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De kerstboom ligt ondertussen al weer op de zolder of is traditioneel 
verbrand op één van onze mooie stranden. Blue Monday ligt gelukkig 
ook weer ver achter ons en stiekem zijn wat ‘goede’ voornemens al 
weer vergeten. Kortom, 2018 is begonnen!

Voor ons een mooie gelegenheid om u te informeren dat de Dorps-
omroeper, de Jaarmarkt en Stichting Verenigd Groede (voorheen 
Dorpsvereniging Groede) dit jaar 50 jaar bestaan. Een hele mijlpaal 
voor een klein dorp en dat zal gevierd worden!

De Dorpsomroeper zal dit doen door de verschillende edities dit jaar 
een verrassend tintje te geven. Verschillende verhalen zullen in het 
teken staan van 50 jaar. Daarnaast zullen we in de oktober-editie een 
jubileum editie maken. Dat belooft een toppertje te worden!

De Jaarmarkt en Stichting Verenigd Groede zijn bezig om voor de 
dorpsbewoners van Groede iets speciaals te organiseren. Dit willen 
we nog een klein beetje geheim houden, dus daarover later meer! 

Deze editie van de Dorpsomroeper is de eerste van 2018. Hierin kunt 
u lezen hoe Groede de feestdagen is doorgekomen en wat er allemaal 
gaat komen in het nieuwe jaar. 

Mocht u nog mooie foto’s/gedichten/verhalen hebben wat 
gelinkt is aan het 50-jarig bestaan, mag u deze sturen naar 
dorpsomroeper@gmail.com.

Wij wensen u weer veel leesplezier!

De redactie. 

De Dorpsomroeper 
is ook online te lezen 
via www.groede.net
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Jaarvergadering Verenigd 
Groede & Dorpsraad
Op maandag 12 maart 2018 nodigt de 
Dorpsraad en Verenigd Groede u van harte 
uit voor de Algemene Jaarvergadering. 
Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom 
in de Grote Kerk op de Markt, zodat we om 
19.00 uur stipt aan de vergadering kunnen 
beginnen. Tijdens de vergadering zal 
het financieel jaarverslag gepresenteerd 
worden, zullen we terugblikken op 2017 
en de plannen presenteren voor 2018 van 
zowel de dorpsraad als verenigd Groede. 
De agenda en andere stukken voor deze ver-
gadering kunnen twee weken van te voren 
opgevraagd worden via dorpsraadgroede@
gmail.com. We hopen ook u als Groedenaar 
te mogen verwelkomen, want de dorpsraad 
en verenigd Groede is er immers voor alle 
inwoners!

NL Doet
Op vrijdag 9 maart 
is het de jaarlijkse 
“NL Doet” actie 
van het Oranje-
fonds, waarbij 
vrijwilligers in 
Nederland aan 
de slag gaan om 
de leefbaarheid of 
het aanzien van hun 
dorp te verbeteren. Het idee is geopperd om 
in Groede ook mee te doen met deze actie 
en dit te combineren met de opplus dag van 
de gemeente. De Dorpsraad heeft samen 
met de gemeente gekeken wat er allemaal 
kan gebeuren in het dorp; stoeptegels goed 
leggen, bankjes verven, de witte pergola aan 
het bushokje verven, borden schoonmaken 
enzovoort. Dit project gaat natuurlijk niet 
slagen zonder enthousiaste Groedenaren 
die een ochtend of een middag mee willen 
helpen de handen uit de mouwen te steken 
om ons dorp weer mooier te maken! Mocht 
u ook nog zaken weten in het dorp die 
aangepakt kunnen worden deze dag, laat 
het ons weten via dorpsraadgroede@gmail.
com. Voor meer informatie over deze actie 
kunt u terecht op www.groede.net.

Het Groese politieke café
Op maandag 12 maart 2018 zal na de jaar-
vergadering van de Dorpsraad en Verenigd 
Groede het Groese Politieke Café plaats 
vinden. Mocht u niet bij de jaarvergadering 
aanwezig kunnen zijn, dan bent u vanaf 
20.15 uur van harte welkom in de Grote 
Kerk op de Markt, zodat om 20.30 uur het 
politieke café kan beginnen. Door middel 
van dit politieke café willen wij de Groede-
naren nader kennis laten maken met de ver-
schillende politieke partijen in de gemeente 
Sluis. Via verschillende stellingen met 
bijbehorende discussie willen wij de ideeën 
van de politieke partijen weergeven, zodat 
u als Groedenaar straks goed geïnformeerd 
richting de stembus kan gaan!

update parkeer en verkeer
In Groede liggen er nogal wat straten open 
vanwege de rioleringswerkzaamheden. 
Helaas lopen de werkzaamheden her en 
der vertraging op, daarom hieronder een 
update over de voortgang.

Markt
Vanwege slechte weersomstandigheden en 
vertraging konden de werkzaamheden voor 
het nieuwe jaar niet worden afgemaakt 
zoals eerder aangegeven. Daarom zijn deze 
werkzaamheden in januari hervat en wor-
den nu afgerond. De straatmakers ronden 
hun werk af voor het straatwerk 
in het laatste deel van de Markt, 
er worden nog fietsbeugels 
aangebracht en het pleintje 
van Jacob Cats zal herbe-
straat worden. Ook de 
aanvullende bebording 
zal nog geplaatst 
worden als het gaat 
om het parkeerver-

Nieuws v/d
Dorpsraad bod aan de zuidzijde van de Markt. De eerste 

helft februari dit jaar zullen de werkzaam-
heden een heel eind klaar zijn.

Brouwerijstraat
De Delta werkt nu aan het aanbrengen van 
de betreffende kabels en leidingen. Dit gaat 
niet zonder slag of stoot, de Delta komt 
nogal wat obstakels tegen in de ondergrond. 
Dit zorgt voor vertraging in het project plan. 
Zodra het leidingwerk is afgeperst en van 
de waterleiding de nodige monsters zijn 
genomen, kunnen de monteurs beginnen 
met het vervangen van de huisaansluit-
leidingen tot in de woningen.

De gemeente zal met de rioolwerkzaam-
heden starten in de tweede helft april 2018, 
dat is 1,5 maand later dan oorspronkelijk 
gepland was. De gemeente zal vervolgens 
de Brouwerijstraat zoveel als mogelijk 
afronden wat betreft riool- en straatwerk 
tot medio juli. Na de bouwvak, zal er verder 
gegaan worden met het aanpakken van de 
Woordweg.

Begin november dit jaar zullen de recon-
structie werkzaamheden Brouwerijstraat/
Woordweg een heel eind klaar moeten zijn.

Verkeersremmende maatregelen
De aanpak van het kruispunt Traverse-
Brouwerijstraat zit opgenomen in boven-

staande planning. Daarnaast zal er ook 
een V.O.P. (voetganger oversteek plaats) 
gerealiseerd worden ter hoogte van de 
oversteek naar de voetbal. Deze V.O.P. zal 
niet worden gerealiseerd met een verhoogd 
plateau (risico trillingen te groot) maar met 
een visueel plateau (markering hellings-
vlakken). Daarnaast komen op een tweetal 
locaties in de Voorstraat nog de zogenaamde 
straatjuwelen zoals ook in de Everaarslaan 
het geval is. Deze worden kort achter elkaar 
aangebracht in iedere weghelft, rekening 
houden met vracht- en landbouwverkeer.

Tot zover een update, indien u nog vragen 
heeft horen wij dat graag!
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DORpswINkEL 
VAN IwAARDEN

 Laat u verrassen.
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Tijd voor 
een feestje! 

op ’t Overleg willen zij hier 
bedrijven aantrekken voor 
bijvoorbeeld vergaderingen. 
Ook is er gelegenheid voor 
een leuke babyborrel of een 
gezellige high tea. 

Na tien jaar is nu Martin zijn 
grote droom uitgekomen en 
staat er sinds begin februari 
een spiksplinternieuwe 
keuken in ’t Overleg. Uit 
deze keuken bieden Martin 
en Mariëlle in de maanden 
februari en maart een heerlijk 
jubileummenu aan. De 
kaart krijgt ook een nieuw 
tintje met verrassende ge-
rechten voor iedereen, maar 
natuurlijk blijft het geliefde 
‘Pannetje van de Dag’! 

Als kennismaking met  
Herberg ‘de Natte Pij’ zijn 
alle dorpelingen van harte 
welkom voor een heerlijk 
bakje koffie/thee met een 
echte Groese Paptaart voor 
maar €3,50, geldig in de 
maanden februari en maart. 

Wij van de redactie felicite-
ren Martin en Mariëlle met 
10 jaar ’t Overleg en heel 
veel succes en plezier in ‘de 
Natte Pij’.

Martin en Mariëlle plant, 
voor velen geen onbeken-
den in Groede, hebben dit 
jaar een feestje te vieren. 
En dat is geen klein feestje, 
want ’t Overleg bestaat in 
2018 alweer 10 jaar!

Toen Martin en Mariëlle 10 
jaar geleden het dorpscafé 
‘de Wulpenhoek’ overnamen, 
hebben zij daar net iets 
meer van gemaakt dan 
alleen een dorpscafé. Het 
werd een combinatie van 
café, lekker en betaalbaar 
eten en een plaats om 
heerlijk te overnachten in 
Groede. 

Door de jaren heen hebben 
Martin en Mariëlle er voor 
gezorgd dat het voor ieder-
een een toegankelijke plek 
werd. Niet alleen om wat 
te eten en te drinken, maar 
ook voor bijvoorbeeld de 
vele biljartverenigingen. 
Daarnaast hangt er tegen-
woordig een mooi dartbord 
en is er al een heuse dart-
vereniging opgericht. Voor 
ieder wat wils! 

Sinds 1 januari 2018 zijn 
Martin en Mariëlle ook de 
trotse nieuwe eigenaren van 
Herberg ‘de Natte Pij’. Een 
fijne dagzaak in ons mooie 
Slijkstraatje. Als aanvulling 

10 
JAAR 
EEtcAFé/pENsION 
’t OVERLEG

Een folkgroep met 
Groese inbreng kende 
u voorheen onder de 
naam krapuul. Maar 
eind 2017 zijn de Groese 
gebroeders peter en Ro-
bert Quaak samen met 
koen capello verder 
gegaan als Van talud. 
Ze kwamen met het de-
buutalbum ‘Verweerd’ 
en er is zelfs een officiële 
videoclip opgenomen 
voor het gelijknamige 
nummer. 

Van talud komt met 
debuutalbum ‘Verweerd’

Het lied gaat over de 
Zeeuwse roots van de drie 
muzikanten. Muziek met 
de voeten in de klei en 
het hoofd in de wolken, is 
wat er te lezen valt over 
het album. Peter Quaak 
verzorgt bij Verweerd 
de zang, gitaar en banjo, 
Koen Capello zorgt voor 
zang en gitaar en robert 
Quaak bespeelt de bas. 

Een prachtig album wat 
het beluisteren zeker 
meer dan waard is, we 
mogen als Groedenaren 
trots zijn op deze 
muzikanten! 

De band presenteert het 
album op 25 februari 
2018 in de Porgy en Bess 
in Terneuzen. Om 15:00u 
bent u meer dan wel-
kom, gratis entree! In het 
voorprogramma speelt 
broeder Dieleman en met 
van Talud zal Gait Klein 
Kromhof meespelen. Met 
zijn mondharmonica is 
deze artiest al een aantal 
keer in de prijzen gevallen! 
Op het album zal hij ook 
te horen zijn. 

De CD kost maar €10,- 
en is verkrijgbaar bij de 
albumpresentatie op de 
25e of anders gewoon bij 
Peter Quaak thuis aan de 
Noordstraat.

 

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

 / Van Talud                     Van Talud - Verweerd



DE  DOrPSOMrOEPEr 98 DE  DOrPSOMrOEPEr

Jonge boekenwurmen 
van Groede opgelet!
stichting Groede Literair gaat extra 
aandacht besteden aan kinderboeken 
in de Minibieb. 

In de Minibieb aan de Markt komt een 
speciaal vak voor de kinderboeken, dit 
vak zal een eigen kleur krijgen. Je mag 
altijd een boek lenen uit de telefooncel 
en als je het boek gelezen 
hebt zet je het terug. Zo 
kunnen anderen er ook 
plezier van hebben. 

Heb je nog leuke kinder- 
of jeugdboeken die je wilt 
weggeven aan de minibieb, 
dan kun je deze afgeven 
bij Tankstation van den 
Hemel. Daar sorteren wij 

de boeken en zetten er een stempeltje 
van de minibieb in. We wensen jullie 
veel leesplezier!

Een nieuwe 
uitdaging 
Voor 2018 staat weer het nodige op 
de agenda van de stichting. Niet te 
vergeten het voedselsymposium en 
we gaan weer een vervolg geven aan 
“GAs ER AF”.

Daarnaast was Duurzaam Groede 
uitgenodigd door Energie Service Punt 
Zeeland om mee te denken over het 
duurzaam maken van scholen. Die 
uitnodiging hebben we aangenomen en 
we hebben direct aangeboden om onze 
Meerstromenschool als een pilot te laten 
dienen hiervoor. Hierop mochten we 

direct enthousiaste reacties ontvangen. 
Inmiddels heeft de aftrap van dit project 
al plaatsgevonden. 

Op velerlei manieren gaan we aan de slag 
met het duurzaam maken van de school, 
waarbij het betrekken van de leerlingen 
en ouders ook meegenomen wordt. We 
hebben als doel gesteld in het komende 
jaar een forse stap te maken in het duur-
zaam maken van de Meerstromenschool. 
Wij zullen u o.a. in de Dorpsomroeper en 
via Facebook en diverse websites op de 
hoogte houden van de verdere aanpak en 
gerealiseerde stappen.

Een pluim
Op vrijdag 12 januari is de Stichting 
Duurzaam Groede door de Provinciale 
Staten van Zeeland extra in het zonnetje 
gezet. De stichting heeft voor hun inzet 
de afgelopen jaren een heus “Zeeuws 
Compliment” in ontvangst mogen 
nemen.

Een tweetal bestuursleden waren 
door de provincie uitgenodigd in het 
Provincie Huis in de Abdij in Middelburg. 
Daar zijn ze voorafgaande aan de 
Nieuwjaarsboodschap van de Commis-
saris van de Koning, de Heer Polman, 
en de Gedeputeerden, Staatsleden en 
fractievoorzitters, in het zonnetje gezet. 
Daarna ging het hele gezelschap naar de 
Nieuwe Kerk waar de Commissaris van 
de Koning zijn Nieuwjaarsspeech hield. 
Daarna kwamen de Gedeputeerden aan 
de beurt om hun Zeeuws Compliment 
uit de delen.

Gedeputeerde Ben de reu had zijn Zeeuws 
Compliment toebedacht aan de stichting 
Duurzaam Groede, voor al hun activiteiten 
op het gebied van duurzaamheid.

Een hele eer voor onze stichting. Bart 
Groot en Adrie Neuféglise vertegenwoor-
digden Stichting Duurzaam Groede, 
waarbij Adrie het bijbehorende bord 
bij het compliment in ontvangst nam 
en Bart Groot de aanwezigen toesprak 
met een boodschap, dat we aan de slag 
moeten met onze duurzaamheid en dat 
stilzitten geen optie meer is.

Natuurlijk mogen we ook de andere 
bestuursleden, ruud Muusze en Jan Ducaat, 
niet vergeten en ook de werkgroep 
Duurzaam Voedsel. Deze werkgroep is 
actief onder de paraplu van Stichting 
Duurzaam Groede.  

Een protestantse dominee en een bestseller 
schrijver gëinspireerd door de kabbala, 
zullen hun gevoel voor ritueel en mystiek 
samenballen in een niet alledaagse doop- 
viering van Annabel Veugelers op zondag 
25 februari a.s. om 10.00 uur in de Grote Kerk 
van Groede. Een vrouwelijke en een mannelijke 
voorganger, hand in hand, om Annabel wel-
kom te heten in deze woelige wereld en haar 
weg voor te bereiden om haar missie hier op 
aarde in liefde te gaan volbrengen.

Geert Kimpen brak internationaal door met 
zijn debuutroman De Kabbalist die wereld-
wijd reeds 100.000 maal verkocht werd. 
rolinka Klein Kranenburg, die regelmatig 
met columns en als tafelgast in de media 
verschijnt, durft het vrouwelijke gezicht van 
God te manifesteren in de protestantse kerk.

Iedereen uit ons dorp en daarbuiten is meer 
dan welkom om deze bijzondere doop-
dienst, die in het teken zal staan 
van (nieuw) leven, liefde 
en het goed hebben met 
elkaar, bij te wonen. 
Nadien is er koffie met 
lekkers en gelegen-
heid om na te praten.

uitnodiging doopdienst
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Als je geen onderdeel bent van de oplossing 
ben je een onderdeel van het probleem !

De gedachte achter buurtbemiddeling is, 
dat getrainde vrijwilligers uit de gemeente 
Sluis de buren ondersteunen als zij een 
probleem hebben en er samen niet meer 
uitkomen. Een probleem rond een boom 
kan vast komen te zitten in standpunten 
zoals: de boom moet weg of de boom 
moet blijven! Het is dan belangrijk om te 
kijken waarom je dat wilt. Wat is je belang, 
waar gaat het echt om. Daarin helpen de 
buurt-bemiddelaars. 

Wat buurtbemiddeling zo succesvol maakt, 
is dat bemiddelaars onafhankelijke vrijwil-
ligers zijn die geen eigen belang hebben bij 
het conflict en daarmee vaak het vertrouwen 
van de beide partijen krijgen. 
Heeft u een probleempje met de buren en 
wilt u het graag uit de wereld hebben meldt 
u dan aan op onderstaand telefoonnummer 
of e-mailadres.

Bent u altijd degene die familieleden en 
andere naasten helpt bij het bemiddelen 
in kleine zaken, wilt u bijdragen aan de 
leefbaarheid in Sluis en vindt u het leuk om 
meer te weten te komen over communicatie? 

Bent u:
- ouder dan 21 jaar;
- kunt u goed luisteren;
-  heeft u een neutrale en onpartijdige houding;
-  benadert u mensen op een open en  

positieve manier;
-  dringt u uw eigen waarden en normen 

niet op aan anderen;
-  staat u open voor en respecteert u mensen 

uit andere culturen en;
-  vindt u het interessant om goede/leerzame 

gecertificeerde training te volgen?

Neem dan contact op met coördinator 
Anja rijlaarsdam op telefoonnummer 
06–20260665 of stuur een mail naar buurt-
bemiddeling@gemeentesluis.nl. 
 
Buurtbemiddeling Sluis is een initiatief van:
Gemeente Sluis , Woningcorporatie 
Woongoed Zeeuws -Vlaanderen en Politie 

Buurtbemiddeling sluis
Ook in Het Vlaemsche 
Erfgoed is het nu winter. 
Een wat stillere periode, 
maar het lijkt in ‘het straat-
je’ rustiger dan het is.

Museum en Erfgoedwinkel 
hebben ook in de winter 
vaste openingstijden: van 
dinsdag t/m zaterdag kunt u 
er terecht: voor tijden zie onze 
website www.het-vlaemsche- 
erfgoed.nl. Wist u dat er in 
het museum op vijf plaatsen 
informatieve filmpjes te 
bekijken zijn die extra 
informatie geven over de 
formule en de ambachten? 
Zeer het bekijken waard,  
zij verdiepen het museum- 
bezoek. Bakker Piet Brakman 
speelt zijn rol bij de paptaarten, 
timmerman Bart Versluijs 
vertelt als ras vakman, en 
vader en zoon Groosman 
vertellen over de smederij. 
Natuurlijk kwebbelen twee 
“Kezanse“ vrouwen erop los 
in de kruidenierswinkel.

resultaat: prachtige, goud- 
eerlijke wolproducten. 
Wist u dat cliënten van 
Zorgboerderij Juutsom 
in het Vlaemsche Ergoed 
helpen om de oogst van de 
boerderij te verwerken tot 
vele streekproducten die 
wij aanbieden? Wist u dat 
Het Vlaemsche Erfgoed 
alweer begonnen is met het 
boeken van arrangementen 
voor groepen? Ook kleine 
familiegroepen kunnen een 
leuke middag beleven in 
onze formule.

U merkt: er gebeurt van 
alles in die ogenschijnlijk 
stille winter. 

Aan de buitenkant geschil-
derd, en aan de binnenkant 
van een nieuwe binnen-
wand voorzien. Dat is stap 
één voor dit gebouw, en er 
zijn nog meer plannen. Ook 
de travaille voor de smederij 
wordt dit jaar gerestaureerd

Zij gaan behalve in hun eet-
café ’t Overleg ook de scepter 
zwaaien in de museum- 
herberg. Fijn, want zo kan 
de Vlaemsche Erfgoed gast-
vrijheid doorgang vinden.

Ziezo, dat was heel wat voor 
in de winter, en tenslotte:
Als u van sfeer houdt en u 
houdt van mooie historische 
collecties of u wilt zich op 
een andere manier voegen 
bij ons gezellige team, 
meldt u dan aan, want het 
Vlaemsche Erfgoed bloeit 
en ontwikkelt zich, maar 
kan daarvoor nog wel extra 
vrijwilligers gebruiken.

wist u dat wij 
heel de winter 

door regelmatig 
geopend zijn? 

wist u dat één van 
onze winkeldames 

een professional is in 
het verwerken van 

wol?

De Lutherse kerk 
wordt opgeknapt. 

In “De Natte pij” 
verwelkomen we 

Martin en Marielle 
plant.

erfgoed@zeelandnet.nl

Elke woensdag: 

Breek de Week! Een 

gegratineerd vispannetje 

met handgesneden 

frietjes en koffie of 

thee na voor maar 

€23,50!
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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 
richten we onze pijlen op de nieuwe aanwinsten in 
Groede van de afgelopen periode. Als de kinderwagens 
door de Groese straten rijden, weet u welk lief jongetje 
of meisje erin ligt. 

Carice van Waesberghe
Trotse ouders: Sarah van Waeyenberghe 

& Terry van Waesberghe

Geboren op: 06/01/2018 • Om: 00.22 u

Lente: 52 cm • Gewicht: 3696 gram

Lillie de LangeTrotse ouders: Anne Martens  

& Siemen de Lange
Geboren op: 22/09/2017 • Om: 22.58 u

Lengte: 49 cm • Gewicht: 3120 gram

Fenna van der Slikke
Trotse ouders: Ab & Krista van der SlikkeTrotse broer en zus: Tom en SophieGeboren op 15/08/2017 • Om: 11.00 uLengte: 51 cm • Gewicht: 3485 gram

L.t.V.  con Forza is op zoek naar nieuwe 
Roger Ferderertjes, kiki Bertensjes 
of Robin Haases. Heb jij zin om lid te 
worden van onze vereniging? stuur dan 
een mailtje naar ledenadministratie@
con-forza.nl.

Wil je het direct goed aanpakken, dan kun 
je nu al aangeven dat je les wil nemen (voor 
beginner en gevorderde). Dit is op dinsdag 
en kan alleen of in groepsverband. De start 
van de lessen is meestal rond half april. Dus 
meld je snel aan.

Voor meer info kijk ook eens op de website 
www.con-forza.nl en op www.knltb.nl de 
site van de Nederlandse Tennisbond.

In januari en februari is er nog op de 
gravelbanen gespeeld door enkele fanatie-
kelingen. Dit kan nog totdat de lijnen er 
uit vriezen. Wil je nog een baan huren, dan 
kun je terecht bij tankstation v/d Hemel of 
kapsalon Indigo in Groede. 

Er is een wekelijkse toss avond (vanaf april 
op de donderdag). Wil je eens proberen of 
tennis iets voor jou is? Kom eens langs en 
sla gezellig een balletje mee! Je kan eventueel 
een maandje gratis proberen.

Ook wordt er competitie 
gespeeld, afgelopen jaar Heren-
dubbel 50 +, Herendubbel 35 + 
en de voor- en najaarsmixed 17+. De laatste 
2 zijn kampioen van hun klasse geworden 
en promoveren naar de 2e klasse.

Jeu de Boules
Ook kan je nog lid worden van de Jeu de 
Boules. Zij vieren in 2018 hun 20 jarig be-
staan! Ook zij spelen op de donderdagavond 
en zondagmorgen (gelijk met de ten-
nis-toss), zodat het dan een gezellige drukte 
is in de kantine.

Dus: ben je iemand of ken je iemand die in 
2018 sportief wil bezig zijn? Kom of stuur ze 
eens langs aan de Traverse!

Wat ik het mooist aan 
tennis vind, is niet de 
vraag wie er wint.
Maar buiten sportief 
bezig zijn,
Ja, tennis is 
ontzettend 
fijn!!! 

Een gezonde verslaving : tENNIs
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Even oud als de 
Dorpsomroeper...
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. Voor deze eerste editie 
kwamen we uit in “’t Brouwerietje”, bij 
Jacco en Annemarie Ras. Zij mogen dit 
jaar, net als de Dorpsomroeper, allebei 
50 kaarsjes uitblazen. we hebben ze 
opgezocht en 5 vragen voorgelegd over 
50 jaar in Groede.

Waar hebben jullie de afgelopen 50 jaar  
de Dorpsomroeper mogen ontvangen?
Jacco is geboren in het ouderlijk huis aan de 
Walenstraat en Annemarie is afkomstig uit 
Breskens. Op 1 januari 1987 sloeg de vonk 
over bij het Nieuwjaarsbal in discotheek de 
Ploeg in Groede. Ze zijn gaan samenwonen 
in Breskens, maar de Groe bleef toch aan 
ze trekken. Na precies 1 jaar zijn ze terug 
verhuisd naar Groede, naar het huis aan 
de Brouwerijstraat waar ze na 27 jaar nog 
steeds samenwonen. 

Waarom zijn jullie na 50 jaar  
nog steeds Groedenaar gebleven?
“Eens een Groedenaar, altijd een Groede-
naar”, zegt Jacco direct. Ook Annemarie zou 
hier niet meer weg willen: “Het mooiste 
dorp in de buurt, waar jong en oud met 
elkaar omgaat en waar iedereen wordt 
geaccepteerd. Iedereen groet elkaar hier, dat 
is toch prachtig?”.

Wie zijn je 50-jarige leeftijdsgenoten  
die nog in Groede wonen?
Jacco heeft op de lagere school in de klas ge-
zeten met onder andere Tony Seen, Jan van 
Belois, Jan-Willem roth en Anja Leenhouts. 
We zullen er misschien nog een paar verge-
ten, maar namens de redactie uiteraard ook 
de felicitaties voor deze Sara’s en Abrahams!

Wat zijn de meest opvallende  
veranderingen in 50 jaar Groede?
Er is redelijk wat verdwenen in die 50 jaar 
in Groede. Bijvoorbeeld het zwembad bij 

de voetbalvelden, de Carnavalsvereniging 
‘de Papvreters’ (waar Jacco en Annemarie 
altijd bij betrokken waren), discotheek de 
Ploeg (erg jammer dat die is weggevallen!) 
en de Kermiskoers op derde Paasdag. Maar 
er wordt gelukkig nog veel georganiseerd 
in Groede, zoals het OWG, Groede Festival 
en de Jaarmarkt, wat altijd veel volk naar 
Groede trekt. Een andere grote verandering 
wat genoemd werd door Jacco en Annemarie 
was het aanleggen van de asfaltweg aan de 
Traverse. 

Hoe zie je de komende 50 jaar  
voor Groede tegemoet?
Jacco en Annemarie hopen allebei dat het 
verenigingsleven in Groede blijft bestaan, 
zoals de Dorpsvereniging en de voetbal. Dit 
is fundamenteel voor een dorp als Groede. 
Het is zo belangrijk dat er mensen zijn die 
wat willen organiseren, binding hebben 
met het dorp en het verenigingsleven wil-
len voortzetten. 

We bedanken Jacco en Annemarie voor het 
beantwoorden van de vragen. Het is uniek 
om 50 jaar te worden, maar zeker als je dit 
met z’n tweeën kan vieren in hetzelfde jaar. 
Als dan ook nog blijkt dat de ouders van 
Jacco in augustus 50 jaar getrouwd waren, 
kunnen we helemaal spreken van een 
unieke situatie. Aan feestjes hebben ze de 
afgelopen periode in ieder geval zeker geen 
gebrek gehad..!

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. 
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Van 24 januari tot en met 
3 februari waren de Natio- 
nale Voorleesdagen geor-
ganiseerd. Dit jaar is het 
prentenboek van 2018: 
ssst! De tijger slaapt.

Wij doen als peuterspeelzaal 
mee aan de voorleesdagen, 
omdat voorlezen heel be-
langrijk is voor  de ontwik-
keling van een peuter. 
Voorlezen:
• vergroot de woordenschat;
•  draagt bij aan taalgevoel 

en taalbegrip;
• prikkelt de fantasie
•  oefent de luistervaar-

digheid en het 
concentratiever-
mogen;

•  stimuleert de 
sociaal-emotionele 
vaardigheden;

•  motiveert om zelf te 
leren lezen.

Wij lezen bijna dagelijks 
voor aan onze peuters, 
maar maken er tijdens 
deze dagen altijd een 
feestje van. In deze 
weken draait alles om 
het prentenboek. We 

Nieuws van 
peuterspeelzaal 
‘De schavuitjes’ Nationale Voorleesdagen  

hebben een thematafel waar 
de kinderen met de dieren 
het verhaal kunnen naspe-
len. We knutselen onder 
andere tijgers, kikkers en 
schildpadden. Dit allemaal 
met het doel dat het pren-
tenboek voor de kinderen 
gaat ‘leven’. O ja, en we gaan 
op één van de dagen ook 
nog een feestje bouwen, net 
als in het boek!

Dit is een voorbeeld van de 
thema’s die wij op de peu-
terspeelzaal 

behandelen. Naast de feest-
dagen en seizoenen werken 
we ook met de thema’s van 
het programma Puk & Ko.

De peuterspeelzaal is geopend 
op maandag-, dinsdag- en 
donderdagmorgen van 8.30 
tot 12.00 uur. De peuter- 
speelzaal is bedoeld voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar en 
dient als voorbereiding op 
de basisschool. Momenteel 
bezoeken 12 peuters de 
speelzaal. 

                       Mocht u 
belangstelling 
hebben voor de 
peuterspeelzaal, 
dan kunt u altijd 
tijdens de ope-
ningstijden eens 
binnenlopen, 
wij zijn gevestigd 
in ’t Torentje. U 
kunt ook contact 
opnemen met 
ons kantoor 
in Terneuzen, 
telefoonnummer 

0115-612368.

Juf Thérèse



Op woensdag 7 februari is er een heus 
Kindercarnaval gehouden in Cafetaria de 
Zagerij. Samen met DJ remco was het tijd 
om te zingen en te springen. Leuk dat er 
zoveel kinderen verkleed zijn gekomen! 
Ook is er een prins en een prinses Carnaval 
gekozen deze middag! Het werd een erg 
gezellige middag en het is nog lang onrustig 
gebleven in de Zagerij...

Nieuws v/h 
kindercomité

Ilonka is afkomstig uit de 
Groese ondernemersfamilie 
Brakman. Ze is opgegroeid 
in het ouderlijk huis op de 
Markt en wist al op jonge 
leeftijd dat ze het onderne-
merschap ook wel zag zitten. 
Maar wat ze exact wilde 
gaan doen, dat wist ze nog 
niet. Na een opleiding tot 
directiesecretaresse, kwam 
ze erachter dat het toch niet 
helemaal haar ding was. In 
het najaar van 2015 kwam 
er iemand op haar pad die 
eigenlijk hetgeen deed wat 
Ilonka juist leuk vond, 
andere vrouwen helpen 
ontdekken met wat ze leuk 
vinden en adviseren met het 
opstarten van een eigen be-
drijf. Met de gedachte dat je 
altijd moet doen wat je leuk 
vindt, heeft ze de sprong in 
het diepe gewaagd en heeft 
ze haar toenmalige baan als 
receptioniste opgezegd en 
is ze gestart met haar eigen 
bedrijf; Be Stunning!

Ilonka richt zich met haar 
bedrijf op vrouwen met 
kinderen, die met de vraag 
worstelen: “Wat nu?”. Ze 
is geen psychologe, maar 
ze helpt vrouwen vanuit 

verschillende intuïtieve 
oefeningen op een leuke 
manier de innerlijke motivatie 
en geloof in eigen kunnen 
te ontdekken. Ze kan zich 
goed verplaatsen in deze 
vrouwen, vanuit haar erva-
ringen, groot inlevingsver-
mogen en de verschillende 
cursussen en opleidingen 
die ze inmiddels al heeft 
gevolgd. 

Be Stunning is ooit begonnen 
in west Zeeuws-Vlaanderen, 
maar is inmiddels al gekend 
tot ver in Nederland. Ilonka 
ziet dat er veel behoefte 
is. Het is mogelijk om 
individueel bij haar aan te 
kloppen, maar ook kleine 
groepen ondernemende 
vrouwen kan ze goed  
begeleiden. 

Binnenkort staat er zelfs 
een studiereis naar Bali 
voor haar op de planning. 
Deze studie was ook te 
volgen in Nederland, maar 
haar wens tot een grote 
individuele reis en de 
gedachte om te doen wat je 
leuk vindt, heeft haar doen 
besluiten om in mei deze 
prachtige reis in te plannen. 
Uiteraard in overleg met 
haar man Edwin en haar 
zoons Joran, raphael en 
Nathan. Zo gaat Be Stunning 
voor het eerst internationaal. 
Of Be Stunning in de 
toekomst ook consult zal 
geven op internationale 
bestemmingen is nog maar 
de vraag, maar in het huis 
van de familie Hennekeij 
aan de Blekestraat is het 
zaadje met dit idee wel al 
geplant..!

In de tweede Dorpsomroeper editie van 2016 schreven 
we een stuk over de nieuwe bedrijven in Groede die 
toen recentelijk waren opgericht. kort na het uitbrengen 
van die editie is er in Groede nog een bedrijf bijgekomen: 
het bedrijf Be stunning van Ilonka Hennekeij. Zeker 
de moeite om ook haar bedrijf eens onder de loep te 
nemen, bij haar aan de keukentafel onder het genot 
van een bakje koffie en een plakje versgebakken cake.
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Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

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

Kwekerij “De vier jaargetijden” 

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

Van Hoeve Sierteelt

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

Specialist in 
renovatiewerken 
en sierbestrating voor 
particulieren en bedrijven

w
w

w
.g

ro
ve

bo
.n

l

De stand van zaken
De ene keer is het uitkijken 
naar een te verwachten 
kampioenschap, de 
andere keer komt een 
kampioenschap plots-
klaps uit de lucht vallen. 
Beide gevallen waren in 
de najaarscompetitie aan 
de orde.

O17-1
De O17-1 was na 10 
wedstrijden met 9 over-
winningen en 1 gelijkspel 
nog steeds ongeslagen, dus 
was het uitkijken naar de  
kampioensschaal. Die kon 
de laatste wedstrijd uit de 
kast worden gehaald. Zelfs 
een nederlaag van 4-5 tegen 
SSV’65 uit Goes op een 
koude zaterdagmorgen 
begin december kon Cadzand/
Groede O17-1 zich permit-

teren om toch als 1e in de 
3e klasse van de najaars-
competitie te eindigen. 
Als beloning mag O17-1 
uitkomen in de 2e klasse 
van de voorjaarscompetitie 
met tegenstanders als Goes 
O17-1 en Arnemuiden O17-
1. Een knappe prestatie van 
het team van trainers Jan 
Elfrink en Frank de Kam!

O15-1
Ook Cadzand/Groede O15-1 
bleek onverwachts toch nog 
als 1e in de najaarscompetitie 
van de 3e klasse te eindigen, 
met 6 overwinningen en 1 
nederlaag. Na de nederlaag 
tegen Sluis/Aardenburg 
O15-1 in de laatste wedstrijd 
leek ook de 1e plaats te zijn 
verspeeld. Leek, want door 
verrassende uitslagen van 

de concurrentie, werd op 
basis van doelsaldo alsnog 
het  kampioenschap veilig 
gesteld.  

cadzand en Groede
De samenwerking bij de 
jeugd leverde in het nieuwe 
jaar een volgende nieuwe 
stap op. Voor het eerst vond 
er een vruchtbare, gezamen-
lijke bestuursvergadering 
plaats.

Belangrijkste conclusie was 
wel dat de samenwerking 
tot in lengte van jaren mag 
duren. Iets wat voor beide 
dorpen nagenoeg louter 
voordelen biedt.  De eerste 
opmerkingen over een 
nieuw, gezamenlijk voetbal-
tenue waren geboren.

 

en meer dan 75  soorten losse thee, 
Smaakvolle olijfolie’  s  en balsamico azijnen...
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Lorrèn is een multi-instru-
mentalist, maar is het meest 
bekend om haar fluwelen 
stem met een rauw randje. 
Ze mixt op prachtige ma-
nier soul met pop en gaat 
haar weg door elke bekende 
jazz song. Haar muziek kan 
worden beschreven als een 
mengeling tussen Selah Sue, 
Melody Gardot, Amy Wine-
house en Ella Fitzgerald.
Ze is van oorsprong Israë-
lische, maar woont sinds 
lange tijd in Amsterdam.

Vorig jaar verscheen haar 
album “Land of Possibi-
lities”. Samen met haar 
band presenteerde zij dit 
album in de SugarFactory in 
Amsterdam. Voor het album 
heeft ze alle touwtjes in 
handen genomen. De liedjes 
zijn zelf geschreven én ge-
produceerd. Hiervoor ging 
ze zitten met verschillende 
songwriters om inspiratie 
op te doen. 

Groede Live! - poppodium
presenteert: LORRÈN en band

Lorrèn: “Met dit album wil 
ik meer mijn jazz en soul 
kant laten zien. Het is nog 
steeds pop maar met een 
iets bredere ondertoon. Op 
mijn muziek kun je geen 
stempel drukken wat genre 
betreft. Ik wil vooral dicht 
bij mezelf blijven en de 
muziek echt beleven”.

In 2015 werd ze uitgeroepen 
tot radio 2 Talent. Ze trad op 
in de North Sea Jazz Club, 
Eurosonic/Noorderslag, 
Sugarfactory en Paradiso.

“Dit meisje is een belofte!” – 
Leo Blokhuis
“Met dit debuut bewijst de 
jonge zangeres dat ze mee-
doet in de muziekwereld” 
– De Telegraaf
“Lorrèn is de trots van Ne-
derland” – Giel Beelen
“What a musical talent, gre-
at stage presence end what 
a voice!” – Jarrod Lowson 
(Jazz singer)

zang, toetsen, drums, bas

BENIEUWD NAAr DIT CONCErT 
éN WOON JE IN GrOEDE? VUL 
DAN DEZE BON IN EN ONTVANG 
€4,00 KOrTING OP JE ENTrEE- 
BEWIJS (€13,00 i.p.v. €17,00). 

Maximaal 2 kaarten per adres. 
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ZAtERDAG 17 MAARt
GROtE kERk GROEDE

Entree €17,00  
Jongeren tot 16 jaar €10,00

Aanvang 20:30 uur  
Deur open vanaf 19:45 uur

Kaarten verkrijgbaar via www.
grotekerkgroede.nl of aan de kassa 
voor aanvang van het concert.

Agenda Groede Live!
poppodium 2018 

17 maart: Lorrèn en band
Lorrèn is een multi-instrumentalist maar is het 
meest bekend om haar fluwelen stem met een 
rauw randje. Ze mixt op prachtige manier soul 
met pop en scat haar weg door elke bekende jazz 
song. Haar muziek kan worden beschreven als 
een mengeling tussen Selah Sue, Melody Gardot,  
Amy Winehouse en Ella Fitzgerald.
 
26 mei: Dave von Raven en  
Arjan spies (the kik, Maestro)
Dave en Arjan zijn beiden zanger/gitarist van de 
band THE KIK. Neder(beat) geïnspireerd door 
grootheden uit de sixties als Beatles en Kinks.  
Invloeden: Merseybeat & Nederbiet. The Kik toert op dit moment 
heel Nederland door met hun nieuwe CD: The Kik Hertaalt. Dave 
stond in de halve finale van het tv- programma MAESTrO.

Voorprogramma: the Brightt
The Brightt is een band met invloeden uit zowel 
de blues- als de rockwereld. Ze spelen eigen num-
mers, maar ook covers met een pittige Brightt-
slag. In 2017 traden ze al eerder op voor Groede 
Live! – poppodium. Talentvolle jonge band van 
eigen Zeeuws Vlaamse bodem.

14 juli: 
De boeking is nog niet rond, maar het ziet ernaar uit dat dit een 
topavond wordt met bijzondere gasten!! 
Wordt snel vervolgd. Hou de FB van Groede Live! – poppodium 
in de gaten!

29 september: Frédèrique  
spigt en band
In 2018 is er een reprise van het succesvolle  
programma “The road” van Frédèrique en haar 
mannen. Hierin worden bekende roadsongs ge-
speeld van oa The Doors, Elvis en Talking heads.
Frédèrique koos voor Groede Live! – poppodium. 
Hoe mooi is DAT!

16 december: All4Musical - 
All around christmas
All4Musical heeft passie voor musical- en film-
muziek. De glasheldere stemmen van Kristien 
en Sandra worden stevig ondersteund door ray 
op gitaar en Tim op piano. Voor Groede Live! 
werken ze aan een Kerstrepertoire. Er wachten een paar leuke 
verrassingen, het zal een bijzondere en sfeervolle zondagmiddag 
gaan worden.
  

Bekijk haar website: www.lorrenmusic.com 

Voel je welkom bij   

   Groede liVe!  

    poppodium
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Binnenkort beginnen 
weer de Olympische  
winterspelen, ditmaal 
gehouden in het Zuid- 
koreaanse pyeongchang. 
Een gebied dat een kleine 
180 kilometer van de hoofd-
stad ligt, zal de komende 
weken het middelpunt 
zijn van de sportwereld. 
Een evenement dat bol 
zal staan van verrassende 
talenten, sportieve teleur- 
stellingen, verpulverde 
wereldrecords en politieke 
statements. want de 
Olympische spelen 
zullen altijd onlosmake-
lijk verbonden zijn met 
politieke statements, ook 
de winterspelen.

Zo begon de Nederlandse 
snowboardster Cheryl Maas 
vier jaar geleden in Sotsji 
met regenbooghandschoenen 
aan haar wedstrijd, een 
politiek statement tegen 
russische anti-homowet-
geving. Twee jaar geleden 
in rio de Janeiro, besloot 
het IOC om een Olympisch 
vluchtelingen team deel 
te laten nemen, hierdoor 
hoopte het IOC op meer 
aandacht voor de vluchte-
lingen crisis. Maar het be-
kendste politieke statement 

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. 

politiek statement
•  Op 18 maart is het de internationale 

Zwinsteden-loop. Laten wij als Groedenaren 
mee doen en de gehele route achteruit 
lopen. Dit als politiek statement tegen de 
achteruitgang van de leefbaarheid in de 
kleine kernen. 

•  Op 2 maart is het Zeeuws kampioenschap 
driebanden in Oost-Souburg, laten we de 
Groese vertegenwoordigers afvaardigen 
met grijs gekleurde en kromme keus. Dit 
als politiek statement tegen het kromme 
beleid van de gemeente om de vergrijzing 
tegen te gaan. 

•  Op 8 april speelt Groede 2 uit tegen 
Breskens 3, laat de spelers van Groede 2 
allemaal het veld betreden met slippers en 
zwemvliezen. Dit als politiek statement tegen 
de tarief verhoging van het fietsvoetveer. 

Met deze acties weet ik zeker dat we gehoord 
zullen worden door de politieke partijen 
in de gemeente Sluis. We zullen zeker de 
PZC en Omroep Zeeland halen, waardoor 
de partijen niet anders kunnen dan hun 
politieke partij programma’s aanpassen aan 
onze wensen.

Ik hoor graag of u mee doet aan deze politieke 
statements. Laten we het eens bespreken, 
gewoon ouderwets, face to face, buiten in 
de open lucht, op d’n oek van de straate. 
Maken we ook gelijk een politiek statement 
tegen de social media en de individualisering 
van de maatschappij!

oorlog liggen met elkaar. 
Kortom, sport evenementen 
zijn het geschikte middel 
om politieke statements te 
maken. 

En dat is precies waar ik 
mogelijkheden zie voor 
ons als Groedenaren. Op 21 
maart 2018 zijn er namelijk 
weer gemeentelijke politieke 
verkiezingen en als we invloed 
willen uitoefenen op de 
politieke partij programma’s, 
dan is nu het moment! 
Laten we de lokale sport 
evenementen gebruiken om 
onze politieke statements 
als Groedenaren te maken. 
Ik stel dan ook het volgende 
voor:

op de Olympische Spelen 
is wellicht de “black power 
salute” in 1968. De Ameri-
kaanse gouden en bronzen 
medaille winnaar Tommie 
Smith en Juan Carlos balden 
hun vuisten in de lucht bij 
de medaille ceremonie als 
protest tegen racisme in 
hun land. 

Kortom, de Spelen staan 
altijd bol van politieke 
spanningen. Ook dit jaar is 
er een spanningsveld met 
rusland, omdat hun atleten 
niet mogen deelnemen onder 
de russische vlag. Maar er is 
ook een andere kant van de 
medaille, het kan namelijk 
ook voor verbroedering 
zorgen. Noord-Korea gaat 
namelijk 
22 
atleten 
afvaar-
digen, 
naar het 
voor hun 
vijandige 
Zuid-Korea. 
Het is zelfs zo dat 
Noord-Korea 
en Zuid-Korea met 
een gezamenlijke 
vrouwen-ijshockeyteam 
deelnemen, ondanks dat 
beide landen al jaren in 

>>>
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Nextdoor Buurtapp
Bent u al lid? Inmiddels hebben al meer 
dan 130 Groedenaren zich aangemeld 
bij de Nextdoor Buurtapp. Het is een 

besloten buurtapp voor jou en je buren, 
waardoor je makkelijk contact kan leggen 

met andere Groedenaren. Deze app is 
makkelijk te downloaden, zoek op ‘Next-

door’ en meld u ook aan. Zo kan iedereen 
elkaar informeren in deze donkere dagen. 

Samen maken we Groede veiliger, dat 
geeft een prettig gevoel.

touwtrekkeN! Sterke maNNeN eN vrouweN gezocht!
Op vrijdag 27 april zullen de sterkste man-nen en vrouwen uit Groede en omstreken weer de krachten met elkaar gaan meten. We gaan weer strijden om de beruchte Grote Groese Paptaart. Zou je die over-heerlijke 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 team mag 450KG wegen in totaal en voor elke vrouw in het team mag er 15KG extra worden gere-kend. Opgeven kan bij Arno of Bart van den Hemel.

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.
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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!

kaNtiNeperSoNeeL 
gezocht!

We komen in het weekend wel eens een 
paar handen tekort in de kantine van v.v. 

Groede. Zie jij het zitten om eens te helpen. 
Er wordt je niks verplicht, maar ook hier is 
het credo ‘vele handen maken licht werk’. 

Ben je eens een zaterdagochtend of een zon-
dagmiddag beschikbaar? Laat het dan weten 

aan Gerjan de Hullu, tel. 06-30410727.

opSLagruimte gezocht
Het Kindercomité zoekt nog opslag voor hun 

spullen. Ze zouden een ruimte kunnen gebruiken 
van ongeveer 10 vierkante meter. Mocht u nog 
wat ruimte beschikbaar hebben, contacteer ze 

dan via kindercomitegroede@gmail.com.

Jaarmarkt groede
De jaarmarkt in Groede, een begrip in de streek. 

Een evenement waar we als Groedenaren hard 

aan werken met z’n allen en waar saamhorigheid 

centraal staat. Op 27 juli 2018 zal de Jaarmarkt in 

Groede weer plaatsvinden, maar dit kunnen we niet 

zonder de actieve vrijwilligers in ons dorp. Mocht u 

zin en tijd hebben om ons als Jaarmarkt comité te 

helpen rond en op de dag van de jaarmarkt, neem 
dan contact met ons op via:

groedejaarmarkt@gmail.com of per telefoon: 
Imre Hubregtsen: 0623289027

Daisy de Smet: 0645358200

Sneeuw in Groede

Kerststerren  in Groede

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

Fotocollage 
December/
Januari

Nieuwjaarsreceptie

Kerstbingo
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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

Plein 3 in K
erstsferen

Kerstzang
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Activiteiten 
in Groede

Dit is de eerste Dorpsomroeper uitgave van 2018. 
Voor het komende jaar is er een schema opgesteld om 
voor iedereen duidelijk te krijgen wanneer de Dorps-
omroepers in het dorp bezorgd gaan worden: 

30 maart 
DJ Djanny & DJ Zjunior 
in de 3 Koningen

31 maart 
paptaartenderby!
Groede 3 tegen Groede 2, komt 
dat zien, komt dat zien!

31 maart 
Band in de 3 koningen

1 april 
Fragment in de Groese 
Duintjes

2 april 
kindercomité organiseert 
Eieren zoeken en een speur-
tocht voor oudere jeugd. Vanaf 
11:00u tot 12:00u op de Markt

7 april 
camping kick-Off
Met Zanger Martijn in 
de Groese Duintjes

14 april 
Adriaan van Disko
Techno with a twist, strictly 
vinyl in de Groese Duintjes

15 april 
Bluesteam
Vanaf 15:00u in de Groese 
Duintjes

27 april 
touwtrekken
op de voetbalvelden van vv Groede

26 mei 
Groede Live! presenteert 
Dave von Raven en Arjan 
spies (the kik, Maestro)

16 juni 
De Avond van de poëzie #7

27 juli 
Jaarmarkt Groede

kaartclub de Groe
De kaartingen zijn weer in het 
eetcafé ‘t Overleg om 19.30 
uur voor jokeren en bieden. De 

kaartingen vinden plaats op de 
volgende data: 23 februari, 16 
maart, 6 april en 20 april. 

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. 

Dorpsraad
Elke laatste maandag van 
de maand van 19.00 uur tot 
19.30 uur: Het “inloop-spreek-
half-uurtje” van de Dorpsraad 
in ’t Torentje. 

Het Vlaemsche Erfgoed
De Erfgoedwinkel is op dinsdag 
en vrijdag geopend. Een bezoek 
aan het museum is niet moge-
lijk, maar de Erfgoedwinkel kunt 
u tussen 10:00u en 15:00u wel 
gewoon bezoeken.

Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de Boules 
vereniging kan je op donder-
dagavond en zondagochtend 
vanaf half elf gewoon het 
terrein op komen.

Inzameldata oud papier 
2018: 
10 maart • 14 april • 12 mei • 
9 juni • 14 juli • 11 augustus • 
8 september • 13 oktober • 10 
november • 8 december

Aanleverdata Dorpsomroeper 2018
  uiterlijke 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.

> 2e uitgave
 25 maart
 15 april

> 3e uitgave
 25 juni
 15 juli

> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

Het nieuwe jaar is alweer een maand-
je oud, maar toch willen wij u allen 
nog een voorspoedig en gezond 2018 
toewensen.

Nu de drukte van de feestdagen / december- 
maand geluwd is, gaan we weer over tot 
de dagelijkse “beslommeringen”.

De Kerstviering op 13 december jl. was 
goed bezocht. Het koor o.l.v. rina Marteijn 
was weer bij ons te gast. Annelies Klaaijsen 
las een kort kerstverhaal voor en, volgens 
traditie, was er een verloting met veel 
mooie prijzen. Ter afsluiting van de middag 
kon men deelnemen aan de gezamenlijke 
broodmaaltijd met soep vooraf.

Naast de gebruikelijke activiteiten zoals:
-  op maandagmiddag van 13.30 - 16.30 

uur een kaartje leggen ( jokeren en frik-
ken) en biljarten

-  biljarten op donderdagochtend van 
09.00- 12.00 uur

-  de gezamenlijke maaltijden van Vader 
Jacob op elke laatste woensdag van de 

De Jaarvergadering van de senioren-
sociëteit staat gepland op dinsdag 27 
februari a.s. om 14.00 uur. Noteert u 
alvast de datum? De uitnodiging en de 
agenda volgen t.z.t.

24 februari 
Après ski party
Vanaf 22:00u in de Groese 
Duintjes

25 februari 
Doopviering 
Annabel Veugelers
Om 10:00u in de Grote Kerk. 
Openbare uitnodiging in deze 
Dorpsomroeper.

25 februari 
Van talud
 Albumpresentatie
Presentatie van het album 
Verweerd in Porgy en Bess in 
Terneuzen

25 februari  
Brothers & sisters 
Live in de Groese Duintjes 
vanaf 16.00uur

27 februari 
Jaarvergadering  
Ouderensoos 
Om 14:00u

9 en 10 maart 
NL Doet in Groede
Actie van het Oranjefonds. 
Lees meer over de inhoud in 
deze Dorpsomroeper.

12 maart 
Algemene Jaarvergade-
ring van de Dorpsraad en 
Verenigd Groede
U ben welkom vanaf 18:45u, 
aanvang 19:00u in de Grote Kerk

12 maart 
Het Groese politieke café
Aansluitend op de Jaarver- 
gadering in de Grote Kerk

17 maart 
Groede Live! 
presenteert Lorrèn

29 maart t/m 2 april 
kermis Groede

29 maart 
pintje paasei 
in ’t Overleg

maand is er deze keer weinig nieuws te 
melden.

Het computerproject loopt redelijk. Tot 
nu toe zijn er 9 leden die wekelijks hun 
computerkennis bijspijkeren.
Meer weten? Of wilt u zich nog aanmelden? 
Neem dan contact op met Sjoerd Frielink. 
Tel. 06-30 44 23 01 of met Piet Klaaysen 
via 06-19 00 79 33.

Helaas is er nauwelijks gereageerd op 
onze vraag om uw e-mailadres door te 
geven. We kunnen dan de uitnodigingen 
of activiteiten via de mail aan u melden. 
Het bespaart ons papier, inkt en tijd. Wilt 
u een mailtje sturen 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?

Een hartelijke groet namens het Bestuur.
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