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Tijdens de vorige editie van weer een overvolle Dorpsomroeper zat de redactie wat te sikkeneuren over de zomer
die eigenlijk wat lang op zich had laten wachten. Nu deze
editie vers van de pers op uw mat valt, hebben we onze
portie vitamine D weer aardig kunnen aanvullen!
Want wat was het warm, plakkerig en zonnig. Wij, van de
redactie, hebben ons af en toe wel eens gewaagd aan een
verfrissende duik in onze mooie zee op een warme zomeravond om toch wat te kunnen afkoelen. Wij hebben, en
we denken wel meerdere dorpsgenoten onder ons, enorm
genoten van deze heerlijke nazomer en kijken eigenlijk
nog niet echt uit naar de herfst. In ons dorp waren er deze
zomer weer allerlei prachtige evenementen georganiseerd,
ook tijdens de mooie zomeravonden. Het was genieten
voor iedereen. Franse chansons tijdens Groede Festival, een
heerlijke sfeer tijdens de Jaarmarkt en niet te vergeten de
lieve lachende kindergezichtjes tijdens de Kindervakantieweek. Ook Groede Live werd voor het eerst georganiseerd
en heeft iedereen positief weten te verrassen!
De vakantie zit er voor velen al op en wij hopen dat u met deze
editie van de Dorpsomroeper die geweldige herinneringen aan
die mooie zomer die we gehad hebben, terug kunt halen.
Daarnaast kunt u ook alvast de aankomende activiteiten in
uw agenda opschrijven. Want voor je het weet staat Sinterklaas alweer vanaf de Pakjesboot 12 naar ons te zwaaien en
zitten we met z’n allen aan tafel voor het jaarlijkse kerstdiner.

De Dorpsomroeper
is ook online te lezen
via www.groede.net

We staan nog steeds open voor ideeën en/of nieuwe kopij
voor de volgende editie. We zijn erg enthousiast over de
oude klassenfoto’s die we krijgen toegezonden voor onze
rubriek “uit de oude Doos” en de oude Dorpsomroepers
voor onze rubriek “terug in de tijd met de Dorpsomroeper”.
Via deze weg willen we jullie hiervoor bedanken en uiteraard
aansporen om nog meer foto’s en oude Dorpsomroepers
aan te leveren, indien we deze mogen gebruiken. Deze mag
u sturen naar dorpsomroeper@gmail.com of aanleveren
bij één van de redactieleden.
Veel leesplezier!
De redactie.

Terug in de tijd met de Dorpsomroeper
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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 2016. Aanleveren kopij voor 25 november
2016 via email redactie. Foto’s en afbeeldingen niet
in documenten verwerken, maar liefst in origineel
formaat aanleveren.

We zijn voor deze rubriek
weer in de oude edities van
de Dorpsomroeper gedoken.
Tot nu toe hebben we in
deze rubriek enkel leuke berichten laten zien, maar er
is ook plaats om wat minder
positieve artikelen terug op
te halen. Zo bladerden we
door een Dorpsomroeper
van 2005 en lazen daar
een bericht over “Gespuis
in Groede”. In de donkere
dagen die toen waren aangebroken, werden er vernielingen aangebracht aan
auto’s, beeldjes en tuinen.

Er werd zelfs een melding
gedaan van een oldtimer
uit 1965 die in de brand was
gestoken, en dat allemaal in
ons pittoreske Groede.
Nu de donkere dagen eraan
komen is dit artikel wel
weer een aanzet om goed
op te letten wat er bij u in de
straat en omgeving gebeurd.
Hou elkaar op de hoogte en
maak melding aan elkaar en
eventueel andere instanties
van eventueel gespuis in uw
buurt.

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

De jaarmarkt in Groede, een begrip in de streek
Op 29 juli j.l. stond de jaarmarkt weer
in zijn vroege volle glorie paraat om van
start te gaan. De eerste koopjesjagers waren,
later dan dat we gewend zijn, al vroeg uit
de veren om dat ene koopje op de kop te
tikken. Het Jaarmarktcomité beschikte
dit jaar weer over een uitmuntende groep
vrijwilligers, die te popelen stonden om
van deze dag weer een succes te maken.
Vele dorpsbewoners, maar ook van buiten
het dorp, waren de zolder en garage weer
eens gaan opruimen en stonden met mooie
en bijzonder spulletjes te koop op een goed
bevochten plekje in het dorp. Van babysokken,
tot bierglazen en met hier en daar bijzondere
prullaria, het was weer een divers aanbod!
Dit jaar waren de eerste afzetlinten al op de
zondag vooraf gespannen. Bijzijn is meemaken
was het motto!
De dag zelf was weer een mooie en vooral
drukke editie van de jaarmarkt. De Zeeuwse
bevolking, maar ook de toeristen wisten de
weg weer goed te vinden en gedurende dag

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

Walenstraat 10, Groede. 0117-37 12 70,
iwaardengr@zeelandnet.nl
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In de week van 7 t/m 11 november
moet de ondergrondse brandstoftank bij Tankstation van den Hemel
aan de Nieuwstraat een inwendige
keuring ondergaan. Het is dan niet
mogelijk om te tanken.

DE SHOP BLIJFT OPEN
VAN 8.00-18.00 UUR
www.vandenhemelgroede.nl

foto PZC

Terug in de tijd met de Dorpsomroeper Groede

was het enorm druk in ons mooie pittoreske
dorpje. Vele dorpsbewoners waren wat voorzichtig om te zeggen dat het eigenlijk niet
zo druk was, maar we kunnen als organisatie
spreken als een van de drukste jaarmarkten
ooit. De bezoekers kwamen verspreid over
de gehele dag.

Groede
Festival
2016

Het eerste weekend van september was het weer tijd voor
Groede Festival. Van vrijdag 2 tot zondag 4 september was er
weer een drukbezet programma opgezet door de organisatie.
Van concerten van Isolde et les Bens en dj Magneto tot optredens
van Zitakula en het Ries de Vuyst Quartett feat. Krapuul. Het was
een geslaagd weekend. En aangezien foto’s in veel gevallen meer
zeggen dan woorden, volgt hier een kleine fotoreportage. Dank
aan organisatie, vrijwilligers en iedereen die Groede Festival een
warm hart toedraagt voor het mede mogelijk maken van een
gezellig en geslaagd weekend!
De Dorpsomroeper
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Nieuws v/d

Dorpsraad
Tweede woningen beleid
In de afgelopen maanden
is de dorpsraad druk bezig
geweest met het tweede
woningen beleid en de parkeer- en verkeersproblemen
in Groede. Voor het tweede
woningenbeleid heeft de
gemeente Sluis een enquête
uitgezet om onder andere de
perceptie van leefbaarheid
te meten. Dit als onderdeel
van de evaluatie voor het
tweede woningenbeleid.
Over de verspreiding, inhoud en verwerking van
de enquête is de dorpsraad
niet geheel tevreden en
heeft dit samen met de
andere hoefijzerkernen
middels een officiële brief
en inspreektijd kenbaar
gemaakt aan de gemeente.
Parkeren
Het parkeer en verkeer
verhaal in Groede blijft
een belangrijk item. Een
aantal weken geleden heeft
de werkgroep samen gezeten
met de gemeente om te
kijken wat de mogelijkheden
zijn binnen Groede om de
problemen te verhelpen.
Een aantal goede ideeën zijn

1e kennismaking met
opwekken Zonne energie
via een coöperatie

hier uit voort gevloeid, welke
binnenkort middels een
algemene informatie avond
gepresenteerd zullen worden aan de Groedenaren.
Inloop-spreek-half-uurtje
In de vorige Dorpsomroeper
werd er kenbaar gemaakt
dat de dorpsraad zou starten
met een “inloop-spreek-halfuurtje” voor de inwoners
van Groede. Deze heeft
plaats elke laatste maandag
van de maand van 19.00 tot
19.30 uur in ‘t Torentje,
voor vragen of opmerkingen
richting de dorpsraad. Tot
nu toe is de deur nog niet
plat gelopen tijdens dit
half uur, dus mocht u met
vragen of ideeën zitten,
schroom niet om even langs
te komen voor een bakje
koffie.
Rioolwerkzaamheden
Binnenkort zal de gemeente
ook starten met de geplande
rioolwerkzaamheden in de
Brouwerijstraat, Ellenstraat
en gedeeltelijk de Markt en
de Woordweg. De komende
weken zal er voornamelijk
voorbereidend werk gedaan
worden, om zo in 2017 te
kunnen starten met de
daadwerkelijke werkzaam-

Sinds 1 januari 2016 is het rendabel om
via een Zonne Energie Coöperatie zonne
energie of te wekken voor particulieren/
rechtspersonen en zaken. Ook voor
huurders biedt dit mogelijkheden.
Duurzaam Groede is begin maart gestart
met onderzoek of dit ook mogelijk was
voor onze regio. En dat gaat lukken,
de vooruitzichten zijn prima.
heden. Hierover wordt
nog een aparte informatie
bijeenkomst georganiseerd,
waar de betrokken personen
nader over geïnformeerd
zullen worden.
Subsidies
“De tijd is ook weer aangebroken om subsidies aan te
vragen. De aanvragen moeten ingediend worden voor
1 november 2016. Daarnaast
moeten ook alle evenementen in 2017 gemeld worden
bij de gemeente voor 1
november 2016. Indien u
hulp nodig heeft bij het
aanvragen van een subsidie
of vragen heeft over het aanmelden van evenementen,
kunt u ons altijd contacteren via ‘dorpsraadgroede@
gmail.com’.

Wie kan er allemaal intekenen
voor dit project?
- Alle huishoudens met een eigen
energiemeter ( eigenaren/huurders/
vakantiewoningen-ook op de vele
vakantieparken)
- Sportverenigingen/kerken/gemeenschappelijke gebouwen en scholen.
- Bedrijven met een kleinverbruik
aansluiting ( max 3 x 80 Amp)
- Bezitters van eigen panelen, die nog
niet hun hele gebruik via zonneenergie binnenhalen.

Met weinig zorgen profiteren van de
voordelen van zonne-energie. Vanuit
Stichting Duurzaam Groede proberen
we als voorbeeld een 1e Zeeuwse Zonne
Energie Coöperatie van de grond te krijgen
in de hoop dat er nog velen zullen
volgen.
Op 7 oktober is er een 2e voorlichtingsavond geweest, hopelijk is daar aanzet
gegeven tot de 1e coöperatie.
Voor meer info zie onze website
www.duurzaamgroede.nl
of informeer via mail:
info@duurzaamgroede.nl

Het is eigenlijk simpel: je participeert
in een coöperatie voor een periode van
15 jaar. In die periode geen zorgen over
de panelen. De coöperatie legt de panelen
op een groot industrieel dak, en dus niet
bij u thuis.

Service en kwaliteit voor
al uw was en strijkgoed
Noordstraat 6 | 4503 AJ Groede
Tel. 0117 - 37 64 95 | 06 - 20 22 80 12
www.strijkschuurtje.nl
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Stichting Zwerfkat
Onze stichting is opgericht in 1992, dus wij
vieren volgend jaar het 25 jarig jubileum.
In die 25 jaar hebben wij meer dan 3.500
katten opgevangen, waarvan we de meeste
zwerfkatten zelf hebben gevangen. Veel
van deze katten zijn geresocialiseerd en
geplaatst bij mensen thuis. Wanneer resocialisatie niet lukt, mogen de katten levenslang bij ons in de opvang blijven. Het is ons
soms ook gelukt om de gevangen katten, na
sterilisatie of castratie, terug te zetten op de
plaats van vangst. Dit gaat uiteraard in overleg met de eigenaren van de vanglocatie.
Zo worden er op dit moment nog op twee
locaties katten door ons verzorgd.

* Theeschenkerij “de Schure”; van april tot
november elke vrijdag en zaterdag open
van 12 tot 17 uur. Reserveer mogelijkheden
voor High Tea – verjaardagfeesten familie
of bedrijfsfeestjes – diverse arrangementen
- Djembé workshops.

Bij ons in de opvang zitten momenteel 59
katten. De verzorgingskosten hiervoor zijn
niet gering!! Daarom hebben wij verschillende initiatieven ontwikkeld.

De theeschenkerij is geopend in 2009 en vele
duizenden bezoekers zijn al bij ons binnen
geweest en hebben genoten van alles wat
er te zien is. Kom ook eens bij ons langs en
u zult verrast zijn wat er achter die oude
schuurdeuren allemaal te zien is.

* Donateurs werven.
* Adoptieplan; u kunt een kat financieel
adopteren.
* Pension opvang; opvang mogelijkheden
tijdens vakantie of bij ziekenhuis opname b.v.

Alle opbrengsten komen volledig ten goede
aan de zwerfkatten.
Op de open dagen is onze Theeschenkerij, de
kattenopvang en onze tuin vrij toegankelijk.
Een consumptie is niet verplicht, een donatie
in een van de spaarpotjes is natuurlijk hartelijk
welkom.

Op de Facebook pagina van de stichting staat
nog veel meer info.

Wij verwelkomen u graag!!
Emmy&Bart Versluys
Slijkstraat 8 Groede
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Dag van de Poëzie

18 juni jl. vond De Dag van de Poëzie plaats.
Omdat De Avond van de Poëzie zijn vijfjarig
jubileum vierde was er ook een middagprogramma met poëzie, muziek en een open
podium. Het werd druk bezocht en was een
succes. Op het Avondprogramma kwam net
als voorgaande jaren veel publiek af, Galerie
De School zat bomvol. Wij willen iedereen
die een bijdrage heeft geleverd aan deze
dag en de totstandkoming ervan, nogmaals
hartelijk danken.
Op zaterdag 17 juni 2017 heten wij u allen
weer graag welkom bij de zesde editie van
De Avond.

Minibieb

Van de Minibieb aan
de Markt in Groede
wordt veel gebruik
gemaakt. Ook worden
er door u nog steeds
boeken aangeleverd
bij Tankstation van
den Hemel, waar wij
als stichting zeer blij
mee zijn. We kunnen
stellen dat de Minibieb
een succes is en niet
onopgemerkt is gebleven. Zo ontvingen wij
een donatie van €100 van Maatschappij tot
nut van ’t algemeen ten bate van de Minibieb, waarvoor hartelijk dank.

Aankomende
activiteiten

Op 12 november 2016
presenteert Stichting
Groede Literair: Jan
van Damme (PZC)
in gesprek met Menno
Wigman. Naast dichter is Menno Wigman
ook vertaler en bloemlezer. Zo ontving hij in
2015 de A. Roland Holst-Penning. Deze wordt
toegekend aan dichters die een constante
kwaliteit laten zien. Zijn laatste bundel
“Slordig met geluk” is buitengewoon goed
ontvangen. Het staat het publiek vrij vragen
te stellen aan deze opvallende en belangrijke
dichter.
Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Galerie De School. Aanvang 20:00.
Inloop 19:30. Entree: €7,50.
Reserveren: groedeliterair@zeelandnet.nl
Stichting Groede Literair zal dit schooljaar
een gastles verzorgen voor de bovenbouw
van de Meerstromenschool. Het zal o.a.
gaan over gedichten en het spelen met taal.
Wilt u onze activiteiten ondersteunen?
Word Vriend of Donateur.
Meer info:
www.groedeliterair.nl
groedeliterair@zeelandnet.nl

De Dorpsomroeper
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Muurschildering Molenstraat
Wie de afgelopen weken
door de Molenstraat is
gereden heeft het grote
kunstwerk bij de ingang
van de garageboxen
niet kunnen missen.
De muurschildering is
tijdens Groede Festival
officieel onthuld en
is sindsdien een ware
“eye-catcher”. De artistieke
verantwoording van deze
muurschildering staat op
naam van Vannessa Joosten
Danen (2e van links op de
foto).
Vanessa verhuisde 9 jaar
geleden van Nijmegen
richting de Groe en kwam
te wonen in de Molenstraat.
Twee jaar geleden stond zij
met Henk Risseeuw wat te
praten onder de poort en
benoemde haar voorliefde
voor de kunst. Zij vertelde
Henk onder andere dat
het altijd al een droom
was geweest om een grote

muurschildering te maken.
Op dat moment kwam
dus vraag en aanbod mooi
samen, want onder de poort
was een grote grijze kale
muur die wel wat opfleuring
kon gebruiken. Henk en
Jo Risseeuw boden aan om
voor de financiële middelen
te zorgen en Vanessa mocht
zich gaan ontfermen over de
artistieke invulling.
Op het schilderij zijn een
aantal kenmerken van Groede
afgebeeld, onder andere de
oude molen en het zicht
op de markt vanuit de
Molenstraat. Links boven op
de muurschildering is ook
een portret van Jo Risseeuw
te zien in Zeeuwse klederdracht. Op de schildering is
ook een smid met een paard
te zien, verwijzend naar de
oude smederij (ofwel “smisse”)
die zich vroeger onder de
poort bevond.

Na 2 jaar lang vele uurtjes
gewerkt te hebben aan het
schilderij, kon dan tijdens
Groede Festival eindelijk de
onthulling plaats vinden.
Vanessa had enkele mensen
uitgenodigd om deze onthulling bij te wonen, maar
zag tot haar verbazing
hoe naast de genodigden
ook vele andere mensen
benieuwd waren naar de
muurschildering. Tijdens
de officiële onthulling nam
Vanessa zelf ook nog even
de microfoon om Henk
& Jo te bedanken, waarna
gezamenlijk het doek van
voor het schilderij werd
getrokken. Daarna werd er
geproost op het schilderij en
zorgden “Sweet and Simple”
voor gezellige muziek.
Na 2 jaar lang gewerkt te
hebben aan het schilderij
kan Vanessa, en alle andere
dorpsgenoten met haar,
genieten van het prachtige
kunstwerk in de Molenstraat.

Schooljaar 2016-2017
Het nieuwe schooljaar is weer gestart.
Het team en de kinderen zijn vol enthousiasme begonnen. We hopen er samen
weer een fijn en leerzaam schooljaar van
te maken.
Snappet
De kinderen van de Meerstromenschool, van groep 4
t/m 8, zijn begin dit schooljaar met ‘Snappet’ gestart. Ze verwerken nu hun
reken- en spellingopgaven op een tablet. De kinderen zijn reuze enthousiast.
Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is:
‘Oma’s en opa’s, voor altijd jong”. Op donderdagavond 20 oktober,
van 19.00 tot 20.00 uur, nodigen wij ouders en grootouders uit
voor onze Kinderboekenweek tentoonstelling.
Nieuwe leerlingen
Op maandag 19 september werd de Meerstromenschool
verrijkt met 5 nieuwe leerlingen uit Irak. We hopen dat de
kinderen het hier naar hun zin zullen hebben.

Workshops
Bloemschikken

Sinds kort geef ik workshops bloemschikken
in Groede. In kleine groepjes maakt u b.v.
een herfstbloemstuk, kerststuk, kerstkrans,
bloemstuk voor moederdag of een paasstukje. Ook andere wensen zijn mogelijk.
De workshops vinden meestal in de avonduren plaats, maar kan eventueel ook
overdag afgesproken worden.
Alle materialen en bloemen zijn aanwezig,
u hoeft zelf niets mee te brengen.

Vrouwen van Nu
is op zoek naar het
groene bestuurskleed
van afdeling Groede.
Wie weet waar dit
gebleven is?
Reacties graag naar
vrouwenvvannuznc@
gmail.com of naar
telefoonnummer
0117-371914.

Voor inlichtingen bel:
Miranda Roth-Morel
06-52456894.
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Een vrolijke noot
van ‘het muziek’
Mariëlle &
Martin Plant

Markt 27 • Groede • 0117 851 599

www.eeterijsjiek.nl

Maandagavond 1 augustus hebben we een
zomeravondconcert gegeven op de markt.
In de vakantieperiode hebben ook wij te
maken met leden die op vakantie gaan en
hebben we met een kleine bezetting een
concert ten gehore gegeven met wat easy
listening muziek. In samenwerking met de
mannen van de kerk, die het publiek en
muzikanten voorzagen van de nodige
drank, was het een gezellige avond. Bij de
jamsessie die na het concert spontaan ontstond, stalen de jeugdleden van de toekomst
de show!

Ook hebben we traditiegetrouw een leuke
rondgang door Breskens gemaakt tijdens
de Visserijfeesten en zijn er weer wafels
verkocht om onze kas te spekken. Dank aan
alle kopers!
Op zondag 11 september hebben we samen
met de inwoners van Breskens het bombardement herdacht. Ook dit jaar hebben we
weer gezorgd voor een ingetogen muzikale
omlijsting tijdens de herdenking.
Ondertussen maken wij ons op voor het
najaar en de winterperiode. In Groede
zetten we Sinterklaas op 26 november in
het zonnetje. De rondgang vangt aan om
14.00 bij het Torentje! We verwachten jullie
weer in de zelfde grote getallen als vorig
jaar! Op onze facebookpagina staat bijtijds
alle informatie.
Donderdagavond 22 december is het weer
Volkskerstzang om 20.00 uur in de Grote
Kerk in Groede. Aan dit succes van vorig
jaar wordt een vervolg gegeven, de repetities
zijn al in volle gang. Houd de volgende
Dorpsomroeper in de gaten voor meer informatie over deze happening!

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

Via deze weg willen we de lezers van ‘De
Dorpsomroeper’, op de hoogte houden
van ‘het muziek’ van De Groe (en Breskens).

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

De Dorpsomroeper

13

Het nieuwe seizoen
Na een warme en droge
nazomer draait het nieuwe
voetbalseizoen zowel bij
de jeugd als bij de senioren
inmiddels weer op volle
toeren.
Door de droogte op het veld,
moest er voor trainingen
een enkele keer worden
uitgeweken naar een alternatieve locatie, zoals op het
kunstgras of op het strand.
Senioren
De senioren begonnen eind
augustus al met hun bekerwedstrijden en Groede deed
haar vorig seizoen verworven
naam als cupfighter alle
eer aan. De bekerpoule met
wedstrijden tegen Veere en
Yerseke werd gewonnen.
Voor de knock-out fase staat
op 23 oktober de wedstrijd
Groede 1-Terneuzen 1 op
het programma. Ook het 2e
elftal zette haar debuut in
de beker glans bij door ook
haar poule te winnen. Op
de foto is te zien hoe dit gevierd werd na de wedstrijd.
Inmiddels heeft Groede 3
haar eerste officiële wedstrijden al achter de rug. Een

historisch moment toen
Groede 3 in de competitie
voor de eerste keer de bal
liet rollen in het bestaan
van v.v. Groede.
De derby Groede2 –
Groede 3 staat gepland
voor zondag 6 november. De
voorverkoop van kaartjes
voor deze wedstrijd is
inmiddels gestart..
Samenwerking jeugd
Cadzand
De algehele samenwerking
bij de jeugd met Cadzand
verloopt voorspoedig.
Uiteraard was er bij sommige
spelers wat onwennigheid
te bespeuren, want ga maar
na, speel je heel je leven al
in een blauw shirt, ligt er
ineens een rood shirt voor
je klaar.. Desondanks
prijzen we ons gelukkig met
deze samenwerking. Met 9
jeugdteams in competitie
van O19 tot O9 is het prettig
samenwerken en kan
elk jeugdlid spelen in de
categorie waarin hij of zij
thuishoort.
Met het team O7 zullen trainingen en kleine toernooi-

tjes met buurtverenigingen
worden geregeld, zodat ook
zij op speelse wijze kunnen
kennis maken met de beginselen van het voetbal.
Sponsors
Sponsors waren bij aanvang
van het seizoen weer erg gul
voor onze vereniging. Zowel
de jeugd als de senioren
werden in ruime mate
voorzien van kleding, t.w.
Groede 1: warming-up shirts
van Tangelder diervoeders
Axel en Team & Sportwear
Vanacker en blousen van
Drewi Oostburg
Groede 2: tenues
VG Schildersbedrijf Breskens
Groede 3: tenues
van Gansewinkel

Groede 2 + Groede 3: polo’s
van Hubo’s Drankboetiek
Oostburg, INEX Schildersbedrijf Sluis en ’t Overleg
Groede
Groede O9-2 : tenues
Blinck Kids Sluis.

speler/speelster een plaatje
gemaakt en ook de aanvullende clubinformatie, logo’s
e.d. zijn aangeleverd om op
deze manier een mooi en
herkenbaar voetbalalbum te
kunnen presenteren.

Uiteraard dank aan elke
sponsor die dit voor onze
vereniging beschikbaar
heeft gesteld.

In het najaar kan bij JUMBO
Breskens en Tankstation
van den Hemel Groede
worden gestart met het
sparen van voebalplaatjes.
Uiteraard zal aan het eind
van het jaar een ruilmiddag
in de kantine worden georganiseerd.

Voetbalplaatjes
De voorbereidingen hiervoor zijn nagenoeg afgerond.
De fotograaf heeft van elke

Jong United in Groede
Op vrijdag 28 oktober (herfstvakantie) is Jong United te
gast in Groede. Voor alle
spelers, keepers en liefhebbers van 6 t/m 13 jaar zijn
gediplomeerde trainers een
hele dag bezig met training,
spelletjes, toernooi en quiz
met prijzen, alles incl. lunch
en video-opnamen voor
€ 35, waarbij leden 10%
korting krijgen. De dag
wordt afgesloten met een
kinderdisco in de kantine
van de Groe. Alle info en
aanmeldingen op
www.jongunited.com.

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
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Verantwoorde groenten

uit de Groe

Sinds begin 2016 kun je zelf verantwoord
geteelde groenten oogsten in de Tuinen
van Groede aan de Scherpbierseweg 3
(naast Tuincentrum Van Hoeve).

Van onze deelnemers horen wij vaak dat
ze heerlijk kunnen genieten in de tuinen,
even weg van de dagelijkse drukte, en
regelmatig komen deelnemers even
helpen met allerlei klusjes. Helpen in de
tuin mag, maar is niet verplicht. Voor
kinderen is het ook heel educatief om in
de tuin te zijn, wij genieten altijd van de
enthousiaste reacties als ze iets nieuws
zien, of een hele grote tomaat.

Omdat we geen SKAL keurmerk hebben
noemen wij onze groenten niet biologisch,
maar verantwoord geteeld.
Naast een voltijds baan zijn wij (Yuma van
de Weijer en Peter Leguit) met de hulp van
onze partners op 1800 m2 grond groente
gaan verbouwen, daarnaast groeiden er
vanaf januari al groenten in een klein stuk
van de kas van Van Hoeve. Naast onszelf
konden hier dit jaar 20 deelnemers van
oogsten en de reacties waren zo positief dat
wij volgend jaar uitbreiden naar minimaal
5000 m2 en ons uiteindelijke doel is om
uit te groeien naar een gemeenschapstuin
waar wij voltijds in werken. In het Engels
noemen ze dit Community Supported
Agriculture (CSA), in het Nederlands heet
het een gemeenschapstuin: een tuin door
en voor de lokale gemeenschap. Ook lokale
restaurants serveren af en toe onze groenten
en bloemen.

De deelnemers betalen een vast bedrag per
persoon per jaar en mogen dan zelf oogsten.
In principe oogst je wat je nodig hebt, maar
als er heel veel aanbod is dan mag er ook
meer worden geoogst om in te maken. Als
je niet zelf in staat bent om te oogsten dan
helpen wij daar natuurlijk graag bij. Via de
mail laten wij weten wat er klaar is om te
oogsten en of er extra mag worden geplukt.
Naast groenten hebben wij ook diverse
kruiden en bloemen (mooi als boeket, maar
ook om te eten).
Lokaal is één van de belangrijke punten
van ons initiatief, ons dagelijkse voedsel
maakt veel te veel kilometers voordat het
op ons bord komt en bovendien is het fijn
om te weten wie jouw eten verbouwde.
Daarnaast gebruiken wij geen pesticiden en
kunstmest. Door kleinschalige landbouw is
het mogelijk om het land zoveel mogelijk
zonder machines te bewerken, dus ook een
minimaal gebruik van fossiele brandstoffen.
Tenslotte wordt weinig van de oogst weggegooid, omdat ook de zogenaamde “mislukte”
groente (bijvoorbeeld een wortel met drie
pennen) gewoon eetbaar zijn.

Dit jaar hebben wij zelf de gewassen
uitgekozen (natuurlijk 100% biologisch
zaad en plantgoed), in eerste instantie
hadden we 20 groenten gepland, maar
het werden er uiteindelijk bijna 30. De
komende jaren zal het aanbod uitbreiden
en zullen we ook rekening houden met de
suggesties en wensen van de deelnemers.
Kom gerust eens langs aan de Scherpbierseweg 3 om kennis te maken of te
genieten van de Tuinen van Groede, het
is verstandig om vooraf even te bellen
of er iemand aanwezig is. Aanmelden
als deelnemer mag natuurlijk ook, stuur
dan een mailtje naar tuinenvangroede@
gmail.com.

Tuinen van Groede
Peter Leguit
Voorstraat 46 • 4503 BK Groede
06-38939591
tuinenvangroede@gmail.com
www.facebook.com/tuinenvangroede

Brouwers
lokaal
Update
Een korte update voor onze mede dorpelingen van de aanstaande renovatie van
het pand aan de Blekestraat 16.
De Ambassadeursactie/Cadeaubonnen actie
is gestart en heeft op dit moment ongeveer
Euro 25.000 opgeleverd. Aangezien we een
hoger streefbedrag hebben, zullen we de
actie nog een aantal maanden verlengen.
Eigenlijk koop je een boekje met 3 cadeaubonnen met ieder een waarde van Euro 40.
Dus in totaal cadeaubonnen met een totale
waarde van Euro 120. Je betaalt hier nu
slechts Euro 100 voor. Op deze manier lever
je een bijdrage aan de renovatie.
Hoe bestel/betaal je de cadeaubonnen?
Voor mensen die het via internet willen
bestellen is het simpel. Ga naar
www.brouwerslokaal.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.
Het pand is ondertussen asbestvrij. SAGRO
heeft het asbest verwijderd.
Op dit moment zijn we de offertes aan het
beoordelen van drie Zeeuwse aannemingsbedrijven. We hopen binnen de komende
twee maanden de definitieve opdracht te
verstrekken en te starten met de renovatie.
Het wordt een stevige klus in een kleine
straat met niet al teveel beweegruimte en
stalruimte. Een dergelijk project zal ook niet
kunnen worden gerealiseerd zonder enige
vorm van overlast. Dit gaan we vanzelfsprekend zoveel als mogelijk beperken.
We zullen als de aanpak en de aannemer
bekend is, een avond organiseren voor de
direct omwonenden waarin we de renovatie
en de mogelijke overlast die dit met zich
meebrengt zullen toelichten.
Thibo, Stijn en Marc

Travalje Subiet
Het is op een doordeweekse donderdagavond als ik mijn
fiets parkeer tegen het hekje van “de Smisse” in het Slijkstraatje. Naast de deur van de smisse, wat werkplaats
van de smid betekent, hangt een bordje waarop duidelijk
wordt dat het bedrijf Travalje Subiet zich hier huisvest.

Binnen tref ik Joost Ruijtenburg aan, één van de oprichters van het bedrijf. Nog
druk bezig zijn boodschappen
een plek aan het geven,
vraagt hij vluchtig of ik
wat wilde drinken. “Graag,
geef maar wat je staan hebt”
luidt mijn response en
kreeg vervolgens de keuze
voorgelegd tussen een koude
cola of een lauw biertje.
De keus was snel gemaakt
en zodoende zaten we vijf
minuten later tegen over
elkaar met elk een groen
Heineken flesje voor onze
neus.
Nadat de spreekwoordelijk
koetjes en kalfjes gepasseerd
waren, kon ik mijn gerichte
vragen gaan stellen. Allereerst
natuurlijk “Wat is Travalje
Subiet?”. Met veel enthousiasme steekt Joost van wal en
laat weten dat de kern van
het bedrijf is om mensen
die stilstaan in hun sociale
ontwikkeling weer terug in
het proces te krijgen van die
ontwikkeling, door middel
van particpatie gerichte
zorg. Joost benadrukt ook
dat het bij hen draait om
het proces dat iemand
doorloopt en door middel

van het bieden van gerichte
structuur dit proces te
bevorderen; contextuele
hulp verlening zoals hij
dat mooi noemt. Het zijn
wellicht nogal zware en
moeilijke woorden, maar
Joost weet het zeer luchtig
te brengen. Het is sowieso
een luchtige sfeer die er
in de “Smisse” hangt en
dat is wellicht ook wel de
kracht van Travalje Subiet.
Joost benadrukt ook dat de
sfeer heel erg belangrijk is,
mensen kunnen hier zijn
wie ze zijn. Willen ze praten
dan kan dat, maar willen ze
zwijgen dan mag dat ook.
Hier aan de keukentafel is
het vaak erg gezellig laat hij
dan ook weten, vaak met
humor maar op zijn tijd ook
serieuzere praat.
Om te weten hoe dit allemaal begonnen is, moeten
we terug gaan naar 2005.
In dat jaar kregen Joost en
de Walcherse Frida Kas het
idee om uit de reguliere
zorgsector te stappen en een
eigen bedrijf op te richten.
Een commercieel bedrijf in
de zorgsector, waarbij de
nadruk niet op de commercie
lag maar op de kwaliteit

van de zorg zonder alle
bureaucratisch geneuzel.
Dit bleek te werken en
later voegden zich nog
twee andere vennoten,
Jaap Flohil & Jan Louwerse,
in het bedrijf en kwam er
naast Groede ook een locatie
in Koudekerke bij. In al
die jaren is Travalje Subiet
gegroeid en is zichzelf
blijven ontwikkelen, maar
heeft wel altijd de kracht
van kleinschaligheid hoog
in het vaandel gehouden.
Eén van die ontwikkelingen
is een unieke samenwerking
met de Seniorensociëteit
Groede om een eetcafé te
organiseren. Dit eetcafé zal
voor de eerste keer plaats
hebben op 28 september,
waarbij inwoners van Groede
voor een klein bedrag
kunnen aanschuiven om te
eten in de Seniorensociëteit.
De maaltijd zal verzorgd
worden door de mensen
van Travalje Subiet, een
simpele maar lekker
boerenkool of een hutsepot
bijvoorbeeld. Iedereen van
Groede is welkom in het
“pop-up” eetcafé, laat Joost
weten. Voor de andere data
en tijden kan je kijken op

Van Links naar rechts vanaf boven:
Joost Ruijtenburg, Jan Louwers
Frida Kas en Jaap Flohil

de website travaljesubiet.nl,
of gewoon op het raam bij
de Seniorensociëteit.
Je kan merken dat hij, en
terecht, er erg enthousiast
over is. Met name omdat zijn
‘klanten’ er ook enthousiast
over zijn en ook de Seniorensociëteit, snijdt het mes
in dit geval ook echt aan
beide kanten.
Sowieso overheerst het
enthousiasme bij Joost als
hij verteld over zijn werk.
Op de vraag waar hij dit
allemaal voor doet moet hij
dan ook niet lang nadenken;
“Het zien opbloeien van
de mensen, daar doe ik het
voor!”

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

Burg. J.C. Everaarslaan 9
4503 AA Groede
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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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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 in de Meester
Albert Roeststraat, bij Ellis Klaaijsen
en Robbie Stabel.
Sinds 29 juli zijn zij trotse ouders geworden
van hun dochtertje Noa. En 29 juli 2016, dat
was in Groede de dag van de jaarmarkt. Als
je kan zeggen dat je op zo’n dag geboren bent,
dat maakt je al direct een echte Groedenaar!
Ellis (28) is geen onbekende, ze is geboren
en getogen in Groede en na de middelbare
school gaan studeren in het Brabantse land.
Voor haar opleiding Facility Management

aan de NHTV Breda heeft ze een afstudeerstage gedaan bij de facilitaire afdeling van
de politie. Het was op die afdeling dat Ellis
de uit Alphen afkomstige Robbie (34) leerde
kennen. Robbie studeerde Motorvoertuigentechniek aan de Fontys in Eindhoven en is
op dit moment hoofdverantwoordelijke
voor het team voer- en vaartuigen bij de
politie Zeeland en West-Brabant.
Ellis en Robbie werden meer dan collega’s
en zijn inmiddels al weer 7 jaar samen. Ze
woonden samen in Tilburg, maar wilden
graag in een dorp gaan wonen. Na verschillende opties in Brabant te hebben bekeken,
kwamen ze uiteindelijk toch uit bij Groede.
Een buitenkansje deed zich voor, want de
ouders van Ellis, Piet en Annelies, gingen
verhuizen naar een huis aan de rand
van de nieuwe wijk. Hierdoor
werd het mogelijk dat Ellis
en Robbie het voormalig huis
van Piet en Annelies in het
centrum van de nieuwe wijk
konden kopen. Ellis liet haar
hart spreken en Robbie, die
Groede inmiddels ook al goed
kende, ging graag mee.
Halverwege 2016 zijn ze verhuisd, een
stap die tot nu toe erg goed is bevallen.
Na wat aanpassingen in het huis (oa. een
nieuwe keuken en badkamer), kunnen ze
wel stellen dat ze de stad nog niet missen.
Robbie kan zijn functie blijven beoefenen
vanuit Middelburg en vindt het heerlijk om
er een paar keer per week op uit te kunnen
gaan met de koersfiets. Ellis is nog op zoek
naar een baan, maar geniet nu eerst en vooral met volle teugen van het moederschap.
We wensen Ellis, Robbie en Noa veel plezier
en geluk in de toekomst in ons mooie dorp.
En mocht u ze eens tegenkomen achter de
babywagen of op de (race-)fiets, schroom
dan niet om de nieuwe Groedenaren eens
van harte welkom te heten.

Mocht u nog wat nieuws in Groede gezien hebben, kunt u dat natuurlijk altijd melden aan de redactie.
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Uit de oude doos!
In de vorige editie werden we blij verrast
door een inzending van Dorien Verweij, met
haar klassenfoto uit 1987. Bij het uitkomen
van de Dorpsomroeper bleek dat de namen
van de kinderen op de derde rij waren
weggevallen. Dat moeten we nog even rechtzetten, dus pak de vorige Dorpsomroeper er
nog even bij als u die nog heeft:

Derde rij van links naar rechts: Elise
Reus, Bernadet de Maertelaere, John van der
Hooft, Nelleke van der Griendt, Patrick (?),
Ivanca van der Hauwe, Lydia Pieters en Juf Coby.

Op de tweede rij stond Rachel Pieters tussen
Bram Goethals en Natalie de Maertelaere en
Ellen de Bliek sloot deze rij af.
Op de onderste rij zat Tamara Roos tussen
Lucie Brugge en Dorien Verweij.

Erg leuk om te zien dat we wederom een
nieuwe klassenfoto mochten ontvangen. En
wel één uit 1946! Aangeleverd in een enveloppe
en een goed bewaarde foto door mevrouw
Voogdt-Wolfert uit de Dijckmeesterstraat.
Hartelijk dank voor het aanleveren van de
klassenfoto. Ook de namen wist ze ons voor
het grootste gedeelte te vertellen:

Klas 1 + 2
1946-1947

Bovenste rij van links naar rechts:
Jaap Manhave, Wim Kerkvoort, Piet
Beun, Anton v.d. Wege, Anton Halster,
Nelis Maas
2e rij van links naar rechts: Lena v.d.
Wege, Fina Verduijn, Lien Butler, Rina
Herman, Jan Flier, Bram Salomé, Ies
Becu, Juffrouw de Munck

3e rij van links naar rechts: Jannie Luteijn, Heleen Risseeuw, Gerrie
Grimm, Sien Wolfert, Mien Merk, Fien
Manhave, Sari Verduijn, Riet Faas, Riet
Stokkerman, Francien Porrey
4e rij van links naar rechts: Bram van
Putten, Jan Becu, Cor Clarissen, ??? Faas,
??? , Sjaak v.d. Wege, Sjaak Neele

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.
De Dorpsomroeper
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DUTCH BARGAIN

daar zaten de echte speciale
Pokémons, hadden ze mij
die dag ervoor verteld.

U heeft ze wellicht al eens
voorbij zien lopen, in grote
groepen, met zijn tweeën of
helemaal alleen. De leeftijd
verschilt enorm, van kersverse
tieners tot late dertigers. In
de linkse hand een telefoon
en in de rechtse hand de
zogenoemde “power-bank”.
Allemaal lopen ze rond met
het zelfde doel; Pokémons
vangen. Een hippe trend
die overgewaaid is vanuit
Amerika, met de oosterwind
over de grote plas richting
ons Groede. Met de nieuwste
technologie is er een spel
ontwikkeld, waarmee je
rare tekenfiguurtjes op je
telefoon kan “vangen”. Twee
jonge kerels hebben het mij
deze week nog proberen
uit te leggen, maar na de
eerste zin was ik de draad

al volledig kwijt. Pokéball,
Pokégyms, Pokéstops, allemaal termen die mijn pet te
boven gaan.
Ondanks dat ik er geen snars
van snapte, hoorde en zag ik
wel het enthousiasme en het
plezier in hun verhaal terug.
Ze vertelden met trots hoeveel
Pokémons ze al hadden en
dat ze nog even snel naar
de markt toe moesten om
bij de kerk wat Pokéballs
te vangen, om vervolgens
richting het tankstation te
lopen om daar hun Pidgey
in de Pokégym te stoppen.
Met zijn tweeën hadden
ze er klaarblijkelijk veel
“schik” in. Een dag later
zag ik het zelfde twee-tal
met een hele groep richting
Groede-podium lopen, want

Een spel wat die jonge gasten
bij elkaar brengt, waarbij
ze weer eens buiten de deur
komen en waar ze veel
plezier aan beleven, zoiets
kan je toch alleen maar toejuichen? Het heeft me aan
denken gezet, waarom wij
als ouderen hier ook niet
aan beginnen? Misschien
omdat Pokémon te ingewikkeld is? Misschien moeten
we simpel starten met een
“Paptaart-Go” app. Een app
waarbij de ingrediënten
voor een paptaart gevangen
moeten worden in Groede.
Melk, rijstebloem, eieren,
roomboter, zout enzovoort.
Op de markt bij de kerk
kan je dan je ingrediënten
evolueren tot paptaart. Bij
het tankstation kan je dat
dan weer upgraden naar een
“paptaart met harde korst”.
En wil je voor de bonuspunten gaan, dan kan je
naar Groede Podium om
zakjes “bruune suuker” te
vangen.
De ontwikkelingskosten
van deze app ondervangen we
door middel van subsidie.

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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Die aanvraag moet er
immers makkelijk door
gaan, want deze app heeft
alles waar de gemeente zo
hard om vraagt; Burgerparticipatie. Door middel van
de “Paptaart-Go” app, zullen
oud en jong naast elkaar
door de straten van de Groe
lopen. Zij zullen elkaar ontmoeten en op speelse wijze
kennis maken met elkaar
en zo de leefbaarheid van
het dorp verhogen. Ik ben
benieuwd naar uw mening
over dit zeer innovatieve
idee. En wie weet komen
we elkaar binnenkort tegen
zoekend naar een zakje
bastard-suuker op d’n oek
van de straat!
S.Z.

U kunt de
sterren weer
bestellen bij
RUIG.
Ster met lampjes
kost €36.50,
incl.vlaggenstok €50,-.

valt in de prijzen

DUTCH BARGAIN is vorig jaar ontstaan en we zijn
gestart met ons eerste recept te ontwikkelen en
tegelijkertijd de fles. Deze eerste soort van DUTCH
BARGAIN, de Imperial Pale Ale, is direct verkozen
als beste van de wereld in haar bierstijl (Pale beer/
Belgian style strong). Dit kun je vergelijken met een
gouden medaille op de olympische spelen in een
van de 67 sport onderdelen die op de olympische
spelen plaatsvinden.
Daar bovenop werd ons label, de fles zelf, verkozen
als Beste design van Nederlandse bieren 2016.
Deze prestigieuze wedstrijd vindt eenmaal per jaar
plaats en is georganiseerd door de World Drink
Awards. Er zijn wereldwijd tussen de 1500
en 2000 bieren beoordeeld in 67 verschillende bierstijlen.
Voor onze kleine en jonge brouwerij is dit
een ongelofelijke waardering op wereldschaal van hetgeen we mee bezig zijn.
Het zal deuren openen naar het buitenland en aan ons om hiermee rustig te
gaan bouwen aan het Zeeuws Vlaamse
biermerk DUTCH BARGAIN, naast
MARCKENSTEIJN.
Kort voor de bekendmaking van deze
prijzen, waren we al eervol vermeld
met ons label door een Nederlandse
organisatie.
Overigens zijn we ook terecht gekomen
in de MISSET Café Top 100 als De
Drie Koningen. Begin November
horen we op welke plaats dit zal zijn.
En tot slot zijn we ook genomineerd
voor de BO2 trophee van de Juniorkamer Zeeuws Vlaanderen. Als dorpeling kun je een stem uitbrengen
per categorie (Pieters Media is ook
genomineerd, maar dan in een andere
klasse). Om te stemmen ga je naar:
www.go2bo.nl/stem/categorie/3
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Kindervakantieweek 2016
De eerste dag van de kindervakantieweek zijn we
begonnen in het Torentje.
We hadden het deze keer
wat anders aangepakt.
We hebben gewerkt met
een voorverkoop van de
kaarten. Dit om het voor
ons overzichtelijk te
houden. De verkoop ging
als een trein, wat voor ons
natuurlijk ontzettend leuk
was. Maar ook wel weer
spannend, want er wordt
wel wat van je verwacht.
Vol goede moed zijn we de
maandag begonnen. En wat
een leuke dag was het! De
jongere kinderen mochten
stokbrood bakken en knutselen. De oudere kinderen
hebben een speurtocht gedaan onder leiding van Travalje Subiet. Alle kinderen
mochten tussendoor nog
een ijsje eten bij de wagen
van het droomijsje. Tussen
de middag hebben de
kinderen een pannenkoek
gegeten, gebakken door
Martin van het Overleg.
Als afsluiting was er Lappie
Lapstok. Op het schoolplein

was vervolgens de prijsuitreiking van de speurtocht.
Om twee uur was de dag
weer klaar! Op naar dag
twee bij de Vijf Wegen!!
Dag 2 van de kindervakantieweek was ook zeer
geslaagd. De grote kinderen
hebben een mooie skeltertocht gemaakt onder kundige
begeleiding van Jan
(hiervoor dank). Ze hadden
helaas wat pech onderweg,
kapotte band door een flinke spijker. Maar dat werd
snel opgelost, bij de

begeleiding achter op de
fiets of in de bak van de
skelter. Ze hebben ontzettend goed hun best gedaan,
maar rond de lunch was
het op. Moe maar voldaan
hebben ze de skelters terug
gebracht en zijn ze nog
even gaan spelen in de Vijf
Wegen. Tussen de middag
hebben ze heerlijk een
broodje knakworst gegeten,
gesponsord door de Zagerij.
Na het eten zijn ze nog op
bezoek geweest bij zorgboerderij Jodi Sintepier. En
als afsluiting een lekker
ijsje gesponsord door de
Vijf Wegen. We hebben ook
deze dag super vrijwilligers
en helpende moeders gehad,
morgen gaan we van start
op camping Groede.
Dag 3 van de kindervakantieweek ging ook weer ontzettend snel voorbij. We
hebben een hele leuke dag
gehad. De grote kinderen
zijn in drie groepen gaan
kanovaren, steppen en
hebben spelletjes gespeeld
onder begeleiding van
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Nieuws v/h
Kindercomité

Buitengewoon actief. Super
organisatie!! En wat een
lol hebben ze gehad op en
rond het water. We hadden
echt sportieve kinderen en
begeleiding deze dag.
De jongere kinderen hebben
genoten van een mooie
voorstelling van circus Bolo
op camping Groede. Maar
dat niet alleen, ze mochten
ook zelf aan de gang met
allerlei spulletjes van het
circus. Aan het einde mochten ze dan ook hun kunsten
laten zien aan de andere
kinderen. Bolo zelf sloot de
dag af met een spectaculaire act met vuurfakkels.
Tussendoor hebben alle
kinderen ook nog heerlijk gegeten, de camping
heeft voor deze dag ook de
broodjes verzorgd. Super
bedankt!!!
Dag 4, alweer de laatste dag
van de kindervakantieweek
is weer aangebroken! We
zijn de dag begonnen met
de voorstelling van Lappie
Lapstok (verschoven van
de maandag). Ze gaf haar
nieuwe show, de wensappel.
Jong en oud (ook moeders)
hebben genoten van een
ontzettend leuke voorstelling. Daarna mochten de
kinderen richting het voetbalveld om te gaan spelen
op de springkussen en de

waterglijbaan. Dolle pret
hebben ze gehad. Tussen de
middag hebben we met zijn
allen een heerlijk frietje gegeten van de Smaeckmaker!
En om 14 uur was het einde
van de dag, de kinderen
mochten allemaal nog een
keer door de megafoon
roepen wat ze het leukste
vonden van deze week!

ook kijken op de Facebook
pagina van het kindercomité.
Groetjes Renate
Kindercomité Groede
(Carola, Hilde, Evelyn, Carina
en Renate)

Wij hebben echt een ontzettend leuke week gehad,
die alleen gedraaid kan
worden met behulp van
vrijwilligers. Wij willen dan
nogmaals alle vrijwilligers
en helpende moeders/vaders weer heel erg bedankt
voor jullie hulp! Op naar
volgend jaar!!
Voor meer foto’s van onze
activiteiten kunnen jullie
De Dorpsomroeper
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Op maandag 5 september
jl. is het nieuwe seizoen
weer van start gegaan.

en zouden het leuk vinden
wat meer leden te ontmoeten
op de bijeenkomsten.

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.

En weet u dat ons gebouw
aan de Markt 12 te huur is?
Alle voorzieningen zijn aanwezig. Wilt u er meer over
weten? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op.

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.
Natuurlijk ontbreken het
Sinterklaasfeest en de
Kerstviering niet bij ons, dit
zijn gezellige en feestelijke
bijeenkomsten.
Omdat de computer niet
meer weg te denken is uit
onze maatschappij en wij
als seniorensoos niet willen
achterblijven hebben we
een subsidieaanvraag bij de
Gemeente Sluis ingediend
voor de aanschaf van één
of meer computers en de
aansluiting hiervoor. Wij
willen onze leden de mogelijkheid bieden om gebruik
te kunnen maken van een
computer. Het volgen van
een cursus (gegeven door
vrijwilligers) is een optie.
En nu we het toch over de
computer hebben........ hebt
u de Sooskrant al in uw
brievenbus gemist?
De reden hiervan is dat de
Gemeente heeft besloten
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om de subsidie voor het
maken van de krant stop
te zetten. De krant wordt
voorlopig door ons gekopieerd
en u kunt desgewenst een
exemplaar afhalen in de
Soos. Zodra we over een
eigen computeraansluiting
beschikken in ons Soosgebouw kunnen we de krant
zelf digitaal aanleveren.
T.z.t. kunt u zich dan hiervoor
aanmelden.
Houdt u niet van kaarten of
biljarten maar hebt u een idee
voor bepaalde activiteiten
bijv. samen wandelen, eten,
fietsen, enz. laat het dan
a.u.b. even weten. We staan
open voor nieuwe suggesties

Natuurlijk willen we nog
graag alle donateurs hartelijk
danken voor hun bijdrage
aan de Soos, want mede
door deze steun kunnen
we bepaalde activiteiten
organiseren.
Voor meer informatie over
het Soosgebeuren kunt u
terecht bij Piet Brakman
(voorzitter) tel. 0117-371402
pbrakman14@gmail.com
of bij Sjoerd Frielink
(penningmeester/secr.)
tel. 0117-376670
senj.frielink@hetnet.nl

Aanleverdata
Dorpsomroeper 2016
De volgende editie zal alweer de laatste zijn voor het
jaar 2016. In die editie zullen we u ook op de hoogte
stellen van de aanleverdata voor het jaar 2017. Hieronder volgende de data voor de laatste uitgave van dit jaar:
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.

20 oktober
Kinderboekenweek
tentoonstelling
Van 19:00u tot 20:00u worden
ouders en grootouders uitgenodigd voor deze tentoonstelling
op de Meerstromenschool.
23 oktober
Bekervoetbal:
Groede 1 - Terneuzen 1
Het eerste elftal van v.v. Groede
is door naar de volgende ronde
en treft hierin Terneuzen, dat
in de 3e klasse van het zondagvoetbal uitkomt. Na het
bekersucces van vorig seizoen,
belooft het weer een spannende
middag te worden. Alle support
is welkom, dus komt allen om
14:30u naar het sportpark aan
de Traverse!
28 oktober
Jong United
Voetbalschool Jong United
organiseert op 28 oktober
(herfstvakantie) een voetbaldag bij v.v. Groede.
29 oktober
Halloween
Om 18:30u zal er een Halloween optocht starten. Om
19:30u is er een optreden van
Tijl Damen en om 20:30u
begint een heus Moordspel.
5 november
Pub Quiz
Voor het eerst organiseert
’t Overleg een heuse Pub Quiz!
Kom ook en test je kennis. Er
zullen diverse hapjes worden
geserveerd. Graag jezelf vooraf
opgeven voor deze gezellige avond.
5 november
Optreden Simeonkwartet
Om 20:30u zal het Simeonkwartet optreden in de Grote
Kerk te Groede. Het Simeonkwartet bestaat uit vier pianisten

en speelt onder andere Bach
voor vier klavieren en Bolero
op vier vleugels. Entreeprijs is
€17,50.
6 november
De derby
Groede 2 - Groede 3
Voor het eerst in de historie
heeft v.v. Groede een derde
elftal op de been gebracht. En
’t derde zit in de competitie met
’t twidde. De voorverkoop van
kaartjes voor deze wedstrijd is
inmiddels gestart.. Komt dat
zien, komt dat zien!
12 november
Jan van Damme (PZC)
in gesprek met Menno
Wigman
Een interessant evenement van
Groede Literair. U bent van
harte welkom om dit gesprek
bij te wonen in galerie De School
en vrijblijvend vragen te stellen
aan deze opvallende en belangrijke dichter. Inloop 19:30u,
aanvang 20:00u. Entreeprijs
is €7,50.
26 november
Optocht Sinterklaas
De rondgang door Groede vangt
aan om 14:00u bij ’t Torentje.
22 december
Volkskerstzang
Op deze donderdagavond is
het weer Volkskerstzang om
20:00u in de Grote Kerk te
Groede. Aan dit succes van
vorig jaar wordt een vervolg
gegeven, de repetities zijn al in
volle gang.
30 december
Jaarafsluiting in ’t Overleg
Op deze avond kan men nog
eens het jaar 2016 overlopen
met drankjes tegen een gereduceerd tarief.

Activiteiten
in Groede
7 januari
Nieuwjaarsconcert
Groede Live!
met Marjon van Iwaarden.
Zij is een zangeres die samen
met haar 4 bandleden Nederlandstalige pop brengt. Eigen
werk, afgewisseld met een
aantal weloverwogen covers.
Kaarten te bestellen via www.
grotekerkgroede.nl. Indien niet
uitverkocht, zijn er kaarten
aan de kassa verkrijgbaar.
Kaartclub de Groe
De kaartingen zijn weer in het
eetcafé ‘t Overleg om 19.30
uur voor jokeren en bieden. Let
op, de kaartdatum in januari
is verzet van 20 januari naar
6 januari! De data voor het
kaartseizoen:
2016: 28 oktober - 18 november - 09 december 23 december
2017: 6 januari - 03 februari
- 24 februari - 17 maart 07 april - 21 april
Kaarting v.v. Groede
Er zijn geen kaartingen
gepland voor dit seizoen. Wel
zal er twee keer per jaar een
bingo worden georganiseerd.
De exacte datums worden later
bekend gemaakt.
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 2016:
12 november - 10 december
De Dorpsomroeper
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