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De feestdagen liggen al weer een tijdje achter ons en velen van ons zijn 
weer begonnen met de goede voornemens van 2017.
Bij de een zal het beter gelukt zijn dan bij de ander, maar gelukkig is die 
Blue Monday ook al weer passé!

Wellicht hebben velen van jullie de ijzers onder gebonden en eind januari 
heerlijk geschaatst! Mooi om te zien dat Groede zoveel sportieve en fanatieke 
winterliefhebbers heeft! Velen waren te vinden op de Blikken, een prachtig 
mooi stukje natuur wat Groede te bieden heeft. 

Maar voor jullie het weten is het weer bijna lente en dat betekent: naar 
buiten! In het zonnetje en wellicht genieten op een terrasje. Wij kijken 
daar in ieder geval weer erg naar uit!

De lente betekent ook voor ons dorp dat er weer veel activiteiten zijn en 
naar horen zeggen heeft 2017 weer bijzondere momenten en activiteiten 
in petto! 

De winterstop is ook weer voorbij, dus kunnen de voetballiefhebbers ook 
weer genieten van een spannende tweede helft van het seizoen. Wij zijn 
erg benieuwd wat onze elftallen weer gaan presteren! 

Verder willen we u bedanken voor weer een enorme aanwas van nieuwe 
kopij. Vele verenigingen, bedrijven en dorpsbewoners doen enorm hun 
best om van elke uitgave iets moois te maken. Wij willen u vragen dit in 
2017 weer te blijven doen zodat we ieder weer kunnen verblijden met 
mooie uitgaves in 2017.

Bij deze veel leesplezier!

De redactie

De Dorpsomroeper 
is ook online te lezen 
via www.groede.net
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wonen in Groede
In de afgelopen maanden 
zijn we druk bezig geweest 
met het tweede woningen 
beleid. Ondanks de vele 
energie die we erin hebben 
gestoken, heeft dit op 22 
december niet geleid tot de 
uitspraak die wij voor ogen 
hadden. Het was een moei-
zaam en lang traject, waarin 
we veel geleerd hebben wat 
we in de toekomst weer 
kunnen gebruiken. Het on-
derdeel “wonen in Groede” 
blijft bij ons op de radar 
staan en daar zullen we in 
de toekomst ons verder over 
gaan buigen. 

Parkeer&Verkeer
Op het gebied van parkeer 
en verkeer zijn er ook veel 
ontwikkelingen gaande. In 
december is er een avond 
georganiseerd voor de 
bewoners aan de Woordweg 
en de Brouwerijstraat om de 
plannen voor de rioolwerk-
zaamheden te bespreken. 
Twee varianten werden 
gepresenteerd waarin bij de 
ene variant meer groen was 
verwerkt en bij de andere 
meer parkeergelegenheden. 

De feedback die de gemeente 
heeft ontvangen op deze 
avond was erg constructief, 
waarmee de gemeente 
weer aan de slag kan. Voor 
de werkzaamheden op de 
Markt zal de Delta meer 
werk nodig hebben dan 
vooraf gedacht, hierdoor 
zullen de rioolwerkzaam-
heden doorschuiven naar 
september 2017. Aan het 
einde van het jaar zullen de 
werkzaamheden compleet 
moeten zijn. Hierdoor komt 
deze planning gelijk te liggen 
met de werkzaamheden 
voor de Brouwerijstraat en 
de Woordweg.

kernbezoek
Op 14 februari zal het kern- 
bezoek van de gemeente 
Sluis plaats hebben, hier-
voor heeft elke inwoner 
van Groede een uitnodiging 
gehad. Hierin werd ook ge-
vraagd om een enquête in te 
vullen. De eerste resultaten 
van deze enquête druppelen 
tijdens het schrijven binnen. 
Zeer goede feedback en zaken 
waar wij als dorpsraad ook 
iets mee kunnen. Wat ons 
met name heel erg positief 

Nieuws v/d
Dorpsraad

dak als energie productie locatie met als 
hartje van de postcoderoos GrOeDe.

Dat betekent dat inschrijven is toegestaan 
voor inwoners van Groede zelf en ook 
voor alle omliggende postcodes (zoals 
Breskens, Nieuwvliet en Oostburg). 

Voor meer informatie en eventueel in-
schrijven kunt u terecht op onze website 
www.maakonzeregioduurzamer.nl

Natuurlijk kunt u ons ook uitnodigen 
voor een persoonlijk gesprek, dat kan 
via email regioduurzamer@zeelandnet.
nl of telefonisch 06 18193017.

N.B.: Mochten er nog dak eigenaren 
zijn die hun dak willen aanbieden, 
vernemen wij dat graag. Dit kan ook via 
bovengenoemde contactgegevens en/of 
de website.

Adrie Neuféglise, Maak Onze regio 
Duurzamer.

Groede krijgt een 
eigen postcoderoos 
coöperatie!
Nadat met een uitgebreid leerproces de 
1e Zeeuws Zonne energie Coöperatie 
door Stichting Duurzaam Groede is 
opgericht (de Zonne energie Coöperatie 
Sluis-Schoondijke U.A.), heeft Maak 
Onze regio Duurzamer het stokje in 
goed overleg met de Stichting Duurzaam 
Groede overgenomen. 

Stichting Duurzaam Groede had als 
primaire doel de 1e coöperatie op te richten 
en zo een soort model te leveren voor 
vervolg projecten in de Gemeente Sluis. 
We mogen zeggen, dat is zonder meer 
gelukt! Inmiddels komt de eerste stroom 
van het dak van Hydrauvision voor de 
deelnemers van de 1e coöperaties.

Maak Onze regio Duurzamer heeft het 
stokje over genomen en het leek ons een 
goed idee om nu ook Groede direct aan 
een coöperatie te kunnen koppelen. Dat 
is gelukt met medewerking van VACQ 
Schoondijke, zij zijn leveranciers van het 

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

opviel in de tussentijdse 
evaluatie van deze enquête, 
was het antwoord op de 
vraag “wat vindt u mooi 
aan Groede?”; in bijna alle 
antwoorden kwam het 
woord “samenhorigheid” 
naar voren. Iets wat wij als 
dorpsraad graag met u en 
alle andere Groedenaren 
nog meer willen versterken 
in de komende jaren. 

Inwonersaantal
Aan het begin van het jaar 
heeft de gemeente Sluis de 
kerncijfers bekend gemaakt 
met betrekking tot het 
inwonersaantal. Waar 
er in december 2015 nog 
1033 inwoners in Groede 
woonden, waren dit er een 
jaar later 1019. een reductie 
van 1,4 % oftewel Groede 
telt 14 inwoners minder dan 
vorig jaar. In totaal wonen 
er 23659 inwoners in de 
gemeente Sluis, dat wil dus 
zeggen dat 4,3 % van de 
bevolking in de gemeente 
Sluis een echte Groedenaar is. 

Nieuwjaarsborrel

Wij wensen iedereen nogmaals een gelukkig en gezond 2017! 

Dit jaar was op 8 januari weer de traditionele Nieuw-
jaarsborrel. Het werd georganiseerd bij ‘t Overleg. 
Het was al vroeg lekker druk en alle verenigingen en stichtingen 
waren goed vertegenwoordigd. Het oude jaar werd met elkaar 
geëvalueerd en mooie plannen werden gemaakt voor 2017. 

‘t Overleg had die middag gezorgd voor Live muziek van MisterMiss en Martin had 
zijn kookkunsten weer laten zien met heerlijke hapjes.. Martin en Marielle, bedankt 
voor de gezellige middag!
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Sterk zijn       
Een taart, van buiten is hij sterk maar vanbinnen 

loopt de chocolade er zo uit. Zo is ook hoe de 

mens zich uit. Heel sterk en niet bang. Maar 

vanbinnen lopen de tranen al lang. Maar dat 

hoeft niet. Ze roepen niet zomaar bange Piet.

Je mag ook wel eens verdrietig zijn. 

Dan ben je niet meteen klein.

En je mag ook wel eens je tranen laten lopen. 

Misschien zie je later wel in, hoe je de touwen 

vast kunt knopen.

Het is knap dat je sterk bent.

Maar het is ook goed dat je je tranen kent.

Fleur Manneke

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

Gastles bovenbouw 
Meerstromenschool 

Er werd een klein feestje 
gebouwd bij Hydrauvision 
in Schoondijke. De orga-
nisatie was in handen van 
het bestuur van Z.E.c. 
Sluis-Schoondijke, de 
zonne-energie coöperatie 
die op initiatief van Stichting 
Duurzaam Groede tot 
stand is gekomen.
 
Onder ruime belangstelling 
heeft wethouder Peter 
Ploegaert van de Gemeente 
Sluis met een forse druk 
op de knop de installatie in 
werking gesteld. Het was 
leuk om te zien dat er al 

woensdag 25 januari 2017, officiële in gebruikstelling 
van de Zonne energie coöperatie Sluis-Schoondijke

In december gaven Tijs van Bragt en 
Hans van de Geer op de basisschool een 
gastles over poëzie. De kinderen deden 
enthousiast mee en gingen na de les 
thuis aan de slag met het schrijven van 
een gedicht. Hier was een wedstrijd 
aan verbonden. er werden twee prijzen 
(jeugdboeken) gesponsord door Bruna 
Oostburg, ter verloting onder de deel- 
nemers. De twee winnaars met de  
origineelste gedichten, Britt Jongman  
en Fleur Manneke, kregen ieder een  
boekenbon. Dit prachtige gedicht van 
Fleur willen we u niet onthouden.

gelijk zoveel energie was 
opgewekt, dat er spontaan 
een lamp aanging.
 
Voorafgaand aan deze 
plechtigheid, had emmy 
de Koeijer (voorzitter van 
de coöperatie) al met een 
mooie speech alle personen 
en bedrijven bedankt, die 
meegewerkt hebben aan de 
realisatie van dit project. 
Daarna heeft de wethouder 
het woord genomen en de 
felicitaties overgebracht 
namens de gemeente met 
het realiseren van dit 
project. Hij noemde het een 

voorbeeld hoe er samen 
aan een mooie duurzame 
samenleving kan worden 
gewerkt. Hij hoopt dan ook 
dat er nog vele van dit soort 
initiatieven zullen volgen.
 
Daarna met z’n allen naar 
buiten om de installatie 
“echt“ in werking te stellen. 
Terug binnen in de kantine 
van Hydrauvision werd dit 
alles nog goed gevierd onder 
het genot van een drankje 
en een hapje.

Bij vertrek werd er nog een 
“zonnig” presentje uitgereikt!
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Slopen voor Dorcas

Voorleesontbijt kleuters
Woensdag 25 januari heeft ons jaarlijkse voorleesontbijt weer plaatsgevonden. 
Opa Thijs heeft de kleuters weer voorgelezen, nadat er eerst een heerlijk gezond ontbijt was 
verzorgd.

Who’s got talent
Ook de kleuters van de Meerstromenschool zullen 
meedoen aan Who’s got talent in Nieuwvliet op 11 
februari in het dorpshuis. In de volgende editie van 
de Dorpsomroeper kunnen we u wellicht voorzien 
van een kort verslag en wat leuke foto’s!

CarnaVal
Op 24 februari vieren de kinderen van de 
Meerstromenschool carnaval 
op school. Aansluitend hebben 
ze daarna een week vakantie.

Even geduld a.u.b, 
want we zijn er even niet 

Tenminste niet zoals u het de afgelopen 
10 jaar gewend was, tijdens het eerste 
weekend van september. Na 10 edities 
Groede Festival hebben we behoefte 
aan een jaartje rust. rust om te be-
denken hoe we verder willen met het 
festival, zonder de druk om weer een 
mooi programma te vullen.

We gaan dus aan de slag om een 
Groede Festival 2018 te organiseren, 
waarmee we u en ons zelf hopen te 
verrassen. 
 
even geduld dus. 

Omdat we het niet helemaal kunnen 
laten en om het wachten wat te 
verzachten komt er wel een mooie 
voorstelling in het eerste weekend van 
September. 

Wordt vervolgd. 

Hella, Jeanine, Marleen, Marsha 

DORPSwINkEL 
VAN IwAARDEN

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

 Laat u verrassen.

Wij slopen, met hulp van 
nog enkelen andere mensen, 
deze spullen voor Dorcas. 
Graag zien wij uw kapotte 
spullen komen.

Vele van jullie uit Groede 
kennen ons werk al, dat is 
heel fijn!

Je kunt de apparaten in een 
bak deponeren die buiten 
onze garage staat. Ook 

waarschijnlijk kennen 
jullie allemaal het werk 
van Dorcas wel: kleding 
inzameling her en der, de 
voedselactie eind oktober 
in verschillende winkels etc.

Dorcas komt in actie voor 
mensen in nood en diepe 
armoede, ongeacht hun 
geloof, ras of politieke 
overtuiging. De mensen van 
Dorcas geven hulp aan ont-
wikkelingsprojecten in Oost 
europa, het midden Oosten 
en Afrika, maar ook hier in 
Nederland.

Aan de Albert roeststraat nr. 
10 in Groede slopen we alle 
elektrische apparaten die 
kapot zijn. Ook allerlei  
metalen kun je hier brengen. 

zamelen we grote apparaten 
in zoals wasmachines en 
dergelijke, deze halen wij 
dan bij u op en we brengen 
dit naar het Dorcas depot aan 
de Bruggendijk te Zuidzande

We hopen je snel te zien bij 
ons in de straat!

Karin de Hullu 0636366707
Arjan de Hullu 0628778975

De wees-niet-sip-
in-de-winter-tip

Draag je bikini 
onder je coltrui

Loesje

De  DOrPSOMrOePer 9
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De Muziektheater voorstelling is van 

Jaap, ruben en David Mulder. (Mulder & Sons)

In korte schetsen en met veel muziek wordt de relatie 

tussen vaders en zonen ontleed. Kritisch, melancholisch, 

intiem, herkenbaar en met de nodige dosis zelfspot. 

De muziek krijgt de sfeer van Boudewijn de Groot tot 

Flairck, van luisterliedjes en rebelse songs tot virtuoze 

folk-pop. Hun vorige voorstelling in Groede was reeds 

een pareltje van kleinkunst. Jaap, ruben en David 

Mulder zullen zich in deze voorstelling overtreffen.

Entree : 
volw.: €15

12-16 jaar: €5

Kinderen: gratis

Verkoop van rauwe melk 
mag alleen rechtstreeks 
vanaf de boerderij, gekoeld 
en onverpakt. Dagelijks van 
8.00 tot 20.00 u kunt u bij 
ons terecht. U neemt zelf 
een schone fles mee of u 
koopt er een bij ons, werpt 
geld in en de automaat vult 
de fles. U zult verrast zijn 
door de pure smaak van 
echte melk. 

Alle jongen van zoogdieren 
drinken enkel melk bij hun 
moeder en ze groeien als 
kool. Melk bevat namelijk 
alle essentiële nutriënten 
die ze nodig hebben; eiwitten, 
vetten, koolhydraten, 
vitaminen, mineralen en 
enzymen.
Melk zoals het bedoeld is, 
dus vers en onbewerkt zodat 
alle nutriënten hun natuur-

Melktap in Nieuwvliet

De kracht van 
echte melk!

lijke werking behouden en 
zo maximaal bijdragen aan 
een gezonde levenswijze. We 
zijn inmiddels zo gewend 
aan winkelmelk, die is 
natuurlijk niet verkeerd, 
maar door gangbare 
bewerkingen als pasteuri-
seren, standaardiseren en 
homogeniseren worden 
eiwitten, vetten, vitaminen 
en enzymen afgebroken en 
verliezen ze hun functie 
om ons lichaam gezond en 
sterk te houden. Het enzym 
lactase dat nodig is bij de 
vertering van melksuiker 
wordt door pasteuriseren 
onwerkzaam en mensen die 
lactase niet zelf aanmaken 
kunnen geen gepasteu-
riseerde melk verdragen, 
maar meestal wel rauwe 
melk. Die bewerkingen zijn 
bedoeld om elk risico op een 

besmetting uit te sluiten, 
om melk langer houdbaar 
te maken en te zorgen dat er 
geen roomlaagje op komt. 
Tegenwoordig is de gezond-
heidsstatus en hygiene op 
melkveebedrijven veel beter 
dan vroeger en vormen 
ziektekiemen in melk 
eigenlijk geen bedreiging 
meer, zodat consumptie van 
rauwe melk veel veiliger is 
geworden.

De laatste tijd worden steeds 
meer mensen zich bewust 
dat voeding een grote 
invloed heeft op gezondheid 
en het voorkomen van 
welvaart ziekten, allergieën 
en overgewicht. Natuurlijk 
voedsel wat onbewerkt en 
niet geraffineerd is heeft een 
natuurlijke werking in ons 

Afgelopen zomer zijn wij op ons melkveebedrijf 
gestart met het aanbieden van verse rauwe melk van 
onze koeien omdat we merken dat er steeds meer be-
langstelling komt voor natuurlijk, onbewerkt voedsel. 

lichaam en het zorgt voor 
een beter functioneren van 
de vertering. Geraffineerde 
nutriënten zorgen voor 
meer eenzijdige belasting 
van ons verteringsapparaat 
en dat veroorzaakt eerder 
welvaartsaandoeningen.

Om melk langer houdbaar 
te maken kunt u melk 
fermenteren. Melksuiker 
wordt door melkzuurbac-
teriën (en gisten) omgezet 
in melkzuur, vitaminen en 
enzymen. er ontstaan probi-
otica zoals yoghurt en kefir, 
weldadig voor uw darmen 
en wekenlang houdbaar. 
Yoghurt en kefir kunt u 
makkelijk zelf maken. Leuk 
en lekker en vooral erg 
gezond.

Graag tot ziens bij Colien 
en Coron van den Hout, 
Sint Bavodijk 53, Nieuwvliet 

Muziektheater 

“Over vaders 

en zonen “

Zaterdag 25 maart 

20:00u, Grote kerk Groede

 

Stichting “Vrienden van Grote kerk Groede” 

Info: ruud Muusze 0117372363

www.grotekerkgroede.nl 

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

Websites met uitgebreide 
informatie over melk: 
•  www.selfmatters.nl/ 

waarom-rauwe-melk
•  www.milkandhealth.com/

faq/#risico-rauwe-melk 
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Bart & Esther

Ruud & Marit

Davey Bril (26)
   Daisy de Smet
   Burg. JC everaarslaan 26
  Oostburg
   Het is een gezellig dorp met gezellige 

mensen die goed met elkaar omgaan.
   Koken bij de Deining. In mijn vrije tijd 

ga ik graag vissen of op stap met vrienden. 

Ruud van westen (28)
   Marit Berendsen
   Walenstraat 20
  Terneuzen
   Toen ik Marit leerde kennen was het 

eigenlijk gelijk duidelijk dat ik in 
Groede zou komen wonen. Marit is een 
echte Groese! Ik had er geen probleem 
mee om naar Groede te komen. Voelde 

Ruben & Marijn
Danielle & Rob

Daisy & Davey

Arno & Marieke

me eigenlijk gelijk thuis en vind het nu 
heerlijk hier, vooral in de zomer. 

   Ik werk nu 6 jaar op Dow in Terneuzen. 
Verder voetbal ik nu ook op Groede, 
iets wat ik heel graag doe en daar ben ik 
gelijk super ontvangen. Verder doe  
ik graag leuke dingen met Marit en rens. 
Ook ga ik wel eens met een vaste vrienden- 
groep naar een voetbalwedstrijd, zo zijn we 
vorig jaar nog naar FC Barcelona geweest.

Marieke de clerck (24)
   Arno van den Hemel
   Woordweg 6
  Zuiddorpe
   Toen ik voor Arno koos, heb ik ook voor 

Groede gekozen. Het bevalt erg goed, 
het is een heel gezellig dorp! 

   Ik ben biologie docent op het Zelden-
rust-Steelantcollege in Terneuzen. In het 
weekend ben ik er vaak op uit als leiding-
gevende van de scouting in Axel. 

Danielle wilschut (35)
   rob Verweij
   Voorstraat 6 (aan het vijvertje)
   Ik ben geboren in Oostburg, maar vanaf 

mijn 5e opgegroeid in Breskens.
   Het dorp heeft gewoon een erg goede 

sfeer, met vriendelijke mensen die 
iedereen accepteren en waar stiekem 
altijd wel iets te doen is. Ik had overal 
kunnen wonen met rob, maar zijn hart 
ligt in Groede, en dat is geen slechte 
keus toch?

   Ik ben kapster bij kapsalon X-hair in 
Cadzand-Bad

Ruben Goethals (24)
   Marijn van den Hemel
   Dijckmeesterstraat 2
  Aardenburg
   Het is een gemoedelijk, gezellig dorp, 

waar je je als buitenstaander snel thuis 
voelt. Gelukkig kwam er in dat mooie 
dorp vorig jaar een huis op ons pad. 

   Ik werk bij Inducon21, als electriciën 
op de industrie en op windmolenplat-
formen. Daarnaast voetbal ik bij Groede 
3 en ben lid van de raad van 11 bij 
carnavalsvereniging ‘de Nachtuul’n’ in 
Aardenburg.

Esther Molhoek (26)
   Bart van den Hemel
   Blekestraat 39
  Oostburg
   Het is een mooi en gezellig dorp waar  

iedereen elkaar groet. Het is lekker 
dicht bij het strand en we wonen in de 

buurt van familie en vrienden. Kortom, 
hier hoef ik niet meer weg.

   Ik ben Project Coördinator en Sales 
Analist bij Boost Loyalty in Hulst. Hier 
verzorgen we loyaliteitsprogramma’s 
voor bedrijven. In mijn vrije tijd tennis 
ik graag en ben ik supporter van VV 
Groede !

wie of wat is er Nieuw in Groede? Met die 
vraag gaan we voor deze rubriek telkens 
weer op pad. Deze keer richten we 
onze pijlen op de nieuwe jongeren van 
buitenaf die het afgelopen jaar zijn gaan 
samenwonen met echte Groedenaren. 
Het leek ons leuk om ze eens aan u voor 
te stellen, zodat u weet wie er voorbij u 
huis loopt of wie er nou een hand naar u 
opsteekt. 

   wie is je groese vriend of vriendin?
   waar wonen jullie? 
  waar kom je oorspronkelijk vandaan? 
  waarom groede?
   wat doe je in het dagelijkse leven?  
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Zaterdag 3 december was 
een bijzondere dag voor 
onze O7 pupillen. Niemand 
minder dan buurtvereniging 
Breskens was uitgenodigd 
als tegenstander voor deze 
morgen. 

Het werd echter een morgen 
die iets anders verliep dan 
menig voetballertje en 
ouder zich had voorgesteld. 
Geheel onbevangen en 
zonder angst begaven onze 
strijdertjes zich richting 
kleedlokaal om zich om te 
kleden. De onbevangenheid 
sloeg al gauw om in enige 
stress en hyperactiviteit 
toen het gerucht ging dat 
een zwarte Piet ergens een 
groot pak had achtergelaten 
in het kleedlokaal. De 
hilariteit was groot toen 
uitgerekend in de wc het 

kado werd aangetroffen. De 
hilariteit sloeg al gauw weer 
om in verbazing toen de 
kinderen, met enige moeite 
door de letter x, de naam 
Alex konden lezen.

Gelukkig was Alex aan-
wezig en restte hem niets 
anders dan het kado open 
te maken. Het resultaat was 
geweldig, want er werden 
15 nieuwe tenues uit de 
doos gehaald. Met nieuwe 
shirts van Deltaxe, broekjes 
en kousen werd de strijd 
met Breskens aangegaan.

Maar….de strijd werd verstoord 
toen er plots 2 zwarte Pieten 
opdoken. Het voetbal werd 
even iets minder belangrijk 
en moest plaats maken voor 
pepernoten en chocolade-
letters. Gesterkt door deze 

Nieuwe tenues, pepernoten 
en chocoladeletters voor O7

sportmaaltijd werd er weer 
begonnen aan de 2e helft. 
Uiteindelijk kon er moe en 
voldaan worden teruggeke-
ken op een leuke en vooral 
verrassende voetbalmorgen 
voor onze jongste voetbal-
jeugd. 

Groede kleurt rood..
Nee, u hoeft niet te schrikken, het Groese blauw is niet 
verdwenen. Het gaat hier om de nieuwe reserveshirts 
van het 1e elftal. Zo kan het dus voorkomen dat u 
binnenkort Groede1 ziet verschijnen in de vertrouwde 
blauwe kousen, zwarte broek maar in een rood uit-shirt.

Het is maar dat u gewaarschuwd bent..

Het duurde lang, maar uit-
eindelijk pakte ook de O15 
het verdiende kampioen-
schap in de 4e klasse!
Het team van trainers Joop 
Basting, Jean-paul Martlé en 
Jan Ducaat moest wachten 
tot 14 januari om de najaars- 
competitie te mogen uit-
spelen.

Wind,regen,hagel en 
sneeuw deerde de ploeg 
deze zaterdagmorgen niet, 
want het scoorde uiteindelijk 
10 keer.

Waardering ook voor tegen-
stander Terneuzen O15-4, die 
haar sportieve plicht vervulde 
door deze zaterdag- 
morgen naar Groede af te 
reizen.

Vuurwerk en luide karbiet 
knallen omlijstten het 
kampioenschap,waarna de 
gebruikelijk rondrit op de 
kar kon plaatsvinden.

Met een gezamenlijke maal-
tijd kon nog eens worden 
nagepraat over de succesvolle 
najaarscompetitie.
Uiteraard wordt hierdoor 
ook de naderende voorjaars-
competitie met vertrouwen 
tegemoet gezien.

cadzand/Groede 
O15 pakt titel
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Uit de oUde doos!
Voor deze rubriek kregen we een leuke 
inzending uit de onverwachte hoek. De 
familie van Opdorp uit IJzendijke zond ons 
2 oude foto’s toe, waarvan ze dachten dat 
ze uit Groede afkomstig zijn. Ze vroegen 
zich af of er mensen zijn die de personen 
misschien kennen op de foto’s. 

Op de foto staat een wanmolen van de 
Tilburgse Landbouw machinefabriek 
Manille Bogaerts.

Mocht u iemand herkennen, dan horen we 
dat uiteraard graag. 

We willen jullie ook uitnodigen om oude (klassen)foto’s in te zenden, indien mogelijk met 
de namen van de jonge Groedenaartjes erbij vermeld. We zouden het erg leuk vinden enkele 
oude (klassen)foto’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. 

        17

L.t.V. con Forza zal ook in 
2017 diverse activiteiten 

organiseren. Zowel de tennis- 
vereniging als ook de Jeu de boules. 

Vorig jaar is er een goed tennisseizoen ge-
draaid met 1 heren 17+ competitie, 1 Heren 
50+ en 2 mix competities. Zowel in het 
voorjaar als in de herfst spelen we.

We zijn meestal de eerste vereniging van 
Zeeuws Vlaanderen die de gravel banen 
opent al vroeg in het seizoen!

er zullen ook weer lessen worden gegeven 
door Nico van Kerckhove, gediplomeerd 
tennisleraar die een eigen tennisschool 
heeft. Nico geeft o.a. les in Maldegem, eeklo 
en Knokke.

Voor de kids staan er weer 7 Kids Fun dagen 
te wachten in 2017. Tussendoor organiseren 
we toernooitjes, zoals een uitwisseling met 
2 Belgische verenigingen, maar ook intern. 

Iedere donderdagavond is er de kans om te 
tossen, waar altijd wel iemand aanwezig is. 
Voor de jeugd is dat om half zeven en daarna 
mogen de volwassenen een balletje slaan 
vanaf half acht tot 23u. Onze banen liggen 
er altijd in topconditie bij!

Denkt u: Hey, dat lijkt me wel eens leuk! 
Meld je dan aan via info@con-forza.nl. 
Trouwens, ook voor de Jeu de boules vind u 
op onze website de benodigde informatie: 
www.con-forza.nl .

Hopelijk tot snel!         

Er wordt momenteel druk geklust 
aan de Nieuwstraat in Groede. 
want het is Hendrien Dekker 
die daar op 11 maart haar eigen 
winkel zal gaan openen; de Groese 
Polderwinkel!

Bij Hendrien kunt u terecht voor al 
uw aardappelen, groenten, fruit en 
streekproducten. Het idee is ontstaan 
om te starten als kleine zusje van de 
boerderijwinkel van haar ouders in 
Schoondijke. De jonge onderneemster 
kunt u vinden in het gebouw tussen 
tankstation van den Hemel en de 
carwash.

Op 11 maart bent u van harte welkom 
in de Groese Polderwinkel voor een 
hapje en een drankje van 15:00u t/m 
17:00u. Om 15:00u zal er worden afge-
trapt met een heuse boeren opening!

Hou de Facebook pagina in de gaten 
voor verder acties!

De-Groesepolderwinkel

Vanaf 1 april zal er een bloemenwinkel 
zijn deuren openen in Groede! 

Studio P! van Petra Weimar-van Iwaarden zal 
haar winkel beginnen naast tankstation van den 
Hemel. Bij haar kunt u bloemen en boeketten 
naar wens komen uitzoeken of bestellen.
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De kerstdagen zijn weer 
achter de rug en het vuur-
werk is afgestoken, kortom 
we zijn weer beland in de 
meest troosteloze maand 
van het jaar; januari. Tijdens 
het schrijven van dit stuk 
zitten we halverwege deze 
troosteloze maand, één van 
de 12 kalender-pagina’s 
waar ik het minste mee heb. 
Na de zomerperiode begin 
je toch langzaam toe te 
werken naar de maand 
december. een maand 
waarin we nog eens terug 
kijken op het afgelopen 
jaar, een maand waarin de 
kerstdagen centraal staan 
en het jaar op feestelijke 

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. 

wijze wordt afgesloten op 
oud-jaars-dag. en dan breekt 
de maand januari aan, te 
beginnen met “nieuw-
jaars-dag”. een dag waarop 
je naar familie toe gaat die 
je waarschijnlijk bij kerst 
avond, eerste kerst, tweede 
kerst of oudjaars-avond 
zelf nog gezien hebt. een 
dag die mijn inziens totaal 
overbodig is en dan zijn we 
nog maar op de eerste dag 
van de maand. Op de tweede 
januari begin je langzaam 
te vallen in het welbekende 
“zwarte-gat”. De feestdagen 
zijn achter de rug en de 
eerst volgende feestdag lijkt 
mijlenver weg te zijn, het 

is een maand van vier volle 
weken werken. 
Het is in diezelfde maand 
waarin je er achter komt 
dat de voornemens die je 
had gemaakt in december 
voor het nieuwe jaar, toch 
veel moeilijker zijn dan 
verwacht. Tien kilo afvallen 
wordt al snel bijgesteld naar 
vijf kilo, en de 3 appels die je 
per dag zou gaan eten wor-
den nu per week verdeeld. 
Het is ook niet voor niets 
dat “Blue Monday”, de meest 
deprimerende dag van het 
jaar, in januari valt. Het is 
een koude, vaak natte en 
donkere maand, waarvan 
iedereen hoopt dat die zo 

De afschaffing van Januari

www.vandenhemelgroede.nlwww.vandenhemelgroede.nl

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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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.-

snel mogelijk voorbij is. 
Het is niet voor niets dat januari pas in het 
jaar 456 is toegevoegd door de romeinen 
aan de kalender. De romeinse god Janus, 
de god van het begin en het einde, kreeg 
destijds de maand januari naar hem ver-
noemd. Daarvoor bestond een jaar uit 10 
maanden en de winter werd gezien als 
een “maandloze” periode. Dat hadden de 
romeinen beter zo gelaten en konden we 
het nieuwe jaar gelijk al met de maand 
Maart beginnen. 
Mijn voorstel is dan ook om de maand 
december 59 extra dagen te geven en zo-
doende het nieuwe jaar te kunnen beginnen 
op 1 maart. Zo zal niemand meer een “Blue 
Monday” hebben, kunnen we gelijk in de 
voorjaar-modus en hoeven we ons ook niet 
meer druk te maken over voornemens die 
niet haalbaar blijken. Heerlijk toch? Ik ben 
benieuwd naar uw mening over dit voorstel, 
bij voorkeur bespreken we dit op d’n oek 
van de straate vanaf 1 maart. 

N.B. Mijn goed voornemen was overigens 
om het jaar positief te starten en me niet 
druk te maken om de kleine dingen, wellicht 
dat er hier nog wat werk voor me ligt.

S.Z.
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arja buijze & 
Marianne geernaert

uitreiking 
Prijsvraag 
kruiswoordpuzzel

De vorige uitgave van de Dorps-
omroeper had een heuse prijsvraag! 
Het ging over de namen van huizen 
in Groede. Een wandeling door 
de dorpskern leverde u alle juiste 
antwoorden op. we hebben ons best 
gedaan om de vragen gevarieerd 
te houden, van makkelijk tot wat 
moeilijker. Of de vragen te moeilijk 
waren, of de tijd waarop we de 
prijsvraag hebben uitgeschreven nou 
onjuist was dat zal voor ons een raadsel 
blijven, maar we kregen helaas maar 
zes reacties met antwoorden op de 
kruiswoordpuzzel.

Gelukkig waren alle 6 de inzendingen 
goed! We hebben dan ook besloten om 
elke inzending uit te roepen tot winnaar. 
We zijn langs geweest bij alle winnaars 
en hebben ze allemaal voorzien van 
twee overheerlijke deegpaptaarten 
met bruune suuker!

Maar er was ook een grote paptaart 
uitgeloofd voor de winnaar. Bonuspunten 
konden worden behaald door een uitleg 
te geven van de huizennamen. en dat 
wist niet iedereen. Maar veel ervan wisten 
Joke de Bert en Jantine Vergouwe ons 
wel te melden! Ze hebben samen de auto 
gepakt en alle oplossingen gevonden 
en extra informatie aangeleverd bij de 
redactie. We vonden het erg tof dat ze er 
zoveel tijd en moeite in hadden gestoken. 
Daarom komt de grote paptaart hen met 
recht toe!

Van horen zeggen..: in het huis 
met de naam ’t Hoof’t Kwartier, 
zo hebben we begrepen, daar zat 
een kapsalon en vroeger werden 

de haarkapsels binnen een 
kwartier geknipt.

Wist u dat: De naam van het huis 
Weltevree, oorspronkelijk komt uit 
een oud gedicht van Piggelmee? 
Die had het over huisje Weltevree. 
Milly Verduin heeft de naam aan 

het huis gegeven.

sjaak van 
der hooft 

& Diane 
stegeman

gerrit vd sluis & 
Marion van Damme

Fam. de hullu
joke de bert & jantine Vergouwe

Corrie Vink

De 
winnaars!!
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Vuurtoren Breskens zoekt vrijwilligers
De vuurtoren is sinds 2015 geopend 
voor publiek tijdens het weekend 
van Pasen tot oktober.

Afgelopen jaar mochten we meer 
dan 8000 bezoekers verwelkomen uit 
diverse landen.

We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om ons hierbij te 
helpen.

Voor meer informatie: bel 0117 38 23 21 
 of mail info@zandertje.nl

Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

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-?

B l e k e S T r A A T
D I e K e P u T T e N

D e r T I g
T u S s e N D O O r T j e

M O l e N S t r A A T
e V e r A A r s l A A N

S C H u I t V l O T
g r O e N

W A l e N S T r A A T
M O l e N S T r A A T

B e l A i r
S C H A l O M

S A l I x h O V e
B l e K e S t r A A T

De oplossing 
van de puzzel was 

dan ook: 
Kerststerlicht

Antwoorden Prijsvraag 
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Om voor het jaarlijkse 
nieuwjaarsconcert voor 
de eigen kern, de kerk-
zaal van de SOw-kerk, te 
kiezen in plaats van het 
Oostburgse Ledeltheater 
bleek gezien de grote 
opkomst van het publiek 
achteraf een goede te 
keuze te zijn. 

Direct al bij de opening 
zorgden de muzikanten 
onder leiding van diri-
gent eric Provoost met de 
Parachutistenmars voor 
muzikaal vuurwerk hetgeen 
door het publiek met luid 
applaus werd beloond. Met 
deze bekende mars werd 
echter niet alleen de toon en 
de sfeer gezet maar tevens 
qua verdere verwachting de 
lat hoog gelegd, want ook 
bij het tweede nummer, 
de Gilbert Bécaud Medley, 
bleek dat de leden van het 
korps er zin in hadden en 
geenszins van plan waren 
ook maar iets in artistiek 

GeslaaGd NieuwjaarscoNcert 
MuziekvereNiGiNG Groede-BreskeNs

opzicht in te leveren. Na 
Marry You en Ol’ Blue eyes, 
een muzikale ode aan Frank 
Sinatra, was het feest der 
herkenning voor het pu-
bliek compleet en dus tijd 
voor een eerste intermezzo. 
een aantal leden, die ooit in 
de drumband begonnen, na-
men hun plekje van vroeger 
in en bleek dat ze deze wijze 
van musiceren nog niet 
waren verleerd. 

O.l.v. Catja Haartsen vorm-
den ze een slagwerk/ percus-
siongroep en met “A Piece 
of Cake”en “Spanish Waltz, 
werd ook hier het publiek 
aangenaam verrast. Na de 
pauze was de opening voor 
“De MuziekKidz”, een jonge-
rengroepje in opleiding om 
te zijner tijd aan te sluiten 
bij het “grote korps”. Na een 
vijftal korte nummers o.l.v. 
Patrick Geerts kon ook dit 
onderdeel van het concert 
rekenen op een warm ap-
plaus vanuit de zaal. 

De finale van het concert 
was voor rekening van de 
muziekvereniging met 
een vijftal nummers van 
zeer uiteenlopende aard. 
Na een Billy Joel medley 
volgde “You raise Me Up” 
waarbij je in de kerkzaal 
een speld kon horen vallen 
en menigeen het bekende 
“kippevel” bezorgde. De 
daarop volgende Baritone 
Boogie deed een duidelijk 
appèl op de aanwezigen om 
in de banken fysiek mee te 
gaan doen op de swingende 
klanken vanuit het orkest, 
hetgeen voor een enkel paar 
genoeg was om bij “Wiener 
Melange” het gangpad op 
te zoeken en met spontane 
dans publiek en orkest te 
verrassen. 

Toen uiteindelijk, na het 
gebruikelijke dankwoord en 
bloemenhulde, ook nog de 
radetzky Mars werd ingezet, 
was voor alle aanwezigen 
duidelijk dat dit concert met 
recht de titel “Nieuwjaars-
concert” meekreeg. Van de 
gelegenheid om na afloop 
nog even gezamenlijk onder 
genot van een drankje “na te 
kletsen” werd dan ook door 
velen gebruik gemaakt.

Hier werd ook het voorne-
men bekend om als locatie 
voor het voorjaars- annex 
donateursconcert weer voor 
een eigen kern te kiezen 
en wel “De Hroe”. Datum, 
locatie en tijdstip worden, 
zodra bekend, ook middels 
dit blad bekend gemaakt. 

Graag tot dan!

Pepernoten, speculaas, 
marsepein, cadeautjes; 
allemaal trefwoorden voor 
een gezellig Sinterklaasfeest 
op 23 november jl. in de 
Seniorensoos. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde 
en druk bezochte middag.

Op de biljarttafel lagen veel 
sinterklaascadeautjes te 
wachten om uitgepakt te 
worden, maar eerst was er 
de film “Jaontje”. Het gaat 
over de liefde tussen de 
boerendochter Jaontje en de 
knecht Bram. Het toneelstuk 
werd in 1963 geschreven 
door Cor Schijve en is later 
verfilmd. Veel mensen in 
de regio togen destijds naar 
het Ledel theater waar het 
toneelstuk werd opgevoerd, 
veel herinneringen kwamen 
boven.

Na de pauze een verloting 
waarbij de cadeautjes wer-
den uitgepakt en onder het 
genot van een drankje en 
een hapje werd de Sinter-
klaasmiddag afgesloten 
met een gezamenlijke 

broodmaaltijd. Natuurlijk 
ontbraken de “deegventjes” 
hier niet. 

Ook de Kerstviering op 13 
december jl. was een gezellig 
bezochte middag. Na ont-
vangst met koffie en thee 
bracht het koor onder de 
bezielende leiding van rina 
Marteijn enkele kerstliederen 
ten gehore. Daarna volgde 
een kort kerstverhaal en 
aansluitend was het pauze. 
Na de pauze zong het koor 
nog een aantal kerstliederen 
en daarna was het tijd voor 
de verloting waarmee veel 
mooie prijzen te winnen 
waren. Terwijl de mensen 
van het bestuur druk doende 
waren om de broodmaaltijd 
met soep klaar te zetten 
werd er onder het genot van 
een drankje en een hapje 
gezellig wat (na)gepraat 
door de bezoekers. Na de 
broodmaaltijd was het tijd 
om met een tevreden gevoel 
huiswaarts te keren.

Op 21 december was er weer 
de maandelijkse gezamenlijke 
maaltijd in de soos die met 
liefde klaargemaakt was 
door de medewerkers van 
Travalje Subiet. Deze keer 
had men gekozen voor erw-
tensoep met (rogge) brood.

Was u er in 2016 
nog niet aan toe 
gekomen om deel te 
nemen aan een gezamen-
lijke maaltijd? Dan is het 
misschien een goed voor-
nemen om er in het nieuwe 
jaar mee te beginnen! In 
principe is er elke laatste 
woensdag van de maand 
een maaltijd gepland in de 
Seniorensoos. Kosten 
bedragen € 4,- per persoon. 
Ondersteun dit mooie 
initiatief en kom gezellig 
mee-eten.

er wordt nog druk gewerkt 
om het computerproject 
te realiseren, binnenkort 
hoort u meer hierover. Ook 
met dit initiatief hopen we 
dat steeds meer mensen de 
weg zullen vinden naar de 
Seniorensoos.

rest ons nog u allen een 
voorspoedig en gezond 2017 
toe te wensen.

een vriendelijke groet 
namens het Bestuur

P.Brakman (voorzitter) 
tel.371402 of pbrak-
man14@gmail.com
Sj.Frielink (secr./penning-
meester) tel.06 30442301 of 
sjfrielink@zeelandnet.nl

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 donderdag-
ochtend 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. 
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Activiteiten 
in Groede

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 2017
er volgen in 2017 nog vier edities. We 
hebben het schema opgesteld om voor 
iedereen duidelijk te krijgen wanneer de 
Dorpsomroepers in het dorp bezorgd gaan 
worden. De data zien er als volgt uit:

  uiterlijke  
aanleverdatum: 

 In de brievenbus: 

> 2e uitgave 2017
 25 maart
 15 april

> 3e uitgave 2017
 25 juni
 15 juli

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

> 4e uitgave 2017
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave 2017
 25 november
 15 december

13 april  (Valse Start     )

Pintje Paasei in ’t Overleg

14 april  
dj Djanny & dj Zjunior 
in de 3 Koningen

15 april  
de band Stuk  
in de 3 Koningen 

16 april  
Feestband de lekke Band 
in de groese Duintjes

17 april  
Kindercomité
Paaseieren zoeken op de 
Markt en een speurtocht 
voor de grotere jeugd.

17 april  
livemuziek van Mistermiss 
in ’t Overleg

14 t/m 18 april 
kermis in de groe!!

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 per 
persoon. 

22 februari
carnaval in Groede
Het Kindercomité organiseert 
weer allerlei leuke activiteiten 
tijdens Carnaval! Ditmaal 
gaat het door in ’t Overleg. 
Houd de Facebookpagina in 
de gaten van het Kindercomité 
voor verdere updates over dit 
evenement. 

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

4 maart
Her-opening Groese Duintjes
de Groese Duintjes opent haar 
deuren weer met een frisse 
wind voor het seizoen 2017! 
De DJ van dienst zorgt weer 
voor de ambiance, dus neem je 
dansschoenen mee!

11 maart
concert Eddie & the 
cruisers
In de Grote Kerk te Groede. 
Brengt met zang en gitaar 
naast eigen nummers ook re-
laxte covers uit de jaren 70 tot 
en met nu.Voor meer informa-
tie kunt u terecht bij Annie van 
der Staal. 

25 maart
concert Mulder & Sons
In de Grote Kerk te Groede. 
Voor meer informatie, contac-
teer Ruud Muusze.

8 april
Zanger Martijn in de 
Groese Duintjes
Deze Zeeuws-Vlaamse artiest 
maakt er op elke locatie waar 
hij komt een feestje van! Dus 
ook deze avond belooft weer 
gezellig te worden.

14 t/m 18 april
kermis in de Groe!!
Zie pagina 26

6 mei
concert Indio Louro
Om 20:30 bent u van harte 
welkom in de Grote Kerk te 
Groede voor dit concert van 
Groede Live! 

20 mei
De “In Zaken” familiedag 
van vv Groede & vv Cadzand
Locatie en tijden volgen nog.

9 juni t/m 11 juni 
Oldtimer weekend 
Groede
Meer info via www. owgroede.com

17 juni
De Avond van den Poëzie
Alweer de zesde editie van de 
Avond van de Poëzie zal deze 
avond gehouden worden. Een da-
tum om in de agenda te noteren! 

Exposities
Bij Galerie EdeSART aan de 
Molenstraat 18 is er vanaf 16 
januari tot 16 maart een winter- 
expositie en zal de galerie 
mooi verlicht zijn met nieuwe 
werken van verschillende 
kunstenaars (beelden,fotografie,-
design en schilderijen)
 
Openingstijden : Vr.-za. en 
zo. 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.

De komende data voor het 
kaartseizoen in 2017: 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 wel-
kom! 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:
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 niet mogelijk, 
maar de Erfgoedwinkel kunt u 
tussen 10:00u en 15:00u wel 
gewoon bezoeken.

komt allen!




