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

De lente heeft bij deze haar intrede gedaan en dat betekent dat de  
winterjas en sneeuwlaarzen weer de kast in kunnen en de bikini  
en korte broek er weer uit kunnen! De bankjes kunnen worden  
opgepoetst en de geur van vers gemaaid gras ‘danst’ weer door de 
mooie straten van Groede.
 
Door het prachtige weer van afgelopen februari zijn de lentekriebels 
bij velen merkbaar. Bij het lezen van deze nieuwe editie van de Dorps-
omroeper heeft de redactie de chocolade paaseieren weer verstopt, 
want Pasen staat voor de deur. De Paastak staat in volle glorie op het 
kantoor van de redactie te schitteren en van horen zeggen schijnt het 
weer gezellig te gaan worden bij de eerste Kermis van de streek, in het 
centrum van de Groe!

In deze editie is er weer van alles te lezen over wat er allemaal in en 
rond Groede is gebeurd en staat te gebeuren. Daarnaast kunt u kennis 
maken met een paar prachtige nieuwe Groese inwoners en heeft S.Z. 
weer op de ‘noek van de stroate’ gestaan om de meest actuele  
onderwerpen te bespreken. 

Heeft u zelf nog iets wat absoluut niet mag ontbreken in de volgende 
editie van de Dorpsomroeper? Schroom dan niet om dit naar  
dorpsomroeper@gmail.com te sturen. 

Wij wensen u veel leesplezier!

De redactie 
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Nieuws v/d
Dorpsraad

Indien u vragen heeft, kunt u altijd mailen naar dorpsraadgroede@gmail.com.

Op maandag 6 mei 2019 zal het twee 
jaarlijkse kernbezoek weer plaats 
vinden in Groede. De burgemeester en 
wethouders van Groede horen graag 
wat er leeft en beweegt in ons dorp. ’s 
Middags zullen zij een bedrijf bezoeken 
om ’s avonds in de 3 Koningen aan te 
schuiven en met de Groedenaren in 
gesprek te gaan.

In de uitnodiging van de gemeente  
Sluis die u als Groedenaar heeft  
ontvangen, staat een link naar een 
enquête. Wij raden u van harte aan om 
deze enquête in te vullen, zodat B&W 
een goed beeld krijgt van wat er leeft op 
de Groe. Hoe meer inwoners de enquête 
invullen, hoe representatiever de uit-
komsten zijn en hoe groter de kans dat 
problemen ook echt aangepakt zullen 
worden. 

Alle Groedenaren zijn van harte uitgenodigd  
om 20.00 uur in de 3 Koningen. Na de 
opening van de burgemeester zullen de 
Dorpsraad en Verenigd Groede kort hun 
jaarpresentaties geven, om vervolgens het 
woord te geven aan een wethouder die de 
uitkomst van de enquête zal doornemen. 
Daarna is er ruimte voor vragen, opmerkingen  

en ideeën richting de burgemeester en 
wethouders. 

Laten we met zijn allen zien dat we naast 
trotse inwoners ook betrokken inwoners 
zijn van Groede. Wij hopen u dan ook te 
mogen verwelkomen op maandag 6 mei 
2019 om 20.00 uur! 

Burgemeester en Wethouders 
op bezoek in Groede!

Groede

Begin februari is er aan 
’t torentje een nieuwe 
verwarmde AED-kast met 
bel unit gemonteerd. 

De procedure is als volgt:    
Bij een melding bij 112 van 
een hartstilstand wordt 
standaard naast de ambu-
lances ook de dichtstbijzijn-
de vrijwilligers gealarmeerd. 
Zij ontvangen een sms-be-
richt op hun mobiele tele-
foon met de locatie van het 
slachtoffer en/of de locatie 
van de dichtstbijzijnde AeD.

Ins and outs van ’t torentje
Doordat deze binnen een 
straal van 1.000 meter van 
het slachtoffer wonen of 
aanwezig zijn (dit kunnen 
bv. ook toeristen zijn), kun-
nen deze vaak sneller en 
binnen 6 minuten op de 
plaats aanwezig zijn en star-
ten met de reanimatie.

Degenen die de oproep krij-
gen om de AeD op te gaan 
halen krijgen ook een code 
meegestuurd om de kast te 
openen. Het is dus van groot 
belang dat zoveel mogelijk 

mensen zich aanmelden via 
www.hartslagnu.nl. Anders 
kan er in een straat verderop 
een hartstilstand zijn, zonder 
dat je het weet. 
 

Op 19 mei 2019 viert 
hondenschool “Country 
Dogs” in Boerenhol-Groede 
haar 20-jarig bestaan met 
een feestelijke dag vol 
activiteiten.

De hondenschool is 20 
jaar geleden opgericht 
door Ingrid en Johan 
Schautteet en aangesloten 
bij de Koninklijke Neder-
landse Kennelclub  
“Cynophilia”, lid van de 
raad van Beheer. er worden 
trainingen gegeven voor 

puppy’s, beginners en  
gevorderden. Trainingen in 
onder andere behendigheid, 
gehoorzaamheid, canicross 
en schapen hoeden, maar 
ook privé begeleiding, 
gedragstherapie en honden-
massage horen bij het aanbod 
van de hondenschool.

Op 19 mei is tussen 13.00 en 
17.00 uur het terrein van de 
hondenschool, gelegen aan 
de Kruisdijkweg 3 achter 
Boerenhol, open voor het 
publiek. er zullen diverse 
demonstraties worden 
gegeven door leden van de 
hondenschool, maar ook 
door externe deelnemers. er 
zullen stands aanwezig zijn 
met hondenartikelen, voer 
en vachtverzorging en na-
tuurlijk wordt de inwendige 
mens niet vergeten.

Iedereen wordt van 
harte uitgenodigd om 
deze dag bij te wonen, 
in het bijzonder de 
oud-leden van de  
vereniging. Meer info 
over de hondenschool 
en de demonstraties 
en activiteiten op 19 
mei is te vinden op de 
website www.honden-
schoolcountrydogs.nl 

Parkeren kan langs de 
Kruisdijkweg en de 
toegang is gratis.

Hondenschool country Dogs  

20
jaar
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De Avond van  
de Poëzie, editie 8

Op zaterdag 15 juni, om 20:00 uur 
vindt in Galerie De School in Groede 
de achtste editie van De Avond van de 
Poëzie plaats. 

Voordrachten en muziek met karakter. 
Inloop vanaf 19:30 uur. De dichters die 
dit jaar optreden zijn edwin Fagel, Nyk 
de Vries en Dorien de Wit. Peter Quaak 
laat de muziek klinken.

edwin Fagel publiceerde tot nu toe vier 
dichtbundels. Hij debuteerde met de 
bundel ‘Uw afwezigheid’ en zijn meest 
recente bundel is ‘Het extatische land-
schap in’, uit 2018.

Nyk de vries is schrijver en dichter van 
prozagedichten in zowel het Nederlands 
als het Fries, zijn gedichten werden 
gebundeld in Motorman. Naast dichter is 
Dorien de Wit beeldend kunstenaar. Zij 
publiceerde haar gedichten onder andere 
in Hollands Maandblad en revisor.

Van de voorgaande succesvolle edities 
weten we dat het fijne Avonden waren 
waar u zeker een keer bij wilt zijn ge-
weest. reserveer tijdig want vol is vol.

De entree per persoon bedraagt € 10,-.
De poëzie en muziek wisselen elkaar af 
gedurende twee maal een uur, tussen-
door is er pauze.

Galerie De School 
Schuitvlotstraat 13 
Groede

Doordat het 2e weekend 
van juni gelijk valt met 
de Pinksteren, hebben 
we besloten het Oldtimer 
Weekend te verplaatsen 
naar het 1e weekend van 
juni 2019. Dit jaar zal het 
OWG dus doorgaan op  
1 en 2 juni.

We beginnen al op vrijdag- 
middag 31 mei 2019 met 
een kleine “opwarm” stattic 
show. Daar zullen alle 
soorten deelnemende voer-
tuigen te zien zijn. Helaas 
hebben we dit jaar voor de 
legervoertuigen “concurrentie” 
van de 75-jarige herdenking 
van het einde van de WO 
II. er zullen daardoor wat 
minder legervoertuigen 
aanwezig zijn en er zal geen 
camping ingericht worden 
in Groede Podium, dat 
bewaren we weer voor 2020. 
Aan de andere kant zullen 
er dit jaar wel fors meer 
oldtimer tractoren aanwezig 
zijn op het OWG!

Dit jaar Oldtimer Weekend Groede  
in het 1e weekend van juni!
 Zaterdag 1 juni en zondag 

2 juni zullen er weer veel 
activiteiten zijn op de Markt 
in Groede, zowel ’s morgens 
bij het vertrek als ’s middags 
bij de aankomst. Ook wordt 
het voetbalterrein weer 
geplaatst, zodat er ook 
overdag het nodige te doen 
zal zijn. Bij de terugkeer aan 
het einde van de middag is er 
voor muzikale ondersteuning 
gezorgd.

Op zaterdag zullen de brom-
mers er weer zijn, de zondag 
komen de motoren en ver-
wachten we ook de nodige 
oldtimer (race-)fietsen. Op 
beide dagen zijn ook de  
“oldtimer” burgervoertuigen 
aanwezig, waarbij op  

Dorien

peter

nyk

reserveren via: groedeliterair@gmail.com  • www.groedeliterair.nl

zaterdag de TrACTION 
AVANT club acte de présence 
geeft.
 
We hopen er een mooi 
weekend van te maken en 
rekenen op veel bekijks, 
hopelijk ook van de inwoners 
van Groede. Ook zullen 
een aantal straten en de 
Markt weer voor doorgaand 
verkeer afgesloten worden, 
zodat we geen gevaarlijke 
verkeerssituaties in de hand 
werken.
 
Op naar weer een mooi  
Oldtimer Weekend Groede!

eDwin
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Wie van jullie vinden 
dit jaar de gouden eieren en

 winnen leuke prijsjes?

op maandag 22 april (2e paasdag) 
kunnen de kleine kinderen weer 
paaseieren zoeken op de Markt  
en voor de grotere hebben we  

een speurtocht!

Wil je dit jaar als paashaas gaan 
zoeken? kom dan eerst eerst naar 

‘t Torentje om je gezichtje te laten 
schminken.

10:30u: schminken bij ‘ t Torentje
11:00u: Wandelen naar de Markt
  
*  kleine kinderen gaan op zoek naar de (gouden) 

paaseieren
* Grote kinderen gaan op pad voor de speurtocht
* Afsluiting met een drankje

Zien we je dan?

Zoeken en speuren

Nieuws v/h 
kindercomité

Groede Podium presenteert de 
Interactieve Lenteliedjesshow
een vrolijke meedoe- en meezingfeest met  
Tijl Damen op 2e Paasdag (22 april) om 15:00u. 
De toegang is gratis. Kom je ook?

Inzameling 
Stichting Zwerfkat, in de Slijkstraat, 
zamelt in samenwerking met stichting 
Dierenlot uit Arkel (z.h.) kleding, 
schoeisel en huishoud textiel in. Voor 
de deur staat een oranje kliko waar u 
kleding e.d. in mag doen. Geen vuile  
of kapotte kleding en schoenen alleen 
per paar. Geen dekbedden, matrassen  
of matten. 
 
De kleding wordt uitgedeeld aan  
mensen in nood of in rampgebieden. 

Stichting Zwerfkat ontvangt een klein 
bedrag per kilo. Op deze manier helpt  
u mensen en dieren in nood.

Jaarmarkt Groede
De jaarmarkt in Groede, een begrip in 
de streek. een evenement waar we als 
Groedenaren hard aan werken met z’n 
allen en waar saamhorigheid centraal 
staat. Op 27 juli 2019 zal de Jaarmarkt 
in Groede weer plaatsvinden maar dit 
kunnen we niet zonder de actieve vrij-
willigers in ons dorp. Mocht u zin en 
tijd hebben om ons te helpen rond en 
op de dag van de Jaarmarkt, neem dan 
contact met ons op via email:  
groedejaarmarkt@gmail.com 
Imre Hubregtsen: 0623289027
Daisy de Smet: 0645358200

Alvast bedankt!
Het Jaarmarkt comité Groede.

Nieuws van 
Peuterspeelzaal 
‘De Schavuitjes’

Mocht u belangstelling hebben voor de peuter-
speelzaal, dan kunt u altijd tijdens de openings-
tijden, maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 
– 12.00 uur, eens binnenlopen aan de Monni-
kenstraat 4 te Groede of contact opnemen met het 
kantoor van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen in 
Terneuzen, telefoonnummer 0115-612368.

De afgelopen weken hebben we ons bezig 
gehouden met het thema ‘Hatsjoe’ van het 
VVe programma Puk en Ko. In dit thema 
is Puk ziek. Hij is verkouden. De kinderen 
verzorgen Puk, gaan op ziekenbezoek en 
brengen met Puk een bezoekje aan de ‘dokter’. 
Gelukkig is Puk weer beter aan het einde 
van het thema. De nadruk ligt dan ook op 
ziek zijn en weer gezond worden.

De komende weken gaan we aan de slag 
met het thema ‘Lente/Pasen’. Hierbij 
lezen we het boekje ‘Karel in de lente’ 
van Liesbeth Slegers. In dit boekje komen 
diverse aspecten van de lente aan de orde: 
mooi weer, groeien, bloeien, nieuw leven. 
Natuurlijk gaan we met de peuters een 
paasmandje knutselen en, als het weer 
het toelaat, paaseitjes zoeken. Dit thema 

sluiten we op donderdag 18 april af met 
een paasontbijt. De kinderen mogen 
dan allemaal één ouder meenemen om 
gezellig mee te ontbijten. 



De  DOrPSOMrOePer 11

In 1936 moet het naar verluidt nogal 
gespetterd hebben in de gemeentelijke 
kringen van Groede. In die tijd was Groede 
natuurlijk nog een zelfstandige gemeente, 
met een eigen gemeentehuis op de Markt. 
Het gemeentehuis was echter verouderd en 
voldeed niet meer aan de eisen van die tijd. 
Het was tijd voor vernieuwing, maar dat 
daar niet iedereen het mee eens was, lezen 
we terug in de krant van 27 januari 1936.

De gemeenteraad liet een architect uit 
Knokke een nieuw gemeentehuis ont-
werpen. Het zou worden gebouwd aan de 
Traverse voor een bedrag van 18.000 gulden 
en het oude gemeentehuis op de Markt zou 
verkocht worden voor 2.500 gulden. Dit 
plan werd echter tegen gehouden door wet-
houder Lombaard, die er bezwaar op had dat 
het gemeentehuis niet meer op de Markt 
zou staan. Op de plaats van de Traverse lag 
in die tijd een tramspoor, waar dhr. Lom-
baard een ander probleem voorzag: “Ook de 

toegang tot het nieuwe gemeentehuis 
over het tramwissel zal mettertijd 
wel enige bezwaren ontmoeten”. Het 
tegenargument hierop was dat er volle-
dige medewerking zou komen van de 
directeur der tramwegmaatschappij

Wethouder Lombaard was het er niet 
mee eens en kwam zelf met een alterna-
tief plan; “Plan Lombaard”, waarbij het 
gemeentehuis op de Markt verbouwd 
zou moeten worden. Dit kreeg geen 
gehoor bij burgemeester M. Waghto. 
Lombaard liet het er niet bij zitten en 
stapte samen met andere Groedenaren 
naar de Gedeputeerde Staten van Zee-
land. Daar kregen ze wel gehoor, maar 
daar nam de gemeenteraad van Groede 
weer geen genoegen mee en zij stapten 
vervolgens naar de raad van Staten. De 
raad van Staten onderzocht de zaak 
en de uitspraken logen er niet om. De 
Gedeputeerde Staten van Zeeland werd 
fel op de vingers getikt, omdat het niet 
de bevoegdheid had om de vrijheid van 
keuze van de gemeenteraad te dwars-
bomen. De raad van Staten gaf dan 
ook goedkeuring voor de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis aan de Traverse. 

De gebroeders Maas uit Breskens 
werden aangenomen voor de bouw van 
het gebouw met het aanzicht van een 
villa met torentjes. Op 23 november 
1937 was de officiële opening van het 
nieuwe gemeentehuis aan de Traverse. 
Feestelijkheden zijn er niet geweest, 
vanwege de grote verdeeldheid. Ook de 
pers besteedde er bijna geen aandacht 
aan, bang om partij te kiezen in deze 
diepgaande dorpsruzie. Tijdens de ope-
ning was er geen muziek, geen vlaggen 
of afvaardiging van de provincie, het 
was in de Groe die dag “zo stil als op een 
dodenakker”. 

referenties:
https://tinyurl.com/yy838ov6
https://tinyurl.com/y3tbj3zu

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

www.vandenhemelgroede.nlwww.vandenhemelgroede.nl
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Dorpsruzie over gemeentehuis Groede
Uit de oUde doos!

Het “oude” gemeen-
tehuis van Groede  
en het “nieuwe” 
gemeentehuis van 
Groede
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Maart is de tijd dat de werkgroep 
Groede Festival knopen doorhakt. Wie 
worden dit jaar de artiesten? Wat wordt 
het thema van het festival, hoe pakken 
we het aan. Hoe ziet het programma 
er in grote lijnen uit? En ook: hoe is de 
samenstelling van de werkgroep, welke 
hulp hebben we nodig? Kennen we nog 
mensen die misschien willen helpen? 
Nog niet alle knopen zijn doorgehakt. 
Maar we zijn al een heel eind. En natuurlijk 
krijgt de Dorpsomroeper dat als eerste 
te horen. Dus hier zijn we, met nieuws 
over onze werkgroep én nieuws over 
het programma van Groede Festival. 
Want het eerste weekend van september 
is de Groe the place to be. 

7 & 8 sept. 2019 
Groede Festival 

DE WErKGroEp Gaat Door
Zoals elk jaar heeft de werkgroep na het 
laatste festival een time-out genomen. 
Er is gepraat, geëvalueerd en uitgerust. 
We willen elk jaar iets nieuws neerzetten 
en varen nooit op de automatische 
piloot. Daarom stellen we onszelf steeds 
de vraag: doen we het goede? Is dit het 
festival waar we voor staan? Die evaluatie 
bracht ons tot de conclusie dat we toch 
vooral willen inzetten op straattheater 
en dat we het concept van vorig jaar  
– drie podia in de drie kerkgebouwen 
van het dorp - weer loslaten. 

MicHEllE 

DaviD & tHE 

GospEl 

sEssioNs 

Ook de werkgroep zelf onderging een 
wijziging. Jeanine, Marsha en Hella 
blijven, Marleen nam afscheid, Esther 
kwam erbij. Bovendien helpt Liesbeth 
ons met hand- en spandiensten. In deze 
nieuwe samenstelling gaan we er dit 
jaar weer met frisse energie en ideeën 
tegenaan om (voor de twaalfde keer!) 
een festival neer te zetten waar nog 
lang over nagepraat zal worden. 

EDitiE 2019
Dit jaar start het festival op zaterdag-
avond met een spetterend optreden van 
Michelle David & The Gospel Sessions. 
We zijn supertrots dat we dit muzikale 
kanon hebben kunnen boeken. U kent 
haar vast. Zij is regelmatig te gast in 
de Wereld Draait Door, en verovert niet 
alleen de Nederlandse maar ook inter-
nationale podia. Gospel, maar dan van 
het moderne soort, verfrist met invloeden 
uit de Soul, Jazz en Afrobeat. Het 
belooft een swingende show te worden. 
De kaartverkoop voor dit bijzondere 
concert start op 1 juni, wees er dan snel 
bij, want u weet: het aantal plaatsen in 
de Grote Kerk is beperkt. 

Op zondag zetten we het dorp weer in 
het zonnetje, met een prettige mix van 
straattheater, acrobatiek, muziek, dans 
en beeldende kunst. Er lopen allerlei 
opties, maar op moment van sluiten 
van de kopij zijn er nog geen andere 
namen van artiesten bevestigd. Houd 
de website in de gaten en volg ons op 
Facebook en Instagram. In de komende 
weken zal daar alle info over het  
programma bekend worden. 

ZoNDEr GroEDE GEEN FEstival 
Zoals elk jaar betrekken we graag de 
bewoners van Groede en hun huizen 
bij het festival. Het hoe en wat is nog in 
ontwikkeling. Maar wilt u meedoen? Als 
vrijwilliger tijdens het festival, door uw 
(huis)kamer beschikbaar te stellen, of 
door iets achter uw raam te tonen? Laat 
het ons weten. Of reageer enthousiast 
als we u benaderen. 

Tot binnenkort!
Groede Festival

ZoNDaG 8 sEptEMBEr
(STrAAT)THEATEr, 
AcrOBATIEK, MUZIEK, 
DANS EN BEELDENDE 
KUNST. 

GroEDEFEstival.coM  •  ContaCt via 06 25080865 en groedefestival@gmail.Com

ZatErDaG 7 sEptEMBEr
miChelle david 
& THE GOSpEL SESSIONS 

12 De  DOrPSOMrOePer
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Wie of wat is er Nieuw in Groede? Met die vraag 
gaan we voor deze rubriek telkens weer op pad. 
Deze keer de allernieuwste en kleinste inwoners 
van Groede. Namens de redactie willen wij de 
trotse ouders heel veel geluk wensen!

Rens 
Medard 

Verweij

Trotse ouders:  

rob Verweij & Danielle Wilschut

Geboren op: 26/02/2019 • Om: 11.35 u

Gewicht: 2250 gram • Lengte: 48 cm 

Rosy Goethals
Trotse ouders:  ruben Goethals & Marijn van den Hemel

Geboren op: 03/11/2018 • Om 22:42 u
Gewicht: 3282 gram

Dante de Smit
Trotse ouders:  
Denny de Smit & Mirjam Goethals. Geboren op: 17/12/2018Gewicht: 3218 gram 

Rowin de Rijk
Trotse ouders:  
Yoshua de rijk & Anne ruytenburgGeboren op: 09/10/2018 • Om 14:18 uGewicht: 2388 gram • Lengte: 48 cm

Mila Stabel

Trotse ouders:  

robbie Stabel & ellis Klaaijsen

Trotse grote zus: Noa 

Geboren op: 05/01/2019 • Om 15:40 u

Gewicht: 3308 gram • Lengte: 48 cm
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DORPSWINkEL 
VAN IWAARDEN

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

Marathon gelopen   voor een goed doel
Jelko Sweegers heeft op 14 april de  
marathon van Parijs gelopen om geld 
in te zamelen voor Stichting teun. 
Jelko woont dan weliswaar niet meer in 
Groede tegenwoordig (hij is enkele jaren 
geleden naar een vissersdorp in de buurt 
verhuisd), maar hij is nog altijd verbonden 
met Groede als spelend lid en trainer van 
de plaatselijke v.v. Groede en als vader 
van Riff die op de basisschool zit.

Stichting Teun is de reden dat Jelko zich 
naast het voetbal tegenwoordig heeft toe- 
gelegd op het hardlopen. Teun is de zoon  
van erik, een vriend van Jelko uit 
Noord-Brabant. Teun is nu 6 jaar, maar 
leeft met de spierziekte emery Dreifuss. 
Dit is een hele zeldzame spierziekte en aan 
het type wat Teun heeft lijden maar twee 
kinderen in heel Nederland. Juist door deze 
zeldzaamheid, wordt er erg weinig onder-
zoek gedaan naar deze ziekte wereldwijd. 
er is veel geld nodig om zo’n onderzoek te 
starten en daarom heeft Jelko besloten zich 
hiervoor in te zetten.

De ziekte emery Dreifuss is een progressieve 
spierziekte. Het komt door een foutje in 

het erfelijk materiaal, waardoor de spiercel 
langzaam achteruit gaat. Voor Teun betekent 
dit momenteel dat hij binnenshuis nog kan 
lopen, maar buitenshuis een rolstoel nodig 
heeft. Deze kan hij momenteel nog zelf 
voortduwen, maar een elektrische rolstoel 
gaat in de toekomst nodig zijn. Op school 
zijn er ook verschillende aanpassingen, 
zoals speciale stoelen, extra begeleiding en 
toezicht tijdens buitenspelen en gymlessen. 
Dit alles wordt deels betaald door  
verzekeringen en gemeente, maar helaas 
niet allemaal. De spieren van Teun moeten 
dagelijks voor het slapengaan gerekt worden 
door één van de ouders. Daarna moet hij 
nachtspalken aan om de spieren  
op lengte te houden tijdens het slapen.

Jelko heeft zich dit aangetrokken en zoekt 
daarom sponsors voor de stichting Teun. In 
eerste instantie heeft hij dit gedaan door de 
marathon van Parijs te lopen, maar er zullen 
meerdere manieren worden aangewend om 
bekendheid te genereren voor de stichting 
en geld in te zamelen. Geld om een gedegen 
onderzoek te starten is nog niet voldoende 
binnen, dus alle steun en donaties zijn  

zeker welkom! Dit kan via Jelko:  
Jelko@stichtingteun.nl of rechtstreeks  
via de stichting www.stichtingteun.nl.

Bij het drukken van deze versie van de 
Dorpsomroeper was nog niet bekend of 
Jelko de marathon uit heeft gelopen, maar 
we hebben Jelko regelmatig in een mooi 
soepel tempo gespot in de Groese polders en 

we hebben er het volste vertrouwen  
in dat hij deze missie voor Teun heeft  
kunnen volbrengen. Namens de redactie  
(en we vermoeden namens vele Groede- 
naren met ons) kunnen we niets anders  
dan veel respect hebben voor dit initiatief 
en we wensen Teun en de stichting het  
beste voor de toekomst!
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kermiskoers 
Groede
Volgens oude lokale krantenstukken werd  
in 1952 de allereerste “kermiskoers” gehouden 
in de Groe, georganiseerd door het Wielercomité 
Groede. Een koers ter gelegenheid van, u raadt 
het al, de Groese kermis. 

Artikel 
uit 1979

er zal vervolgens koers ge-
zet worden naar café Greet 
in Sint Kruis. Aldaar zal er 
nieuwe energie opgedaan 
worden, voor de helse terug-
weg. Geschatte aankomst 
tijd is 16:00u op de Markt 
in Groede, maar dit is een 
flexibele eindtijd (suppor-
ters bij aankomst van harte 
uitgenodigd, graag achter de 
dranghekkens in de Schuit-
vlotstraat plaatsnemen). 

Het zou mooi zijn dat bo-
venstaand artikel uit 1979 

weer werkelijkheid kan 
worden, met het verschil 
dat deze koers zich toespitst 
op de liefhebbers en/of voor 
degene die hun kermiskater 
er willen uitfietsen. 

Noot voor de deelnemers:
Het is raadzaam een extra 
binnenband mee te nemen, 
aangezien er vorig jaar 
tijdens de testrit 4 keer ge-
stopt moest worden om een 
lekke band te vervangen.

Deze koers is alweer een 
tijdje uit beeld, maar 
wellicht dat dit jaar het 
evenement weer terug op 
de kaart wordt gezet (zij het 
wel in afgeslankte vorm). 
De afgelopen twee jaar zijn 
er tijdens de zondag van de 
Groese kermis al groepen op 
de koersfiets vertrokken om 
een mooie route te bepalen 
voor deze koers. Na twee 
testjaren is er dan ook een 
“officiële” route vastgesteld 
van circa 40 kilometer. 

Iedereen met een koersfiets 
of iets dat daarop lijkt, is 
dan ook van harte uitge- 
nodigd om zondagmiddag 
21 april 2019 de Kermis-
koers nieuw leven in te 
blazen.  

Om 12:30u zal er verzameld 
worden bij IJssalon & 
Koffiebar de Fonteyn aan de 
Markt, waar de deelnemers 
een koffie en een croissant-

je krijgen aangeboden 
door de Fonteyn. Na dit 
krachtvoer te hebben 
genuttigd, zullen rond 

13:00u de stalen 
rossen gestart 

kunnen worden.

Als het op de 
Schelde mist, 

lig je te draaien 
in je nist.

18 april
Pintje paasei met B&S  
in ’t Overleg

19 april
DJ Djanny & DJ Dzjunior 
in de 3 Koningen

18 t/m 21 april > kERMIS IN GROEDE! 
20 april
Stuk! 
in de 3 Koningen

21 april
Suitz  
in de Groese Duintjes 

22 april
Project BtW 
in ’t Overleg

18 De  DOrPSOMrOePer
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Gezien in Groede Nachtwacht Anders 

Een heuse Rembrandt in 
de Groe? Of klopt er iets 
niet helemaal aan?
kijk eens van dichtbij. 
Deze nachtwacht is 
anders. 

In het raam bij studiorAVeN 
in de Schuitvlotstraat hangt 
een bijzondere uitvoering 
van het meesterwerk van 
rembrant. 

De maker, kunstenaar K.C. 
Korfker uit eede, gaf ons de 
volgende toelichting: 

“ Ik werd geïnspireerd door 
het bezoek van Barack Obama 
aan het Rijksmuseum op 24 
maart 2014. Toen hij voor 
de Nachtwacht stond met de 
premier van ons land.
De personen in de Nachtwacht 
waren belangrijke personen uit 
die tijd.

Ik veranderde de portretten 
uit het beroemde schilderij in 
belangrijke donkere personen 
die wat hebben betekend op  
het wereldtoneel.
Met een lichte nadruk op de 
strijd die nog steeds wordt ge-
voerd voor gelijkwaardigheid.”

Karel C Korfker

Los van het feit dat de gedachte achter deze versie van alle tijden is, is 2019 in  
Nederland het jaar van rembrandt. Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfjaar. een goede  
gelegenheid om deze Nachtwacht Anders een mooi plekje te geven om gezien te worden!

Groede Live! - poppodium presenteert:

Spanjers, Dijsseldonk 
& Planteijdt

ZONDAGMIDDAG 23 JuNI 2019:

entree €18,00  
Jongeren tot 16 jaar €10,00

Aanvang 15:30 uur  
Deur open vanaf 14:45 uur

Voor meer info en kaarten:  
www.grotekerkgroede.com 
Beperkt aantal kaarten aan de 
kassa verkrijgbaar  
(vanaf 15:15 uur)

dat een semi-akoestisch 
trio zonder drummer wel 
degelijk kan grooven!

Even voorstellen…?
Toetsenist roel Spanjers 
heeft zijn wortels in Blues, 
r&B en Soul. Hij speelde 
piano en hammond bij o.a. 
JW roy, Fréderique Spigt, 
Luther Allison en Normaal. 
Onder de naam ‘Birdcatcher’ 
bracht hij een prachtig  
soloalbum uit, waar ook  
de andere heren aan  
meewerkten. 

eric van Dijsseldonk was de 
frontman van pop/rocktrio 
Smalltown romeos, voordat 
hij onder eigen naam, en 
later ook in zijn eigen taal, 
verder ging met mooie lied-
jes maken. Ook vaak te zien 

als de gitarist van o.a. ricky 
Koole en erwin Nyhoff.
Wouter Planteijdt maakt al 
drie decennia de podia on-
veilig met zijn eigenzinnige 
band Sjako! en bracht ook 
twee fraaie soloalbums uit. 
Daarnaast is hij veelvuldig 
actief als gitarist, songwriter 
en producer, o.a. bij Maarten 
van roozendaal en Paul de 
Munnik.

Spanjers, Dijsseldonk & 
Planteijdt:
roel Spanjers   
piano/accordeon/zang
eric van Dijsseldonk  
gitaar/mandoline/zang
Wouter Planteijdt  
gitaar/zang

Check it out:
FB Groede Live!

roel Spanjers, eric van 
Dijsseldonk en Wouter 
Planteijdt vonden elkaar 
ooit in hun liefde voor de 
legendarische muziek van 
The Band, en gaan samen op 
soortgelijke wijze vocaal te 
werk, hierbij dezelfde mix 
van Amerikaanse roots- 
stijlen gebruikend. Hun  
repertoire bestond aan-
vankelijk uit songs van 
The Band, aangevuld met 
vergeten pareltjes uit de 
americana.

Voor de voorjaarstour van 
2019 wordt de inspiratie 
voor een groot deel gehaald 
uit New Orleans, smeltkroes 
en geboorteplaats van Jazz, 
rhythm & Blues, Soul en 
Funk. Verwacht songs (in de 
stijl) van o.a. Fats Domino, 
Allen Toussaint, Dr. John en 
Lee Dorsey.

Dit alles met liefde en vak-
manschap gebracht op piano 
en gitaren, accordeon en 
mandoline, met veel instru-
mentaal vuurwerk en fraaie 
driestemmige zang. en 
passant het bewijs leverend 

Voel je welkom bij   

   Groede liVe! poppodium

Diner-arrangement (na 
afloop) i.s.m. restaurant café 
De Drie Koningen mogelijk. 

20 De  DOrPSOMrOePer
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Groede/cadzand 
O13-1 te gast bij 
cercle Brugge
Was er de zaterdag ervoor 
al gewonnen met 2-0 van 
Kloetinge O13-3, zondag 10 
maart moest toch wel het 
hoogtepunt van het weekend 
worden. Dankzij de inspan-
ning van de begeleiding was 
Groede/Cadzand O13-1 uit-
genodigd om de wedstrijd 
Cercle Brugge –Standard 
Luik bij te wonen.

Daar bleef het niet bij, want 
in de rust mochten ze in 
het stadion op het veld hun 
onderling partijtje spelen.
Dus voetbalschoenen mee 
in de bus. Met zo’n 60 perso-
nen werd vertrokken naar 
Brugge. Aangekomen bleek 
al gauw dat Cercle Brugge 
niet het toeschouwersaantal 
van Belgische 1e klasse in 
haar bezit heeft, iets wat 
dan ook weer z’n voordelen 
heeft. Zo kon in alle rust 
nog een ‘sportmaaltijd’ (in 
de vorm van een puntzak 
met friet en een klodder 
mayonaise bij een frietkot) 
worden genuttigd.

Om 18.00 uur was de aftrap 
van de wedstrijd, die voor de 
Groese en Cadzandse enclave 
in vak 116 een  belevenis 
was! Voor de spelers en be-
geleiding duurde de 1e helft 
maar zo’n 25 minuten. Daarna 
was het tijd om te gaan 
omkleden. eerst om een 
officiële accreditatiekaart en 
vervolgens omkleden in de 
catacomben van het stadion. 
Hier werd ook het eerste, 
speciaal voor deze wedstrijd 
gemaakte Groede-Cadzand 
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vaantje overhandigd aan de 
man van dienst van Cercle 
Brugge. Met groene en rode 
shirts van Cercle Brugge, de 
vertrouwde zwarte broek 
en voor het eerst met witte 
kousen, was het vervolgens 
wachten op het rustsignaal.

De onderlinge mini-wedstrijd 
kon beginnen. In aanwezig-
heid van het Cerclekonijn, 
de mascotte van de thuis-
club, werd gedurende een 

klein kwartier een verbeten 
strijd geleverd. Na uiteraard 
nog een teamfoto in het 
stadion, werd de groene mat 
verlaten.

Na schooien om een Cerle 
vaantje als blijvende herin-
nering, werd op de tribune 
het spannende slot van de 
wedstrijd gevolgd. Cercle 
Brugge heeft er in één klap 
zo’n 60 nieuwe supporters bij!

Op zaterdag 22 maart 
vond de 1e jeugd voetbal-
quiz plaats. Maar liefst 90 
vragen kregen de jongens 
en meisjes voorgeschoteld 
door organisator Kees van 
Baal en zijn zoon Maury. 
er waren 10 teams aan-
wezig die vragen moesten 

Geslaagde voetbalquiz Jeugd 

Spaar actie voor gratis FANartikelen 
begonnen
Vanaf zaterdag 23 maart kan er gedurende 
10 weken lang gespaard worden bij JUMBO 
voor gratis FANartikelen van VV Groede, 
met of zonder een afbeelding van een  
favoriete Groede speler/speelster.
Bekijk alle FANartikelen op www.clubfund.
nl/vv-groede en ga voor de gratis gymtas, 
muismat, notitieblok, broodtrommel, 
puzzel of………

beantwoorden over o.a. de 
categorieën Groede/Cadzand, 
eredivisie, Champions 
League, Nederlands elftal en 
een foto ronde. 

De avond werd rijk gespon-
sord, waardoor iedereen met 
meerdere prijzen naar huis 

ging. Uiteraard kent elke 
quiz een winnaar, zij gingen 
er deze avond vandoor met 
een mooie trofee en kaartjes 
voor een bezoek aan de  
interland Nederland – 
Duitsland in Amsterdam.

1e plaats voetbalquiz voor team  
“FC de Kampioenen” (Florian Vercouteren  
en Jan Aarnoutse)
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Start van 
de competitie

 ‘t Muziek
In deze aflevering van 
de Dorpsomroeper een 
stukje over wat muziek 
maken met je doet en hoe 
goed het voor je is.

Muziek maken is niet alleen 
heel leuk, het zorgt ook 
voor de ontwikkeling van je 
brein! Wat is het effect van 
muziek op de hersenen als 
we ernaar luisteren? Nou, 
in de eerste plaats activeert 
het beide hersenhelften en 
creëert het nieuwe verbin-
dingen tussen hen.

Het menselijk brein bestaat 
uit twee hemisferen. Links 
is verantwoordelijk voor  
logica, redeneren, getallen 
en taal, terwijl rechts de 
meer intuïtieve, fantasierijke 
en creatieve functies 
beheert.

Wat is dan het effect van 
muziek op de hersenen? In de 
rechterhersenhelft bewegen 
zich onze verbeelding en 
emoties, terwijl de linker-
kant de partituur analyseert 
en zich richt op elementen 
als muzieknotatie, ritme en 
de betekenis van de tekst.
De hersenplasticiteit (het 
vermogen om te veranderen) 
van een kind is enorm. Mu-
ziek activeert beide kanten 
van de hersenen en creëert 
nieuwe verbindingen 
tussen beide. Ook volwas-
senen kunnen genieten van 
deze voordelen. Hoewel de 
veranderingen langzamer 
en minder uitgesproken zijn 

in de volwassen hersenen, 
kunnen de verbindingen 
nog steeds worden verbeterd.

Hier zijn een aantal vaar-
digheden van de linkerher-
senhelft die het leren van 
muziek kunnen verbeteren: 
Geheugen, fijne mot0riek, 
ritme en coördinatie. 
De rechterhelft zorgt voor 
een betere verbeelding, 
creativiteit en harmonie

“Muziek kan de stofwis-
seling veranderen, de 
bloeddruk verhogen of 
verlagen, de energieniveaus 
en de spijsvertering positief 
of negatief beïnvloeden, 
afhankelijk van het soort 
muziek dat gebruikt wordt. 
Muziek kan de afscheiding 
van endorfines door de her-
senen verhogen en zo genot 
of ontspanning opwekken,” 
aldus Julius Portnoy.

Het is buitengewoon hoe-
veel emoties geactiveerd 
kunnen worden door alleen 
maar het geluid van muziek 
te horen. Het kan er namelijk 
voor zorgen dat je je 
ontspannen, opgewonden, 
energiek of gelukkig voelt. 
Hoe kun je alle mogelijk- 
heden optimaal benutten?
elke muzieksoort kan emo-
ties oproepen. Daarom is 
muziektherapie een perfect 
voorbeeld van alles wat we 
zojuist hebben uitgelegd. Je 
kunt muziek en alles wat 
dat met zich meebrengt in 
je eigen voordeel gebruiken, 

zolang je maar kiest voor 
het soort dat het beste bij 
je past.

Muziektherapie is daarom 
een effectieve manier om 
nieuwe strategieën te leren, 
jezelf te leren kennen en de 
emoties te onderzoeken die 
je op de achtergrond voelt, 
maar die je meestal niet 
bewust opmerkt.

Het kan je relaties, de manier 
waarop je lichaam beweegt 
en je organisatorische 
vaardigheden verbeteren. Het 
geeft je een andere manier 
om te communiceren en 
jezelf uit te drukken (met of 
zonder taal). Je kunt de vrij-
heid vinden om een nieuwe 
wereld te verkennen met je 
ogen dicht.

Dit alles betekent dat muziek 
de kracht heeft om de twee 
kanten van je hersenen te 
integreren, en het belang-
rijkste, om je gelukkiger en 
gezonder te maken. Dus doe 
het, druk op ‘play’ en laat 
jezelf voelen wat het je laat 
voelen. 

Op zaterdag 11 mei is er al 
een kans om de werking 
tussen je hersenhelften te 
verbeteren door te komen 
luisteren naar het voorjaars-
concert in MFC ‘De Korre’ te 
Breskens. Dit concert begint 
om 20.00 uur, heeft natuur-
lijk weer een verloting en is 
een genot voor de hersenen. 
Graag tot dan! en meer dan 75  soorten losse thee, 

Smaakvolle olijfolie’  s  en balsamico azijnen...

Wat in een vorige Dorpsomroeper al 
voorspeld (gehoopt) werd, is werkelijk-
heid geworden. er is weer een nieuw 
competitie team bijgekomen: de dames 
dubbel 17 +.

Als deze Dorpsomroeper verschijnt 
zitten de eerste wedstrijden er al op en is 
ook de eerste thuiswedstrijd al gespeeld. 
Wil je onze teams eens zien spelen, 
of heb je tijd om even te supporteren, 
dit kan nog op 20 april en 11 mei. Dan 
spelen het dames 17+ - en het heren 
17+ -team de wedstrijden thuis. Dus dat 
beloven drukke dagen te worden op de 
tennisbanen van de Groe.

Ook de heren 50+ competitie is inmiddels 
gestart en te bewonderen op 25 april en 
16 mei aan de Traverse 3C. Succes met de 
wedstrijden, and have fun!

Roulatie in het bestuur
rudie van Opdurp trad af als bestuurslid 
tijdens de algemene ledenvergadering. 
Hij werd bedankt voor zijn jarenlange in-
zet en blijft gelukkig nog wel beschikbaar 
om te helpen de banen in top conditie te 
houden. Met esther Molhoek hebben we 
er een nieuw bestuurslid bij. 

Tijdens de volgende bestuurs-
vergadering (een paar dagen later) 
moesten onder andere de functies 
verdeeld worden Dit was blijkbaar geen 
eenvoudige opdracht, want de vergadering 
duurde meer dan 2 uur!

Nog een datum voor in de agenda
De Groese Kids Fun dag is op zondag- 
morgen 30 juni. Dit is een evenement 
waar kinderen uit verschillende dorpen 
tegen elkaar wedstrijdjes kunnen spelen. 
De Kids Fun dagen worden samen met 
enkele andere dorpen op verschillende 
data en locaties georganiseerd. 

Jeu de Boules
Langs de Jeu de Boules banen is een 
schutting geplaatst, waardoor het spel 
niet meer beïnvloed wordt door de 
zuidenwind. De schutting werd begin 
maart direct getest door de stormachtige 
weken en is goedgekeurd! Ook de JdBérs 
zijn vanaf begin april weer zowel op de 
zondagmorgen als op de donderdagavond 
van de partij.

Wil je lid worden van de tennis of van  
de Jeu de Boules? Ga naar de website  
www.con-forza.nl, daar vind je een handig  
aanmeldformulier en nog veel meer info.  
Of neem contact op met het bestuur of  
kom eens langs op de vaste tossavond  
(donderdag vanaf 19:00 uur).
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kilo’ s Restafval PaPieR  Plastic en  G.f.t. 

p er m a a nd    dRankkaRtons 

ouDe situatie 293 42 - -

nieuwe situatie 41 123 63 48

Verschil 252 kilo minDer 81 kilo meer nieuwe nieuwe

 restafVal papier stroom stroom

Compliment voor de 
meerstromensChool. 
het best e kindje 
van de klas!
 
Afvalscheiding is de laatste 
jaren steeds belangrijker 
geworden en de komende tijd 
zal dat niet verminderen.  
Wekelijks haalt het onderwerp 
‘van afval naar grondstof’ 
de media.

In de toekomst zullen de 
huishoudens veel meer moeten 
gaan scheiden want we 
gooien (zeker in de gemeente 
Sluis) nog veel te veel in de 
grijze container.

In de gemeente Sluis zorgt de 
ZRD voor de inzameling van 
het afval. Renewi verzorgd 
in de gemeente Sluis voor 
ruim 2000 kleine en grote 
bedrijven de inzameling van 
het bedrijfsafval.

Bedrijven zijn al veel verder 
dan huishoudens en scheiden 

al bijna 85% van hun afval. 
Ook het afval van scholen 
valt onder bedrijfsafval.  
Op scholen werd eigenlijk  
nog slecht gescheiden. Sinds 
1 januari werken wij samen 
met Natuur & Zo in het 
project ‘Afval op school’.  
Vijf scholen in Zeeuws 
Vlaanderen zijn gestar t met 
het scheiden van papier, 
plastic/drankkar tons en 
g.f.t-afval. In de gemeente 
Sluis doen het Molenbolwerk 
in IJzendijke en de Meerstro-
menschool in Groede mee 
aan het project. De gemeente 
Sluis lever t afvalbakken 
voor in de klas en Renewi 
lever t de containers en zorgt 
voor de verwerking van de 
verschillende soor ten afval. 
De resultaten zijn geweldig. 

Gemiddeld is het restafval 
met bijna 50% afgenomen. 
De Meerstromenschool doet 
het nog een stapje beter en 
heeft het voor elkaar gekregen 
om in het eerste kwar taal 
van het jaar 86% minder 
restafval te produceren. Via 
deze weg wil ik de kinderen 
van de Meerstromenschool 
een groot compliment geven!! 
Bijna wekelijks doe ik voor 
Renewi dergelijke projecten. 
Als er dan eens een project 
in Zeeuws Vlaanderen is 
dan ben ik toch wel erg trots 
dat de school “in mijn eigen 
dorp” het beste kindje van de 
klas is!
 
Hieronder nog de Groese 
resultaten uit het op 1 april 
gepubliceerde verslag.
 
Goed bezig  
Meerstromenschool!
 
Wouter de Houck
Renewi

boomfeestdag
Op 13 maar t zijn er op de 
Boomfeestdag 8 nieuwe  
bomen geplant! 5 op het grote 
plein en 3 op het kleuter- 
plein. Bij de opening van 
de boomfeestdag was de 
burgemeester aanwezig!
We willen de medewerkers 
van Natuur & Zo, de burge-
meester en de Gemeente Sluis 
bedanken voor de realisatie 
van een groener school-
plein!contact opnemen met 
Ron of met meester Frank.

bont e avond
Op 14 maar t was er een  
Bonte avond in de SOW-
kerk aan de Dorpsstraat 
in Breskens. Voor de pauze 
was er een voorstelling van 
de kinderen van groepen 
1 t/m 4 en na de pauze 
verschenen de andere 
groepen ten tonele. Er ging 
deze avond ook aandacht 
uit naar de teams van 
groep 7-8, die op 17 mei 
mee gaan doen aan de  

Mini-Roparun om geld bijeen 
te brengen voor verzorging 
van mensen die moeten 
leven met kanker. Daarom 
was er een verloting en ook 
de opbrengst van de koffie- 
en frisdrankverkoop 
tijdens de pauze was voor 
dit doel. 

Met ondersteuning van het 
Zeeuws-Vlaamse popkoor 
Flashback, was het weer 
een gezellig en geslaagde 
avond!

Wijziging sChoolt ijden
Vanaf volgend schooljaar 
is er een wijziging in de 
schooltijden. Het komt er 
dan als volgt uit te zien:

MAANDAG 8.30u -12.00u   
    13.00u - 15.00
DINSDAG 8.30u - 12.00u 
  13.00u – 15.00u
WOENSDAG 8.30u – 12.15u
DONDERDAG 8.30u – 12.00u 
      13.00u – 15.00u

VRIJDAG GROEp 1 t/M 4 
8.30u – 12.00u

VRIJDAG GROEp 5 t/M 8 
8.30u – 12.00u 
13.00u – 15.00u

sChoon
maak
aCt ie 
Op vrijdag 22 
maar t heeft de 
Meerstromenschool in 
samenwerking met 
Natuur en Zo, een 
schoonmaakactie in  
het dorp gehouden. De 
kinderen zijn tussen 
13:00u en 14:30u met 
afvalknijpers en vuilnis-
zakken de straat opge-
gaan om de dorpskern 
te ontdoen van losliggend 
vuil. Er was een speciale 
vuilniswagen van Renewi 
Nederland geregeld, 
waar de kinderen zelf 
het zwerfafval in konden 
gooien. Aan het aantal 
volle vuilniszakken te 
zien, was het duidelijk 
dat het een geslaagde 
actie was en de kinderen 
zijn weer een stukje 
bewuster geworden over 
het thema zwerfafval. 
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Op 20 april opent het programma, er 
zijn wel 3 tentoonstellingen te zien.

20 APrIL T/M 14 JULI 2019
NAN GROOt ANtINk 
Zee / LAND - SOLOTeNTOONSTeLLING 

Opening 20 april 14.00 - 17.00 uur
14.30 openingswoord door Marjan ruiter, 
directeur Zeeuws Museum 

Van februari t/m april verblijft Nan Groot 
Antink als artist-in-residence op VierVaart. 
In deze periode werkt ze aan een locatiege-
bonden installatie. Het materiaal hiervoor 
zijn bloemen en planten verzameld in de 
tuinen van VierVaart en in de  omgeving 
van Groede, alsmede zeewieren geraapt op 
het strand. Uiteindelijk zullen monochrome 
doeken, schilderijen, aquarellen en 
steeping pots, tezamen de installatie Zee / 
Land  vormen die de gehele bovenverdieping 
van de tentoonstellingsruimte van VierVaart 
zal beslaan.

In het werk van Nan Groot Antink gaat 
het om kleur in één van haar meest pure 
vormen. Haar zoektocht naar een andere 
manier om kleur in de beeldende kunst te 
benaderen leidde zo’n dertig jaar geleden 
tot het werken met  plantaardige en andere 
natuurlijke verfstoffen. Onderzoek naar 
receptuur hoe kleur aan planten onttrokken 
kan worden en vooral veel experimenten, 
hebben geleid tot een rijk en veelzijdig 
oeuvre. 

Zee / Land is een tentoonstelling waarin 
kleuren, onttrokken aan het landschap van 
Zeeuws Vlaanderen, op een verrassende 
wijze getoond zullen worden. 

20 APrIL T/M 29 SePTeMBer 2019
JAN ERIc VISSER
reSIDU

Jan eric Visser toont vijf nieuwe werken.
Deze maakte hij naar aanleiding van 
een korte werkperiode op Viervaart. Zo 
experimenteerde Visser tijdens zijn verblijf 
met zeeklei, een voor hem nieuw materiaal 
waarvan hij restanten aantrof op het strand 
bij Groede.  Ook ving hij Zeeuwse lucht en 
verwerkte die in twee subtiele wandobjecten. 
Zijn werkperiode in Zeeuws Vlaanderen 
was een ontdekking van nieuwe materialen.

20 APrIL T/M 29 SePTeMBer 2019
SOuVENIR
GrOePSPreSeNTATIe - DOOrLOPeND 
PrOJeCT

Op de begane grond is Souvenir; een 
doorlopend project van kunstenaars die 
op VierVaart zijn geweest voor een korte 
werkperiode of vakantie. een Souvenir 
koopt men om bij thuiskomst weer even de 
verbeelding op te roepen. een groepsten-
toonstelling van werken gebaseerd op de 
omgeving of het verblijf op VierVaart. Met 
o.a. Karin Arink, Jochem rotteveel, Gam 
Bodenhausen, Lotte van Lieshout. Werk van 
deze beeldend kunstenaars is opgenomen 
in diverse museum-, bedrijfs- en privécol-
lecties.

Prikkelende beeldende kunst op VierVaart 

VierVaart   |  Barendijk 5   |   4503 GT Groede   |   06 2485 7625   |   www.viervaart.nl
Openingstijden: 21 april t/m 29 september   |   zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur

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
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Het voorjaar is maar 
net begonnen, maar het 
vierde seizoen van de 
tuinen van Groede is al 
volop in gang. Eigenlijk 
hebben we de afgelopen 
winter niet stilgezeten, 
naast plannen maken en 
zaaischema’s uitwerken 
hebben wij hard gewerkt 
aan uitbreiding van de 
materiaalschuur en we 
zijn al vroeg begonnen 
met zaaien. 

Wat in 2016 als proef begon 
is inmiddels uitgegroeid 
tot een mooie ecologische 
tuinderij. een gemeen-
schapstuin (ook wel een 
CSA genoemd) waar we een 
grote variatie aan groenten 
kweken. Minder bekende 
groenten, zoals tatsoi, win-
terkers, chayote of yakon, 
maar ook de oer-Hollandse 
groenten die we elke dag 
op ons bord willen. Veel 
onbekende groenten hebben 
we om hun specifieke 
eigenschappen gekozen, 
zo zijn tatsoi en winterkers 
groenten die goed tegen kou 
kunnen en heerlijk smaken 
in een gemengde salade. 

De tuinen van Groede groeit
Deelnemers van de Tuinen 
van Groede konden de hele 
winter nog genieten van 
een super verse salade. Met 
de grote variatie streven 
wij ernaar om het hele 
jaar groenten te kunnen 
aanbieden.

een deelnemer van ons 
initiatief betaalt aan het 
begin van het seizoen per 
persoon een vast bedrag 
voor een oogstaandeel en 
krijgt daar wekelijks verse 
groenten voor terug. Vanaf 
dit jaar hoef je niet eens 
meer zelf te oogsten, elke 
zaterdag oogsten wij de 
groenten en zetten die bij 
de schuur klaar. Iedereen 
kan zelf uitzoeken wat ze de 
komende week willen eten. 
een paar fanatieke deelne-
mers oogsten het liefst zelf, 
dat kan op elke dag van de 
week.

De groei zit er aardig in, 
vanaf 2017 pachten we 
1,1 hectare grond. Met een 
groep vrijwilligers hebben 
we toen in 2 dagen de cirkel- 
tuin aan de kant van de 
Scherpbierseweg aangelegd. 
Achter de lindebomen heb-
ben we dat jaar een grote 
bloemenweide ingezaaid 
en verschillende soorten 
pompoenen gekweekt. 
Vorig jaar hebben we met 
vrijwilligers in één dag een 
brede rand met bomen en 
struiken aangeplant. In de 
rand staan soorten die op 
termijn bessen voor onze 
deelnemers gaan geven, 
maar ook soorten die nuttig 
zijn voor vogels en insecten. 
Die vogels en insecten 
helpen ons dan weer om de 
natuurlijke balans in onze 
tuin in stand te houden.

De droogte was de laatste 2 
jaar een uitdaging. Vooral vorig 
jaar hadden de gewassen 

veel moeite met de langdurige 
warmte, zaden wilden niet 
meer ontkiemen en pas 
geplante plantjes hadden het 
zwaar. er kon geoogst worden, 
maar er was geen sprake van 
overvloed die je normaal 
gesproken in de zomer mag 
verwachten. Daarom gaan 
we dit jaar investeren in een 
beregeningssysteem, zodat 
we toekomstige langdurige  
periodes van droogte  
kunnen overbruggen.

Naast de vaste deelnemers 
vinden onze groenten en 
bloemen hun weg naar een 
aantal lokale restaurants.  
De koks zijn super te spreken 
over de smaak van onze pro-
ducten, en wij zijn altijd blij 
met de complimenten! Dit 
jaar starten we ook met losse 
verkoop van groenten, maar 
dan alleen als we genoeg te 
oogsten hebben voor onze 
deelnemers. Als er een bord 
langs de weg staat dan is 
iedereen op zaterdagmiddag 
welkom om losse groenten, 
kruiden of (eetbare) bloemen 
te kopen.

Zo af en toe organiseren we 
ook activiteiten, zoals de 
jaarlijkse open dag en vorig 
jaar was er een kruidenwan-
deling in samenwerking 
met Velt Zeeuws-Vlaanderen. 
Nu de basis van de tuin 
steeds meer vorm krijgt 
zullen we ook steeds meer 
tijd over hebben om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen. 
Dit jaar hebben wij ons 
ingeschreven voor de Velt 
ecotuindagen op zondag 2 
juni, dat is dan ook meteen 
onze open dag. Ook Piet 
en Heleen stellen hun tuin 
naast Camping Viervaart 
aan de Barendijk die dag 
open, dus je kan op 2 juni 
twee ecologische tuinen 
bezoeken.

Van veel mensen horen wij 
dat ze zo heerlijk  
 
genieten in de tuinen, 
even weg van de 
dagelijkse drukte, 
samen genieten van 
een kopje verse 

muntthee. Het is echt  
een paradijs, vooral  
’s morgens als het nog heel 
stil is genieten wij van de 
vogels op de tuin.

Kom gerust eens langs aan 
de Scherpbierseweg 3 om 
kennis te maken, zaterdag 
vanaf 10 uur is er altijd 
iemand aanwezig, op andere 
dagen is het verstandig om 
vooraf even te bellen of 
mailen. Aanmelden als deel-
nemer voor 2019 kan nog 
steeds, stuur dan een mailtje 
naar tuinenvangroede@
gmail.com.
Je kan ons ook volgen op 
www.tuinenvangroede.nl 
en www.facebook.com/ 
tuinenvangroede

Groene Groese groet,

Vero, Lien, Yuma en Peter
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“Afval bestaat niet” is een 
gekende slogan van een 
afvalverwerker die in de 
Groe geen onbekende is. 
Marketing-technisch een 
prachtige slogan, maar ik 
zou deze toch graag durven 
te weerleggen. Als je zo eens 
op je gemakje door de polders 
fietst en eens goed naar de 
bermen kijkt, dan zie ik daar 
toch echt spullen in liggen 
die daar niet in thuis horen 
en ook niet meer behoren tot 
een eigenaar of eigenaresse. 
Met name rond deze periode 
is dat goed te zien, nu de 
bermen al een lange tijd niet 
gemaaid zijn. Voor dit soort 
afval is zelfs een speciale 
naam ontwikkelt: Zwerf-
afval.

Zwerfafval is het rondslin-
gerend afval op plekken die 
daar niet voor bestemd zijn, 
dat is de definitie van de 
term “zwerfafval” volgens 
de digitale vrije encyclopedie 
genaamd Wikipedia.  
Volgens diezelfde vrije  
encyclopedie kan je onder-
scheid maken tussen drie 
soorten zwerfafval; fijn 
zwerfafval (sigarettenpeuken 
en kauwgom bijvoorbeeld), 

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. 

Zwerfafval

te kunnen nemen in mijn 
broekzak om de kauwgom 
vervolgens thuis weg te 
gooien. Het omslagpunt in 
mijn gedragsverandering 
was 14 jaar geleden toen 
mijn kleinkind een project 
deed op de basisschool 
omtrent zwerfafval. Ze ging 
de straten in Groede op 
om zwerfafval op te halen 
en zochten nog vrijwil-
ligers om de kinderen te 
begeleiden. Ik had mezelf 
aangemeld om wel een 
rondje mee te lopen met 
mijn kleinkind. De lerares 
van dienst gaf mij naast een 
groepje van 4 kinderen en 
het rondje “eierkurf”, ook 
vijf vuilniszakken mee. Ik 
zei tegen haar “is dat niet 
wat te veel, we redden het 
met eentje wel toch?”. Toen 
we echter begonnen, moesten 
we nog voor het kruispuntje 
van de Scherpbierseweg een 
nieuwe vuilniszak pakken 
omdat de eerste al bomvol 
zat. Blijkbaar was ik toch 
niet de enige die af en toe 

grof zwerfafval (o.a. blikjes, 
wikkels, flesjes etc.) en 
grofvuil (groot en/of zwaar 
weggeworpen afval). 

Aan die laatste categorie 
heb ik me nooit schuldig 
gemaakt, maar ik kan niet 
ontkennen dat ik nooit een 
bijdrage heb geleverd aan de 
eerste twee categorieën. Het 
aantal peuken dat ik vroeger 
op d’n oek van de straate 
heb uitgetrapt is gelukkig 
nooit bijgehouden, maar 
het zou goed kunnen dat 
de straat daardoor na al die 
jaren nog steeds voorzien 
is van een goede teerlaag. 
Ook tijdens het autorijden, 
wierp ik meer dan eens een 
blikje uit het raam. Ik vrees 
dan ook dat ik de gemeente 
nog steeds enkele scherpe 
grasmaaimessen verschul-
digd ben. 

Maar dat was vroeger, tegen-
woordig gaat bij mij alles 
mee naar huis voor de  
prullenbak. Het is zelfs 
zo erg geworden dat mijn 
vrouw onlangs een broek 
heeft weggegooid, omdat 
ik mijn vers gekauwde 
kauwgom wel dacht mee 

eens blikje uit het raam wierp 
tijdens het auto rijden en een 

peukje uit trapte op d’n hoek van 
de straat.

  
Twee weken geleden zag ik weer zo’n groepje 
lopen van de Meerstromenschool, mooi om 
te zien dat ze dit project na al die jaren nog 
steeds doen. Jong geleerd is oud gedaan! 
een stukje bewustwording voor dat ene 
blikje dat je uit het raam gooit, er na 25 jaar 
nog steeds ligt. en gaan we hierdoor dan de 
wereldse klimaatproblemen oplossen? Nee 
natuurlijk niet, het is een stukje fatsoen, 
een stukje uitstraling van ons dorp en 
vooral een kleine moeite. en hoe je het ook 
draait of keert en ook al zijn we maar een 
postzegel op die grote landkaart, het is toch 
goed voor het milieu. 

en mocht u nog niet overtuigd zijn, dan 
loop ik graag eens samen met u een rondje 
door ons dorp. Vuilniszak in de aanslag en 
kijken hoe lang het duurt voordat die vol is. 
We starten dan natuurlijk op d’n oek van  
de straate, een plek die al 14 jaar zwerfafval- 
vrij is (op die extra teerlaag na dan). 

S.Z.

Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

Adrie Neufeglise 06-18 19 30 17 
www.maakonzeregioduurzamer.nl

wwwww.mmaakkoonzzereegiooduuuurzaameer.nl

Groede ook aan de Postcoderoos 
coöPeraties met zonnePanelen oP 
het dak van een ander

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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Fotocollage
Beelden zeggen vaak meer dan woorden. er is de afgelopen periode weer veel gebeurd 
in Groede. Hieronder een greep uit de gebeurtenissen kort in beeld gebracht.

Werkzaamheden in Groede
eind november is dnWG in 
opdracht van netbeheerder 
enduris B.V. en evides Waterbedrijf 
gestart met werkzaamheden 
aan de elektriciteitskabels en 
drinkwaterleidingen. oude kabels  
en leidingen zijn vervangen en 
daarvoor waren, zoals u heeft 
kunnen zien, graafwerkzaamheden 
nodig in de straat en het trottoir. 
ook huisaansluitingen zijn vervangen, 
waarvoor de monteurs binnen zijn  
geweest bij de desbetreffende huizen.   
de werkzaamheden van dnWG (uitgevoerd door de firma 
mVoi) zouden volgens planning 12 weken duren en medio 
maart afgerond zijn, uiteraard onder voorbehoud van 
onvoorziene situaties. 

daarnaast gaat de gemeente Sluis de riolering (gedeeltelijk) vervangen 
en de bestrating vernieuwen. deze werkzaamheden sluiten niet aan op de 
werkzaamheden van dnWG, wat betekent dat de straat daarvoor op een 
ander tijdstip opnieuw geopend zal moeten worden. Bron: dnWG
meer info: https://www.dnwg.nl/werk-in-uw-buurt/Project:groede-voorstraat.htm

VerkiezinGen 2019: zo Stemde Groede
op 20 maart 2019 werden de verkiezingen 
gehouden voor de Provinciale Staten 
en voor het Waterschap. Van de 798 
opgeroepen Groedenaren, zijn er 464 
naar 't torentje gekomen om hun stem 
uit te brengen. in de grafiek een kort 
overzicht hoe de Groedenaren gestemd 
hebben. in het blauw de stemmen voor 
de Provinciale Staten en in het rood voor 
het Waterschap. 

CarnaVal in Groede
op woensdag 27 februari was 
Groede in carnavalssferen. in de 
zagerij was er 's middags een 
carnavalsfeest voor de jeugd 
van Groede en in de avond werd 
dit voorgezet voor de oudere 
carnavalsvierders uit Groede en 
omstreken. Groede werd dit jaar 
zelfs even omgedoopt tot Papgat, 
zoals het vroeger heette ten tijde 
van C.V. de Papvreters. 

oPtredenS in de Grote kerk
zaterdag 9 maart was de uitvoering 
van "een rondje romantiek"  van  
ty kamerorkest met annemiek de Bruin 
en op 24 maart was er een optreden 
van Champagne and Wine. twee mooie 
en gepassioneerde concerten die 
goedbezocht werden in de Grote kerk 
van Groede. 
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Op 26 februari hield de 
Seniorensoos Groede haar 
algemene ledenvergadering. 
In een goed bezochte 
vergadering werd vlotjes 
langs de agendapunten 
gegaan. Het is goed te 
melden dat we nu een 
bestuur hebben dat uit 
vijf personen bestaat.

Nieuw in het bestuur zijn 
mevr. Janien Hubregsten en 
dhr. Stant Faas. Aftredend 
en niet herkiesbaar was dhr. 
Sjoerd Frielink. Dhr. Piet 
Brakman stopt als voorzitter 
maar blijft wel actief als lid 
van het bestuur. 
    
Tijdens de vergadering 
werd afscheid genomen van 
Sjoerd Frielink. Sjoerd was 
een actief bestuurder in de 

rol van Secretaris / Penning-
meester. Zo stond hij aan 
de wieg van het project om 
senioren wegwijs te maken 
op computer en de tablet- 
gebied. Onder het genot van 
een kopje koffie werden 
de cursisten wat zaken 
aangeleerd  over zoeken op 
internet, mailen, documentje 
aanmaken, Youtube e.d..  
Bij de Jaarmarkt was de Soos 
ook open, uitgezonderd 2018, 
voor een kleine versnapering. 
Sjoerd was daarin de spil, 
hij verzorgde altijd lekkere 
soep die gretig aftrek vond 
bij de bezoekers. Hij was 
ook sterk om middels een 
goed onderbouwde aan-
vraag bij de gemeente een 
mooi bedrag aan subsidie 
toegekend te krijgen. Sjoerd, 
bedankt voor je inspanningen 

voor Senioren Sociëteit 
Groede!

Na de vergadering was het 
tijd voor ontspanning en 
werd de Bingo gedraaid. 

Het bestuur ziet er nu  
als volgt uit: 
•  Piet Klaaijsen >  

Voorzitter / Secretaris
•  Janien Hubregtsen >  

Penningmeester     
•  Sarie Scheele >  

Bestuurslid
•  Piet Brakman >  

Bestuurslid
•  Stant Faas >  

Bestuurslid                             

Slopen voor  
het goede doel

We doen dit nog steeds!! Kapotte apparaten 
worden gedemonteerd en allerlei metalen 

zamelen we in. En wel in de Mr. A.   
Roeststraat 10. Er worden nog steeds  

spullen in de grijze bak buiten de garage gezet, 
hier zijn we erg blij mee! Er kunnen altijd meer 
spullen gebracht worden, dus brengen maar!! 

En wanneer brengen niet lukt, halen we het op. 
Wat er in Zuidzande en bij ons wordt gesloopt 
brengt per maand ong. €500,00 op. Dit gaat 
naar stichting Dorcas, maar ook naar andere 

goede doelen die we uitzoeken.
Groetjes Arjan en Karin de Hullu  

0636366707

heeft u nog ietS voor op het prikbord 
in de dorpSomroeper? laat het onS 
weten! vraag en aanbod iS welkom 
op het prikbord in de dorpSomroeper.

oppaSbaantje
Onze dochter Elina (14) zoekt in 
Groede een oppasbaantje (kids 

vanaf 2 jaar) of wil honden uitlaten. 
Zoek jij iemand die dat voor je kan 

doen? Stuur dan berichtje naar 
06-51699691.

grote kerk groede 
werkgroepen!

Voor verschillende werkgroepen is de  
organisatie van de Grote Kerk nog op 
zoek naar vrijwilligers. Onder andere 
voor Groede Live, Groede Festival, ex-

posities, verhuur en catering. Dus als je 
geïnteresseerd bent, neem dan contact 

op met Thijs Soeting.Sterke mannen en  
vrouwen gezocht 

Op zaterdag 27 april zullen de sterkste mannen 
en vrouwen uit Groede en omstreken weer de 

krachten met elkaar gaan meten. We gaan weer 
strijden om de beruchte Grote Groese Paptaart. 

Zou je die overheerlijke zoete smaak van die  
Paptaart en de overwinning wel eens willen 

proeven? Stel dan nu alvast een beresterk team 
samen en geef je op! Elk team mag 450KG wegen 
in totaal en voor elke vrouw in het team mag er 

15KG extra worden gerekend.  
Opgeven kan bij Arno of Bart van den Hemel.
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Vader Jacob maaltijd
Op woensdagmiddag 27 maart werd er in 
de Seniorensoos weer een heerlijke maal-
tijd geserveerd van vader Jacob. Er waren 
maar liefst 26 deelnemers aan de maaltijd. 
De maaltijd wordt elke laatste woensdag 
van de maand in samenwerking met 

Travalje Subiet geserveerd in de Senioren-
soos, het is een gezellige samenkomst en  
u bent van harte welkom om in de  
toekomst ook aan te schuiven. De kosten 
voor een maaltijd bedragen € 5,- p.p.  
(gepast betalen bij binnenkomst). 

U bent van harte welkom, 

Algemene Ledenvergadering

het vispannetje smaakte goed!

de graSmaaierS 
van de groe

Hulp nodig met grasmaaien?
Wij komen u graag helpen.

Voor inlichtingen  
bel: 06-11716677
Sam en Job Seen

digitale  
dorpSomroeper  ontvangen?
Mocht u mensen kennen die de Dorpsomroeper graag digitaal willen ontvangen (of wilt u hem graag zelf digitaal ontvangen), stuur dan een mail met naam en mailadres naar dorpsomroeper@gmail.com. De vraag was gekomen om hier een mailinglijst voor op te stellen, en daar willen we graag gehoor aan geven. Na het uitkomen van de Dorpsomroeper, zullen we de digitale versie sturen naar degene die zich hebben aangemeld voor 

deze mailinglist. 
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Activiteiten 
in Groede

Dit is de tweede Dorpsomroeper uitgave van 2019. 
Voor het komende jaar is er een schema opgesteld  
om voor iedereen duidelijk te krijgen wanneer de 
Dorpsomroepers in het dorp bezorgd gaan worden: 

19 mei
20-jarig bestaan honden-
school country Dogs
in Boerenhol. Tussen 13:00u 
en 17:00u op het terrein van de 
hondenschool, toegang is gratis

25 mei
Break for cover 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

26 mei
Ilse Zingt 
in de Grote Kerk te Groede
Liedjes en gedichten 
van Annie M.G. Schmidt

31 mei t/m 2 juni 
Oldtimer Weekend 
Groede

1 juni 
Back to the 90’s
in de Groese Duintjes

2 juni
Open dag tuinen  
van Groede 

8 juni  
Hollandse Avond 
in de Groese Duintjes

15 juni  
Groede Literair presenteert 
de 8e editie van  
“De Avond van de Poëzie”
in Galerie de School

23 juni   
Groede Live! presenteert 
Spanjers, Dijsseldonk & 
Planteijdt
een middagconcert in de Grote  
Kerk te Groede

30 juni  
Groese kids Fun dag
Bij tennisvereniging LTV  
Con Forza

20 juli  
Groede Live! presenteert 
Barrelhouse
in de Grote Kerk te Groede

26 juli 
Jaarmarkt in Groede

31 juli
Zomeravondconcerten 
aan zee presenteert:  
het Mahler Piano Duo
in de Grote Kerk te Groede. 
Een originele aanpak van het 
symfonische repertoire van 
Gustav Mahler.

Groese Duintjes
Elke laatste donderdag van de 
maand is er een pubquiz in de 
Groese Duintjes en elke tweede 
vrijdag van de maand is er Beer 
& Bites, waar je onder het genot 
van een drankje zal worden 
voorzien van lekkere hapjes.

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. 19.00 uur tot 21.00 
uur. Ook op donderdagochtend 
wordt er gebiljart van 09.00 
tot 12.00 uur. Loop vrijblijvend 
eens even binnen. Elke laatste 
dinsdag van de maand wordt 
er bingo gespeeld. Iedereen is 
hier welkom! Dit binnen een 
informele en gezellige sfeer in 
ons gebouw. 

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

Aanleverdata Dorpsomroeper 2019
  uiterlijke aanleverdatum: 
 In de brievenbus:

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

> 3e uitgave
 25 juni
 15 juli

> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

Galerie EdeSart
Voorjaar expositie in Galerie 
EdeSart van 1 april tot 15 mei. 
Aparte, kleurrijke expositie 
gecombineerd met design  
meubelen, ontworpen en 
gemaakt door Edwin de Smet. 
Open: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13u tot 17u. 

tennis
Er wordt getosst op de donder- 
dagavond, iedereen is die 
avond welkom! Heb je zin om 
eens een balletje mee te slaan, 
om te ervaren hoe leuk een 
avondje inspanning / ontspan-
ning op de tennisbaan is, grijp 
dan nu je kans.

Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de Boules 
vereniging kan je op donder-
dagavond en zondagochtend 
vanaf half elf gewoon het 
terrein op komen.

Breiclub Groede
Op de tweede en vierde donder-
dagmiddag van de maand zijn 
we vanaf ongeveer 13.30 uur 
tot het eind van de middag bij 
De Drie Koningen te vinden. 
Wil je leren breien of haken of 
het weer oppakken, een keertje 
meedoen of alleen iets leren 
zoals kabels breien? Iedereen 
is welkom; jong en oud, vrouw 
of man. 

 

18 t/m 21 april 
kermis in Groede! 
Het programma is te vinden in 
deze Dorpsomroeper. 

22 april
Het kindercomité  
organiseert: 
Paaseieren zoeken en  
speurtocht op de Markt
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22 april
Interactieve Lenteliedjes-
show in Groede Podium
Een vrolijke meedoe- en mee-
zingfeest van Tijl Damen om 
15u, toegang is gratis. 

24 april
Lentewandeling  
Groede Podium
Ga op woensdag 24 april a.s. 
mee op zoek naar kriebelbeest-
jes en hun vriendjes tijdens de 
lentewandeling van 12-13 uur. 
Deelname € 5 p.p. incl.  drank-
je. Alle leeftijden zijn welkom. 
Aanmelden via info@groede-
podium.nl.

26 april
koningsnacht 
in de Groese Duintjes  
vanaf 22:00u

27 april
touwtrekken
Op de sportvelden van v.v. 
Groede zal tijdens alweer de 
17e editie van dit evenement 
worden gestreden om de Grote 
Groese Paptaart, aanmelden is 
nog mogelijk!

1 mei t/m 30 mei 
Expositie Leny de Vos-Van Erp 
in de Grote Kerk te Groede
“Acryl laag op laag met 
gebruik van natuurlijke 
materialen die ik op eerdere 
strooptochten heb verzameld.” 
Meer informatie op 
www.lenydevosvanerp.nl

4 mei
Goud van Oud 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

6 mei
Jaarpresentaties Dorps-
raad en Verenigd Groede
In de 3 Koningen, aanvang 
20:00u 

11 mei
Voorjaarsconcert  
muziekvereniging  
Groede-Breskens
In MFC ‘de Korre’ te Breskens, 
aanvang 20:00u. 

18 mei
Juke Joints 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u




