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Woord vooraf
Voor u ligt alweer de eerste uitgave in 2016 van de Dorpsom-
roeper. Ondertussen zitten we al in februari en kunnen we  
wel zeggen dat de dagen voorbij vliegen! Blue Monday hebben 
we achter ons liggen en het is alweer tijd om de gemaakte 
‘goede voornemens’ van begin januari nog eens onder de loep 
te nemen. 

In dit nummer kunt u zien en lezen wat er de afgelopen maanden 
allemaal gebeurd is en wat er nog komen gaat. Uiteraard 
vatten we de komende activiteiten samen in een activitei-
tenkalender, die in de vorige editie helaas ontbrak. Hiervoor 
uiteraard onze welgemeende excuus. De nieuwjaarsreceptie in 
de Drie Koningen was zo’n evenement die niet was vermeld in 
de vorige editie. Gelukkig heeft het evenement er niet onder te 
lijden gehad en was het weer een goed bezochte editie. Het was 
een erg gezellige middag met een mooie muzikale omlijsting 
verzorgd door de Drie Koningen, waarvoor dank!

Verder willen we u ook erg bedanken voor alle positieve 
reacties die we mochten ontvangen naar aanleiding van het 
nieuwe ontwerp van de Dorpsomroeper. Het doet ons enorm 
goed om te horen dat u zo enthousiast bent over onder andere 
de lay-out en vormgeving. Maar, we staan niet stil. We hebben 
uw mening en kritische noot meegenomen in deze editie en 
hopen om telkens wat stappen vooruit te maken. Mocht u zelf 
nog op- of aanmerkingen hebben, schroom niet en mail ons 
met uw ideeën en aanvullingen via dorpsomroeper@gmail.com!

Via deze weg willen we u ook graag uitnodigen voor de Algemene 
Ledenvergadering op 7 maart om 19.30 uur  a.s. in ’t Overleg. 
Deze valt dit jaar op een maandagavond en is voor de leden 
van de Dorpsvereniging/Dorpsraad. Wees welkom!
Tijdens deze vergadering is er 1 aftredend en niet herkiesbaar 
bestuurslid. Hiervoor zijn we nog op zoek naar iemand die 
deze positie wil invullen. Voor meer informatie kunt u mailen 
naar dorpsvereniginggroede@gmail.com.

Vergeet u ook niet dat op 20 februari a.s. het mooie evenement 
GROEDE LEEFT! plaatsvindt in de Grote Kerk. Dit evenement 
wordt door en voor Groedenaren georganiseerd! Meer in-
formatie hieromtrent is verderop in deze Dorpsomroeper te 
vinden. Hopelijk zien we enorm veel Groedenaren en mensen 
die Groede een warm hart toedragen op dit evenement terug. 

Rest ons enkel nog u wederom veel leesplezier te wensen in 
deze Dorpsomroeper! 

De redactie
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In het vorige nummer 
werd al aangekondigd dat 
wij als redactie op zoek 
zijn gegaan naar de historie 
van de Dorpsomroeper, en 
dat was niet zonder succes. 

We zijn in het bezit gekomen 
van een rijke voorraad aan 
Dorpsomroepers uit het 
verleden, en hebben daarbij 
de belofte gemaakt om u 
telkens te voorzien van een 
artikel uit één van deze 
exemplaren. Daarnaast 
plaatsten we een oproep of 
u als lezer misschien nog 
Dorpsomroepers uit het 
verleden had liggen en deze 
oproep bleef gelukkig niet 
onbeantwoord. Zo kregen 
we van Janneke Goethals 
nog enkele antieke exem-

Terug in de tijd met de Dorps-               omroeper
plaren in handen die goed 
bewaard zijn gebleven.

Er zaten Dorpsomroepers 
bij uit 1979, waarbij onze 
ogen vielen op het “Karna-
valsnieuws”. Want in die 
tijd had Groede nog een zeer 
actief carnavalsseizoen, geor-
ganiseerd door “Karnavals-
vereniging De Papvreters”. 
Iets wat de oudere generatie 
inwoners van Groede zich 
vast nog levendig kunnen 
herinneren. Het seizoen van 
“De Papvreters” werd op 10 
november ’79 afgetrapt met 
een heus Prinsenbal. Vooraf-
gaand werden er een jeugd-
prins en een jeugdprinses 
gekozen die in de polonaise 
voorop moesten gaan. Via 
de Dorpsomroeper kon je 

een strookje afknippen en 
invullen, wat ingeleverd 
moest worden om mee te 
doen aan de verkiezing tot 
jeugdprins/jeugdprinses. 

Op vrijdagavond 15 februari 
kwam de gemeentelijke 
Raad van Elf langs bij alle 
verenigingen uit de buurt 
om de praalwagens te 
bekijken. Op zaterdag 16 
februari 1980, 15:00u was er 
een officiële optocht door 
de straten van Groede (!), 
onder grote publiekelijke 
belangstelling en begeleiding 
van een boerenkapel. Een 
speciaal woord van dank 
en de complimenten waren 
er aan de bewoners van 
de Molenstraat, die dat 
jaar met een eigen wagen 

aanwezig waren(!). De dag 
werd afgesloten met een 
geslaagd carnavalsbal in de 
Wulpenhoek.

“ ZIE MAO BLIEJE, MEE 

DE PAPVRETERIEJE”

ALAAF, ALAAF, 

ALAAF, ALAAF

De tijd van wagens bouwen 
in het dorp is voorbij en 
helaas bestaat de carnavals- 
vereniging al jaren niet 
meer. Maar kunnen deze 
oude tijden weer nieuw 
leven worden ingeblazen? 
Het leek ons een mooi  
discussiepunt.

Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede

0117-371317
info@het-overleg.nl

Mariëlle & 
Martin Plant

Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

Burg. J.C. Everaarslaan 9  4503 AA Groede
Tel.: 0117 - 372583 / 06 - 53356969

Fax: 0117 - 376207
www.vloerenzeeland.nl

SIERGRIND- EN KUNSTSTOFVLOEREN

CEMENTDEK- EN MONOLIETVLOEREN

TERRAZO
VLOERENBEDRIJF
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Nieuws v/d
Dorpsraad

Burger participatie traject
Maandag 25 januari 2016 werd er een grote 
bijeenkomst gehouden in de Senioren 
Sociëteit voor het vervolg van het burger 
participatie traject in Groede. Ongeveer 70 
inwoners van Groede werden hiervoor uit-
genodigd, waarvan er uiteindelijk een kleine 
30 op af kwamen. In een 2 uur durende 
vergadering werden 12 belangrijke thema’s 
voor Groede, die eerder in het traject naar 
voren waren gekomen, voorgelegd aan de 
groep. Hieruit werden de 6 belangrijkste 
thema’s gekozen waarop Groede zich de 
komende 10 jaar moet gaan richten. De the-
ma’s werden verder uitgediept en gekeken 
wat er op korte en wat er op lange termijn 
hier aan gedaan kon worden. In het laatste 
deel van de bijeenkomst werd gesproken 
over de rol van een dorpsraad binnen Groede 
en hoe deze vorm gegeven moet worden. 
Een erg nuttige en interactieve bijeenkomst, 
waarbij er veel input is gegeven door de 
aanwezigen. Alle input wordt samengevat 
in een verslag welke nogmaals gereviewd 
zal worden door de dorpsraad en stichting 
duurzaam Groede, de opdrachtgevers van 
het burgerparticipatie traject. Dit verslag 
zal eind februari voorgelegd worden aan de 
gemeente, als zijnde de dorpsvisie van Groede. 
Voor meer gedetailleerdere informatie over 
dit traject kunt altijd kijken op www.groede.
net.

uitslag parkeer enquête
Naar aanleiding van klachten van inwoners 
omtrent het parkeerbeleid in Groede, 
heeft de Dorpsraad Groede een enquête 
opgesteld om de verkeersproblematiek in 
kaart te brengen. De enquête is uitgedeeld 
in een 15-tal straten waar de problematiek 
zich voordoet in de kern. In deze enquête 
worden ook een aantal oplossingsrichtin-
gen aangebracht die de Dorpsraad vooraf 
heeft doorgesproken, waar inwoners hun 
feedback op kunnen geven. Hiermee wil 
de Dorpsraad een idee schetsen van de 
algemene opinie binnen het dorp over de 
oplossingsrichting en zodoende een beter 
voorstel kan doen aan de gemeente om de 
problematiek aan te pakken.

conclusie
De verkeersproblematiek leeft binnen het 
dorp Groede, wat blijkt uit de hoge respons 
(147 ingevulde enquêtes, 60%) en de hoe-
veelheid feedback dat is opgeschreven op 
de enquêtes. De problematiek is het grootst 
op de Markt en de smallere straatjes daar 
omheen. Met gemiddeld 1,5 auto per gezin 
is dit niet zo verwonderlijk, aangezien al die 
auto’s ergens in Groede geparkeerd moeten 
worden. In het hoogseizoen komen hier nog 
eens vele auto’s van toeristen bij, waardoor 
het parkeerprobleem nog groter wordt.
De voorgestelde oplossingsrichtingen voor 
een blauwe zone en uitbreiding van de par-
keermogelijkheden worden positief  

De dorpsraad is de laatste tijd met veel zaken aan de slag gegaan in 
het dorp. Hieronder worden de belangrijkste zaken toegelicht. Voor 
meer informatie kunt u altijd terecht op www.groede.net, of u kunt 
altijd één van ons aanspreken (Adinda de Zeeuw, Arno van den 
Hemel, Hans van de Geer, Henk Hubregtsen of Mia Elfrink).

tweede woningen beleid
Eind 2015 heeft de dorpsraad Groede samen 
gezeten met de dorpsraden van de hoefijzer- 
kernen (Retranchement, Nieuwvliet, 
Zuidzande, Cadzand) en gesproken over 
het tweede woningen beleid. De gemeente 
Sluis wil dit in 2016 evalueren en wij als 
dorpsraden willen graag bij deze evaluatie 
aanschuiven en onze stem laten horen. 
Hiervoor is een officiële brief naar zowel 
gemeente als de pers geschreven. Er is 
ook besloten om een petitie te starten om 
zodoende ook de stem van de burgers te 
laten gelden, aangezien dit ook duidelijk 
naar voren kwam bij het burgerparticipatie 
traject. 

Speeltoestel
Het speeltoestel achter 
de gemeente schuur zal 
wellicht verplaatst moeten 
worden vanwege de 
verkoop van de gemeente 
schuur. Gemeente Sluis heeft ons hierop 
pro-actief benaderd om te kijken wat de 
opties hiervan zijn. De dorpsraad is nu in 
overleg met de gemeente op zoek naar in 
ieder geval behoud en een nieuwe locatie 
van dit speeltoestel. 

ontvangen. Hierbij wordt wel opgemerkt 
dat bewegwijzering naar parkeermogelijk-
heden beter moet worden aangegeven en 
dat het parkeerbeleid gehandhaafd moet 
worden. Lang-parkeerders kunnen zodoende 
uitwijken naar één van de parkeerterreinen, 
net als vracht- en bedrijfswagens.

Vervolg
Van de uitwerking van de parkeer enquête 
is een verslag gemaakt en opgestuurd naar 
de gemeente, u kunt deze terug lezen op 
www.groede.net. Dit is positief ontvangen 
en zij willen graag met ons in gesprek 
gaan om te kijken wat de mogelijkheden 
zijn voor verbetering. Als er eenmaal een 
plan op tafel ligt zal dit vervolgens met de 
betrokken partijen in het dorp besproken 
worden. Vanuit het burgerparticipatie 
traject is ook de vraag gekomen om de 
verkeersstromen in het dorp in kaart te 
brengen en te verbeteren, hier zal ook aan 
gewerkt worden. 
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Namens Stichting Groede Literair wil ik een ieder 
bedanken die zo spontaan heeft gereageerd op de 
oproep om boeken te doneren voor Minibieb Groede. 
Er is nog geen uitsluitsel over de subsidiëring, maar 
het project loopt. Uw boeken zijn nog steeds welkom 
en af te geven bij tankstation Van den Hemel. Zoals 
eerder vermeld zullen wij de boeken die wij niet 
gebruiken, verkopen voor de realisatie en het onder-
houd van de Minibieb.

Met vriendelijke groet,
Tijs van Bragt

Wilt u ons steunen in onze projecten en 
activiteiten, uw gift is welkom!
NL46 SNSB 0927 4868 49
t.n.v. Stichting Groede Literair

Meer over onze activi-
teiten vindt u online: 
www.groedeliterair.nl 

Op woensdag 27 januari zijn alle speeltoestel- 
len/sportinventaris in de gymzaal weer 
onderworpen aan de periodieke veiligheids-
inspectie. Het bedrijf Bosan uit Haaksbergen 
heeft alles gecontroleerd en waar nodig 
gerepareerd, zodat er de komende tijd weer 
veilig gesport kan worden. 

In het gebouw waren er ook een aantal lekkages 
en andere defecten, wat is doorgegeven aan 
de gemeente en ondertussen is opgelost. 

Er is een nieuw sloten-plan gemaakt door 
Ruud Mäkel van het Slotenhuis voor het 
Torentje. Met alle betrokken partijen is 
er overleg geweest en zodoende een plan 
uitgerold. Dit plan zal binnenkort uitge-
werkt worden in het Torentje, zodat er een 
duidelijk en goed plan is. 

Ins and outs van ’t torentje
Aan alle gebruikers van ’t Torentje willen 
we vriendelijk vragen om na het verlaten 
van het gebouw te kijken of alle lichten uit 
zijn. We zien vaak dat het licht brand, on-
danks dat het niet in gebruik is. Dit kost ons 
niet alleen veel geld aan energie, maar die 
verspilde energie is natuurlijk ook slecht 
voor het milieu. Dit willen we natuurlijk  
met zijn allen zoveel mogelijk zien te 
beperken en rekenen daarom ook op jullie 
medewerking hierbij. 

Voor verdere vragen of meer informatie 
kunt u contact opnemen via 
torentjegroede@gmail.com. 

Hé! Heb jij tijd om af en toe als vrijwil-
liger actief te zijn? Dan is het aan te 
bevelen om dit artikeltje goed te lezen 
en er, als het even kan, op te reageren:

Stichting Vrienden van Grote Kerk 
Groede zoekt, wegens het aangekondigde 
vertrek van een ‘ervaren rot’, een nieuw 
bestuurslid. We zijn nu op zoek naar 
iemand die van muziek houdt en er aar-
digheid in heeft om het organiseren van 
concerten in goede banen te leiden. Een 
diverse en uitdagende taak. 

Daarnaast is het ook de bedoeling om 
met andere vrijwilligers die het werk in 
de Grote Kerk begeleiden, mee te helpen. 
Dat je bijvoorbeeld toezicht houdt en/of 
mensen rondleidt in de kerk op een aantal 
momenten tijdens de zomermaanden, of 
bijvoorbeeld fungeert als beheerder van 
het gebouw. Je zult begrijpen dat je als 
vrijwilliger van Grote Kerk Groede regel-
matig vragen over het gebouw worden 
gesteld. Daarom is het aan te bevelen iets 
van de geschiedenis van dit monument 
tot je te nemen. 

Je moet wel in de gemeente Sluis wonen 
als je bestuurslid wilt worden en enige 
bestuurlijke ervaring komt zeker van pas. 

We vergaderen iedere 
maand van 20.00 tot 22.00 
uur. We streven ernaar dat te 
doen op een vaste avond, die voor 
iedereen haalbaar is. Momenteel is 
dat de eerste maandag van de maand. 

Er is een boek vol te schrijven over de 
leuke kanten van het bestuurslid zijn 
van Stichting Vrienden van de Grote 
Kerk Groede. Als je bestuurslid wordt, 
kom je in een club terecht van mensen 
die er samen voor willen gaan om ener-
zijds een wezenlijke bijdrage te leveren 
aan de cultuur in onze regio en ander-
zijds geld te genereren om daarmee het 
kerkgebouw te kunnen onderhouden. 
Die club nodigt je van harte uit om een 
keer te komen praten. Als je dat wilt, 
neem dan contact op met Thijs Soeting 
voorzitter (0641361274).

Bestuurslid Gezocht

Ook als je af en toe eens klusjes zou 
willen doen zoals kleine reparaties 
in de Grote Kerk, stoelen klaar zetten 
of opruimen voor evenementen of 
de paden rondom de kerk schoon-
houden, kun je telefonisch contact 
opnemen of per mail via grotekerk-
groede@gmail.com 
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Ook dit jaar was de Kerstfair 
in de Grote Kerk Groede 
een succes. Dat tekende 
zich al af bij de start van de 
door de Meerstromenschool 
georganiseerde lampionop-
tocht. Een schitterende stoet 
‘lichtgevende’ kinderen met 
lampions, voorafgegaan door 
‘de’ ezel en Jozef en Maria. 
Het zag er schitterend uit. 
Dankzij de enthousiaste 
oproep van Adrie Neufeglise 
was zo goed als het hele 
parcours verlicht door om-
wonenden. Hartelijk dank 
hiervoor!

Ruim tweehonderd mensen 
genoten vervolgens in de 
Grote Kerk van de acts van 
de kinderen, die op hun 
beurt weer genoten van het 
applaus en niet te vergeten 
de chocomel, wafels en warme 
broodjes worst. Dankzij 
de inbreng van de school 
was dit een veelbelovende 
start van de Kerstfair. Een 
speciaal woordje van dank 
aan de kinderen en het 
leerkrachtenteam van de 
Meerstromenschool!

De tweede dag was opnieuw 
gezelligheid troef. De hele 
dag door was er sprake van 
een levendige markt. Het be-
gon zoals gebruikelijk met 
de Wensboom, een gezellig 
onderdeel van de kerstfair. 
Met een donatie van 1 euro 
koopt men een kerstbal, 
waar een persoonlijke wens 
op mocht worden geschreven. 
Vele mooie wensen (voor 
bijvoorbeeld de vluchtelingen 
of de inwoners van Groede) 
kwamen voorbij. Er zijn drie 
prijzen uitgereikt aan de 
mooiste wensen. 

1.  Carice Laprade: Ik wens 
dat er vrede op aard is. 

2.  Ervie Pladdet: Ik hoop dat 
alle terroristen weg gaan en 
dat alle vluchtelingen terug 
kunnen naar hun land en 
dat iedereen weer blij is. 

3.  Annemarit van Strien: 
Dikke kus 

Het ging goed met de wens-
boom en gelukkig deden 
de meeste kramen goede 
zaken. Zo ook de kraam 
met tweedehands kerstver-
sieringen, de kraam van de 

breiclub en zeker ook het 
kerstfaircafé. Alles bij elkaar 
leverde de inspanningen 
van de diverse vrijwilligers 
ongeveer € 3000,00 op (!). 
De gehele opbrengst ging 
dit jaar naar stichting Grote 
Kerk Groede. Het geld wordt 
gereserveerd voor onderhoud 
van het gebouw.

De inmiddels traditionele 
dorpsmaaltijd vormde weer 
de sfeervolle afsluiting 
van de Kerstfair. Dankzij 
de koks: Anita Maas, Bas 
Scheurwater en Winnie Bauer 
en de keihard werkende 
vrijwilligers konden meer 
dan honderd deelnemers ge-
nieten van paella, spaghetti 
en vegetarische ratatouille. 
Het kerstverhaal ontbrak 
natuurlijk niet. Herman de 
Roode vertelde een verhaal 
met een actuele inhoud. 
Herman, hartelijk dank! 

Afsluitend werden de 
kramen en het café volgens 
goede traditie gezamenlijk 
opgeruimd. Binnen een uur 
was er niets meer te zien 
van het hele evenement.

Groede.net
Dé website met al het goede van Groede

Sinds de grote opfrisbeurt in 2014 is de website uitgegroeid 
tot een belangrijke centrale site van ons dorp, waarop 
zoveel mogelijk informatie van en uit Groede wordt 
geplaatst. In de nabije toekomst zal de site ook in dienst 
staan van de Dorpsraad/Dorpsvereniging. 

Op Groede.net is onder andere de digitale versie van de 
Dorpsomroeper te vinden en een actuele agenda met 
alle activiteiten uit het dorp. Mocht u nog evenementen 
hebben die in deze agenda ontbreken, kunt u dit altijd 
aanmelden via de website. Tevens zijn er verschillende 
mogelijkheden om te adverteren op de website.

De website wordt onderhouden door Raven Korfker en 
Adrie Neufeglise, die er hard voor werken om de website 
steeds meer tot de spil van Groede te laten groeien. 

 kerstfair Groede groot succes

Galerie EdeSart 
Galerie EdeSart is open sinds april 2015. 
In deze Galerie, aan de Molenstraat 18, 
zijn wisselende exposities. Momenteel 
is er de tentoonstelling White Art , dit 
is een spannende expositie waarbij een 
groot gedeelte van de kunst wit is!  
Deze expo is nog te zien tot 1 maart 2016.
 
Vanaf 1 maart 2016 tot 1 april 2016 is 
Afrika Art te zien bij EdeSart, dan zal de 
galerie geheel Afrikaans zijn ingericht! 
Benjamin en Yair Voet uit Groede laten 
in deze maand ook hun fotografie-kunst 
bij EdeSart zien!
 
Na 1 april zullen de exposities om de  
2 maanden wisselen, met verschillende 
thema’s. 

Openingstijden:
Tot 1 april: Za. en zo. 

van 12:00u tot 17:00u
Vanaf 1 april: Vr., za. 

en zo. van 12:00u 
tot 18:00u.



DE  DORPSOMROEPER              1312              DE  DORPSOMROEPER

De MeerstroMenschool in GroeDe 
Doneert aan ‘stichtinG haarwensen’

op vrijdagavond 18 december organiseerde de Meer-
stromenschool, in samenwerking met het comité van de 
kerk, een kerstmarkt in de Grote kerk te Groede. elke klas 
verzorgde ook een optreden. het was ontzettend druk en 
het werd een groot succes, dankzij de inspanningen van 
de juffen en kinderen.
Na het optreden was het tijd voor warme chocolademelk met 
een warme wafel of hotdog. De werkjes die de kinderen hadden 
gemaakt werden die avond ook verkocht en dat leverde een 
leuke opbrengst op. De school had al bedacht dit bedrag aan 
een goed doel te schenken.
Petra Seen van kapsalon ‘Indigo’ kwam met het idee het geld 

te schenken aan de ‘Stichting Haarwensen’. Zij knipt ook ge-
regeld kinderen of volwassenen die hun haar aan deze stichting willen schenken. 

De ‘Stichting Haarwensen’ zorgt ervoor dat kinderen, die ten gevolge van een medische 
behandeling of andere oorzaak kaal zijn geworden, een pruik kunnen dragen van echt 
haar, zonder kosten voor de ouders.
De opbrengt van de kerstmarkt werd maandag 25 januari met een symbolische cheque 
overhandigd aan Petra Seen, door Britt, Joanne en juf Tianda, die ook zelf hun lange 
haren aan deze stichting hebben geschonken.
Ondertussen is er al telefonisch contact geweest met de 
‘Stichting Haarwensen’ en zij danken ons hartelijk en zijn 
heel erg blij met het gebaar van de school.

De producenten van Petit 
Paris de Film hebben in 
Amsterdam besloten dat de 
film definitief in productie 
wordt genomen. Door de 
inbreng van met name regi-
onale sponsoren, donateurs 
en investeerders is er een 
goede financiële basis gelegd 
om een grote speelfilm te 
produceren met een budget 
van €1,7 miljoen. In de 
laatste week is de teller van 
de crowdfundingcampagne 
opgelopen tot boven de 
€110.000. Een fantastisch 
eindresultaat.

Initiatiefnemers Jan Lievens 
en Nynke van der Ploeg 
hebben in overleg met de 

Landelijke speelfilm
                        

gaat in productie!
projectgroep besloten om 
te gaan samenwerken de 
producent NL Film & TV 
uit Amsterdam, een grote 
toonaangevende productie- 
maatschappij. Zij zijn bekend 
van onder andere de speel-
films Mannenharten en de 
televisieseries Penoza en 
Spangas. 

NL Film & TV sluit goed 
aan bij de inhoud en de 
procesaanpak zoals de ini-
tiatiefnemers die voor ogen 
hebben. De uitgangspunten 
voor het filmproject blijven 
hetzelfde: het realiseren van 
een prachtige, grote kwali-
teitsfilm met Zeeuws-Vlaan-
deren als verrassend decor. 

De doelstelling is om in 
Nederland en België meer 
dan 1 miljoen kijkers te 
bereiken via de bioscopen, 
tv en andere kanalen.

De initiatiefnemers zijn  
ervan overtuigd met NL 
Film & TV de juiste partner 
te hebben gevonden om  
Petit Paris tot een groot 
succes te maken.

kerststerren 

In de winterperiode hebben de Kerststerren van 
Ruig door heel het dorp gestraald. Aan vele huizen 
zagen we ze hangen, wat een gezellige sfeer in 
het dorp bracht. Voor volgend jaar zijn ze weer te 
bestellen via ruiggroede@gmail.com of telefonisch 
via 06-11459569.

’t is Kermis, ’t is 
Kermis, ’t is Kermis 

in de Groe
Moeder mag ‘k ’n 

dubbeltje, dan kan ‘k 
er ook naar toe
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Bij het lezen van deze dorpsomroeper is 
de Groese voetbaljeugd reeds begonnen 
aan hun voorjaarscompetitie. Tijd dus om 
in deze editie even terug te blikken op de 
najaarscompetities. 

“8”
Voor Groede F1 zal zaterdag 14 november 
herinnerd worden als de dag dat wonderen 
nog bestaan in voetbal. Al zo’n 2 jaren 
zonder overwinning en amper doelpunten, 
kwam die zaterdag Schoondijke E1 op be-
zoek. Hoe het kon gebeuren zullen we waar-
schijnlijk nooit weten, maar Groede won 
deze wedstrijd met 8-0! Groede F1 eindigde 
met deze (enige) overwinning en doel- 
punten op een vierde plaats in hun competitie.

Mini-F
Uiteraard mogen we ook onze kleinste 
talentjes niet vergeten. De mini F-pupillen 
(5-6 jaar) beperkten zich veelal tot trainen, 
maar zullen in het voorjaar zeker op het 
“echte” veld in actie komen.

E2 en E1
Groede E2 was het team van de korfbaluit-
slagen, met overwinningen van 10-3 en 9-3 
en nederlagen van 6-3 en 7-4.  Het eindigde 
op een derde plaats in hun competitie.
Groede E1 behaalde eveneens een derde 
plaats, maar deed dat wel in de derde klas ! 
Het leed thuis maar één nederlaag en bleef  
7 van de 10 wedstrijden ongeslagen.

kampioen
Hoogtepunt in deze najaarscompetitie was 
voor Groede D1. U heeft het reeds kunnen 
lezen in de vorige editie. Begonnen in de 
vijfde klasse en na een paar wedstrijden 
reeds “gepromoveerd”naar de vierde klasse, 
om daar reeds twee wedstrijden voor het 

einde al kampioen te worden. De volgende 
uitdaging staat reeds te wachten; de derde 
klasse in de voorjaarscompetitie.

cadzand
Voor Groede B1 kwam er een vroegtijdig 
einde aan de competitie. Met een kleine 
groep en de nodige pech en tegenslagen 
moest het zich terugtrekken uit de com-
petitie en begon de winterstop eerder dan 
gepland. Gelukkig kwam Cadzand met de 
helpende hand voor ons. Na enkele gesprekken 
kwam er een samenwerking tussen beide 
clubs tot stand waardoor er in het nieuw 
jaar gestart kan worden met Cadzand/ 
Groede B1 en Groede/Cadzand B2.

Ondanks deze tegenslag kunnen we terug-
zien op een geslaagde najaarscompetitie 
met weer heel veel leuke voetbalpotjes op 
de zaterdagen.

uiteraard hopen we met evenveel  
plezier en enthousiasme de voorjaars-
competitie in te gaan. 

terugblik
we willen u graag infor-
meren over de vorderingen 
omtrent het evenement 
“Groede Leeft!”, het eve-
nement voor jong en oud, 
georganiseerd door en 
voor Groedenaren. 

Zoals u wellicht al weet,  
zal het plaatsvinden op 20 
februari 2016 in de Grote 
Kerk op de Markt te Groede.

Vanaf 16:00u bent u van 
harte welkom. Uw stem-
pelkaart, te gebruiken 
om lekkere gerechtjes af 
te halen bij de aanwezige 
Groese horeca, kunt u vanaf 

Groede Leeft! Evenement
dat tijdstip ophalen bij de 
ingang van de Grote Kerk. 
Er zullen in de loop van de 
middag en avond optredens 
zijn van diverse Groese mu-
zikanten totdat we zullen 
afsluiten om 00:00u.

Kortom; een mooie kans 
om als Groedenaren samen 
te komen en elkaar beter te 
leren kennen in een mooie 
setting.  

De officiële inschrijfdatum 
is begin februari al verstre-
ken. Mocht u er nog achter 

komen dat u zich nog niet 
heeft ingeschreven, kunt 
u dit alsnog doen. Neem 
hiervoor contact op via 
groedeleeft@gmail.com  
of bel 0117-371752. 

We hopen ook u te 

zien op 20 februari 

in de Grote Kerk!

Stichting Oldtimer weekend Groede  
is alweer druk doende met de voor- 
bereidingen voor het evenement dat  
zal plaats vinden op 10 t/m 12 juni 
a.s. Dit jaar in samenwerking met de 
kinder Fancy Fair, wat uitgaat van het 
kinder comité.

Oldtimer weekend Groede 
Inmiddels zijn de activiteiten op de 
Markt al voor een groot deel ingevuld, 
zoals de muziek en optredens. De zondag 
staat voor de kinderen in het teken van 
de Fancy Fair op de parkeerplaats bij 
’t Torentje. Voor de ouderen zal er veel 
animatie zijn op de Markt, gevolgd door 
de vele oldtimers die er zullen staan. 

Deze editie zal er ook een 
step race worden gehouden 
op zaterdagmiddag, geor-
ganiseerd door het bedrijf 
Buitengewoon Actief. Ook 
zal er een expositie zijn in de 
Grote Kerk in de maand juni 
van amateur kunstenaars, 
uiteraard met als onderwerp 
Oldtimers. 
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Wie of wat is er Nieuw 
in Groede? Met die vraag 
gaan we voor deze rubriek 
telkens weer op pad. Zo 
zijn we deze keer terecht 
gekomen in de nieuwe wijk, 
bij Ruud van Leeuwen (64) 
en Emmy de Koeijer (56). 
Vanuit het Brabantse Tilburg 
hebben ze de keuze gemaakt 
om in ons mooie dorp te 
komen wonen. Tijd voor 
een korte kennismaking. 

Emmy heeft haar roots liggen 
in Terneuzen en ging van 
jongs af aan jaarlijks met haar 
ouders naar een vakantie- 
chalet in Cadzand. Ruud, 
oorspronkelijk afkomstig uit 
Rotterdam, heeft zich nadat 
ze elkaar ontmoet hadden 
gewillig geschikt in de passie 
voor de Zeeuwse kust. Samen 
werden ze verliefd op de regio. 
Ruud is hobbyfotograaf en 
kan zijn hart ophalen in de 
omgeving. De ontwikke-
lingen op natuurgebied in 
Zeeuws-Vlaanderen vinden 
ze daarom ook erg positief. 

De keuze voor Groede ging 
niet over één nacht ijs. 
Wegtrekken uit ‘de grote 
stad’ heeft natuurlijk zijn 
gevolgen, de makkelijkheid 
van het dagelijks leven zou 
anders gaan worden. Een 

lijst met voors en tegens 
werd opgesteld en het rijtje 
met pluspunten voor ons 
mooie landje van Kerzand 
werd langer en langer. Een 
bewuste keuze werd gemaakt 
en een zoektocht naar een 
geschikt huis bracht hun 
langs verschillende dorpen 
in de buurt. Uiteindelijk 
kwamen ze uit bij het huis 
aan de Casembroodstraat, 
waar nog wel veel aan moest 
gebeuren vooraleer ze erin 
konden trekken. Emmy 
heeft naar eigen zeggen de 
gave om bij binnenkomst 
in een huis door de huidige 
inrichting heen te kunnen 
kijken en iets voor ogen 
te krijgen hoe ze het zelf 
wil. Daarvoor moest er in 
dit huis wel veel gebeuren, 
maar op korte termijn was 
de keuken verbouwd en 
waren de verwarming en 
ramen al vervangen. En als 
ze straks binnen helemaal 
klaar zijn, zal de buitenzijde 
worden aangepakt (als er 
nog Groedenaren op zoek 
zijn naar gezonde buxussen, 
Ruud & Emmy hebben er op 
overschot!). Vrolijk vooruit 
kijkend zeggen ze in koor dat 

het voordeel is aan verbouwen 
in de winter, dat je klaar bent 
als het mooi weer is. 

Ze wonen er nog maar sinds 
januari, maar hebben het al 
goed naar hun zin. Met een 
fantastisch uitzicht op de 
polders van Groede door de 
ramen aan de achterzijde, is 
dat ook niet verwonderlijk. 
Beiden zijn ze voornemens om 
actieve bewoners te worden 
van Groede, net zoals ze 
voorheen waren in Tilburg. 
Emmy was betrokken bij 
de organisatie van diverse 
buurtactiviteiten. Ruud gaat 
over een half jaar (deels) met 
pensioen, en kan terugkijken 
op een actieve loopbaan als 
onder andere leerkracht, mede- 
werker in een uitgeverij en de 
laatste 5,5 jaar als onderwijs- 
adviseur op ZZP basis, waar-
in hij bijvoorbeeld projecten 
voor vernieuwing in het 
beroepsonderwijs heeft be-
geleid. Nadat deze projecten 
zijn afgerond, wil hij echt 
meer tijd gaan besteden aan 
zijn hobby’s. Zo wil hij graag 
weer eelt gaan kweken op 
zijn vingers door het gitaar 
spelen op te pakken. Hij staat 
er zeker voor open om samen 
met andere enthousiaste 
hobbyisten op zoek te gaan 
naar het Groese geluid!

We wensen Ruud & Emmy 
veel plezier toe in hun 
nieuwe huis en hopen ze nog 
vaak tegen te mogen komen 
in de Groe. 

Mocht u nog wat nieuws in Groede gezien hebben, 
kunt u dat natuurlijk altijd melden aan de redactie.

UIT DE OUDE DOOs!
Deze oude klassenfoto’s kregen we van  
dhr. Kees Brakman uit de Schuitvlotstraat, 
waarvoor dank! De foto is genomen in  
1946, voor het gebouw in de Blekestraat 
waar Marckensteijn het Brouwerslokaal 

gaat beginnen. Hier was vroeger de school 
van Kees Brakman en zijn klasgenoten.  
De namen zijn allemaal (!) onderaan de  
foto vermeld. Herkent u iedereen  
nog terug?

Bovenste rij van links naar rechts:
1e rij: Piet Merk,Tony Hoste, Jo Smit, Kees Brakman, Piet Risseeuw, Adri Versprille, Izaak 
Becu, Frans Dees, Bram Manhave, Sjaak Porrey, Oscar van Quekelberghe, Meester de Hulster
2e rij: Betsie Kayser, Tieneke Jongsma, Mies Hendriks, Jo Casteleyn, Hannie van Halst,  
Lena van Kerkvoort, Magda Provoost, Jo Verduin
3e rij: Jo Bouwens, Mien Becu, Marie de Rooij, Lena Merk, Jenny de Zeeuw,  
Annie van de Walle, Betsy Luteijn, Lien Dekker, Marie Robijn, Jo Robijn
4e rij: Piet Versprille, Bram Risseeuw, Levien van de Wege, Cor Salomé, Izaac van de Lijke, 
Piet van de Wege, Wim Vinjé, Piet de Hullu

Via deze weg willen we u uitnodigen om ook uw oude klassenfoto in te zenden. En als u het 
nog weet, mag u ook de namen vermelden van de kinderen die toen op de foto stonden. We 
zouden het erg leuk vinden enkele oude klassenfoto’s terug te zien in deze rubriek. Stuur 
ons een bericht via dorpsomroeper@gmail.com of bel 0117-371752, we kunnen de foto dan 
ook inscannen voor u

                17
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Wij, Anita Maas, Greetje de Hullu en Joke 
de Bert zijn druk doende een grote 2e 
hands kledingmarkt te organiseren ten 
bate van Stichting Mascura Sluis. Stichting 
Mascura verrast ernstig, langdurig of 
chronische zieken in de regio. Opgericht 
in 2011 met teams in Sluis, Hulst en  
Terneuzen. Om de verrassingen te kunnen 
realiseren is geld nodig en daarom orga-
niseren wij een 2e hands kledingbeurs, 
waarvan de opbrengst geheel ten goede 
komt aan dit goede doel.

Deze markt zal plaatsvinden op vrijdag 26 
(van 14-19 uur), zaterdag 27 ( van 10-17 
uur) en zondag 28 februari ( van 12-17 
uur) a.s. in de kantine van Camping Inter-
national te Nieuwvliet. Iedereen die nog 
kwalitatief goede kleding (zowel heren-  

2e hands kledingmarkt ten 
bate van Stichting Mascura Op 11 juni 2016 gaat Robin 

kooijman, 15-jarige leer-
ling van het Zwin college 
in Oostburg, de Mont 
Ventoux beklimmen in 
Frankrijk. 

Hij gaat deze berg op 1 dag 
tijd niet 1, niet 2, maar wel 3 
keer proberen te beklimmen, 
om hiermee zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor de 
strijd tegen de ziekte MS en 
om meer aandacht te vragen 
voor deze ziekte.

Met jongeren van de vier 
middelbare scholen uit 
Zeeuws-Vlaanderen gaan 
ze de uitdaging aan. Vanuit 
het Zwin College zijn er drie 
leerlingen en drie leraren 
vertegenwoordigd. Per 
persoon moeten ze 500 euro 
sponsorgeld meenemen, 
vandaar dat ze de afgelopen 
periode al vele acties hebben 
georganiseerd om geld in 
te zamelen. Het afgelopen 
jaar hebben in totaal 800 
mensen de Mont Ventoux 
bedwongen en een bedrag 
opgehaald van ruim 850.000 
euro! Doelstelling voor 

klimmen tegen MS
dit jaar is uiteraard om dit 
bedrag te overtreffen. 

Robin is momenteel in 
volle voorbereiding om zijn 
spieren klaar te maken voor 
deze uitdaging. Samen met 
zijn leraren en vrienden 
van het Zwin gaan ze de 
komende periode veel fiet-
sen. Daarnaast is hij in de 
praktijk van Rink de Houck 
bezig met een programma 
wat hem helemaal klaar-
stoomt voor de 11e juni. 
Via Rink heeft hij ook een 
mooie koersfiets in gebruik, 
waarmee hij de kilometers 
zal gaan maken. Op de dag 
zelf zal er veel publiek aan-
wezig zijn op de berg die de 
deelnemers naar boven gaan 
schreeuwen. Robin geeft 
aan dat de tocht an zich al 
fantastisch is, en als je er 
nog eens mensen mee kan 
helpen is het helemaal fan-
tastisch. Een goed voorbeeld 
hiervan is Rini Bouwens 
 uit Groede, die ook met 
MS te kampen heeft. Voor 
Robin is dit zeker een extra 
stimulans! 

dames- als kinderkleding, schoenen en/
of accessoires) in de kast heeft, kan die 
bij ons brengen. Deze worden daarna ter 
verkoop aangeboden in het betreffend 
weekend. Alles wat niet verkocht wordt 
gaat later naar een ander goed doel zoals 
de Kledingbank , Rode Kruis of het Leger 
des Heils.

Ook aan de inwendige mens (een lekker 
hapje en drankje tegen voordelige 
prijzen) en de jeugd (een leuke kleur-
platenwedstrijd) wordt gedacht op dit 
evenement.

Als u kleding of accessoires wilt inbrengen 
dan wel graag vooraf even bellen naar :  
Joke (0651399724), Greetje (0646470568), 
of Anita (0643904105).

Groede Live!
Dat is de naam voor de serie concerten 
lichte muziek, die Annie van der Staal 
dit jaar voor Grote kerk Groede gaat 
organiseren. we hopen dat we met deze 
concertserie voor een deels nieuwe groep 
belangstellenden een aantrekkelijk  
aanbod kunnen neerzetten. 

De eerste artiest in de serie is een veelbelovende 
artiest van buiten de provincie; Eva Almagor.

Muzieksoort
Eva Almagor’s muziek is Bluesy en Soulful, 
vol met vintage vibraties. De Popmuziek 
is herkenbaar met hier en daar een vleugje 
gospel. Ze hoopt dat haar muziek aanvoelt 
als een warme wollen deken. Lekker knus, 
maar tegelijkertijd verrassend nieuw en fris. 
De NCRV betitelde haar als de Norah Jones 
van Nederland, met aardig wat meer blues 

en balls. Ongekend talent. Rond de tijd dat 
ze “bij ons” optreedt, zal haar nieuwe CD 
uitgebracht worden waarmee haar landelijke 
doorbraak goede kans van slagen heeft. 

Ontmoeting
Er zal tijd zijn om deze warme persoonlijk-
heid te kunnen spreken. En wil je je CD 
laten signeren? Dat kan ook deze avond!! 

Voorproefje? 
Bekijk haar site: www.evaalmagor.nl 
of beluister een nummer van deze half 
Nederlandse, half Israëlische zangeres met 
haar fantastische band. https://youtu.be/
Hfog6wxbvI0

9 APRIL 2016
EVA ALMAGOR
PREMIèRE GROEDE LIVE!
ZEt SNEL IN jE AGENDA!

Via de site www.
klimmentegenms.nl 
kan u tot 11 juni een 
donatie uitbrengen, 
vergeet hierbij niet 
om aan te geven dat 
u specifiek Robin 
Kooijman steunt.
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Vandaag de dag hebben 
we in Zeeland buslijnen, 
buurtbussen en halte 
taxi’s  (halte-taxi’s rijden op 
trajecten waar de buslijnen 
zijn verdwenen). In Groede 
is er vrijwel niets. Er is ÉÉN 
buslijn en ÉÉN opstapplaats 
voor de halte-taxi. Om 
gebruik te kunnen maken 
van het openbaar vervoer 
moet de reiziger van puz-
zelen houden. En ook -bij 
voorkeur- de weg weten op 
internet. Spontaan de bus 
pakken, op tijd op school 
komen, van plaats A naar 
B reizen met het openbaar 
vervoer; het is een illusie 
geworden.

Maar hoe pak je het nu aan 
als je (plotseling) geen auto 
ter beschikking hebt? In 
dat geval heb je de volgende 
opties:

Bellen voor buslijnen  
en buurtbussen:
Klantenservice Connexxion: 
0900 - 266 63 99
ma. t/m za. van 8.00 tot 
19.00 uur.

Bellen voor halte taxi’s: 
088.2358000

Openbaar vervoer 
anno 2016

Gratis online planner 
Via internet is er de site 
9292 (www.9292.nl) waar je 
een reisadvies kunt krijgen 
(voor heel Nederland) door 
vertrekpunt en eindbestem-
ming in te voeren.

Info over de drie mogelijkheden is 
te vinden op:  www.zeeland.nl/ 
verkeer-en-openbaar-vervoer/
openbaar-vervoer

Vandaar is verder te klikken 
naar een overzichtskaart met 
buslijnen en buurtbussen. 
Die leert dat er in West 
Zeeuws Vlaanderen dus 
maar EEN buurtbus rijdt: 
van Biervliet over Hoofd-
plaat naar Breskens. En dat 
er in Groede EEN buslijn 
komt. Daar kun je wel -via 
Potjes/Zuidzande-  mee in 
Oostburg komen, maar weer 
niet op de Veerhaven in 
Breskens of in het centrum 
van Breskens

Informatie over haltetaxi’s staat 
op: www.zeeland.nl/haltetaxi 

Maar onervaren reiziger! 
Let op! Even de portemonnee 
trekken en instappen is er 
niet bij.

Op de buslijn en buurtbus 
is een OV chipkaart nodig 
om te kunnen reizen. En 
wil je gebruik maken van 
de haltetaxi dan zijn er heel 
wat stappen te zetten: te 
beginnen met het aanvragen 
van een gebruikerspas. Wil 
je mee? Dan moet je een 
reservering plaatsen. Mini-
maal anderhalf uur van te 
voren.  Wil je vóór 09.00 uur 
op pad dan moet dat de dag 
van te voren aangevraagd. 
Voor het gemak kun je in 
de haltetaxi GEEN gebruik 
maken van de OV-chipkaart 
of abonnement. 

Conclusie: het openbaar 
vervoer anno 2016 verdient – 
zeker in Groede- geen pluim.

toekomst?
In het voorjaar van 2015 
heeft de gemeente o.a. via 
de dorpsraden gezocht 
naar vrijwilligers voor op 
de buurtbus. In de hoop zo 
meer vaste verbindingen 
te kunnen realiseren. Op 5 
oktober jl. vond de evaluatie 

plaats. In heel West Zeeuws 
Vlaanderen was welgeteld 
ÉÉN vrijwilliger gevonden. 
De gemeente bleef geen 
andere keus dan te stoppen 
met haar inspanningen. 
Ook in Oost Zeeuws Vlaan-
deren speelt dit probleem. 
Lijn 507 (rondom Axel) 
stopt per 01 mei als daar 
geen chauffeurs gevonden 
worden. Tot die tijd zet de 

Ooit waren er buslijnen om van A naar B te komen. Helder 
en duidelijk. Met bushaltes en een eenvoudige, duidelijke 
dienstregeling. Er was een redelijk fijnmazig net in 
Zeeuws Vlaanderen waarin in principe alle kernen 
waren opgenomen. Met een of twee keer overstappen 
kon je eigenlijk overal komen. Maar die tijd is voorgoed 
voorbij.

provincie daar betaalde 
krachten in. Maar daarna 
stopt het echt. Conclusie: 
de buurtbus met vrijwillige 
chauffeurs is geen alternatief 
voor de weggevallen lijnver-
bindingen. 

Halte taxi’s worden alleen 
in Zeeuws Vlaanderen veel 
gebruikt. Zullen ze blijven?

Het veer naar Vlissingen leidt 
enorm verlies. Zal dat een 
acceptabele dienstregeling 
houden?

De dorpsraad wil een vinger 
aan de pols houden en 
vraagt daarom bewoners 
naar hun ervaringen en 
ideeën. Ook klachten mogen 
doorgegeven worden. Per 
email (dorpsraadgroede@
gmail.com) of aan een van 
de dorpsraadleden (Adinda 
de Zeeuw, Arno van den 
Hemel, Hans van de Geer, 
Henk Hubregtsen of Mia 
Elfrink).

De provincie heeft aange-
boden om -op locatie- voor-
lichting te geven over het 
openbaar vervoer, zoals dat 
ook is gebeurd bij de invoe-
ring van de OV-chipkaart. 
Daarover wordt contact 
gelegd met de Ouderensoos. 
Problemen met het scho-
lierenvervoer zijn voor 
rekening van de scholen 
zelf. Deze zijn namelijk 
aangesloten bij het platform 
“Stichting Scholierenver-
voer”. 

De gemeentelijke opbouw-
werkers, de dorpsraden 
en de deelnemers aan het 
burgerparticipatieplan 
Groede denken ook “out of 
the box”. En komen daar 
mooie initiatieven uit voort 
om de mobiliteit voor de 
inwoners van Groede te 
verbeteren? Dan bent u de 
eerste die dat hoort! Via de 
dorpsomroeper.

Hans van de Geer, 
dorpsraadlid.

Service en kwaliteit voor 
al uw was en strijkgoed

Noordstraat 6 | 4503 AJ Groede
Tel. 0117 - 37 64 95 | 06 - 20 22 80 12
www.strijkschuurtje.nl
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“Niet in mijn          achtertuin” 
De titel van deze column is 
een vrije vertaling van een  
engelse begrip uit de ruimtelijke 
ordening; “Not in my back 
yard”, vaak ook aangeduid 
als NIMBY. Onze zuiderburen 
zijn wellicht niet zo goed En-
gelstalig onderlegd, waardoor 
zij vaak de afkorting NIVEA 
gebruiken. Niet de NIVEA 
van de haarspoeling en de 
gezichtscrempjes, maar de 
NIVEA van Niet-In-Voor-En-
Achtertuin. Het is een begrip 
dat aangeeft dat veel mensen 
wel gebruik willen maken 
van voorzieningen, maar 
er geen hinder van willen 
ondervinden. Vele mensen 
willen graag met de auto 
rijden over goede en nieuwe 
wegen, maar zodra er één van 
die nieuwe wegen bij hun in 
de achtertuin komt zijn ze 
hierop tegen. Het is een feno-
meen dat vele voorbeelden 
kent. Zoals het boren naar 
schaliegas. De Groedenaren 
zullen het wellicht prima 
vinden dat er geboord wordt 
naar schaliegas, zolang het 
maar in Groningen is en niet 
in Zeeuws-Vlaanderen.

Ook al zullen wij niet zo 
snel toegeven dat wij mee 
doen aan het “NIMBY” 
patroon, we doen het wel 
degelijk en daarbij spreek ik 
ook voor mijzelf. Als ik naar 
het NOS journaal kijk en al 
die vluchtelingen zie, dan 
breekt mijn hart en vind ik 
dat we daar als Nederland 
zijnde iets aan moeten doen 
en hen onderdak bieden. 
Echter, zodra de gemeente 
Sluis zou besluiten om 
hiervoor een AZC in Groede 
te plaatsen zal ik toch nog 
eens goed moeten nadenken 
hoe erg ik de vluchtelin-
gen-kwestie nu precies vind. 
Dan weet ik niet precies of 
ik nog steeds mijn stand-
punt in neem dat wij ze on-
derdak moeten bieden. Op 
deze gedachten hink ik dan 
en weet niet hoe ik dit moet 
omschrijven...  Arrogant? 
Kortzichtig? Zelf-bescher-
mend? .. Meningen kunnen 
namelijk heel snel veran-
deren als de problematiek 
zich in je achtertuin gaat 
afspelen. 

Zo zag ik onlangs ook dat de 
dorpsraad bezig is met het 
tweede woningen beleid te 
evalueren. Wellicht in een 
andere vorm, maar alsnog 
een perfect voorbeeld van 
NIMBY. Als ik het zo goed 
hoor links en rechts zijn 
vele inwoners van Groede 
tegen het tweede woningen- 
beleid en is men van 
mening dat de afschaffing 
hiervan de leefbaarheid 
ten goede komt. Kortom, 
het komt er op neer dat we 
vinden dat het niet meer 
mogelijk moet zijn je huis 
te verkopen aan toeristen, 
zodat we meer permanente 
bewoonde woningen 
krijgen. Als ik dit zo terug 
lees, ben ik het hier 100% 
mee eens. Maar deze regel 
zal dan ook gelden voor je 
eigen achtertuin. Stel dat u 
op het punt komt om uw 
huis in Groede te verkopen 
(een zeer onwaarschijnlijke 
aanname natuurlijk, want 
wie wil er nu weg uit  
Groede?). Bent u dan nog 
steeds van mening dat 
woningen niet aan toeristen 

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 plek-
ken 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. 

verkocht mogen worden? 
Vind u het dan ook prima 
dat uw huis 2 jaar lang te 
koop zal staan, ondanks 
dat er vele Belgen interesse 
hebben. Vind u het dan ook 
prima dat u uw huis moet 
verkopen voor een lage prijs, 
ondanks dat er Duitsers zijn 
die het dubbele willen geven? 

Ik speel hier natuurlijk de 
advocaat van de duivel, 
want ik zal mijn huis in 
Groede niet verkopen. Ik 
zie veel liever frisse jonge 
permanente gezinnen naar 
Groede toe komen, dan 
een toerist die zijn huis 10 
maanden leeg laat staan op 
een jaar. Maar toch ben ik 
benieuwd hoe vaak wij alle 

overwegingen mee nemen 
in ons oordeel over bepaalde 
zaken. De algemene con-
sequenties zullen wij wel 
overwegen, maar overwegen 
we wel vaak genoeg de con-
sequenties voor onze achter- 
tuin? Is dat kortzichtig van 
ons als we die niet mee 
nemen, of is dit niet nodig 
in zulke algemene zaken? 
Denk er eens over na of uw 
meningen over bepaalde 
zaken veranderen als u de 
eventuele consequenties 
voor uw eigen achtertuin 
erin betrekt. Ik wil dat 
graag met u eens bespreken, 
not in my back yard maar 
gewoon op d’n oek van de 
straate. 

S.Z.

Bij Tankstation van 
den Hemel hebben 
de mannen van Total 

vier dagen hard gewerkt 
om het tankstation in 
de nieuwe kleuren van 
Total te zetten. Het ziet er 
keurig uit en ze kunnen 
er weer jaren tegen.
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Wij willen via de Dorpsomroeper jullie 
op de hoogte houden van de stand van 
zaken met betrekking tot het uitdagen-
de project van de oude gymzaal aan de 
Blekestraat.

Vergunning
In januari wordt door de Gemeente de 
vergunning afgegeven. Deze zal dan worden 
gepubliceerd in het advertentieblad.

Plan van aanpak gebouw
Wij willen ons in eerste instantie richten op 
de renovatie van het gebouw, zodoende dat 
de voorgevel in de loop van dit jaar zichtbaar 
opgeknapt zal zijn. Verder zullen we ons 
bij de renovatie ook richten op herstel van 
de minder goede plekken in het pand en 
vanzelfsprekend op de afvoer van asbest. 
Tegelijkertijd zullen er nutsvoorzieningen 
door Delta naar het pand moeten worden 
gebracht aangezien deze er niet meer zijn. 
Na deze fase zullen we de staalconstructie 
die in het gebouw komt gaan plaatsen. Met 
deze constructie kunnen we daarna in fases 
de verschillende ruimtes gereed maken. 
Als eerste richten we ons op het Eet Lokaal, 
ofwel het restaurant met winkelfunctie.

Het Eet Lokaal
Zoals al eerder aangegeven willen we 
enkel koken met lokale, regionale en voor 
het grootste deel biologische producten. 
Hiertoe zijn een aantal samenwerkingen 
in ontwikkeling met verschillende partijen 
uit West-Zeeuws Vlaanderen. Zo zullen we 
gaan samenwerken met biologisch land-
bouwbedrijf Dieleman, die sinds eind jaren 
’90 actief zijn in de biologische landbouw 

en ook volledig zijn omgeschakeld naar 
deze vorm van landbouw. Een andere partij 
is Hoeveslager de Piemontees van Peter en 
Linda Mabesoone. Het Italiaanse piemontese 
vlees wat ze in huis hebben, onderscheidt zich 
van andere vleessoorten door onder andere 
een laag cholesterolgehalte en een fijnveze-
lige structuur. Ook werken we samen met 
Tok Tok de Dobbelaere, een biologische 
leghennenboerderij van Carlos en Marga de 
Dobbelaere uit IJzendijke. 

Andere toeleveranciers
Wij zijn verder vanzelfsprekend in gesprek 
met maar ook nog op zoek naar lokale be-
drijven die onze geweldige streek rijk is en 
die een bijdrage kunnen/willen leveren aan 
ons assortiment. Kent U nog bedrijven, dan 
komen we daar graag mee in contact. Hebt 
U bedrijven die hiervoor in aanmerking 
zouden kunnen komen laat t ons weten via 
info@dedriekoningen.com

Financiering
Een grote, zo niet de grootste uitdaging is de 
financiering van dit enorme project. We zijn 
hier druk mee doende. Zo hebben we onder-
tussen een aantal partijen bereid gevonden 
die ons daarbij deels willen helpen, maar we 

zijn er nog niet! Vandaar dat er een tweetal 
belangrijke acties op de planning staan die 
binnenkort van start zullen gaan:
1.  Ambassadeursactie: Je wordt ambassadeur 

door een cheque boekje aan te schaffen 
voor Euro 100,00. Met deze cheques kun 
je straks betalen in het nieuwe pand. De 
cheques die je krijgt voor de inleg van 
Euro 100,00 hebben een totale waarde 
van Euro 120,00 ofwel, je krijgt er meer 
voor terug dan je inlegt en helpt tegelij-
kertijd om het project daadwerkelijk in 
gang te zetten. De cheques kun je binnen-
kort aanschaffen via een website, maar je 
kunt ze binnenkort ook aanschaffen aan 
de bar bij De Drie Koningen. We houden 
jullie op de hoogte wanneer deze actie 
van start gaat

2.  Crowdfunding: Je kunt beleggen in het 
project vanaf een inleg van Euro 1.500,00. 
Dit is een lening die door het project 
wordt terugbetaald en waar je een heel 
interessante rente op krijgt uitbetaald. 
Deze actie zal via een officieel Nederlands 
Crowdfunding-platform lopen. Dat plat-
form fungeert als een tussenpersoon tussen 
U en ons en kunt U zien als een soort 
Bank. U opent een bankrekening bij dit 
platform en stort uw inleg van minimaal 
Euro 1.500,00.  Het platform betaalt de 
inleg door aan ons en wij betalen de rente 
en aflossingen weer aan dit platform. Het 
platform verzorgt op haar beurt weer de 
aflossingen en rente betalingen aan U 
door bijstorting op de door U geopende 
rekening. Ook deze actie zal binnenkort 
starten en als dit zo is, dan houden we U 
hiervan op de hoogte.

Project gemeenteschool Groede

We hopen dat we uiteindelijk de 
kans krijgen om dit mooie project 

uit te gaan voeren en hopen dat U dit 
voor een deel mogelijk kunt/

wilt maken.
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Dit voorjaar willen we 
starten met lessen voor het 
omgaan met een laptop en/
of tablet (kleine computers), 
mits er voldoende belangstel-
ling voor is. Graag aanmelden 
bij Sjoerd Frielink (376670) of 
Piet Brakman (371402).

Op 11 en 12 maart doen we 
weer mee met NL-Doet van 
het Oranjefonds. Deze keer 
hebben we een klus zowel 
binnen als buiten bij de ach-
termuur van ons 116 jaar 
oud pand. Vrijwilligers zijn 
nog van harte welkom.

Voelt u zich soms wat alleen 
en eenzaam??  Dan kan de 

Seniorensoos iets voor U 
zijn. U komt oude bekenden 
van vroeger tegen, soms 
klasgenoten of anderszins.

De sfeer is er leuk en 
activiteiten voor ieder wat 
naar wens. Ook ouderen 
van buiten Groede zijn van 
harte welkom. De Senioren-
soos is aan de Markt nr. 12 
te Groede.

Het bestuur van de Soos 
bedankt al onze donateurs 
en leden, die het met elkaar 
mogelijk maken om activi-
teiten te organiseren voor 
de oudere bewoners van 
Groede en omgeving.

tweede uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:  25 maart
In de brievenbus:  15 april

Derde uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:  25 juni
In de brievenbus:  15 juli

Vierde uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum: 25 september
In de brievenbus:  15 oktober

Nieuws v/d
Senioren 
Sociëteit Groede

19 februari  
kaarting vv Groede
In de kantine van vv Groede 
is om 20:00u iedereen welkom 
om te bieden en te jokeren.

20 februari  
Groede Leeft!
Evenement van en voor Groede- 
naren in de Grote Kerk van 
16:00u tot 00:00u

26 februari  
kaartclub “de Groe” 
kaarting
In café restaurant ’t Overleg 
is vanaf 19:30u de kaarting. 
Inschrijven vanaf 19:00u.

28 februari  
Grote kerk concerten 
“The Roosettes”, Koor van 
University College Roosevelt

7 maart  
Algemene ledenvergade-
ring Dorpsvereniging
Deze jaarvergadering start om 
19:30u in ’t Overleg.

11 maart  
kaarting vv Groede
In de kantine van vv Groede is 
om 20:00u, iedereen welkom 
om te bieden en te jokeren.

13 maart  
Grote kerk concerten 
“ trio telepatico”
Van 15:00u tot 17:00u. 
Een muzikaal trio met viool, 
cello en piano. 

18 maart  
kaartclub “de Groe” 
kaarting
In café restaurant ’t Overleg 
is vanaf 19:30u de kaarting. 
Inschrijven vanaf 19:00u.

Activiteiten 
in Groede

Check groede.net 
voor een uitgebreide 
aktiviteitenkalender

25 t/m 27 maart  
kERMIS GROEDE

24 maart  
Pintje Paasei in ’t Overleg
De officieuze aftrap voor de 
inwoners van Groede, met DJ 
Jacco vanaf 20:30u tot 00:00u

25 maart  
Dj Djanny & Dj Dzjunior 
in de 3 koningen
Vanaf 22:30u kunnen de voeten 
van de vloer met dit komische 
en knotsgekke dj Team 

26 maart  
Gino & the Bulldoze band 
in de 3 koningen
Een all-round band uit het 
oosten van Zeeuws-Vlaanderen. 
Vanaf 22:30u brengt   deze 
band een zeer breed repertoire. 
Ze staan altijd garant voor een 
leuke, dansbare avond.

27 maart  
Spank! in de Groese 
Duintjes
Spank! speelt disco- en soulhits uit 
de jaren ’70 en ’80. Vanaf 22:00u.

28 maart  
Mijers en van Vooren  
in ’t Overleg
vanaf 17:00u speelt dit all 
round cover duo “easy liste-
ning” muziek

1 april  
kaarting vv Groede
In de kantine van vv Groede 
is om 20:00u iedereen welkom 
om te bieden en te jokeren.

8 april  
kaartclub “de Groe” 
kaarting
In café restaurant ’t Overleg 
is vanaf 19:30u de kaarting. 
Inschrijven vanaf 19:00u.

9 april  
Eva Almagor - Première 
Groede Live!
Eerste deel van een concertserie 
georganiseerd door Annie 
van der Staal. Eva Almagor’s 
muziek is Bluesy en Soulvol, 
vol met vintage vibraties. 

16 april  
Grote kerk concerten 
“ trio Evgeny Suvorkin”
Van 20:00u tot 23:00u. Een 
muzikaal trio met accordeon, 
altviool en contrabas. 

Inzameldata oud Papier 
2016:
12 maart - 9 april - 14 mei - 
11 juni - 9 juli - 13 augustus 
- 10 september - 8 oktober 
- 12 november - 10 december

Vijfde uitgave 2016
Uiterlijke aanleverdatum:  25 november
In de brievenbus:  15 december

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

Activiteiten 
Senioren Sociëteit

Iedere maandagmiddag is er 
kaart- en biljartmiddag en 
de laatste dinsdagmiddag 
van de maand is het bingo 
in de Senioren Sociëteit. 
Iedereen is hier welkom!

De activiteiten van het 
kaarten (jokeren en frikken) 
en biljarten zijn iedere 
maandagmiddag (v.a. 13.30 
uur) en biljarten ook nog op 
maandagavond en don-
derdagmorgen. Dit binnen 
een informele en gezellige 
sfeer in ons gebouw. Voor 
het biljarten is er zowel op 
de maandagmiddag als de 
maandagavond een groep. 
De laatste bestaat uit wat 
meer jongere senioren.

Elke laatste dinsdag van de 
maand is er de Bingo-middag.

Aanleverdata Dorpsomroeper 2016

Op www.facebook.com/dedriekoningen 
kan je de poster in het groot bekijken ;-)



Marleen & Huib van Iwaarden
Walenstraat 10 • 4503 AD Groede

+(0)31 117-371270
iwaardengr@zeelandnet.nl

BrouwEriJsTrAAT 14
4501 CP oosTBurG
0117-452440
www.CiJsouwoosTBurG.nl

DE VAksPECiAlisT oP hET GEBiED VAn:
FIETSEN - FIETSREpaRaTIE

SKEELER & SChaaTSSpORT

SpORTKLEDING

B&B De Reiziger 

Markt 2 | 4503 AG Groede 
 +31 (0)6-40839547  
www.dereizigergroede.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

Neem contact op met ons via 
dorpsomroeper@gmail.com om de 
verschillende mogelijkheden te bespreken!

komt hier 
uw advertentie? 


