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Voor u ligt een speciale editie van de Dorpsomroeper. Normaal  
gezien zou u de brievenbus moeten vergroten, omdat hij er anders  
niet doorheen past. Normaal gezien zou u moeten lezen over hoe het  
was tijdens de Kermis, Koningsdag en het Oldtimer Weekend Groede. 
Normaal gezien zou u moeten lezen wat voor activiteiten er staan  
gepland voor de kinderen tijdens de Kindervakantieweek en hoe 
hard we weer aan het werk zijn om de Jaarmarkt tot een groot succes 
te brengen. Normaal gezien zou u moeten lezen over de prachtige 
concerten in de Grote Kerk en hoe de senioren- en jeugdelftallen het 
afgelopen seizoen gepresteerd hebben. Normaal zouden we een  
prachtig mooie agenda voor u in elkaar steken van alle bijeen- 
komsten, evenementen en activiteiten in en rondom Groede. 

Maar het ziet er nu anders uit… we leven in het ‘nieuwe normaal’.  
We moeten nu op anderhalve meter het nieuws bespreken op ‘d’n oek 
van de straate’ en nog niet met z’n allen ‘mee een pintje in ’t café’.  
We moeten wennen aan dit ‘nieuwe normaal’ en langzaamaan komen 
we weer uit onze vertrouwde beschermde schulpje en zoeken we onze 
vertrouwde sociale bubbel weer op. 

De redactie heeft afgelopen tijd wel gezien dat de Groedenaren, zo 
goed als ze dit kunnen in deze bizarre periode, er het beste van weten 
te maken met elkaar. Vol respect naar elkaar toe! Een compliment 
hiervoor! 

De zomervakantie staat voor de deur en dat zal voor velen anders 
worden dan normaal. ‘Playa del Groede’ en ‘Saint Pierre sur Mèr’ zijn 
de plaatsen waar de vakantie gevierd wordt. Aan een strandhokje of 
gewoon met de handdoek aan het paviljoen, we hopen op prachtig 
weer met Spaanse temperaturen en een Franse bourgondische inslag.

We hopen dat we u in deze editie weer genoeg kunnen vermaken.  
U leest over de eerste activiteiten die er weer aankomen, over nieuwe 
kleine Groedenaartjes en ter vermaak een heuse fotoquiz! We wensen 
iedereen een hele fijne zomervakantie, blijf goed op elkaar passen en 
blijf gezond! 

De redactie
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Nieuws v/d
DorpsraadVanuit de dorpsraad 

Groede is er een project 
opgestart genaamd 
“Groede Fit 2025”. Het 
doel van dit project is om 
een plaats te creëren in 
het dorp waar jong en oud 
kan samen komen om te 
bewegen en te ontmoeten 
en zodoende de fysieke 
en sociale gezondheid 
van Groede in stand te 
houden en waar mogelijk 
te verbeteren. Men kan 
hierbij denken aan een 
sportkooi, skatebaan en/
of fitnessapparaten in de 
buitenlucht. 

De aanleiding voor dit 
project is divers. Vanuit het 
Groese burgerparticipatie  
traject zijn er een aantal 
pijlers opgesteld, waar 
“speelmogelijkheden  
voor jongeren creëren” en 
“stimuleren van sport &  
bewegen” er twee van 
waren. Daarnaast is er in 
2019 naar aanleiding van 
het kernbezoek een enquête 
naar alle Groedenaren uit-
gegaan, daarin kwam naar 
voren dat er een plaats voor 
jongeren om te ontmoeten 
en te bewegen miste in het 
dorp. Als laatste is dit project 
tot stand gekomen naar 
aanleiding van de nieuwe 
omgevingswet, die onder 
andere ook focust op een 
gezondere leefomgeving. 

In de afgelopen weken is er 
een projectplan opgesteld 
en een kleine commissie 
samengekomen om dit 
project vorm te geven. Het 
projectplan is voorgelegd
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aan de gemeente en 
die waren er erg 
enthousiast over. 
Het plan zal in fases 
worden uitgevoerd, 
waarbij de eerste stap 
is om een locatie 
te bepalen en tot een  
eerste ontwerpschets te 
komen. De locatie op het 
sportpark achter de “ballen-
vanger” en de kleedkamers 
van de v.v. Groede heeft 
momenteel de voorkeur. 

In dit project willen we graag 
zoveel mogelijk Groedenaren 
betrekken, en dus ook de 
jongeren die in eerste 
instantie de doelgroep zijn. 
Eind juni hebben we het 
project gepresenteerd op de 
basisschool bij groep 7 & 8 en 
zijn we samengekomen met 
enkele Groese jongeren uit 
de eerste tot en met derde 
klas van het Zwin College. 
We hebben ze gevraagd 
wat hun zouden willen en 
hen gevraagd een eerste 
schets te maken. Deze ideeën 

zullen allemaal 
meegenomen worden in het 
uiteindelijke ontwerp. 

Wat betreft de kosten zullen 
we ons gaan beroepen op 
verschillende subsidie 
kanalen. De eerste brieven 
hiervoor zijn al de deur 
uit en we hopen volgend 
jaar dit budgetplan rond te 
hebben, zodat er in 2022 
begonnen kan worden met 
de aanleg.

Groede Fit 2025
informatieavond 
verkeer Boerenhol

 
Als u nog ideeën heeft 
aangaande dit project horen 
we het graag! Ideeën over 
subsidie kanalen, ideeën 
over het ontwerp, ideeën 
over de uitvoering of ideeën 
over de locatie. We horen 
het graag!

Voor meer informatie kunt 
u terecht op www.groede.
net, waar u het projectplan 
kunt vinden. U kunt ook 
altijd iemand van de dorps-
raad aanspreken of een 
mailtje sturen naar  
dorpsraadgroede@gmail.com. 
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Woensdagavond 8 juli 2020 
werden de inwoners van 
Boerenhol door de Provincie 
Zeeland uitgenodigd voor 
een informatie avond. Wet-
houder de Feijter was ook 
aanwezig op deze avond. De 
Provincie Zeeland pre-
senteerde een pakket van 
verkeer remmende maatre-
gelen. De inwoners konden 
hier een eerste reactie op 
geven. Op een construc-

tieve wijze voorzagen de 
inwoners van Boerenhol de 
Provincie van hun feedback. 
Voor het terugdringen van 
de verkeersintensiteit door 
Boerenhol was nog geen 
plan van aanpak bekend. 
De bewoners waren het er 
over eens dat er dringend 
behoefte is aan een visie 
van de Provincie, samen 
met de gemeente Sluis en 
het Waterschap hoe men 
de verkeersintensiteit door 
Boerenhol wil aanpakken.
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In verband met de onzekerheden rondom 
covid-19, heeft het bestuur van Groede 
Literair het besluit genomen haar activiteiten 
een jaar door te schuiven. Hopelijk is in 
2021 de situatie positief verbeterd zodat 
we weer mooie literaire avonden kunnen 
organiseren, met voldoende publiek. De 

minibieb blijft, hoe jammer 
ook, nog gesloten. Dit om geen 
besmettingshaard te creëren.
 
Houd onze website in de gaten
www.groedeliterair.nl 

Nieuw seizoen, nieuwe  
kansen. Na een bijzondere 
start dit jaar heeft Fonteyn 
besloten te gaan samenwerken 
met Bakkerij Doens. 

Joost Doens 
(IJzendijke, 
2002) werkt al 
sinds zijn 13e 
bij een bakker 
in Boekhoute 
(België) 
waar hij het 
bakkersvak 
leerde en vervolgens zijn  
expertise uitbreidde tijdens 
de opleiding Patissier aan 
Ter Groene Poorte in Brugge.

Dankzij de Corona uitbraak 
(hij volgt een opleiding tot 

Het nieuwe seizoen bij Fonteyn
sommelier en zijn stages 
gingen niet door) begon hij 
met bezorgen van authentiek 
Belgisch brood in de streek. 
Door alle positieve reacties 

heeft hij besloten dit 
voort te zetten en breidt 
hij nu uit met een pick-
up point in Groede. Vijf 
dagen, van zaterdag t/m 
woensdag kunt u bij 
Fonteyn terecht om uw 
bestelling van Bakkerij 
Doens op te halen.  
Bestellingen kunt u plaatsen 

via www.bakkerijdoens.nl. 
Daarnaast hebben we diverse 
koffiekoeken, pistoletjes en 
croissants en kunt u vanaf 
9.00 uur ook ontbijten bij 
Fonteyn. Verder blijft u 
voor de vertrouwde taart, 

ambachtelijk ijs, lunch en 
borrel bij ons terecht kunnen 
uiteraard. 

Tevens zijn we bezig om in 
samenwerking met het  
Comité Jaarmarkt op de datum 
 waarop normaal gezien de 
Jaarmarkt had plaatsgevon-
den, vrijdag 31 juli, iets te 
organiseren voor het dorp 
en voor de vrijwilligers van 
de Jaarmarkt Groede. Dit 
moet nog verder uitgewerkt 
worden met de diverse 
partijen en de gemeente, 
wordt vervolgd, we houden 
u op de hoogte. Wij hebben 
er zin in!

De maanden juli en augustus 
zijn we geopend van 9.00 
uur tot 21.00 uur. 

De kracht van Groede Festival is dat 
iedereen welkom is en dat mensen al 
dwalend langs de acts zich laten verrassen 
en zich verwonderen. Beperkingen 
als een maximum aantal bezoekers of 
verplichte vaste zitplaatsen passen daar 
niet bij. 

In de afgelopen maanden overheersten  
bezorgdheid over de gevolgen voor onze 
sponsoren en onzekerheid over wat er wel 
of niet zou mogen in september. Dit maakte 
dat wij de voorbereidingen stopgezet 
hebben. Na de laatste tijdingen vanuit Den 
Haag staat het voor ons vast: in 2021 gaan 
we ons weer vol inzetten om een mooi 
festival te organiseren. 

Het is een lastige beslissing omdat we 
ons ervan bewust zijn dat Groede Festival 
plezier voor velen betekent: het publiek 

dat dit uitje altijd enorm waardeert, de vrij-
willigers, die elk jaar met zoveel energie en 
overgave meehelpen om het festival te doen 
slagen en de artiesten die graag in Groede 
optreden en die dit klusje aan het eind van 
het seizoen goed kunnen gebruiken. We 
gaan ervan uit dat Groede Festival volgend 
jaar weer mogelijk is. Daar zien wij allemaal 
naar uit. 

Als je in de tussentijd iets van de festival- 
sfeer wilt proeven, bezoek dan onze website 
www.groedefestival.com, daar vind je de 
foto’s van voorgaande jaren. Via Facebook, 
Instagram en de Groede Festival website 
houden we je op de hoogte van de  
ontwikkelingen en plannen.

We wensen iedereen een fijne zomer toe. 
Tot ziens in 2021!

Werkgroep Groede Festival

Groede Festival verplaatst naar 2021

Pick-up 
point

Burg. J.C. Everaarslaan 9 
4503 AA Groede

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN 
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF
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Wat is Buurtzorg?
Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorgani-
satie opgericht in 2007 en sinds 2012 ook 
werkzaam in West Zeeuws-Vlaanderen. 
Buurtzorg bestaat uit kleine teams die 
thuiszorg verlenen. Er is gestart met 1 team 
voor heel West Zeeuws-Vlaanderen en door 
uitbreiding van cliëntenaanbod inmiddels 
met 3 teams werkzaam, te weten; Buurtzorg 
West Zeeuws-Vlaanderen 2, team Oostburg 
en ons team West Zeeuws-Vlaanderen.
Het concept van Buurtzorg lijkt eigenlijk 
heel veel op het vroegere systeem van de 
wijkverpleging. Toen kwam de wijkzuster 
langs, die tijdens hetzelfde zorgmoment alle 
persoonlijke zorg en verpleging gaf.

Wie zijn wij?
Ons team is Buurtzorg West Zeeuws-  
Vlaanderen, gestart op 1 april 2012 en bestaat 
uit 6 enthousiaste verpleegkundigen en 2 
wijkziekenverzorgenden. Daarnaast hebben 
wij de beschikking over 2 oproepkrachten.
Wij streven naar de best mogelijke zorg 
voor onze cliënten, hier gaan en staan we 
voor! Tevens hebben we nog een oproep-
kracht die specifiek ingezet wordt bij 
zorgaanvragen voor vakantiegangers in de 
kustregio.

Welke zorg bieden wij?
Verpleegkundige en persoonlijk zorg bij u 
thuis, na bijvoorbeeld ziekenhuisopname, 
of wanneer u ziek bent en graag zelfstandig 
thuis wilt blijven wonen. Wij bieden hulp 
met persoonlijke verzorging, zoals onder-
steuning met douchen en aankleden. Ook 
verrichten wij op verzoek van uw huisarts 
of behandelend specialist verpleegkundige 
handelingen zoals het geven van injecties, 
het verzorgen van wonden, catheter- en 
stomazorg. Voor palliatieve zorg, zorg in 
de laatste levensfase, kunt u ook bij ons 
terecht. 

Ziek zijn en ouder worden gaat vaak 
gepaard met zorgen, handicaps en beper-
kingen. Wij helpen u hiermee om te gaan 
en zoeken indien nodig, samen met een 
fysio- of ergotherapeut naar hulpmiddelen 
en mogelijke oplossingen. Dit zodat u zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven 
wonen.

Onze werkwijze
Tijdens het eerste zorgmoment bespreken 
we de zorgvraag. We houden rekening met 
uw beperkingen, maar kijken ook zeker 
naar uw mogelijkheden. Wij werken niet 
met in - en uitklokken aan uw voordeur, 
maar houden rekening met de zorgbehoefte 
van de cliënt. Dit zal per dag variërend kunnen 

Buurtzorgteam  
West Zeeuws- 
Vlaanderen stelt  
zich voor

zijn, net wat u nodig heeft. Wij
informeren u over het tijdstip van het vol-
gende zorgmoment en wanneer dit wijzigt, 
wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

in welke dorpen bieden wij thuiszorg aan?
Ons team biedt thuiszorg aan in Breskens, 
Cadzand, Cadzand-bad, Groede, Nieuwvliet, 
Schoondijke en Zuidzande.

Wordt thuiszorg vergoed?
Buurtzorg heeft contracten met alle zorg- 
verzekeraars. Er zijn geen kosten aan de 
zorg voor u verbonden, de zorg wordt  
betaald door uw zorgverzekeraar.  
U krijgt geen factuur van ons.

Hoe kunt u onze zorg aanvragen?
Wanneer u zorg nodig heeft, of meer infor-
matie wenst, kunt u zonder een verwijzing 
van de huisarts persoonlijke- of verpleeg-
kundige zorg aanvragen. U kunt dit tele-
fonisch aanvragen. De zorg wordt indien 
mogelijk vaak al dezelfde of een volgende 
dag ingezet.

contactgegevens
Per december 2019 zijn we verhuisd naar:
Oranjeplein 1, 4511 CK Breskens.
Tel. 06- 57937874

(Wij zijn hier niet altijd aanwezig i.v.m 
onze werkzaamheden in de wijk, maar  
telefonisch altijd bereikbaar voor het maken 
van een afspraak)
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Hoewel het Coronavirus 
nogal wat minder goede 
effecten heeft gehad op 
onze planningen (diverse 
“Groede Live”- concerten 
verplaatst; alle bruiloften 
verplaatst of afgezegd; 
diverse exposities afgezegd; 
openstellen kerk voor be-
zoekers uitgesteld) zijn we 
1 juli toch weer opengegaan 
voor bezoekers. Het bestuur 
van de stichting is heel blij 
met de inzet van de gidsen 
die de openstelling mogelijk 
maken. Tijdens de opening 
gelden vanzelfsprekend de 
regels die het R.I.V.M. heeft 
opgesteld.

Op dinsdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag zijn we open van 
14.00 – 17.00 uur. Voor de 
liefhebbers draait er af en 
toe een film waarin de toren 
over zijn bestaan vertelt en 
waarin diverse bewoners 
van weleer over hun leven 
in die tijd vertellen. Boven-
dien kunnen de bezoekers 
die dat willen informatie 

Grote kerk Groede open voor bezoekers sinds 1 juli…!
krijgen over de monumentale 
Grote Kerk van Groede.

Op woensdag en donderdag 
is er een speciaal programma. 
De deur gaat open:
 
Van 14.00 – 14.15 uur en is 
tijdens het programma ge-
sloten. Voor de mensen die 
om 14.15 uur binnen zijn 
wordt bovengenoemde film 
gedraaid. In die film wordt 
Nederlands gesproken. Wie 
er genoeg van heeft kan 
weggaan wanneer hij of zij 
dat wil. De kerk kan al dan 
niet met toelichting bezich-
tigd worden tot 15.00 uur

Van 15.00 – 15.15 uur en 
daarna weer dicht. Voor de 
mensen die om 15.15 uur 
binnen zijn wordt boven-
genoemde film gedraaid. 
In die film wordt deze keer 
Duits gesproken. Wie er 
genoeg van heeft kan weg-
gaan wanneer hij of zij dat 
wil. De kerk kan al of niet 

met toelichting bezichtigd 
worden tot 16.00 uur

Van 16.00 – 16.15 uur en 
daarna weer dicht. Dit blok 
is dan weer zoals het eerste 
blok. Om 17.00 uur gaat de 
kerk dan dicht.

Gelukkig kunnen we dit 
jaar toch nog één expositie 
aankondigen. Vanaf 23 juli 
exposeert Yolenta Becude 
uit Breskens haar schilde-
rijen.

Er zijn mensen bezig om 
meer dingen te organiseren 
in Grote Kerk Groede.  
Daar kan nu nog niets met 
zekerheid over gezegd worden. 
Houd de website in de 
gaten en volg de 
aankondigingen in 
de krant of het 
advertentieblad. 
Wie weet tot ziens in 
Grote Kerk Groede.

coronapraatjes
Zoals we de afgelopen tijd al gemerkt 
hebben, zijn we in tijden van crisis  
creatief met het bedenken van gespreks- 
onderwerpen. Hierbij kunt u denken 
aan: ‘wat voor spelletje speel jij vanavond’, 
‘zullen we om 21:00 even videobellen 
met een paar vrienden of ‘welke puzzel 
zullen we nu leggen’. Afijn, je kon het zo 
gek niet bedenken.

Echter is in deze tijd van het Coronavirus 
een nieuw gesprekonderwerp in Groede  
ontstaan. Wellicht heeft u het wel al vernomen 
maar op dit moment is op Twitter en Instagram 
de hashtag #oeveeheefthetbiejoeheregend 
enorm trending (hip voor de ouderen onder 
ons). De regenmeters zijn in onze regio 
niet aan te slepen en naar het schijnt zijn 
er al een tal van bedrijfjes opgericht om 
deze enorme aanvraag van regenmeters te 
verwerken.

Want in de tijden van corona, waarbij we 
ons huis niet teveel mochten verlaten, was 
het prachtig weer. Duizend zonnen, van 
IJsheiligen werd niet gepraat en menig voor- 
en achtertuin zag eruit om door een ringetje 
te halen.

Er werd gesproken over een enorme 
droogte en er werd gevreesd voor één van 
de droogste jaren uit deze eeuw. Voor de 
zonliefhebber geen wolkje aan de lucht, maar 
voor de boeren in Groede was het minder 
goed nieuws. Menig boer of tuinhouder uit 
Groede maakte zich lid van een Facebook-
pagina of Whatsappgroep om de stand van 
het water in de gaten te houden samen met 
zijn collega’s. Er wordt op dit moment bijna 
nergens anders over gepraat dan over  
#oeveeheefthetbiejoeheregend.

De vraag is om uw waterstand deze zomer 
goed bij te houden, want je moet toch mee 
kunnen praten met ‘het praatje van de dag’. 
Was het een buitje voor ’t stof of is het weer 
met bakken uit d’n hemel komen vallen? 
Om hierover mee te kunnen praten moet 
je toch weten hoeveel het heeft geregend, 
hoeveel mm zat er nou echt in die regen-
meter? De verschillen tussen Groede-Zuid, 
Groede-Centrum en Groede-Bad zijn groter 
dan u denkt!

In 2020 heeft het in Groede tot eind juni al 
379 mm geregend. Hiermee zitten we boven 
het jaargemiddelde gemeten over de jaren 
1981-2010, toen was het 352 mm gemiddeld 
in de eerste helft van het jaar. 
(bron: www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/
geografische-overzichten/archief/maand/rd).

DE  DORPSOMROEPER 11



DE  DORPSOMROEPER 1312 DE  DORPSOMROEPER

Zoals velen misschien  
gehoord hebben ben ik 
op zoek geweest naar een 
nieuwe collega. Nou, die  
is gevonden! Ik wil jullie  
via deze weg dan ook  
voorstellen aan mijn  
nieuwe collega  
K(n)apster, Charlotte!

kapsalon 
k(n)apper 

bestaat 5 jaar  

Hoi allemaal!

Ik ben Charlotte Plasschaert, wonend 
in Oostburg en inmiddels 15 jaar in 
het kappersvak. Nog steeds met ple-
zier in het vak, maar wel de droom 
gehad om zelfstandig te worden. Ik 
ben een echt “mensen mens” en wat 
ik leuk vind is haar mooi maken. Ik 
zie deze uitdaging om op zelfstan-
dige basis te werken dan ook als 

een kans en heb er super veel zin in! Vanaf 
1 Augustus ben ik te vinden in de salon. Afspraken zijn te 

maken via telefoon nummer 0117-308171.

Wie weet tot snel in de spiegel van K(n)apper!

Uiteraard houden ook wij voor,  
tijdens en na een afspraak rekening  

met de richtlijnen van het RIVM. 
Vicky & Charlotte

en is inmiddels 
bekend in 

“de Hroe”!
Een cadeauwinkel in Groede
Wist u dat er aan de Slijkstraat in de lock 
down periode van de coronatijd toch van 
alles gebeurd is? De Erfgoed / Vers&Lekker 
winkel van Het Vlaemsche Erfgoed heeft 
een metamorfose ondergaan. Deze is herin-
gericht en heeft nu zelfs een paar zitjes kun-
nen creëren voor mensen, die even moeten 
uitrusten van het bezoek aan Groede en het 
museumstraatje. 
  
Herinrichting winkelgedeelte
Naast streekproducten, wijnen (wit, rood, 
rosé), sappen, jams en ander lekkers dat op 
de Juutsom boerderij in Waterlandkerkje 
gemaakt wordt, vindt u in de winkel ook 
leuke Zeeuwse cadeau artikelen. Er is 
een kleine collectie houten speelgoed en 
keramiek. Drie regionale ambachtelijke 
kunstenaars bieden hun zelf vervaardigde 
producten aan: allerlei artikelen groot en 
klein van wol, waaronder sieraden, zijde 
producten, leuke schilderijtjes en door 
een edelsmid gemaakte prachtige kleine 
sieraden. Op verzoek kunnen ze zelfs iets 
speciaals voor u maken. Kortom, er is nu 
een nieuwe kleine cadeau- en delicatessen-
winkel  in Groede.

uitbreiding collecties
Naast de bestaande museale items in het 
straatje is de erfgoedcollectie in het winkel-
pand ook uitgebreid met de vitrine-presentatie 
van een deel van een huisartsen- en opticien-
collectie, speelgoed uit vroeger tijd en een klein 
deel van de Marianne Willemsen collectie. 
Marianne woonde vroeger in Groede en  
had later in de Molenstraat een eigen pand 
met haar Stichting ‘Spelend gaat het beter’. 
Marianne ontwierp speelgoed voor gehan-

Van alles gebeurd bij 
Het Vlaemsche Erfgoed

dicapte kinderen die daarmee al spelend 
bepaalde therapeutische oefeningen 
konden doen. Ze schreef daarover een 
aantal instructieboeken. Op lagere scholen 
werden haar boeken gebruikt om met simpel 
materiaal leuke dingen te maken, maar 
ook medische specialisten in ziekenhuizen 
tot ver over de grenzen maakten gebruik 
van haar therapeutische materiaal. Bij haar 
overlijden heeft ze heel veel achtergelaten 
en de familie heeft de collectie indertijd aan 
Het Vlaemsche Erfgoed geschonken. 

Veel van Marianne’s materiaal dat achterbleef 
waren basisonderdelen voor therapeutisch 
speelgoed (wij hebben begrepen dat diverse 
dames in Groede brei- en naaiwerk voor haar 
verricht hebben om modellen te maken).  
Onder leiding en met behulp van één van de 
ambachtelijke kunstenaars  zullen de deel-
nemers van zorginstelling Juutsom, die soms 
ook meehelpen in de winkel, deze basis- 
modellen verder afmaken, waarna ze in de 
winkel te koop zullen worden aangeboden. 
De opbrengst hiervan wordt geschonken 
aan Stichting Klara (een stichting die  
St. Juutsom financieel ondersteunt met het 
doel om extra’s te bekostigen, die niet uit 
de zorggelden betaald kunnen of mogen 
worden, maar nodig zijn voor een kind of 
alle deelnemers). Dit lijkt ons in de geest 
van Marianne.

Zo komt Het Vlaemsche Erfgoed na de lock 
down periode hernieuwd weer tot leven. 
Vrijwilligers, medewerkers en cliënten van 
Juutsom ontvangen u graag in de Erfgoedwinkel 
(tevens startpunt van uw museumbezoek). 
In Huistheater De Twee Duiven gaan de 
voorstellingen eveneens weer van start.

De openingstijden van Het Vlaemsche Erfgoed (en dus ook van de winkel)  
zijn deze zomer: Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.

In verband met de Coronamaatregelen moet voor museumbezoek vooraf  
gereserveerd worden. Dit kan telefonisch op nummer 06–29313112.

U bent van harte welkom!
Heeft u vragen? Mail naar  
erfgoed@zeelandnet.nl of bel  
0117-372414. Graag tot ziens!
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Getijdenduiker
Sinds de getijdenduiker 
is geopend en zeewater 
Waterdunen binnenkomt, 
is getest met het in- en 
uitlaten van het water. De 
getijdenduiker is een uniek 
stukje techniek. Wat op de 
tekentafel is bedacht en be-
rekend, is nu in de praktijk 
uitgebreid getest. Dit heeft 
veel inzicht opgeleverd. 
De resultaten zijn positief, 
maar een optimalisatie is 
nog wel nodig. Op dit mo-
ment worden maatregelen 
uitgewerkt om de getijden-
duiker te optimaliseren. 

Werkzaamheden in 
Waterdunen
Waterdunen is al ver gereed, 
maar nog niet af. Werk-
zaamheden die de Provincie 

Zeeland nog moet uitvoeren 
zijn de aanleg van de wan-
delpaden met bebording, de 
inrichting van de boulevard, 
enkele duinovergangen 
voor de camping en de inrit 
voor auto’s die straks naar 
de toegangsweg voor de 
gasten van het recreatiepark 
gaan. Ook de andere partij-
en in het gebied zitten niet 
stil. Recreatieondernemer 
Molecaten gaat het recrea-
tiepark inrichten. Stichting 
Het Zeeuwse Landschap zal 
op verschillende plekken in 
het gebied nog werkzaam-
heden doen, zoals de aanleg 
van verschillende poelen en 
op een later moment van de 
aanleg van het informatie-
punt Welkom in Waterdunen. 
De parkeergelegenheid voor 
‘Welkom in Waterdunen’ 

wordt door gemeente Sluis 
aangelegd aan de zuidkant 
van de Puijendijk. 

Vogels ontdekken broed- 
eilanden Waterdunen
Middenin Waterdunen 
liggen acht vogeleilanden. 
Bij elkaar zijn ze ongeveer 8 
hectare groot. Door een dikke 
toplaag van schelpen zijn 
de eilanden heel geschikt 
voor kustbroedvogels, zoals 
kluten, plevieren, sterns 
en meeuwen. In afgelopen 
jaren hebben al kleine aan-
tallen vogels op deze eilanden 
gebroed. Nu er getijde is 
in Waterdunen, is het een 
drukte van belang op de 
eilanden. De vogels hebben 
Waterdunen ontdekt!

Hekken rondom killetje 
Buiten geplaatst
De werkzaamheden aan de 
buitenzijde van ‘t Killetje 
zijn afgerond. Door de hoge 
stroomsnelheid is het te ge-
vaarlijk om nog bij ’t Killetje 
te recreëren. Daarom heeft 
waterschap Scheldestromen 
een hekwerk geplaatst van 
ongeveer 300 meter lang. 
Het hek loopt door tot aan 
de duinen en moet voorkomen 
dat mensen te dicht bij het 
water komen. 

Brug bij parkeerplaats 
Walendijk gereed
De werkzaamheden aan de 
brug bij de parkeerplaats 

aan de Walendijk, zijn grotendeels af-
gerond. Alleen de bovenlaag wacht nog 
op afwerking. Deze krijgt dezelfde af-
werking als de paden die in het gebied 
komen, zodat het één geheel is. Straks, 
wanneer de paden in Waterdunen zijn 
aangelegd, is deze brug een van de toe-
gangspunten tot het gebied. Omdat het 
gebied nu nog niet toegankelijk is, is de 
brug afgezet met hekken.

Zilte teelt van start
Het is zo ver! Nick Sinke, eigenaar van 
Biosfeer Groede, is gestart met de teelt 
van zilte kruiden in Waterdunen. 
                In samen-

werking met 
stichting Het 
Zeeuwse 
Landschap is 
een ontwerp 
gemaakt van 
het teeltge-
bied en in de 
grote kas op 
zijn bedrijf 
in Groede is 
hij aan het 
experimen-
teren met 
planten. 

De voorbereidingen zijn 
inmiddels al ver gevorderd, het gebied 
ligt klaar. In oktober begint het in-
planten en zaaien en in totaal worden 
straks honderd verschillende gewassen 
geteeld (o.a. lamsoor, zeekraal, zeeba-
naantjes, vlieren, wilde peen en er zijn 
experimenten met 4 soorten haver). 
Met het zaaien en planten in oktober 
2020 wordt de eerste bescheiden oogst 
verwacht in 2021. 

Wilt u meer lezen over de bijzondere 
zilte teelt van Nick Sinke en op de 
hoogte worden gehouden van het 
nieuws rondom het gebied Waterdunen? 
Ga dan naar www.waterdunen.com en 
abonneer je op de nieuwsbrief. 

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

wwwww.mmaakkoonzzereegiooduuuurzaameer.nl
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Ondanks het feit dat corona toesloeg op 
het meest verschrikkelijke moment van 
de bedrijven van Stijn, thibo en Marc, 
bleven ze de moed erin houden. Normaal 
gezien zou er nog wel voldoende vlees 
op de botten zitten van de laatste paar 
goede jaren in de horeca, ware het niet 
dat alles direct is geïnvesteerd in nieuwe 
bedrijven.
 
Al hetgeen in De Drie Koningen sinds 2012 
is verdiend hebben Stijn en Marc in de Bier-
brouwerij DUTCH BARGAIN, in het pand 
aan de Blekestraat en in het webshop bedrijf 
Holland Craft Beer en Beerware gestopt. 
Allemaal startende bedrijven waar nog geen 
geld wordt verdiend, maar geld bij moet.
 
Corona had de bedrijven van de drie heren 
niet slechter kunnen treffen.
 
De Drie Koningen werd abrupt gesloten op 
16 maart om 1800 uur en is sindsdien een 
afhaalmaaltijd gaan aanbieden. Tien vaste 
personeelsleden thuis die moesten worden 
doorbetaald en daarbuiten alle andere vaste 
lasten. Gelukkig zijn we door bestellingen 
van vaste gasten in beweging kunnen 
blijven.

 
Door de creatieve mensen in het team van 
DUTCH BARGAIN (ook zes vaste perso-
neelsleden in dienst en heeeel veel kosten) 
en de enorme bijdrage van onze fans, werden 
er enorm veel pakketjes verkocht aan con-
sumenten in Nederland en ver daarbuiten 
(Zweden was ’t verst weg). Die hebben ons 
er doorheen gesleept.
 
Bij Holland Craft Beer en Beerware zijn het 
consumenten geweest die meer gingen 
bestellen, maar de grootste omzet uit de 
Corona tijd, waren de door onszelf ontwikkelde 
verzenddozen. JOPEN, Bird Brewery, Gulpener 
en noem ze maar op. Allemaal kopen ze 
sindsdien onze verzenddoos. Er zijn heel 
wat doosjes verschoven en verkocht in de 
afgelopen weken.
 
Op de koop toe stond er een investeerder op, 
die vond dat we tijdens de crisis vooral door 
moesten kunnen met het gebouw aan de 
Blekestraat.
 
Dus wat leert t ons? Van je fans moet je ‘t 
hebben. Dank daarvoor!
 
En nu mogen we gelukkig weer open. Jullie 
Groedenaren (fan of niet) zijn allemaal weer 
van harte welkom.

De tentoonstelling is te bezoeken  
van 12 juli t/m 4 oktober 2020.
Alexandra Engelfriet werkt als artist-in- 
residence op VierVaart aan een installatie 
op de beneden- en bovenetage van de 
projectruimte. Er is 8 ton ruwe Zeeuwse 
klei uit de omgeving op de vloer gestort. 
Deze massa is de basis, de bodem, van het 
project Immerse Impress Imprint.

Ze zal steeds opnieuw in de klei onder- 
dompelen en het met haar lichaam omvor-
men in een geïmproviseerde choreografie. 
Regelmatig maakt ze van een tijdelijke 

VierVaart nodigt u graag uit voor de tentoonstelling
iMMERSE iMpRESS iMpRiNt
Alexandra Engelfriet
artist-in-residence 2020

situatie een afdruk op linnen. Deze 
afdrukken zullen blijvend getuigen van 
een gebeurtenis die op een specifiek 
moment plaatsvond in dit voortgaande 
proces van ‘shape-shifting’.

De kleivloer zelf wordt op twee manieren 
gezien en ervaren, van dichtbij en van 
bovenaf.

Het werk zal ter plekke ontstaan, vanuit 
de energie van de plek en de omgeving.

Al ruim 25 jaar werkt Alexandra Engelfriet 
met de vormbare materie van aarde: klei, 
zand, slib en leem. Engelfriet’s artistieke 
aanpak is zeer fysiek. In haar grote instal-
laties in binnenruimtes en performances 
op buitenlocaties vormt zij de materie 
met haar hele lichaam, maar wordt 
ook zelf gevormd door het proces.

tevens te zien
werk van Jan Eric Visser en Nan Groot 
Antink

Openingstijden projectruimte
zaterdag en zondag
13.00 uur - 17.00 uur
06 2485 7625 / Iris Cornelis
Reserveren voor bezoek is noodzakelijk 
via info@viervaart.nl

VierVaart
Barendijk 5
4503 GT Groede

Nieuwe reeks Zomer-
avond-concerten aan  
Zee in 2021
Al meer dan 30 jaar organiseert de 
Stichting Zomeravondconcerten aan Zee 
concerten in west Zeeuws-Vlaanderen. 
Vanwege  de aangescherpte regels ten 

gevolge van het Coronavirus vinden er  
helaas in juli en augustus geen Zomer-
avondconcerten plaats in de kerkjes van 
Groede, Nieuwvliet, Cadzand, Retranche-
ment, Aardenburg en Waterlandkerkje.

In 2021 hoopt de Stichting weer een nieuw 
concertreeks te kunnen aanbieden. 
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Groede in de zomer

Als de Blikken gevuld zijn

Dansend rond de kerk
draaien de huizen in een ring
De klinkers klinken
en drinken op
de volgende ronde

DORpSWiNkEL 
VAN iWAARDEN

 Laat u verrassen.

De torenhoge eenvoud
zoekt dekking in de zon
Voor blindgangers die zwerven
en glurend in de vensters
van hun frustraties
weer verder lopen

In de kransen krioelen kraaien
kroost krauwt kranig mee
De klok slaat speelkwartier
en er is geen haan die er naar 
kraait

En de Markt gevuld is met 
blikken

- Jacobus, juli 2020 -

bekend muzikant in de 
streek op zijn accordeon 
en samen met zijn vrouw erg actief 
voor de Hervormde Kerk te Groede. 

Om na 70 jaar huwelijk nog steeds zo  
gelukkig bij elkaar te mogen zijn is niet 
velen gegeven, zoals ze zelf zeggen:  
“We mogen niet klagen”.

Nogmaals van harte gefeliciteerd en we 
wensen jullie nog vele jaren samen in  
goede gezondheid!

Foto: © Camile Schelstraete

Een 70 jarig huwelijks- 
jubileum in Groede!
Op 27 april 1950 stapten dhr. Cor Kotvis en 
zijn vrouw Janny Kotvis-de Groote in het 
huwelijksbootje. Zeventig jaar later (!) zijn 
ze nog steeds bij elkaar, nog steeds gelukkig 
samen en in goede doen. Ondanks de bijzon-
dere periode waarin het plaatsvond, werd de 
dag van het platina jubileum (27 april 2020) 
een dag om niet te vergeten.

Bij hun woning aan de Dijckmeesterstraat 
kwam die dag zelfs burgemeester Marga 
Vermue langs, om ze persoonlijk en op gepaste 
afstand van harte te feliciteren. Onder toe-
ziend oog van de buren hebben ze een erg 
aangenaam gesprek met de burgemeester 
gehad. Maar daar hield het die dag niet bij 
op, ze kregen vele brieven en telefoontjes 
van vrienden en kennissen door heel het 
land. Als kers op de taart kregen ze zelfs 
bericht van de Commissaris van de Koning, 
Han Polman.

Dhr. Cor Kotvis (93 jaar) en zijn vrouw 
Janny (89 jaar) zijn in 1950 getrouwd in 
Schoondijke en wonen nu al 32 jaar in 
Groede. Door het vele vrijwilligerswerk wat 
ze hebben verricht, hebben ze in de loop der 
tijd vele mensen leren kennen en er goede 
vrienden aan overgehouden. Dhr. Kotvis 
was een gekend scheidsrechter in Zeeland 
en ver daarbuiten, maar was daarnaast ook 
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Wie of wat is er Nieuw in Groede?  
Met die vraag gaan we voor deze rubriek 
telkens weer op pad. Deze keer stellen we u 
weer de allernieuwste en kleinste inwoners 
van Groede voor. Heeft u zelf ook een klein 
Groedenaartje gekregen, maar staat deze er 
nog niet bij? Stuur dan een mooie foto en wat 
informatie naar dorpsomroeper@ 
gmail.com. Namens de redactie willen wij  
de trotse ouders heel veel geluk wensen!

Bowy Goethals
 03-07-2020   3370 gram   47 cm

Mama: Marijn van den Hemel
Papa: Ruben Goethals
Trotse zus: Rosy Goethals

Siem de Houck
 02-11-2019   2870 gram

Mama: Birgit Heemskerk
Papa: Wouter de Houck
Trotse zus: Tess de Houck

Dies de Lange
 01-06-2020   3374 gram   50 cm

Mama: Anne Martens
Papa: Siemen de Lange
Trotse zus: Lillie de Lange 

in 1985 opende Adrie 
Oosterling (singer-song-
writer) zijn Huistheater 
De twee Duiven aan 
de Slijkstraat te Groe-
de. Vanuit deze plek 
werd met een team van 
mensen om zijn theater 
heen Het Vlaemsche 
Erfgoed ontwikkeld en 
de Lutherse kerk geres-
taureerd. 

De Twee Duiven werd door 
de jaren heen het levende 
muzikale onderdeel van 
de Vlaemsche Erfgoed 
formule. 
In Het Vlaemsche Erfgoed 
hebben de laatste jaren ook 
mensen met een beper-
king een plek gevonden. 
Zij brengen vanuit hun 
boerderij prachtige streek-
producten mee naar de 
Slijkstraat.
 
Vanaf 1985 tot nu schreef 
Adrie in De Twee Duiven 
met liefde voor taal en 
muziek ieder jaar een 
programma met luister- 

Huistheater De twee Duiven 35 jaar!!

en  cabaretlied, anekdote 
en poëzie. Dat betekent 
dat nu, na 35 jaar, geput 
kan worden uit een rijk 
repertoire. Ook dit jaar 
werd weer nieuw materiaal 
geschreven.

Om in dit jubileumjaar 
repertoire van zowel 
vroeger als nu aan bod te 
laten komen, presenteert 
Adrie deze zomer drie ver-
schillende programma’s. 
Het feestje moet per slot 
van rekening toch gevierd 
worden. De aantallen per 
programma zijn zeer klein: 
10 – 15 personen. Dit uit 
respect voor de regelge-
ving, maar ook om met een 
comfortabel gevoel van 
de voorstelling te kunnen 
genieten. Persoonlijker en 
intiemer theater kan bijna 
niet. 

Begeleiding op vleugel, 
Indisch harmonium, 
accordeon

www.adrieoosterling.nl

DEZE ZOMER  
Corona Proof Jubileum- 
voorstellingen.

-  Dinsdag  
 “35 jaar Ome Ko en zo...”    

 dialect programma

-  Donderdag  
“Kort maar krachtig...”

 recent repertoire

-  Vrijdag  
 “De blijvertjes... “
  een selectie uit 35 jaar 

repertoire

ALLE VOORStELLiNGEN:
•  Vanaf  7 juli t/m augustus 

op dinsdag, donderdag 
en vrijdag

•  Corona proof: 1,5 meter 
afstand, zeer kleine aan-
tallen per voorstelling, 
persoonlijk theater

•  Lekkere versnapering bij 
de koffie

•  60 minuten programma
•  20.00 uur deur open, 

buiten terras; 21.00 uur 
programma

•  22.00 uur einde pro-
gramma, terras na afloop 
mogelijk

•  Entree €12,50 ; betaling 
liefst per pin

•  Alleen op reservering:  
06 – 50617910

Privé voorstellingen het 
hele jaar op andere dagen 
ook mogelijk:
10 – 15 personen.
Bij grotere aantallen kan 
uitgeweken worden naar 
de Lutherse Kerk Groede. 

Mason van den Hemel
 19-8-2019   4052 gram

Mama: Cathy de Vries
Papa: Bart van den Hemel

Amon de Rijk
 01-04-2020   3420 gram   51 cm

Mama: Anne Ruytenburg
Papa: Yoshua de Rijk
Trotse broer: Rowin de Rijk
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in de afgelopen periode zagen we dat 
veel dorpsbewoners eens een extra wandel- 
tocht maakten doorheen het rustige 
dorp. Je zou zeggen dat je na verloop van 
tijd wel alle plekjes in het dorp uit je 
hoofd kent, maar is dat wel zo? 

We zouden graag eens uw kennis testen van 
het dorp, als u zowat overal al bent geweest 
moet onderstaande oefening een koud 
kunstje voor u zijn. We zoeken telkens de 

naam van de straat waar de fotograaf stond 
toen hij de foto nam. Schrijf de letters in de 
gekleurde vakjes achter elkaar en je komt 
tot het antwoord wat we zoeken. Stuur het 
goede antwoord op naar dorpsomroeper@
gmail.com of steek het in de brievenbus bij 
Blekestraat 39 in Groede, uiteraard in beide 
gevallen met vermelding van uw naam en 
adres. Onder de goede antwoorden verloten 
we een mooie prijs!

Raad de plaat!
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Bunkertochten
Waar jong en oud tegen-
woordig geniet van het 
(buiten)leven, was Speel- en 
bunkerpark Groede Podium 
75 jaar geleden een plek 
waar 250 Duitse militai-
ren verbleven. Tijdens de 
Bunkertochten die deze 
zomer, vanaf 9 juli t/m 27 
augustus, iedere donderdag 
plaatsvinden om 10.30u en 
11.30u, wordt stilgestaan bij 
wat zich in het park heeft 
afgespeeld. 

De bunkers van Groede 
Podium zijn stille getuigen 
van de Tweede Wereldoorlog 
(1939-1945). Groede Podium 
maakte als Stützpunkt 
Groede onderdeel uit van 
de Atlantikwall, de Duitse 
verdedigingslinie langs de 
Europese kust. Tijdens de 
rondleidingen van circa één 
uur vertelt een gids (in het 
Nederlands of Duits) over 
hoe de 250 Duitse militairen 

hier tijdens de Tweede Wereld- 
oorlog hebben gewerkt en 
geleefd. Een aantal bunkers 
zijn ook van binnen te 
bewonderen. Een zaklampje 
meenemen van thuis maakt 
de ontdekkingstocht in de 
bunkers compleet. 

kosten 
Deelname aan de Bunker- 
tocht bedraagt € 3 p.p. 
voor kinderen tot 13 jaar 

en €6 p.p. voor 13 jaar en 
ouder. Dit is inclusief een 
consumptie in het Hoofd-
kwartier, het restaurant van 
Groede Podium. De tocht gaat 
door vanaf 15 personen en er 
kunnen maximaal 20 perso-
nen per rondleiding mee.  

Data, tijden en  
aanmelden?  
www.groedepodium.nl. 
Bij het aanmelden kan de 
voorkeurstaal aangegeven 
worden. We vragen ieder 
rekening te houden met de 
voorzorgsmaatregelen. 

Foto: wandelevent SlZ

Spring in ’t park!
Van zaterdag 1 t/m 
maandag 3 augustus as. 
kunnen jong en oud de 
grootste outdoor storm-
baan van Zeeland in 
Groede Podium trotseren. 
Terwijl de ouders een 
lekker plekje zoeken op 
het terras of in het park, 
kunnen de kinderen 
eindelijk uitrazen tijdens 
Spring in ’t Park.

Voor grote én kleine 
kinderen
Speciaal voor grote 
en kleine kinderen: 
springen, klimmen en 
vliegen! Niets is te gek 
op de 150-meter lange 

SPR  NG
in 't Park

springkastelen

1-2-3 aug.

stormbaan 150m

info en tickets:groedepodium.nl

1,20m

Gerard de Moorsweg 4      Groede      www.groedepodium.nl

I
>
 1

20
cm

stormbaan (vanaf 1m20). 
Ook aan de allerkleinste 
deelnemers is gedacht. 
Naast de bekende 
trampolines en speeltoe-
stellen, staan er ook toffe 
springkussens doorheen 
heel Groede Podium. 

tijdsblokken
Om iedereen de kans en 
ruimte te geven, zijn er 
speciale “ springblok-
ken”. Er zijn tickets van 
10.00 tot 12.00 uur, 12.00 
tot 14.00 uur, 14.00 tot 
16.00 uur en 16.00 tot 
18.00 uur. Meer informatie 
en ticketprijzen zijn te 
vinden op de website van 
Groede Podium. 

Groede podium
Gerard de Moorsweg 4      
Groede
www.groedepodium.nl
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EinDELijk wEER nAAR ScHooL! 
Wat een onwerkelijke tijd, hopelijk bereikt 
dit bericht u in goede gezondheid.
Wat zijn we trots en blij om die stralende gezichtjes 
 van de kinderen weer te kunnen verwelkomen in de  
klassen! Eindelijk weer naar school! 

De week voor 11 mei zijn we met het 
team hard aan de slag gegaan om een goed 
protocol op te stellen voor alle leerlingen, 
ouders, leerkrachten en derden die bij de 
Meerstromenschool betrokken zijn. De 
scholen mochten weer open, maar wel met 
alle nodige aanpassingen. 
Wij waren erg enthousiast om te horen dat 
we de kinderen weer 50% van de tijd fysiek 
in de klas konden hebben, maar vonden het 
toch ook een beetje spannend. 

Voor wie zich zorgen maakt over de 
besmetting van het virus op school, was 
de leerplicht in eerste instantie even niet 
van toepassing. Kinderen die zelf in de 
risicogroep vielen mochten thuisblijven 
maar ook kinderen die ouders hebben in de 
risicogroep mochten thuisblijven. Gelukkig 
waren dit er bij ons op school maar enkele. 
Leraren die in de risicogroep vallen mochten 
ook thuisblijven, we kunnen u vertellen dat 
alle juffen bij ons aanwezig zijn. 

Toen was het zo ver. Op maandag 11 mei 
mocht de ene helft van de kinderen naar 
school, de andere helft mocht dinsdag 12 
mei voor het eerst naar school. Het was niet 
alleen spannend voor de kinderen, maar 
gelukkig konden ze ook hun vriendjes en 
vriendinnetjes uit de klas nu weer gewoon 
op school ontmoeten. De groep die niet 
op school was, had thuiswerk. We hebben 
gezien dat de kinderen thuis ontzettend 
hard hebben gewerkt de afgelopen periode. 
Ouders hebben een geweldige prestatie geleverd 
tijdens al die thuiswerkdagen. School is hen 
hier dankbaar voor!

In het protocol, wat is opgesteld, is opgeno-
men dat de kinderen ‘zo veel als mogelijk 
afstand moeten bewaren’. Dit betekent dat 

de klassen een andere opstelling hebben 
gekregen. En elke klas een ‘zone’ heeft voor 
de leerkracht. Want kinderen moeten zo 
veel als mogelijk op 1,5 meter afstand blij-
ven van de leerkracht. Dit is natuurlijk niet 
altijd mogelijk, maar we doen ons best! In 
elke klas is een plexiglas scherm aanwezig 
waardoor de één op één begeleiding moge-
lijk blijft.

Een andere grote aanpassing is het afscheid 
nemen. Kinderen mogen voor schooltijd 
voorlopig even niet buiten spelen, maar 
gaan direct bij aankomst op school naar de 
klas. Ouders mogen het schoolplein niet op. 
Het afscheid nemen voor de kinderen van 
groep 3 tot en met 8 moet daarom al bij het 
grote hek. Voor de ouders van de kleuters 
was het een beetje anders. Eén ouder per 
kleuter mag mee tot bij de kleuterdeur 
waarbij ze het kind overdragen aan juf  
Anneke of juf Carolien en moeten daar-
na via een andere route dan normaal het 
schoolplein verlaten. Ook bij de kinderen 
van groep 1 en 2 verloopt het afscheid 
nemen hartstikke goed. Bedankt! 

We besteden veel extra aandacht aan hygiëne. 
Er wordt vaker handen gewassen en  schoon-
gemaakt. Het hoort er helaas allemaal bij.

Het plein hebben we in de pauze opgedeeld 
in 3 vakken, vandaar dat u de linten ziet 
wapperen. Door middel van de linten voor-
komen we dat de verschillende groepen 
binnen het cohort mengen.
We hebben nieuwe knikkerbanen (met 
dank aan juf Sabrina), in de pauze zijn de 
kinderen een knikkercompetitie gestart, 
verder zijn ze volop aan het voetballen, 
basketballen, elastieken en gewoon lekker 
aan het spelen.

We gymmen voorlopig even buiten, omdat 
de gymzaal gesloten is. Met het mooie weer 
van de afgelopen weken lukte dit prima!  De 
teken- en handvaardigheid lessen vinden 
ook weer plaats, wij zijn blij dat we deze 
creatieve vakken ook weer kunnen geven. 

We zijn vooral blij dat we alle kinderen 
weer live bij ons op school hebben en  
vanaf 8 juni mochten alle kinderen  
weer elke dag naar school komen.  
Wij zijn er trots op dat de start goed  
en soepel is verlopen! 

Bedankt voor al jullie medewerking,  
het lukt alleen SAMEN!

Zoals voor iedereen, is het ook voor ons een 
bijzondere periode geweest, en nog steeds. 
Volgende week is het voor ons alweer de 
laatste schoolweek van dit schooljaar. We 
maken er een feestje van! Op maandag gaan 
we met alle kinderen een ijsje eten bij De 
Fonteyn om alle kinderen die jarig waren 
tijdens de coronaperiode wat extra in het 
zonnetje te zetten en op dinsdag eten we op 
school frietjes van De Zagerij. Voor de rest 
staan er per groep leuke activiteiten op het 
programma en gaat groep 8 op kamp (hier 
hoort u na de zomer meer van!). 
We wensen jullie allemaal een fijne zomer 
toe en tot volgend schooljaar! 

kLEuRwEDStRijD 5 MEi BEvRijDinGSDAG
De gemeente Sluis heeft samen met de 
basisscholen het Molenbolwerk, de  
Molenkreek, de Sint Jozef, de Sint Bavo en 
de Meerstromenschool een kleurwedstrijd 
georganiseerd voor alle kinderen van groep 
1 tot en met 8. De kleurplaat stond in het 
teken van 5 mei Bevrijdingsdag en had als 
thema ‘Geef jouw vrijheid kleur’. 

Er zijn veel mooie kleurplaten ontvangen! 
Van onze school was Julie Elfrink de 
winnaar. En de wethouder Jack Werkman 
kwam bij ons op school de prijs op gepaste 
wijze uitreiken. 

DRijvEn/ zinkEn
De kinderen van groep 1 en 2 hebben  
geleerd over drijven en zinken.
Wat blijft er drijven en wat zinkt er? 
Eerst hebben de kinderen het zelf geprobeerd, 
zoals u hieronder kunt zien.
Wat is er nu leuker dan dit zelf proberen!

Ook hebben de kinderen gewerkt met het 
digitale schoolbordprogramma Gynzy
De kinderen bedenken zelf, zal het blijven 
drijven of zinken?
Daarna drukken ze op de knop om te  
kijken of het klopt.

GEfELicitEERD 

juLiE! 

BLuB...
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DAnk jE
wEL!

BAG2ScHooL
We willen alle ouders, dorpsbewoners  
van Groede en Nieuwvliet hartelijk  
danken voor de inzameling.

Het volgende inzamelmoment is woensdag 11 
november 2020. Wanneer u kleding af wilt geven 
op school, is dit altijd mogelijk in het “halletje” bij 
de voordeur! Wel graag pas vanaf 24 augustus. 

LAppiE LApStok
Groep 4 heeft meegedaan aan de schrijfwedstrijd van 
Lappie Lapstok. Een wedstrijd waarin de kinderen een 
verhaal moesten bedenken over kapitein Peuzel.
Een kapitein zonder baard, die op jacht gaat naar de schat 
 en onderweg 3 verschillende eilanden tegenkomt.
Op deze eilanden maakt hij natuurlijk spannende din-
gen mee en de vraag is zal hij op het einde zijn geluk vin-
den? De kinderen zijn in groepjes heel enthousiast aan 
de slag gegaan en hebben allemaal een mooi en span-
nend verhaal ingestuurd. We waren dan ook super blij 
en trots dat Samuel, Bram en Bas voor de hele klas een 
optreden hebben gewonnen van Lappie Lapstok. Niet 
zomaar een optreden, maar ze heeft het zelf bedachte 
verhaal van de jongens verteld en uitgespeeld. Hoe leuk 
is dat?! Bedankt voor de voorstelling Lappie Lapstok, de 
voorstelling was fantastisch! 

tEcHniEkopDRAcHt: 
ontwERp juLLiE EiGEn BEAcHcRiB 
De kinderen van groep 7 en 8 hebben als  
technische, samenwerkingsopdracht in  
tweetallen een eigen beachcrib ontworpen  
en op schaal gebouwd. 

Het moest een verblijf aan het strand worden 
en dit moest voornamelijk met ijslollystokjes 
gemaakt worden. Daarnaast mochten ze naar 
eigen inzicht andere materialen gebruiken en 
onderdelen aan hun verblijf toevoegen. 
De kinderen zijn enthousiast en creatief aan de 
slag gegaan. Het was mooi om te zien hoe er  
samengewerkt en overlegd werd. De beachcribs 
zijn stuk voor stuk prachtig geworden!
Aan het eind van het project werden alle  
maquettes in de gemeenschapshal tentoongesteld en  
werd er door de kinderen anoniem gestemd voor de  
mooiste beachcrib. En de winnaar was: Lotte! 
Gefeliciteerd, Lotte! 

SAMEnwERkEnD LEREn
De kinderen van groep 5 leerden bij taal 
voer vrouwelijk en mannelijke namen.  
Bv. Turner-turnster. Ze moesten samen  
de paren bij elkaar vinden! 
Groep 6 had buiten een opdracht met  
betrekking tot enkelvoud en meervoud! 

wARM wEER
Het was u misschien ook opgevallen dat het 
erg warm weer was enkele weken geleden. 
Kinderen hebben zich vermaakt met tenten, 
doeken en water! Ze hebben ontzettend 
genoten! 

tHEoREtiScH vERkEERSExAMEn
De kinderen van groep 7 en 8 hebben deelgenomen 
aan het theoretisch verkeersexamen. Iedereen is 
geslaagd! Gefeliciteerd! 

fRuitDAG
De laatste woensdag van de maand is het fruitdag. Dit 
wordt verzorgd door de leden uit de Activiteitencommissie. 
Door de coronaperiode was het even geleden, maar van de 
aardbeien is heerlijk gesmuld! 
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Nieuw tenue jeugd 
Groede-cadzand 
Het streven is om vanaf 
komend voetbalseizoen 
alle jeugdteams van 
Groede-Cadzand te laten 
verschijnen in een uniform 
tenue. Het betekent een 
nieuwe stap in de reeds 
jarenlange, succesvolle 
samenwerking tussen beide 
verenigingen. Er is inmid-
dels een ontwerp gemaakt. 
In de komende periode zullen 
verdere voorbereidingen 
worden getroffen om ervoor 
te zorgen dat bij aanvang 
van de competitie alle teams 
in een nieuw, identiek 

tenue kunnen gaan spelen. 
Het uiteindelijke resultaat 
zal uiteraard in een van de 
volgende Dorpsomroepers 
worden gepresenteerd.

Het seizoen 
2020/2021
Helaas is het afgelopen sei-
zoen door het corona-virus 
als een nachtkaars uitge-
gaan en bleef elke voetbal-
liefhebber verstoken van 
zijn/haar geliefde spelletje. 
Gelukkig mocht er aan het 
eind van het seizoen nog ge-
traind worden, zij het onder 
bijzondere voorwaarden, 
waardoor velen toch nog 

hun energie kwijt konden 
op het voetbalveld.
Gelukkig komt er na elke 
seizoen altijd weer een vol-
gend seizoen. Laten we hopen 
dat er straks weer onder 
normale omstandigheden 
mag worden getraind en 
wedstrijdjes mogen worden 
gespeeld. Voor het komende 
seizoen zal er in de competi-
tie worden gespeeld met een 
team van O17, O15, O13, 
O11 en O9. Verder zullen 
jongens en meisjes van 5 en 
6 jaar (Mini’s of O7) wekelijks 
trainen en wedstrijdjes in 
toernooivorm tegen buurt-
verenigingen spelen.

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..!

Mochten er nog jongens/
meisjes uit Groede e.o. zijn 
die graag willen voetballen, 
kom gewoon eens kijken en 
meetrainen, wie weet sta je 
aan het begin van een leuke 
voetbalcarrière.
De start van de nieuwe com-
petitie is op 6 september 
(O9,O11) en 20 september 
(vanaf O13)

talenten van  
morgen op de velden 
van v.v. Groede
Op woensdag 2 september 
staat er een oefenwedstrijd 
op het programma tussen de 
talenten uit de streek en de 
selectie van KFC Vassenaere 
uit Belgie. De oefenwedstrijd 
zal aanvangen om 19.00u op 
het veld van v.v. Groede: 
West Zeeuws-Vlaamse  
selectie O15 - KFC Vars-
senaere O15, terrein VV 
Groede, aanvang 19.00 u. 

Renovatie kantine 
Ondanks dat het nieuwe 
seizoen nog niet begonnen 
is, heerst er toch volop be-
drijvigheid op de accommo-
datie van VV Groede. Op de 
planning staat de renovatie 
van de berging, toiletten 
en keuken van de kantine. 
Voorts worden ook dak en 
wellicht de wanden aange-
pakt. Een flinke klus, maar 
ook noodzakelijk, aangezien 
de ruimtes dateren uit de 

jaren ’80 van de vorige eeuw. 
Nadat de sloopploegen hun 
werk hebben gedaan wordt 
inmiddels druk gewerkt aan 
het moderniseren van de 
betreffende ruimtes.
De renovatie wordt uitge-
voerd door het bedrijf van 
een speler binnen onze 
vereniging: Freek Knetsch. 
Met zijn bedrijf Frederik 
Bouw en met hulp van 
vele vrijwilligers staat er 
een mooi resultaat in het 
vooruitzicht en kijken we 
er met z’n allen naar uit om 
bij aanvang van het nieuwe 
seizoen 2020/2021 een mooi 
gerenoveerde kantine in 
gebruik te nemen. 

prognostiek  
v.v. Groede 
De tiende editie van de 
prognostiek is een zeer 
bijzondere editie geworden. 
Op 8 maart speelde Groede 1, 
zonder dat zij het zelf wisten, 
hun laatste wedstrijd van het 
seizoen uit tegen Koewacht 1. 
Daarna kwam het seizoen 
abrupt ten einde. De com-
missie van FC Prognostiek 
heeft na lang beraad besloten 
om toch een winnaar uit 

te roepen, maar daarbij 
is wel de verdeling van 
de prijzenpot geherwaar-
deerd. In plaats van 33% 
naar de jeugd en 66% in de 
prijzenpot, is er dit seizoen 
66% naar de jeugd gegaan 
en 33% naar de prijzenpot. 
De uitslag tegen Koewacht 
is in het overzicht ingevuld 
en daarna is op de knop 
“totaal resultaten” gedrukt. 
Degene die toen met het 
hoogste puntenaantal 
boven op de lijst verscheen 
was niemand minder dan 
Imre Hubregtsen! Hij mag 
zich de trotse winnaar 
noemen van deze 10e editie 
van de prognostiek. Op een 
2e plaats verscheen Wesley 
Breen en Herman de Poorter 
completeerde het podium 
met een derde plaats. Allen 
van harte gefeliciteerd!

Voetbalschool Jong united weer te gast in Groede

Op 19 en 20 augustus organiseert voetbalschool Jong United 
weer de zomervoetbaldagen in Groede. Deze is voor de jeugd 
van 6 t/m 13 jaar en bestaat uit veldtrainingen, spelletjes, 
voetbaltoernooi en lunch, kortom een mooie start van het 
nieuwe voetbalseizoen. Inschrijven kan tot 1 week voor 
aanvang op jongunited.com/zomervoetbaldagen.
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De Groese beeldenstorm
beelden van sokkels 
getrokken. Deze moderne 
beeldenstorm kwam ook in 
Europa terecht, waarbij het 
zelfs zo ver kwam dat men 
in Vlissingen het standbeeld 
van Michiel de Ruyter 
moest bewaken. De reden 
voor het wel of niet laten 
staan van een standbeeld 
wil ik hier niet bediscussi-
eren, maar het deed bij mij 
wel een aantal vragen op 
roepen. Waarom zetten we 
überhaupt een standbeeld 
neer? Wie bepaald welk 
standbeeld er waar komt? 
En worden de verhalen over 
het standbeeld, ook in de  
jaren/decennia/eeuwen nadat 
het geplaatst is, genoeg verteld? 
Weten bijvoorbeeld de 
Groedenaren waarom er een 
standbeeld (eigenlijk meer 
een zitbeeld) van Jacob Cats 
op de Markt staat? Weet ik 
dat eigenlijk wel?

En op die laatste vraag 
kon ik niet echt een goed 
antwoord geven. Tja, dat 
Jacob Cats een dichter en 
politicus was, dat weet ik 
wel. Woonde op ’t hof van 
d’Hont, althans dat denk ik, 

Vrijheid van demonstratie 
valt onder het recht op 
vrijheid van meningsuiting 
en het recht op vereniging 
en vergadering. Het recht 
op vreedzaam protest 
is zelfs vastgelegd in de 
Nederlandse grondwet. 
Het is een recht waar 
tegenwoordig elke dag 
wel gebruik van gemaakt 
wordt. 

Demonstreren tegen de 
stikstofregels, tegen de  
milieuwet, tegen de pensioen- 
wet, tegen de 1,5 meter. 
De gemeente Den Haag 
heeft hierdoor wel kunnen 
besparen op de maaikosten 
van het Malieveld, want 
de grassprietjes krijgen 
daar niet de kans om uit de 
grond te komen. Elke dag 
vind daar wel één of andere 
demonstratie plaats.  

Dit gebeurt niet alleen 
in Nederland, maar in de 
landen om ons heen ook en 
zelfs over de grote plas. Daar 
namen demonstraties zelfs 
wat extremere vormen aan 
en werden er een aantal 
weken geleden zelfs stand- 

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. 

want dat heet de Catshoeve. 
Hij speelde een belangrijke 
rol bij de inpoldering van 
Zeeuws-Vlaanderen, maar 
veel meer zou ik niet over 
het enige standbeeld van 
Groede kunnen vertellen.  
O, trouwens wel, hij werd 
Vadertje Cats genoemd, 
maar waarom weet ik eigen-
lijk ook niet. Tijd dus voor 
een Google-search opdracht 
op mijn computer. 

Er valt veel te lezen over de, 
in 1577 geboren, staats-
man. Hij groeide op in 
Brouwershaven en ging 
op zijn 14e jaar al naar de 
Universiteit van Leiden, 
om uiteindelijk advocaat 
te worden aan het Hof van 
Holland in Den Haag. Op 
26-jarige leeftijd kwam 
hij naar Middelburg en 
trouwde niet veel later met 
Elizabeth van Valkenburg 
uit Antwerpen en kregen 7 
kinderen. In 1613 zorgde hij 
er onder andere voor dat er 
meer dan 2000 hectare werd 
ingepolderd, waaronder de 
Nieuwe Groedsche Polder, 
de Oude Groedsche polder, 
de Gerard de Moorspolder 

en de Cletemspolder en 
stichtte dus ook de Catshoe-
ve in Groede. 

Hij was daarnaast ook een 
groot dichter en behoorde 
in de literatuur tot de “Grote 
Vijf” van de Gouden Eeuw. 
Er werd zelfs gezegd dat tot 
in de negentiende eeuw elk 
gezin minstens twee boeken 
op de plank had; de bijbel 
en het verzamelde werk van 
“Vader” Cats. Geeft onder 
meer wel aan dat tijden 
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veranderen, want ik ben 
benieuwd hoeveel Groede-
naren nog het verzamelde 
werk van “Vader” Cats op de 
plank hebben staan. Binnen-
kort in ieder geval één Groe-
denaar, want tijdens het 
schrijven van deze column 
heb ik via bol.com een boek 
van hem besteld; de Spreek-
woorden van Jacob Cats. 

Spreekwoorden, daarvan 
heeft Jacob er nogal een 
paar! Zo is “Al draagt een 
aap een gouden ring, het is 
en blijft een lelijk ding” en 
“Al is de leugen nog zo snel, 
de waarheid achterhaalt 
hem wel” op de conto van 
Jacob Cats te schrijven. Ja, 
die Jacob Cats had wel kijk 
op het leven, want wist met 
vier woorden het bestaans-
recht van de cafés samen te 
vatten; “De keel, kost veel”. 

Tot zover mijn literaire 
inbreng over Jacob Cats, de 
rest laat ik graag over aan 
Literair Groede.
 
Nee, uit mijn Google-search 
onderzoek naar Jacob Cats 
kon ik niks vinden wat 
mij zou bewegen om het 
standbeeld van hem op de 
Markt omver te trekken. Er 
zullen vast wel mensen zijn 
die hier anders over denken, 
gebaseerd op feiten of op 
fabels. Ik hoor ze graag, u 
weet me vast wel te vinden, 
op d’n oek van de straat. Met  
binnenkort wellicht een 
standbeeld van Piet Brakman, 
met daaronder de tekst  
“De mensen ze zeggen, ze 
zeggen zoveel”. 

S.Z.
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Iets zeldzaams ontdekken 
is iets waar iedereen op 
hoopt met waarnemingen in 
de natuur. In April 2020 is 
door een lid van ’t Duumpje 
(natuurbescherming 
vereniging van West-
Zeeuws Vlaanderen), waar 
ikzelf ook lid van ben, een 
ARENDBUIZERD waargeno-
men en gefotografeerd in de 
omgeving van St. Kruis, een 
dorpskern van de vroegere 
gemeente Aardenburg. Deze 
waarneming is gevalideerd, 
de Arendbuizerd is een 
dwaalgast in Nederland 
en maar enkele keren 
waargenomen. Dan denk je 
stiekem, wat plezierig voor 
die persoon, had ik ook maar 
eens zo’n waarneming.

De nachtvlinderval in onze 
tuin staat er vanaf begin 
Maart tot in November. Ben 
sinds 2 jaar ook een meet-
punt  van het nachtvlinder-
net (no. 225 ) met in 2019 
ongeveer 9600 waarnemin-
gen. Toch is het altijd weer 
spannend, wat zit er in de 
nachtval?

Matige vangsten in 2020  
tot die tijd: de voorjaars- 
uilen (orthosia’s), kam-
perfoelie-uil (xylocampa 
areola), snuitvlinder  
(pterostoma palpina ), 
zwartkamdwergspanner 
(gymnoscelis rufifasciata) 
en ook de witte eenstaart 
(clix glautica) om een paar 
soorten te noemen.

Een gewoonte van me is 
voor ik naar bed ga, even de 
jas aan en naar de lichtval 
kijken. Op 16-04-2020 ook 
weer, en ik zag direct m.b.v. 
een lampje: “daar zit iets op 
de buitenkant van de lichtval 
dat ik niet ken!” Toch is het 
je intuïtieve gevoel wat je 
scherp houdt. Ik heb altijd 
een paar kokertjes in mijn 
zak voor het geval dat! 
Het nachtvlindertje was 
zo gevangen en ik zag het 
direct, deze heb ik nog niet 
gevangen! Onmiddellijk de 
nachtvlinderbijbel erbij en 
ik kwam tot de conclusie: een 
Zwartvlekspikkelspanner! 
Het is zo bij waarnemingen 
die ik niet zeker weet dat 
mijn echtgenote Marleen als 
een onafhankelijke waarne-
mer mijn conclusie bestu-
deert m.b.v. een vergrootglas 
en goede lamp. Het was 
ook naar haar mening die 
genoemde nachtvlinder, 
gevederd met een specifieke 
tekening. Verderop stond er 
in de “bijbel” dat deze zwart-
vlekspikkelspanner ZEER 
ZELDZAAM is en nog maar 
enkele keren in NL is waar-

genomen. De omgeving 
van Rotterdam, Friesland 
en Zuid-Limburg waren 
de waarnemingsplaatsen. 
Die avond de waarneming 
met foto’s opgestuurd  
naar Jurrien van Deijk van 
Telmee.nl en zo kwam het 
bericht van goedkeuring EN 
de EERSTE waarneming in 
Zeeland. Dan is het toch een 
soort beloning voor al die 
uren met zo’n eerste waar-
neming in Zeeland! Een kers 
op de taart!

Ondertussen gaat het on-
derzoeken door, de nachtval 
zetten, een dagvlinderroute 
lopen langs een akkerrand 
alwaar ik ook nachtvlinder-
waarnemingen doe m.b.v. 
de LED-emmers in het veld 
met tot nu toe zeer matige 
vangsten. Ook de akker- 
vogels worden door mij 
gemonitord en ook de hom-
mels en bijen worden dan 
maar meegenomen want je 
bent er toch! Dit alles om 
in het nieuwe agrarisch 
onderzoek de dag-nacht-
vlinders te monitoren van 
het nieuwe project van de 
Vlinderstichting. Ik zal 
hier van het najaar wel een 
verslagje van maken voor de 
Dorpsomroeper.

N.a.v. het krantenbericht 
hierover in de PZC heb ik 
veel reacties ontvangen, ook 
uit Groede. Als er vragen 
zijn over dag/nachtvlinders 
of eventueel dat er foto’s 
gemaakt zijn van dag/nacht-
vlinders die voor de makers 
onbekend zijn, dan kunnen 
jullie die doorsturen naar 
info@degroesetil.nl, dan 

Bijzondere 
& zeldzame 

waarnemingen 
in Groede

is de kans heel groot dat 
ik dat exemplaar op naam 
kan brengen en jullie het 
kan melden. Ook eventuele 
waarnemingen van de 
koninginnenpage zijn altijd 
welkom.

Wanneer het uitkomt dit 
najaar zal ik wel een avond 
organiseren over de dag/
nachtvlinders voor belang-
stellenden in ons nieuwe 
kenniscentrum De Groese 
Til in de Walenstraat. Dit 
onder voorbehoud vanwege 
de covid-19.

Huib & Marleen 
van Iwaarden

Zwartvlekspikkelspanner 
-Menophra abrubtaria-
Eerste waarneming in Zeeland! 

Julikever 
-Polyphylla fullo-
Eind juni zat deze joekel op 
een nacht in de nachtvlinder- 
val bij ons in de tuin in de 
Walenstraat. Het is een 
Julikever en van dezelfde 
familie als de Meikever. Vrij 
zeldzaam en ook het knarsende 
geluid ter verdediging 
hebben wij goed gehoord. In 
Nederland is de soort inmid-
dels zeldzaam, doordat het 
leefgebied voor de kever te 
sterk is aangetast. Hij wordt 
voornamelijk waargenomen 
in zuidelijk Midden-Europa, 
de Kaukasus en Noord-Afrika.

Bron: Getty Images
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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Hieronder een korte 
fotoreportage van gebeurtenissen 
uit de afgelopen periode. 

Foto
collage

Oud papier
in april werd vanwege het 
coronavirus het oud papier 
niet opgehaald in de dorpen. 
iedereen haalde opgelucht 
adem toen bekend werd dat 
de oud papier inzameling weer 
volgens regulier schema in mei 
zou worden opgehaald. en dat 
was wel te merken, want op de 
tweede zaterdag van mei stond 
heel Groede vol met oud papier en 
zat heel Groede reikhalzend uit 
te kijken naar de mannen van het 
oud papier.

WeiniG nieuWs van de vaste 
ruBrieken
in de dorpsomroeper leest u ook 
regelmatig nieuws van de Groese 
tennisvereniging en muziekvereniging 
Groede-Breskens. door de 
omstandigheden is er weinig nieuws te 
melden, gelukkig kregen we te horen dat 
beide verenigingen wel weer actief zijn, 
uiteraard lettend op alle maatregelen 
en dus met de nodige haken en ogen. 
Zoals u op de foto’s ziet, bleef het 
de afgelopen periode voornamelijk 
bij trainen en repeteren op 1,5 meter 
afstand.

LeGe stranden
de afgelopen periode heeft 
ook schitterende foto’s 
opgeleverd. Wandelen over 
lege stranden en foto’s 
maken die je de afgelopen jaren 
maar zeer zelden hebt kunnen 
maken van de verlaten stranden, 
waar je tot zover je kan kijken 
niemand ziet lopen. Wat een rust.. 

dOdenHerdenkinG GrOede
Op 4 mei is dit jaar ook in 
Groede stilgestaan bij de 
dodenherdenking. koen van doorn 
bracht een gedicht ten gehore 
nadat hij de 16 namen van het 
monument aan de Grote kerk op 
de Markt had genoemd. Hierna 
volgde vanuit de top van de Grote 
kerk het taptoe signaal, dat 
door Martine kunst feilloos werd 
gespeeld op haar trompet. Het 
taptoe signaal werd gevolgd door 
2 minuten stilte, waarna adrie 
Oosterling in de Grote kerk het 
Wilhelmus liet klinken op het orgel. 
een unieke en zeer waardige 
herdenking. 

OpWaarderinG GrOese 
infrastructuur
de afgelopen periode hebben 
verschillende bedrijven en 
instanties ervoor gezorgd dat 
de wegen en paden in Groede 
weer beter begaanbaar zijn 
geworden. Zo is het fietspad 
bij de Groese duintjes helemaal 
vernieuwd, is de drempel aan de 
nieuwstraat opnieuw aangelegd en 
is het wegdek aan de voorstraat 
tot aan de rotonde ook van een 
nieuwe toplaag voorzien. Bij het 
weghalen van het wegdek van de 
voorstraat, kwam zelfs de oude 
kasseienstraat van vroeger weer 
even tevoorschijn!
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Activiteiten 
in Groede

Dit is de derde Dorpsomroe-
per 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: 

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 
2020

Elke bewoner van Groede kan 
deze Dorpsomroeper ontvan-
gen. Kent u iemand die de 
Dorpsomroeper niet ontvangt, 
laat het ons weten via dorpsom-
roeper@gmail.com. 

> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

  uiterlijke  
aanleverdatum: 

 in de brievenbus:

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

inbraakalarm!!
de afgelopen periode is het dorp opge-schrikt door een inbraak en beelden van personen die ongevraagd foto’s van huizen maken. let goed op uw huis, op de buurt en op elkaar. Informeer uw buren en dorpsgenoten als u vreemde activiteiten ziet in het dorp en hou een extra oogje in het zeil de komende periode. 

heeft u nog iets Voor op het  
prikbord in de dorpsomroeper? 
laat het ons weten! Vraag en 
aanbod is welkom op het prik-
bord in de dorpsomroeper.

ruimte te huur!
op Plein 3 aan de nieuwstraat in Groede 

bij Tankstation van den Hemel komt 
een ruimte te huur. Het gaat om ca. 100 
vierkante meter. Voor meer informatie, 

bel 0117-371752.

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

deze mailinglist. 

interesse 
om uw gras door 

ons te laten maaien?
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

1 tm 3 augustus  
Spring in ’t park 
bij Groede Podium
Lees in deze Dorpsomroeper meer over deze 
activiteit

19 en 20 augustus 
Zomervoetbaldagen 
bij v.v. Groede door Jong United
Inschrijven kan tot 1 week voor aanvang

2 september  
Oefenwedstrijd  
West-Zeeuws Vlaamse selectie  
O15 - KFC Varssenaere O15   
Terrein VV Groede, aanvang 19.00 u.

11 november  
kledinginzamelactie 
Meerstromenschool - Bag2School 

inzameldata oud papier 2020 
Oud papier: 4 augustus, 12 september, 10 oktober, 
14 november, 12 december
Uw oud papier zal vanaf 09:00u worden opge-
haald 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!

Viervaart
Tentoonstelling Alexandra Engelfriet van 12 juli 
t/m 4 oktober. Projectruimte open op zaterdag 
en zondag tussen 13.00u en 17.00u. Lees in deze 
Dorpsomroeper meer hierover. 

Expositie Grote kerk Groede
Vanaf 23 juli exposeert Yolenta Becude uit  
Breskens haar schilderijen.

Huistheater De twee Duiven 
In juli en augustus optredens op dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Ter ere van het 35-jarige 
jubilieum worden drie verschillende program-
ma’s gepresenteerd. Lees in deze Dorpsomroe-
per meer hierover.




