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De Dorpsomroeper 
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via www.groede.net

Inhoud

De volgende Dorpsomroeper verschijnt op 15 
februari 2017. Aanleveren kopij voor 25 januari 
2017 via email redactie. Foto’s en afbeeldingen niet 
in documenten verwerken, maar liefst in origineel 
formaat aanleveren.

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

Zie de maan schijnt door de bomen van de Markt op de Groe
Sinterklaas en zijn pieten op pad naar Spanje, wel een beetje moe
De kerst staat weer voor de deur met al zijn lichtjes en gezelligheid
En 2016 komt op zijn einde, dat is een feit 

Een jaar waarin we vele mooie momenten hebben mogen delen
Een jaar waarin Groede weer veel heeft klaar weten te spelen
Een jaar waarin Groede Leeft een evenement was om met plezier naar 
terug te kijken
We mogen trots zijn dat we dat met zijn allen hebben mogen bereiken

Een jaar dat het Kindercomité weer prachtige activiteiten heeft georganiseerd.
Elke keer een feest voor alle kinderen, het wordt enorm gewaardeerd. 
De kindervakantieweek, Halloween en het Sinterklaas feest waren een succes
Ja, met die dames van het Kindercomité, dan ben je aan het goede adres! 

Een jaar dat de Dorpsomroeper een nieuw jasje heeft,  
met een kleurtje hier en daar
Het was een hele klus, maar zijn enorm trots op elkaar. 
Want wij als redactie zijn blij met zo’n enthousiast lezerspubliek 
Dat maakt ons voor 2017 extra energiek.

Een jaar dat ook de voetbal hoogtepunten heeft gekend
Waar het feest- en voetbaloog van de supporters enorm is verwend 
Daarnaast Groede Festival, Groede Live, Groede Literair en het OWG
En dan vergeten we nog allemaal leuke dingen te vernoemen, ojeee

Wij als redactie blikken samen terug op een geweldig jaar
En kijken op dit moment erg tevreden naar elkaar 
Want wij willen de lezers enorm bedanken voor jullie enthousiasme  
en mooie stukken
En weten zeker dat het met jullie hulp volgend jaar zeker weer moet lukken 

Wij willen iedereen hele fijne feestdagen toewensen
En vier het met de meest liefdevolle mensen
Een gezond, gelukkig, mooie nieuw jaar en geniet van elkaar
Dan komt het in 2017 dik voor mekaar
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Voor deze rubriek duiken 
we elke keer weer in de 
oude edities van de Dorps-
omroeper. Daarnaast zetten 
we onderaan de rubriek een 
oproep voor wie nog oude 
Dorpsomroepers in zijn 
bezit heeft en ze eigenlijk 
niet meer wilt bewaren. 
En zowaar sprongen we als 
redactie weer in de lucht 
toen we van Jenny van Belois 
te horen kregen dat ze nog 
wat oude Dorpsomroepers 
had liggen op zolder, waar 
ze toch nauwelijks meer in 
keek. Ze gaf ons vele edities 
uit de jaren 2000 tot 2010, 
waarvan er bij ons nog veel 
exemplaren ontbraken. 
Ons archief wordt steeds 
completer. 

Bij het doorbladeren van de 
edities die we van Jenny van 
Belois kregen, zaten we vaak 
weer smakelijk te lachen of 
ons te verbazen over passages 
en weetjes uit de Groe in die 
tijd. Wat ons ook opviel was 
dat de redactie toentertijd (in 
2001 bestaande uit Monique 
Bouwens, William Florijn, 
Janien Hubregtsen en Eddy 
Traas) ook nog wel eens 
een prijsvraag uitschreef. 
Dit is iets wat de afgelopen 
jaren helemaal niet meer is 
gebeurd. We vonden het zo 
een leuk initiatief, dat we 
ook een prijsvraag hebben 
uitgeschreven. Want  
beter goed gejat, dan slecht 
verzonnen! Verderop in 

deze Dorpsomroeper kunt u 
ermee aan de slag. Net als bij 
de prijsvraag uit de tweede 
editie van het jaar 2001, 
moet u er ook voor deze 
prijsvraag op uit om tot de 
antwoorden te komen. Succes, 
en we hopen ook van u een 
antwoord te mogen ontvan-
gen via dorpsomroeper@ 
gmail.com of op een ge-
schreven papier bij een van 
de redactieleden.  

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. 

terug in de tijd met de Dorpsomroeper Groede
Via deze weg willen we al onze adverteer-
ders bedanken die het afgelopen jaar 
weer in de Dorpsomroeper hebben 
willen adverteren. We zijn erg blij 
met jullie steun, zonder jullie kan de 
Dorpsomroeper in de huidige vorm 
niet blijven bestaan!

Dank aan de volgende bedrijven:
Traas vloeren VOF, Eetcafé pension  
’t Overleg, Slank Zeeland, Aannemings-
bedrijf Luteijn, A.L. Wille VOF, Siersmede-
rij Pladdet, ’t Strijkschuurtje, supermarkt 
van Iwaarden, van Hoeve sierteelt, tank-
station van den Hemel, Traas cleaning, 
Grovebo, Hubo’s Drankboetiek, Eeterij 
Sjiek, de Vrijbuiter, Dutch Bargain en 
Personal Touch Travel

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

uitkijken naar de 
Dorpsomroeper
Sommige inwoners van Groede kijken 
reikhalzend uit naar het moment dat 
de Dorpsomroeper weer op de mat gaat 
vallen. Zo ook in oktober, toen de vierde 
editie van het jaar werd uitgebracht. 
Zo rond de 15e van de maand waren 
een vader en dochter uit de Voorstraat 
zo gespannen, dat ze speciaal voor de 
brievenbus hebben zitten wachten. 
Het leverde een prachtig plaatje op….

Prettige 
feestdagen en 
een gelukkig 
nieuwjaar
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Een mooie gelegenheid om 
deze straten op een andere 
manier in te gaan richten 
en ook uitkomsten van 
de parkeerenquête hierin 
mee te nemen. Tijdens een 
aantal voorgesprekken 
met de verantwoordelijke 
wethouder C. vd Vijver en 
Ingenieur M. Verhoosel, als-
mede medewerkers van het 
Gemeentelijk adviesbureau 
in dit soort zaken, hebben 
wij de wensen en ideeën 
van de Groedenaren op tafel 
kunnen leggen. Vervolgens 

is er een inloopavond geor-
ganiseerd op 28 september 
in de Drie Koningen. De 
Gemeente medewerkers 
waren blij verrast met de 
opkomst en iets minder met 
de bezwaren, die schriftelijk 
konden worden ingediend 
naar aanleiding van de 
voorgelegde plannen.

De Markt/Ellenstraat 
bewoners hebben inmiddels 
bericht gekregen dat er 
met een aantal van hun 
bezwaren rekening 

zal worden gehouden; de par-
keerstrook wordt gehand-
haafd op de huidige locatie 
en Glinten bij woningen 
bestaand uit gele gebakken 
klinkers zullen worden 
gehandhaafd.

Het autoluw maken van 
de Markt gedurende de 
zomerperiode is positief 
ontvangen en zodra dat 
verder is uitgewerkt, hoort 
u hierover meer.

De bewoners van de 
Brouwerijstraat/Woordweg 
zullen donderdag 15 december 
een vervolg inloopavond 
krijgen, omdat ook hier een 

groot aantal bewoners veel 
bezwaren heeft geuit. 

Deze werkzaamheden 
staan pas september 
2017 gepland. Wordt 

vervolgd…

Het bestuur van de Stichting timmert 
hard aan de weg. Er is inmiddels een 
nieuw sleutelplan, de lichten zijn voorzien 
van bewegingssensoren en er zijn nieuwe 
gordijnen in de vergaderruimte aangeschaft.

De huur blijft hetzelfde in 2017.
Huur vergaderruimte per uur: € 6,50   
Huur gymzaal per uur: € 8,50 
Huur keuken per uur: € 1,50
Huur beamer dagdeel: € 10,00

Hele dag:
Gymzaal+vergaderruimte+ keuken (zonder 
extra kosten voor opbouw) € 120,= *

*Andere mogelijkheden in overleg

Ins and outs van ’t torentje
Wij bieden een beamer te huur aan (zie 
prijslijst) en in de vergaderruimte kunt u 
gratis beschikken over een Whiteboard met 
flip-over papier en stiften.

Sporten met een vriendenclub, apenkooien, 
trainen, workshop, workout, workin, hobby- 
markt, Creabeamarkt, leesclub, lesclub, 
kletsclub, teamspiriting, (kinder)feestje, 
disco, dansen, repeteren, zingen, etc.etc.etc.

Diverse dag- en avonduren zijn nog beschikbaar.

Inlichtingen via torentjegroede@gmail.com
Het bestuur St. ’t Torentje

Wilt u ons steunen bij onze projecten?
Onze bankgegevens zijn: 
NL46 SNSB 0927 4868 49
t.n.v. Stichting Groede Literair

Meer info:
www.groedeliterair.nl
groedeliterair@zeelandnet.nl

Schrijversavond
12 november jl. ging Jan van Damme 
(PZC journalist en van geboorte Groedenaar) 
in gesprek met dichter Menno Wigman.
Galerie De School was gevuld met meer dan veertig 
toehoorders. De sfeer was goed en het publiek kon vragen 
stellen aan Wigman, wat interessante gesprekken opleverde.
De tweede, jaarlijkse Schrijversavond zal plaatsvinden op 
zaterdag 11 november 2017.
 
Een datum die u alvast kunt noteren is zaterdag 17 juni 2017, 
dan zal de zesde editie van De Avond van de Poëzie georganiseerd worden.
 

Minibieb
Met het onderhouden en aanvullen van de Minibieb aan de Markt komen wij zo nu 
en dan verrassende dingen tegen. Zo is er door iemand een set jeu de boules ballen 
neergezet. Ook vonden wij anonieme kaartjes en zelfs een liefdesbriefje in kinder-
handschrift.

werkgroep Parkeer en Verkeer Nieuws v/d
Dorpsraad

De gemeente Sluis gaat binnen afzienbare tijd riool-
werkzaamheden uitvoeren op een deel van de Markt/
Ellenstraat en een nadere fase Brouwerijstraat/Woord-
weg. Streven is dat begin 2017 de Markt/Ellenstraat aan 
de beurt komt waarbij Delta, gas- en waterleidingen zal 
vervangen en de riool-en herinrichtingswerken vanaf 
medio maart zullen gaan starten. 

NIEuwjAARSREcEPtIE 
ZONDAG 8 jANuARI, IN ’t OVERLEG

Namens de dorpsvereniging/dorpsraad 
Groede willen we u van harte uitnodi-
gen voor de jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie in Groede. 

Alle Groedenaren zijn vanaf 15:00u van 
harte welkom om elkaar het beste toe 
te wensen voor het nieuwe jaar. Vanaf 
16:30u tot 19:30u zal er live muziek zijn. 

  Wees welkom op 

de Nieuwjaarsborrel 

   voor alle 

   Groedenaren!
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voorlopig bestuur is aan de slag gegaan 
om alles in gang te zetten en dat heeft 
geresulteerd dat op 16 november 
j.l. de oprichtingsakte/statuten zijn 
gepasseerd bij de notaris in IJzendijke. 
De eerste ledenvergadering is op het 
moment van schrijven gepland voor 28 
november in de Senioren Sociëteit op de 
Markt in Groede. 

waarom heet de coöperatie 
Sluis-Schoondijke? 
De coöperatie is gevestigd in de Gemeente 
Sluis en de zonnepanelen worden 
geplaatst op het dak van Hydrauvision 
in Schoondijke. Alle bewoners van de 
kernen rondom Schoondijke mogen 
deelnemen aan zo’n coöperatie, de zgn. 
postcoderoosregeling.

Het is leuk om te constateren, dat er 
heel wat van de certificaten gekocht 
zijn door bewoners van Groede.
De eerste Zonne-Energie Coöperatie 

Zonne-Energie coöperatie 
Sluis-Schoondijke een groot 
succes!

In de vorige Dorpsomroeper kon stichting 
Duurzaam Groede al de ver gevorderde 
plannen bekend maken voor een Zonne- 
Energie Coöperatie. Toen was er al reden 
tot enthousiasme, maar het is altijd ge-
vaarlijk om voor de muziek uit te lopen.

Echter in dit geval niet, want op 7 oktober 
j.l. was er in de Grote Kerk een voorlichtings- 
bijeenkomst namens Duurzaam Groede. 
De bijeenkomst werd redelijk bezocht, 
zelfs zo redelijk dat we al vrij direct 
daarna op 19 oktober in diezelfde locatie 
een oprichtingsbijeenkomst konden 
organiseren! Op dat moment waren alle 
290 certificaten om deel te nemen in 
deze coöperatie al aan de man/vrouw 
gebracht. Dat betekent, dat er ongeveer 
70.000m kwh per jaar aan energie gaat 
worden opgewekt. Oftewel, voor onge-
veer 20 huishoudens. 

Na de oprichtingsbijeenkomst is er 
een voorlopig bestuur gekozen. Het 

van Zeeland had naast de meevaller in 
de vorm van een starters subsidie van de 
Gemeente Sluis nog een andere meevaller. 
Vanuit het Zeeuwse Klimaat Fonds is er een 
aanvullende subsidie verstrekt.

In de komende maand gaat het bestuur verder 
met de afwikkeling om energie opwekken 
in de Coöperatie mogelijk te maken. De 
verwachting is dat begin januari 2017 de 
eerste stroom van het dak komt en het is 
de bedoeling, dat de coöperatie officieel in 
gebruik wordt genomen op 18 januari 2017. 
U wordt op daarvan op de hoogte gehouden 
via de pers.

Voor stichting Duurzaam Groede zit deze 
klus er bijna op. Het was puur de bedoeling 
om de aanzet te geven tot het realiseren 
van een Zonne-Energie Coöperatie en dat 
is nu gelukt. Duurzaam Groede wilde als 
voorbeeld dienen en een soort stappenplan 
opzetten voor het ontwikkelen van meer 
Zonne-Energie Coöperaties.

Een nieuwe Zonne-Energie coöperatie is 
in de maak!
Het initiatief van Stichting Duurzaam 
Groede krijgt een vervolg en zal verder ont-

wikkeld worden door Adrie Neuféglise, 
in goed overleg met Stichting Duurzaam 
Groede.

De insteek is om in de hele Gemeente 
Sluis dit soort coöperaties van de grond 
te krijgen. De eerste afspraken zijn al 
gemaakt. Er is een dak van Belderok in 
Oostburg beschikbaar, waar getracht wordt 
een soortgelijke coöperatie te realiseren. 
Ook deze coöperatie gaat voor een op-
brengst van ongeveer 70.000 kWh.

Doordat er al meer inschrijvers waren 
dan nodig voor de 1e coöperatie, is er al 
heel wat belangstelling voor deze nieuwe 
mogelijkheid. Maar er is nog ruimte 
voor nieuwe leden/certificaten. Naast 
Oostburg zijn er plannen in Cadzand, 
Breskens en IJzendijke.

Heeft u interesse om deel te nemen, wilt 
u eventueel een groot dak beschikbaar 
stellen of wilt u van de verdere ontwikkeling 
op de hoogte blijven, stuur even een mailtje 
naar regioduurzamer@zeelandnet.nl of bel 
met Adrie Neuféglise via 06-18193017.

DORPSwINkEL 
VAN IwAARDEN

Walenstraat 10, Groede. 0117-37 12 70, 
iwaardengr@zeelandnet.nl

 Laat u verrassen.

www.vandenhemelgroede.nlwww.vandenhemelgroede.nl

Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl
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waterdunen expositie weg uit 
Grote kerk Groede

Met gemengde gevoelens hebben we 
afscheid genomen van de expositie die heel 
veel bezoekers trok. De huuropbrengst was 
gelukkig prima. Die zullen we zeker missen 
de komende jaren. Daar staat tegenover 
dat we de Franse Kerk weer geheel en al tot 
onze beschikking hebben voor activiteiten. 
We kunnen deze kerk goed verwarmen en 
dus ook in de winter verhuren en/of gebruiken 
voor nieuwe activiteiten. Leuke ideeën zijn 
van harte welkom. Mail ze aub naar 
grotekerkgroede@gmail.com en wie weet 
wordt jouw idee gerealiseerd. 

Vrijwilligers Grote kerk Groede

•  Annie van der Staal vertegenwoordigt 
de groep die de concerten Groede Life 
organiseert;

•  Jeanine Klaaijsen vertegenwoordigt de 
groep de Groede Festival organiseert;

•  Thijs Soeting vertegenwoordigt de groep 
die de kerk open houdt voor bezoekers;

•  Valesca van Velzen vertegenwoordigt de 
groep die de exposities organiseert;

•  Henk Cijsouw vertegenwoordigt de groep 
die zorgt voor het onderhoud;

•  Bart Groot vertegenwoordigt de groep die 
alle bestellingen doet voor de catering;

•  Anneke Verherbrugge en Hans rosseel 
vertegenwoordigen de groep die voor de 
financiën zorgt;

•  Ilse van de Velde en Valesca 
van Velzen verzorgen het 
secretariaat.

Samen vormen de 
hiervoor genoemde mensen 
het bestuur van Vrienden 
Van . . .

“Prachtig!” zal je denken en dat is het ook. 
Alleen die genoemde groepen zijn soms net 
iets te klein. Daarom zijn we nog steeds op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Alsjeblieft 
mensen, meld je aan! 

we zoeken naarstig:
>  Iemand die klassieke concerten wil  

organiseren;
>  Toezichthouders tijdens de openstelling 

van de Grote Kerk;
>  Mensen die klusjes willen doen;
>  Mensen die gastvrouw/heer willen zijn 

tijdens huwelijksbevestigingen en/of 
begrafenissen;

>  Mensen die de Kerstfair willen organiseren.

Neem contact op en laat je 
informeren over de mogelijk-
heden. Spreek iemand aan 
of stuur een mailtje naar: 
grotekerkgroede@gmail.com. 

Heeft u nog een 
fonduestel te leen? 
Geef deze dan af bij 

Nienke, Schuitvlotstr. 10. 
U krijgt ‘m na de fair 
weer schoon terug.



DE  DOrPSOMrOEPEr              13

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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Markt 27 •  Groede • 0117 851 599

www.eeterijsjiek.nl

November en december 
zijn voor ons een gezellige 
en drukke periode. We 
blikken terug en kijken 
voornamelijk vooruit naar 
de komende tijd.

Sinterklaas
Op 12 november (Sluis) en 
26 november (Groede) hebben 
we onze jaarlijkse Sinterklaas- 
optochten gehad. Elk jaar 
verzorgen we deze uitstappen 
met veel plezier, niet in 
de laatste plaats omdat de 
opkomst zo groot is. Dit jaar 
was het weer prachtig weer 
en wat waren jullie met 
veel in Groede! Wij zijn als 
Muziekvereniging trots dat 
we elk jaar voor zo’n mooie 
stoet mogen lopen.

Volkskerstzang Grote kerk
Na het succes van vorig jaar, 
is er dit jaar op 22 december 
weer een grote volkskerst-
zang in de Grote Kerk op 
de Markt in Groede. In het 
najaar van 2015 waren er 
signalen dat mensen in 
de aanloop naar kerst een 
nostalgische samenzang 
missen waarbij de bekende 
traditionele kerstliederen 
op het programma staan en 
het publiek massaal zelf kan 
meezingen. We gingen hier-
mee aan de slag en samen 
met de Stichting Vrienden 
van de Grote Kerk Groede 
kwam men al snel tot een 
programma. 

De teksten werden op een 
scherm geprojecteerd en de 
samenzang afgewisseld 
met instrumentale inter-| 

EEn vrolijkE noot 
van ‘hEt muziEk’

mezzo’s van bekende 
nummers in kerstsfeer. Het 
bleek een schot in de roos 
en de opkomst van publiek 
was boven verwachting. 
Van de uitnodiging om na 
afloop onder het genot van 
een gratis glaasje glühwein 
nog even gezamenlijk na 
te praten werd dan ook 
door bijna iedereen gebruik 
gemaakt en klonk veelvuldig 
de vraag: “Dit doen jullie 
volgend jaar toch zeker 
weer hè?” 

Dit jaar vindt dan ook 2e 
editie plaats op donderdag-
avond 22 december en is 
de presentatie weer in de 
bekwame handen van Piet 
Brakman. Gezien de reacties 
van vorig jaar zou het wel 
eens “volle bak” kunnen 
worden. In ieder geval kan 
men rekenen op een pro- 
gramma waarbij het publiek 
centraal staat en kan genieten 
van “zang” met de nadruk 
op “samen”.

De aanvang is om 20.00 
u en de toegang is gratis. 
Kerkzaal open vanaf 19.30 
u. Wees allen welkom!

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

High Tea € 17.50 p.p.
Pannetje v.d. dag € 10.95 p.p.
Tweepers.kamer vanaf € 70.-

Sinte Pier
Een week later, op 29 
december zijn we van de 
partij bij de Winter Wonder 
Wandeling in Sinte Pier. 
Tussen 18.30 en 22.00 zijn we 
te horen met diverse vrolijke 
meezingers. We hopen 
jullie allemaal te mogen 
begroeten op dit gezellige 
evenement.

Nieuwjaarsconcert in 
Breskens
Op zondag 22 januari 2017 
brengen wij in de SOW Kerk 
in Breskens ons jaarlijkse 
nieuwjaarsconcert ten 
gehore. Op het programma 
staat een brede variatie aan 
muziekstukken, van Bruno 
Mars tot Frank Sinatra komen 
aan bod. De uitdaging is 
aan u om niet stil te zitten 
tijdens dit concert. Naast 
het orkest speelt ook de 
slagwerkgroep en de jeugd-
groep een eigen repertoire. 
Het concert begint om 14.30 
uur en de entree is € 5,00 
per persoon, kinderen tot 
12 jaar gratis. Wij hopen 
u deze middag te mogen 
verwelkomen, de kachel 
staat aan!

  12              DE  DOrPSOMrOEPEr

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
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Eindelijk was het dan 
zover, de uitreiking van  
de voetbalplaatjes albums. 
Vanaf eind oktober kunnen 
er bij Jumbo en Tankstation 
van den Hemel voetbal-
plaatjes van Groede en 
Cadzand worden gespaard. 
De actie loopt tot en met 
25 december.

Voor de aanwezigen was 
het een vreemde gewaar-
wording om het plaatje van 
je eigen zoontje, kleinkind, 
buurmeisje, vriendje of 
bestuurslid in het album te 
plakken. In december zal 
er in samenwerking met 
bovengenoemde bedrijven 
nog een ruilmiddag worden 
georganiseerd.

Tot die tijd geldt, heel 
Groede plakt!

De Paptaartenderby
Op 6 november stond de 
heuse Paptaartenderby op het 
programma. Een prachtige 
strijd tussen ’t Twidduh 
en ’t Derde. Enrique van 
Opdurp was man of the 
match door de enige treffer 
van de wedstrijd te maken 
voor ’t Twidduh! De derby 
werd goed bezocht door de 
Groese aanhang, die vooraf 
met vuurwerk knalden en 
het veld met wat rookbom-
metjes in nevelen zetten. De 
sfeer was goed, het bleef nog 
lang onrustig na de wedstrijd 
in de derde helft…

Hé, ik heb jou !
Ook deze winter bent u hartelijk welkom 
in Het Vlaemsche Erfgoed. Het museum 
met zijn informatieve filmpjes over de 
ambachten blijft natuurlijk de moeite 
waard.

Deze winter ook
•  Kinderworkshops op woensdagmiddag 

op een creatieve manier werken met wol 
en textiel onder professionele begeleiding 
van mevrouw Gabrie van de Erfgoedwinkel. 
Prijs per kind incl. materiaal en  
versnaperingen €12,-. 

•   Kinderfeestjes, met vele creatieve activiteiten. 

Voor info tel.: 06-36303033.

winter in Het Vlaemsche Erfgoed
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EHBO Groede
Lieve kinderen ( en natuurlijk ook ouders) van Groede,

Op 26 november stond ik al vroeg naast mijn bed. Het was een spannende 
dag, want vandaag mochten wij met de Sint mee naar Groede. 

Op mijn kleine kalendertje naast mijn pietenbed had ik de dagen al 
afgestreept en vandaag was het dan eindelijk zo ver!! 
De huispiet had gezorgd voor een heerlijk ontbijt met pepernotenbroodjes, 
speculaascroissantjes en warme chocomelk. Toen iedereen klaar was, 
hebben we snel onze tanden gepoetst en zijn we op pad gegaan naar Groede. 

Gelukkig had de Bakpiet genoeg pepernoten gebakken!
Aangekomen in Groede stonden de dames van het Kindercomité al met 
smart op ons te wachten.

Op pad naar ’t Torentje vond ik het toch wel een beetje spannend.
Zouden er veel kindjes zijn? Wie zullen er zijn? 
Sinterklaas zag aan me dat ik het spannend vond maar hij stelde 
me gerust en zei: “Piet, rustig.. Je weet toch dat het in Groede altijd 
leuk en gezellig is”. En hij had gelijk!

Aangekomen bij ’t Torentje waren al die bekende blije gezichtjes weer 
aanwezig. Ik vond het zo leuk om al die lieve kindjes weer te zien, 
het was al weer veel te lang geleden!
Natuurlijk was ik wel al in Groede geweest om de schoentjes te vullen, 
maarja, dan liggen al die lieverds al lang te slapen! 

Het was mooi weer om de rondgang te doen en de muziekvereniging 
speelde ook weer geweldige muziek! Het is jammer dat je als Piet weer terug 
moet naar Spanje, want toen ik met de kindjes zo dorp liep dacht ik: 
“Ik zou hier best willen wonen!” 

Toen we terug waren, hadden de dames van het Kindercomité gezorgd 
voor een glaasje drinken voor de kindjes en kwam Lappie Lapstok nog 
een voorstelling geven. Ik ga haar eens vragen of ze eens naar Spanje 
wil komen, want ik vond dat ze dat super mooi deed.  Sinterklaas 
was ook erg onder de indruk hoor! 

Na de voorstelling van Lappie Lapstok mochten de 
kinderen nog een liedje zingen voor Sinterklaas en 
kregen ze een heerlijke chocoladeletter mee naar huis. 
Ik vond het jammer dat de dag zo snel voorbij gegaan 
is, want ik vond het zo gezellig!! 

Bedankt lieve kinderen voor het gezellige bezoek!

Liefs,  De Wegwijspiet. 

Op 27 oktober werd in ’t Torentje een AED 
en reanimatie cursus gehouden. De cursus 
was toegankelijk voor alle Groedenaren 
voor slechts €5,-. 

Op deze avond werd uitgelegd hoe een AED 
apparaat bediend moet worden. Daarnaast 
kwam ook reanimatie aan bod. Na een 
stukje theorie mochten de deelnemers 
hun kennis in de praktijk toepassen op een 
reanimatie-pop. Na afloop van deze avond 
kregen de deelnemers een Diploma reanimatie 
(BLS) en AED uitgereikt. 

Weet jij wat je moet doen als het noodlot 
toeslaat? Op donderdag 19 januari 2017 
wil de EHBO Groede nogmaals een avond 
organiseren, waarbij er uitleg wordt gegeven 
over het AED apparaat en het toepassen van 

De EHBO vereniging Groede zoekt 
mensen die bereidt zijn het EHBO 
diploma te behalen. Met voldoende 
deelname zouden wij een nieuwe cursus 
kunnen geven. 

De cursus kan gegeven worden op drie 
zaterdagen en de vierde zaterdag examen 
dag. Zijn er mensen die liever ‘s avonds de 
cursus willen doen, moet je rekenen op ca. 
7 avonden van 2 uur en een examen avond.

Om bij de evenementen in Groede te 
kunnen helpen, hebben we mensen 
nodig die voorzien zijn van een EHBO 
diploma. Ook mensen die bij een sport-
vereniging zijn aangesloten kunnen 
bij ons terecht met eventueel een extra 
les over sportblessures herkennen en 
behandelen.

Als je voor je diploma geslaagd bent is 
het wel zo dat je in de wintermaanden 
ca 6 lessen moet volgen om je diploma 
te behouden. In het EHBO diploma zit 
automatisch de cursus reanimeren en 

AED bediening, maar deze cursus is ook 
apart te volgen. Op 19 januari 2017 willen 
we nog een nieuwe cursus reanimeren 
geven. Geef je hiervoor via de mail op. 
Ons mail adres is : ehbogroede@gmail.
com. Hier kun je ook terecht voor andere 
vragen.

De kosten voor de reanimatie avond 
zijn € 5,00. De cursus EHBO hebben 
we nog niet uitgerekend, maar komt op 
ongeveer € 125,00, Hier zitten de cursus-
dagen in, boek en examen. Deze kosten 
kunnen veelal via de zorgverzekering 
terug gevraagd worden.

Hopelijk zijn er mensen die het EHBO 
diploma willen halen, want tijdens de 
jaarmarkt, cultuurweekend, sinterklaas-
optocht, koningsdag etc. zijn er toch 
mensen nodig.

Namens EHBO Groede,
Monique Bogema en Jenny van Belois
Mail : ehbogroede@gmail.com 

reanimeren. Ook deze avond is toegankelijk 
voor slechts €5,-. Opgeven vooraf is 
verplicht en kan via ehbogroede@gmail.
com of persoonlijk bij Jenny van Belois of 
Monique Bogema.
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Zaterdag 29 oktober vierden we Hal-
loween in Groede. We vierden het dit 
jaar in de Grote Kerk op de markt. Bij 
aankomst stonden de eerste griezels, 
heksen en spoken je al op te wachten. 
De kerk was versierd met slingers, 
enge spoken, heksen en overal enge 
geluiden en spinnen. We begonnen 
met een lampionnenoptocht door 
het dorp, waarbij her en der snoep-
jes gehaald kon worden. Dit jaar 
maakten we de ronde over de Markt, 
Schuitvlotstraat en de nieuwe wijk. De 
bewoners hadden er weer veel werk 
van gemaakt en overal waren huizen 
versierd en zaten er spoken in de tuin. 
Met een goed gevulde snoepgoedtas 
keerden we terug naar de kerk. Hier 
werden we getrakteerd op een eng 
spook verhaal van Tijl Damen. 
De sfeer zat er goed in! 

Na het optreden van Tijl Damen was 
het tijd om voor de jongere kids af 
te sluiten. Ze moesten immers nog 
kunnen slapen die nacht. De grotere 
kinderen waren nu aan de beurt voor 
het moordspel. Honderd jaar geleden 
was er namelijk in de Groe een echte 
moord begaan. Maar wie had het 
gedaan??? Over de Markt liepen overal 
enge spoken die iets te maken hadden 
met de moord. De kinderen moesten 
als echte detectives te werk gaan om 
er achter te komen wie deze moord ge-
pleegd had. De stuipen op het lijf deze 
dag, maar wel een super leuke dag. Op 
naar volgend jaar. Woehahahahh!!!!
 

Nieuws v/h 
kindercomité

Halloween



20              DE  DOrPSOMrOEPEr20              DE  DOrPSOMrOEPEr

theeschenkerij “de Schure” 

Op zaterdag 17 december organiseert 
Theeschenkerij “de Schure” weer de 
KErST HIGH TEA!

De aanvang is om 15.00u en het duurt tot 
+/- 20.00u. De kosten zijn 18,50 euro per 
persoon.

U wordt verwend met diverse zoete en 
hartige lekkernijen. De high tea is maaltijd 
vervangend! Een gedeelte van de theeschen-
kerij is ingericht als kerstdorpje.

reserveren; 06-51153653 of 
deschure@zeelandnet.nl

Alle inkomsten komen ten goede aan de 
zwerfkatten.

.......................................................................................

Stichting Zwerfkat west Zeeuws 
Vlaanderen.

In onze katten opvang worden dagelijks 20 
toilet bakken 2x per dag verschoond! Daar-
voor gebruiken wij al jaren geen grit meer, 
vanwege de hoge kosten. Wij gebruiken 
papiersnippers (lange, geen confetti), waar-
voor we zelf een zware versnipperaar heb-
ben gebouwd. Het Zwin College levert ons 

regelmatig zakken met snippers. Van vrienden 
en kennissen krijgen wij oud papier. Wij 
willen zeker niet de papier ophalers in 
Groede in de wielen rijden, maar wanneer 
iemand van zijn oud papier af wil mag het 
altijd bij ons voor de deur gezet worden.

In onze houtwerkplaats gebruiken we 
afvalhout voor het maken van vogelhuisjes, 
nestkastjes, mussenhotelletjes of meubeltjes. 
Deze proberen we te verkopen ten bate van 
de zwerfkatten. Wanneer iemand sloophout 
(planken, balkjes e.d ) of pallets heeft waar 
hij of zij van af wil; wij willen het graag 
hebben!

Even een telefoontje, een mailtje of een berichtje 
op de app en we komen het ophalen.
Tel.: 06-11593962
Mail:  bartemmy@zeelandnet.nl
Adres: Slijkstraat 8 Groede

Op zaterdag 21 mei 2016 
brachten ca. 40 oud 
commando’s een bezoek 
aan ons dorp. Gekleed in 
donkerblauw met groene 
stropdas met embleem en 
natuurlijk de Groene Baret 
op; de complete “commando”. 

Het korps commandotroepen 
bestaat in 2017 al 75 jaar. 
Vanaf die tijd hebben velen 
de commandotraining, 
die de zwaarste is van het 
leger, met goed resultaat 
afgelegd. Hiervoor werden 
ze onderscheiden met het 
ontvangen van hun Groene 
Baret. Hierdoor behoor je 
tot het elite-korps van het 
Nederlandse leger. 

Vanzelfsprekend hebben 
door de jaren heen ook veel 
Zeeuwen deze fysiek en psy-
chisch zware opleiding met 
goed gevolg afgelegd. Hier-
voor werd 25 jaar geleden 
de Commandovereniging 
Zeeland opgericht. Om dit 
te vieren werd een bezoek 
gebracht aan Zeeuws-Vlaan-
deren. Als eerste plaats was 
dat Groede. Koffie met een 
paptaart en een welkomst-

Bezoek van de Groene Baretten in Groede

woord door Adrie Oosterling. 
Wat ’n welkom! 

Na het welkomstwoord 
door onze voorzitter en het 
bekende “Tuinpad van mijn 
vader” door gastheer Adrie 
Oosterling, kregen we een 
rondleiding door het dorp. 
Na bezoek aan winkeltjes 
en oud ambachten en een 
uitleg over de Lutheranen in 
de Lutherse Kerk volgde als 
laatst een wandeling over 
de Markt met de bezichti-
ging van de Grote Kerk en 

een zonnig terrasje. Hierna 
gingen we verder door 
Zeeuws-Vlaanderen. Met de 
veelgehoorde opmerking: 
“Héé, dat zijn commando’s!” 
gingen we de bus in. Een 
warm welkom, vriendelijke 
uitleg en een mooi bezoek 
aan een warm dorp. Wie 
weet volgt er later nog een 
bezoek, het was een goede 
keus van onze vereniging.

Lou Traas - oud Commando
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Verwachtingen, wat heeft 
dat nog voor waarde tegen- 
woordig? Ik wilde voor deze 
column de verwachtingen 
opschrijven voor het aan- 
komend jaar en wat dat voor 
impact zou gaan hebben, 
maar wat kunnen we er 
mee? Juist, helemaal niks. 
Er zijn geleerden die beweren 
alles tot in de details te kunnen 
voorspellen, maar als het 
dan anders loopt dan dat 
ze voorspeld hebben luidt 
het antwoord vaak; “Tjah 
dat konden we niet zien 
aankomen”. 

Dit doet me al snel weer 
denken aan de Olympische 
Spelen van afgelopen zomer. 
Sportdatabureau Gracenote 
had zijn voorspellingen 
helemaal afgerond en wist 
het zeker, 28 medailles 
zouden er behaald worden 
waarvan 6 met een gouden 
rand. Twee maanden later 
blijkt dat we met een score 

van 19 medailles waarvan 
8 gouden, er totaal 30% 
minder medailles zijn 
behaald dan voorspeld, 
maar wel 30% meer gouden 
gewonnen zijn dan was 
ingeschat door het sport- 
bureau. En denk maar niet 
dat het bewuste sportdata- 
bureau achteraf nog de 
oorzaak publiceerde hoe het 
kwam dat deze voorspelling 
onjuist was. 

Want het is inderdaad niet 
te voorspellen dat Dafne 
Schippers plots niet zo sterk 
bleek als dat we allemaal 
dachten. En het is inderdaad 
ook niet te voorspellen dat 
Sanne Wevers een wereld-
prestatie afleverde op de 
balk. Goed, misschien dat 
haar naaste familie dit wel 
had zien aankomen, maar 
dan was het meer gebaseerd 
op hoop dan op rationele 
redenatie. Ook konden wij 
als normale Nederlanders 
niet inschatten dat Ferry 
Weertman zijn verrassende 
zwemtactiek zeer goed 
bleek uit te pakken op de 
10 kilometer open water. 
En dat zijn juist de dingen 

die het leven zo leuk maken, 
de onvoorspelbaarheid. 
Alhoewel, dat heeft ook zeer 
zeker zijn keerzijde. Dat een 
vliegtuig met een Braziliaans 
voetbal elftal neer stortte, 
was op zijn zachtst gezegd 
onvoorspelbaar te noemen. 
Echter denk ik niet dat deze 
onvoorspelbaarheid veel 
heeft bijgedragen aan de 
levensvreugde van de familie 
leden van dit voetbal elftal. 
Minder rigoreuze voor-
beelden zijn er ook te 
noemen, zo voorspelden 
vele geleerden dat Amerika 
de allereerste vrouwelijke 
president ging krijgen. Maar 
2 maanden later staat er een 
alles-behalve vrouwelijke 
persoon aan het roer van 
het land van de vele moge-
lijkheden. 

Kortom, de toekomst 
voorspellen kan altijd, maar 
zeker weten doen we het 
nooit. Daarom zal ik jullie 
ook niet lastig vallen met 
mijn glazen bol voor 2017. 
Ik ga jullie ook geen discussie 
voor schotelen, wel wil ik u 
als lezer een advies mee geven 
voor 2017; Carpe Diem. 
Geniet van elke dag, ook al 
willen we zoveel voorspellen 
in het leven, de dag van 
morgen kan zomaar anders 
zijn dan verwacht.  

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. 

Eerste Groese Pub 
Quiz in ’t Overleg
Op 5 november was het dan zover, de eerste 
Pub Quiz ooit georganiseerd in Groede. 
Dagen, weken, maanden van voorbereiding 
getroffen door de verschillende teams. 
Zo vernamen we bijvoorbeeld dat team 
Wolfpack, met wat Groese dames in de 
gelederen, al enkele avonden samen had 
gezeten om beslagen ten ijs te komen op 
die bewuste zaterdagavond in ’t Overleg. 

Maar de meeste voorbereiding van allemaal 
werd getroffen door de organisatoren zelf; 
Jelko Sweegers en Laura Mookhoek. Want 
vragen beantwoorden is moeilijk, maar 
vragen bedenken nog veel moeilijker. De 
vragen moeten geschikt zijn voor een breed 
publiek, ze mogen niet te makkelijk en 
niet te moeilijk zijn. Een rondgang langs de 
deelnemers leerde ons achteraf dat het ze 
goed gelukt is. 

In totaal kwamen er in 8 rondes 80 vragen 
naar voren. Tussendoor werden de deelnemers 
voorzien van lekkere hapjes uit de keuken 
van ’t Overleg.

De uiteindelijke winnaars zijn naar de Groe 
afgereisd voor niets minder dan de winst. Ze 
zaten op de voorste tafel en hadden aan het 

eind een flinke voorsprong op de rest van de 
deelnemers te pakken. Nogmaals feliciteren 
we het team de ‘Zeebra’s op pad’; ron van 
Galen, Marjan Dees, Marc van Vlierberghe 
en Marloes Tresonie- de Krijger. 

Een waardevolle vermelding krijgt het team 
wat op de tweede plaats is geëindigd. Weinig 
voorbereiding, maar opmerkelijk veel  
gezamenlijke kennis kwam uit het team 
van de Zeerovers; ruud Bolijn, Kimberley 
Vermeire, ruben Goethals en Max roovers. 

Gezien de erg leuke reacties van de deelnemers 
gaat er wel een vervolg komen! Als je geïnte-
resseerd bent voor de volgende editie, kan je 
je nu alvast gaan inlezen. Als je bijvoorbeeld 
weet waar de Titanic is gebouwd, wat de 
munteenheid in Thailand is en in welk jaar 
JF Kennedy vermoord is, kan je de volgende 
editie een goede gooi doen naar de eindover-
winning!

De uitslag van De 
eerste groese Pub Quiz

Winnaar: zeebra’s oP PaD  52.5

2. Zeerovers 42
3. Four Tops 39
4. Hopeloos 35
5. AmbiAnce 32
6. Fc. De KAmpioenen 30.5

7. Fc. mugguHgeHeugen 27.5

8. WolFpAcK 27
9.  vrAAgTeKen 26
10. v’Tjes 22
11. sven & KAy 13.5
12. ADAm en evA 6
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Komt u gezellig mee-eten?
De medewerkers van Travalje 
Subiet Groede onder leiding 
van Jacob (vandaar de naam 
Vader Jacob) koken 1 x per 
maand een lekkere maaltijd. 

De maaltijden worden op-
gediend in de Seniorensoos. 
En wat is er gezelliger dan 
samen te eten? Eten is een 
sociaal gebeuren waarbij het 
eten belangrijk is maar ook 
de gezelligheid speelt daarin 

binnenkomst). De eerst- 
volgende maaltijd die wordt 
geserveerd is op 21 december. 
Dan zal er erwtensoep met 
brood worden gemaakt. 
Vanaf januari vindt in princi-
pe op elke laatste woensdag 
van de maand deze activiteit 
plaats. U zult hier binnen-
kort een uitnodiging in de 
brievenbus krijgen waar 
alles op vermeld staat. On-
dersteun dit mooie initiatief 
en kom mee-eten. Van harte 
welkom.

een belangrijke rol. Vooral 
voor mensen die alleen zijn 
is het samen praten gezellig 
en het stimuleert de eetlust. 

Ook mensen met een 
partner zijn uiteraard van 
harte welkom om aan te 
schuiven. Op deze manier is 
er de mogelijkheid om met 
andere mensen in contact 
te komen. U hoeft alleen 
maar aan te schuiven en te 
genieten. We hebben inmid-

Een vriendelijke groet na-
mens de Senioren Sociëteit 
en Travalje Subietdels 3 maaltijden achter de 

rug en krijgen hierop leuke 
reacties.

Een mooi initiatief waarbij 
het mes aan twee kanten 
snijdt. De medewerkers van 
Travalje Subiet kijken er 
naar uit om te mogen koken 
en u, als gast, hoeft alleen 
maar aan te schuiven. Hoe 
fijn is dat. De kosten voor 
een maaltijd bedragen  
€ 4,- p.p.( gepast betalen bij 

Piet Brakman, voorzitter 
(06-53874750)
Jacob de Cock Travalje 
Subiet (0117-376501)

Zoals aan het begin van deze Dorpsomroeper 
vermeld, hebben we het leuke initiatief van 
de redactie uit 2001 overgenomen en een 
prijsvraag ontworpen. De vraag toentertijd 
was waar een bepaald voorwerp zich in het 
dorp bevond. En met die insteek hebben we 
nu als redactie weer een mooie prijsvraag 
voor jullie bedacht. 

Bij een wandeling door het dorp, viel het 
ons op een avond op dat sommige huizen 
in Groede een naam hebben. Als voorbeeld 
ziet u een afbeelding van een huis uit Veere, 
dat “Bordeaux Oxhooft” is genoemd (voor 
de geïnteresseerden is de betekenis terug 
te vinden op www.stichtingveere.nl). De 
huisnamen zijn vaak terug te vinden boven 
deuren, op houten planken tegen de wand 
van een huis of op een hekkentje voor het 
huis. De betekenissen van de huisnamen in 
Groede weten we als redactie niet, mochten 
jullie weten waar de betekenissen vandaan 
komen, kan dit bonuspunten opleveren!!

Om de antwoorden te vinden, hoeft u 
Groede niet uit te rijden voorbij de blauwe 
uitgangsborden van het dorp. Door een 
mooie wandeling door de dorpskern van 
Groede zult u al vele antwoorden bij elkaar 
verzamelen. 

Zie hiernaast de kruiswoordpuzzel, die op 
te lossen is door de goede letters van de 
antwoorden in de juiste vakjes in te vullen. 
Uit de dikgedrukte vakjes zal verticaal een 
antwoord ontstaan. Uit de juiste inzendingen 
verloten we een heerlijk grote paptaart, 
uiteraard met “bruune suuker” geserveerd 
en door ons persoonlijk afgeleverd bij u 
thuis. 

U kunt uw antwoord insturen via 
dorpsomroeper@gmail.com of 
in de brievenbus steken bij 
Blekestraat 39 in Groede met 
vermelding van uw naam en adres. 

We wensen u veel succes!

1. in welke straat staat het huis -’t mooi boeltje-?
2. Hoe heet het huis op de Woordweg 10?
3. op welk huisnummer staat “de cockpit”?
4. Hoe heet het huis aan de brouwerijstraat 46?
5. in welke straat staat -d’ouwe smisse-?
6. in welke straat staat het huis “de papvreter”?
7. op huisnummer 19 staat -casa mia-, maar in welke straat?
8. Wat voor kleur heeft het hekkentje waarop de huisnaam “de Hosvazze” staat?
9. in welke straat staat -’t blaauwe Huys-?
10. in welke straat staat -‘t Hoof ’t Kwartier-? 
11. Hoe heet het huis aan de Traverse 1 ?
12. Hoe heet het huis aan de voorstraat 35?
13. Hoe heet het huis links naast -d’ouwe smisse-?
14. in welke straat staat het huis -Weltevree-?

Samenwerking met travalje Subiet

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

13.
14.

12.
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17 december
kerstfair Groede
U bent vanaf 11:00u ’s morgens 
weer van harte welkom in de 
Grote Kerk te Groede. 
(zie p.10)

17 december
kerst High tea bij thee-
schenkerij “de Schure”
Vanaf 15:00u bent u van harte 
welkom bij deze Kerst High 
Tea. (zie p.20)

18 december
kersttruienborrel bij 
Eeterij Sjiek
Samen borrelen in kerstsfeer. 
Trek je leukste, gekste, vrolijk-
ste kerst trui aan. 

21 december
Gezamenlijke maaltijd 
bij de Senioren Societeit
Wees allen welkom tijdens 
deze maaltijd die is opgezet 
door Travalje Subiet in 
samenwerking met de Senioren 
Sociëteit. (zie p.26)

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. Toegang is gratis.

29 december
winter wonder wande-
ling te Nieuwvliet
Ondanks dat er in deze agenda 
enkel Groese activiteiten voor-
bij komen, maken we voor 
Sinte Pier graag een uitzon-
dering. Vele Groedenaren 
zagen we afgelopen jaar al 
richting Nieuwvliet gaan en 
ook de muziekvereniging zal 
er tussen 18:30u en 22:00u te 
horen zijn met diverse vrolijke 

Activiteiten 
in Groede

Check groede.net 
voor een uitgebreide 
activiteitenkalender

meezingers. Heel Nieuwvliet is 
ondergedompeld in Winter
Wonder Land en u kunt er een 
mooie wandeling maken met 
enkele leuke stops onderweg. 
Een aanrader!

30 december
“De laatste van het jaar…” 
in de Lutherse kerk
De jaarafsluiting van Adrie 
Oosterling. Koffie, Glühwein, 
verdwaalde nieuwe teksten en 
een poging om vooruit te kij-
ken. De deuren gaan open om 
19:30u en het programma zal 
aanvangen om 20:15u. Voor 
meer info: 06-50617910

30 december 
jaarafsluiting in ’t Overleg
Op deze avond kan men nog 
eens het jaar 2016 overlopen 
met drankjes tegen een geredu-
ceerd tarief. 

7 januari
Nieuwjaarsconcert Groede 
Live! met Marjon van Iwaar-
den. 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. En 
indien niet uitverkocht aan de 
kassa.

8 januari
Nieuwjaarsreceptie bij ’t 
Overleg
Alle Groedenaren zijn vanaf 
15:00u welkom om elkaar het 
beste toe te wensen voor het 
nieuwe jaar. Vanaf 16:30u tot 
19:30u zal er live muziek zijn. 
Wees allen welkom!

19 januari
AED & Reanimatie cursus
(zie p.16)

27 januari
Zeeuwse avond bij Eeterij 
Sjiek
Deze avond wordt een menu 
vol Zeeuwse verrassingen 
geserveert. Wees er snel bij, 
want vol is vol. 

28 januari
Speciaalbieravond bij ’t 
Overleg
Vanaf ca. 21:00u zal u 
verschillende speciaalbieren 
kunnen proeven en staan er 
verschillende hapjes voor u 
klaar. Wees er snel bij, want 
vol is vol. 

4 februari
theatervoorstelling 
“De gelukkige prins” 
In de Grote Kerk te Groede 
vindt deze opvoering van Niels 
Brandaan Cotterink plaats. 
Meer info: Ruud Muusze. 

18 februari
Biertapwedstrijd bij 
’t Overleg
Vanaf 21:00u nemen de deelnemers 
het tegen elkaar op. Wie tapt 
het mooiste biertje van Groede 
en omstreken? Vooraf opgeven 
is verplicht, de deelname 
bedraagt € 10,00 p/p 

4 maart
kleinkunstprogramma 
Adrie Oosterling
Op deze zaterdagavond vanaf 
20:00u zal Adrie Oosterling 
zijn kleinkunstprogramma 
aan u presenteren in Huisthea-
ter de Twee Duiven. Meer info: 
06-50617910.

11 maart
concert Eddie & the 
cruisers
In de Grote Kerk te Groede. 
Brengt met zang en gitaar 
naast eigen nummers ook 
relaxte covers uit de jaren 70 

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 
2017
Voor het nieuwe jaar 
zijn de aanleverdata 
gelijk gebleven aan 
die in 2016. We 
hebben het schema 
opgesteld om voor 
iedereen duidelijk 
te krijgen wanneer 
de Dorpsomroepers 
in het dorp bezorgd 
gaan worden. Er zullen 
weer vijf edities 
worden uitgebracht 
in het jaar 2017. 
De data zien er als 
volgt uit:

  uiterlijke  
aanleverdatum: 

 In de brievenbus: 

> 1e uitgave 2017
 25 januari
  15 februari

> 2e uitgave 2017
 25 maart
 15 april

> 3e uitgave 2017
 25 juni
 15 juli

> 4e uitgave 2017
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave 2017
 25 november
 15 december

Elke bewoner van Groede 
kan deze Dorpsomroeper 
ontvangen. Kent u iemand 
die de Dorpsomroeper niet 
ontvangt, laat het ons weten 
via dorpsomroeper@ 
gmail.com.

tot en met nu. Meer info: 
Annie van der Staal. 

25 maart
concert Mulder & Sons
In de Grote Kerk te Groede. 
Meer info: Ruud Muusze.

Exposities
Bij Galerie EdeSART aan de 
Molenstraat 18 is er vanaf 1 
december tot 14 januari 2017 
een Moderne Kerst Expositie te 
bekijken, tijdens deze expo is de 
galerie in kerstsfeer in combinatie 
met moderne kunst.
 
Vanaf 16 januari tot 16 maart 
is er een winterexpostie met 
nieuwe werken van verschillende 
kunstenaars (beelden,fotografie, 
design en schilderijen) en zal de 
galerie mooi verlicht zijn.
Openingstijden: Vrijdag-zater-
dag en zondag van 12 u tot 18 u.
Of op afspraak : 0610881938

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! Op 23 december is 
de laatste kaarting van 2016.
De data voor het kaartseizoen 
in 2017:
6 januari - 3 februari - 
24 februari - 17 maart - 
7 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. 

Senioren Sociëteit
Wekelijks kan men op de 
maandagmiddag van 13.30 
tot ca.16.30 uur een kaartje 
leggen (jokeren, frikken) en 
biljarten. Er worden nog 

(extra) spelers gezocht om te 
biljarten op de maandagavond 
van ca. 19.00uur tot 21.00 uur. 
Ook op donderdagochtend 
wordt er gebiljart van 09.00 
tot 12.00 uur. Loop vrijblijvend 
eens even binnen. 

Elke laatste dinsdag van de 
maand wordt er bingo gespeeld. 
Iedereen is hier welkom! Dit 
binnen een informele en gezellige 
sfeer in ons gebouw. 

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

Inzameldata oud Papier 
2017:
14 januari - 11 februari - 
11 maart - 8 april - 13 mei - 
10 juni - 8 juli - 12 augustus - 
9 september - 14 oktober - 
11 november - 9 december

Het Vlaemsche Erfgoed
De Erfgoedwinkel is op dinsdag 
en vrijdag geopend. Een bezoek  
aan het museum is dan niet 
mogelijk, maar de Erfgoed- 
winkel kunt u tussen 10:00u en 
15:00u wel gewoon bezoeken.




