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De lente! Naar ons idee het mooiste seizoen van het jaar. Wat is er
toch mooier dan wakker worden van de vogeltjes die fluiten, het zien
van de eerste knoppen in de bomen en het bloeien van de prachtige
bloemetjes. Genieten van het voorjaarszonnetje op een terras met
een lekker drankje er bij en een heerlijk toertje op de fiets langs onze
mooie kust.
Pasen, en daarmee onze gezellige kermis, ligt al weer achter ons. Het
was een geslaagd en druk weekend in het dorp. De paashaas heeft
het druk gehad met de eitjes te verstoppen op de Markt en wij van de
redactie hebben vele blije kindergezichtjes gezien.
Ook voor de grote mensen was het een geslaagd weekend door alle
vertier in en rond het dorp.
De eerste evenementen van dit jaar zitten er zo weeral op en we kunnen vooruit kijken naar de vele andere evenementen die ons dorp te
bieden heeft.
Zo is het weer bijna Koningsdag, waarbij er weer gestreden wordt om
de grote Groese Paptaart. Verdere info staat in deze editie.
Daarnaast zijn wij van de redactie nog op zoek naar mooie foto’s,
gedichten en/ of verhalen die gelinkt zijn aan het 50-jarig bestaan van
de Dorpsomroeper en Stichting Verenigd Groede. U mag deze sturen
naar dorpsomroeper@gmail.com.
Wij wensen u weer veel leesplezier en geniet van het zonnetje!
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De volgende Dorpsomroeper verschijnt op 15 juli
2018. Aanleveren kopij voor 25 juni 2018 via
email redactie. Foto’s en afbeeldingen niet in
documenten verwerken, maar liefst in origineel
formaat aanleveren.

Jaarpresentatie Verenigd
Groede en Dorpsraad Groede

Nieuws v/d

Dorpsraad

kreeg binnen een groot uur de activiteiten van
2017 en de plannen voor 2018 gepresenteerd.
Cynthia van Belois nam het woord namens
het Kindercomité en presenteerde aan de
hand van foto’s de activiteiten van 2017,
deze activiteiten zullen ook in 2018 weer
georganiseerd worden. Imre Hubregtsen
sprak namens verenigd Groede en sprak
een speciaal dankwoord uit voor aftredend
secretaris Monique Bouwens, zij heeft zich
jarenlang ingezet als bestuurslid voor de
(toenmalige) Dorpsvereniging. Lizzy Surewaard
zal haar taken overnemen en werd dan ook
verwelkomd in het bestuur door voorzitter Imre.

Voorafgaand aan het politieke café werd
de jaarpresentatie van verenigd Groede en
dorpsraad Groede gehouden. Een mooie
opkomst van ongeveer 50 toehoorders,

De Dorpsraad presenteerde haar activiteiten en
plannen aan de hand van de werkgroepen,
waarbij Sharon Pieters als penningmeester
van zowel de Dorpsraad als Verenigd Groede
de presentatie afsloot met de financiële
cijfers. De presentatie van deze avond is
te bekijken op www.groede.net.

Het Groese Politieke Café
Op maandag 12 april organiseerde de Dorpsraad het Groese Politieke Café. Aangezien
de verkiezingen aanstaande waren nam de
Dorpsraad het initiatief om deze avond te
organiseren, zodat de Groedenaren goed
geïnformeerd richting de stembus zouden
kunnen gaan.
De Grote Kerk op de Markt leende zich
perfect voor deze avond en fungeerde
dan ook als uitstekende locatie voor het
politieke café. Met meer dan 80 bezoekers
werd de avond goed bezocht. De avond was
ingedeeld in 6 verschillende blokken met
ieder een eigen thema. Bij elk thema hoorde
een stelling of vraag waar de partijen hun
mening over konden geven, op deze manier
werd er geprobeerd de verschillen tussen de
partijen boven tafel te krijgen. Elke partij
kreeg ook een joker die zij eenmalig mochten inzetten voor extra spreektijd.
Dit alles werd in goede banen geleid door
Thijs Soeting, die op een dynamische
manier de avond van structuur en ook

de nodige humor voorzag. Een geslaagde
avond, waarna de Groedenaren nu ook goed
geïnformeerd richting de stembus konden
gaan. Op de site van de gemeente Sluis kan
men per kern zien wat er gestemd is, voor
Groede zien de resultaten er als volgt uit:

Stemmen in Groede

Wat gebeurt er met
de Muziektent?
Wie de afgelopen weken voorbij de Markt is
gereden, zal zich vast hebben afgevraagd of de
muziektent toch niet gesloopt gaat worden.
We kunnen u gerust stellen, dat is niet het
geval. De gemeente heeft namelijk de opdracht
gegeven om de onderconstructie van de
vloer te herstellen, deze was namelijk in
slechte staat. De komende weken zal deze
hersteld worden, zodat aankomende zomer
de muzikanten weer stevig op de “planken”
van de muziektent kunnen staan.

4

De Dorpsomroeper

Op woensdag 21 maart waren er de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Groede kon
er gestemd worden in MFC ’t Torentje. Op de afbeelding is te zien hoe er gestemd is
in Groede. Mocht u de definitieve uitslag op kandidaatsniveau willen terugkijken
binnen de gemeente Sluis, dat is mogelijk op de website:
www.gemeentesluis.nl/Nieuws_en_Activiteiten/Nieuws/Nieuwsdossiers/
Gemeenteraadsverkiezingen_2018_en_raadgevend_referendum_Aftapwet/
Definitieve_uitslagen_gemeenteraadsverkiezingen_2018_en_hoe_nu_verder

De Dorpsomroeper
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Terug in de tijd met de Dorpsomroeper
Wat is het soms genieten om ze nog eens
door te bladeren; die oude Dorpsomroepers.
Bij het doorbladeren stuitten we op een stuk
uit editie 9 van 1992 (toen kwamen er maar
liefst 10 edities per jaar uit!). Hier kwamen
wat oude West Zeeuws-Vlaamse wijsheden
naar voren. De titel van het stuk luidde:

“Die leur mee brillen
voor schele “oenders”,

wat vroeger een gekscherend antwoord was
op de vraag wat iemand voor de kost deed.
Er werden nog een aantal uitdrukkingen
opgesomd, eens kijken of u er nog enkele kent:
“Die hêê afgezaagd en nog te kort.”
als iemand een domme misrekening
begaan heeft

“Die zou j’ook steel’n en vergeet’n mee te
neem’n.”
zegt men van een onaangenaam mens
’n Momentje, zeit-ie en ’t durende vêêrtien
daogen.
drukt twijfel uit, als iemand belooft, dat iets
spoedig klaar zal zijn
“Alles was van goud en zilver, toe de koper’n
koffiekanne toe.”
gezegde van iemand die erg opschept
“‘Ie kan ont’ouw’n van twaalf uren
toe de middag.”
hij kan slecht onthouden

“‘Kom an’ zei Bure en ze zat nog ’n ure.”
als iemand doet of hij weg wil gaan,
maar toch blijft plakken

16e editie Touwtrekken – Koningsdag 2018
In Groede staat Koningsdag al sinds jaar en dag
in het teken van het
grote evenement dat
touwtrekken heet.

Elk team mag in totaal 450
KG wegen en voor elke
vrouw in het team mag
er 15 KG extra worden
gerekend.

In het inmiddels bekende
concept strijden op die
dag de moedige mannen,
dappere dames en de slimme scholieren uit Groede
en omstreken tegen elkaar
om die felbegeerde Grote
Groese Paptaart!

De eerste touwtrek partij zal
starten om 18.00 uur. Reken
er maar niet op dat dit
vriendschappelijke potjes
zullen zijn, deze wedstrijden
zijn titatengevechten, iedereen gaat tot het uiterste
om die overheerlijke zoete
smaak van de overwinning
(maar ook van de Grote
Groese Paptaart) te kunnen
proeven.

Dit jaar zal de grote strijd
gehouden worden op
Koningsdag zelf, 27 april
2018. Om 17.00 uur zal
er begonnen worden met
het wegen van de teams.

Het is dit jaar alweer de 16de
editie dat er aan het touw
getrokken zal worden.

De titelhoudsters “de
Zeeuwse Meisjes” hebben
al toegezegd aanwezig
te zijn, zij zullen dus de
te kloppen ploeg zijn.
Van wie zullen zij dit jaar
concurrentie krijgen; de
Scholieren? het Wafeldorp? de Jaegermeisters?
of komt er een verrassing
boven drijven dit jaar?
We zullen het mee maken
op vrijdag 27 april 2018
om 18.00 uur aan het
voetbalveld op de Groe!
Teams opgeven is mogelijk bij
Arno of Bart van den Hemel.

Nog steeds is de redactie op zoek naar oude Dorpsomroepers. Mocht u er nog op zolder
hebben liggen en deze niet meer gebruiken of bij het oud papier willen doen, wij nemen
de oude edities graag van u over! Zeker in de periode vanaf het ontstaan van de Dorpsomroeper
tot het jaar 1991 missen we nog redelijk wat edities, deze zijn zeker meer dan welkom!
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Zaalvoetbalteam Marckensteijn kampioen!

Tweede
minibieb
bie Bram
In samenwerking met WLB Hertenpark realiseert Stichting Groede
Literair een tweede minibieb. Deze
mini-minibieb, de omschrijving zegt
het al, is kleiner dan de minibieb aan
de Markt.
Op deze manier maken we voor nog
meer mensen lezen bereikbaar. Het
kastje zal geplaatst worden aan de gevel
van het werkleerbedrijf, aan de zijde van
het bijbehorende winkeltje ‘Bie Bram’
(Catsweg 3).

Minibieb Hertenpark zal van april tot
en met oktober gevuld zijn met boeken
voor u: de lokale bevolking en de toeristen. Vrijdag 20 april om 14:00 zal deze
minibieb feestelijk geopend worden, u
bent van harte welkom hier bij te zijn.
Neem ook gerust een kijkje in de winkel
‘Bie Bram’ als deze geopend is en lees
een boek dat u aanspreekt, thuis of op
één van de bankjes van Groede Podium.
Wanneer u het uitgelezen hebt, zet u het
terug. Veel leesplezier!

In het seizoen 2013/2014
schreven we in de
Dorpsomroeper nog dat
het zaalvoetbalteam van
Marckensteijn kampioen
was geworden in de B-poule
van de OREVO zaalvoetbalcompetitie in Oostburg
en daarmee promoveerde
naar de A-poule. Nu enkele
jaren later, in het seizoen
2017/2018 kunnen we u het
heuglijk nieuws brengen

dat dit zaalvoetbalteam van
Marckensteijn zelfs kampioen
is geworden van de A-poule!

sponsoren Marc Menue en
Stijn Jordans de champagneflessen ontkurken!

Vanaf begin oktober zijn
er wekelijks wedstrijden
gevoetbald en Marckensteijn
was eind maart, twee wedstrijden voor het einde van
de competitie, niet meer te
achterhalen door de concurrentie. Aanvoerder Ben
Buysse mocht samen met

Op het moment van
schrijven staat het team ook
in de halve finale van het
bekertoernooi om de Inex
cup, hier gaan ze de strijd
aan met titelverdediger La
Porte d’Or.

Van den Hemel opent haar deuren!
Op zaterdag 2 juni organiseert V.O.F. van den Hemel een
open dag voor de geïnteresseerde mensen in de streek.
Aanleiding voor deze
open dag is de bouw van
de nieuwe loods aan de
Scherpbierseweg 16. Op
de oude loods lagen nog
asbest platen die vervangen
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moesten worden. Daarbij
opgeteld dat de loods er al
meer dan 25 jaar stond, deed
Eric en Ria besluiten om
nieuw te bouwen. Met deze
vernieuwde loods wordt er
weer voldaan aan
de laatste eisen
voor opslag van
gewasbeschermingsmiddelen
en brandstoffen
en staat het
bedrijf weer
klaar voor de
toekomst. Dit
zal gevierd worden middels een
open dag, waarbij op vrijdag

de vaste agrarische klanten
zullen worden uitgenodigd
en op zaterdag iedereen
welkom is om een kijkje te
nemen in de nieuwe loods.
Op zaterdag 2 juni bent u
dan ook van harte welkom
tussen 10.00 uur en 16.00
uur aan de Scherpbierseweg.
Daarnaast ligt er voor de
geïnteresseerden ook een
proefveld in de tarwe ernaast
en zullen er verschillende
toeleveranciers met stands
staan. Natuurlijk zal op deze
feestelijke dag de taart en
koffie en later eventueel het
flesje bier niet ontbreken!
Eric en Ria hopen u dan
ook te mogen begroeten op
zaterdag 2 juni 2018!

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl
De Dorpsomroeper
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In het Zorgpunt Groede “het Torentje” vind je verschillende
disciplines op verschillende dagen. Maar waarvoor kan
je daar terecht en met wie kan je daar in contact komen?
Van Cissy Koppejan (links op de foto) en Maaike ButijnRoest (rechts op de foto) kregen we een stukje aangeleverd
over de inhoud van hun werkzaamheden in ’t Torentje.

Cissy Koppejan

Fysio / Oedeemtherapeute
/ Bandagiste
Samen met collega Jan-Diet
Berendsen (hij is op maandag,
dinsdag, woensdag en
vrijdagochtend aanwezig)
en Kees Kommers (eens
in de 14 dagen op donderdagmorgen) werk ik, Cissy
Koppejan altijd op dinsdag
en donderdag en anders op
afspraak in het Torentje.
Ik ben fysio-/oedeemtherapeute en bandagiste.
Ik behandel mensen met
fysiotherapeutische klachten
en daarnaast ben ik gespecialiseerd (na scholing ) in
oedeemtherapie.
Wat houdt dat in?
Mensen met oedeem
(vochtophoping) in de
armen of benen en/of soms
in het lichaam behandel ik
met oedeemtherapie, dat is
met specifieke behandel- en
massagetechnieken. Deze
stimuleren het lymfestelsel om meer oedeem op te
nemen. Oedeemtherapie
bestaat uit lymftechnieken,
massagetechnieken met
soms zwachtelen en soms
met een therapeutische elastische kous (steunkousen)
en oefeningen.
Als bandagiste (een aparte
cursus voor het leren aan10
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meten van therapeutisch
elastische kousen) meet ik
therapeutisch elastische
kousen (TEK) aan.
Dus een goede combinatie,
wanneer je iemand met
lymfoedeem kan behandelen,
kan ik gelijk een TEK aanmeten. Maar ook mensen
die TEK door de huisarts of
specialist voorgeschreven
krijgen of voor herhaling
van TEK kan ik op afspraak
aanmeten. TEK kousen worden
vergoed vanuit de basis verzekering, maar vallen wel in
het eigen risico.
Ik ben via de praktijk
bereikbaar op 0117 382270 /
371946 of via 06 232 787 69

Maaike Butijn-Roest

Medisch pedicure / Oncologisch voetzorgverlener /
Geriatrisch voetzorgverlener
/ Voetkundig adviseur
Na mijn opleiding in Brugge
heb ik eerst ambulant gewerkt. Vanaf november 2006
huur ik een behandelingsruimte van de fysiopraktijk in
de Hooge Platen. Als medisch
pedicure ben ik opgeleid om
niet alleen gezonde voeten te
verzorgen maar ook risicovoeten, zoals bij mensen met
diabetes en reuma.

In 2013 heb ik de specialisatie
oncologisch voetzorgverlener
gevolgd en in 2015 de
specialisatie geriatrisch
voetzorgverlener. Beiden
als een van de eersten
in Nederland en op dit
moment als enige in West
Zeeuws-Vlaanderen. In Oost
Zeeuws-Vlaanderen is ook
nog één pedicure met deze
specialisaties.
Wanneer men een behandeling voor de ziekte kanker
ondergaat, kan men te maken
krijgen met bijwerkingen
bijvoorbeeld aan de nagels
en huid, het is dan van
belang om een kwalitatieve
en veilige zorg te bieden.
Mede daarom werk ik twee
maal per jaar belangeloos
mee aan de verwenmiddag
voor de borstkankervereniging in Terneuzen. Bij de
oudere (geriatrisch) cliënt is
het van belang dat er goede
voetzorg wordt verleend,
onvoldoende voetzorg leidt

direct tot problemen en tast
de mobiliteit aan. Dat moet
juist voorkomen worden.
Voeten van oudere mensen
hebben aandacht nodig!
Schimmelnagels zijn een
vrij veel voorkomende
aandoening, in de volksmond wordt dit kalknagel
genoemd, een gelige, dikke
en/of brokkelige nagel. Deze
geneest zelden vanzelf.
Om te voorkomen dat de
infectie zich uitbreidt naar
andere nagels, is behandeling noodzakelijk!
Omdat ik in het bezit ben
van het certificaat schimmeldiagnostiek kan ik een
stukje nagel opsturen naar
het laboratorium Medische
Microbiologie van het UMC
St Radboud in Nijmegen.
Daar wordt vastgesteld of
het wel of geen schimmel
is, naar aanleiding van de
uitslag kan er een behandelplan worden opgesteld.
Jaarlijks volg ik bij-/
nascholing om deze diploma’s
up to date te houden en
regelmatig bezoek ik een
beurs, congres of cursus om
op de hoogte te blijven van
de laatste ontwikkelingen
in het pedicure vak.

en meer dan 75 soorten losse thee,
Smaakvolle olijfolie’ s en balsamico azijnen...

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

Vanaf september 2014 ben ik
op dinsdag middag werkzaam in het ‘t Torentje waar
ik evenals in Breskens een
behandelruimte huur van de
fysiopraktijk. Een ieder die de
voeten professioneel wil laten
verzorgen is hartelijk welkom!
Bel voor een afspraak op nr:
06-23999916

De Dorpsomroeper
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www.vandenhemelgroede.nl

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

www.grovebo.nl

Specialist in
renovatiewerken
en sierbestrating voor
particulieren en bedrijven

8, 9 en 10 juni 2018 – 12e editie

Oldtimer Weekend Groede

De organisatie van het Oldtimer Weekend Groede is al
weer druk doende met de voorbereidingen voor komend
OWG dat zal plaatsvinden tijdens het 2e weekend van juni.
Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
www. het-overleg.nl

Net als voorgaande jaren zal
de vrijdagmiddag gebruikt
worden om een static
show van deelnemende
voertuigen te organiseren.
Als vast onderdeel zal er
weer les worden gegeven
op de Meerstromenschool,
waarna de kinderen in de
oldtimers mogen stappen
voor een kleine rondrit naar
de Markt, waar ze vervolgens
op een ijsje getrakteerd
zullen worden. ’s Avonds
is er voor de deelnemers en
vrijwilligers een afsluitend
diner op Groede Podium, waar
ook een aantal militairen
zullen overnachten.
De zaterdag staat in het
teken van tractoren, deze
vertrekken vanaf sorteerbedrijf d’Hont in Groede en
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komen vervolgens over de
Markt om zo aan hun rondrit
te beginnen. De legervoertuigen, brommers en burger
voertuigen vertrekken
daarna voor hun rondrit.
Voor de lunch maken de
voertuigen een tussenstop
op de Paardenmelkerij in
Oostburg, om daarna in de
winkelstraat in Oostburg
ring te rijden. Tussen 15.00u
en 16.00u is er een tussenstop op Groede Podium. Alle
voertuigen komen vanaf
16.15 uur terug op de Markt
in Groede. ’s Middags zal v.v.
Groede een heus mini-toernooi organiseren voor de
jeugd, daarvoor wordt een
speciaal voetbalplein aangelegd. ’s Avonds is er in en
om de kerk een afsluitende
BBQ voor de deelnemers.

De zondag (10/6/2018)
staat in het teken van de
motoren, fietsers en burgervoertuigen. Het programma
is vergelijkbaar met de
zaterdag, zodat ook de paardenmelkerij Oostburg wordt
aangedaan en er is ook
ringrijden in Oostburg. Ook
de stop bij Groede Podium
is weer voorzien en dan
zullen alle voertuigen weer
aankomen op de Markt in
Groede.
’s Middags wordt er weer
gevoetbald en er zal tijdens
de afsluitende BBQ ook voor
muzikale ondersteuning
gezorgd worden.
We hopen veel inwoners te
zien als toeschouwer tijdens
dit evenement!
Oldtimer Weekend Groede

De Dorpsomroeper
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Groede Doet!
Vrijdag 9 maart 2018 was
het dan zo ver; Groede
Doet! Dit in het teken van
de jaarlijkse actie van het
Oranjefonds “NL Doet”
in combinatie met de vier
jaarlijkse op-plus-dagen
van de gemeente in het dorp.

De Dorpsraad heeft hier het
initiatief in genomen en
met de gemeente een rondje
door het dorp gereden om
te kijken wat er die dag allemaal opgeknapt zou kunnen
worden. Dit bleek aardig veel
te zijn, dus was er behoefte
aan veel vrijwilligers.
En die waren er ook! Met
meer dan 20 vrijwilligers
en een delegatie van de
gemeente is er op vrijdag 9
maart veel werk verzet, om
ons mooie dorp nog mooier
te maken. Zo zijn onder
andere de volgende zaken
aangepakt:

De veegmachine heeft
een hele dag door het
dorp gereden.
De “kromme stoeptegels”
in het dorp zijn weer
recht gelegd.
Het zwerfvuil in de
kern is opgeruimd.
Alle 11 bankjes
in het dorp zi
jn
voorzien van
een nieuwe ve
rflaag.

Een zeer nuttige dag, waarbij veel dank aan alle vrijwilligers
en de mannen van de gemeente. Wethouder mevrouw Chris
van de Vijver kwam ook nog langs en stak gelijk de handen
uit de mouwen.
Natuurlijk is er ook koffie gedronken, met zelf gebakken
cake. Tijdens de lunch was er een heerlijke pan soep van
Eeterij Sjiek en broodjes van de Zagerij. Kortom een erg
geslaagde en vooral gezellige dag!
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Het fietsenhok op het
sportpark en de ijzeren
paaltjes aan het paadje
richting het sportpark
zijn verwijderd.

bij het
ippers zijn
De houtsn
enparkje
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t
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en
speeltuintje
.
aangevuld
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Schapenhoeden bij Groede Podium
Op 27-28-29 April organiseert
de Werkgroep Herderen
van de Nederlandse
Herdershonden Club voor
het 4e jaar op rij officiële
FCI-herding trials.

De Dorpsomroeper jubileert, maar dat
doen we niet alleen. In deze rubriek gaan
we op bezoek bij iets of iemand die ook
50 jaar is en dus even oud is als de
Dorpsomroeper.

Hiervoor komen honden
van veel verschillende
rassen en deelnemers uit
verschillende landen naar
Groede om deel te nemen
aan een Natural Herding
Aptitude Test (NHAT),
een Herding Working Test
(HWT) of een International
Herding Trial (IHT) niveau
1, 2 of 3. Dit allemaal in de
zogenoemde ‘traditional
style’ die gericht is op een
hoedende manier van
werken in plaats van een
drijvende (zoals Border
Collies meestal doen).
Er wordt op twee verschillende terreinen gewerkt
onder toezicht van een
Nederlandse en een Duitse
keurmeester. Op vrijdag en
op zondag valt er een officiële
titel te behalen voor de
deelnemers in het hoogste
niveau; de CACITR-titel.
Dierwelzijn staat hoog in het
vaandel, dus wanneer een
hond niet onder controle
is en de schapen onnodig
opgejaagd worden en veel
stress hebben, dan wordt de
proef afgebroken. De deelnemende honden zullen
in niveau variëren van het
testen van het instinct tot
een hoog werkniveau.
Voor deze drie dagen staan
meer dan 300 schapen klaar
16
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Even oud als de
Dorpsomroeper...

Zo zijn we in de vorige editie al op bezoek
geweest bij de jubilerende Jacco en Annemarie
Ras. Deze keer gaan we niet in op jubilerende
personen, maar op een jubilerende vereniging.
En die vereniging, die kennen we allemaal:
de Dorpsvereniging!

van Mts. de Graaslinies,
een begrazingbedrijf uit
West-Zeeuws-Vlaanderen.
Deze schapen zijn veel
honden van verschillende
rassen gewend en door het
aantal hoeft elk groepje
maar een paar keer per dag
ingezet te worden. Uiteraard
zijn ze gevaccineerd tegen
q-koorts.
Publiek is meer dan welkom
(honden moeten wel op
afstand blijven zodat ze de

is er hier in ons dorp veel te bereiken”; een
waarheid die tot op de dag van vandaag nog
steeds staat als een huis.

Ook de Dorpsvereniging jubileert dit jaar.
Die informatie hebben we gehaald uit de eerst
gedrukte Dorpsomroeper. In het voorwoord
vonden we de volgende informatie terug:

We kunnen wel zeggen dat de Dorpsvereniging
zich door de jaren heen heeft gehouden aan
de bij oprichting gestelde fundamenten. Er
zijn mooie tradities opgebouwd. Hierbij kan
je denken aan een goed gestructureerde Jaarmarkt, een gezellige Kermis en het Kindercomité van de Dorpsvereniging organiseert
activiteiten rondom Pasen, de Kindervakantieweek, Halloween en Sinterklaas.

“De behoefte aan wat meer aktiviteit op nationale
feestdagen, daarnaast op andere dagen en in de
schoolvakantie, voor ons en onze kinderen, wat
meer gezelligheid in Groede te bewerkstelligen,
heeft geleid tot de oprichting van onze Dorpsvereniging, waarvan iedereen lid kan zijn.“

De huidige voorzitter Imre Hubregtsen geeft
aan dat er waarschijnlijk nog activiteiten
rondom het jubileum zullen worden
georganiseerd, deze zullen via verschillende
communicatiekanalen nog aan het dorp
bekend worden gemaakt.

Ook werd in dat artikel duidelijk gemaakt
dat het nieuw geformeerde contactorgaan
ook de activiteiten van andere verenigingen
wilde steunen en animeren. “Door een
goede samenwerking van alle verenigingen

Kent u ook nog iets of iemand die net als de
Dorpsomroeper in 2018 het 50-jarige jubileum
mag vieren, laat het dan aan de redactie weten
via dorpsomroeper@gmail.com.

deelnemende hond of de
schapen niet verstoren, maar
ze zijn in Groede Podium
verder overal welkom).
Horeca is aanwezig evenals
enkele stands/verkoopkramen.
Waar: speel- en infopark
Groede Podium, Gerard de
Moorsweg 4, Groede
Wanneer: 27-29 April 2018;
vanaf 8 uur tot eind van de
middag.
Toegang: gratis
De Dorpsomroeper
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‘t Muziek
Dit stukje leest u nadat het
voorjaarsconcert van de
‘Muziek’ heeft plaatsgevonden. Dit was op
zaterdag 14 april. Het mooie
van deze avond is dat er
voor alle doelgroepen iets
te zien en te horen is. Van
klein naar groot en van jong
tot oud, alles is deze avond
aanwezig.

Hoe word ik muzikant bij
‘t muziek?
Voordat je bij de ‘grote’
groep komt, gaan er heel
wat jaartjes aan oefening
voorbij. Het allereerste begin
is AMV-les. AMV staat voor
Algemene Muzikale Vorming
en is voor kinderen vanaf
groep 4 en 5 van de basisschool. Hier wordt er op
speelse wijze een begin
gemaakt met muziek.
Gevoel voor maat en ritme,
maar ook luisteren en
onthouden. Ook komt de
eerste notenleer al aan bod
en vaak wordt er gebruik
gemaakt van een blokfluit
om thuis te kunnen oefenen.
De meeste kinderen kunnen
al snel een paar noten spelen
en ontdekken dat je met
maar een paar verschillende
noten al een heus liedje
kunt spelen.
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Als de AMV-lessen achter
de rug zijn, dan kan er
muziekles gevolgd worden
op een specifiek instrument.
Hier krijg je stap voor stap
alle grepen, toetsen of
kleppen uitgelegd en leer je
de noten spelen op het door
jou gekozen instrument.
Hier wordt na een paar
jaar les ook een examen in
afgenomen. Het A-examen
wordt afgenomen in het derde
jaar van de muziekles. Je
speelt dan een paar stukken
waar je op geoefend hebt,
hebt de basiskennis onder
de knie en kent al een paar
toonladders. Ook wordt er
geluisterd naar hoe je toon
(geluid) klinkt en of je de
stukken juist gespeeld hebt.
Als je het A-diploma gehaald
hebt, dan kun je doorgaan
voor het B-diploma wat je
na twee jaar les kunt gaan
doen. Tussen het B- en
C-diploma zit weer twee
jaar en tussen het C- en
D-diploma nog eens twee
jaar. Er wordt bij het
C-examen wel eerst een
theorie-examen afgenomen

voordat je praktijkexamen
mag doen. Dit geldt ook
voor het D-examen natuurlijk. Het mag voor zich
spreken dat het bij ieder
examen moeilijker wordt en
dat er meer van de leerling
verwacht wordt.
Je kunt na het halen van
al deze diploma’s dan
natuurlijk wel een aardig
melodietje blazen, maar
ook met een van de lagere
diploma’s en veel oefenen
kun je prima meedoen in
bijvoorbeeld onze muziekvereniging. Extra leuk is het
dan ook dat we een groep
met jeugdleden hebben de
‘Muziekkidz’. Zij hebben
allemaal les, de een langer
dan de andere, maar samen
maken ze iedere week muziek
en oefenen ze stukken om
deze dan ook weer uit te
kunnen voeren, zoals afgelopen zaterdag.
Wil jij ook bij de ‘Muziekkidz’ of in de Muziekvereniging? Kom dan een
langs op een maandagavond
tijdens een repetitie in MFC
de Korre in Breskens. Je
kunt dan zelf eens luisteren
en kijken hoe dat in zijn
werk gaat. De ‘Muziekkidz’
repeteren van 18.30-19.15
uur en de muziekvereniging
vanaf 20.00-21.30 uur. Alle
instrumenten zijn welkom,
we hebben sinds kort zelfs
een bas ukelele! Dit is een
kleine soort gitaar, maar dan
met dikke snaren zoals bij
een basgitaar.
Graag tot dan!

Volop in beweging, zijn we de helft van het
schooljaar alweer gepasseerd. De kleutergroep
loopt weer lekker vol en inmiddels zijn we
de 100 leerlingen weer gepasseerd.
Uiteraard wordt er elke
dag hard gerekend,
gespeld en aan andere
vakken gewerkt, maar
daarnaast is er
voldoende ruimte
voor allerlei bijzondere
projecten. Zo hebben we een goed bezochte
pannenkoekenmiddag achter de rug waarbij
de kleuters met hun grootouders pannenkoeken hebben gegeten en liedjes hebben
gezongen. De kinderen van groep 3-4
draaien in maart-april een echt winkeltje
waarbij zij aardappelen, uien, eieren, noten
en nog meer aan hun eigen ouders verkopen.
Op die manier leren ze werken met gewichten en met geld.
Verder kweken de kinderen
van groep 5-6 hun eigen
pelargonium (in de volksmond beter bekend als
geranium). Ook hebben
onze schoolvoetbalteams
een eerste en derde plaats
gehaald bij de

schoolvoetbal-kampioenschappen
op 4 april jl.
Onze voorleeskampioen uit groep 7-8
Fleur Manneke is inmiddels doorgedrongen
tot de provinciale finale op 7 april in
Middelburg. Als deze Dorpsomroeper
verschijnt is inmiddels bekend hoe zij
het daar heeft afgebracht.
De kinderen van groep 6,7 en 8 hebben
hun eigen speelfilm gemaakt over Groede
en deze gaat
op 13 april in
Terneuzen
in premiere tijdens
het Filmfestival
Zeeuws-Vlaanderen. Daar kijken we al
naar uit!
Waar we ook naar uitkijken in de komende
maanden is de eindtoets voor groep 8, een
techniek-voorstelling, de Mini-Roparun, de
schoolreisjes, de Bonte Avond en vast nog
veel welkome zaken tussendoor. Dit is toch
wel héél veel nieuws in enkele regels!
Namens
de Meerstromenschool,
Frank Boerebach

Nieuw seizoen,
nieuwe Voorzitter
Niet alleen voor de gemeente moest dit
jaar gestemd worden, ook bij LTV Con
Forza. Angelo Sinack had aangegeven de
voorzitterhamer neer te willen leggen
vanwege verhuis naar Oostburg. Dus
moest er op zoek gegaan worden naar een
nieuwe voorzitter.
Met heel veel plezier en liefde heeft hij
zich ingezet voor onze vereniging. “Na 4
jaar voorzitterschap wordt het tijd voor
nieuw bloed”, sprak hij in zijn afscheidswoord. Hij schreef onder zijn alter ego
Piet Sam-Press ook de stukjes in de
Dorpsomroeper en af en toe in ’t Oendervalletje van Nieuwvliet. Nu mag hij voor
de laatste keer zijn eigen afscheidsverhaal
doen. Voor de laatste keer het woord aan
Angelo alias “uw” razende reporter Piet
Sam-Press:
Ik had mezelf 1 doel gesteld toen ik
aantrad als voorzitter. Dat de club fier
overeind zou blijven. Om dit te bereiken
had ik me 3 speerpunten voorgesteld: de
competietieploegen op peil houden,
de jeugd als een belangrijke motor van
de club zien en zorgen voor voldoende
inkomsten.
Dit alles is gelukt, vooral dankzij de
goede samenwerking met een fantastisch
bestuur met wie ik kon lezen en schrijven.
We spelen nu nog met 4 competities mee
en daar mag een kleine vereniging zoals
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Groede trots op zijn. De
‘Con Forza Jeu de Boules’leden doen ook nog lekker
hun wedstrijdjes onderling.
Voor de tenniscompetitie is
het geregeld ‘schrapen’, maar tot nu toe
hebben we nog geen enkele keer met te
weinig mensen ergens heen gemoeten.

Heel leuk te horen vond ik het dat Imre
Hubregtsen zich aanmeldde vlak voor de
laatste jaarvergadering. Hij is unaniem
verkozen tot bestuurslid en zelfs tot voorzitter in de daarop volgende Bestuursvergadering. Ik hoop dan ook dat meer ‘tennisvoetballers’ de overstap willen maken zoals
ook ik in het verleden heb gedaan.

Een ander belangrijk doel was de inkomsten.
Vorig jaar is er een 5- tal sponsoren bij
gekomen en de jaren ervoor druppelsgewijs ook enkele. Er vallen er ook wel
eens af uiteraard. Het is belangrijk dit op
peil te houden (wat tijd kost), maar dat
werpt dan ook zijn vruchten af voor de
vereniging. Ik moet ook een dikke pluim
geven aan de penningmeester Piet Labijt,
want die heeft de kas van de kantine goed
onder controle.

Na dit sluitend stukje van Angelo, zijn
we vanuit Con Forza uiteraard nog steeds
op zoek naar bestuursleden. Angelo blijft
trouwens lid van de vereniging en blijft de
sponsoring verzorgen.

Voor de kids had ik me opgeworpen tot
de ‘aan te spreken man’ voor wat betreft
alle Kids Fun Dagen die regionaal werden
gehouden. Vergaderingen, app-groepen
voor ouders en organiseren van lokale
KFD op de Hroe. Met de nodige hulp
van de overige leden was het allemaal
goed te overzien, voor onze eigen KFD
moeten eigenlijk de meeste credits gaan
naar Ingrid Buijsse. Ik kan het niet vaak
genoeg zeggen, de organisatie van die dag
stond als een huis en kwam vooral door
de goede indelingen van de vele partijtjes
die gespeeld moesten worden op slechts
3 banen. Er waren rond de 35 kinderen
die op 1 ochtend minimaal 4 partijtjes af
moesten werken en dit verdeeld over onze
3 tennisbanen.

De laatste opplusdag was onder erbarmelijke
Siberische omstandigheden. Er was gelukkig
warme koffie en er waren appelflappen
in de kantine waardoor we goede energie
hadden om de klusjes binnen enkele uren
te klaren. Mark, Piet en Rudy hadden al
heel wat vooruit gewerkt, zo is heel baan
1 vanaf begin maart weer eens aangepakt
met nieuw gravel. Er is 2500 Kg op gegaan.
Dus pas op het afstapje bij het verlaten
van de baan. Volgend jaar is baan 2 aan de
beurt.
De competities op donderdag en zaterdag
zijn in volle gang dus als je beweging ziet
op onze banen, kom even langs om te s
upporteren. De Hroe is ier, de Hroe is daar.

Last van
lentekriebels?
Gewoon
terugkriebelen
Loesje

ag:
Elke woensd Een
k!
ee
W
e
d
ek
Bre
vispannetje
gegratineerdgesneden
nd
met ha
koffie of
frietjes en r maar
thee na voo
€23,50!

Verder wordt er getosst op de donderdagavond, iedereen is die avond welkom!
Heb je zin om eens een balletje mee te
slaan, om te ervaren hoe leuk een avondje
inspanning / ontspanning op de tennisbaan is, grijp dan nu je kans.
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De stand van zaken

Strandcamping Groede
en In Zaken verwennen
jeugd Groede/Cadzand
Het heeft even geduurd,
maar na een lange, slepende
winterstop is dan toch
eindelijk de voorjaarscompetitie van start gegaan.
En hoe! Voor de spelers die
nog niet in het bezit waren
van een club trainingspak en
voetbaltas waren 2 sponsors
bereid deze te schenken.
Strandcamping Groede
verstrekte fraaie blauwe
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sporttassen aan de jeugd en
In Zaken Accountants &
Adviseurs zorgde voor evenzo
fraaie trainingspakken.
Namens het bestuur hartelijk
dank aan familie van Damme
van Strandcamping Groede
en Hans Rosseel van In
Zaken voor dit bijzonder
mooie gebaar.
De komende tijd zal er
veelvuldig gebruik worden
gemaakt van de nieuwe
trainingspakken en tassen.
Door de vele afgelaste

wedstrijden zal er in april
en mei regelmatig zowel
doordeweeks als op zaterdag
moeten worden gespeeld.
Voetbalquiz
Op zaterdag 24 maart
was er weer de jaarlijkse
vvGroede voetbalquiz!
Een avond vol scherpe en
leuke voetbalvragen, waar
je vaak de hersenen van
de deelnemers bij hoorde
kraken. Ondanks een aantal
last-minute afmeldingen,
waren er in totaal 11 teams
van 2 personen die zich
bogen over de 75 vragen.
Hierbij konden er in totaal
125 punten gehaald worden.
De eerste plaats ging
naar Serge de Ruijsser en
Eric Verlinde, zij wonnen
het nieuwe boek van Willem van Hanegem en een
borrelbon gesponsord door
de Groese Duintjes!
Bedankt aan Ruben Deij en
Arno van den Hemel voor
het verzorgen van de quiz
en de avond, op naar de
volgende editie!

Paptaartenderby
De derby tussen Groede 2
en Groede 3 werd dit jaar op
de zaterdag van de Kermis
gespeeld. Een vervroegde
1 april grap van de mannen
van het derde leidde ertoe
dat het tweede de wedstrijd
kon afwerken in roze voetbalshirts. Scheidsrechter
Rink de Houck heeft de
wedstrijd in goede banen
geleid en zag dat Groede 2
met een klinkende 5-1 overwinning het veld afstapte.
Voor de wedstrijd kregen de
senioren van het tweede en
derde helft een hoodie uitgereikt. Deze hoodie is
gesponsord door de Groese
Duintjes, de Vrijbuiter, Malheur
en Hubo’s drankboetiek

Biljartvereniging Groede Kampioen!
in het gewestelijk kampioenschap, wat
nog gespeeld moet worden in Brabant
of Limburg. De beste twee van dat
kampioenschap mogen naar het NK!

In de Delta Zuid West C3 competitie
van de KNBB is het derde team van BV
Groede kampioen geworden!
Op moment van schrijven is het team
zelfs nog in de race voor een plaats op
het NK. Als winnaar van de C3 competitie
mochten ze tegen de andere winnaar
van de C3 competitie in het district
Zeeland spelen en ook die wedstrijd
werd gewonnen. De heren komen nu uit

De C3 competitie waarin ze kampioen
zijn geworden bestaat uit 14 teams, die
zowel uit- als thuiswedstrijden afwerken.
Daar waar vorig seizoen het tweede
team van de Groese Biljartvereniging
het kampioenschap in de C3 competitie
al wist binnen te slepen, is het dit jaar
ook het derde team gelukt! De biljartvereniging, die de thuiswedstrijden in
’t Overleg afwerkt, heeft in totaal drie
teams. Naast de 2 teams die volgend
seizoen in de C2 klasse (Libre) zullen
uitkomen, is er ook nog een driebanden
team actief.
Het zou wat zijn, deze Groese formatie
terug te zien op het NK! We wensen de
BV Groede veel plezier en succes!
De Dorpsomroeper
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Groede Live!
Benieuwd naar dit concert
én woon je in Groede? Vul
dan deze bon in en ontvang
€3,00 korting op je entreebewijs (€14,00 i.p.v. €17,00).

poppodium presenteert:
26 mei 2018
Dave von Raven
& Arjan Spies

Groede

Maximaal 2 kaarten per adres,
De Dorpsomroeper
per optreden.
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14 juli 2018
THIJS VAN LEER & special guest:
MENNO GOOTJES (FOCUS)
Concert in het kader van Pophelden.nl

Postcode:

Pophelden.nl is een nieuwe
muziekproductie met een
wisselende samenstelling.
Uitsluitend klinkende
namen en generatiegenoten
uit de geschiedenis van de
Nederpop verlenen hun
medewerking in de vorm
van een intiem ‘unplugged’
optreden. Diverse klassiekers
uit de carrière komen aan
bod. Ook verrassende covers
(persoonlijke favorieten),
nieuw en eigentijds materiaal,
en improvisaties kunnen
voorbijkomen. Dit alles
met verhalen, anekdotes en
interactie met het publiek.

Emailadres:

Adres :

Naam:

Emailadres:

Adres :

Naam:

Postcode:

Groede

Beiden zanger en gitarist van de bekende
Nederlandse band The Kik.

Thijs van Leer (dwarsfluit,
toetsen en zang) vergaarde
wereldwijde roem met en
is nog steeds de stuwende
kracht van de progressieve
rockgroep Focus. De hoofdzakelijk instrumentale hits
‘Hocus Pocus’, ‘House Of
The King’ en ‘Sylvia’ hebben

zich als tijdloos bewezen.
Daarnaast is Thijs van Leer
als solo-artiest ook nog eens
verantwoordelijk voor de
million-seller ‘Introspection’.
Dat hij zich deze avond laat
vergezellen door de talentvolle
en inmiddels internationaal
bejubelde Focus-gitarist
Menno Gootjes, belooft
dat diverse klassiekers van
deze legendarische band in
een speciale versie aan bod
zullen komen.
Check it out:
De vele youtube filmpjes
van deze beide helden.
En wellicht… iets in uw
eigen collectie?
Entree €17,00
Jongeren tot 16 jaar €10,00
Aanvang 20:30 uur		
Deur open vanaf 19:45 uur

The Kik is een (Neder)beat band die geïnspireerd
wordt door grootheden uit de sixties als
Beatles en Kinks. Ze werden beïnvloed door
Merseybeat & Nederbiet.
Ze brachten eind vorig jaar hun nieuw album uit: The Kik hertaalt, waarmee ze hoge
ogen gooiden op de Nederlandse markt.
Door hun muzikaliteit en enthousiasme
zijn graag geziene gasten in verschillende
shows op de Nederlandse televisie.
Dave stond vorig jaar in de halve finale van
de dirigenten-krachtmeting MAESTRO,
waar menig televisiekijker met een brede
glimlach op het gezicht zijn inbreng heeft
bewonderd.
Op speciaal verzoek van het unieke Nederlandstalige combo The Kik zelf, is er nu een
ook een afgeslankte akoestische variant.
Althans… Dave en Arjan komen sowieso,
andere bandleden haken te pas en te onpas
aan, geheel volgens geen enkele afspraak.
Daar niet elke fuif of setting zich leent voor
een band in vol ornaat kwamen Dave von
Raven en Arjan Spies er noodgedwongen
achter dat ze samen en vrijwel on-versterkt
ook alleraardigst uit de verf komen. Sterker
nog, ze hebben er lol in.
Een nieuwe uitdaging, die zich ideaal leent
om nieuw materiaal van The Kik ‘te testen’
en ‘klassiekers’ her te bewerken. Hetzelfde
enthousiasme en kwaliteit in een ander
jasje.
Check it out:
Website: http://showcase.fm/thekik

Voorprogramma: The Brightt
Jonge talentvolle Zeeuws Vlaamse band:
Covers en eigen nummers met een pittige
Brightt-slag. Ze spelen deze avond akoestisch.
www.thebrightt.nl
Entree €17,00		
Jongeren tot 16 jaar €10,00
Aanvang 20:30 uur		
Deur open vanaf 19:45 uur

De Dorpsomroeper
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Druktemakers
Het komt zelden voor dat
ik nog eens in mijn bed
lig na te denken over
gesprekken die ik die
dag heb gevoerd, want
normaal gezien val ik als
een blok in slaap zodra
ik mijn matras aan raak.
Maar vier weken geleden
op woensdagavond was
dat niet het geval.

Ik had die dag namelijk
even kort staan praten met
een oude kennis van me,
waarbij we het hadden over
een parkeerboete die ik had
gekregen. Natuurlijk vond
ik die boete onterecht en dat
uitte ik, maar hij sprak toen
de woorden “ Ach, je moet je
niet druk maken over zaken
waar je toch geen invloed
meer op hebt”. En die zin
bleef een hele dag door mijn
hoofd spoken, zelfs nadat ik
het matras had aangeraakt
en normaal gezien als een
blok in slaap zou vallen.
Want die beste kennis van
me had daar wel een goed
punt, want waarom zou
ik mij druk maken over
een boete die ik uiteindelijk
toch zal moeten gaan
betalen. Dat is hetzelfde
als een voetballer die naar

de scheidsrechter toe
gaat om
te zeggen
dat die gele
kaart niet
terecht
is, ik
heb
namelijk nog nooit een
scheidsrechter gezien die
zijn gele kaart introk omdat
de speler zo overtuigend
pleidooi had gehouden
over zijn onschuld. Nee,
die speler zou zich beter
druk moeten maken om te
zorgen dat hij de rest van
de wedstrijd op zijn hoede
is geen tweede gele kaart te
pakken. En dat is ook wat ik
eigenlijk zou moeten doen,

mezelf druk maken dat
ik die parkeerbon in
het vervolg niet meer
krijg in plaats van
mezelf opwinden over
die bon die toch
al geschreven
is en die ik hoe
dan ook zal moeten
betalen.
Dat is hetzelfde als bij de
verkiezingen; je druk maken
over de uitslag. Het democratisch stelsel heeft nu
eenmaal zijn werk gedaan
en of je het daar nu mee
eens bent of niet, dat gaat
niets veranderen aan de
uitslag. Hetgeen wat de
politicus juist op dat moment moet doen is zich de

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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komende vier jaar druk maken om ervoor
te zorgen dat de uitslag over vier jaar weer
anders is. Maar ach, dat is ook een utopie,
want wellicht dat we zo’n politicus dan pas
weer een half jaar voor de nieuwe verkiezingen
op de voorgrond zien treden nadat hij zich
eerst 3,5 jaar druk heeft lopen maken over
de uitslag van de afgelopen verkiezing.
In de file staan is ook zoiets, daar ben ik
mezelf pas geleden nog wel bij tegen gekomen.
Normaal gezien vloekte en tierde ik weer
wat af als ik in de file terecht kwam in
Antwerpen. Tegenwoordig zet ik gewoon
de radio een stukje harder en probeer ik
maar vrolijk mee te fluiten en ondertussen
bedenk ik me hoe ik de file de volgende keer
kan vermijden. En warempel, ondanks dat
ik me niet druk maakte, loste de file toch
van zelf op.

Van Hoeve Sierteelt

Kwekerij “De vier jaargetijden”

Uitgebreide collectie zomerbloeiers,
vaste planten en ruime keuze violen.
Seizoensgroenten, aardappelen en heerlijke aardbeien uit onze eigen kwekerij.
Diverse fruitbomen, heesters, haagplanten
en bosplantsoen in container. Ook voor
tuinaanleg en -onderhoud.

Scherpbierseweg 3 4503 GR Groede
0117-371344 / 06-46 01 36 08
www.vanhoevesierteelt.nl

Maar ook wij Groedenaren zijn vaak druktemakertjes, want ik kan me niet voorstellen
dat inwoners van de Brouwerijstraat of de
Markt de afgelopen periode met een glimlach
naarstig opzoek waren naar een parkeerplek een stuk verderop in verband met de
werkzaamheden. Dan geloof ik gerust dat er
wel eens een niet-christelijk-woord de revue
is gepasseerd en toch kwam die parkeerplek
hierdoor niet dichter bij. Het is nu eenmaal
zo en uiteindelijk als het goed is, wordt het
er allemaal weer mooier en beter op dan
voorheen.
Kortom de Groe heeft een druktemakertje
minder, want ik maak me de komende tijd
niet snel meer druk om iets waar ik toch
geen invloed op heb. En dat is een heerlijk
gevoel en dat wil ik graag met u eens delen
en bespreken. Liefst natuurlijk op d’n oek
van de straat, het is te hopen dat het dan
niet regent…. maar daar zal ik me in ieder
geval niet druk over maken!
SZ

Dé plek waar uw
communicatie begint.
www.pietersmedia.nl
De Dorpsomroeper
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Is het u bekend dat ons gebouw ook te huur
is voor feesten, vergaderingen e.d.? Alle
voorzieningen zijn aanwezig. Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen
met Piet Brakman tel. 371402.
Op 27 februari werd de Jaarlijkse
Ledenvergadering gehouden,
aanwezig waren 25 leden.
Er werd een dringend beroep gedaan om
bestuursleden. Piet Brakman en Sari Scheele
hebben hun bestuurstaak nog met 1 jaar
verlengd, omdat er geen kandidaten aangemeld waren. Fijn dat ze er nog een extra
jaartje hebben aangeplakt, maar er is wel
duidelijk aangegeven dat dit echt het laatste
jaar zal zijn.
Sjoerd Frielink stopt er aan het eind van het
jaar ook mee, zodat alleen Piet Klaaysen
overblijft in het bestuur. Dit betekent dat
er volgend jaar een nieuw bestuur gevormd
zal moeten worden.
U weet het vast allemaal wel maar we
zetten het toch nog even op een rijtje wat
de soos voor haar leden organiseert:
- op maandagmiddag van 13.30 - 16.30 uur
een kaartje leggen en biljarten
- biljarten ook op donderdagochtend van
09.00- 12.00 uur
- de gezamenlijke maaltijden van Vader
Jacob op elke laatste woensdag van de
maand, voor slechts € 4,- p.p.
- elke laatste dinsdag van de maand is er
bingo
- jaarlijks een uitstapje
- Sinterklaas feest
- Kerstviering.

28

De Dorpsomroeper

Binnenkort komen we weer bij u aan de deur
voor het innen van de jaarlijkse contributie
à € 7,50. Bent u nog geen lid of bent u onlangs
in Groede komen wonen? En vindt u het
ook belangrijk dat wij voor de senioren
diverse activiteiten kunnen blijven plannen?
Meldt u dan aan als lid van onze Seniorensoos. Het zou fijn zijn om nieuwe leden te
kunnen inschrijven zodat we er samen aan
kunnen werken om ons dorp ook voor de
senioren leefbaar te houden.
Aanmelden kan bij de secretaris P.Klaaysen tel.nr.371666 of e-mail naar dewaag@
zeelandnet.nl
Helaas hebben we nog niet veel aanmeldingen
van onze leden ontvangen om het e-mailadres aan ons door te geven. We kunnen
dan de uitnodigingen of activiteiten via de
mail versturen. Het bespaart ons papier,
inkt en tijd. Stuur een mailtje naar:
soosgroede@zeelandnet.nl, waarin u aangeeft dat u, als lid, op de hoogte wilt blijven.
Meer hoeft u niet te doen. Wij doen de rest.
Mogen we rekenen op uw medewerking?

Scheidsrechters
gezocht!
Voetbalvereniging Groede is nog
op zoek naar jeugdscheidsrechters.
Zie jij het zitten om op zaterdag
wel eens een wedstrijd te fluiten?
Geef je dan nu op! Het is geen vaste
verplichting, we zijn al blij als je één
of meerdere wedstrijden kan. Mail
naar bartvdhemel@hotmail.com.
Alvast bedankt!

St er ke m a n n en en
v ro u w en g ez
o ch t!

Op vrijdag 27 april zullen
de sterkste
mannen en vrouwen
omstreken weer de kra uit Groede en
gaan meten. We gaan chten met elkaar
we
beruchte Grote Groese er strijden om de
Paptaart. Zou je die
overheerlijke zoete smaak
van die Paptaart
en de overwinning wel
eens willen proeven?
Stel dan nu alvast een
beresterk team
samen en geef je op! Elk
wegen in totaal en voo team mag 450KG
team mag er 15KG ext r elke vrouw in het
ra
Opgeven kan bij Arno worden gerekend.
of Bart van den
Hemel.

Vrijwilligers
gezocht!
Voor de Kindervakantie week zijn we nog
op zoek naar vrijwilligers die ons willen
helpen. Van maandag 9 juli tot en met
12 juli hebben we een leuk programma
voor de kinderen, elke dag van 09:30u
tot 14:45u. Aanmelden kan via
kindercomitegroede@gmail.com of
bellen/appen kan ook naar 06-12035599
of reageer via de Facebook pagina van
het Kindercomité.

Oude sleutels gezocht
Heeft u nog oude sleutels? Voor een project zoek
ik er nog een heleboel! Heeft u er nog een paar
voor me over, neem contact op met Marieke de
Clerck via 06-50946840

Ja ar ma rk t Groe de

Een hartelijke groet namens het Bestuur.

Dig ita le
Do rps om roe 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.

in de streek.
De jaarmarkt in Groede, een begrip
ren hard
dena
Groe
als
we
r
waa
Een evenement
horigheid
aan werken met z’n allen en waar saam
Jaarmarkt in
centraal staat. Op 27 juli 2018 zal de kunnen we
dit
r
maa
den,
tsvin
plaa
r
wee
Groede
ons dorp.
niet zonder de actieve vrijwilligers in Jaarmarkt
als
ons
om
en
Mocht u zin en tijd hebb
van de
comité te helpen rond en op de dag op via:
ons
met
act
cont
dan
neem
,
arkt
jaarm
telefoon:
groedejaarmarkt@gmail.com of per
Imre Hubregtsen: 06-23289027
Daisy de Smet: 06-45358200
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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ning op de tennisbaan is, grijp dan nu je kans.

Aanleverdata Dorpsomroeper 2018
Dit is de tweede Dorpsomroeper uitgave van 2018.
Voor het komende jaar is er een schema opgesteld
om voor iedereen duidelijk te krijgen wanneer de
Dorpsomroepers in het dorp bezorgd gaan worden:
> 5e uitgave
> 3e uitgave > 4e uitgave
25 juni
25 september
25 november
15 juli
15 oktober
15 december
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.

20 april
Feestelijke opening Minibieb
in Groede Podium

28 april
Bliss Avenue
in de Groese Duintjes
Live Blues Rock band

20 april
Beers & Bites
in de Groese Duintjes

5 mei
Karaoke Night
in de Groese Duintjes

26 april
Nacht van Oranje
in de Groese Duintjes
Met dj Remmie en een oranje
dresscode!

6 mei
The Good, the Bad
and the Bart
in de Groese Duintjes

27 t/m 29 april
Schapenhoeden
bij Groede Podium
27 april
Touwtrekken

12 mei
Retro Night
in de Groese Duintjes
Een nacht vol met 70s/80s/90s
hits!
19 mei
Hollandse avond
in de Groese Duintjes
25 mei
Beer & Bites
in de Groese Duintjes
26 mei
Groede Live! presenteert
Dave von Raven en Arjan Spies
(The Kik, Maestro)

Hallo Groede,
Nog een week en zijn we weer in Groede!
Na vele jaren die wij zomers doorbrengen in de
Groe met de kinderen, die al in de auto zongen
“Hoi,hoi we zien het torentje van Groede!” en zo
reden we naar de Camping.
Nu komen ze ook ieder seizoen met hun kinderen
van 28, 20 en 17. Eind Mei krijgen we zelfs een
achterkleinkind, dus dan komt hopelijk de
4e generatie mee naar de Groe!
We gaan weer genieten van ons Kotje aan het
strand, de geweldig gezellige Jaarmarkt en niet te
vergeten van mijn grote vriendin voor de kinderen
tante Rina en haar dochter Janine en Henk en
Imre waar altijd de deur open staat voor een
praatje, thee, koffie, een drankje, eten of slapen,
alles kan! Dat is echt Zeeuwse vriendschap!
Dus tot volgende week! Groede bedankt en we
hopen er nog vele jaren te genieten!!!!
Groetjes van Bart en Marianne Meijer.
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26 mei
Break for Cover
in de Groese Duintjes

Dorpsomroeper Groede
Monnikenstraat 2,
4503 AT
Groede

2 juni
Open dag
VOF van den Hemel
2 juni
Schud je n’ol
in de Groese Duintjes
9 juni
Journey
in de Groese Duintjes
8 juni t/m 10 juni
Oldtimer Weekend
Groede

16 juni
De Avond van de Poëzie #7
16 juni
Revolution
in de Groese Duintjes
Sixties band
29 juni
Beer & Bites
in de Groese Duintjes
9 juli t/m 12 juli
Kindervakantieweek
11 juli
Zomeravondconcerten
aan zee
in de Grote Kerk te Groede
Met de Amarant Houtblazers 5
14 juli
Groede Live! presenteert
Thijs van Leer
27 juli
Jaarmarkt Groede
8 augustus
Zomeravondconcerten
aan zee
in de Grote Kerk te Groede
Met het Rusquartet
Senioren Sociëteit
Wekelijks kan men op de
maandagmiddag van 13.30
tot ca.16.30 uur een kaartje
leggen (jokeren, frikken) en
biljarten. Er worden nog
(extra) spelers gezocht om te
biljarten op de maandagavond
van ca. 19.00 uur tot 21.00
uur. Ook op donderdagochtend
wordt er gebiljart van 09.00
tot 12.00 uur. Loop vrijblijvend
eens even binnen. Elke laatste
dinsdag van de maand wordt
er bingo gespeeld. Iedereen is
hier welkom! Dit binnen een
informele en gezellige sfeer in
ons gebouw.

Activiteiten
in Groede
Dorpsraad
Elke laatste maandag van
de maand van 19.00 uur tot
19.30 uur: Het “inloop-spreekhalf-uurtje” van de Dorpsraad
in ’t Torentje.
Het Vlaemsche Erfgoed
De Erfgoedwinkel is vanaf 1
april tot oktober van dinsdag
t/m zaterdag geopend van 10u
tot 16u.
Tennis
Er wordt getosst op de donderdagavond, iedereen is die
avond welkom! Heb je zin om
eens een balletje mee te slaan,
om te ervaren hoe leuk een
avondje inspanning / ontspanning op de tennisbaan is, grijp
dan nu je kans.
Lutherse Kerk
Op 12 mei, 31 mei, 16 juni,
30 juni, 7 juli, 12 juli, 21 juli
en 26 juli, 4 aug, 9 aug, 18
aug, 23 aug is het mogelijk om
de Lutherse Kerk te bezoeken.
Betalende bezoekers van
“Het Vlaemsche Erfgoed” kunnen
op de genoemde dagen ’s
middags tussen 13.30 en 14.30
uur gratis onder begeleiding
van een gids de Lutherse Kerk
bezoeken.
Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de Boules
vereniging kan je op donderdagavond en zondagochtend
vanaf half elf gewoon het
terrein op komen.
Inzameldata oud Papier
2018:
12 mei • 9 juni • 14 juli • 11
augustus • 8 september • 13
oktober • 10 november • 8
december
De Dorpsomroeper
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