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Inhoud

Woord vooraf
Hopelijk heeft u allen genoten van de eerste warme dagen aan het strand
en de heerlijke lange avonden buiten zitten. Want wat was het warm de
afgelopen tijd! Bij het schrijven van dit voorwoord zitten we nog heerlijk
in de avond te genieten van het zonnetje.
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Wat ons betreft mag het zo tot oktober duren want laten we eerlijk zijn,
slippers en een korte broek, een gezonde teint op de kaken en af en toe
een ietwat rood gekleurd ruggetje.. Daar worden we toch vrolijk van!
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De zomer is dus in volle gang en dat betekent dat we in deze zomerse
editie weer aandacht gaan schenken aan vele mooie evenementen. Wat
dacht u bijvoorbeeld van een terugblik van het Old Timer Weekend in
Groede. Of een vooruitblik naar onze ‘o zo mooie’ Jaarmarkt. Natuurlijk
laten we u ook weten wat de kinderen van Groede kunnen verwachten
tijdens de Kindervakantieweek! In de wandelgangen hebben we gehoord
dat het weer een spektakel gaat worden voor de kinderen!
Daarnaast is de afgelopen tijd veel gebeurd in en rond het dorp.
Wat precies kunt u onder andere lezen in onze rubrieken ‘Nieuws
van de Dorpsraad’ en ‘Nieuw in Groede’.
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Zoals u ziet valt er weer genoeg te lezen deze editie, maar we blijven op
zoek naar input vanuit het dorp. Zit u van de zomer samen met een paar
vrienden tijdens een barbecue over vroeger te praten en zijn daar toevallig
nog foto’s van? Schroom dan niet om deze naar ons te sturen of langs te
brengen, wij zijn daar enorm blij mee!
Mocht u voor de volgende editie nog andere ideeën hebben,
stuur ze dan naar dorpsomroeper@gmail.com.
Geniet van het mooie weer, een hele fijne vakantie,
blijf hydrateren en smeren en natuurlijk: veel leesplezier!
De redactie
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Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel, Bart
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De volgende Dorpsomroeper verschijnt op 15
oktober 2017. Aanleveren kopij voor 25 september
2017 via email redactie. Foto’s en afbeeldingen niet
in documenten verwerken, maar liefst in origineel
formaat aanleveren.

Werkzaamheden Delta
op de Markt/Ellenstraat
In september 2017 zal er gestart worden met
de riool- en herinrichting werkzaamheden
op de Mark/Ellenstraat. Hiervoor moet de
Delta eerst zijn werkzaamheden uitvoeren.
Delta zal de elektricteitskabels en de gas- en
drinkwaterleiding vervangen. Zij zullen dit
in 4 fases aanpakken, zoals te zien is op het
bijgevoegde kaartje.
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Wegens omstandigheden zal dit precies
gebeuren tijdens de zomer periode en dit
is op zijn zachts gezegd “ongelukkig” te
noemen. Echter zijn er goede afspraken gemaakt tussen de gemeente, Delta en dorpsraad
om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Er zullen werkzaamheden uitgevoerd worden
in trottoir en de hoofdrijbaan. Dat kan dus
betekenen dat u uw auto tijdelijk ergens
anders moet parkeren. Op het parkeerterrein bij ‘t Torentje is er een tijdelijk
bouwterrein voor de werkzaamheden
opgezet. In september/oktober van dit
jaar zal de Delta de werkzaamheden
uitvoeren aan de Brouwerijstraat
& de Woordweg, zodat begin 2018
begonnen kan worden gestart met de
riool-werkzaamheden in deze straten.

Nieuws v/d

Dorpsraad

organiseert
Burgerparticipatie traject
Het is een tijdje stil geweest rondom het
burgerparticipatie traject in Groede. Op de
achtergrond is er echter gewerkt aan het
verder uitkristalliseren hiervan. Wat er
hieronder meer is uit gekomen zijn concrete
ideeën en activiteiten gegoten in een planning
voor de komende 2 jaar die we samen met
de inwoners willen gaan oppakken en
uitbreiden. Het idee is om dit met werkgroepen te gaan oppakken, waarvoor u zich
kunt aanmelden. Op www.groede.net kunt
u meer informatie vinden over de inhoud
van de werkgroepen en de concrete ideeën,
alsook het tijdspad hiervoor.

Extra parkeervakken

Informatie en feedback

In de afgelopen weken zijn er in Groede
extra parkeervakken gecreëerd.
- Op de hoek van de Schuitvlotstraat en
de Nieuwe Wijk zijn er nu in totaal 10
parkeerplekken.
- Op de hoek van de Blekestraat en de
Walenstraat zijn er 5 nieuwe parkeerplekken gecreëerd.
- Op het parkeerterrein aan ‘t Torentje
zijn er 6 extra parkeervakken
bijgekomen
- In de Walenstraat aan de kant van
de oude huisartsen praktijk zijn er 5
parkeervakken opnieuw aangelegd.

Als dorpsraad gebruiken we de
Dorpsomroeper zoveel mogelijk om
u op de hoogte te brengen van onze
activiteiten en het plan is om dit ook
te blijven doen. Daarnaast willen we
ook de website www.groede.net meer
gaan gebruiken en hebben we een
eigen Facebook pagina die u kunt
volgen, genaamd; “dorpsraad Groede”.
Via dit kanaal kunt u eventueel
ideeën of klachten melden, maar daar
is natuurlijk ook ons in-loop-spreekhalf-uurtje voor elke laatste maandag
van de maand van 19.00 uur tot
19.30 uur.

Het zal het totale verkeersprobleem
zeker nog niet oplossen, maar de extra
parkeervakken zullen er in ieder geval
een positief effect op hebben.
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Fase 1: a anleg Elektra en Waterleiding,
van 6 juni t/m 16 juni
Fase 2: a anleg Elektra en Waterleiding,
van 19 juni t/m 30 juni
Fase 3: a anleg Elektra en Waterleiding,
17 juli t/m 4 augustus
Fase 4: verwijderen kabels en leidingen Markt
en Ellenstraat: gereed eind augustus

De Dorpsomroeper

Duurzaam
Voedsel Festival
Zondag 1 oktober 2017
14.30u tot 17.30 uur
Grote Kerk Groede
Toegang gratis
Onderwerp: Voedsel & Gezondheid
Deel I: Symposium over Voedsel
& Obesitas & Diabetes
Deel II: Proeverij: Koks en tuinders
uit West-Zeeuws-Vlaanderen met
duurzaam en gezond eten en drankjes,
plus een kinderprogramma.
Voor dit evenement zijn er nog
kraampjes beschikbaar voor
hobby-koks. Stuur een mailtje
naar: ruudgroe@zeelandnet.nl

Symposium

“GAS ER AF”
Woensdag 8 november 2017
14.30u tot 17.30u
Grote Kerk Groede
Toegang gratis
Onderwerp: Gas er af, inspelen op de
klimaatafspraken van parijs.
Een aantal sprekers en ervaringsdeskundigen zullen de voor en
nadelen bespreken.

Aanmelden kan al per mail:
info@duurzaamgroede.nl
De Dorpsomroeper
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Postcoderoos
Coöperatie
De prijs van de certificaten is vastgesteld
op € 315,-- , Elk certificaat geeft recht op
de opbrengst van de panelen en korting
op energie belasting (ruim 10 of ruim 12
eurocent). De opbrengst per paneel komt
uit op ongeveer 230 kWh per jaar, m.a.w.
21o certificaten kosten € 3.150,- en brengen
op ongeveer 2.300KWh uur jaarlijks.
De panelen die de coöperatie inkoopt,
worden geplaatst op het dak van
Belderok in Oostburg.

Als u
woonachting
b
in de Gemeenent
Sluis, dan ku te
n
u nog steeds t
inschrijven.

Voor meer informatie kunt u terecht
op de website www.maakonzeregioduurzamer.nl. Op die site kun je ook
inschrijven.
Ik hoop dat u inschrijft,
Adrie Neufeglise
Maak Onze Regio Duurzamer

De Avond van
de Poëzie 2017
Zaterdag 17 juni was het zover: de zesde
editie van de poëzieavond in Groede.
Ilse van de Velde had ook dit jaar weer
een herkenbaar affiche ontworpen met
daarop de volgende namen: Joost Baars,
Vicky Francken, Onno Kosters, Lieke
Marsman en Krapuul die voor de muziek
zorgde. De opkomst van het publiek was
goed: het lokaal in Galerie De School zat
helemaal vol. De vorige edities heeft De
Avond een vaste bezoekerskring opgebouwd en dit jaar hebben we weer veel
nieuwe, enthousiaste bezoekers mogen

ontvangen. Het was een fijn en aandachtig
publiek. De dichters maakten, ieder
met hun eigen stijl, de Avond tot een
verrassend geheel, samen met bekende
en nieuwe muziek van Krapuul.
Graag wil ik via deze weg nogmaals onze
sponsoren danken voor hun bijdrage
aan de geslaagde Avond. Hopelijk zien
we u volgend jaar weer in het derde
weekend van juni. Dan bestaat
De Avond van de Poëzie zeven jaar.
www.groedeliterair.nl
Tijs van Bragt

Vooruitblikken op de Jaarmarkt Groede
Wanneer deze Dorpsomroeper op uw mat valt, zou het zomaar kunnen gebeuren
dat u tijdens het ophalen van deze, door het raam kijkt en ziet dat de eerste afzetlinten
voor een plekje op de jaarmarkt worden gespannen.
Want op 28 juli is het namelijk
weer zo ver! De Jaarmarkt
in Groede, een begrip in de
streek en een vast uitje voor
vele toeristen.
Een evenement waar we als
Groedenaren hard aan werken
met z’n allen en waar
saamhorigheid centraal
staat. Een dag waarop vele
zolders opgeruimd worden,
waardoor er veel spulletjes
verkocht kunnen worden.
Een dag waarop menig
Groedenaar druk in de weer
is om alles zo vlot mogelijk
te laten verlopen. Een dag
waarop het hele dorp geniet!
Voor deze dag vragen we u
als bewoner van het dorp
6
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ook uw medewerking. Het
dorp dient de donderdag 27
juli vanaf 16:00 uur autovrij
te zijn. De desbetreffende
straten krijgen nog een
extra brief in de bus maar
via deze weg willen we u
ook graag informeren. De
auto’s van de bewoners van
Groede kunnen dan kosteloos geparkeerd worden op
de parkeerplaatsen achter
Pieters.

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

Wij willen u alvast bedanken
voor uw medewerking en
wensen u een hele fijne,
mooie en gezellige Jaarmarkt!
Het Jaarmarktcomité
Groede.
De Dorpsomroeper
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Lintjesregen in Groede
Op woensdag 26 april werden er door heel Nederland lintjes uitgereikt.
Een Koninklijke onderscheiding voor personen die bijzondere verdiensten
voor de samenleving hebben geleverd. In Zeeland werden in totaal 102
lintjes uitgereikt, waarvan er 100 buiten Groede zijn uitgereikt en jawel,
er zijn twee lintjes uitgereikt in ons dorp Groede! Henny Mulder en
Emmy Versluijs werden op woensdagochtend 26 april verrast door een
bezoek van onze burgemeester.

Paas
kleur

Nina

wedstrijd
Hierbij de uitslag van de
Paaskleurwedstrijd van de Dorpssuper van Huib & Marleen.

Bram

Aan Henny Mulder uit
Groede is in Oostburg in het
Rode Kruisgebouw een lintje
uitgereikt vanwege zijn
werk als actieve vrijwilliger
en coördinator bij het Rode
Kruis (afdeling Midden en
West Zeeuws-Vlaanderen).
Hij is nu officieel Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Zijn portefeuilles bij het
Rode Kruis zijn: evenementenhulpverlening, logistiek,
sociale hulp, noodhulp en
district Zeeland.
Henny, van harte gefeliciteerd
met deze welverdiende
Koninklijke onderscheiding!
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Emmy Versluijs heeft een
lintje gekregen omdat zij
zich sinds 1980 belangeloos inzet voor de opvang
van katten. In 1992 heeft
zij Stichting Zwerfkat
West-Zeeuws-Vlaanderen
opgericht. In de loop der
jaren heeft zij 3500 (!) katten
opgevangen en behandeld.
Ook zij is nu Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.

de familie Maat

Tientallen Paaskleurplaten werden dit
jaar weer ingeleverd met de volgende
uitslag:
Eerste prijs: Nina uit Schoondijke met
een extra aangeklede Paaskleurplaat
Tweede prijs: Bram uit Groede die ook
heel erg zijn best heeft gedaan!!
Derde en familieprijs: de familie Maat
met maar liefst 7 deelnemers!!
Allen van harte gefeliciteerd met de
welverdiende reuzen chocolade
Paashaas.

Emmy, gefeliciteerd met deze
welverdiende Koninklijke
onderscheiding!

www.vandenhemelgroede.nl
De Dorpsomroeper
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aanpak om kinderen bij ons evenement te
betrekken.
Gelukkig hebben we binnen ons team een
heuse meester Guus, die jarenlang voor
de klas heeft gestaan. Hij heeft dit jaar een
“oldtimer” les gegeven aan groep 5 en 6.
Toen de kinderen tussendoor werd verteld
dat ze na de les werden opgehaald door
echte oldtimers, was het voor meester
Guus even lastig om de concentratie nog
bij de les te houden. De les van meester
Guus en natuurlijk de rit naderhand met de

Oldtimer
Weekend

oldtimers was voor zowel de chauffeurs als
de kinderen genieten. Zeker een onderdeel
wat in 2018 weer terug zal komen.
Daarnaast werd er ook een voetbaltoernooitje georganiseerd tijdens het OWG
op een heus “OWG court” op de Markt. De
organisatie was in handen van Corneel
Soeting. Maar ook de gymnastiek vereniging Dio uit Breskens en de balletgroep
van Balletschool Beckers uit Oostburg
waren van de partij. De Groese jeugd was
hierbij goed vertegenwoordigd.

Groede 2017
zit er weer op

Voor de 11e keer is het Oldtimer Weekend Groede weer georganiseerd en we kunnen
stellen, dat we terug kijken op een zeer geslaagd evenement met een zowat ongewijzigde opzet ten opzicht van de eerste jaren. Zo kwamen de voertuigen op zaterdag weer terug bij Groede Podium, met een défilé afgenomen door wethouder Chris
van de Vijver.
We begonnen op de vrijdagmiddag, waar
alle soorten voertuigen op de markt
aanwezig waren. De avondmaaltijd was
verzorgd door de re-enactment groep
VMOO, die een heuse DDR nasi met saté
op tafel brachten. De zaterdag was ’s
morgens vergelijkbaar met andere jaren.
De start van alle soorten oldtimers (leger
voertuigen/ brommers/burger voertuigen)
was vanaf de Markt in Groede, de tractoren
vertrokken vanaf Eede. De tussenstop was
in IJzendijke, bij Cadsandria/Siersmederij
Groosman. Daarna kwamen alle voertuigen even naar Groede voor een harinkje
en cava. Daarna vertrok alles richting
Groede Podium, waar een heus DDR
Artillerie kamp was ingericht en werd
afgesloten met een défilé en een BBQ voor
de deelnemers. Remco Versluijs tekende
voor de muzikale bijdrage. Zondag was
bijna als vanouds. Het vertrekken van de
voertuigen in de morgen uren, een tus10
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senstop bij het Klinket in Schoondijke en
allemaal via Groede Podium terug naar de
Markt in Groede, waar op dat moment al
veel publiek was toegestroomd. Ook deze
dag werd afgesloten met een BBQ voor de
deelnemers.
Na vertrek van de deelnemers hebben
de vrijwilligers er voor gezorgd, dat alles
weer werd opgeruimd. Rond 21.30 uur is
het sein “einde oefening” gegeven en ging
ieder moe maar voldaan terug naar huis.
Al met al kijken we terug op een zeer mooi
weekend, waar gelukkig geen ernstige
dingen zijn gebeurd.
Oldtimer Weekend Groede
en de Jongtimers
Vanuit onze organisatie proberen we elk
jaar weer een verbinding te maken tussen
oldtimers en jongtimers. We hebben het
dan niet over de voertuigen, maar over een
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Voetbalplein Groede
Tijdens het OWG is het “OWG court” zo goed bevallen, dat we vanuit het OWG een
heus mobiel voetbalplein willen opzetten. Inmiddels hebben zich al 3 sponsors
aangemeld, we willen namelijk de boarding als sponsor board gaan gebruiken, zodat
je nog meer het idee krijgt dat je in een “heus” stadion speelt. Mag ik een ieder vragen,
die wil sponsoren zich te melden via info@owgroede.com.
De Dorpsomroeper
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Honderdste leerling
Dinsdag 16 mei kwam de honderdste leerling naar de
Meerstromenschool in Groede. Het was Line Sinke.

Scholenactie van
de Jumbo
Onlangs werd er een nieuw
speeltoestel op het plein
geplaatst. Op de foto ziet u
de opening ervan.

Line werd met haar papa, mama, broertje en zusje feestelijk onthaald
door alle kinderen en leerkrachten, die met ballonnen aan het hek
stonden. Alle ballonnen gingen tegelijkertijd de lucht in wat een
feestelijk tafereel opleverde. Er zat een echte wedstrijd aan vast.
Nu maar afwachten welke ballon het verste zal komen.
toespraak van De directeur
Zo’n zes jaar geleden, toen Marijke Plasschaert naar Groede kwam om het team te versterken,
sprak ze de wens uit om bij haar pensionering honderd leerlingen op school te hebben. Die pensionering
komt er nu eind dit schooljaar aan, samen met de honderdste leerling.
Het team is erg trots, als kleine dorpsschool, honderd leerlingen onder haar hoede te mogen
hebben. Het is ook letterlijk onder haar hoede, want het positieve groepsklimaat staat hoog in het
vaandel. Het team vindt het erg belangrijk dat een kind zich goed voelt op school, want dan pas
kan er een optimaal leerklimaat geschapen worden.
De school staat voor rust en structuur, geborgenheid en openheid. Het team wil de leerlingen veel
meegeven, niet alleen op lerend gebied, maar ook, dat ze zich als mens mogen ontwikkelen tot een
positief persoon, rekening houdend met een ander.
Naast de traditionele onderwijsmethodes, leren de kinderen omgaan met een tablet. Elk kind, vanaf
groep 4, heeft er één en verwerkt hierop de reken-, alsook de spellingopdrachten. Natuurlijk gebeurt
er heel wat meer in de groepen. Er wordt ingezet op veel instructie en voorbeeldgedrag van de leerkracht. Daarnaast wordt er extra instructie gegeven aan de kinderen die daar behoefte aan hebben.
Dit gebeurt in de klas. Buiten de klas is er extra hulp door vrijwilligers: oud-leerkrachten. Het team
vindt buitenspel waardevol, want ook daar doen de kinderen sociale vaardigheden op.

De eerste kinderen die over
het bruggetje mochten, waren
de kinderen van Conno
Manneke en Johan van
Strien, die het bruggetje op
het plein hadden geplaatst.
Zij glommen van trots
dat hun papa die klus had
geklaard. Het loopbruggetje
heeft de school voor een
deel te danken aan de
Scholenactie van de Jumbo.
Dank hiervoor.
Kort samengevat, de
Meerstromenschool is een
fijne school, waar het goed
toeven is. De leerkrachten zijn
top, evenals de leerlingen en
ouders. Een school waar
de directeur met heel veel
plezier aan terug zal denken
en ondanks de vrijheid
die lonkt, vast heel erg zal
missen.
Namens het team van de
Meerstromenschool
Marijke Plasschaert
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De Zeeuwse Meisjes winnen de Grote
Groese Touwtrek Straat Prijs 2017

Wie of wat is er Nieuw
in Groede? Met die
vraag gaan we voor deze
rubriek telkens weer
op pad. We kwamen
deze keer terecht in ‘de
Nieuwe Wijk’ van Groede
bij Kim van Wezel. Zij
heeft sinds kort een eigen
bedrijf opgericht; Blue
Design. Tijd om eens nader
kennis te maken.
Enkele jaren geleden heeft
Kim (30) de opleiding voor
Medewerker toegepaste
vormgeving gevolgd aan
het ROC en met succes afgerond. Voor deze opleiding
heeft ze onder andere stage
gelopen en gewerkt bij Blue
Sky Design in Groede, het
gekende reclame- ontwerpen adviesbureau van weleer.
Hier voelde Kim zich als een
vis in het water, ze verzorgde
onder andere de belettering
en/of bestickering van
objecten tot het uitvoeren
van verschillende reclame
projecten voor een diverse
klantengroep.
Toen Blue Sky Design enkele
jaren geleden stopte te bestaan, is Kim noodgedwongen naar andere werkgevers
gegaan. Toch is er altijd wel
een idee bij haar blijven

maken van de materialen en
apparaten van ABC Promotion en andersom kan ABC
Promotion ook een beroep
doen op Blue Design voor
het realiseren van verschillende projecten.

borrelen om zelfstandig te
worden en zelf een bedrijf
op te richten gelijkwaardig
aan het bedrijf Blue Sky
Design. Dit jaar heeft ze dan
toch maar de stoute schoenen
aangetrokken en heeft
ze besloten om het idee
gewoon uit te gaan voeren.
Zo is het bedrijf Blue Design
ontstaan.
Maar voor een startende
onderneming is het een hele
investering om direct alle
apparaten aan te schaffen
die nodig zijn voor het uitvoeren van de verschillende
werkzaamheden. Daarom is
Kim de samenwerking aangegaan met ABC Promotion
in Terneuzen. De samenwerking gaat twee kanten
op, Blue Design mag gebruik

Blue Design kan u helpen
met het realiseren van elk
type reclame object. Van het
bestickeren van een auto tot
het verzorgen van gevelreclame tot het bedrukken
van een t-shirt, bij Blue
Design kunt u terecht.
Tot nu toe is Kim erg blij
met de stap die ze heeft
gemaakt. Ze ontvangt louter
positieve reacties en de
projecten stromen binnen
en worden of zijn ook al
gerealiseerd. Bent u nieuwsgierig wat dit Groese bedrijf
nog meer in petto heeft?
Kijk dan op de site www.
bluedesign.nu voor een
uitgebreidere beschrijving
van haar portfolio.
We wensen Kim veel succes
met het verder uitbouwen
van haar nieuwe bedrijf!

Op 29 april jl. liep Groede weer uit voor het
grote Touwtrek-spektakel aan het voetbalveld van vv Groede. Er waren maar liefst 14
ploegen die een gooi wilden doen naar de
titel en natuurlijk naar die felbegeerde Grote
Groese Paptoarte.
Er werd hard gestreden, maar ook soms hard
onderuit gegleden. Na verlies deden teamgenoten soms bij elkaar hun beklag, maar bij
winst was er vaak hard gejuich en gelach.
De kruisfinales wezen uit dat er twee teams
boven de rest uitstegen qua spierbundels. Het
was het team van de Nieuwe Torenweg die
het in de finale mocht gaan opnemen tegen
de Zeeuwse Meisjes. Beide teams waren geen
onbekenden in het ‘Groese touwtrek circuit’ en
hebben in het verleden reeds mogen proeven
van de zoete overwinning en uiteraard ook van
de zoete Grote Groese Paptoarte. Het werd een
lange en zware wedstrijd, maar uiteindelijk
waren het de Zeeuwse Meisjes die net als vorig
jaar ‘aan het langste eind trokken’. Een zeer knappe
prestatie van de dames om hun titel te prolongeren, die Paptoarte moet gesmaakt hebben!
Na de prijsuitreiking was het DJ Remmy die de
kantine op zijn kop zette en er een groot feest
van heeft gemaakt, zoals hij dat vaker bewezen
heeft in de Groe en omgeving. We kunnen al
met al wel stellen dat ook de vijftiende editie
van de Grote Groese Touwtrek Straat Prijs weer
erg geslaagd was!

Via onze mail werden we blij verrast met het geboortekaartje
van een nieuw Groedenaartje. Op 28 februari 2017 is Annabel
Dicte Jansje Veugelers geboren. Om 11:40u is ze ter wereld
gekomen met een gewicht van 3530 gram. ‘Geboren om voor
altijd lief te hebben’ was de spreuk die we vanboven aan de
kaart zagen staan van de zeer blije moeder Christine Veugelers.
Graag even op +31 (0)6 15500788 laten weten, als je beschuit
met muisjes wilt komen eten. Kadolijst: http://lijst.co/etub
Namens de redactie willen we Christine bedanken voor het
toesturen van het kaartje en uiteraard wensen we voor
Annabel een goede gezondheid en veel geluk toe.
14
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Uit de oude doos!

ag
d
n
Zo
t.
p
e
S
3
2 017 u r
u
8
1
5
1
is
t
a
r
g

Voor de rubriek “Uit de oude doos” werden
we ditmaal getipt door een Groedenaar die
ons verwees naar de website http://www.
topotijdreis.nl/. Op deze site staan er oude
landkaarten van 1815 tot en met 2017,
welke op een interactieve manier in beeld
worden gebracht.

Op een kaart van 1856 staan ook nog alle
polders rondom Groede vernoemd; de
Proost Polder, de Zouten polder, de Ouden
polder, de Juin Polder, de Heeren Polder, de
Bloks polder, de oude en nieuwe Groedesche
polder, alsook de nu nog bekende Gerard de
Moors polder.

Als u goed inzoomt op Groede is bijvoorbeeld
heel goed zichtbaar dat de dorpsgrenzen
van Groede vroeger veel verder reikten dan
de huidige dorpsgrenzen. Groede was destijds
qua oppervlakte groter dan Breskens.

Mocht u eens een paar minuten over hebben
en een lichte aardrijkskundige interesse
hebben, dan moet u zeker eens de topo tijd
reis maken van Groede!

Haagse slapstick en rokerige bluegrass
Groede Festival houdt het klein dit jaar, met
straattheater en een band op zondagmiddag
3 september. Op zaterdag is er de gebruikelijke
gezelligheid van het dorp, zonder optredens en
zonder kunstmarkt. Dat vraagt om uitleg.
Tien jaar op rij stond Groede Festival voor een
weekend vol muziek en kunsten. Het festival is
een vaste waarde in de evenementenagenda
van West-Zeeuws-Vlaanderen. Elk jaar vinden
honderden mensen in het festivalweekend hun
weg naar Groede. Je zou denken: houden zo.
Maar wij, de werkgroep, zijn toe aan bezinning
en vernieuwing. Wij bezoeken dit jaar andere
festivals en oriënteren ons op inhoud en financiering.
En we kondigen alvast voor het eerste weekend
van september 2018 een Groede Festival nieuwe
stijl aan. Hoe dat eruit zal zien is ook voor ons
nog een verrassing. Daarover wordt later in het
jaar meer duidelijk.
Bezinning én een festival organiseren zijn moeilijk
te combineren in onze al drukke levens met banen
en gezinnen. Daarom hebben we voor dit jaar
besloten tot een Kleintje Groede Festival. En
toevallig krijgt dat een Haagse touch.
16

De Dorpsomroeper

De middag start met een bizarre Hondenshow
van de Haagse Theatergroep Hilaria.
“Vliegende honden bijten niet” heet
de voorstelling, maar met de zelfgefokte
exemplaren in deze show weet je maar nooit. Live
muziek een goedgevulde goochelkist en twee
rasechte Haagse variétéartiesten zorgen voor
verwarrend en hilarisch spektakel, waarbij de toeschouwer telkens op het verkeerde been wordt gezet.
De uitsmijter is voor de Small Time Crooks.
U ziet baarden, tattoos en oorbellen. U hoort
akoestische gitaren, een contrabas, een banjo
en een wasbordje met toebehoren. Een opzwepende mix van vintage en modern. De muziek
bevat elementen van jazz, rythm and blues, tin
pan alley en western swing. Deze Haagse band
heeft een goede naam opgebouwd op festivals
als Life I Live en Lowlands. Ze staan garant voor
een enthousiast en ongedwongen optreden dat
zeker een groot publiek zal bekoren.
3 september 2017 dus. Kijk voor
info over Groede Festival op
www.groedefestival.com
(let op – nieuw webadres)

Via deze weg willen we u uitnodigen om ook een oude Groese foto in te zenden die we
mogen plaatsen in de Dorpsomroeper. Van oude klassenfoto’s tot opmerkelijke foto’s die
bijna nergens meer in het archief te vinden zijn, we zien ze graag verschijnen. Stuur ons een
bericht via dorpsomroeper@gmail.com, geef ze persoonlijk af aan één van de redactieleden
of bel 0117-371752, we kunnen de foto dan ook (komen) inscannen.
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JO9-1 haalt verdiende beloning
via kampioenschap!!

JO11-2
Voorjaarskampioen
2017!!
Op een mooie en zonnige
dinsdagavond in Sluiskil
waren de blauwe tijgers te
sterk voor de JO11-1 van
Sluiskil.

Namen bij de teamfoto met sjaal;
Voor vlnr Jens van de Broeke
en Beau Traas
Midden vlnr Fleur Manneke,
Lars de Kok, Milan Sinack,
Tycho van Baal, Sam Seen,
Jelle Esseling, Job Seen,
Nathan Hennekeij en
Diemo Waleboer.
Achter Trainers Edwin Hennekeij
en Martin de Kok

Acht wedstrijden op rij
werden gewonnen en
met 24 punten is de strijd
gestreden.

Op maandagavond 6 mei
2017 in Sluiskil behaalde
Groede/Cadzand JO9-1 het
verdiende en nog meer
gegunde kampioenschap
in de voorjaarscompetitie!
Wat eerder net niet lukte in
de 4e klasse van de najaarscompetitie (2e plaats met
2 doelpunten tekort) lukte
wel in de 3e klasse van de
voorjaarscompetitie, wat
dus nòg meer zegt over de
knappe prestatie van onze
JO9-1 pupillen.
Via een 2-6 overwinning in
Sluiskil werd dus (ongeslagen!) het kampioenschap binnengehaald, maar
minstens net zo belangrijk
waren de overwinningen
op de naaste concurrenten
Hontenisse/SDO’63 JO9-1
(0-1 winst en 1-1 gelijk) en
18
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Aardenburg JO9-1 (0-0 gelijk
en 3-2 winst). Voor pupillen
eigenlijk “echte mannen uitslagen”, waardoor spanning
en nervositeit bij de ouders
vaak groter bleek dan bij de
pupillen zelf.
Met de kampioensschaal en
medailles, zoals het hoort,
bleef het nog lang onrustig
in de kleedkamer van de
Groe.
We feliciteren Joris Overhaus,
Quint Rosseel, Fedde
Rosseel, Teim Doeze Jager,
Carice Laprade, Pieter van
Strien, Renske van Damme,
Zoë Versluijs, Annejet van
Strien, Lukas Manneke,
Koen Lucieer en de trainers
Hans Rosseel, Johan van
Strien en Conno Manneke
met het behaalde kampioenschap!

Met nog twee wedstrijden
in het vooruitzicht waren de
jongens en meisjes van de
JO11-2 al zeker van de eerste
plaats!

Zomer
voetbaldagen in
Groede

JO15-1 wordt na Najaarskampioen ook
			
Voorjaarskampioen 2017!!

Wegens succes geprolongeerd, de Zomervakantie
Jong United Voetbaldagen
in Groede.
Wanneer:
donderdag 24 augustus
& vrijdag 25 augustus
Waar:
Sportveld VV Groede
Aanmelden:
www.jongunited.com

De kampioenswedstrijd
tegen Spui is gewonnen
met 8-1. Onze JO15-1 wordt
wederom kampioen!

Bedankt JO15-1 voor dit
mooie seizoen. Trainers
Jean-paul Martle & Joop
Basting van harte gefeliciteerd met deze mooie
mijlpaal. Ook feliciteren we
de spelers Raphael Hennekeij, Nick Frens, Sem Mostert,
Amber Verstraete, Tim
Basting, Alec Basting, Jarno
Basting, Jordan Lampe, Stijn
Basting, Sem Luteijn, Lars
Gorthmanns, Bodhi van
Kessel, Jankees Denhamer,
Cain Versluijs, Alec Basting,
Daan Martle & Tim Basting.

Ook in de beker deed
de JO15-1 het erg goed.
Ze stroomden helemaal
door tot aan de finale. Op
zaterdag 10 juni speelden ze
tegen DHV uit Zevenbergschen Hoek, een fantastische prestatie op zich.
Helaas was DHV een maatje
te groot en werd er op de
velden van RKSV Halsteren
verloren met 1-4. Daan
Martlé redde de eer voor de
JO15-1.
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BuitenBeeld
bij DuoDuo

We hebben er in Groede weer
nieuwe hulpverleners bij! Op 27
juni hebben de kinderen van groep
7 en 8 examen gedaan voor hun
EHBO diploma en ze zijn allemaal
geslaagd!

Eric Hirdes

Vanaf februari hebben ze geoefend
met de theorie en praktijk zodat ze
nu onder andere verbandjes en pleisters kunnen aanleggen, een mitella
omdoen, stabiele zijligging en als het
nodig is 112 bellen.
Nu de kinderen geslaagd zijn, kunnen
de mama’s en / of pappa’s volgen…
Wij zoeken nog steeds mensen die
bereidt zijn de cursus te volgen, maar
we kunnen enkel starten bij voldoende deelname. Zijn er begeleiders van de
sportverenigingen bij, dan kunnen
we een extra les sportblessures
herkennen en behandelen
erbij doen.
Wat misschien handig
is om te weten is dat je
vaak een deel van de
kosten of soms zelfs
geheel vergoed krijgt
van je zorgverzekering.
Informatie hierover
kan je krijgen door
een mailtje te
sturen naar
ehbogroede@
gmail.com.
Monique Bogema
en Jenny van
Belois
Namens EHBO
Groede
20
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DuoDuo Boek en Beeld heeft van vrijdag 14
juli om 17.00 uur tot en met 27 juli 2017 de
eerste expositie van dit seizoen in BuitenBeeld in het vitrinekastje aan de zij ingang
van Boek en Beeld aan de Slijkstraat.
Momenteel zijn er vijf gegadigden die een
vitrinekastje ‘BuitenBeeld’ aan de buitenzijde van hun woning of bedrijf geplaatst
willen hebben.
De kunstenaar die dit seizoen het spits af bijt
is Eric Hirdes (Den Haag). Schilderen is voor
Eric Hirdes een doorgaand proces, waarbij een
voltooid werk aanleiding geeft een volgend
te beginnen.
Het blijft bijzonder dat in deze minigalerie(s) het werk 24 uur per dag te bekijken
is. Het kunstwerk wordt vrijdag de 14e juli
om 17.00 uur in aanwezigheid van Eric
gepresenteerd.

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

Specialist in
renovatiewerken
en sierbestrating voor
particulieren en bedrijven
Noordstraat 6, 4503 AJ Groede,
Tel. 0117-372045 (kantoor)
GSM. 06-12399522 (renovatie) GSM.
0613804276 (bestrating / grondverzet)

www.grovebo.nl

Nieuws van
EHBO Groede

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

Op 28 juli aanstaande zal Anne van Toor uit
Rotterdam werk laten zien. 11 Augustus, 25
augustus en 8 september zullen verschillende
andere kunstenaars hun werk tonen.
U bent van harte welkom in de kleinste
galerie in Groede.
Duo Duo Boek en Beeld
Molenstraat 16
postadres: Molenstraat 31
4503 BA Groede
tel. 06-502 571 24
De Dorpsomroeper
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Geslaagd voor
Hierna

Geslaagden
in Groede
Tristan Tanghe

	HAVO - Natuur & Gezondheid en Natuur
& Techniek
	Chemie aan de HZ in Vlissingen

Robin van Damme
Woensdag 14 juni 2017 stond bij vrijwel alle
examen-kandidaten van het Zwin College in
Oostburg met rood omcirkelt in de agenda,
want dit was de dag van de waarheid.
Gezakt of geslaagd, dat verdict werd mede
gedeeld op die bewuste woensdag in juni.
En bij maar liefst 12 Groedenaren was dit
verdict positief en kon dus de vlag uit.
Hieronder de namen van de leerlingen, met
daarbij op welk niveau en met welk profiel
ze zijn afgestudeerd. Daarnaast kunt u ook
teruglezen welke vervolgstudie deze studenten hebben gekozen.
Namens de Dorpsomroeper redactie
feliciteren we alle geslaagde Groedenaren.
Veel succes met de vervolgstudie, maar nu
eerst goed genieten van de welverdiende
zomervakantie!

Rens Risseeuw

HAVO - Natuur & Gezondheid
	Bedrijfskunde & Agribusiness aan de
HAS in Den Bosch

Joran Hennekeij

HAVO - Economie & Maatschappij
	Bedrijfseconomie aan de HZ in Vlissingen

Eline Simpelaar

HAVO - Economie & Maatschappij
	Rechten in Den Bosch

22

De Dorpsomroeper

	HAVO - Natuur & Gezondheid en Natuur
& Techniek
	Chemie aan de Avans in Breda

Ciske Menue

HAVO - Cultuur & Maatschappij
	een jaar op verschillende plekken
werken om zo een betere studiekeuze te
kunnen maken

Arturo Houtgast

VMBO - Theoretische leerweg
	HAVO aan het Zwin College

Wibe Leenhouts

VMBO - Theoretische leerweg
	HAVO aan het Zwin College

Kristel van de Vijver

VMBO - Theoretische leerweg

Donateuractie
Muziekvereniging
Groede-Breskens
De vaste donateurs van
de muziekvereniging
Groede-Breskens kunnen binnenkort weer
een schrijven met een
verzoek om een bijdrage
tegemoet zien of hebben
deze inmiddels ontvangen. Echter ook nieuwe
donateurs zijn van harte
welkom, temeer daar door
verminderde gemeentelijke subsidie het steeds
moeilijker wordt om de
vereniging financieel
gezond te houden.

ondersteuning te blijven
geven. Denk hierbij aan
Koningsdag, de intocht
van Sinterklaas, de
Avondvierdaagse,
Dodenherdenking, de
11-September Herdenking
en het Zomeravondconcert. Ook voor het lopende
jaar zijn deze activiteiten
weer gewaarborgd. Extra
financiële en muzikale
inspanning in de jeugdopleiding om ook voor de
toekomst de muziekvereniging in stand te kunnen

houden is een extra zorg
om de begroting rond te
krijgen.
Daarom doen we dan
ook een extra oproep
om nieuwe donateurs te
werven, waarbij ook een
eenmalige bijdrage welkom
is. Dit kan eenvoudig
door een door u zelf te
bepalen bedrag (vanaf
€ 5,00) te storten op
NL47RABO0139491805
tnv Muziekvereniging
Groede-Breskens ovv donateuractie 2017. Als men
zich als vaste donateur wil
aanmelden, dan svp naam
en adres vermelden.
Bestuur en leden muziekverenging Breskens-Groede.

Door zelf waar mogelijk
de nodige bezuinigingen
door te voeren en extra
financiële inspanning van
de leden zelf, proberen we
toch zoals in de afgelopen
jaren aan tal van activiteiten, feestelijkheden en
herdenkingen belangeloos passende muzikale

Amna Cedic

VMBO - Theoretische leerweg
	Tandartsassistente aan Scalda in Goes

Mike Verkruijsse

	VMBO - Basisberoepsgerichte leerweg
metaaltechniek
	BBL opleiding in Vlissingen om te leren
frezen.

Tiffanny Salt

	VMBO - Kaderberoepsgerichte leerweg
metaaltechniek

De Dorpsomroeper
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De ontdekking van Lotte en Jinke
Lotte en Jinke deden op 29
April een bijzondere ontdekking op een muur van
de Grote Kerk op de Markt
in Groede. Een groot beest,
toch wel eng! Echter de
nieuwsgierigheid won toch.
Het beest in een bakje
gedaan en maar vragen aan
bekenden wat het zou zijn.
Vader Peter wist het niet en
Stijn van de Drie Koningen
ook niet. Lotte dacht, dan
gaan we toch naar Huib,
want die zal het wel weten!
Inderdaad, het was een pas
uit de pop gekomen Libelle,
en niet zomaar een gewone!
Het was een platbuik libelle
vanwege de plat uitlopende
buik/staart gedeelte. Voor
1990 maar 9 meldingen in
heel Zeeland, maar tegenwoordig iets algemener en
toch zeker een bijzondere
waarneming dankzij deze 2
dappere jonge dames!
Dit exemplaar is een vrouwtje,
het mannetje heeft een
blauwe kleur.
Na de uitleg van mij kregen
ze van Marleen een limonade
en versnapering op het
terras die ze lekker in de zon
nuttigden.
Huib van Iwaarden

Heeft iemand iets in de tuin gevangen of gezien en je weet niet wat het is, doe het in
een bakje of maak er een foto van en stuur de foto naar iwaardengr@zeelandnet.nl en
je krijgt antwoord op je vraag. Ik ben lid van de Vlinder en Libelle werkgroep van
Zeeland en ken veel mensen die gespecialiseerd zijn in deze materie.
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Mixteam 17+ Con Forza kampioen in de 3e klasse

Steffen Morrison - Soul Pur Sang
7 oktober 2017 - Aanvang 20:30 uur

van de Zeeuwse Voorjaarscompetitie 2017
Eind 2009 was er spontaan
een mixploeg ontstaan uit
een groepje mensen van
Groede en ook verschillende
uit de streek die het wel gezellig vonden bij Con Forza
Groede. Ze besloten in 2010
mee te doen met de Zeeuwse
tenniscompetitie. Al direct in
de eerste competitie in het
voorjaar van 2010 zijn we
kampioen geworden.
Dit team werd een hechte
vriendengroep die zelfs
teambuilding uitstapjes deden
tot in de Franse Alpen,
alwaar ze op trainingskamp
gingen om vooral de ‘derde
helft’ te trainen en dat heeft
zijn vruchten afgeworpen.
In 2016 hebben we van Con
Forza besloten, na jaren van
afwezigheid, om ook weer
een Heren dubbelteam op
te richten en ook dit team
werd direct in het eerste jaar
kampioen.
Nu was het voor het mixteam al bijna 7 jaar geleden,
dat ze zichzelf als kampioen
mochten uitroepen. Dus
werd het wel weer eens tijd
om de champagne koud te
zetten. Met het aantrekken
van een ster-speelster moest
dat zeker en vast wel gaan
lukken. En zo geschiedde.
Een kort verslag van de
teamcaptain:
Afgelopen zaterdag 1 Juli
hadden we aan 1 gewonnen
wedstrijd van de 6 te spelen
wedstrijden voldoende om
het kampioenschap naar
ons toe te halen. Dat dát
nog niet zo eenvoudig was,
26
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Steffen Morrison is een soulzanger pur sang. Met zijn
veelkleurige, soms rauwe
stemgebruik heeft hij het
oude soul-geluid weer tot leven gewekt met een nieuwe
opwindende eigen draai.

bleek wel nadat we een
goede speelster moesten
missen vanwege een lichte
medische behandeling, die
anders uitpakte. De eerste
2 wedstrijden werden verloren en deze tegenstander
bleek een stuk taaier, dan
we vooraf misschien wel
hadden ingeschat.
De dames in de damesdubbel
wisten het tij op tijd te keren
in een razend spannende
3-setter, zodat we zeker
waren van het kampioenschap. In de kantine van
Philippine hebben we een
voorproefje genomen, maar
het echte werk hebben we
in de kantine van Con Forza
in Groede genuttigd alwaar
de champagne al lekker koel
op ons stond te wachten.
Na een woordje van de
voorzitter zijn we naar onze
nieuwe sponsor Cafetaria
De Zagerij getogen, waar we

onze feestmaaltijd hebben
genuttigd. Na een voldane
maaltijd met de nodige
drankjes werd er op tijd
weer van elkaar afscheid
genomen om de dagen erna
weer goed voorbereid aan de
komende toernooitjes in de
streek deel te nemen.
In het najaar komen we als
team weer bij elkaar om in
de Zeeuwse herfstcompetitie
mee te spelen. En wie weet,
kunnen we opnieuw reserveren in De Zagerij!
Namens de redactie feliciteren
we ook deze kampioenen
van de LTV Con Forza!
Op de foto van links
naar rechts:
Ria Sterrenberg, Annelies
Mabelis, Angelo Sinack,
Briël de Wilde, John van
den Oetelaar, Annemiek de
Feijter en Mark Focquaert

Hij groeide op in Suriname
met de tunes, moves &
grooves van James Brown,
Otis Redding en Marvin
Gaye maar ook met de
harmonieuze klanken van
The Crystals, de rock van The
Rolling Stones en de teksten
van Lou Reed. Een bonte mix
van invloeden kortom.

voel voor stijl heeft Steffen
de klassieke soul weer onder
ieders aandacht gebracht in
Nederland.
Hij verzorgde succesvolle
optredens tijdens de Uitmarkt in Amsterdam, in een
bomvol Paradiso en op het
festival Noorderslag. Ook
was hij meerder malen te
gast bij de Wereld Draait
Door en speelde hij bij
diverse radiostations,
waaronder Radio 2 en 3FM.

Zowel zijn in 2011 verschenen
cd Revealed als zijn in 2016
verschenen EP Just Another
Man werden genomineerd
voor een Edison in de categorie Soul & Beyond. Begin
2017 verscheen het zeer
aanstekelijke All For You,
dat hij wederom met Tjeerd
Oosterhuis opnam.
Bekijk zijn website www.
steffenmorrison.com, ook
zijn er meerdere video’s te
vinden op YouTube.

Na zijn veelbesproken
presentatie tijdens The
Voice of Holland in 2013
groeide Morrison uit tot
een zeer overtuigende live
performer.
Met eigen band verzorgde
hij meerdere supports voor
o.a. Joss Stone, Maceo Parker
en Raphael Saadiq.
Steffens grote overtuiging
verrast en verleidt niet
alleen de echte liefhebbers
maar weet ook een jong
publiek recht in het hart te
raken. Met zijn innemende
persoonlijkheid, charismatische lach en een groot geSteffen Morrison treedt in de Grote Kerk Groede op met een trio. Meer details hierover:
volg de FB pagina van Groede Live! Entreeprijs nog niet bekend
Kaarten binnenkort te bestellen via www.grotekerkgroede.nl/concerten
De Dorpsomroeper
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De Jaarmarkt
In Sluis daar hebben ze een
avondmarkt, in Cadzand
hebben ze een weekmarkt,
in Bresjes hebben ze een
foodmarkt, in Oostburg hebben
ze een supermarkt, en hier
op de Groe daar hebben we
een Jaarmarkt. Een markt
die zoals het woord het al
doet vermoeden, maar eens
per jaar gehouden wordt.
Typ het woord “Jaarmarkt”
in bij google en de eerste
hit die je krijgt gaat over
de Jaarmarkt van Groede.
Nu hoorde ik van mijn
kinderen dat de “cookies” op
mijn computer daar invloed
op hebben, maar dat heb ik
voor dit verhaal maar even
naast mij neergelegd.

zeker niet ontkennen, want
rommel dat ligt er genoeg
op onze Jaarmarkt. Maar
op de Jaarmarkt komt niet
alleen de standaard rommelmarkt-bezoeker, de categorie
mensen die op de laatste
vrijdag van juli bij ons in
het dorp rond slenteren
is divers; zeer divers! Dat
begint ’s ochtends vroeg al
om 04:00 uur met de echte
Belgse-die-hard koopjesjager

en dat eindigt ongeveer
24 uur later met de laatste
caféganger die buiten
wordt geveegd bij de Drie
Koningen.
De entourage, de sfeer, dat
is waar ik elk jaar weer naar
uit kijk. En dat begint vaak
al twee weken van te voren,
als de eerste fanatiekeling
de contouren van zijn vloerkleed op de stoep tekent

Het is een apart evenement
onze Jaarmarkt, want probeer
het maar eens te beschrijven
in één zin. Welke beschrijving
je er ook aan geeft, je zal het
evenement altijd te kort
doen. Voor een buitenstaander zal de beschrijving
“rommelmarkt” het dichtste
in de buurt komen, maar
voor ons Groedenaren is het
veel meer dan een rommelmarkt. Dat er rommel verkocht wordt zal ik overigens
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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met daarin het woord dat in de dagen daarna nog vaker opgeschreven zal worden op de
Groese straten en stoepen: “BEZET”. Op dat
moment begin ik er al weer zin in te krijgen,
de dagen die daarop volgen transformeert
de Groe in de Jaarmarkt-ready-status. En
dan lijkt er elk jaar weer op de donderdagavond, de vooravond van het evenement,
rond de klok van 21.00 uur een soort deken
van rust over de Groe heen te vallen. Dat is
het moment dat ik vaak mijn fiets nog eens
pak en door de straten heen banjer en een
praatje links en rechts kan maken… stilte
voor de storm!
En dan om 03.30 uur op vrijdag gaan de
eerste wekkertjes, vloerkleed uitrollen en
de kartonnen dozen uit de garage halen
om vervolgens de inhoud ervan zo mooi
mogelijk uit te stallen op de stoeptegels
in de hoop er een nieuwe eigenaar voor te
vinden. Om 05.00 uur wordt het eerste echte
koopje van de jaarmarkt gedaan en om
07.00 uur begint de eerste straatmuzikant al
aan zijn warming-up. Om 09.00 uur staan de
eerste parkings al vol, om 11.00 uur worden
stiekem al de eerste pintjes getapt en om
13.00 uur zijn al de eerste leeg-verkochten te
melden, waar om 15.00 uur al weer de eerste
vloerkleden worden opgerold. Om 17.00 uur
worden de eerste evaluatie-gesprekken van
de Jaarmarkt al gevoerd, om zodoende rond
de klok van 19.00 uur een bodempje te gaan
leggen voor de band die vanaf 21.00 uur
begint te spelen.
Kortom, ik kijk er alweer naar uit en ik
hoop u ook. Denk nog eens na over een
juiste omschrijving die de Jaarmarkt op de
Groe het beste weergeeft. Ik hoor het graag
van u, dan kunnen we het er nog eens over
hebben. Je zal me vast wel weten te vinden
op de Jaarmarkt, want mijn vloerkleed ligt
netjes uitgerold op d’n Oek van de Straate.
S.Z.

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

Aan de rand van Groede, waar de
Schuitvlotstraat bijna overgaat in de
Scherpbierseweg, zagen we de afgelopen
periode veel activiteit van vrachtwagens
en mannen met bouwhelmen en werklaarzen. We wisten niet precies wat ze
nou eigenlijk aan het doen waren en zo
we hoorden waren er meerdere Groedenaren die zich deze vraag stelden. We zijn
daarom maar eens op onderzoek uitgegaan..

Al snel kwamen we erachter dat de opdrachtgever van de werkzaamheden waterschap
Scheldestromen was. We hebben het
waterschap gecontacteerd en kregen hier al
snel de informatie dat de werkzaamheden
dienden om het bestaande rioolgemaal, wat
daar aan de Schuitvlotstraat gelokaliseerd
was, te vervangen.
In de oude situatie werd het afvalwater
vanuit de kern Groede verzameld bij de
Schuitvlotstraat om vervolgens met een
persleiding verpompt te worden richting
de waterzuivering aan de Puijendijk. Deze
waterzuivering is echter al verouderd en
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aangezien het aanbod van afvalwater
stijgende is (door onder andere het plan
Waterdunen wat zorgt voor meer aansluitingen op de riolering), moest er wat
veranderen. In de planning lag onder meer
het vernieuwen en efficiënter maken van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Breskens
(waar onder meer ook IJzendijke, Biervliet
en Hoofdplaat op zijn aangesloten) en
daarom werd besloten om ook het Groese
afvalwater naar de buren in Breskens te
verpompen. In de nieuwe situatie zal het
afvalwater dat samenkomt aan de Puijendijk
(van onder andere recreatieparken en
omliggende woningen) naar de Schuitvlotstraat worden gepompt. Daar wordt
vervolgens al het afvalwater verzameld uit
Groede in het nieuwe rioolgemaal en dit
wordt met een grote persleiding richting de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Breskens
gepompt. Deze persleiding heeft het waterschap in het afgelopen jaar al speciaal
aangelegd tussen Groede en Breskens.
Door deze nieuwe route komt de waterzuivering van Groede aan de Puijendijk

te vervallen, maar er zal wel een pomp
(rioolgemaal) geplaatst worden om het
afvalwater vanuit daar naar de Schuitvlotstraat te pompen. Door deze gewijzigde
route moet het nieuwe rioolgemaal aan de
Schuitvlotstraat meer afvalwater naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Breskens
kunnen verpompen en daarom moesten er
dus nieuwe en grotere pompen geplaatst
worden. Het nieuwe rioolgemaal wordt pas
in gebruik genomen wanneer de installatie
in Breskens is omgebouwd, dat volgens de
planning april 2019 gereed zal zijn.

ons zo snel heeft geholpen en ons met de
juiste personen in contact heeft gebracht.
Daarnaast bedanken we Jan Aarnoutse en
Nico Goossen voor de rondleiding bij het
rioolgemaal en het beeldmateriaal dat zij
ons hebben aangeleverd.

Het nieuwe rioolgemaal aan de Schuitvlotstraat is door verschillende aannemers
uitgevoerd: M.J. Oomen uit Sprundel heeft
de civiele werkzaamheden uitgevoerd,
Hofmeijer uit Enschede de werktuigbouwkundige en Paree B.V. uit ‘s-Heerenhoek
de elektrische. Doordat er onder andere
gekozen is voor een transportroute van het
vrachtverkeer buitenom het dorp, heeft het
waterschap Scheldestromen getracht om
tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk
overlast te bezorgen aan de Groedenaren.
Via deze weg willen we graag Janneke
la Gasse (communicatieadviseur waterschap Scheldestromen) bedanken dat ze
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In de Seniorensoos waren
de spelers nodig aan een
nieuw biljart toe, maar
omdat de financiële middelen hiervoor niet direct
voorhanden waren hebben
de (wekelijkse) biljarters
zelf actie ondernomen.
Enkele leden gingen op
pad voor een financiële
bijdrage en mede dankzij
diverse sponsoren en door
de verkoop van het oude
biljart moest er uit de kas
een aanzienlijk bedrag
minder betaald worden
dan eerder begroot was en
kon er een andere, goede
biljarttafel aangeschaft
worden.
Wij zijn de sponsoren
uiteraard dankbaar voor
hun bijdrage, te weten:

(in alfabetische volgorde)
Boerenhoeve (Nieuwvliet)
en uit Groede: Cafetaria
de Zagerij, De 3 Koningen,
Eeterij Sjiek, Etablissement 1880, Oliehandel/
Tankstation v.d.Heme en
IJssalon de Fonteyn. Hebt
u zin om eens te komen
kijken of een potje biljart
te spelen, loop dan gerust
vrijblijvend binnen. Nieuwe
leden/spelers van harte
welkom.
Het computerproject kan
na de zomer van start
gaan. Alle benodigde
apparatuur is inmiddels
aanwezig. We zijn nog op
zoek naar mensen met
computerkennis die bereid
zijn anderen wegwijs
te maken in de materie.
Bijvoorbeeld als u goed
bent in het bewerken van
foto’s, of als u veel werkt
met Facebook, e-mails versturen met bijlage enz. Zo
heeft ieder wel iets waar
hij/ zij goed in is. Het zou

fijn zijn de kennis met andere mensen te delen. Ook
willen we jongelui van
het Zwincollege vragen
om aan het project mee te
werken. Leden ontvangen
binnenkort nadere informatie over het project.
De Jaarmarkt staat ook
deze keer weer op het
programma. We verkopen
koffie/ thee, bier en
frisdrank. Alles om de kas
van de Soos wat te vullen,
zodat we iets extra’s
kunnen doen voor onze
leden. We zoeken ook nog
wat helpende handen voor
deze dag!!! Aanmelden bij
Piet Brakman of Sjoerd
Frielink
Een hartelijke groet
namens het Bestuur
P.Brakman, voorzitter
Sjoerd Frielink, penningmeester

Wist u dat de gezamenlijke maaltijden in samenwerking met Travalje Subiet ook in de
zomermaanden doorgaan? Hebt u de maaltijden nog niet geprobeerd? Elke laatste woensdag van de maand kunt u aanschuiven voor een heerlijke warme maaltijd ( + dessert) voor
slechts € 4,- p.p. Kom gezellig mee-eten en steun dit mooie initiatief. Meer informatie op de
affiches die op diverse plaatsen in het dorp hangen. U bent van harte welkom!

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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Oproep aan alle
hondenbezitters
Overal op de stoepen, grasveldjes, bij het
Eendenparkje aan de Burg. Everaarslaan en zelfs
bij de speeltuintjes ligt veel hondenpoep. De
eigenaren kunnen door middel van een plastic
zakje de troep zelf opruimen.
Groedenaren, alvast bedankt
voor uw medewerking!
Van een bezorgde Groedenaar..

Slo pe n vo or Do rc as

Weet je ’t nog? Je kunt nog steeds uw
apparaten en allerlei metalen inleveren kapotte
in de Albert
Roeststraat 10!
Wij zijn heel blij met de vele reacties van
We hebben de afgelopen maanden heel watjullie.
slopen. Maar er kan nog steeds meer bij, dus kunnen
brengen
maar!! En wanneer brengen niet lukt, halen
we het op.
Wat er in Zuidzande en Groede wordt geslo
opt,
brengt per maand ong. €500,00 op.
Groetjes Arjan en Karin de Hullu
0636366707

Kindercomité
Namens het Kindercomité zijn we nog
op zoek naar vrijwilligers voor de leuke
activiteiten die wij door het jaar heen
organiseren. Lijkt het je wel wat?
Neem dan contact op via
kindercomitegroede@gmail.com
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Heeft u nog iets voor op het prikbord
in de Dorpsomroeper? Laat het ons
weten! Geeft u Franse les en zoekt u nog
leerlingen of bent u op zoek naar vrijwilligers voor uw evenement? Vraag en
aanbod is welkom op het prikbord in de
Dorpsomroeper.
De Dorpsomroeper
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Aanleverdata
Dorpsomroeper 2017
Er volgen in 2017 nog twee 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:
U
 iterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus:

28 juli
Jaarmarkt in Groede
30 juli
de Bende van Oz
in de Grote Kerk te Groede
13 augustus
Kerkdienst
in de Grote Kerk te Groede

> 4e uitgave 2017
25 september
15 oktober

24 - 25 augustus
de Jong United voetbaldagen
bij v.v. Groede

> 5e uitgave 2017
25 november
15 december

26 augustus
Nationale Nacht van de Nachtvlinders
georganiseerd door Huib & Marleen van
Iwaarden

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

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

Walenstraat 10, Groede. 0117-37 12 70,
iwaardengr@zeelandnet.nl
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17 t/m 20 juli
Kindervakantieweek Groede
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27 augustus
Kerkdienst
in de Grote Kerk te Groede
3 september
Kleintje Groede Festival
Haagse slapstick en rokerige bluegrass

1 oktober
Duurzaam Voedsel Festival
in de Grote Kerk te Groede
7 oktober
Groede Live!
presenteert Steffen Morrison in
de Grote Kerk te Groede
8 november
Symposium “GAS ER AF”
in de Grote Kerk te Groede
11 november
Groede Literair presenteert
de Schrijversavond - editie 2
10 december
Groede Live! presenteert
All4Musical,
de Kersteditie
Galerie EdeSart
Zomer Expo
Kleurrijke expositie van diverse
kunstenaars met als thema
ZOMER. Van 21 juni tot 21
september aan de Molenstraat 18 .
Openingstijden: Vrijdag,
zaterdag en zondag van 12 u
tot 18 u.
Expositie DuoDuo
DuoDuo Boek en Beeld heeft
van vrijdag 14 juli t/m 27
juli 2017 om 17.00 uur
expositie’s in BuitenBeeld
in het vitrinekastje aan de
zijingang van Boek en Beeld
aan de Slijkstraat. Op 28 juli
aanstaande zal Anne van Toor
uit Rotterdam werk laten zien.
Meer hierover op pagina 20.
Kaartclub de Groe
De kaartingen zijn weer in het
eetcafé ‘t Overleg om 19.30
uur voor jokeren en bieden.
De kaartingen vinden plaats
op de volgende data: 15 sep-

tember, 13 oktober, 27 oktober,
10 november, 1 december,
15 december, 5 januari, 26
januari, 23 februari, 16 maart,
6 april en 20 april.
Senioren Sociëteit
Wekelijks kan men op de
maandagmiddag van 13.30
tot ca.16.30 uur een kaartje
leggen (jokeren, frikken) en
biljarten. Er worden nog
(extra) spelers gezocht om te
biljarten op de maandagavond
van ca. 19.00uur tot 21.00
uur. Ook op donderdagochtend
wordt er gebiljart van 09.00
tot 12.00 uur. Loop vrijblijvend
eens even binnen. Elke laatste
dinsdag van de maand wordt
er bingo gespeeld. Iedereen is
hier welkom! Dit binnen een
informele en gezellige sfeer in
ons gebouw.
Dorpsraad
Elke laatste maandag van
de maand van 19.00 uur tot
19.30 uur: Het “inloop-spreekhalf-uurtje” van de Dorpsraad
in ’t Torentje.
Inzameldata oud Papier
2017:
12 augustus - 9 september 14 oktober - 11 november 9 december
Zomerprogramma Adrie
Oosterling
Kleinkunstenaar Adrie
Oosterling brengt tot en met
1 september elke dinsdag en
vrijdag zijn nieuwe show
‘ Dansen op één been…’ in zijn
huistheater De Twee Duiven
aan de Slijkstraat in Groede.
Daarmee gaat Adrie Oosterling
alweer zijn 32e jaar in.
Aanvang is steeds om 21:00u

Activiteiten
in Groede
en kaarten kosten 11 euro.
Reserveren is mogelijk via
06-50617910. Meer info via
adrieoosterling.nl.
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.
Tennisvereniging
Con Forza
Iedere donderdagavond is het
weer Toss avond bij LTV Con
Forza! Iedereen is van harte
welkom, van jong tot oud. De
toss bepaalt met en tegen wie u
speelt, een leuk en gezellig concept
waardoor je veel mensen leert
kennen.
Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de Boules
vereniging kan je op donderdagavond en zondagochtend
vanaf half elf gewoon het
terrein op komen.
Grote Kerk Groede
De Grote Kerk te Groede is in
de zomer dagelijks geopend
van 11:00 - 16:30 uur.
Huisvrouwengym
Op de dinsdagavond van
19:30u tot 20:30u en op
donderdagmorgen van 09:00u
tot 10:00u. Voor meer informatie
en eventueel opgeven kan via
luteijnm@zeelandnet.nl
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