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“Het zijn rare tijden”, een zin die je de laatste weken bijna dagelijks
hoort. Maar het zijn ook rare tijden, de coronacrisis heeft ook Groede
in het hart geraakt. De horeca is dicht en de toeristen zijn voorlopig
niet welkom in ons dorp. Pasen zullen we op een manier beleven
zonder Kermis, zonder paaseieren zoeken en zonder PintjePaasEi op
donderdagavond. Het is akelig stil en veel te rustig in de Groe. Af en
toe zie je nog een trekker passeren, want de boeren kunnen gelukkig
nog hun uien inzaaien en aardappelen planten.
Het zijn rare tijden, voor Groedenaren die direct of indirect met het
virus te maken hebben, maar ook voor onze Groese senioren die
momenteel even minder of geen bezoek ontvangen. Voor de kinderen
die momenteel hun vriendjes en vriendinnetjes op school moeten
missen, en voor de ouders die hier mee om moeten gaan. Voor de
organisatoren van Groese evenementen die dit jaar moeten overslaan.
Maar ook zeker voor de Groese ondernemers die momenteel in onzekere
tijden leven en dat waarschijnlijk nog even zullen moeten doen.
We hopen dat we deze periode snel achter ons mogen laten.
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Ondanks de rare tijden, gaat de Dorpsomroeper ‘gewoon’ door. De
inhoud is natuurlijk wel wat anders, want een terugblik op de Kermis
en aankondigingen van bijvoorbeeld Koningsdag en het Oldtimer
Weekend Groede zult u niet vinden. Maar wel een terugblik van een
Groedenaar die naar de andere kant van de wereld is gegaan, een
geslaagde reünie van oud Meerstromenschool leerlingen en een
verslag van een nieuw bedrijf in Groede, die een eventuele economische
crisis als uitdaging ziet. En we trekken de oude doos ook weer open
met prachtige foto’s.
Kortom, er valt weer genoeg te lezen in deze Dorpsomroeper.
Voor nu, blijf gezond en volg de RIVM regels. Zorg goed voor jezelf
en voor elkaar, dan hopen wij dat we in de volgende editie weer aankondigingen mogen doen van allemaal mooie Groese evenementen.
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Dorpsraad

Momenteel even
weinig nieuws vanuit
de Dorpsraad Groede.
We zijn momenteel
allemaal bevangen in
een rare wereld. Een
wereld die ook ons mooie
dorp Groede is binnen
gedrongen en die voorlopig
nog niet weggaat. Van
jong tot oud, van werknemer tot werkgever en

van arts tot vuilnisman,
we hebben er allemaal
mee te maken en gaan er
allemaal op onze eigen
manier mee om.
Als Dorpsraad vragen wij
jullie de adviezen van
het RIVM op te volgen en
te letten op elkaar. Als u
hulp nodig heeft horen
wij dat graag. In samen-

Dorpsomroeper
oproep
In het dorp worden er vaak vele
activiteiten georganiseerd. Prachtige
activiteiten, die het dorp een goed aanzien geven en het dorp Groede maakt tot
wat het is. Maar het zijn ook activiteiten
die bestaan door steun van alle lokale
ondernemers in en/of rondom het dorp,
in welke vorm dan ook.
Maar op dit moment zijn het juist die lokale
ondernemers die alle steun kunnen gebruiken.
Het zijn gekke tijden en wat de impact op
de lange termijn gaat zijn moet nog maar
blijken. Daarom willen we graag via deze
weg een oproep doen aan alle Groedenaren
om juist in deze tijd de lokale ondernemers
een extra steun in de rug te bieden.
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werking met de gemeente
Sluis proberen we de
hulpbehoeften in kaart te
brengen en daar zo goed
mogelijke hulp tegenover
te zetten. Ook als u denkt
dat uw buurman of buurvrouw hulp nodig heeft,
maar u deze zelf niet kunt
bieden, horen wij dat
graag. Dat kan ook voor
kleine dingen zijn zoals het
doen van boodschappen.
Laat het ons weten.
Voor nu wensen we een
ieder veel sterkte in deze
bijzondere tijd.
Dorpsraad Groede

Steun de lokale
ondernemers!

Jinke Quaak levert
topprestatie bij

De Nationale Voorleeswedstrijd is een
spannende wedstrijd voor groep 7 & 8.
Op de Meerstromenschool in Groede is
Jinke Quaak schoolkampioen geworden!
Maar daar hield het verhaal niet op.
Hoe Jinke het avontuur heeft beleefd,
heeft ze zelf opgeschreven:
De voorleeswedstrijd wordt georganiseerd
door de bibliotheken in het hele land. Er zijn
voorrondes op de basisschool en in regionale
bibliotheken. Je leest voor uit een boek wat je
leuk vindt. Ik heb meegedaan met het boek
‘Suzy en de kwallen’ van Ali Benjamin.

oplossing dus! Ik was als één na laatste aan
de beurt. Ik vond het ontzettend spannend en
na bijna drie kwartier kregen we de uitslag
van de jury. En nu ben ik gewoon door naar
Middelburg! Dat was mijn doel en het is
gewoon gelukt!

Alleen is deze regionale finale verplaatst en
moet ik superlang wachten totdat ik in
Middelburg kan voorlezen. Mocht ik daar
winnen, kom ik in de landelijke finale
Ik deed eerst mee op school, toen ik daar won, in Utrecht. Er is nog nooit iemand uit
mocht ik meedoen met de voorronde in Breskens. Zeeuws-Vlaanderen in de landelijke finale
Daar mochten de drie beste door naar de
gekomen. Dat zou dus wel heel bijzonder zijn.
Zeeuws-Vlaamse finale in Terneuzen. En ik
was er één van! Daar was ik echt heel blij
Grote Groetjes Jinke
mee. Het was een rustige opkomst vanwege
het opkomende coronavirus. Ik mocht alleen
familie meenemen. Alle families zaten op
veilige afstand van elkaar. Een slimme

Ji n k e,
e
j
p
o
s
t
ro
t
G roed e eisl s u cce s g e we n st!
h e e l ve

Om een paar voorbeelden te noemen: bij
cafetaria de Zagerij en de 3 Koningen is
het mogelijk om maaltijden af te halen of
te laten bezorgen. Maar ook bij camping
de Ploeg is er een nieuwe winkel geopend
voor verschillende afhaalmaaltijden en
bij de Tuinen van Groede aan de Scherpbierseweg kunt u lokaal geteelde groentes
afhalen. Ook de Bakkerieje, supermarkt van
Iwaarden en tankstation van den Hemel zijn
gewoon open. Alle ondernemers respecteren
de voorschriften van het RIVM en houden
zich hieraan bij het uitvoeren van hun
activiteiten.
De Dorpsomroeper	
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Wat is jouw vitaal beroep?
Ik ben werkzaam als politieagent op het politiebureau
in Oostburg. Ook komt
het wel eens voor dat ik in
Terneuzen werk. Ik doe het
dagelijkse politiewerk, zoals
bijvoorbeeld het rijden van
meldingen.
Wat voor invloed heeft het
coronavirus op jullie werk?
De collega’s welke werkzaamheden verrichten
op het bureau, doen dit
nu thuis. Aangezien wij
veel in contact komen
met mensen, moeten wij
ons ook aanpassen tijdens
onze werkzaamheden. Wij
beschikken momenteel over
persoonlijke beschermingsmiddelen (pak, masker,
bril, handschoenen), die wij
dragen tijdens lichamelijk
contact met een persoon,
bijvoorbeeld tijdens een
reanimatie. Momenteel
rijden wij niet op laag geprioriteerde meldingen.
Voor mij persoonlijk had ik
dit jaar twee langverwachte
opleidingen welke ik mocht
gaan volgen. Deze zijn geannuleerd, omdat de Politieacademie is gesloten.
6
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Sven Wisse
politieagent

Marina de Vlieger
Docente
Foto: Peter Nicolai

Vitale
beroepen
in Groede

Door het coronavirus COVID-19 zijn er
veel beperkende maatregelen in werking
getreden. Toch zijn er bepaalde beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden
vragen om continue bezetting, om zodoende
de samenleving draaiende te houden tijdens
de COVID-19-uitbraak. Ook in Groede
zijn er best wat personen die in deze vitale
beroepsgroepen werkzaam zijn. Hieronder
enkele Groedenaren met vitale beroepen
die vertellen wat voor impact het coronavirus op hun werk heeft en hoe zij tegen de
situatie aan kijken.

Wat is jouw vitaal beroep?
Docente biologie en O&O
op het Lodewijkcollege
in Terneuzen en sinds het
overlijden van pa afgelopen
december parttime boerin.
Wat voor invloed heeft het
coronavirus op jullie werk?
Ik doe een poging mijn
leerlingen vanaf thuis aan
het werk te zetten en te
begeleiden. Gelukkig heeft
onze ict-afdeling alles heel
snel in werking gezet waardoor ik de eerste maandag
de leerlingen al duidelijk
heb kunnen maken wat ik
van ze verwachtte en ze aan
de slag konden.
Maar vreemd is het wel,
lesgeven van op afstand is
gelukkig met de techniek
van tegenwoordig prima
te doen. Maar juist het persoonlijke contact is ook erg

Hoe ervaar je deze
bijzondere periode?
Voor slachtoffers die het
virus opdoen en de familie
lijkt het mij verschrikkelijk.
Maar ook denk ik aan de
ondernemers welke in
de horeca werken of een

ander bedrijf hebben wat
nu gesloten is, zij hebben
nu een moeilijke periode.
Ik probeer mijzelf zo goed
mogelijk aan de regels te
houden welke het RIVM
heeft opgedragen.

Wat is jouw vitaal beroep?
Ik werk bij Renewi. Een van
de grootste afvalinzameling
en verwerkingsbedrijven
van de Benelux.
Wij verzorgen in Zeeuws
Vlaanderen voor ruim 6000
bedrijven de afvalinzameling.
Daarnaast zamelen wij bij
veel huishoudens het oud

belangrijk en dat mis je nu
volledig. Ook is er nog heel
veel onzeker en onduidelijk
momenteel en dat geeft
merk ik wel extra stress bij
mezelf, maar vooral ook bij
mijn leerlingen.
Hoe ervaar je deze
bijzondere periode?
Heel vreemd, ik zeg al een
aantal jaar dat het weer
eens oorlog zou moeten
worden, zodat een groot
deel van de mensen weer
eens beseft wat belangrijk
is in het leven. Gezondheid,
eten en drinken, een dak
boven je hoofd en mensen
om je heen waar je op kunt
bouwen, dat is belangrijk.
Hoe vaak je op vakantie

gaat, hoe duur je auto, huis
of kleren zijn of hoeveel
stikstof je produceert is
maar bijzaak. En nu is het
‘oorlog’, maar heeft gelukkig de hele wereld dezelfde
vijand, alleen jammer dat
hij onzichtbaar is.
En aan de ene kant vind ik
het heel fijn en geeft het
heel veel rust. Geen geren,
gehaast en gevlieg meer
om op tijd op je werk, op
school, bij de fysio of sportclubjes en ander sociale
verplichtingen te zijn, maar
gewoon lekker thuis. Aan de
andere kant wil je toch alle
ballen hooghouden, van het
zorgen voor mijn leerlingen, tot het zorgen voor de
kinderen thuis en het werk
op het land dat gedaan moet
worden.
Ik hoop wel dat iedereen in
onze omgeving het coronavirus goed doorkomt. Als
ik zie wat voor initiatieven
en samenhorigheid er nu
ontstaat, heb ik er alle vertrouwen in dat de wereld, als
de ergste negatieve effecten
van de corona een plekje
hebben gekregen, er alleen
maar beter op zal worden!

papier in. Dit laatste doen
we samen met verenigingen.
Ik heb een combi-job, 80%
van de tijd doe ik voornamelijk verkoop en planning/
organisatie en de overige
20% probeer ik zelf nog op
de vuilniswagen
te rijden (blijft immers mijn hobby).

Wouter de Houck
afvalverwerking
De Dorpsomroeper	
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Wat voor invloed heeft het
coronavirus op jullie werk?
Dit is heel verschillend! In
Zeeuws Vlaanderen bestaat
ruim de helft van ons klantenbestand uit horeca, campings,
detailhandel en bedrijven
die weer afhankelijk zijn
van deze groep bedrijven. Je
zult begrijpen dat bij deze
bedrijven nauwelijks nog
afval wordt geproduceerd.
Een andere grote klantengroep is de zorgsector. In
deze sector komt nu juist
veel meer afval vrij. Ook
de inzameling van risico
houdend medisch afval
verzorgen wij voor deze
klanten. Deze afvalstroom
is momenteel 25 x zo groot
als normaal.
De inzameling van oud
papier met verenigingen/
vrijwilligers is door veel
gemeenten stop gezet. Dit is
besloten om de vrijwilligers
te beschermen.
Brabant en Zuid-Holland
zijn ook zwaar getroffen
door het coronavirus. Dit

Joëlle Varkevisser
kassière

Wat is jouw vitaal beroep?
Ik werk bij de Jumbo in
Breskens als kassière en op
de slagerij afdeling.
8
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heeft als logisch gevolg dat
het ziekteverzuim in deze
regio’s bij Renewi ook veel
hoger is. Om deze reden
gaat er sinds enkele weken
op maandag en vrijdag een
vuilniswagen vanuit Groede
naar Goeree-Overflakkee
om hier te assisteren in het
huisafval.
Hoe ervaar je deze
bijzondere periode?
Het is vooral een hele
hectische periode. Veel
bedrijfsklanten willen hun
containers tijdelijk minder
of niet geleegd hebben. Deze
klanten willen juist nu persoonlijk contact en dit zijn
toch ook vaak emotionele
gesprekken. Het raakt me
echt als klanten bijvoorbeeld aangeven hun laatste
factuur niet meer te kunnen
betalen terwijl dit al vele
jaren trouwe klanten zijn.
In zulke gevallen moet je
dan maar snel bedenken dat
de gezondheid voorop staat
en proberen het zo goed

Wat voor invloed heeft het
coronavirus op jullie werk?
Er zijn nu verschillende
maatregelen in de winkel.
De bekende 1,5 meter
afstand is een belangrijke.
Ook mogen er maar 130
mensen in de winkel aanwezig zijn, dus is iedereen
verplicht om een mandje
of een karretje mee te
nemen zodat wij in de gaten
kunnen houden hoeveel
mensen er in de winkel zijn.
We raden mensen ook aan
om alleen boodschappen te

mogelijk voor deze
klanten te regelen.
Wij hebben voor de zorgsector ook een calamiteiten
dienst voor risico houdend
medisch afval. Als er dus
ergens een mogelijke corona
uitbraak is bij een zorginstelling dan zorgen wij er
voor dat er binnen enkele
uren een speciaal WIVA-vat
voor mogelijk besmet afval
op deze locatie staat. Hier
kunnen de verplegers/begeleiders dan hun gebruikte
mondkapjes en beschermende
kleding in doen. Zelf ben ik
een 5-tal keren een WIVAvat wezen brengen de laatste
weken. Als je dan bij zo’n
locatie aan komt en je ziet
de situatie daar... dan schrik
je toch altijd even. Uiteraard
blijven wij op afstand!
Hopelijk is deze nare periode
snel voorbij en kunnen we
allemaal ons normale leven
weer hervatten.
Blijf gezond!

komen doen, behalve als je
dat echt niet alleen kan of
als je bijvoorbeeld kinderen
onder de 10 jaar hebt.
Hoe ervaar je deze
bijzondere periode?
Het is erg apart. Wij zijn
altijd erg gericht op de
klant zo tevreden mogelijk
te houden en nu is dat wat
lastiger. Er zijn nu bepaalde
maatregelen waar we ons
allemaal aan moeten houden
voor onze eigen veiligheid
en die van de klant.

Janneke Goethals
Zorg aan huis

alle leeftijden. Tijdelijk of
langdurend.

Wat is jouw vitaal beroep?
Mijn vitaal beroep is zorg
aan huis: verpleging/
verzorging, begeleiding
in het ziekteproces voor

Wat voor invloed heeft het
coronavirus op jullie werk?
Wij krijgen via mijn werkgever dagelijks een update
van voorschriften en begeleiding hoe om te gaan met
deze bijzondere situatie.
Onder ander hoe wij onszelf
en de client voldoende
kunnen beschermen tegen
de corona. Verdere invloed
is de bezorgdheid van de
ouderen en hun helpen deze
periode door te komen.

Hoe ervaar je deze
bijzondere periode?
Ik ervaar deze periode
positief en voel me verantwoordelijk om mijzelf en de
client volgens de richtlijnen
zorgvuldig te beschermen.
Om wederzijds begrip te
tonen bespreek ik rustig
de afspraken waarmee wij
te maken hebben. Ik maak
tijd en ruimte om vragen te
beantwoorden en probeer
ongerustheid weg te nemen.
Ook geef ik uitleg en advies
over hygiëne zoals handen
wassen en hoe te niezen of
hoesten, en dat wij beiden
bij enige vorm van deze
waarneembare feiten beschermende hulpmiddelen moeten
gebruiken (1,5 meter afstand
is in mijn vak niet mogelijk).

Wat is jouw vitaal beroep?
Het landbouwbedrijf
richt zich op de primaire
productie van grondstoffen
binnen de voedselketen. Ons
handels- en sorteerbedrijf
sorteert en verhandelt uien
aan verpakkers van uien
voor de supermarkten in de
Benelux.
Wat voor invloed heeft het
coronavirus op jullie werk?
Momenteel is er in de
supermarkten veel vraag
naar uien. Wij hebben het
momenteel drukker dan
normaal in deze periode.
Voor het landbouwbedrijf is
het een spannende periode.
De voorjaarswerkzaamheden
zijn gestart. We hebben
echter nog voorraden van
de oogst van 2019 in onze
bewaringen. De beurzen

Sandy D’Hont
landbouwbedrijf

voor de grondstoffen
reageerden (net als de AEX)
negatief op het coronavirus.
De graanmarkt heeft zich
inmiddels hersteld, maar
voor de frites-aardappelen is
er nog geen notering omdat

de totale export naar het
buitenland en de afzet naar
de horeca is weggevallen.
Dit betekent dat we onze
voorraden aardappelen (net
als veel andere akkerbouwers)
op dit moment niet
De Dorpsomroeper	
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kwijt kunnen. Afwachten
of dit zich herstelt...
Hoe ervaar je deze
bijzondere periode?
We zijn trots en dankbaar
op ons personeel dat zij ons
in deze bijzondere periode
blijven steunen en komen
werken. We houden ons

aan de richtlijnen van de
RIVM. Er is een gevoel van
saamhorigheid binnen ons
team en we zijn blij dat we
kunnen en mogen doorwerken. Tevens zijn we blij dat we
iets positief kunnen bijdragen
aan deze bijzondere situatie.
Daarnaast moeten we ook
best veel ballen in de lucht

houden en af en toe zal er
eentje vallen, maar die zullen
we dan weer oppakken
en weer doorgaan. Want
stilzitten is iets wat wij echt
niet kunnen.
Fam D’Hont, D’Hont Agro
en Sorteerbedrijf D’Hont

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

Zonnepanelen van de
Zonne Energie Coöperatie
Sluis-Groede (Willemspolder)
zijn in werking!
Op vrijdag 27 maart 2020 is de installatie
op het net aangesloten en wordt er
duurzame stroom geleverd aan het net.
Deze stroom wordt opgewekt in opdracht
van de Zonne Energie Coöperatie
Sluis-Groede (Willemspolder) voor de
ongeveer 25 leden van deze coöperatie.
Onder die leden zijn veel netwerk aansluitingen in Groede, die op deze wijze
niet op hun eigen dak stroom opwekken,
maar op het dak van een ander (in dit
geval het dak van de schuur van de

familie Govaert, gelegen in de
Willemspolder).
De leden maken gebruik van deze oplossing, en profiteren voor de komende
15 jaar van echt duurzaam opgewekte
stroom en realiseren een rendement van
ongeveer 5% op hun investering.
Deze coöperatie is nu vol, maar gelukkig
zijn er nog meerdere initiatieven, waar
bewoners in postcodegebied 4503 aan
kunnen deelnemen, bijvoorbeeld Z.E.C.
Sluis-Breskens (Baersande).
Voor meer informatie, breng een bezoekje
aan www.maakonzeregioduurzamer.nl
of bel met Adrie Neufeglise via
06-18193017.

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

Burg. J.C. Everaarslaan 9
4503 AA Groede

T.	:	0117 - 37 25 83
F.	:	0117 - 37 62 07
M.	: 06 - 53 35 69 69

De dames van Het Breicafé hebben het
druk gehad. Naast de gebruikelijke breien haakprojecten, was er opnieuw een
verzoek om voor anderen te breien. Ditmaal van een dorpsgenote die ons vroeg
om Knitted Knockers te breien: wasbare,
zachte, gebreide borstprotheses voor
vrouwen die na een operatie een alternatief
zoeken voor siliconen. En natuurlijk
wilden een aantal vrouwen dat!
Op 12 maart, nog net voor het sluiten van
de horeca, hebben we tijdens een etentje
gevierd dat we al 11 jaar samen breien.
Zodra het coronamonster succesvol

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

bestreden is, komen we weer bij elkaar op
elke tweede en vierde donderdagmiddag
van de maand in de Drie Koningen.
Wil je meedoen? Iedereen is welkom voor
een keertje of vaker. Hopelijk tot snel!

Wil je meedoen? Iedereen is welkom voor een keertje of vaker. Hopelijk tot snel!
10
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Uit de oude doos: Openbare School
in Groede in de jaren ’30
Deze rubriek is niet altijd
gevuld en afhankelijk
van de foto’s die we krijgen aangeleverd vanuit
een oude Groese schoenendoos. Voor deze editie
kregen we uit handen
van Jan d’Hont een foto
aangeleverd uit een ver
verleden, maar nog in
zeer goede staat.
Het is een foto waar de
moeder van Jan nog op
staat, Saartje Risseeuw. Jan
vertelde ons dat er verder
niet veel bekend is over deze
foto en zo hebben we eerst
ook het stukje geschreven.
Maar wat wilt het toeval,
voor een ander stuk in deze
Dorpsomroeper waren we

wat oude Dorpsomroepers
aan het doorbladeren en
wat denk je, in een Dorpsomroeper van 2007 vonden
we exact dezelfde foto terug
met alle namen erbij. Dat
moet ook net lukken..!
Het is dus blijkbaar een foto
van de Openbare Lagere
School te Groede uit 1935.
Het zijn de derde, vierde
en vijfde klas bij meester
Waelput.
Hier de namen:
Op de banken links de derde
klas, van voor naar achter
naast elkaar:
1. Annie van Belois Kee de Graaf
2. Jan Salomé - Wim Fenijn

3. Anna Houderstijn Nellie Cornelis
4. Marie van Hulle Neeltje van der Werf
5. Wim Nelis - (?) Salomé
Op de banken in het midden
zit de vierde klas, van voor
naar achter naast elkaar:
1. Marie Faas Neeltje Risseeuw
2. Jan van Kerkvoort Bram Verduin
3. Willem Salomé Piet Wolfert
4. Jan Ghijs - Toni Hoste (?)
5. Jopie Brakman Magda Lauret
6. Levien van de Wege Jan Versprille
7. Suzanna Robijn Marie Frelier

Op de banken rechts (dus
vooraan op de foto) zit de
vijfde klas, van voor naar
achter naast elkaar:
1. Janna Hoste - Lena Bouwens
2. Jan Riteco - Adriaan Visser
3. Neeltje van de Wege Jo Provoost
4. Mien (Zus) Haak Anna de Ligny
5. Anton Hoste Jannus de Vlieger
6. Truida Hendriks Hermien Wagtho
7. Jaap de Ligny - Daan Haak
Achteraan staand:
Meester Waelput met
daarvoor Izaak Ekkebus
en Piet Visser.
Naast meester Waelput
van links naar rechts:
Jo de le Lijs, Saartje
Risseeuw, Saartje
Schippers, Fennie Koster,
Gerard Spruitenburg,
Jan van de Riel.
Jan weet het nog niet, maar
er is dus meer bekend over
deze foto dan we eerst dachten,
wat een toeval! Bedankt Jan
voor het inzenden van deze
mooie foto!
De foto hebben we voor
Jan 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 redactieleden, we kunnen de foto
dan ook (komen)
inscannen.
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Martine Kunst brengt taptoesignaal vanaf de top van de
Grote Kerk Groede op 4 mei
Het is gebruikelijk dat bij de Nationale Dodenherdenking
op 4 mei voorafgaand aan de twee minuten stilte een
taptoe-signaal wordt gebracht. Het is een trompetsignaal dat wordt gespeeld als afsluiting van de dag,
gebaseerd op het militaire commando ‘Tap toe’.
Het Nationaal Comité heeft alle mensen met een
blaasinstrument opgeroepen om het Taptoe-signaal
vanuit huis mee te blazen op 4 mei om 19:58. Maar
wat is er nou mooier om het officiële Taptoe-signaal
te horen vanuit de top van de Grote Kerk? Het mooie
idee lag op tafel en een samenwerking tussen de Grote
Kerk Groede en trompettist Martine Kunst uit Groede,
spelend bij Muziekvereniging Excelsior in Cadzand,
kwam al snel tot stand.
Op maandag 4 mei om 19:58u zal Martine dus op haar
trompet het taptoe-signaal brengen vanaf de top van
de Grote Kerk en dit zal hopelijk over heel Groede
hoorbaar zijn. U kunt dus bijvoorbeeld vanuit uw tuin
meekijken en meeluisteren. Daarna uiteraard graag de
twee minuten stilte in acht nemen voor alle Nederlandse
oorlogsslachtoffers of omgekomen sinds het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog.
De Dorpsomroeper	
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Reünie oud-leerlingen

Meerstromenschool

Een bericht op Facebook
over het verbouwen
van de oude gymzaal
tot Brouwerslokaal…
Reacties van een aantal
oud-klasgenoten van de
Meerstromenschool over
de gymlessen die we daar
hebben gevolgd en het
idee van een reünie was
geboren!

later en met het grootste
deel en een paar mensen die
pas later aanwezig konden
zijn is er nog een afterparty
gehouden in de Drie Koningen,
waar we uiteindelijk zijn
‘buiten geveegd’.

In november even interesse
gepeild en met zijn allen
een datum geprikt. Zaterdag
7 maart 2020 werd de dag
dat de leerlingen geboren

14
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tussen 1 oktober 1980 en
1 oktober 1983 elkaar weer
zouden treffen.
Met dank aan de directrice
even rondgekeken in de
huidige Meerstromenschool
en daarna naar ’t Torentje.
In het begin heel even
kijken, maar ondanks dat
we ondertussen ongeveer 25
jaar van school zijn, herken
je iedereen bijna direct.
Of anders zeker zodra ze
beginnen te praten. Het was
echt leuk om te horen waar
iedereen terecht is gekomen.

Heel speciaal dat sommige
mensen er voor uit Engeland
waren gekomen, maar vooral
was het gelijk weer heel
vertrouwd.
Iedereen had een vragenlijst
ingevuld en daaruit hadden
Ilona van der Sanden en Lydia
Pieters een quiz samengesteld.
Deze hebben we met zijn
allen gespeeld en daarna had
Lizzy Provoost van de Zagerij
een heerlijk buffet verzorgd.
Het einde was eigenlijk
voorzien voor 20.30 maar
dat werd sowieso al een uurtje

Van de leraren was Meester
Kerckhaert ook in de
mogelijkheid erbij te zijn.
Het bleek zijn eerste reünie
te zijn en het was voor hem
een dag om nooit meer te
vergeten.

Omdat de foto die een paar
jaar geleden in de Dorpsomroeper stond bijna de
complete club was (alleen
de september leerlingen van

1983 stonden daar niet op
kwamen we achter), hebben
we geprobeerd deze met de
aanwezigen zo goed mogelijk
na te maken.

Herkent u ons nog een beetje terug?
(achterste rij) Ilona Casteleijn, Juanita Kiburg, Matthanja Pieters,
Marianne van der Griendt, Naomi Voet, Lizzy Provoost
(2e rij) Tom Provoost, Marvin Marteijn, Bram Goethals,
Nathalie de Martelaere, Elma Frans, Christa van Hoeve,
Meester Kerckhaert, Jaap de Hullu
(bank) Gerard Bouhuizen, Peter Cijsouw, Elise Reus, Nelleke
van der Griendt, Jan Elfrink, Lydia Pieters
(grond) Marina de Vlieger, Jurgen Torbijn, Lucie Brugge,
Ilona van der Sanden, Bence Bakker

De Dorpsomroeper	

15

Maar de lente wist het niet
Wat een rust de laatste
weken. Een rust waar
niemand voor gekozen
heeft, een onwerkelijke
situatie die we niet zullen
vergeten. Deze stilte laat
ook zien hoe belangrijk
het toerisme voor onze
streek is geworden, veel
ondernemers worden
geraakt door de coronacrisis.
Je zou bijna vergeten dat
in België en Duitsland de
vakanties al zijn begonnen,
de lege stranden herinneren
ons aan vroeger.
Maar de lente wist het niet,
de vogels komen terug van
verre oorden en vragen
zich verbaasd af wat er hier
nou weer aan de hand is in
Zeeuws-Vlaanderen en de
rest van Nederland! Op de
Tuinen van Groede groeit de
sla gewoon door, komen de
eerste radijsjes weer boven
en wacht het plantgoed
(tomaten, paprika, peper,
aubergine, kolen, enzovoorts) in de kas tot ze naar
buiten mogen. Alleen de
meewerkdagen gaan voorlopig niet door, maar ook
dat heeft de natuur niet in
de gaten.
De oogstdeelnemers van de
Tuinen van Groede konden
in de wintermaanden nog
wekelijks komen oogsten,
de keuze is in de winter
beperkter, maar voor de
deelnemers nog steeds de
moeite om de gure oostenwind, die we februari
16
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hadden, te trotseren. Nu de
dagen langer worden en de
temperaturen stijgen wordt
het steeds groener in de
tuinderij.
Lidmaatschap per jaar
Een oogstdeelnemer betaalt
een vast jaarbedrag per
persoon en kan dan zelf komen
oogsten of op zaterdag
langskomen om groenten
en kruiden af te halen die
wij hebben klaargelegd.
Strippenkaart
Ook is het vanaf dit jaar
mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen.
Per strip kun je voor
€ 10 groenten, kruiden en
eetbare bloemen kopen,
daarbij kijken we niet op
een grammetje meer.

Een kaart met 5 strippen
kost € 50 en voor 10 strippen betaal je € 90.
Als we veel overschot
hebben, zo hebben wij nu
bijvoorbeeld veel gemengde
sla, dan bieden we dat op
zaterdagmiddag in de losse
verkoop aan. Dit kondigen
we aan op onze Facebook
pagina.

Gezien in Groede

Verkeerslichten!
Vanaf begin maart is aannemingsbedrijf de Bokx in
opdracht van de gemeente
Sluis gestart met de vervanging van de riolering in de
Voorstraat. Tijdens deze
werkzaamheden is het riool
en het trottoir vernieuwd
en de aanwezige klinkerverharding herlegd. Om
de werkzaamheden veilig
uit te kunnen voeren is er
gebruik gemaakt van een
verkeersregelinstallatie
door stoplichten aan te
leggen. Er zijn 6 weken ingepland om de werkzaamheden
te volbrengen, en medio april is
al zichtbaar dat er goed en netjes
werk is geleverd. Het zal tijdelijk
wellicht wat ongemakken
hebben gegeven voor de omwonenden, maar het grote
voordeel was wel; het weinige
verkeer dat er was deze periode,
hield zich door de stoplichten wel
goed aan de snelheid!

Als je het nieuws hoort dan
lijkt het erop dat er licht is
aan het eind van de corona
tunnel, ondertussen
tuinieren wij gewoon
door en hopen we jullie
binnenkort in gezondheid
te mogen verwelkomen.

Dorpswinkel
van Iwaarden

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

Laat u
verrassen.

De Dorpsomroeper	
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Helaas zijn alle Groede Live concerten tot 1 juni afgezegd.
We hopen dat de concerten die daarna volgen wel door
kunnen gaan. Het optreden van Hans Vandenburg &
Jan Rot op 6 juni is gezien de huidige coronamaatregelen tricky, het zou zomaar kunnen dat ook dat niet
door mag gaan. Maar dat weten we voorlopig nog niet,
dus plaatsen we er toch graag alvast een artikel over in
de Dorpsomroeper.

Dubbelconcert
in het kader van
Pophelden.NL:
Hans Vandenburg
/ Jan Rot
Groede Live! presenteert voor
de derde keer in successie
een editie van Pophelden.
NL. Deze keer mogen wij
niemand minder dan Hans
Vandenburg en Jan Rot
verwelkomen!
Pophelden.NL heeft zich
inmiddels bewezen als een
unieke muziekproductie,
waaraan uitsluitend iconen
(en generatiegenoten) uit
de Nederpop hun medewerking verlenen. Tijdens
het avondvullende programma verzorgen beide
muzikanten een ‘unplugged’
solo-optreden. Diverse klassiekers uit ieders carrière
zullen de revue passeren.
Ook verrassende covers
(persoonlijke favorieten),
nieuw, eigentijds materiaal
en improvisaties kunnen
voorbijkomen. Weer een
feest van herkenning en
een terugblik op hun (inter)
nationale carrière!
Hans Vandenburg is sinds
mensenheugenis het boegbeeld van Gruppo Sportivo.
Hij is als componist ook
verantwoordelijk voor de
aanstekelijke hitsingles
18
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‘Disco Really Made It’, ‘Hey
Girl’ en ‘Rock ’n Roll’ van
deze Haagse band. En niet te
vergeten ‘Tokyo, I’m on my
way’. Gruppo beleefde de afgelopen twee jaar een meer
dan geslaagde comeback
met het album ‘GREAT’ en
de gelijknamige tour langs
poppodia en festivals.
Jan Rot behoeft met een
carrière die inmiddels ruim
vier decennia omspant
eigenlijk geen nadere
introductie. “Misschien
wel de beste tekstdichter
van Nederland. Die taal
lijkt van elastiek, zeg. Hij

maakt het onmogelijke
mogelijk”, aldus Frits Spits
vorig jaar in zijn programma
de ‘Taalstaat’ op Radio 1.
Eerder bestempelde hij Jan
Rot al als “de Koning van de
hertaling”.

Massada

de 70er jaren de basis van de
band die grotendeels uit
Molukse muzikanten
bestaat. Massada is voor een
belangrijk deel bepalend
geweest voor de introductie

Massada heeft een bijzondere
plaats in het Nederlandse
muziekgebeuren. Oprichter
Johnny Manuhutu legde in

van een geheel nieuwe
sound in Nederland.
Massada was pionier/
trendsetter en grossier op
het gebied van gebruik
van uitgebreide percussie
instrumentarium en hun
muziekstijl kreeg veel
navolging van bands binnen
Nederland.
Door hun spectaculaire
optredens op o.a. Pinkpop
en de lovende kritieken in
delen van Europa en Azië
(o.a. Int. Java Jazz festival)
maakte de band haar live
reputatie waar. De muziek
wordt door de groep zelf
als Latin Rock / Percussion
Rock betiteld. Massada
speelt uitsluitend eigen
composities!
Massada heeft hits gehad
met nummers als Latin
Dance, Dansa en Sageru.

Een bijzonder gegeven is
de nummer 1 hit Sajang E,
gecomponeerd door Johnny
Manuhutu en Zeeuwse
gitarist Rudy de Queljoe.
Sajang E is het enige Maleis/
Indonesisch getinte nummer
dat in Nederland en o.a. in
Duitsland en België ooit
de hitladders heeft mogen
betreden.
Baronda
Begin maart 2018 werd in
het kader van 40 jaar Massada de officiële release van de
nieuwe M40 years live cd/
dvd met de titel Baronda,
waarin alle grote Massada
hits te horen zijn, op swingende wijze gelanceerd.
In 2020/2021 zal Massada
middels de ‘Baronda Live’
theater-tour hun muzikale
carrière op een zeer speciale
wijze verder prolongeren.
En dus ook bij Groede Live!

Helaas geen
Oldtimer
Weekend
Groede
in 2020
Op het moment is het
een bizarre tijd voor
iedereen omtrent het
coronavirus. Mede
hierdoor heeft het
bestuur besloten dat het
Oldtimer Weekend 2020
GEEN DOORGANG zal
vinden en het OWG
wordt dus verzet naar
het 2e weekend van juni
2021!
Wij, als bestuur, mogen
geen risico nemen met
de gezondheid voor
deelnemers, vrijwilligers
en derden.

Zaterdag 6 juni

Grote Kerk Groede
Aanvang concert 20:30
Deuren open om 19:45

Het bestuur en alle
vrijwilligers hopen op
begrip voor dit besluit.
Wij hopen er in 2021
weer een mooi
evenement van te
maken.

Kaarten aan de kassa of
via onderstaande link:
grotekerkgroede.com

Namens het bestuur
van Oldtimer
Weekend Groede.

Zaterdag 18 juli

Grote Kerk Groede
Aanvang concert 20:30
Deuren open om 19:45

Let op: vanwege de
dansbare muziek slechts
een beperkt aantal
zitplaatsen!

De Dorpsomroeper	
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Wie of wat is er Nieuw
in Groede? Met die vraag
gaan we voor deze rubriek
op pad. Deze keer kwamen
we uit bij een nieuw
bedrijf wat is opgericht
door Groedenaar Tim van
Steen. Zijn nieuwe bedrijf
richt zich op het beleggen
in financiële markten.
Nadat Tim (20) zijn HAVO
op het Zwincollege had
afgerond, was het voor hem
een lastige keuze wat zijn
vervolgstudie zou gaan
worden. Hij koos voor een
ICT opleiding, maar had
al snel gezien dat het niks
voor hem zou gaan worden.
Hij stopte en ging op zoek
naar een studie waarbij hij
zijn echte passie verder kon
ontwikkelen; de aandelenhandel. Sinds zijn 14e heeft
hij daar grote belangstelling
voor en het maakte hem
daarom niet uit waar of hoe
lang de opleiding zou gaan
duren. Hij kwam uit bij de
opleiding Applied Financial
Trading, een specifieke
opleiding voor vermogensbeheer en precies wat hij
zocht. Deze intensieve
opleiding van 4 maanden
werd enkel gegeven in Hong
Kong en Londen. Aangezien
20

De Dorpsomroeper

Londen hoger stond aangeschreven en wat dichter
bij de deur was, maakte
hij de keuze om zich in te
schrijven aan de London
Academy of Trading.
Na een eerste intake gesprek
in Londen kreeg hij te
horen dat hij mocht starten.
Een hele uitdaging om op
17-jarige leeftijd op kamers
te gaan in Londen en als
jongste van de opleiding
te zijn zonder iemand te
kennen. Het werd een hele
intensieve periode, met
lesdagen van 7u ’s ochtends
tot 5u ’s middags gedurende
4 maanden. Maar ook een
hele leerzame periode, met
mentoren uit het bedrijfsleven die veel praktijkervaring konden delen
met de studenten. Met zijn
vastberaden motivatie
lukte het Tim om het
diploma te behalen (met
een Distinction Grade!)
en doordat hij kort daarna
ook 18 jaar werd, kon hij
zijn eerste account openen
als belegger. Hiermee
heeft hij de basis gelegd
voor zijn huidige
bedrijf.

Tim handelt in aandelen,
grondstoffen en valuta. Hij
houdt de markt nauwlettend
in de gaten en maakt keuzes
om in bepaalde aandelen,
grondstoffen of valuta te
investeren. Na een aankoop
zorgt hij ervoor dat zijn aandelen bij een bepaald winstmaar ook bij een bepaald
verliespercentage direct weer
verkocht worden. Hierdoor
beperkt hij zowel zijn risico’s
als zijn verliezen. Over de
afgelopen 2 jaar heeft hij
een overall rendement
behaald van 7,4%.
De klanten bij Van Steen
Market Research hebben net
als Tim een account aangemaakt op het beleggingsplatform e-Toro en hun
accounts zijn zo ingesteld
dat ze automatisch elke
actie kopiëren die Tim
uitvoert, zonder dat ze daar
verder iets voor moeten

doen. Mensen die al vanaf
het begin bij het bedrijf
zijn aangesloten, hebben
dus alle acties van Tim
gekopieerd en dus ook een
zelfde resultaat behaald van
+ 7,4% over hun geïnvesteerd vermogen. Ze betalen
geen fee aan Tim, maar
kopiëren enkel zijn strategie
en zien precies welke acties
hij uitvoert. Op elk moment
is het mogelijk om in- of uit
te stappen, het geld staat
niet ‘vast’ op je account.
Tim hoopt vanuit zijn
kantoor in het oude
postkantoor in Oostburg
de komende tijd meer
naamsbekendheid te krijgen
op de Zeeuwse markt en
een consistent resultaat te
behalen met weinig risico.
Mocht u geïnteresseerd
zijn kunt u Tim ten allen
tijden bereiken via mobiel
of zijn website, de eerste
Groedenaren hebben zich
al aangesloten!
Van Steen Market Research
vansteenmarketresearch.com
06-12125016

Slopen voor Dorcas, wordt
Stichting Utgoejedoen!
Inmiddels hebben we een stichting gevormd met
als naam ‘Utgoejedoen’ . Ook zijn we begonnen
met de bouw van een loods op de Transitoweg 100
te Nieuwvliet (Sinte Pier). Daarnaast is er ook een
eigen website (www.utgoejedoen.nl), waarop u
bijvoorbeeld de voortgang van de aanbouw kunt
volgen en andere nieuwsberichten van de stichting
zult kunnen zien.
Het slopen doen we nog steeds! Kapotte apparaten
worden gedemonteerd en allerlei metalen zamelen
we in. Zolang de loods nog niet klaar is kunt u nog
steeds terecht bij de Mr. A. Roeststraat 10.
We zien uw spullen graag tegemoet! De opbrengst
gaat voornamelijk naar het Leger des Heils in
Terneuzen.
Groetjes Arjan en Karin de Hullu 06-36366707
De Dorpsomroeper	
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een onwerkelijke tijd
Geen kinderen op school, weinig kinderen op straat.
Juffen die zoveel mogelijk vanuit thuis proberen werken,
maar zo af en toe wel op school te vinden zijn om het
onderwijsaanbod voor de kinderen door te laten gaan.
We hopen iedereen weer snel op school te kunnen
ontvangen! Hieronder een update van wat activiteiten
die hier op school hebben plaatsgevonden en die we
jullie niet willen onthouden.

Carnaval

Dit jaar hebben wij met de hele school
carnaval gevierd in “De Zagerij”. ’s Morgens
was het feest voor de kinderen van groep
1 t/m 4 en ’s middags was het feest voor
de kinderen van groep 5 t/m 8. Wij kijken
terug op een fantastisch carnavalsfeest!!
Hartelijk dank aan Lizzy en Remco, die dit
hebben mogelijk gemaakt. Ook de Raad van
Elf willen we hartelijk danken om dit feest
met de kinderen van de Meerstromenschool
te vieren.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Looptouw

In groep 1 & 2 wordt er gebruik gemaakt
van een looptouw. Voor ons de perfecte
oplossing om met onze, momenteel,
27 kleuters veilig samen op pad te gaan.

27 kleuters
veilig samen
op pad

Violist Mathieu van Bellen

Groep 5 & 6 heeft een gastles gehad van de bekende violist
Mathieu van Bellen. Hij is geboren in Hulst en op vroege leeftijd
in de muziekwereld terecht gekomen. Nu treedt hij voornamelijk
op in Amsterdam en Londen.
Hij heeft verteld over zijn leven als musicus, heeft zijn instrument
meegenomen en ons laten horen welke stukken hij zoal speelt.
De kinderen vonden het erg interessant! Deze gastles is mede
mogelijk gemaakt door het Cultuurmenu!

Nationale Voorleesdagen 2020
Letterfeest

Eindelijk was het dan zover: Na kern 6 van
de methode Veilig Leren Lezen is het tijd om
“Het Letterfeest” te vieren met de kinderen van
groep 3! De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen
van groep 3 waren hiervoor allen uitgenodigd. De
kinderen hebben na kern 6 alle letters en dubbelklanken geleerd. Dus tijd voor spelletjes in de
school in de vorm van een “feestcircuitje” met de
onderdelen “letterbingo”, een “lettermuts”, “letters
meppen” enz. Aan het einde van de middag kregen
de kinderen natuurlijk hun “Letterdiploma” met
een zakje letterkoekjes mee.

Gefeliciteerd, leeskanjers van groep 3!
22
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Het belang van lezen en voorlezen is dat het in hoge
mate bijdraagt aan de taalontwikkeling van kinderen.
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op
woordenschat, spelling en tekstbegrip. Hoe meer
woorden kinderen lezen, hoe vaker kinderen woorden
tegenkomen, hoe beter zij deze woorden opslaan en
weer kunnen reproduceren. Daarom doen wij met
onze school mee aan de Nationale voorleesdagen.
In de groepen 1 t/m 4 is het prentenboeken “Moppereend” voorgelezen. Dit is het prentenboek van het jaar.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat ook het
voorlezen aan de allerkleinsten centraal. Voorlezen
maakt je leuker, er worden herinneringen
voor het leven gemaakt. Enkele van onze
De peuters hebben
kinderen uit groep 8 zijn tijdens deze dagen
genoten, maar
bij peuterspeelzaal de Schavuitjes gaan
ook onze “grote”
voorlezen. Ook dit jaar was het weer een
kinderen!
groot succes!
De Dorpsomroeper	

23

Techniek

Op dinsdag 10 maart hebben de kinderen
van groep 7/8 de opdracht van techniek
gepresenteerd. De klas had groepjes gemaakt.
Zo hadden we 8 verschillende groepjes die
samen aan de opdracht werkten,
thuis en op school.
De opdracht was maak een vliegend object.
De voorwaarden waar het aan moest voldoen
waren:
• Het moet vleugels hebben.
• Het moet zelf ontworpen en gemaakt zijn.
• Het object moet zelf de afstand overbruggen.
(Dus bijvoorbeeld niet op batterijen).
Er waren 3 prijzen te winnen:
1 prijs voor de mooiste.
1 prijs voor de beste presentatie.
1 prijs voor het overbruggen van de langste afstand.

De Groede Meermarkt

Op de Meerstromenschool hebben de
kinderen van groep 3 en 4 gedurende 2
weken geleerd hoe ze een “echte “ winkel
moesten opbouwen, bestellingen moesten
inpakken en klaarzetten en vervolgens
op afhaalmomenten de klanten moesten
bedienen die hun bestellingen kwamen
afhalen en betalen.
Het is een tweejaarlijks project waarbij de
kinderen leren rekenen met geld: optellen
van bedragen en wisselen van geld. Daar-

Wij houden een Bag2School
Kledinginzameling actie!
Elk groepje had
ontzettend hun
best gedaan!

naast hebben ze geleerd hoe ze bestellingen
moesten afwegen op een echte, ouderwetse
weegschaal met behulp van gewichten (zoals
het vroeger ging), maar daarbij dan dus moesten
nadenken over grammen en kilo’s. Verder
waren er natuurlijk etiquette regels te leren
hoe je netjes met klanten om moest gaan en
behulpzaam moest zijn.
De kinderen hebben genoten en veel geleerd!
De agrarische producten zijn grotendeels
gesponsord en/of tegen inkoopprijzen aan de
school verkocht waardoor we een winstbedrag
konden maken dat ten goede komt aan lesmateriaal voor groep 3&4. Dit gaat extra
materiaal worden voor het vak rekenen.
Alle kinderen, de juffen van groep 3&4 en het
Team van de Meerstromenschool bedanken
heel hartelijke onze leveranciers voor hun
medewerking in deze.
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Dit waren: biologische leghenboerderij “TOK,
TOK”, De Dobbelaere uit IJzendijke voor
honderden biologische eieren en biologisch
akkerbouwbedrijf Jento Hoeve uit Schoondijke
voor heel veel kilo’s aardappelen,
bieten, uien, pompoenen en
leren rekenen met
walnoten.
geld: optellen van
bedragen en wisselen
van geld

Alle in te zamelen spullen zijn bedoeld
voor hergebruik.
Ophaaldatum: 12 mei 2020 om 9.00u
U kunt de zakken nu al op school inleveren
in het halletje aan de voordeur of in de
fietsenstalling!
Wat mag wél ingezameld worden?
• Goede kwaliteit tweedehands kleding
• Kleding volwassenen
• Kleding kinderen
• Lakens
• Dekens
• Gordijnen
• Knuffelbeesten
• Schoenen (per paar)
• Riemen/ceintuurs
• Handtassen
Graag in goed afgesloten zakken.
Wat mag niet ingezameld worden?
• Vuile of natte kleding
• Gescheurde of beschadigde kleding
• Enkele schoenen
• Afgeknipt materiaal
• Matten
• Tapijten (ook geen vliegende)
• Kussens
• Dekbedden
• Snuisterijen
• Bedrijfskleding
• Industriële gordijnen /
industrieel beddengoed
Meer informatie is te vinden op
www.bag2school.nl
De Dorpsomroeper	
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Heimwee naar
het eerste
‘coronaloze’
voetbalweekend
“De koffie loopt, sportiever
gaat het voorlopig niet worden”. Deze woorden geven
kortweg weer hoe de stand
van zaken is wat betreft
de sportieve activiteiten.
Waar normaal gesproken op
vrijdagavond de voetbaltas
wordt ingepakt, op zaterdagmorgen de weg naar het
voetbalveld wordt bewandeld,
blijft de tas nu onaangetast
in de kast en blijven kleed-

kamerdeuren dicht en de
kantine gesloten.

Bizar

Bizar, historisch, eng.
Het zijn woorden die we
soms gebruiken voor een
gescoord werelddoelpunt
of een onnavolgbare actie
op de groene mat. Echter, er
vinden geen onnavolgbare
passeeracties plaats. Het
enige wat kan passeren is

Het voetbalseizoen is voor v.v. Groede al in maart ten einde gekomen. De doelen zijn inmiddels van
het veld en de velden zijn opnieuw doorgezaaid en worden beregend. De veldmeester krabte eens
goed achter zijn oren: “Zo vroeg, dat heb ik nog nooit meegemaakt”. We vermoeden dat bij aanvang
van seizoen 2020/2021 de velden er als een biljartlaken bij zullen liggen..!

corona, op zoek naar een
volgende slachtoffer. Het
klinkt bizar, historisch en
eng tegelijk. Het is deze
tegenstander van de afgelopen
en komende weekenden,
die de voetbal als een niet te
passeren verdediger in haar
greep houdt. Corona is ons
voorlopig te snel af en zorgt
daarmee voor lege voetbalvelden.

Gemis

Natuurlijk missen we de
voetbalweekenden. Niet
alleen de groene velden, maar
ook het gefluit van vogels en
de scheidsrechter en verder
alle kleine dingen die onze
vereniging kleur geven. Zelfs
de z.g. “jankert” wordt gemist.
De man van het theater, die 90
minuten loopt te klagen en te
schelden. Het zijn de spelers
die het talent bezitten om

na een tackle door te rollen
tot aan de kantine of na een
schouderduw niet alleen
de zijlijn overvliegen, maar
ook de naastgelegen sloot en
Woordweg nog meepakken
om het vervolgens uit te
schreeuwen alsof ze in een
ravijn storten. We missen ze.

Wachten

Het is nu wachten op het
eerstvolgende ‘coronaloze’

voetbalweekend. Op de dag
dat we weer als jonge koeien
het veld op mogen stormen en
we weer in het kleedlokaal op
de houten bankjes, op minder
dan 1,5 meter afstand, mogen
omkleden. Het hamsteren
van zakken qurantainechips
kan weer gestaakt worden.
Niemand die hierom maalt,
want het zou betekenen dat
we onze grootste tegenstander
ooit hebben verslagen.

Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
www. het-overleg.nl
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“Het is nu even zo en het
Nooit geweten dat ik het
zo zou missen; d’n oek
van de straate. Ik ben
er nu al vier weken niet
meer geweest en ik ga er
voorlopig ook niet meer
naar terug. Zolang ons
opgedragen wordt om
binnen te blijven, blijf ik
binnen. Al moet ik nog
een jaar hier samen met
mijn vrouw vanachter
de geraniums het leven
beleven, zolang dat virus
uiteindelijk maar weg
gaat vind ik het prima.
Neemt natuurlijk niet
weg dat ik d’n oek wel mis.
“Euj oeist”, “A hoet en bie
joe”, “A hoet eej, em me
nog nieuws”, “Nee weinig
nieuws”, “Oké dan benk
weer deu”, “Dag eej”.
Gewoon van die simpele
gesprekken mis ik het
meest. Of bijvoorbeeld
je hand opsteken naar
onbekende voorbij fietsende
mensen, die zich vervolgens
dan weer afvragen of ze me
ergens van zouden moeten
kennen. Of grètt’n om een
Duitse toerist, die met een
veel te dikke Mercedes

achteruit probeert in te
parkeren op de Markt waar
eigenlijk net maar ruimte
is voor een Fiat500. Die
simpele dingen mis ik nu het
meest in deze tijd. Maar ik ga
ze nu zeker niet opzoeken,
als dit het enige is wat ik
moet missen, dan doe ik het
best goed volgens mij.
Nee, het zijn bijzondere
tijden. Ik had bijvoorbeeld
nooit gedacht dat ik nog zou
meemaken dat de grenzen
dicht zouden gaan. Een
grens waarvan ik dacht dat
deze in huidige tijden niets
meer dan een stukje historie
is en lijntjes op papier waren
voor de vorm. Een grens die
we formeel nog gebruiken
om over te schakelen op
een ander netwerk of om
in plaats van 80 km/u naar
70 km/u als snelheidslimiet
te schakelen. Een grens die
nog met zwart-witte paaltjes
staat aangegeven, voor het
geval een toerist er geïnteresseerd in is. Maar toch niet
een grens die bepaalt of je
erbij hoort of niet? Toch niet
een grens die bepaalt of je
nu wel of niet buiten mag

komen of boodschappen bij
de lokale bakker mag doen?
Ik heb altijd al een zwak
gehad voor België, maar
nog nooit heb ik me meer
Nederlander gevoeld dan nu
in deze periode.
Dat er in 2020 dus nog
steeds een harde grens is
tussen de twee buurlanden,
werd wel duidelijk toen ik
door Retranchement reed.
Ik zag verderop iets oranjes
op de weg staan, ik dacht
eerst dat het wegwerkzaamheden zouden zijn.
Toen ik echter dichterbij
kwam, zag ik dat dit een
grote zeecontainer was die
de Belgen dwars op de weg
hadden gezet. Zelfs met de
fiets kon je er niet langs
glippen. De grens is dus echt
dicht! Toen ik thuis kwam
heb ik voor de zekerheid
toch nog even opgezocht of
zowel Nederland als België
nog steeds in de Europese
Unie zaten. Dit was nog
wel steeds het geval, maar
van een Unie is momenteel
zeer weinig sprake. Elk land
in Europa doet zijn eigen

is niet anders”
ding en iedereen pakt de
coronacrisis op zijn eigen
manier aan. Hoe lang gaat
dat goed gaan? Wat is de
houdbaarheid van onze
Europese Unie? Even naar
de film in Knokke en daarna
om een Big Mac naar de MC
Donalds, gaan supporteren
voor Club Brugge en op
zaterdagavond op stap naar
Club54 in Oedelem. Behoren
deze activiteiten tot het
verleden? En komt de
rijksdaalder en stuiver
weer terug in ons leven?

Zo rigoureus zal het wel niet
lopen, maar dat deze hele
coronacrisis zijn sporen
zal nalaten is voor mij al
duidelijk. Ik zou het er graag
met u eens over hebben,
maar dat gaat nu helaas
niet. D’n oek van de straate
is voorlopig ook dicht en
een digitale versie daarvan
doe ik niet aan.
“Het is nu even zo en het is
niet anders” zegt m’n vrouw
dikwijls. Daar heeft ze gelijk
in, de pauze knop is nu even

ingedrukt. Wanneer de play
toets weer aangeraakt zal
worden, weten we niet. Tot
die tijd steek ik mijn hand
gemiddeld vier keer per
dag op naar mijn vrouw,
hebben we gesprekken als
“Euj oeist”, “A hoet en bie
joe”, “A hoet eej, em me
nog nieuws”, “Nee weinig
nieuws”, “Oké dan benk
weer deu”, “Dag eej” en zit
ik te grètt’n als ze mee d’r
stofzuiger weer eens vast
komt te zitten.
S.Z.

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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Groedenaren
over de grens
Rens Risseeuw in
Nieuw-Zeeland
Als je in Groede woont en
een agrarische stage in
het buitenland moet gaan
doen, hoef je daar mogelijk
maar een kleine 30 kilometer voor te rijden om
in het buitenland (België)
aan de slag te gaan. Maar
Rens Risseeuw uit Groede
dacht daar toch net even
anders over. Hij stippelde
een mooi plan uit voor
zijn stage en besloot om
het een kleine 19.000
kilometer verderop eens
te gaan bekijken op het
zuidereiland van Nieuw
Zeeland. En zo geschiedde,
het werd een prachtige
reis en een mooie levenservaring.

Rens (20) zijn interesse voor
de agrarische sector is mede
ontstaan doordat hij van
thuis uit al van jongs af aan
meehelpt bij de graanhandel aan de Woordweg.
Mede daarom volgt hij de
studie Bedrijfskunde &
Agribusiness aan de HAS
Hogeschool in den Bosch.
Een 4-jarige opleiding,
waarbij de studenten in het
derde jaar een buitenlandse
stage moeten uitvoeren, de
zogeheten ‘ingenieursstage’.
Daar waar ze bij graanhandel
Risseeuw het product na
de oogst ontvangen van de
boeren, leek het Rens interessant en leerzaam om eens
een stap eerder in de keten
te gaan kijken en juist het
oogstproces mee te maken.
De periode dat hij stage kon

gaan lopen was van november
tot maart en aangezien de
seizoenen in Nieuw-Zeeland
tegenovergesteld zijn aan
die van Nederland en het
daar dus hoogseizoen was
voor het oogsten, was de
keuze voor Nieuw-Zeeland
al snel gemaakt.
Samen met drie klasgenoten
begon de zoektocht naar
geschikte bedrijven. Rens
en zijn goede vriend Edwin
Rijk kwamen in contact met
Turley Farms, het grootste agrarische bedrijf van
Nieuw-Zeeland. Al snel was
het in kannen en kruiken,
ze waren van harte welkom!
Op 20 november vertrok
hij samen met drie klasgenoten naar Nieuw-Zeeland.
Een eerste tussenstop was
Dubai, waar ze enkele dagen
zijn gebleven en onder
andere het hoogste gebouw
ter wereld hebben bezocht,
de Burj Khalifa (828 meter).
Daarna zijn ze doorgevlogen
naar het stadje Temuka in
Nieuw-Zeeland, waar Turley
Farms zich bevindt.
Wat al snel duidelijk werd,
is dat het daar allemaal een
stuk groter is dan hier. In
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onze regio praten we over
boeren met ca. 50 hectare
aan landbouwgrond, bij
s het hoogseizoen in totaal
ca. 3500 hectare geoogst
worden. De machines zijn
groter uitgevoerd en de
stagiaires hebben zelfs
een eigen huis waar ze in
kunnen verblijven. Rens zat
in een huis met 7 stagiaires
afkomstig uit Nederland,
Engeland, Duitsland en
Canada.
Bij aankomst eind november
waren de gewassen nog
niet rijp en hebben ze twee
weken geholpen in de haver,
die in pakken gewikkeld
werd voor het veevoer. In de
periode rond Kerst is Rens
samen met de 3 medestudenten vanuit den Bosch
gaan rondtrekken over het
Zuidereiland. In drie weken
tijd zijn ze door een prachtige
natuur heen gereisd en
hele mooie dingen gezien.
Van de fjorden bij Milford
Sound, tot de prachtige
uitzichten bij Lake Tekapo
en het skydiven bij de stad
Wanaka.

Bij terugkomst begin januari
was het tijd om te oogsten,
er waren verschillende
gewassen waarbij ze konden
helpen. In januari de wintergerst en het graszaad en
vanaf februari kwam daar
ook tarwe, koolzaad, klaver,
uien en spinaziezaad bij.
Rens hielp mee en reed
op tractoren, combines
en verrijkers en keek zijn
ogen uit over hoe alles daar
werd aangepakt. Zo waren
er beregeningsapparaten
(pivots) die landerijen van
150 hectare met watervoorraad uit de bergen
kon voorzien van water
(mooie opbrengsten van
ca. 14 ton/hectare(!)) en
werd het gehakselde stro
dat op de landerijen lag
na het oogsten in de brand
gestoken (ter verbetering
van de bodem). Ondanks dat
het hard werken was, gaf
het wel veel voldoening om
hier later weer met z’n allen
over te kunnen praten en
om ook een vergelijking
te maken met hoe het
hier in Nederland gaat.
En gelukkig was er na die
6 dagen hard werken op
zaterdagavond nog wel tijd
voor een verdiend biertje
in de lokale pub met alle
(dorstige) stagiaires.

te zien hoe het er op die
schaal aan toe gaat. En om
dan met stagiaires van over
de hele wereld samen hard
te werken, maar ’s avonds
ook gezellig een biertje te
kunnen drinken, hij zou er
zo terug naar toe gaan!

Toen begin maart de oogst
van de tarwe en het graszaad
klaar waren, is Rens teruggekeerd naar Nederland.
Hij kan terugkijken op een
mooie en leerzame stage,
waarbij hij heeft kunnen
beleven hoe het er aan
toe gaat bij de schakel die
voor de graanhandel in de
keten staat. Het is mooi om
De Dorpsomroeper	
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Wafelbak in de
Seniorensoos
Interesse
om uw gras door
ons te laten maaien?

Zaterdag 22 februari vond
de eerste wafelbak middag
in de Soos plaats. Zo’n 20
personen hadden zich
aangemeld om een wafel
te komen eten of ook om
te komen bakken. Dat
was ook een beetje de
insteek, dat de leden ook
actief konden meedoen.
De ijzers werden aangezet
en eenmaal op temperatuur
gevuld met het beslag. Al
gauw werd de Soosruimte
gevuld met de geur van
vers gebakken wafels. Ze
werden geserveerd met
bruine basterd suiker en
natuurlijk “goeie boter“.
Daar er wat ruim aan beslag
was ingekocht, werd er nog
snel een campagne opgezet
om ze per zak te verkopen.
Hiervan werd goed gebruik
gemaakt, zodat we rond
twee uur los waren. Dank
aan alle bakkers en
baksters voor het meehelpen bakken.

Hiervoor kunt u ons ook dit jaar weer
benaderen. Ook voor andere klusjes,
zoals uw container buiten zetten.
Neem contact met ons op:
Sam en Job Seen
Markt 32 Groede / 06-11716677

Vri jwi llig ers
gezoch t vo or de
Jaa rm ark t

Na de wafelmaaltijd
kon er nog gesjoeld,
gerummikubd en gekaart
worden. Rond vier uur
ging een ieder weer
huiswaarts, al dan niet
met nog een heerlijke
zak wafels.

Donderdagmiddag van 16:00u tot 20:00u
zoekt Stichting Verenigd Groede nog
vrijwilligers om bij de hekkens te staan
die het dorp afsluiten. Bel Daisy de Smet
of contacteer Stichting Verenigd Groede.

Dig ita le
Do rp so mroe per
on tva ng en?

Mocht u mensen kennen die de
Dorpsomroeper graag digitaal willen
ontvangen (of wilt u hem graag zelf
digitaal ontvangen), stuur dan een
mail met naam en mailadres naar
dorpsomroeper@gmail.com. De vraag
was gekomen om hier een mailinglijst
voor op te stellen, en daar willen we
graag gehoor aan geven. Na het uitkomen
van de Dorpsomroeper, zullen we de
digitale versie sturen naar degene die
zich hebben aangemeld voor
deze mailinglist.
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O pro ep: zo rg in d ez
ti jd en ee n be etje e
m ee r vo o r el ka a r!
Bede

nk deze periode een
kan je er voor elkaar zijn s wat vaker, hoe
de buurman of buurvrou? Zwaai eens naar
je opa en oma. Maak w. Bel eens naar
plaat voor personen ineen leuke kleureenzamer zijn in deze pede buurt die wat
riode. Blijf gezond
allemaal!

Tip van EHBO Groede
Hopelijk moet niemand dit doen, maar
reanimatie tijdens de coronacrisis gelieve te
doen zonder te beademen. Ook de maskers
zijn niet corona proof. Alleen hartmassage is
voldoende tot er professionele hulp is.
Dit is via Hartslag.nu verspreidt.

Vrijwilligers
gezocht!
Het Kindercomité is nog op zoek
naar vrijwilligers! Vind je het leuk om
bij één van de activiteiten te helpen
of in het comité te komen?
Aanmelden kan via
kindercomitegroede@gmail.com

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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Groede Literair heeft besloten om
De Avond van de Poëzie #9 van 20 juni
door te schuiven naar 19 juni 2021.

De Schrijversavond #5 gaat vooralsnog door op
14 november 2020.
De minibieb is tijdelijk gesloten ter voorkoming
van verdere verspreiding van het coronavirus.

Aanleverdata
Dorpsomroeper
2020
Dit is de tweede Dorpsomroeper
uitgave van 2020. Voor het komende
jaar is er een schema opgesteld om
voor iedereen duidelijk te krijgen
wanneer de Dorpsomroepers in het
dorp bezorgd gaan worden:

> 3e uitgave
25 juni
15 juli
> 5e uitgave
25 november
15 december

> 4e uitgave
25 september
15 oktober
U
 iterlijke
aanleverdatum:
In de brievenbus:

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

Activiteiten
in Groede
Een bijzondere activiteitenagenda
deze keer. Er zijn tot 1 juni geen
activiteiten van onder andere Groede
Live, de Muziekvereniging Groede-Breskens, de Groese Duintjes of
Groede Podium. Ook zijn er geen bijeenkomsten in de Senioren Sociëteit
of een inloop-spreek-half-uurtje van
de Dorpsraad. We hopen uiteraard
dat deze agenda bij onze volgende
uitgave in juli weer wat meer gevuld
zal zijn.
4 mei
Taptoe-signaal
vanaf Grote Kerk Groede
om 19:58 door Martine Kunst
12 mei		
Kledinginzameling
Meerstromenschool
6 juni			
Groede Live! presenteert Pophelden.
NL: Hans Vandenburg / Jan Rot
18 juli		
Groede Live! presenteert Massada
Inzameldata oud Papier 2020
Oud papier: 9 mei, 13 juni, 11 juli,
4 augustus, 12 september, 10 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!
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