. De bouwkundige 
staat van het kerkgebouw 
was zo slecht dat afbraak 
dreigde als er niets zou ge-
beuren. Het festival was in 
artistiek en sociaal opzicht 
een groot succes. Drie jaar 
op rij werd het festival 
rondóm het kerkgebouw  
gehouden. Het enthousiasme 
van het publiek en vrijwil-
ligers maakte van Groede 
Festival een terugkerend 
evenement. De initiatief-
nemers van de eerste jaren, 
Bart Groot en Ruud Muusze, 
hebben geleidelijk het 
stokje overgedragen aan 
de jongere garde. Maar de 
formule is gelijk gebleven. 
Groede Festival wordt 

school Anita Beekers en van 
het Zeeuws dansgezelschap 
Dansz, in een coproductie 
met muziekgroep VIER. 
Elke middag kan er op de 
Markt geswingd worden. 
Zaterdag zal dat gebeuren 
met Zeeuws-Vlaamse klein-
kunstpoprockkunstenaars 
(3x woordwaarde) rondom 
Ries de Vuijst en Krapuul. 
Op zondag staat de groovy 
Afro-funk van Zitakula 
garant voor een feestje. 
Isolde et les Bens verzorgen 
het zaterdagavondconcert, 
met in het voorprogramma 
Kris Dane. Dit zijn wellicht 
namen die niet bij iedereen 
meteen een belletje doen 
rinkelen, maar vergis u niet. 
Deze doorgewinterde Bel-
gische artiesten speelden al 
vele zalen plat bij onze zui-
derburen. Het belooft een 
bijzondere avond te worden, 
vol nostalgie, charme, Frans- 
en Engelstalig schoon. En 
voor wie er geen genoeg 
van krijgt, sluit dj Magneto 
de avond swingend af. Op 
zondag is er voor liefhebbers 
een fietstocht langs (natuur)
historische plaatsen rond 
Groede, onder de bezielende 
leiding van Huib en Mar-

leen van Iwaarden van de 
Groese Til (op reservering). 
Verder zijn er ook dit jaar 
een kunstmarkt op zaterdag 
en huiskamerconcerten 
op zondag. Natuurlijk is 
het hele festival niet in een 
paar zinnen te vatten. Op 
www.groedefestival.nl vind 
je alle informatie: het hele 
programma en alle toelich-
tingen bij de artiesten en 
activiteiten. 

Groede Festival is grotendeels 
gratis toegankelijk. Alleen 
het zaterdagavondconcert 
in de Grote Kerk kent een 
toegangsprijs. Het festival 
wordt mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de Ge-
meente Sluis, bijdragen van 
een groot aantal sponsoren 
uit het dorp en omgeving, 
en door de inzet van vele 
vrijwilligers. Als bezoeker 
wilt u natuurlijk ook graag 
een financiële bijdrage 
leveren. Dat kan. Er komt 
een bijzonder vormgegeven 
loterij waarin mooie prijzen 
te winnen zijn. 
Wij hopen dat u weer in 
groten getale naar het festival 
komt, om te genieten, te 
feesten, en te ontmoeten. 

Werkgroep Groede Festival 
bestaat dit jaar uit 
Jeannine Klaaijsen, Marsha 
Tazelaar, Maartje Faas, 
Marleen Clement, Hella 
Breedveld. 

georganiseerd door een on-
afhankelijke werkgroep van 
vrijwilligers in opdracht 
van de Stichting Vrienden 
van de Grote Kerk Groede. 
Getracht wordt om zoveel 
mogelijk dorpsgenoten te 
betrekken bij het festival en 
het kiezen van artiesten en 
acts, zodat er voor ieder wat 
wils is. 

Zo ook dit jaar. Er is weer 
een bont gezelschap van 
artiesten uitgenodigd. Voor 
straatmuziek en -theater, 
clownerie en acrobatiek 
zorgen de Oddlings, Trio 
Ristretto en diverse acts van 
Circusplaneet. De dansop-
tredens zijn van ballet-
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Op 25 mei 2016 om 08:30u 
was het grote moment 
dan eindelijk daar. Bram 
(4 jaar), kreeg een broertje, 
een nieuw maatje om mee 
samen te spelen. Sam is ge-
zond en groeit al snel. Ook 
met de moeder Akissi gaat 
alles naar wens. 

piet en Akissi hebben elkaar 
leren kennen in Antwerpen 
tijdens het stappen. Akissi 
is afkomstig uit Ivoorkust, 
uit Boussoukro om precies 
te zijn. Op 25-jarige leeftijd 
heeft ze het avontuur 
gezocht en is ze naar België 
gekomen, waar ze veel 
vrienden en kennissen 
heeft. Ze heeft de Belgse na-
tionaliteit verworven en is 
werkzaam in de familiezorg 
in Knokke. Ze heeft nog 
wekelijks contact met haar 
familie in Ivoorkust, waar ze 

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

Wie of wat is er Nieuw in Groede? Met die vraag gaan we voor deze rubriek telkens 
weer op pad. Zo zijn we deze keer terecht gekomen aan het randje van de Groe richting 
het strand, aan de Woordweg. Hier is sam Risseeuw geboren, zoon van de trotse  
ouders Piet Risseeuw en Akissi Yvonne N’guessan en broer van  
Bram. Tijd voor een korte kennismaking. 

inmiddels al twee keer terug 
naar toe is geweest. Op één 
van de reizen is piet met 
haar meegegaan, een mooie 
ervaring. 

Sinds december 2009 zijn ze 
samen gaan wonen in Groede, 
dicht bij de graanhandel van 
piet en zijn broer Jan aan 
het einde van de Brouwer-
ijstraat. Hier is piet op vele 
dagen in de week te vinden, 
maar de laatste tijd dus ook 
in hun huis aan de Woord-
weg om voor Sam en Bram 
te zorgen. 

We wensen piet en Akissi 
veel plezier met de nieuwe 
aanwinst en uiteraard in 
een goede gezondheid.

Vroeger hadden ze scholen, bibliotheken 
en zelfs banken, maar die tijd is voorbij. 
ook een reisje naar Parijs of Londen met 
de bus zit er niet meer in. We hebben 
het over de Maatschappij voor het Nut 
van het Algemeen. er zijn nog enkele 
tientallen afdelingen (of departementen) 
van over in Nederland. Het departement 
Groede bestaat in 2016 al 175 jaar. 

Een respectabele leeftijd voor een club die 
in de negentiende eeuw werd opgericht en 
via lezingen en andere culturele activiteiten 
de plattelandsbevolking meer ontwikkeling 
zou bijbrengen om niet achterop te raken 
bij de stedelingen. Van die doelstelling is 
niet zoveel meer over. Die pioniersrol van 
het “Nut” werd helemaal overgenomen 
door de overheid. De oprichters van onder 
meer een kleuterbewaarplaats in Groede, 
een bibliotheek en een bank gaan nu voor 
de gezelligheid: “jonge” ouderen die samen 
tentoonstellingen en culturele plaatsen 
bezoeken. Een club voor echtparen en 
alleenstaanden die het leuk vinden samen 
excursies te houden, te eten of een lezing te 
bezoeken. En daarbij in een behoefte voor-
ziet in een tijd dat het voor nieuwkomers 
en allochtonen meer moeite kost om met 
elkaar in contact te komen en te blijven.

De bewaarplaats voor de kleuters in de Slijk-
straat is nog aan een opschrift te herkennen 

maar van de bibliotheek en de (landelijke) 
Nutsspaarbank is niet zoveel meer terug te 
vinden (de, landelijke, bank is onder een 
andere naam verder gegaan en heeft geen 
banden meer met het Nut). Wat in Groede 
nog wel is terug te vinden is de beuk die bij 
het 150 jarig bestaan op de Markt in Groede 
werd geplant (met bijbehorend bordje). 

Voor het 175 jarig bestaan worden geen 
bomen meer geplant. Wel is er op 29 april 
2016 een receptie geweest in de foyer van 
het Ledeltheater in Oostburg.
 
Nieuwe leden zijn nog altijd zeer welkom 
en kunnen zich onder meer aanmelden via  
wilfriedel@zeelandnet.nl De jaarlijkse con-
tributie bedraagt 22 euro voor een echtpaar 
en veertien euro voor een single.

www.dutchbargain.com

Nut Groede bestaat 175 jaar
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programma:
Maandag 
10:00 tot 14:00
Verzamelen bij ’t torentje 
Stokbrood bakken
Knutselen
Voorstelling Lappie Lapstok
Vanaf 8 jaar Workshop 
Travalje Subiet
Activiteit in het Slijkstraatje

Dinsdag 
10:00 tot 14:00
Verzamelen bij de Vijf 
weeghen
Verrassingsbezoekje
Bezoekje bij Jodi Sintepier
Vanaf 8 jaar Skeltertocht 
i.s.m. de Roodrunner

woensdag 
10:00 tot 14:00
Verzamelen bij camping 
Groede 
Circus Bollo
Vanaf 8 jaar kano, steppen, 
estafette i.s.m. Buitenge-
woon Actief

Donderdag 
10:00 tot 14:00
Feest op het voetbalveld van 
v.v. Groede!!!

kINDER
VAkANtIE
wEEk 2016

koningsdag 2016
Dit jaar hebben we in Groede 
Koningsdag gevierd op de  
zaterdag ervoor, in samen-
werking met v.v. Groede. We 
zijn de dag begonnen met een 
lawaaioptocht door het dorp. 
We hadden een muziek- 
installatie op een kar gezet 
en de kinderen gevraagd om 
spullen mee te nemen om 
lawaai te maken. Met een 
klein gezelschap zijn we op 
pad gegaan door het dorp 
en zijn we geëindigd bij het 
Overleg. Hier kregen alle 
kinderen nog een ijsje.
‘s Middags bestond het pro-
gramma uit touwtrekken en 
natuurlijk de springkussens. 
Voor het touwtrekken had-
den we vier teams bij elkaar. 
Onder leiding van Arno van 
den Hemel zijn ze begonnen 
met de wedstrijdjes. Het was 
een gezellige middag!!
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Gezocht  
Oranjecomite:
Hierop aansluitend willen 
we graag aandacht voor het 
volgende: voor het tweede 
jaar op rij viel Koningsdag 
midden in de schoolvakantie. 
Vanwege de samenwerking 
met de voetbal en het aantal 
vrijwilligers hebben we er 
voor gekozen om het niet 
op de dag zelf te vieren. Dit 
gaat echter in tegen onze 
gevoelens. Maar helaas is 
het voor het kindercomité 
heel moeilijk om dit op de 
dag zelf te organiseren. We 
zijn dan ook op zoek naar 
enthousiaste mensen die 
deze dag willen organiseren, 
op de dag zelf!! Zie je dit 
zitten, laat het ons weten!!

Fancy Fair 2016
Voor de tweede keer op rij 
hebben we als kindercomité 
een Fancy Fair georganiseerd. 
Dit jaar hebben we het geor-
ganiseerd in samenwerking 
met het Oldtimer weekend. 
Na een drukke voorberei-
dingstijd en ondanks een 
paar buitjes was het een 
geslaagde dag! Met wat 
tegenslagen met de start van 
onze activiteit willen we 

graag nog even Imre, Jacco, 
Maurice, Jelko en Gerjan 
bedanken voor het opbou-
wen van onze kraampjes. En 
een speciaal bedankje voor 
Conno Manneke die ons last 
minute uit de brand heeft 
geholpen!!! Conno 10.000x 
bedankt!!! 

Rond de klok van 8 uur 
kwamen we als kindercomite 
samen bij ’t Torentje. Niet 
veel later kwamen ook onze 
eerste vrijwilligers al om te 
helpen. We hadden zelf een 
aantal kraampjes tot onze 
beschikking: enveloppen 
trekken met leuke prijs-
jes voor de kinderen en 

volwassenen, waarbij we 
onze hoofdprijzen gespon-
sord hebben gekregen van 
veel verschillende mensen/
bedrijven. Heel erg bedankt 
hiervoor! 

Verder hadden we verspreid 
over het parkeerterrein en 
het schoolplein een aantal 
verschillende springkussens 
staan. Van een piratenboot, 
bananenboom tot Leo de 
leeuw. Kinderen konden 
ook worden geschminkt en 
natuurlijk hun nagels laten 
lakken.
We hadden deze dag een 
gezellige drukte met kin-
deren en hun ouders, maar 

ook bezoekers van het OWG 
hadden hun weg gevonden 
naar de Fancy Fair.
Na een vermoeiende maar 
gezellige dag was het om 
17 uur einde, met zijn allen 
nog opgeruimd. Op het mo-
ment dat we naar huis fiet-
sen kwam de stortbui naar 
beneden. Goed getimed!

Namens het kindercomité
Hilde, Evelyn, Carola, Cari-
na en Renate

Nieuws v/h 
kindercomité
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Vierde uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:  25 september
In de brievenbus:  15 oktober

Vijfde uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:  25 november
In de brievenbus:  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.

24 juli
kerkdienst
Kerkdienst in de Grote Kerk 
van 10:00 tot 11:30

25 juli t/m 28 juli
kindervakantieweek 
Groede
In de week voor de Jaarmarkt 
zal de Kindervakantieweek 
weer worden gehouden. Lees 
elders in deze editie alle leuke 
activiteiten die zullen plaats-
vinden. 

29 juli
Jaarmarkt Groede
Hét evenement waarbij Groede 
weer zal volstromen met koop-
jesjagers en aanbieders van 
allerlei kunst en kitsch.

29 juli
Shenanigans - ’t Overleg
Van 14:00u tot 18:00u zal deze 
band iedereen weer verblijden 
met hun muziek.

29 juli
5 jaar Jaarmarkt Jubileum 
Marc en Stijn -  
de 3 koningen
Een jubileum met een muziek-
programma om de vingers bij 
af te likken. Om 13:30 trapt 
Zanger Martijn de middag 
af, om rond 16:00 afgelost 
te worden door de Krakers. 
Verzoekjes aan de discobar 
zijn hierbij toegestaan! Na 
de Krakers verzorgen onder 
andere Dj Magneto, de Casino 
Crew, “de Heer verrijst” and 
many more voor een weergaloze 
dansavond. Soms oud, soms 
fout, herkenbare krakers en een 
reis door de jaren tachtig en 

Activiteiten 
in Groede

negentig hits. 
Voor ieder wat wils op de 
Jaarmarkt bij de 3 Koningen! 
Een volledig programma is te 
vinden op de Facebook van de 
drie Koningen of DJ Magneto. 

3 augustus
Zomer Avond concert 
Groede
Ensemble Cannamella geeft 
een concert in de Grote Kerk op 
de Markt in Groede. Aanvang 
om 20:00u

5 augustus
Groede Open Air concert - 
Daily collection
Aanvang om 19u in de Mu-
ziektent naast de Grote Kerk. 
De entree is gratis.

7 augustus
kerkdienst
In de Grote Kerk 
van 10:00 tot 11:30

17 augustus
Zomer Avond concert 
Groede
Floris Willem en Pierre Feraux 
geven hun concert in de Grote 
Kerk op de Markt in Groede. 
Aanvang om 20:00u

19 augustus
Groede Open Air concert - 
Eddie & the cruisers
Aanvang om 19u in de Mu-

Aanleverdata Dorpsomroeper 2016

Activiteiten 
Senioren Sociëteit

Iedere maandagmiddag 
is er kaart- en biljart-
middag en de laatste 
dinsdagmiddag van de 
maand is het bingo in de 
Senioren Sociëteit. Ieder-
een is hier welkom! Ook 
op de maandagavond en 
donderdagmorgen wordt 
er door enthousiaste 
leden gebiljart. 

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

Elke laatste dinsdag 
van de maand is er de 
Bingo-middag.

Check groede.net 
voor een uitgebreide 
activiteitenkalender

ziektent naast de Grote Kerk. 
De entree is gratis.

21 augustus
kerkdienst
In de Grote Kerk 
van 10:00 tot 11:30

3 en 4 september 
Groede Festival
Op de Markt van Groede zal 
de 10e editie van Groede Fes-
tival worden gehouden. Lees 
elders in deze Dorpsomroeper 
alle leuke activiteiten.

18 september
Duurzaam voedsel
Evenement van Duurzaam 
Groede in de Grote Kerk op de 
Markt van Groede

25 september 
kerkdienst
Evangelische Lutherse dienst 
in de Grote Kerk van 11:00 tot 
12:30

7 oktober 
Gezamenlijk energie 
opwekken
Evenement van Duurzaam 
Groede in de Grote Kerk op de 
Markt van Groede

1 augustus t/m 1 oktober
Galerie EdeSart
Aan de Molenstraat 18 kunt 
u terecht voor de nieuwe ex-
positie ‘Verlichting’. Moderne 
lampen worden geëxposeerd 

De Feyter Recycling Zomerloop Retranchement dinsdag 19 juli 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Groede dinsdag 26 juli 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Nieuwvliet dinsdag 2 augustus 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Zuidzande dinsdag 9 augustus 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Cadzand dinsdag 16 augustus 2016

Voor de juiste aanvangstijden en afstanden, raadpleeg onze website www.avdewielingen.nl 
en/of kijk op onze Facebook pagina. 

De Feyter Recycling  Zomerlopen

in allerlei vormen en stijlen. 
Ook zullen er schilderijen en 
beelden te zien zijn waarbij 
het thema Verlichting een rol 
speelt. Verder zal de galerij 
geopend zijn op vrijdag/zater-
dag/zondag van 12u tot 18u of 
op afspraak.

09 oktober
Groede kids Fun Dag
Deze jeugddag zal gehouden 
worden bij tennisvereniging 
Con Forza in Groede

Elke laatste maandag van 
de maand 
“inloop-spreek-half-uurtje” 
van de Dorpsraad
Van 19.00 uur tot 19.30 uur. 
In ’t Torentje.

Exposities in de Grote kerk
De Grote Kerk Groede is dagelijks 
te bezoeken vanaf 11u tot 
16u30, vanaf 1 mei tot en met 
1 oktober 2016. Of eventueel 
op afspraak. 

De reeks exposities van 2016 
zal afgesloten worden met een 
veiling. De opbrengst hiervan 

is volledig voor het onderhoud 
van de Grote Kerk

1 t/m 31 juli 
Expositie “Terug in Zeeland” 
Werken op papier van Loura 
van der Meule

1 t/m 31 augustus 
Expositie Klaus Verscheure 
Met finissage op 28 augustus 
om 14:00u

1 t/m 30 september
Expositie “Lijnenspel” van 
Marjan Luikinga
Met finissage op 1 oktober om 
19:30u

kaartseizoen 2016/2017
kaartclub De Groe
De kaartingen zijn weer in het 
eetcafé  ‘t Overleg om 19.30 
uur voor jokeren en bieden.

2016
16 september - 14 oktober -  
28 oktober - 18 november -  
09 december - 23 december
2017
20 januari - 03 februari -  
24 februari - 17 maart -  
07 april - 21 april

Inzameldata oud Papier:
13 augustus - 10 september -  
8 oktober - 12 november -  
10 december
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 do. 21 juli
 ma. 25 juli
 do. 28 juli
 ma. 1 augustus
 do. 4 augustus
 ma. 8 augustus
 do. 11 augustus
 ma. 15 augustus
 do. 18 augustus
 ma. 22 augustus
 do. 25 augustus
 ma. 29 augustus
 do. 1 september


