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De Sint zit weer op de boot (of in de trein in verband met de stikstofwet) 
richting Spanje. De discussie rondom deze beste man kan weer voor een 
half jaartje geparkeerd worden. En langzaam aan verschijnen de kleine 
gezellige lichtjes in de woonkamers van Groede.

De kerstboom wordt weer met een kerstmuziekje en een glaasje warme 
chocolademelk opgetuigd. De kerststerren hangen weer aan de muren 
en de eerste nieuwjaarsborrels worden ingepland. Het einde van 2019 
nadert.

We mogen terugkijken op een mooi en gezellig jaar in Groede. Een jaar 
waarin we weer veel hebben kunnen schrijven in de Dorpsomroeper en 
het jaar waarin we ook zijn begonnen met het versturen van de digitale 
versie naar de geïnteresseerde digitale lezers. Ook u kunt zich hiervoor 
abonneren via dorpsomroeper@gmail.com. 

Toch zien we in dit digitale tijdperk dat er nog altijd waarde wordt  
gehecht aan de papieren versie, we hopen ook in 2020 weer 5 mooi 
edities uit te mogen brengen. Mocht u in 2020 iets nieuws of iets  
anders willen zien in de Dorpsomroeper, laat het ons dan weten! 

We bedanken via deze weg graag onze adverteerders, bezorgers en  
de enthousiastelingen die voor elke editie weer allerlei leuke stukken  
bij de redactie aanleveren. En natuurlijk studio Raven, zij tovert alle 
tekst en foto’s om tot de Dorpsomroeper zoals hij ook deze keer weer 
voor u neus ligt. Nogmaals dank aan allen, zonder jullie geen Groese 
Dorpsomroeper!

Namens de redactie willen we u hele fijne feestdagen wensen. Geniet 
van elkaar en de waardevolle momenten tijdens deze periode.  
Wij wensen u een gelukkig, liefdevol en vooral een gezond 2020! 
Maak er een jaar van om nooit te vergeten! 

Veel leesplezier!

De redactie 
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Woonavond 

Groede
Op 21 november werd er 
een woonavond georgani-
seerd door de Dorpsraad. 
Er spelen momenteel veel 
zaken omtrent het onder-
werp “wonen” en het leek 
ons dan ook goed om hier 
een informatieve avond 
over te organiseren. Met een 

konden stemmen/reageren 
met hun telefoon. Op deze 
manier kwam er veel inter-
actie en kon de Dorpsraad 
peilen wat er leefde onder 
de aanwezigen. De Dorps-
raad heeft hierdoor ook 
weer handvaten gekregen 
om verder te gaan op dit 
gebied. De volledige presen-
tatie kunt u terug vinden op 
www.groede.net. 

opkomst van meer dan 60 
inwoners, kunnen we terug 
kijken op een geslaagde 
avond. Door middel van een 
interactieve presentatie, 
werden onderwerpen zoals 
“Huurwoningen”, “Koop-
woningen”, “Toeristische 
Verhuur” etc. behandeld. 
Tijdens de presentatie 
verschenen er vragen en/
of stellingen op het scherm, 
waar de aanwezigen op 

Nieuws v/d
Dorpsraadcursus Dementievriendelijk

Weet jij wat je moet doen 
als je iemand met dementie 
tegenkomt die is verdwaald? 
Of als iemand met dementie 
in de winkel aan de kassa 
staat en niet goed weet hoe 
het verder moet? Iemand 
binnen komt bij een activiteit 
die je organiseert en niet goed 
weet wat nu de bedoeling 
is? In de gemeente Sluis 
leven naar schatting ruim 
600 mensen met dementie. 
Volgens cijfers van Alz- 
heimer Nederland zal dat 
aantal tegen 2040 stijgen tot 

boven de 
900. We worden 
immers steeds 
ouder.

Op woensdag 29 januari 
2020 organiseert de Dorps-
raad Groede samen met 
Dorpsraad Schoondijke de 
training “Goed omgaan met 
Dementie”. Deze training 
wordt gegeven door Stich-
ting Dementievriendelijk 
Sluis en duurt ongeveer 2,5 
uur. De training wordt door 
de stichting gratis aangeboden. 

Als u interesse heeft, 
stuur dan een mailtje naar 
dorpsraadgroede@gmail.
com of spreek één van de 
dorpsraadleden aan. De 
training zal op een locatie in 
Schoondijke gehouden  
worden en zal starten om 
19.30 uur, zodat we om 
22.00 uur kunnen afronden. 

Van PD-afval  
naar PMD- 
afval: Plastic, 
drankpakken 
en blik in 1 zak
Al enkele jaren worden 
de zakken met plastic-
afval en drankpakken 
(PD-afval) 1 x per 4 weken 
op gehaald. De data 
kunt u vinden op de 
afvalkalender of op de 
makkelijke app van de 
ZRD. Per 1 januari 2020 
mogen ook de blikjes en 
metalen verpakkingen 
in deze zak. PD-afval 
wordt dan PMD-afval. 
De gratis zakken zijn 
eenvoudig te bestellen 
op de website: www.zrd.
nl. Veel inwoners scheiden 
deze afvalstroom nog 
niet en gooien dit nog 
allemaal in de grijze 
container. Misschien is 
1 januari het moment 
om te starten met het 
gescheiden houden van 
deze afvalstroom. 

Een jaar later, op 1 
januari 2021, gaat het 
nieuwe afvalstoffen-
plan van de gemeente 
Sluis in werking. De 
PMD-zakken zullen dan 
elke 2 weken worden 
opgehaald. De grijze 
container zal dan nog 
maar 1 x per 4 weken 
worden geleegd. Goed 
scheiden is dan van be-
lang, anders is de grijze 
container snel te klein. 

Bij het afbreken van de  
woningen in de nieuwe 
wijk, werd ook het tegelpad 
aan de achterkant verwijderd. 

In eerste instantie leek het 
er niet op dat dit tegelpad 
snel zou terugkomen. 
Voor de bewoners aan de 
Molenstraat, was dit juist 
wel een uitgang van hun 
tuin. De Dorpsraad heeft dit 
opgepakt met Woongoed en 
er zal op korte termijn weer 
een tegelpad terug komen, 
zodat de inwoners weer hun 
tuin in en uit kunnen langs 
de achterkant.

tegelpad achterzijde Molenstraat

De gemeente Sluis heeft 
voor de periode 2016-2020 
een visiedocument opge-
steld genaamd “Krachtig 
Verbonden”. Hieraan hangt 
de gemeente zijn beleid aan 
op en is dus nu toe aan een 
herziening. Binnen de ge-
meente is daar een speciale 
werkgroep voor opgesteld. 
De dorpsraden worden ook 
geraadpleegd voor input 
van de herziening. Tijdens 
de Algemene Dorpsraden 
Vergadering hebben we het 
onder andere gehad over 
“Wonen” en “Voorzienin-
gen”. Hierbij werden vragen 
behandeld zoals: “Moet we 
sportvoorzieningen gaan 
centreren in de gemeente 

Herziening “krachtig Verbonden”
Sluis?”, “Moeten we de zorg 
in elk dorp beschikbaar  
maken of bijvoorbeeld 
alleen in de grote kernen?”, 
“Wat doen we met basis-
scholen?”. Belangrijke 
aspecten, waar u ook over 
mee mag denken. Zo was er 
op 20 november een avond 
“Burger aan Zet”, waar de 
burgers mochten meepraten 
over het onderwerp “Burger- 
participatie”. Kortom, 
de herziening van het 
visiedocument zien wij als 
Dorpsraad als een belang-
rijk moment om onze input 
te geven aan de gemeente 
Sluis. Mocht u ook willen 
meepraten hierover, laat  
het ons weten.
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Deze maand hebben de dames  
van het Breicafé het druk! Naast 
de gebruikelijke eigen projecten, 
wordt er gebreid en gehaakt voor de 
Kerstfair, de opbrengst is voor het 
onderhoud van de kerk. Daarnaast 
worden er in sneltreinvaart mutsjes 
gemaakt voor kou lijdende vluchte-
lingenbaby’s. Er zijn er al 15 in  
verschillen kleuren en maten klaar! 
De mutsjes gaan met de vrijwilligers- 
organisatie ‘Because We Carry’ 
binnenkort naar Lesbos. 

Verschillende groepen en 
verenigingen organiseren 
weer vele leuke evenementen 
die de moeite waard zijn 
om te bezoeken. 

kerstfair
Zaterdag 21 december 
van 11:00-17:00 

De voorbereidingen zijn in 
volle gang! Al meer dan 25 
verschillende kraampjes 
zullen bezet worden. Denk 
aan tweedehands kerst 
spullen, groene decoratie, 
nagel-studio, reizen in de 
sneeuw, sieraden, kerststal-
len, theetjes, kaarten, kera-
miek, breiwerk, gepersona-
liseerde kerstballen, leuke 
kadootjes, een escapegame 
en nog heel veel meer ! 

Natuurlijk hebben we live 
muziek en er komt ook een 
leuk kerst-koortje.Voor de 
kinderen is er een heerlijke 
knutsel plek en kunnen 
ze buiten echte schaapjes 
aaien! Voor de 2 mooiste 
wensen in onze wens boom 
hebben we een leuke ver-
rassing, dus denk er alvast 
over na.

Bezoek ook zeker het Kerst- 
Café. Om lekker even bij te 
kletsen en uit te rusten onder 
het genot van een warme 
wafel, soepje of broodje. 
Ook serveren we daar koffie, 
thee, chocolademelk, 
limonade, een biertje of een 
wijntje. Ook kan er gesmuld 
worden van heerlijke, verse 
pizza’s!

Meezingconcert 
met de Harmonie  
Groede Breskens en het 
projectkoor Zeekoraal
Zondag 22 december
Aanvang 19.00 uur
Kerk open vanaf 18.30 uur. 

Nog een paar weken en 
2019 is alweer voorbij, 
maar niet voordat we onze 
stembanden nog even flink 
hebben opgewarmd om de 
Kerstdagen uit volle borst 
alle liedjes mee te kunnen 
zingen! Natuurlijk kan dit 
tijdens de Volkskerstzang.
Natuurlijk staat ook bij deze 
editie het samen zingen 
weer centraal, maar is ook 
het projectkoor Zeekoraal  
te gast. Samen zullen we 
weer een aantal gouwe 

oude nummers, maar ook 
nieuwe stukken brengen. 
Deze avond wordt ook dit 
jaar mede mogelijk gemaakt 
door de Vrienden van de 
Kerk, zodat u geen entree 
hoeft te betalen. Om uit 
de kosten te komen, gaan 
we met de kerstmuts rond. 
Voelt u niet verplicht om 
te doneren, maar het wordt 
zeker op prijs gesteld.
Na afloop kunt u napraten en 
niet onbelangrijk, na-borrelen. 
Er zal koffie en thee zijn en de 
glühwein ontbreekt ook niet. 

Oliebollen op  
Oudejaarsdag!
Dinsdag 31 december 
tussen 10.30 en 14.00

Er is, zolang de voorraad 
strekt, weer de vertrouwde 
oliebollen verkoopactie. 
Met huis aan huis verkoop 
in de kern door jongste  
vrijwilligers, zelf komen 
kopen in de kerk kan  
ook. Een zak van  
5 stuks kost 3,50.

In december van alles te doen 
in de Grote kerk Groede

Zin om mee breien? Iedereen is welkom op elke tweede en vierde donderdagmiddag 
in de maand in ‘De Drie Koningen’. In december breien we bij uitzondering op de tweede 

en derde donderdag!! We zien je graag komen, ook voor één of een enkele keer.
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Wat was het een bijzondere, 
vierde Schrijversavond, op 
zaterdag 9 november. Tijdens 
het interview dat Jan van 
Damme hield met schrijver Jan 
Vantoortelboom, was er een 
Skype verbinding met Zeeuwse 
Bibliotheek Middelburg. Jan 
Vantoortelboom hoorde live dat 
hij de Zeeuwse Boekhandelsprijs 
kreeg uitgereikt voor zijn roman 
Jagersmaan. Nogmaals van harte 
proficiat, Jan!

Dankzij het inter-
view door Jan van 
Damme, kreeg het 
publiek een goede 
inkijk in het werk en 
leven van Vantoortelboom. Namens 
Groede Literair, nogmaals veel dank 
aan de sponsoren, vrijwilligers en 
het geïnteresseerde publiek.

Onze volgende activiteit is 
De Avond van de Poëzie #9, 
op 20 juni 2020

www.groedeliterair.nl

Op vrijdag 22 november 
kwamen (toekomstige) deel-
nemers van de Tuinen van 
Groede samen in de Senioren-
soos. De opkomst overtrof onze 
verwachtingen, dat is toch een 
teken dat de deelnemers geïnte-
resseerd en betrokken zijn. De Tuinen 
van Groede is een gemeenschapstuin met 
deelnemers, die betalen vooraf een vast 
bedrag voor een aandeel in de oogst van het 
komende jaar. Wij kweken de groenten die 
de deelnemers op zaterdag komen afhalen, 
of op elke andere dag zelf kunnen oogsten. 

Eerst werd het afgelopen jaar besproken. 
De grote variëteit in groenten (ruim 130 
soorten), kruiden (meer dan 30) en niet 
te vergeten de eetbare bloemen. Door de 
grote variëteit worden tegenvallers in de 
ene oogst opgevangen door de vele andere 
groenten. Dit jaar zijn we gestart met een 
aantal nieuwe groenten, zoals zoete aardappel, 
oesterblad, zeevenkel en yacon. Daarnaast 
hebben we natuurlijk veel alledaagse 
groeten, waarbij vooral de vruchtgewassen 
(tomaten, komkommers, aubergine, cour-
gette, paprika’s en dergelijke) deze zomer 
veel opbrengst hadden. 

Dankzij de nieuwe watervoorziening 
beschikken we nu ook in droge zomers 
over voldoende regenwater, waardoor de 
opbrengst dit jaar beter was dan voorgaande 
jaren. Ook konden we een tweedehands 
tunnelkas overnemen, die wordt deze winter 
opgezet en kan volgend jaar in gebruik 
worden genomen. 

De biodiversiteit op ons perceel 
neemt toe, een grotere diversiteit 
aan insecten, vogels en kleine 
zoogdieren zorgt op termijn 

voor een natuurlijk evenwicht, 
waardoor je minder ziektes en 

plagen hebt. Wist je dat ruim 90% 
van de insecten niet schadelijk is voor onze 
gewassen? De meeste zijn zelfs nuttig, die 
helpen ons bijvoorbeeld bij het bestrijden 
van schadelijke insecten.

Vanwege fysieke problemen zullen we 
volgend jaar de zwaardere werkzaamheden 
anders moeten aanpakken, slimmer werken 
werk efficiënter en lichter maken, bijvoor-
beeld met een kleine aanhangwagen die 
achter de nieuwe tweedehands zitmaaier 
past. Zo kunnen we ook in 2020 weer volop 
oogsten en liever nog veel meer zodat we 
nog meer kunnen leveren aan restaurants 
in de regio. Een vaste vrijwilligersdag in de 
maand zal daarbij ook veel gaan helpen, 
vele handen maken immers licht werk.

Namens ons allemaal 

prettige feestdagen 

en de beste wensen 

voor 2020.

Als je meer wilt weten 
over de Tuinen van Groede 
of denkt om deelnemer te 

worden dan kun je ons 
mailen, of kom eens langs 
op de Scherpbierseweg 3 

(naast Van Hoeve 
sierteelt).

Oud Papier 2020
Het oud papier zal in 2020 weer elke 
maand worden opgehaald door voetbal-
vereniging Groede in samenwerking 
met Renewi. Zorg dat uw oud papier op 
tijd aan de straat staat (vanaf 8.00u ’s 
morgens). u kunt het oud papier ook de 
avond van te voren al op een bereikbare 
plaats zetten. Zo bent u nooit te laat.

• Za. 10 januari (2e Za. van de maand)
• Za. 8 februari (2e Za. van de maand)
• Za. 14 maart (2e Za. van de maand)
• Za. 11 april (2e Za. van de maand)
• Za. 9 mei (2e Za. van de maand)
• Za. 13 juni (2e Za. van de maand)
• Za. 11 juli (2e Za. van de maand)
•  Di. 4 augustus (1e Di. van de maand -  

vanaf 17.00 uur)
• Za. 12 september (2e Za. van de maand)
• Za. 9 oktober (2e Za. van de maand)
• Za. 14 november (2e Za. van de maand)
• Za. 12 december (2e Za. van de maand)

Op Za. 12 december zal ik de laatste keer het 
oud papier bij de woningen in Groede ophalen. 
Per 1-1-2021 zal de gemeente Sluis het “Grond-
stoffenplan” in de praktijk gaan brengen. De 
huidige wijze van oud papier ophalen past 
niet in dit gemeentelijk plan. Vanaf 2021 zal 
de Zeeuwse Reinigingsdienst zorg dragen voor 
de inzameling van het oud papier. In de loop 
van 2020 ontvangt u de nodige informatie 
over de wijzigingen vanuit de gemeente Sluis 
en/of de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Met vriendelijke groet,
Wouter de Houck
Renewi Nederland BV
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Deze rubriek is niet 
altijd gevuld en afhan-
kelijk van de foto’s die 
we krijgen aangeleverd 
vanuit een oude Groese 
schoenendoos. Voor 
deze editie mochten we 
ons verblijden met een 
bericht van mevrouw Ine 
Janse - Evers. Zij had een 
paar mooie foto’s ‘uit de 
oude doos’. Daarbij hoort 
het volgende verhaal:

Mijn opa en oma Pauw (van 
mijn moeders kant) woonden 
tot 1944 in Groede. Opa 
(Bram) Pauw was hoofd van 
de openbare lagere school 
in de Blekestraat. Op de 
foto loopt hij links op het 
schoolplein. Naast hem 
loopt juffrouw de Munck en 
daarnaast meester Waalput. 

Uit de oude doos!
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Opa en Oma woonden op 
de Markt in het huis naast 
waar ik nu woon (Markt 
24). Ook mijn oom Jan (een 
broer van mijn moeder) 
woonde daar. Mijn moeder 
Magda was ook onderwijze-

Opa Bram en oom Jan 
zijn in oktober 1944 in de 
Nieuwstraat getroffen door 
een granaat. Oom Jan was 
direct dood en Opa Bram 
is naar het ziekenhuis in 
Sluiskil gebracht waar hij 
een paar dagen later is over-
leden. De namen van Opa 
Bram en Oom Jan staan op 
de plaquette aan de muur 
van de kerk. De schoolfoto 
is uit 1936. 

Achterop de foto staan  
beginletters van namen: 
JvH; MC; LH; AP en LP. Verder 
weet ik daar niets van.

Via deze weg nogmaals onze 
dank voor het inzenden van 
de foto’s. De foto’s hebben 
we voor mevrouw Ine Janse 
- Evers ingescand en later 
weer terug gebracht, dit 
kunnen we ook voor u doen 
met een foto uit uw oude 
doos. We zouden het erg 
leuk vinden bijvoorbeeld 
enkele oude klassenfoto’s 
terug te zien in deze rubriek. 
Stuur ons een bericht via 
dorpsomroeper@gmail.
com of geef ze persoonlijk af 
aan één van de redactie- 
leden, we kunnen de foto 
dan ook (komen) inscannen. 

res en heeft weleens ingevallen 
op de school van haar vader.

In de oorlog is het huis gevor-
derd door Duitse officieren en 
hebben ze in de Nieuwstraat 
gewoond.



Waterdunen ligt dan misschien officieel 
in Breskens, maar de inwoners van 
Groede hebben ook direct of indirect te 
maken met dit project. Voor een korte 
toelichting over het nieuw aangelegde 
gebied kwamen we in contact met de 
beheerder van het natuurgebied Water-
dunen; Peter de Smidt. Hij geeft ons een 
kijkje in de keuken.

Eventjes een kennismaking in het kort: 
mijn naam is Peter de Smidt, sinds 4 jaar 
aangesteld als beheerder van het natuurge-
bied Waterdunen. Geboren en opgegroeid 
in Cadzand, mijn ouders hadden daar een 
klein gemengd boerenbedrijfje met een 
kleine camping. Nu woon ik samen met 
Hella op de beheerdersboerderij “Hof Wa-
terdunen”, de voormalige boerderij van Jaap 
Flikweert. 

Zo’n 10 jaar geleden ben ik in dienst gekomen 
van Stichting Het Zeeuwse Landschap in de 
functie van terreinbeheerder. Dit betekent 
grofweg dat je je bezighoudt met alles wat 
met het beheer van natuurgebieden van 
deze Stichting te maken heeft. Ik onderhoud 
de contacten met de veeboeren die natuur-
gebieden van ons pachtten, hiervoor sluiten 
wij contracten af met de vee eigenaren. Op 
deze manier een win-win situatie voor beide 

Voor het Zeeuwse Landschap is een dergelijk 
project natuurlijk een enorme uitdaging 
en de combinatie natuur en recreatie is 
een hele nieuwe ervaring. Op veel kleinere 
schaal wordt dit principe al toegepast in 
de Cletemspolder (vlak bij Groede) en 
rondom camping Groede, echter nu lopen 
natuurbeleving en recreatiefverblijf met 
overnachtingsmogelijkheden helemaal in 
elkaar over. 

Als laatste fase van het inrichtingsplan  
worden de verharde paden in het gebied 
aangelegd (medio 2020) en na afronding is 
het gebied klaar om te worden bezocht. Nu is 
het gebied middels bebording en afzettingen 
nog afgesloten, dit voornamelijk met als 
doel de veiligheid te kunnen handhaven in 
verband met alle werkzaamheden in het ge-
bied. Het gebied zal straks ook toegankelijk 
zijn voor minder validen. Ook komen 
er fietsparkeerplaatsen voor diegene die 
tijdens hun fietstocht het gebied willen 
bezoeken. Het gebied wordt niet toegankelijk 
voor honden, behalve ter hoogte van het 
Kiewegje nabij het Heem en “Park Schoneveld”, 
hier worden aangelijnde honden wel toege-
laten.

Het bijzondere aan Waterdunen is het 
gegeven dat de natuur in het gebied zoge-
naamde “getijden natuur” zal worden. In 
het gebied zal straks namelijk een “gedempt 
tij” worden nagestreefd. Via de getijdendui-
ker ter hoogte van “het Killetje” wordt via 
3 kokers, die met schuiven kunnen worden 
geopend en afgesloten, het zeewater in het 
gebied geleid of afgevoerd. Deze schuiven 
worden aangestuurd via twee meetpunten 
in het gebied, één meetpunt aan het einde 
van het inwateringskanaal en één meetpunt 

partijen: boeren hebben extra grond om hun 
vee te weiden, de koeien “onderhouden” voor 
ons de natuurterreinen. Ook zet ik werk uit 
wat door ons wordt uitbesteedt en worden 
de velddienst medewerkers aangestuurd 
vanuit de werkschuur van onze Stichting 
aan de Philipsweg in Oostburg. De weg naar 
Oostburg leg ik tot nu toe bijna dagelijks 
af met de fiets, velen van jullie zullen mij 
regelmatig door Groede zien fietsen op weg 
naar deze werkschuur.

ter hoogte van de beheerdersboerderij. Op 
deze manier wordt in het broedseizoen een 
getijdenstand variërend tussen + 55 tot – 55 
NAP nagestreefd en buiten het broedsei-
zoen (grofweg augustus tot maart) zal een 
streefpeil van + 75 en   – 75 NAP worden 
gehanteerd. Bij de hoogwaterstand van 
+75 NAP komen de broedeilanden die ter 
hoogte van de Puijendijk liggen en bestaan 
uit een schelpenlaag, onder het zoute water 
te staan. Hiermee voorkomen we dat de 
eilanden vol groeien met vegetatie zoals 
Wilg of andere hoog opgaande planten en 
struiken. Ons doel is om deze schelpen-
eiland “kaal” te houden om zo een ideaal 
broedbiotoop te creëren voor de doelsoorten 
die we graag zien broeden op deze eilanden, 
zoals de Dwergstern en Grote Stern, maar 
ook Pleviersoorten en Steltlopers. Door het 
wisselende getij in het gebied ontstaat een 
zeer dynamisch gebied met onder meer 
slikoevers. Deze oevers zijn zeer voedselrijk 
en daarom bij uitstek geschikt als voedsel-
biotoop voor vele Steltlopers die het gebied 
zullen bezoeken.

De laatste twee jaar is het mogelijk om 
tijdens het toeristenseizoen het gebied door 
middel van een excursie te bezoeken. Op de 
dinsdagen tussen mei en september is het 
gebied onder begeleiding van een gids van 
onze Stichting vanaf 10.00 uur toegankelijk. 
In de oneven weken kan men met de fiets 
om het gebied heen (vertrek vanaf de be-
heerdersboerderij), de even weken vertrekt 
men vanaf Strandpaviljoen “Loods 10” (ter 
hoogte van de vogeltelpost) om een klein 
stukje van het gebied te verkennen. 

Zoals gezegd hou ik mij dus straks bezig met 
het beheer van het natuurgedeelte van  
Waterdunen. Zeeuws Landschap is één van 
de partijen die deelneemt aan het “project-
plan Waterdunen”, samen met de andere 
partners, te weten: Molecaten beheer, Ge-
meente Sluis, Waterschap Scheldestromen 
en de Provincie Zeeland. De Provincie is 
“trekker” van het project, zodra alle werk-
zaamheden zijn afgerond wordt de grond 
overgedragen aan het Zeeuwse Landschap 
voor wat betreft het natuurgedeelte (ruim 
200 ha) en aan Molecaten beheer voor wat 
betreft het recreatieve gedeelte. Molecaten 
gaat ter hoogte van de voormalige camping 
“Napoleonhoeve” een 400- tal recreatiewo-
ningen èn een strandcamping exploiteren. 
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Dit heugelijke feit 
hebben we te danken 
aan thijs Groosman. Hij 
nam het initiatief om de 
herdenking van 75 jaar 
“Vrede” in Groede en om-
geving kracht bij te zetten 
door de vlag niet alleen 
bij “de vijver”, maar ook 
vanaf de toren te laten 
wapperen.

Wij (het bestuur van Grote 
Kerk Groede) zijn heel blij 
met dit initiatief. Het zou 
toch echt heel leuk zijn dat 
niet alleen het monument 
maar ook de traditie van 
het ‘vlaggen’ vanaf de toren 
in stand gehouden zou 
kunnen worden. We zouden 
met alle genoegen een 
werkgroep “Vlaggen van de 
Toren” verwelkomen om 
de traditie op alle officiële 
“vlagdagen” voort te zetten. 
Thijs Groosman heeft er wel 
oren naar als we het goed 
begrepen hebben.

Welke stoere (je moet wel 
trap kunnen lopen en geen 
hoogtevrees hebben) vrouw 
of man geeft zich op? Bij 
voldoende belangstelling 

Onze gidsen, waarvan ook een aantal af-
komstig uit Groede, vertellen de bezoekers 
dan het één en ander over het ontstaan van 
Waterdunen, de flora en fauna en ande-
re wetenswaardigheden. Leden van Het 
Zeeuwse Landschap hebben gratis toegang. 
Wanneer alles is afgerond is het mogelijk 
om onder begeleiding van een gids een 
excursie door een groter gedeelte van het 
gebied te maken. Hierbij kunnen dan ook de 
centraal gelegen vogelobservatiehutten en 
de bruggen over de kreken worden bezocht. 

In de nabije toekomst willen we ook een 
Welkomstgebouw met kinderspeelnatuur 
aanleggen. Dit gebouw zal dan ter hoogte 
van de voormalige zuivering aan de Puijen-
dijk worden gerealiseerd. Het gebied kent 
straks verschillende hoofdingangen en een 
paar semi-ingangen op diverse plaatsen 
rondom het gebied. Doel is om mensen 
dichterbij de vogels te brengen èn de vogels 
dichter bij de mensen. 

De boerderij met het erf van “Hof Water-
dunen” wordt het centrale punt van het 
project Kustlaboratorium. Hier stelt Het 
Zeeuwse Landschap voorzieningen ter be-
schikking aan ondernemers die binnen dit 
project aan de slag gaan met de teelt van zilte 
gewassen en zee- en schelpdieren. Direct 
achter het erf hebben wij een zogenaamde 
Oestergeul aangelegd, hier wordt met 
behulp van het wisselende tij in het gebied 
(twee keer per etmaal hoog èn laag water) 
de teelt van Oesters mogelijk gemaakt. Een 
Oesterteler gaat hierin deze schelpdieren 
kweken en wanneer ze geschikt zijn voor 
consumptie verwerken en verpakken in het 

Kustlabgebouw. Dit is het houten gebouw 
wat achter op het erf staat. Hierin is ook een 
bezoekersgedeelte voorzien. 

Het Kustlabgebouw is voorzien van 225 
zonnepanelen, zij leveren de stroom voor 
alle gebouwen op het erf, maar ook voor het 
aandrijven van de schoepenraderen die in 
de dam bij de Oestergeul zijn aangebracht. 
Ook de loods waar straks producten gecon-
ditioneerd kunnen worden opgeslagen (met 
een koel- en diepvriescel) wordt via deze 
zonnepanelen van stroom voorzien. En ui-
teraard ook de beheerderswoning. Op deze 
manier zijn we duurzaam en kunnen op 
een milieuvriendelijke manier producten 
worden geproduceerd en afgezet. 

Nick Sinke van “Biosfeer Groede” zal 
producten gaan verbouwen op de percelen 
die links en rechts van de boerderij ter 
hoogte van de Hogedijk liggen. Nick zal zich 
toeleggen op het kleinschalig telen van zilte 
kruiden en planten die na de oogst zullen 
worden verkocht aan bijvoorbeeld restau-
rants of worden verwerkt in diverse zalven, 
dranken en extracten. Waterdunen betekent 
hierdoor dus ook een economische impuls 
voor de naaste omgeving.

Het gebied is dus nog niet helemaal klaar, 
maar de basis staat en ziet er in elk geval 
goed uit. Dat het een positieve impuls is 
voor de streek en dat iedereen dit uiteinde-
lijk van dichtbij kan gaan beleven, kan tot 
tevredenheid stemmen. Kortom: we zijn 
klaar voor de toekomst!

(een man/vrouw of acht) 
zijn we bereid om deze 
werkgroep waar nodig te fa-
ciliteren. Op het internet staat 
de Vlag-agenda Nederland 
met instructie: 31 januari 
Verjaardag prinses Beatrix; 
27 april Koningsdag; 4 mei 
Dodenherdenking; 5 mei 
Bevrijdingsdag; 17 mei Ver-
jaardag koningin Máxima; 
29 juni Veteranendag; 15 
augustus Formeel einde 
Tweede Wereldoorlog; 17 
september Prinsjesdag;  
7 december Verjaardag 
prinses Catharina-Amalia. 
De werkgroep VVDTVGKG 
(Vlaggen Van De Toren Van 
Grote Kerk Groede) moet 
uiterlijk 17 januari 2020 
opgericht zijn. Je kunt je 
opgeven door een mailtje te 
sturen naar grotekerkgroede 
@gmail.com of even te 
bellen met Thijs Soeting of 
even een briefje bij hem in 
de bus stoppen (Markt 26). 

We willen voor 1 januari 
2020 graag je naam, mail-
adres en telefoonnummer. 
Bovendien is het van belang 
dat je op minstens twee 
van de bovengenoemde 

Vlag weer in top Grote kerk Groede

data beschikbaar bent om 
bij zonsopkomst de vlag te 
hijsen en bij zonsondergang 
weer binnen te halen. Het 
bestuur van Grote Kerk 
Groede heeft, in verband 
met de veiligheid, als uit-
gangspunt dat er nooit een 
vrijwilliger alleen de toren 
in gaat. Het vlag hijsen zal 
dus in principe door mini-
maal twee personen moeten 
worden gedaan. De per-
sonen die zich opgegeven 
hebben krijgen in de eerste 
week een uitnodiging voor 
de oprichtingsvergadering.

Namen het bestuur van 
Grote Kerk Groede,
Thijs Soeting
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Op vrijdag 20 december zal er na de geslaagde 
editie van vorig jaar wederom een Groese Kerstborrel 
plaatsvinden in de Fonteyn. Het team van de Fonteyn 

zal zorgen voor hapjes van het huis. Iedereen is  
welkom vanaf 17:00 uur om gezamenlijk te proosten 

op de mooie kerstperiode die komen gaat.

Verenigd Groede nodigt alle Groedenaren van harte 
uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 
2020 vanaf 14:30u tot 17:30u in de 3 Koningen. We 
hopen ook u te mogen verwelkomen en gezamenlijk 
het glas te heffen op een mooi en gezond 2020!

Groese 
Kerstborrel  

in de 
Fonteyn

Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
www. het-overleg.nl
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Wij hebben dit jaar al 
heel Wat ondernomen 
bij ons op school

E-waste
Zoals beloofd zouden we u 
op de hoogte brengen van de 
uitslag van de E-waste race. 
De kinderen van de hogere groepen hebben 
zich allemaal bijzonder ingespannen om 
zoveel mogelijk E-waste in te zamelen. We 
hebben hierbij ook diverse keren de media 
bereikt! (Omroep Zeeland, Dedagvandaag, 
PZC, Advertentieblad, RTV Scheldemond, de 
Dorpsomroeper etc.). Verder zijn via sociale 
media veel mensen op de hoogte gebracht 
over onze actie. We waren dan ook de 
school met de meeste media-aandacht ooit!

Ook al hebben wij als school niet de eerste 
prijs gewonnen, de kinderen hebben zich 
van hun beste kant laten zien en het milieu 
een dienst bewezen. Hartstikke  
goed gedaan!
Dank ook aan alle ouders, die de actie  
ondersteund hebben en aan juf Carolien en 
juf Jodie, die letterlijk en figuurlijk hun handen 
vol hebben gehad aan deze actie. Lotte en 
Renske van het promotieteam hebben in 
een live-uitzending van radio Omroep Zeeland 
alle mensen bedankt die ons tijdens de 
E-waste actie geholpen hebben. We hebben 
met zijn allen dan ook zeker 50 containers 
met E-waste op de juiste manier gerecycled!

Schoolplein
Op het schoolplein is er een extra hekwerk geplaatst, 
de kinderen hebben nu een ‘voetbalkooi’ die goed is 
afgeschermd. Dit in verband met de veiligheid voor 
andere spelende kinderen op het plein.

Nationaal schoolontbijt
Op dinsdag 5 november hebben wij met de hele school mee-
gedaan aan het Nationaal schoolontbijt. We hopen hiermee 
bereikt te hebben dat kinderen zich er bewust van zijn dat dit 
dan ook niet voor iedereen vanzelfsprekend is. We willen de 
kinderen ook mee geven hoe belangrijk het is om te ontbijten 
voor je naar school komt.

Bag2school
Wij hebben op onze school 772 kilo kleding ingezameld. Hartelijk 
dank voor alle medewerking! De volgende kledinginzameling is 
op 12 mei 2020. Wanneer u al eerder zakken met kleding heeft, 
mag u deze altijd binnen in het halletje aan de voordeur zetten. 
Wanneer u meer informatie wilt over Bag2school, dan kunt u dit 
terugvinden op de website www.bag2school.nl. 

Fietskeuring
Op woensdag 13 november hebben we de 
fietsen- en verlichtingskeuring gehouden. 
De fietsen van groep 1 t/m 4 zijn “geïnspec-
teerd” en de fietsen van groep 5 t/m 8 zijn 
officieel gekeurd. In totaal zijn er 68 fietsen 
gecontroleerd. De checklist is vooraf bij 
kinderen en ouders bekend gemaakt. Wij 
vinden het als school belangrijk om onze 
bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. 

Projectweek 
MediaMasters 
groep 7 & 8
In de week van 8 t/m 15 november hebben we 
meegedaan aan de Week van de Mediawijsheid. 
We hebben het over tv, internet, apps, games 
of smartphones: media zijn overal en iedere 
leerling maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is 
daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, 
wat hebben ze voor invloed op kinderen en wat 
kun je ermee? Dat ontdekken onze leerlingen 
tijdens het mediawijsheidsspel MediaMasters.
Kinderen groeien op in een wereld vol media. 
Dit betekent niet dat zij ook wijs met media om 
kunnen gaan. MediaMasters brengt het gesprek 
op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten, 
hier hechten wij als school veel belang aan. 

Sociale projecten
Om het samen spelen te stimuleren tijdens de pauzes 
organiseren we een aantal keer per jaar sociale 
projecten. De afgelopen periode zijn de ‘wieltjesweek’ 
& ‘de week van het springtouwen’ aan bod gekomen. 
Tijdens de wieltjesweek mogen de kinderen steps, 
skateboards en skeelers meenemen naar school en 
hier tijdens de pauzes gebruik van maken. Tijdens de 
week van het springtouwen kijken we in de klassen 
filmpjes om voorbeelden van tips en trucs te krijgen 
en deze te kunnen uitvoeren buiten op het plein. Ook 
zijn enkele groepen een challenge aangegaan. 
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team Groede-  
Zwarte Pieten  
….. 1-0!
Op zaterdag 23 november 
speelden de 5- en 6-jarigen 
(O7) van Groede en Breskens 
een mini-toernooitje in 
Groede. De doelpunten 
vielen over en weer aan 
beide kanten. Na een 
uurtje voetballen leek het 
voetballen afgelopen. Leek, 
want ineens verschenen er 6 
Zwarte Pieten op het veld.
De vermoeidheid was 
ineens weg, nieuwe energie 
kwam naar boven, want 
er volgde nog een partijtje 
tegen de Zwarte Pieten. Er 
volgde een verbeten strijd, 
met na afloop voor iedere 
speler een mooie, grote  
chocolade medaille. Uiter-
aard volgde er nog een ge-
zamenlijke teamfoto, want 
je speelt immers niet elke 
week tegen Zwarte Pieten.

Eerste over- 
winning JO8
Op zaterdag 9 november 
was het zover, de JO8 
behaalde de eerste overwin-
ning van het seizoen! In 

kaarting 28 december
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober jl. is het idee opgeworpen  
om weer een kaartavond te organiseren. De aanwezigen stemden in en daarom zal  
er op zaterdag 28 december aanstaande weer een kaarting plaatsvinden in de kantine 
van v.v. Groede. De kaarting g (bieden en jokeren) start om 16:00u en de voetbal- 
vereniging verzorgt soep en broodjes. Er zijn vele mooie prijzen te winnen, dus u  
bent meer dan van harte welkom! Opgave voor 25 december bij Eric van den Hemel  
(0117-371752) of  Sjaak van der Hooft (0117-372095). 

Pupil van de week
Sinds het begin van dit seizoen 
is er bij elke thuiswedstrijd 
van het eerste elftal weer 
een pupil van de week. De 
pupil van de week mag 
eens ruiken aan het echte 
werk en gaat samen met de 
spelers de kleedkamer in 
om zich om te kleden. Na 
een warming-up samen met 
de selectie mag de pupil zijn 
moment of fame gaan beleven 
en de aftrap nemen met de 
aanvoerder van het eerste 
elftal. Na een solo langs alle 
spelers van de tegenstander 
hebben alle pupillen tot nu 
toe het eerste doelpunt van 
de middag gemaakt. Met een 
door alle spelers gesigneerde 
bal mogen ze vervolgens 
gaan dromen van hun 
eerste echte doelpunt bij de 
senioren, v.v. Groede kijkt er 
al naar uit!

de uitwedstrijd bij STEEN 
werd er met maar liefst 2-9 
gewonnen, en daar waren ze 
maar wat blij mee!

A
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A

A
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A
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tussen de bunkers van Speel-en 
Infopark Groede Podium wordt op 29 
december a.s. vanaf 14.00 uur Winter 
in ’t Park georganiseerd. 

Speuren naar kriebelbeestjes
Om 14.00 uur start een winterwandeling 
waarbij jong en oud op zoek naar kleine 
kriebelbeestjes. Door sporen te zoeken 
van Koning Winter ontdekken ze waar 
de beestjes zich verstopt hebben. Na zo’n 
frisse winterwandeling in ’t park is het 
tijd om op te warmen met een lekkere 
warme chocolademelk of een hartige 
pannenkoek. Naast de winterwandeling 
kunnen kinderen ook stokbrood bakken 
of marshmallows roosteren tot 17.00 uur.  

Kosten
Winter in ’t Park is gratis toegankelijk. 
Deelname aan de winterwandeling kost 
€ 5 euro per persoon. Vooraf aanmelden 
via marketing@groedepodium.nl is 
gewenst. Voor het stokbrood bakken 
en marshmallows roosteren wordt een 
kleine bijdrage gevraagd. 

Groede Podium
Groede Podium is ook tijdens de winter 
een plek waar kinderen lekker kunnen 
klimmen, ravotten en klauteren. In het 
labyrint, op de speelkubussen, in de 
waterspeeltuin en op de klimtoren raken 
ze nooit uitgespeeld. De dieren zoals  
herten, ezels en konijnen hebben een 
eigen warm plekje in het park.

Een tof event 
tijdens de 
kerstvakantie!

De afgelopen weken hebben 
we ons bezig gehouden met 
het thema ‘Regen!’ van het 
VVE programma Puk en 
Ko. Dit hebben we gedaan 
aan de hand van het boek: 
‘Masja wil regen’. In dit 
verhaal heeft Masja nieuwe 
regenkleren en wil in de 
regen buiten spelen. Maar de 
zon schijnt. Hoe moet dat nu?

We hebben ook genoten van 
een voorstelling vanuit de 
Cultuureducatie Zeeuws- 
Vlaanderen, de muziek- 
activiteit Monkie. Muziek-
pedagoge Hetty Mens heeft 
de kinderen meegenomen 
op een muzikale ontdek-

Nieuws van 
Peuterspeelzaal 
‘De Schavuitjes’

Mocht u belangstelling 
hebben voor de peuter-
speelzaal, dan kunt u 
altijd tijdens de ope-
ningstijden, maandag, 
dinsdag en donderdag 
van 8.30 – 12.00 uur,  
eens binnenlopen aan 
de Monnikenstraat 4 te 
Groede of contact opne-
men met het kantoor 
van Kinderopvang 
Zeeuws-Vlaanderen in 
Terneuzen, 0115-612368.

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

kingstocht op basis van de 
illustraties van het prenten-
boek Monkie. Het verhaal 
“Monkie” gaat over de  
omzwervingen van een 
knuffelaap, die na een val 
van de fiets bij allerlei dieren 
terecht komt, voordat hij 
weer veilig in de kinderarmen 
belandt waar hij thuishoort. 
Zingend, muziek makend, 
luisterend naar muziek 
en bewegend op muziek 
werden de peuters meege-
nomen in het verhaal van 
Dieter Schubert. De peuters 
maakten met Hetty samen 
“donkere wolken” muziek, 
schommelen met de muizen, 
zwemmen als vissen door 

het water…..kortom, de illus-
traties uit het boek hebben 
gezorgd voor een muzikale 
ontdekkingstocht.                 

We hebben natuurlijk ook 
het thema ‘Sinterklaas’ 
behandeld en zijn nu bezig 
met ‘Kerst’. Gezellig met de 
kerstboom in de speelzaal. 
Daarna houden we kerst- 
vakantie van 23 december 
tot en met 3 januari. Maandag 
6 januari zijn wij weer 
geopend.



terug- en vooruitblik 
van Groede Live!
mogen zijn. We proberen 
de bands en het publiek dan 
ook elke keer te verwennen. 
De akoestiek is perfect. 
Daar mogen we zeker ook 
de geluidstechnicus (Pluym 
Audio) voor bedanken. 

We begonnen met Pophel-
den.NL. Wat een schat aan 
ervaring: Robert Jan Stips 
(Super Sister, Golden Ear-
ring, Nits en meer!) en Mar-
cel de Groot (zoon van..). 
Dat was een feest van her-
kenning voor het publiek. 
Heerlijk om met hen mee 
te reizen in hun lange mu-
ziekcarrière. In juni trad het 
trio Spanjers, Dijsseldonk 
en Planteijdt op. Wat een 
heerlijke zondagmiddag. 
Songs in de stijl van Fats 
Domino, Allen Toussaint, 
Dr. John en Lee Dorsey. Voor 
het derde concert hebben 
we een flink aantal mensen 
nee moeten verkopen. 
Het was al snel duidelijk: 
dit gaan we uitverkopen. 
Barrelhouse!! Blues van de 
bovenste plank. Als 45 jaar 
in dezelfde bezetting en een 
vaste schare trouwe fans! 
Het publiek kwam dan ook 
van heinde er verre... Een 
klasse concert, sympathieke 
artiesten en een laaiend 
enthousiast publiek. En 
wij…. hebben niet minder 
genoten die avond! Pareltje 
om op terug te kijken. Het 
laatste concert: Matthews 
Southern Comfort. Ook dat 
concert werd drukbezocht. 
De geboren muzikant en 

ras-verteller Ian Matthews 
gaf ons een inkijkje in zijn 
lange carrière en de band 
was fantastisch op elkaar in-
gespeeld. Nóg een pareltje! 

Groede Live! 2020
Volgend jaar volgen nog 
meer pareltjes. We gaan in 
het vijfde seizoen Groede 
Live! voor 5 stuks op een rij. 
Een zeer gevarieerd aanbod, 
van niet de minste artiesten!

Ons seizoen op een rijtje:

18 april: 
JW Roy met band.  

JW zingt in het Engels, in het 
Nederlands of in het Brabants. 
Hij speelt altijd vanuit het 
hart en de nummers die op 
dat moment goed voor hem 
voelen. Komend voorjaar 
maakt hij een ‘speciale 
gebouwen-tour’ en daar 
past de Grote Kerk uiteraard 
goed bij. Samen met zijn 
vrienden Ruud van den 
Boogaard en Gabriël Peters 
(de bezetting van destijds) 
brengt JW o.a. een ode aan 
de albums die 15 en 10 jaar 
geleden uitkwamen (‘Laag-
straat 443’ en ‘Ach, Zalig 

We kunnen terugkijken 
op een heel bijzonder 
muzikaal jaar van Groede 
Live! Wat hebben wij 
én het publiek kunnen 
genieten van de prachtige 
concerten. Bij een aantal 
concerten zat de zaal/
kerk overvol. En elke 
keer kregen we fijne 
reacties van zowel het 
publiek als van de muzi-
kanten. 

Ook dat laatste is belangrijk 
vinden we. Zij zijn tenslotte 
diegene die reclame maken 
als bands onder elkaar voor 
onze unieke locatie. Maar… 
we genieten nog het meest  
dat ook het publiek  
enthousiast is. 

Voor het eerst konden we 
ook per concert een diner- 
arrangement aanbieden met 
de Drie Koningen. Ook dat 
hebben we een aantal keren 
als “uitverkocht” moeten 
klasseren. Heel mooi! De 
samenwerking hield ook in 
dat 3K elke keer de band een 
heerlijke maaltijd aanbood. 
En tja... de meeste komen 
van ver, dus dat werd ook 
zeer gewaardeerd. 

Het publiek noemde naast 
de toffe muziek bijna zonder 
uitzondering de sfeer die er 
die avonden hangt. En dat 
is iets waar we best trots op 

Man’). Intiem en oprecht. 
Over bijzondere plaatsen, 
op bijzondere plekken! 

6 juni:
Hans Vandenburg

 Een nieuw concert in het 
kader van Pophelden.NL. 
Deze keer niemand minder 
dan Hans Vandenburg (de 
creatieve kracht achter 
Gruppo Sportivo) en Jan 
Rot (vooral bekend van zijn 
knappe songtekstvertalingen). 
Weer een feest van herken-
ning en een terugblik op hun 
(inter)nationale carrière. Trots 
dat ze naar Groede komen.  

18 juli: 
Massada 

Dit wordt een feestconcert 
waarvan we vermoeden 
dat het weer uitverkocht 
kan zijn, zeker gezien de 
zomerse klanken en de 
toeristen die West Zeeuws 
Vlaanderen rond die tijd 
bezoeken. Maak u gereed 
voor de top-band Massada, 
met o.a. de Zeeuwse gitarist 
Rudy de Queljoe. Johnny 
Manuhutu (zanger Massada) 

meldt ons dat de band in 
2020/2021 middels een 
theater-tour hun muzikale 
carrière op een zeer speciale 
wijze gaan prolongeren. We 
zijn bijzonder blij dat ze 
ons in hun tour hebben 
opgenomen. Sterker nog: ze 
sponsoren het goede doel 
waar we voor werken, het 
onderhoud van onze schit-
terende Grote Kerk met een 
mooie bijdrage!  
Massada staat met mini-
maal 8 man op het podium: 
zang, 2 gitaren, bas, keys, 
drums, timbalen, conga’s en 
misschien ook nog enkele 
zangeressen. Molukse band 
van groot niveau en beleving. 
Dat wordt dansen!

22 augustus:
Mathilde Santing 

We zijn zeer trots om 
Edisonwinnaar Mathilde 
Santing met haar band te 

mogen ontvangen op ons 
podium in de Grote Kerk. 
Een zangeres met een lange, 
veelzijdige carrière en een 
repertoire dat meer dan 20 
albums omvat. Meerdere 
hits, denk aan Behind a 
Painted Smile, Wonderful 
Life en Beautiful People. En 
rollen in enkele musicals. 
Onlangs bracht zij haar 
21e album uit, het goed 
ontvangen Troublemaker. 
Dit wordt een bijzonder 
concert!

31 oktober: 
king of the World

Zeer strakke blues/funk 
band. Krijgt al enkele jaren 
gigantisch goede recensies 
in allerlei (muziek)bladen 
én heeft een uitstekende 
live-reputatie. 

Voor het eerste concert (JW Roy) zijn al kaarten  
verkrijgbaar (én verkocht!). Te bestellen via de 
website van de Grote Kerk (www.grotekerkgroede.com).

Binnenkort zullen voor alle concerten tickets  
aangeboden worden. 

We hopen jullie terug te zien op één van de  
concerten! Voel je altijd welkom! 

groedelive@gmail.com 
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DORPSWINkEL 
VAN IWAARDEN

 Laat u verrassen.

wwwww.mmaakkoonzzereegiooduuuurzaameer.nl
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Nieuws v/h 
kindercomité
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Stikstof-crisis, dat moet 
wel het woord zijn van 
2019. Zet de radio aan, lees 
de krant of kijk naar de tV 
en je wordt om de haver- 
klap doodgegooid met  
het woord stikstof-crisis.  
 
Maakten we ons in 2018  
nog druk over CO2, wordt 
er in 2019 louter nog 
gesproken over stikstof. De 
politiek kwam met een pak 
maatregelen, maar zal dat 
ook helpen op de Groe? We 
mogen nu in plaats van 130 
nog maar 100 rijden, maar 
hoe gaat dat de milieu- 
problemen in Groede  
oplossen? In en rond de 
Groe mag je nergens harder 
dan 60 rijden, dus die 
maatregel zal weinig effect 
hebben. En de maatregel 
in de bouw-sector zal in 
Groede ook weinig verschil 
maken, gezien je hier toch 
niet nieuw mag bouwen. 
Kortom de overheid komt 
wel met maatregelen, maar 
dat zal de Groese milieu- 
problemen niet oplossen. 
We zullen dus zelf aan de 
slag moeten.

Het is dan ook tijd voor 
actie op de Groe! We 
moeten blijkbaar ons eigen 
milieu-probleem oplossen 
en dat gaan we als volgt 
doen; we gaan ons eigen 
voedsel en energie creëren 
en ik denk dat ons dit nog 

Op de Groe worden 
we milieu-neutraal

fietsje naar onze Groese  
bakker, die daar broden van 
kan maken. De verschillende 
Groese koeienboeren 
kunnen zorgen voor de 
melkproductie, die te 
verkrijgen zal zijn bij onze 
Groese supermarkt. De mest 
van die koeien kunnen we 
gebruiken in de Groese 
Tuinen, waar de groentes 
geteeld zullen worden. Op 
de akkers rondom Groede 
planten we in overleg met 
de Groese boeren erpels, 
juun en peejn, speciaal voor 
de Groese bevolking. We 
kopen een kleine vissers-
boot en die leggen we voor 
de Groese kust om de zoute 
vis op ons bord te brengen. 
Daarbij horen natuurlijk zilte 
groentes, die we dan weer 
kunnen halen van de zilte 
teelten uit Waterdunen. 

In de energiebehoefte 
kunnen we advies opvragen 

best wel eens kan lukken. 
Vol inzetten op kringloop 
landbouw, circulaire eco- 
nomie en duurzame energie 
voorziening, hippe termen 
die de gemeente Sluis gaat 
overtuigen dat je op de Groe 
milieu-neutraal kan leven.

We beginnen met het 
voedsel, we gaan ons brood 
zelf maken. We vragen 
aan de boeren van Groede 
om tarwe te telen voor de 
Groese bevolking. Die tarwe 
slaan we op bij de Groese 
graanhandel, die hebben 
we toevallig al. Volgens de 
PZC hebben we een echte 
molenaar in de Brouwerij-
straat wonen, die kan dus 
mooi van het graan bakmeel 
maken. Hebben we nog wel 
weer een molen nodig, die 
laten we bouwen door een 
collectief van alle bouw-
bedrijven uit Groede. Dit 
bakmeel brengen we op het 

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. 

bij de stichting Duurzaam 
Groede. Er zal dan bovenop 
de kerktoren een grote 
windmolen komen en het 
dak van ’t Torentje leggen 
we vol met zonnepanelen. 
Het tankstation bouwen we 
om tot een waterstof-station 
voor alle waterstofauto’s in 
de Groe. En voor de kust  
zetten we waterturbines 
die uit het eb en vloed de 
piekbelasting in de Groese 
energiebehoefte kunnen 
opvangen. Naast het voet-
balveld bouwen we een 

Bio-centrale, die van het 
gemaaide voetbalgras en het 
opgevangen frituurvet van 
de Zagerij weer hernieuwbare 
energie kan maken. 

Op deze manier zal de Groe 
een onafhankelijk dorp 
worden, die zichzelf kan 
voorzien van energie en 
eten. De milieu-crisis is afge-
wend en de stikstof en CO2 
problemen horen tot het 
verleden. Ik ben benieuwd 
of u dit ook toejuicht en op 
welke manier u uw steentje 

bijdraagt aan Groede- 
Milieu-Neutraal. Maar goed, 
tegen de tijd dat we dit ge-
realiseerd hebben zal er wel 
weer een nieuw probleem 
zijn boven gedreven. Zal je 
zien dat ze dan gaan zeuren 
over de zuurstof-gehaltes in 
de lucht. Moeten we minder 
zuurstof gaan uitstoten… 
maar goed, dat is voor latere 
zorg. 

S.Z.
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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Hieronder een korte 
fotoreportage van gebeurtenissen 
uit de afgelopen periode. 

Glow in tHe dark tennis
Voor de afsluiting van het tennisseizoen 
heeft de tennisvereniging eens flink 
uitgepakt met het thema Glow in the 
dark. Het volledige tenniscomplex was in 
fluoriserende kleuren opgelicht, zelfs de 
gehele tennisbaan was ingepakt! op de 
vrijdagavond mocht de jeugd een balletje 
proberen te slaan in het donker en dat 
lukte nog vrij aardig, aansluitend een 
glow in the dark party waar de polonaise 
regelmatig werd ingezet. dit programma 
was er de zaterdag ook voor de 
volwassenen, en ook daar was het een 
geslaagde afsluiting van het seizoen te 
noemen. 

Grote kerk in de Verf
Het kan u haast niet 
ontgaan zijn dat de Grote 
kerk de afgelopen periode 
is omringd door stellages. 
de kerk krijgt namelijk een 
nieuw likje verf, zodat hij 
weer met een fris jasje aan 
het nieuwe jaar kan gaan 
beginnen. 

Foto
collage

Halloween: trick or treat!
op 26 oktober organiseerde 
het kindercomité het evenement 
Halloween! een optocht met 
lampionnen bracht de kinderen 
langs de verschillende huizen en 
om snoep te verzamelen riepen 
ze dan in koor: trick or treat! 
de huizen langs de route waren 
mooi versierd, dat maakte het 
extra leuk voor de kinderen!

nieuw zand Voor Het Groese strand
aan de Groese kust is er de afgelopen 
periode nieuw zand aangevoerd. 
Vanaf de Panoramaweg tot aan 
strandpaviljoen de Boekanier is er maar 
liefst 1.200.000 M3 zand opgevoerd. 
een sleephopperzuiger haalde het zand 
ongeveer 35 kilometer uit de kust om het 
zo op het strand te spuiten. dit proces 
heet zandsuppletie en is nodig om de 
‘basiskustlijn’ te handhaven. in 2014 zijn 
deze werkzaamheden voor het laatst 
uitgevoerd. in de komende weken zal 
ook de zeebodem voor de kust van 
nieuwesluis aangevoerd worden met 
ongeveer 1.100.000 M3 zand. door deze 
maatregelen van rijkswaterstaat kunnen 
we de komende jaren weer volop genieten 
van het mooie Groese strand.
(foto’s: Marc van steenberghe)

nieuw uitzicHt in de nieuwe wijk
in de jonkheer de Brauwstraat is op korte tijd 
een heel ander uitzicht ontstaan. een tiental 
huizen van woongoed zeeuws-Vlaanderen zijn 
tegen de vlakte gegaan. de intentie is om vanaf 
maart 2020 te starten met het plaatsen van de 
nieuwe woningen. Hierover is woongoed nog in 
gesprek met de gemeente sluis. 
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De gehele dag was de Soos 
geopend voor diverse 
activiteiten. Gestart werd 
met een gezamenlijk kopje 
koffie met wat lekkers erbij, 
hierna gingen een tiental 
sjoelers met elkaar de strijd 

aan om de Groese Paptaart. 
Na een wat aarzelend begin 
liepen de scores al snel 
omhoog tot boven de 100 
punten. De deelnemers had-
den er duidelijk plezier in. 
Mevrouw Rina Faas stond 
bovenaan na het tellen van 
de punten en mocht de pap-
taart in ontvangst nemen.

Na het sjoelen werd het 
tijd voor de lunch. Zo’n 30 
personen deden zich tegoed 
aan de broodjes en soep, 
ondertussen lekker kletsend 
met elkaar. Het middag 
programma bestond uit  
biljarten, kaarten en rummikub 
spelen. Alle activiteiten  
waren goed bezet, tussen-
door werd er rondgegaan 
met diverse snacks. 

Soos Groede vierde afgelopen 
2 november zijn 60-jarig bestaan

De foto presentatie van het 
Soos gebeuren van de laatste 
15 jaar deed bij veel mensen 
heel wat herinneringen 
oproepen. Zo kwamen de 
busreizen langs, de bingo-
middagen, en de recente 
verbouwingen.

Tot slot werd de Grote Groede 
Quiz gespeeld. Zo’n 8 teams 
konden geformeerd worden 
om hun kennis van Groede 
te testen. Het was bijzonder 
leuk dat er ook  “jongere “ 
quiz deelnemers zich  
aangemeld hadden. 
Ruim 30 vragen kregen de 
quizgangers voorgeschoteld. 
Dit leidde tot veel interactie 
en discussie bij de deelne-
mers, de spanning nam 
toe, er moest af en toe diep 
in het geheugen gegraven 
worden.
Zonder uitzondering heeft 
ieder team boven ver-
wachting gepresteerd, het 
collectieve geheugen van de 
deelnemers over de jongste 
geschiedenis van Groede is 
dik in orde. 

Het team van de Groese 
Courant met als leden: Bram 
Beun, Sjaak van der Hooft en 
Herman de Poorter harkten 
de meeste punten bij elkaar 
en werden dus winnaar van 
de Quiz. De welluidende 
namen van de andere teams 
zijn: Jong en Oud, Oudere 
Jongeren, Team in de Olie, 
de Papvreters, Marolleput, 
Ouwe Groenaars en Team 
50+. Antwoorden Quiz: 1. de Achterstr. (later vernoemd naar de Belgische 

Walen) 2. 6 - Bram Jansen (Schuitvlotstr.) - Piet Hendriks (Molenstr.) 
- Henk Cysouw (Brouwerijstr.) - Kees Potter (Brouwerijstr.) - Salomé 
(Kruisdijk) - Jan Boidin (Scherpbier) 3. Koningin Wilhelmina

Voor bij u aan de koffietafel hier  
een drietal vragen uit de Quiz:

1.  Hoe heette vroeger de Walenstraat?
2.  Hoeveel smederijen waren er 60 jaar geleden  

in Groede?
3.  Wie heeft de herten geschonken aan het  

Hertenkamp?
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Dit was alweer de laatste editie 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: 

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 
2020

  uiterlijke aanleverdatum: 
 In de brievenbus:

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

> 1e uitgave
 25 januari
 15 februari

> 2e uitgave
 25 maart
 15 april

> 3e uitgave
 25 juni
 15 juli
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> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

Activiteiten 
in Groede

20 december
Groese kerstborrel  
in de Fonteyn 
Vanaf 17:00u 
Zie pagina 17

21 december
kerstfair  
in de Grote Kerk
Zie pagina 6

22 december
Meezingconcert 
in de Grote Kerk.
met de Harmonie Breskens 
Groede en Zeekoraal
Zie pagina 6

28 december
kaarting v.v. Groede
vanaf 16:00u in de  
kantine van v.v. Groede
Zie pagina 21

29 december
Winter in ’t Park 
in Groede Podium 
vanaf 14:00u
Zie pagina 22

29 december
Eindejaarsvoorstelling  
Adrie Oosterling
aanvang om 20:15u in de 
Lutherse Kerk met koffie en 
gluhwein, kosten €11,-. 
Info en reserveringen via  
tweeduiven@zeelandnet.nl  
of 0117-371545.

30 december
WinterWonder 
Wandeling Sintepier
Een mooie wandeling door 
gezellige winterse sferen. Ook 
de Harmonie Groede Breskens 
zal op diverse plaatsen in het 
dorp weer verschillende  
vrolijke (Kerst)liedjes ten 
gehore brengen. 

31 december
Oliebollen verkoopactie 
in de Grote Kerk  
vanaf 22:00u live music 

5 januari 
Nieuwjaarsreceptie 
in de 3 Koningen 
vanaf 14:30u tot 17:30u

29 januari
cursus Dementie vriendelijk
Gratis cursus
Zie pagina 8

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. 

Inzameldata  
oud Papier 2020
10 januari, 8 februari,  
14 maart, 11 april, 9 mei,  
13 juni, 11 juli, 4 augustus,  
12 september, 9 oktober,  
14 november, 12 december
Uw oud papier zal vanaf 
09:00u worden opgehaald die 
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-spreek-
half-uurtje” van de Dorpsraad 
in ’t Torentje. 

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.

- 19 december -

Pubquiz  

- 22 december -

Kerstborrel  
met de 2 mysterieuze  

Kerstmannen

- 26 december -

Schotse & Scheef  
live muziek vanaf 15:00u 

- 26 december -

Kerstbal  
vanaf 22:30u met  

dj Tom K & Vizzy Vaunce

- 29 december -

Ierse middag

- 5 januari -

Nieuwjaarsborrel 
vanaf 15:00u met live  

muziek van 2 Nonchalant

- 18 januari -

Hot Fuzz Rock 
vanaf 22:00u live music 

- 25 januari -

Goud van Oud
vanaf 21:00u met  

DJ Pico Bello

PROGRamma




