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De Dorpsomroeper
is ook online te lezen
via www.groede.net
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Woord vooraf
De zomer heeft in volle glorie zijn intrede gedaan. De eerste hittegolf
is in de pocket en de eerste warmterecords zijn weer gesneuveld. De
barbecuelucht was de afgelopen tijd niet weg te denken in de straten
van Groede en er zijn weer heerlijk veel ijsjes genuttigd aan de fontein.
Woorden als: tewèrm, dust en zwit’n zijn bij ons op het redactiekantoor
veelvuldig de revue gepasseerd de afgelopen weken. We hebben geen
airco, dus hebben we maar een klein zwembadje neergezet.
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Gelukkig heeft de zomer voor ons dorp weer een hoop in petto aan
evenementen. Bij het lezen van deze Dorpsomroeper ligt de Kindervakantieweek weeral achter ons en mogen we uitkijken naar meerdere
mooie evenementen, zoals de Zomeravondconcerten, Groede Festival
en niet te vergeten de Jaarmarkt! Meer informatie over de verschillende
evenementen zijn terug te lezen in deze Dorpsomroeper editie.
De vakanties zijn hier begonnen en veel schooljeugd kan genieten
van hun welverdiende vakanties aan onze mooie Zeeuwse kust. De
afgelopen periode zagen we aan verschillende huizen in Groede een
vlag (en boekentas) buiten hangen voor zij die geslaagd zijn. Via deze
weg willen we alle geslaagden in Groede en omstreken van harte
feliciteren met deze knappe prestatie!

26
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Verder leest u in deze editie ook weer het nieuws van de Dorpsraad,
het nieuws van de verschillende Groese verenigingen en hoe het gaat
op “d’n oek van de straate”.
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Namens de redactie willen we iedereen een hele fijne zomer toewensen.
Goed smeren en goed hydrateren!
Geniet van de zomer en voor nu, veel leesplezier!

Colofon

De redactie

Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel,
Bart van den Hemel Lay-Out: Studio Raven
Druk: Pieters Media B.V.
redactie: dorpsomroeper@gmail.com
De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of
zetfouten. Niets uit deze Dorpsomroeper mag zonder
toestemming van de redactie worden overgenomen,
gekopieerd of voor andere doeleinden worden
gebruikt.
De dorpsomroeper is een uitgave van de
Dorpsvereniging/Dorpsraad
dorpsvereniginggroede@gmail.com
dorpsraadgroede@gmail.com
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De volgende Dorpsomroeper verschijnt op
15 oktober 2019. Aanleveren kopij voor
25 september 2019 via email redactie. Foto’s
en afbeeldingen niet in documenten verwerken,
maar liefst in origineel formaat aanleveren.

Nieuws v/d

Dorpsraad

van een Dorpsraad en welke
rol een Dorpsraad kan spelen
in de ontwikkeling omtrent
het klimaat akkoord. Een nuttige
avond, waarbij we te gast
waren in de Grote Kerk.

Hondenpoep
dispensers

De gemeente Sluis heeft “hondenpoep” dispensers beschikbaar gesteld. Samen met de
Dorpsraad wordt gekeken op welke locaties
deze komen te hangen.

Algemene Dorpsraden
vergadering in Groede

Op woensdag 19 juni waren alle dorpsraden
van de Gemeente Sluis welkom in Groede
voor de algemene Dorpsraden vergadering.
Deze vergadering wordt 2 keer per jaar
gehouden en het organiserende dorp zit
ook de vergadering voor. We hebben het in
deze vergadering onder andere gehad over
de legitimiteit van een Dorpsraad, de taken

Kernbezoek
Groede

Maandag 6 mei 2019 was
het tijd voor het 2-jaarlijkse kernbezoek van
de gemeente Sluis. Het
B&W ging in de middag
op bedrijfsbezoek bij
sorteerbedrijf D’Hont,
waar Pieter, Jaap en
Sandy de afvaardiging
voorzag van Groese paptaarten om vervolgens de
delegatie mee te nemen
door hun bedrijf en de
ontwikkelingen, uitdagingen en bedreigingen
te bespreken. Vervolgens
ging de Dorpsraad met
het B&W in gesprek,
waarin het onderwerp
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Parkeer & Verkeer

In de werkgroep Parkeer &
Verkeer wordt er momenteel
gekeken naar de verkeerscirculatie in
Groede. Een veel besproken onderwerp,
waarbij er nu concrete stappen worden
gemaakt. Zo wordt er gekeken of het
mogelijk is om middels een éénrichting
straat een betere circulatie te krijgen. Als
de werkgroep een concept heeft ontwikkeld, zal dit besproken worden met de
gemeente of dit haalbaar is. Als dat positief
bevonden wordt, zal het plan voorgelegd
worden aan de aanliggende bewoners en
kijken of hier draagvlak voor is. Ontwikkelingen kunt u vinden op www.groede.net.

“Wonen” nog eens uitvoerig
is besproken. De presentatie
hiervan kunt u terug
vinden op www.groede.net.
Om 20.00 uur waren alle
inwoners welkom in de 3
Koningen, waar de uitslag
van de onder de inwoners
uitgestuurde enquête werd
besproken en er middels
discussietafels vragen

gesteld konden worden.
Voorafgaand presenteerden de Dorpsraad
en verenigd Groede hun
jaarverslag, deze zijn
ook terug te vinden op
www.groede.net. Met een
opkomst van meer dan
100 inwoners, kunnen we
terug kijken op een zeer
geslaagd kernbezoek.

Jeugd EHBO
Afgelopen winter hebben de leerlingen
van groep 7 en 8 van de Meerstromenschool in Groede EHBO les gehad.
We hebben van november 2018 tot maart
2019 elke maandagmiddag 1 uur EHBO les
gegeven, ze kregen een half uurtje theorie
en een half uurtje praktijk. De kinderen
hebben op een eenvoudige manier geleerd
wat ze moeten doen bij bijvoorbeeld een
ongeval, sportevenement, hartproblemen of
kleine ongemakken in en om het huis zoals
snijden, wespensteken, splinters of iets in
het oog. De kinderen hebben bijna allemaal
een GSM, bellen naar een dokter of 112 kunnen ze tegenwoordig ook. Dus als er kinderen willen helpen, laat ze dan ook helpen
want ze kunnen wel hun mannetje staan en
meehelpen en/of melden aan dokter of 112.
Op 19 maart hebben ze examen gedaan en
alle 30 leerlingen zijn dan ook geslaagd!

EHBO opleiding
We zijn als vereniging blij dat er weer
nieuwe mensen de opleiding voor het
EHBO diploma gevolgd hebben, zodat we
er als vereniging weer wat nieuwe leden bij
hebben. Ze hebben de opleiding in Cadzand
gevolgd samen met leden van de KNRM.
Er waren 5 personen die de cursus gevolgd
hebben en allemaal geslaagd. Het zijn Mark
Perquin, Kaj Zwerver, Cindy de Back, Wietske de Jong en Michelle van Geelen.

Wij hopen dan ook dat wanneer ze 16 jaar
zijn, ze ook het volwassen diploma gaan
halen!
Dank aan meester Rob, juffrouw Renate en
juffrouw Jenny. Ook de school en de leerkrachten voor de medewerking. Over 2 jaar
gaan we weer voor de volgende groep 7 en 8!

Namens EHBO
Groede van harte
gefeliciteerd.

Allen ook gefeliciteerd en hopelijk kunnen
we ook gebruik van jullie maken tijdens
de evenementen. We zijn blij om te horen
dat verschillende mensen al aangegeven
hebben dit ook te gaan doen.
Zijn er nog mensen die deze cursus willen
volgen, laat dit weten via ehbogroede@
gmail.com en misschien is er volgend jaar
weer ergens een opleiding en kan je daar
meedraaien.
In september/ oktober is het de bedoeling
dat we reanimatiecursus geven voor mensen die een certificaat hiervoor willen. Ook
hiervoor kan aangemeld worden via onze
mail, er kunnen per cursus ca. 7 à 8 personen meedoen. Bij meerdere aanmeldingen
zullen we meerdere cursussen geven.
Namens EHBO Groede een hele fijne zomer,
prettige vakantie en jullie zien ons wel
ergens als hulpverlener op een evenement.
De Dorpsomroeper
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17 augustus
Aanvang: 15:30

De Avond van
de Poëzie 2019
Zaterdag 15 juni was het zover: de achtste
editie van de poëzieavond in Groede.
Ilse van de Velde had ook dit jaar weer
een herkenbaar affiche ontworpen
met daarop de volgende namen: Edwin
Fagel, Nyk de Vries en Dorien de Wit.
Peter Quaak zorgde voor de muziek. De
opkomst van het publiek was goed: het
lokaal in Galerie De School zat bijna
helemaal vol. De Avond heeft 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 de muziek van Peter Quaak.
Graag willen we 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 negen jaar.

www.groedeliterair.nl

Nachtwacht Anders in het Rijksmuseum
De ‘Nachtwacht Anders’
door K.C. Korfker, die in
de Schuitvlotstraat hangt
is geselecteerd voor de
zomertentoonstelling
“Lang Leve Rembrandt”
Meer dan 8.000 mensen uit
95 landen gaven begin dit
jaar gehoor aan de oproep
een zelfgemaakt kunstwerk
geïnspireerd op Rembrandt
in te sturen. 563 inzendingen
zullen getoond worden in
het Rijksmuseum onder de
titel: Lang Leve Rembrandt.
Op de verjaardag van
Rembrandt, 15 juli, openen
de kunstenaars zelf de
tentoonstelling die t/m 15
september te zien blijft in
de Philipsvleugel van het
Rijksmuseum.
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www.rijksmuseum.nl/nl/lang-leve-rembrandt

van Talud & Handmade Moments
in Theetuin in de Morelleput

Je hoeft je nu al niet meer af
te vragen wat je 17 augustus
gaat doen. Neem je partner
en eventuele kinderen mee,
wat vriendjes en vriendinnetjes, opa’s, oma’s, buren,
straatgenoten, andere
Hroenaren en mensen die
zin hebben in een super
gezellige middag. En dan
hop, op naar de de theetuin
de Morelleput.
Aldaar kan je lekker chillen
op je kleedje al dan niet met
je goed gevulde picknickmand en genieten van
gezelligheid en live muziek.
De heerlijke middag start
met relaxte en zoetgevooisde
klanken van eigen bodem.
‘Van Talud’ ût de Hroe zal
een aantal bekende en minder
bekende liedjes laten
horen. Van Zeeuwse Folk
tot oude Blues, al dan niet
met bijbehorende teksten.
Sinds afgelopen winter is
hun repertoire uitgebreid
met nieuw materiaal en
dus extra spannend voor de
vaste fans.
Minstens zo bijzonder is de
band ‘Handmade Moments.
Speciaal voor de gelegenheid uit de Verenigde Staten
overgevlogen om deze middag
tot een onvergetelijke maken.
Al jaren zijn Anna en Joel
onafscheidelijk en reizen
als ‘Handmade Moments’

samen rond en dat
hoor je. Ze vullen en
voelen elkaar feilloos aan en brengen
prachtige teksten
op een muzikaal
zeer veelzijdige
manier. Met
stijlkenmerken
uit de folk, blues,
soul, hiphop, jazz en country
mengen ze alles op een
onnavolgbare manier tot
een fascinerende, magische
en toch speelse mix van
uiterst dansbare muziek.
Voeg daarbij de beheersing
van meerdere instrumenten
zoals contrabas, ukelele,
gitaar, saxofoon en beatbox,
prachtige tweestemmige
harmonieën en het kan niet
anders of hun concerten
monden uit in een levendige,
spannende, afwisselende en

onvergetelijke ervaring.
De optredens van ‘Handmade
Moments’ en ‘Van Talud’
zijn geheel gratis toegankelijk.
Kortom, stap op die fiets, je
brommer of lekker toch in
je autootje en komt allen
naar de Morelleput!
Na afloop praten we na en
drinken we bier. Of wat
anders.

Facebook.com/vanTalud | handmademomentsmusic.net
De Dorpsomroeper
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Gezien in Groede

Op naar een nog

duurzamer Groede!
Begin juni heeft de oprichtingsvergadering plaatsgevonden van de 2e
Postcoderoos Coöperatie met de roots
in Groede; de Z.E.C. Sluis-Groede
(Willemspolders).
Een vijfentwintigtal particulieren, met
name uit Groede, hebben gezamenlijk
zonnepanelen gekocht en die worden
geplaatst op het dak van een ander.
Binnenkort wordt bij de notaris in IJzen-

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

dijke de officiële oprichting geregeld en
gaan we de installatie plaatsen. In totaal
wordt er jaarlijks ongeveer 75.000 kWh
groene stroom opgewekt, die aan Delta
geleverd wordt. Het lijkt niet veel, maar
vele kleintjes maken één grote.

Groede letterlijk
een krimp-kern

Mocht er meer interesse zijn vanuit Groede,
dan zijn er nog genoeg mogelijkheden. Er
kan al weer ingeschreven worden op een
nieuwe Postcoderoos Coöperatie.
De kern van ons mooie
dorp is sinds een aantal
weken officieel gekrompen.
We hebben het dan deze
keer niet over het inwonersaantal, maar over de
effectieve oppervlakte
van de kern Groede.
De grens tussen de kern en
het buitengebied is natuurlijk een plaatsnaambord. In
Groede tellen we 5 locaties
met plaatsnaamborden. Bij
de Noordweg/Woordweg,
bij de Scherpbierseweg/
Schuitvlotstraat, aan de
rotonde richting Breskens,
aan de Woordweg achter het
voetbalveld en bij het bin-

nenkomen van Groede vanaf
Nieuwvliet. En het is nu net
die laatste locatie die de afgelopen weken is gewijzigd.
Zoals te zien op de oude foto
van Google Maps, bevond de
afslag richting de ventweg
zich tot voor kort nog voor
het uitrijden van de kern
van Groede. Bij de Provincie
en/of gemeente Sluis hebben
ze er de boeken nog eens
op nageslagen en zijn ze tot
de conclusie gekomen dat
deze ventweg in zijn geheel
onder het beheer moet vallen
van de Provincie en niet binnen de gemeenteborden van
Groede horen te vallen.

Een oplossing voor dit
probleem was simpel doch
effectief, de plaatsnaamborden moesten een paar
meter verplaatst worden.
En zo geschiedde, de afslag
richting de ventweg ligt
door deze verplaatsing nu
buiten de kern.
Het zal u wellicht nog niet
opgevallen zijn, maar de
eerstvolgende keer dat u er
langs rijdt zal het u nu vast
opvallen. En we kunnen
het ook positief benaderen,
want het buitengebied van
de Groe is effectief groter
geworden!

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
De Dorpsomroeper
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Uit de oude doos!

“De Burgervader van
Groede ziet vooruit”.

Voor deze rubriek kregen we onverwacht een prachtig
stuk uit de oude doos toegestuurd. Een trouwe lezer
stuurde ons een artikel toe die hij bij toeval in handen
had gekregen. Een stuk uit het tijdschrift Panorama
van 8 november 1950, met als titel “De Burgervader van
Groede ziet vooruit”.

Met “de Burgervader van
Groede” werd in die tijd
verwezen naar de heer
J.C. Everaars, die in 1946
in dienst is getreden als
burgemeester van Groede
en Nieuwvliet. In het
artikel wordt onze oude
burgemeester omschreven
als een zeer enthousiaste
en optimistische man,
met een gave van overtuigingskracht. Hij kon
trots vertellen over de
toenmalige gemeente
Groede, toen bestaande
uit 2450 inwoners en een
gebied bestrijkend van 2900
hectaren (toen groter dan
Middelburg, Vlissingen en
Souburg tezamen!).

Naast beschrijvingen over
gebeurtenissen uit de
tweede wereldoorlog in
Groede en de wederopbouw,
wordt ook de vooruitziende
blik van de heer Everaars in
dit artikel beschreven.
Aangezien er bij het artikel
geen schrijver vermeldt
staat, kunnen we hier
helaas niet naar refereren.
Toch willen we u het laatste
stuk van het artikel niet
onthouden:

“Landbouw is de voornaamste bron van bestaan voor de bewoners van Groede en met de modernste machines wordt thans het
graan geoogst, dat uitstekend gedijt op de vruchtbare kleigrond
van Zeeuws-Vlaanderen. Groede is een welvarende gemeente,
maar een goed bestuurder moet vooruitzien. De burgemeester is
van oordeel, dat Groede gereed met zijn de stroom van Belgische
toeristen te ontvangen, wanneer straks bij de verwezenlijking
van de Benelux de grenzen wijd opengaan. Het strand van
Groede met zijn enig uitzicht op de Schelde, waar een druk
scheepvaart verkeer dicht onder de kust passeert, heeft een
machtige bekoring voor vakantiegangers. De burgemeester van
Groede acht het lang niet uitgesloten, dat het gehele strand van
Zeeuws-Vlaanderen tot aan
Breskens toe in de toekomst een
voortzetting zal worden van
de badplaatsen aan de Belgische kust. En daarom laat hij
nu reeds op de enveloppen met
zijn uitgaande post de slagzin
stempelen:
Groede - uw toekomstige
badplaats.”
Gezien deze uitspraken
zijn gedaan in 1950 en
kijkend naar de situatie in
het hedendaagse Groede,
kunnen we stellen dat onze
voormalige Burgervader een
goede glazen bol in huis had
staan!
Nogmaals hartelijk dank
voor de inzending van dit
artikel, wat ons inderdaad
een mooie inkijk geeft in de
zienswijze van die tijd.
De redactie staat ook open
voor stukken uit uw oude
doos! Van oude klassenfoto’s
tot bijvoorbeeld soortgelijke
artikelen, u kunt het sturen
naar dorpsomroeper@
gmail.com of overhandigen
aan één van de
redactieleden (en indien
gewenst naderhand terug
ontvangen). We kijken er
naar uit!
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Kleiner en
jonger…

Je hebt klein en kleiner en je
hebt jong en jonger. Welnu,
het jongste en kleinste wat
Groede/Cadzand op dit
moment te bieden hebben
zijn de jongens en meisjes
van O7 en O6. In het voorjaar waren ze te bewonderen
middels kleine toernooitjes
met andere verengingen.
Ook volgend seizoen
zullen deze “mini’s” zich
op een speelse manier weer
kunnen uitleven met de
voetbalsport. Uiteraard
blijven nieuwe jongens en
meisjes welkom, je zal toevallig maar de nieuwe Lieke
Martens of Frenkie de Jong
in huis hebben…

Groede/Cadzand
O13-1 wint bekerfinale

Het hoogtepunt van de voetbaljeugd was ongetwijfeld
de bekerfinale van de O13-1.
Gedurende het seizoen
ontpopte het team zich

spektakel, kameraadschap
en vooral veel publiciteit in
krant en social media.

als een ware cupfighter,
dit resulteerde in de finale
tegen de leeftijdsgenoten
van Krabbendijke op het
complex van vv STEEN.
Zoals elke finale was ook
deze een wedstrijd die alles
bezat wat voetbal mooi en
spannend maakt en waarbij
ook de emoties een rol
speelden.
Uiteindelijk is er niets mooier dan het winnen van een
finale. Welnu, dat genoegen

viel Groede/Cadzand uiteindelijk ten deel. De finale
werd met 2-5 gewonnen.
Wat iedere speler kent van
TV mochten de spelers zelf
beleven, de medailles ophalen
en hèt moment van het
seizoen, de uitreiking van
de beker.

Seizoensafsluiting Jeugd

Het voetbalseizoen 2018/19
zit erop. Zoals gebruikelijk
eindigt het seizoen altijd op

een feestelijke manier. Deze
keer gebeurde dit met medewerking van de trainers van
Skills & Control.
Gedurende een paar uur
stond alles in het teken van
voetbal & fun en konden
groot en klein zich uitleven met verschillende
oefeningen en spelletjes.
Tussendoor werd er met
fruit, wafels en een drankje
nieuwe energiebronnen
aangelegd. Een mooi eind

van een mooi voetbalseizoen
voor de jeugd van Groede en
Cadzand.

Oei! Groede 1
bijna in de 3e
klasse

Wie dacht dat de competitie
na de wedstrijd bij Vogelwaarde erop zat kwam bedrogen
uit. Dankzij de nederlaag
van Oostburg pakte Groede
de 3e periodetitel.
Wat daarna volgde waren
drie weken van spanning,

‘Groede on tour’ begon bij
3e klasser Clinge en werd
mede door de hitte een ware
slijtageslag. Na 120 minuten
spelen stond er nog steeds
een stand van 1-1 op het
bord. Uiteindelijk nam
Groede de strafschoppen
beter, waardoor Clinge
degradeerde naar de 4e
klasse. In de halve finale
was Sprundel de tegenstander.
Een tamme 1e helft leverde
een 0-0 ruststand op.
De vijf kwartieren die
daarna volgden waren ongetwijfeld de meest bizarre
en spectaculaire van deze
competitie. Sprundel kwam
10 minuten voor tijd op 2-0,
dacht de buit al binnen te
hebben maar vergiste zich in
de veerkracht van Groede.
>>

© Pix4Profs/Peter van Trijen
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>> Na de 2-1 kwam in
blessuretijd de 2-2, wat
verlenging betekende.
Sprundel kwam hierin
weer op voorsprong. Het
slotakkoord was echter voor
Groede, na de 3-3 kwam 2
minuten voor tijd ook de 3-4
op het bord.
Wat volgde was een golf van
publiciteit, waarbij Groede
tot Zeeuwse knuffelclub
werd gebombardeerd en
iedereen zich afvroeg hoe
het kon dat de nummer 8
van de 4e klasse A het presteerde om de finale van de
nacompetitie te halen.
Dè wedstrijd van het seizoen was op het complex
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van derde divisionist Goes
tegen 3e klasser Victoria’03
uit Oudenbosch. De beleving
en het genot bleek uiteindelijk
groter dan de sportieve prestatie. Groede had niet meer
het vermogen om datgene
te doen wat het eerder wel
kon en moest met 3-1 zijn
meerdere erkennen in de
ploeg uit Brabant.
De teleurstelling was er
natuurlijk, maar maakte al
gauw plaats voor voldoening
en trots door de 3 weken
nacompetitie. Na de wedstrijd was er het applaus
en de waardering voor
het team en begeleiding,
waarna het seizoen werd beëindigd met datgene waar ze
bij Groede ook goed in zijn…
samen met de tegenstander
en supporters nog een
gezellige 3e helft. Groede
was bijna 3e klasser.

Zomeravondconcerten aan zee
Klassiek in Groede

Vrijwilligers BBQ

Het seizoen werd traditioneel
afgesloten met een barbecue
voor alle vrijwilligers. De
tent was gevuld met meer
dan 100 aanwezigen die
onder het genot van een
lekker hapje en een drankje
er een gezellige avond van
maakten. De uitslag van de
prognostiek werd bekend
gemaakt (winnaar: Max
Roovers) en de nieuwe
spelers van de eerste selectie
werden gepresenteerd.
Daarnaast nog een bijzonder
moment, want het bestuur
benoemde tijdens deze
avond Bram Beun tot het
allereerste “Ere-lid” van de
vereniging!

Al 30 jaar kunt u in Groede
en omliggende dorpen
kennis maken met populair
klassieke muziek. Een
reeks van 8 concerten
wordt gegeven door
professionele musici in
de dorpskerken in juli en
augustus tegen een héél
lage toegangsprijs. Als
locatie zijn de eeuwenoude
kerkjes in Groede, Nieuwvliet, Cadzand, Retranchement, Waterlandkerkje
en Aardenburg gekozen.
Woensdag 31 juli
20.00 uur
Mahler Piano Duo
Grote Kerk Groede

Kijk op de website
zomeravondconcertenaanzee.
nl voor het uitgebreide programma en informatie over
de musici.

Mahler Piano Duo

Toegang €10.00 p.p., kinderen
tot 12 jaar gratis (onder
begeleiding). In de pauze
van het concert bieden
wij u gratis koffie, thee
en frisdrank aan. Kaarten
uitsluitend verkrijgbaar aan
de kassa vanaf een half uur
voor aanvang.
Woensdag 14 augustus
20.00 uur.
Geoffroy Chapelle
Grote Kerk Groede

Geoffroy Chapelle
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Groede Live! - poppodium presenteert:

Zaterdag 20 juli 2019:
Barrelhouse ‘45 Years
On The Road’
Sinds 1974, het eerste
concert in Mahogany
Hall in Edam, doet
Barrelhouse niets liever
dan optreden. Meer dan
2000 concerten in: clubs,
popzalen, theaters, blues-,
pop-, jazz festivals. Barrelhouse mag men zonder
aarzelen in het rijtje van
beste bluesbands van
Nederland plaatsen. Want
hoewel de Haarlemse
band al 45 jaar succesvolle
uitstapjes maakt naar
country, rock, folk en
jazz, blijft blues toch de
leidraad.
De Haarlemse band komt
in de ORIGINELE bezetting
die er sinds 1974 is: zangeres
Tineke Schoemaker, Johnny
en Guus LaPorte op gitaar,
Han van Dam, piano, Bob
Dros, drums en Jan Willem
Sligting op bas.
De inzet, passie en speelplezier is bij ieder optreden
alsof het de eerste keer is.
Ter gelegenheid van de 45e
verjaardag speelt Barrel-

Entree €18,00	
Jongeren tot 16 jaar €10,00
Aanvang 20:30 uur	
Deur open vanaf 19:45 uur
18
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house o.a. een
aantal van de
oudere nummers
van de eerste
elpees: ‘Only a
Fool’, ‘Every Night
is Saturday Night’,
‘Beware, I’m in the
Mood’, om er een
paar te noemen.
Het laatste album was
misschien wel hun meest
persoonlijke tot nu toe, geen
knip- en plakwerk in de
studio, maar elkaar aankijken, aftikken en spelen. Die
aanpak viel duidelijk in de
smaak: ‘Almost There’ werd
bekroond met een Edison!

Voor meer info en kaarten:
www.grotekerkgroede.com
Beperkt aantal kaarten
aan de kassa verkrijgbaar.
Contact: groedelive@gmail.com

In februari bracht Barrelhouse de verzamelbox ‘45
Years On The Road’ uit.
Hierop staan alle albums
die de band ooit gemaakt
heeft, inclusief zes platen
die nooit eerder op CD
verschenen.

‘t Muziek
Het concert van 11 mei
waar we u in de vorige
uitgaven van de Dorpsomroeper over verteld
hebben ligt al weer even
achter ons, maar dat wil
niet zeggen dat we verder
niets aan het doen zijn!

In de tijd voor het concert
hebben we Koningsdag
opgeluisterd in Breskens en
Schoondijke. Nu denkt u
misschien: ‘Schoondijke?’
Jazeker Schoondijke. Eind
vorig jaar viel helaas hun
dirigent uit en heeft de
dirigent van Breskens Eric
Provoost daar tijdelijk het
stokje overgenomen. Niet
zo lang daarna is er besloten
om te gaan samenwerken.
Sinds eind maart maken we
samen muziek en versterken
we elkaar enorm. Voor de
mensen die naar het concert
geweest zijn, zal dat goed
te zien en te horen zijn
geweest. Natuurlijk is het
begin even wennen, een
nieuwe buur, een andere
opstelling, een vollere
klank, een dieper geluid.

Gelukkig gaat dat snel en
mede door de losse, gezellige
sfeer en natuurlijk door de
3e helft hebben we elkaar al
leren kennen.

Samen telt het korps nu zo’n
40 muzikanten en niet te
vergeten zo’n 15 jeugdleden.
Ook zij hebben samen
geoefend en hun stukken
uitgevoerd tijdens diverse
concerten. Zo ook bij het
concert op ’t plein tijdens
de Maoneblussersfeesten op
zondag 23 juni en tijdens
het tuinconcert bij woonvoorziening ‘De Okkernoot’
wat maandag 24 juni werd
gehouden.
Ook was er dit jaar weer een
Zeeuws Vlaams muziekfestival waar zowel Muziekvereniging Groede-Breskens
als OKK (Oefening Kweekt
Kunst) Groede-Schoondijke
aan hebben meegedaan.
Dit is een festival waar alle
korpsen uit Zeeuws-Vlaanderen de krachten bundelen
en gezamenlijk een volledig
concert ten gehore brengen.

Vooraf zijn er twee gezamenlijke repetities waar de
puntjes op de i gezet worden,
daarna de officiële uitvoering. Dit jaar is het festival
gehouden op zaterdag 15
juni in Aardenburg die dit
jaar tevens hun 150-jarig
bestaan vieren. Volgend
jaar is er dan een muziekvereniging uit een andere
kern uit Zeeuws-Vlaanderen
aan de beurt om deze dag te
organiseren.
De agenda staat nog bomvol
met uitstappen en concerten, houdt dus goed
de Facebookpagina en de
streekbladen in de gaten om
niks te missen.
p.s. Het concert van 11 mei
was trouwens een groot
succes. De zaal vol, de
muziek vlot, het slagwerk
stevig, de jeugd fantastisch,
de ladyspeaker goed bij
stem, de jubilaris blij, de
bediening verfrissend en
de verloting had prachtige
prijzen. Alles bij elkaar een
mooie avond om met plezier
op terug te kijken!

Diner-arrangement (na
afloop) i.s.m. Café Restaurant
De Drie Koningen mogelijk.
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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 kwamen
we uit op “d’n oek van de
straate” in Groede-Noord,
meer specifiek op de hoek
van de Brouwerijstraat en
de Woordweg.
Het zal u vast opgevallen
zijn dat daar een volledige
nieuwe woning uit de grond
is gerezen in de afgelopen
2 jaar. Sander Termote en
Soraya Oosterbaan zijn
sinds begin dit jaar de
trotse bewoners van dit
prachtige huis, in deze
rubriek stellen we ze graag
aan u voor.
De naam en persoon Sander
Termote (31) zal u wellicht
kennen; een bekende,
goedlachse en gedreven
Groedenaar. Opgegroeid
op de Markt van Groede en
van jongs af aan kon je hem
al horen zeggen: “Later wil
ik in de Groe wonen”. En
die mogelijkheid kwam er
ook, toen hij enkele jaren
geleden in het huis van
zijn opa Jan Risseeuw kon
gaan wonen op dat prachtige plekje tegenover de
graanhandel Risseeuw. Het
huis voldeed niet meer aan
de eisen van deze tijd en er
werden plannen gemaakt
voor een nieuw te bouwen
huis. Er werd gestart met de
sloop van het oude huis en
samen met aannemingsbedrijf Verweij en z’n handige
vader werd in rap tempo
het fundament gelegd
voor het nieuwe onderkomen.
20
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Toen zo’n 2 jaar geleden
de fundering erin lag voor
z’n huis, werd er ook een
fundering gelegd op andere
vlakken in Sander z’n leven.
Martine Kunst, zijn (toentertijd nog kersvers nieuwe)
buurvrouw in ‘het Brouwerietje’, gaf samen met haar
vriendin uit Breskens een
feest voor hun gezamenlijke
25e verjaardag in de Groese
Duintjes. Die vriendin uit
Breskens, dat was Soraya
Oosterbaan. Ook zij heeft
altijd al gezegd terug te
komen na haar studie Social
Work aan de Avans in Breda.
Het klikte die avond, de
vonk sloeg over… “en de rest
is geschiedenis” zeggen ze
dan wel eens.
Soraya (27) is werkzaam als
Travel Planner bij reisbureau Travel XL Lotus reizen
aan de grens tussen Knokke
en Sluis en heeft inmiddels
haar draai gevonden in
Groede. Ze heeft het huis
samen met Sander helpen
bouwen, de stijl en het
interieur gekozen en ze
hebben er een eigen plekje
van weten te maken. Veel

Ter Groene Poorte in Brugge,
is Sander gaan werken in
verschillende restaurants op
een mooi niveau. Zo heeft
hij voor Sergio Herman
gewerkt bij het welbekende
Oud Sluis en later in Pure
C (onder leiding van Syrco
Bakker) en Air Republic (aan
de jachthaven in Cadzand).
Maar ook bij 1880 in Groede
heeft Sander in zowel het
oude als het nieuwe pand
op de Markt met veel plezier
gewerkt. En als hij vrij was
van de horeca, ging hij aan
de slag bij camping Groede
(Sander is niet heel goed
bekend met de termen “vrije
tijd”, “rustig” en “stilzitten”).

Sinds begin dit jaar is er
een eind gekomen aan zijn
tijd in de horeca. Het was
tijd voor iets anders en na
overleg met strandcamping
Groede, is hij daar nu verder
aan de slag gegaan. Sander
is overal inzetbaar: is hij niet
in het onderhoud of aanleg
van infra bezig, dan is hij wel
schapen aan het vervoeren
of gras aan het maaien. En
is hij klaar met werken, dan
kan hij verder aan de slag in
het huis samen met Soraya.
Hier willen ze graag nog
de bovenverdieping verder
afwerken en de tuin gaan
inrichten.

Samen wonen ze graag in
Groede. Wat ze zo leuk vinden
aan het wonen in Groede?
Gezamenlijk stellen ze dat
de sfeer gemoedelijk is en
dat iedereen vriendelijk is
naar elkaar en klaar staat
voor een ander. De mensen
steken hun hand op, ons
kent ons. Ze hopen dat het
nog lang zo mag blijven en
dat hopen we als redactie
van harte met ze mee, we
moeten er met z’n allen wat
van maken! Via deze weg
wensen we Sander en Soraya
nog veel woonplezier in
Groede en veel succes met
de verdere verbouwingen.

van Soraya’s vriendinnen
van vroeger zijn inmiddels
ook terug komen wonen
in de streek, wat het nog
leuker maakt. In Groede zelf
is er ook een leuke vriendinnenclub, waarmee ze onder
andere graag een balletje
slaat op de tennisbaan. Deze
zomer gaat ze hiermee ook
toernooien spelen en later
in het jaar de najaarscompetitie.
Als Soraya ’s avonds op de
tennisbaan een bal iets te
hard raakt, bestaat tegenwoordig de mogelijkheid
dat ze die bovenop het
hoofd van vriend Sander
weet te mikken op het aangrenzende voetbalveld waar
hij aan het trainen is bij
v.v. Groede. Sander op een
voetbalveld is vele jaren een
onmogelijke combinatie
geweest, gezien zijn werk.
Na zijn Hotelopleiding bij
De Dorpsomroeper
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Kermiskoers
Groede
Zoals in de vorige editie van de Dorpsomroeper aangekondigd, is er op de zondag van
de Groese Kermis een heuse Kermiskoers
verreden! Iedereen was welkom en rond
de klok van 12:30u waren er maar liefst
15 matadoren die met hun stalen ros zich
verzamelden bij de Fonteyn op de Markt.
Na het nuttigen van een versnapering,
aangeboden door de Fonteyn, sprong het

22

De Dorpsomroeper

peloton op de fiets en werd de tocht gestart
richting café Greet in St. Kruis om daar wat
energie op te doen (..een welverdiende trappist!). Na deze versnapering werd de route
vervolgd richting de Groe. Het massaal
toegestroomde publiek stond het peloton
rijendik op te wachten bij aankomst en zij
zagen allen hoe Jan Elfrink na een mooie
eindsprint de Kermiskoers 2019 op zijn
naam wist te zetten.
Het schitterende weer zorgde ervoor dat het
een zeer geslaagde middag was. We kijken dan
ook al uit naar volgend jaar, en hopen weer op
een mooi deelnemersveld. Iedereen is welkom!

De Dorpsomroeper
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een tussenstop bij de paardenmelkerij.
De groep was klein, maar hebben
beloofd volgend jaar met volle sterkte
terug te komen. Het was zeer indrukwekkend de hoge fietsers met handen
los op de kasseien op de Markt te zien
rijden, en dan zeker met zo’n KUIF!
De motoren en de burgerauto’s hebben
die dag compleet gemaakt. Het was
voor de deelnemers weer een geslaagd
evenement, via deze weg dan ook een
woord van dank aan alle medewerkers/
vrijwilligers van OWG, zij doen het
toch maar weer om vanaf vrijdagmorgen
tot zondagavond zich er voor in te
zetten en er een succes van te maken.
Op zondagavond 21.00 uur was de
Markt weer helemaal leeg en was alles
opgeruimd, een heuse klus.

ook de dorsmachines die te bezichtigen
waren en ook nog daadwerkelijk draaiden.
Een prachtig zicht!

In tegenstelling tot andere jaren is dit
jaar gekozen om het OWG in het 1e
weekend van juni te organiseren en
daar moeten we achteraf gezien geen
spijt van hebben. De weergoden waren
ons duidelijk beter gestemd, het was dit
weekend prachtig weer. De zondag was
het erg warm, wat wellicht het publiek
enigszins heeft weerhouden om naar de
Groe te komen.
Maar geen geklaag bij de organisatie, zelfs
bij de warming-up op de vrijdagmiddag
was het al erg druk, je kon merken dat er al
veel mensen vrij waren. Het was ook op die
middag al weer een groot spektakel, met de
vele verschillende voertuigen, maar zeker
24
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De zaterdag waren er dit jaar iets minder legervoertuigen dan we gewend waren. Reden
hiervoor was dat er vele legerfanaten een
reisje gepland hadden naar de herdenking
van 75 jaar einde WO ll, en daar is wat voor
te zeggen. We gaan er vanuit dat het volgend
jaar weer volle bak zal zijn met legervoertuigen.
Daarom was er nu meer ruimte voor de
tractoren en dat hebben we geweten, aan
het eind van de dag stond de hele Markt vol
met oldtimers, wat een mooi beeld gaf en
ook duidelijk meer publiek.
De brommers en een groep van ruim 30
Traction Avant (Citroenclub) completeerde
de zaterdag, die als gebruikelijk werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue.

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

Maar zeker ook een bedankje aan de
inwoners van Groede, die o.a. medewerking geven aan het autovrij maken
van de Markt en alle gedoe op de koop
nemen met het parkeergebeuren en
de plotselinge parkeerverboden en
éénrichtingsstraten.
De vrijwilligers sluiten dit jaar af
met een Terugkieken bijeenkomst in
Schoondijke, waar nog even terug gekeken wordt wat er allemaal goed ging
en waar zaken nog verbeterd kunnen
worden. Pas in september gaan we weer
beginnen aan versie 2020!

De zondag hebben we toch kans gezien
weer een groepje oldtimer fietsers naar
Groede te halen, die onder aanvoering van
een gids een rondrit hebben gemaakt met
De Dorpsomroeper
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Successupporter
“De supporter”, een term
die veel gebruikt wordt
in de sportwereld. In de
Dikke van Dale wordt
deze term heel simpel
omschreven als “iemand
die een sportclub aanmoedigt”. Daar is in principe niks moeilijks aan,
maar deze omschrijving
impliceert niet over welk
tijdsbestek dit gaat.
Als je dus één keer een
sportclub aanmoedigt, ben je
dan al gelijk een supporter?
Of moet je hiervoor eerst
veel van de sportclub weten
en minstens al 10 keer de
sportclub zijn gaan aanmoedigen? De meningen zijn
hierover zeer verdeeld, om
toch wat onderscheid in
supporters te maken is de
term “Successupporter” in
het leven geroepen.
De successupporter moedigt
geheel volgens de definitie
van de Dikke van Dale een
sportclub aan, maar met
het verschil dat er alleen
bij winst aangemoedigd
wordt. Een opvallende
verschijning, maar ik denk
dat wij er ons allemaal wel

eens schuldig aan hebben
gemaakt. U kent het wel,
tijdens de eerste dagen van
januari, is iedereen plots
een dart-specialist. En als de
Olympische Winterspelen
van start gaan, beschikken
bijzonder veel mensen
over gedetailleerde kennis
van deze sporten. Zo is dat
momenteel natuurlijk ook
massaal aan de gang met de
Nederlandse voetbalsters
die fantastisch presteren op
het wereldkampioenschap
in Frankrijk. Maar ook Max
Verstappen werd in Wenen
toegejuicht door duizenden
supporters, die Zandvoort
alleen maar kennen van het
strand en de cocktails.
Dat heeft grotendeels te maken
met het chauvinisme dat in
ons schuilt. Wij zijn trots
op Nederlands succes en
willen daar dan graag ook
in mee participeren. Maar
zodra de Nederlandse dames
verliezen, of Max Verstappen
een lekke band rijdt, gaan
we weer op zoek naar iets
anders om te supporteren.
Ik ben er zelf ook schuldig
aan en daar geef ik helemaal
niks om. Heb ook totaal

geen verstand van de
Formule 1, maar toen ik
Verstappen in Wenen zag
rijden interesseerde ik me
plots heel erg in zijn rondetijden en wist ik blijkbaar
alles van zijn concurrenten,
wat hun zwakheden waren
en hun sterke punten.
Het is echter niet alleen
op landelijk niveau dat ik
successupporter ben. Ook
lokaal maak ik me schuldig
aan supporteren bij succes.
Halverwege mei heb ik toch
even met een schuin oog gekeken naar de tennis uitslag
van de Heren Dubbel van
LTV Con Forza, waarbij ze
op een mooie tweede plaats
eindigden. Ook heb ik het
eerste elftal van de voetbal
gevolgd toen ze in de nacompetitie tegen Sprundel
en Victoria moesten spelen,
waar ik normaal gezien niks
van voetbal moet weten.
Paar weken terug was ik
zelfs voor even grote supporter van BV Groede, die
het Nederlandse Kampioenschap driebanden mochten
spelen. Ik, die nog niet het
verschil weet tussen driebanden en biljarten, was dus

wel oprecht geïnteresseerd in de uitslag van
de B2 klasse op dat NK Driebanden.
Ik durf er ook openlijk voor uit te komen
dat ik een rasechte successupporter ben.
Mij zul je niet zo snel op een tennisveld,
voetbalveld of driebandwedstrijd tegen
komen in de Groe, maar zodra er kans is op
een Groes succes wil ik er alles van weten.
Als die kans vervolgens niet gegrepen wordt
en een wedstrijd verloren gaat, dan haak ik
ook net zo snel weer af. Niks dus van “supporter door dik en dun” of “supporter voor
het leven”, nee gewoon ordinair “supporter
voor succes”. Daar zal wel niet iedereen het
mee eens zijn, maar ach, ik spreid nu eenmaal graag de kansen. Ik ben ook benieuwd
wat u er van vindt? Laat het me weten hoe
u over successupporters denkt en kom eens
om de koffie op d’n oek van de straate deze
zomer. Zetten we een TV buiten en kijken
we samen hoe Steven Kruijswijk de Tour de
France gaat winnen.
S.Z.

www.vandenhemelgroede.nl

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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Foto
collage

Beelden zeggen vaak meer dan
woorden. Er is de afgelopen periode
weer veel gebeurd in Groede.
Hieronder kort in beeld gebracht.

Marathon voor stichting Teun
Op 14 april heeft Jelko Sweegers
samen met zijn vriend Erik de
marathon van Parijs op zijn naam
geschreven. Hij deed dit om geld
in te zamelen voor Teun, de zoon
van Erik. Het waren enkele zware
laatste kilometers, maar in een
tijd van 4:23:14 kwam Jelko over
de streep. Petje af Jelko! Doneren
aan de Stichting Teun is nog altijd
mogelijk.
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Touwtrekken
Op Koningsdag is er op de
sportvelden van v.v. Groede weer
gestreden om de Grote Groese
Paptaart. Er waren dit jaar 14 teams
die aan het touw verschenen. In de
poulefase werd de eerste scheiding
gemaakt tussen de ploegen in vorm
en de ploegen die een mindere dag
hadden. In de knock-outfase zagen
we enkele spannende wedstrijden,
waarbij het touw tientallen seconden
strak bleef staan. Na een spannende
finale was het de ploeg “Martini’s
trekkers” die met de zege aan de
haal ging en dat werd goed gevierd!
Met dj Remmy achter de draaitafels
bleeft het nog lang onrustig die
avond.

Strandpaviljoen Puur
weer geopend!
Na de verwoestende brand
in 2018 is er hard gewerkt
door eenieder om weer
een nieuw strandpaviljoen
op te bouwen. De laatste
maanden werden de
contouren van het paviljoen
al goed zichtbaar en eind
juni heeft Puur de deuren
weer kunnen openen! Na de
vreselijke gebeurtenis van
vorig jaar, hopen we dat
Puur een stralend seizoen
tegemoet mag zien. Het is
jullie gegund!

Een likje verf op de
Muziektent
In de afgelopen maanden
heeft de Muziektent een
opknapbeurt gekregen.
Schildersbedrijf Vedat
Gezici heeft er voor
gezorgd dat het er weer
tiptop in orde uit ziet.

De Dorpsomroeper
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We naderden de locatie
Hoppecruit, de Hopboerderij waar we uitleg
kregen over de Hopteelt.
De boerin deed dat op een
bijzonder leuke, maar ook

informatieve manier. Ze
wist ons gezelschap goed te
boeien. We hoorden over
vrouwelijke en mannelijke
hopranken, over hop met diverse smaken zoals: citroen,
meloen, appel e.d.. We
bezochten het hopveld met
zijn karakteristieke palen,
en de schuur met daarin de
diverse verwerkingsmachines. Aan het eind van
de excursie kregen we nog
een hoppig biertje aangeboden en speelde de boerin
nog enkele liedjes op haar
accordeon, de stemming zat
er goed in. Voor meer info:
www.hoppecruyt.be.
Daarna werd koers gezet
naar Ieper. Het landschap
waar we nu doorreden werd
licht heuvelachtig met o.a.
de Kemmel- en Kasselberg.
Ook waren natuurlijk veel
militaire begraafplaatsen
te zien, voornamelijk uit
de “Grote Oorlog” zoals de
Belgen de oorlog noemen
van ’14-’18.

Westerscheldewater in
We naderden Ieper voor een
bezoek aan de Menenpoort
en een korte stadswandeling.
De temperatuur was ondertussen richting de 28 graden
gegaan, dus een verfrissing
ging er bij de meeste wel in.
In Roeselaere werd de
avondmaaltijd genuttigd
en konden we de mooie dag
nog eens doornemen.
Via Tielt en Aalter reden we
weer richting Groede waar
we rond 20.00 uur arriveerden, het was een mooie dag
geweest.

Op donderdag 26 september zal één van
de belangrijkste mijlpalen bereikt worden
in het project Waterdunen. Dan zullen
namelijk voor het eerst de schuiven
opengezet worden van de getijdenduiker.
Er zal een verbinding ontstaan tussen de
Westerschelde en de wateren van Waterdunen, waardoor er zeewater het gebied
in kan stromen. Op deze manier zal er
een zilte aquacultuur ontstaan in het
gebied, met afwisselend landschap waar
getij de natuurontwikkeling zal bepalen.

Specialist in
renovatiewerken
en sierbestrating voor
particulieren en bedrijven
De laatste Soos dag voor de
zomer, een gezellig samenzijn
met een hapje en een drankje.
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De bazin van de hopboerderij
speelt een gemoedelijk deuntje.

Noordstraat 6, 4503 AJ Groede,
Tel. 0117-372045 (kantoor)
GSM. 06-12399522 (renovatie) GSM.
0613804276 (bestrating / grondverzet)

www.grovebo.nl

Op 18 juni was de jaarlijkse
Soos reis gepland. Met
36 personen aan boord
vertrokken we uit Groede.
De reis ging ditmaal naar
de Belgische Westhoek. Via
Brugge werd koers gezet
naar Diksmuide, waar we de
lunch gebruikten. Tijdens
de reis werden we door de
buschauffeur geïnformeerd
over allerlei zaken waar we
passeerden. Het landschap
gleed rustig aan ons voorbij,
de aardappelen stonden
er goed bij, de dikbillen
stonden in het zonnetje te
blinken in de wei en het
vlas bloeide mooi blauw.
Bij Diksmuide namen we
kennis van de IJzertoren,
een imposant gebouw waar
in vroeger tijden grote
bijeenkomsten waren van
Vlaamsgezinden.

Het getij zal overigens in Waterdunen
gedempt zijn, wat betekent dat bij eb en
vloed het waterpeil zal variëren tussen
de -55cm NAP en +55cm NAP. Het
gemiddelde hoog- en laagwaterpeil in de
Westerschelde is respectievelijk +207cm
NAP en -176 cm NAP. In de toekomst
kan er in dit gebied gewandeld worden
over bruggen en paden die momenteel
al grotendeels zijn aangelegd. Ook is er
goed te zien hoe de eerste kijkhutten uit
de grond verrijzen.

Groede ook aan de Postcoderoos
Coöperaties met zonnepanelen op
het dak van een ander

w ww.m
maak
konzzere
egio
odu
uurza
ame
er.nl

Adrie Neufeglise 06-18 19 30 17
www.maakonzeregioduurzamer.nl
De Dorpsomroeper
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Dig ita le
Do rp so mroe per
on tva ng en?

Slopen voor
het goede doel

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

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

Ja a rm a rk t G ro ed

e

De jaarmarkt in Groed
e, een begrip in
de streek. Een eveneme
Groedenaren hard aan nt waar we als
allen en waar saamhori werken met z’n
Op 26 juli 2019 zal de gheid centraal staat.
weer plaatsvinden ma Jaarmarkt in Groede
ar
zonder de actieve vrijwi dit kunnen we niet
llig
Mocht u zin en tijd he ers in ons dorp.
helpen rond en op de bben om ons te
markt, neem dan contacdag van de JaarEmail: groedejaarmarkt met ons op via
t@
Imre Hubregtsen: 0623gmail.com
28
Daisy de Smet: 064535 9027
8200
Alvast bedankt
Het Jaarmarkt comité !
Gro

ede.

Verfraaiing van
ons dorp?!?
Ik snap dat Enduris/DNWG dit soort
kasten in onze dorpen moet plaatsen om
op allerlei wijze de stroomvoorziening
in orde te houden. Nu hebben we ooit
een mooi bord geplaatst om ons dorp op
een unieke wijze in beeld te brengen en
een bijdrage te leveren aan een stukje
verfraaiing van ons dorp. Helaas moet ik
nu constateren, dat dit met deze kast niet
echt een vooruitgang is.
Al was het maar doordat het bankje, nu
achter een stuk beton een plaatsje zou
krijgen voor dat beton en dan gelijk dat
hoekje terrein bestraten met een prullenbak er bij, zou al een verbetering zijn.
Is het geen idee om deze betonnen bak
op te leuken en dan in de sfeer van het
achterliggende bord, zodat het meer één
geheel gaat worden. Maar wellicht zijn er
andere ideeën, die in Groede leven. Geef
je ideeën door aan de Dorpsraad Groede!
Adrie Neuféglise

Grote Ker k Gro ede
we rkg roe pen!

Voor verschillende werkgroepen is de
organisatie van de Grote Kerk nog op
zoek naar vrijwilligers. Onder andere
voor Groede Live, Groede Festival,
exposities, verhuur en catering. Dus als
je geïnteresseerd bent, neem dan
contact op met Thijs Soeting.

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.

Projectplannen
Gemeenteschuur
Tot en met 31 juli 2019 is het nog
mogelijk om projectplannen in te
dienen bij de gemeente Sluis voor de
oude gemeente schuur in de nieuwe
wijk. De voorwaarden zijn versoepeld,
waarbij ook de vereveningskosten uit de
voorwaarden zijn gehaald.

De grasmaaiers
van De Groe
Hulp nodig met grasmaaien?
Wij komen u graag helpen.
Voor inlichtingen
bel: 06-11716677
Sam en Job Seen

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.
De Dorpsomroeper
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De zonnebloemwerkgroep Groot Oostburg
is dringend op zoek naar vrijwilligers.(m/v)
Hieronder vallen de plaatsen Oostburg, Zuidzande,
Nieuwvliet, Cadzand, Groede en Schoondijke.
Houdt u van organiseren? Gaat u graag met mensen om?
Heeft u overdag tijd over?
Dan zijn we op zoek naar u om samen met de huidige
coördinatoren de activiteiten voor onze gasten te
organiseren. Er worden ongeveer 10 activiteiten
per jaar georganiseerd.
Mocht u eerst eens bij een vergadering of een activiteit
aanwezig willen zijn, om eens te kijken of het Zonnebloemwerk iets voor u is, dan kan dat ook.
Voor inlichtingen:
Secr. Zonnebloem afdeling Zuidwest Z. Vl.
Carla Termont van Houte.
carlatournesol@zeelandnet.nl
Tel. 017301866.

Aanleverdata Dorpsomroeper 2019
Dit is de derde 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:
U
 iterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus:
> 4e uitgave
25 september
15 oktober

> 5e uitgave
25 november
15 december

Elke bewoner van Groede kan deze Dorpsomroeper
ontvangen. Kent u iemand die de Dorpsomroeper niet ontvangt, laat het ons weten via dorpsomroeper@gmail.com.
34

De Dorpsomroeper

20 juli
Groede Live! presenteert:
Barrelhouse
Grote Kerk Groede
Zie p.14

17 augustus
van Talud &
Handmade Moments
in Theetuin de Morelleput
Zie p.7

23 juli
Zomerloopje in Groede
Aanmelden in kantine v.v.
Groede. Verschillende afstanden,
meer informatie via
www.avdewielingen.nl

24 augustus
Zomerconcert Muziekvereniging Groede - Breskens
te Breskens
Meer info volgt, hou de verschillende kanalen in de gaten

26 juli
Jaarmarkt Groede

7&8 september
Groede Festival
Zie p.12-13

Shenanygens
bij ’t Overleg
Livemuziek vanaf 15:00u
Jaarmarkt festival
de 3 Koningen
Zie p.22
DJ Adriaan van Disco
bij de Fonteyn
in combinatie met een loterij
31 juli
Zomeravondconcerten
aan Zee presenteert
Mahler Piano Duo
In Grote Kerk Groede ,
Zie p.19
14 augustus
Zomeravondconcerten
aan Zee presenteert
Geoffroy Chapelle
In Grote Kerk Groede,
Zie p.19
14-15 augustus
Familiefestival Bunkeren!
in Groede Podium
Zie p.19

26 september
Opening getijdenduiker
Waterdunen
Zie p.13
29 september
Voedselfestival
van Duurzaam Groede in
Grote Kerk Groede
2 oktober
Paptaartenkermis
De eerste woensdag van de
maand oktober is het elk jaar
weer Paptaartenkermis in
Groede
26 oktober
Groede Live! presenteert
Matthews’ Southern Comfort
in Grote Kerk Groede
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.

Activiteiten
in Groede

Galerie EdeSart
Zomerexpositie in Galerie
EdeSart van 1 juli tot 1 sept.
Vernieuwende expositie met
schilderijen en sculpturen.
Ook zijn er design meubelen en
woonaccessoires ontworpen en
gemaakt door Edwin de Smet.
Open vrijdag, zaterdag en
zondag van 13u tot 17u.

dag. Zet uw papier zeker voor
die tijd buiten, zodat u zeker
weet dat het papier zal worden
opgehaald! Alvast bedankt
namens de Oud Papier ploeg!

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.
Tennis
Er wordt getosst op de donderdagavond, iedereen is die
avond welkom! Heb je zin om
eens een balletje mee te slaan,
om te ervaren hoe leuk een
avondje inspanning / ontspanning op de tennisbaan is, grijp
dan nu je kans.
Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de Boules
vereniging kan je op donderdagavond en zondagochtend
vanaf half elf gewoon het
terrein op komen.

Breiclub Groede
Op de tweede en vierde donderdagmiddag 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.
Tentoonstellingen
op Viervaart
27 juli t/m 29 september 2019:
duo tentoonstelling Jeroen
Eisinga en Pieternel Eisinga
openingstijden vanaf 20 april:
za/zo 13.00 - 17.00 uur en op
afspraak

Check groede.net
voor een uitgebreide
activiteitenkalender

Inzameldata
oud Papier 2019
10 augustus, 14 september,
12 oktober, 9 november,
14 december.
Uw oud papier zal vanaf
09:00u worden opgehaald die
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