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Woord vooraf
Voor u ligt er weer een blinkende en klinkende nieuwe 
Dorpsomroeper. De winter hebben we officieel uit 
kunnen zwaaien en we kunnen ons klaarmaken voor de 
lente. Naar ons idee één van de mooiste seizoenen van 
het jaar. Daar waar de korte broek weer stiekem uit de 
kast kan, de slippers weer opgepoetst kunnen worden 
en de jaarlijkse mooie voorjaarsactiviteiten voor de deur 
staan.  

In dit nummer kunt u zien en lezen welke mooie acti-
viteiten er weer voor de deur staan en welke er geweest 
zijn. Mocht u nog activiteiten willen aanmelden voor 
onze activiteitenkalender, graag!

We blikken in deze editie onder andere terug op het 
paaseieren zoeken van het kindercomité, de Algemene 
Ledenvergadering, de Kermis en natuurlijk Groede 
Leeft! Dit laatste was een geweldig evenement voor en 
door Groedenaren en een enorm succes!

De Algemene Ledenvergadering was dit jaar ook een 
drukbezochte en succesvolle bijeenkomst waarbij een 
hoop vorderingen vanuit de Dorpsvereniging/Dorps-
raad kenbaar zijn gemaakt.  Wat en hoe leest u verder in 
deze editie. De positieve invloed vanuit het bestuur, de 
leden en de dorpsbewoners heeft deze bijeenkomst tot 
een succes gemaakt. We kunnen wel spreken van saam-
horigheid binnen het dorp en iedereen werkt er positief 
aan mee. Laten we hier vooral mee doorgaan. 

Daarnaast zijn we als redactie verheugd met de positieve 
reacties over de vernieuwde Dorpsomroeper en ook met 
het feit dat er veel kopij wordt aangeleverd. We willen 
u daar voor bedanken en hopen dat u dit ook echt blijft 
doen. De diversiteit van de Dorpsomroeper wordt hier-
mee groter en dat is mede dankzij u! Blijf daarom uw 
kopij sturen naar dorpsomroeper@gmail.com.

Wij wensen u weer veel leesplezier in deze editie!

De redactie.
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Op 20 februari 2016 was 
er in de Grote kerk op 
de Markt te Groede het 
evenement ‘Groede Leeft’; 
voor en door Groedenaren! 
Een idee dat werd opge-
worpen eind oktober 
2015, is uiteindelijk ge-
realiseerd op 20 februari 
2016. Groede Leeft! werd 
bedacht als een evenement 
om de Groedenaren dichter 
bij elkaar te brengen. De 
Groe is een schitterend 
dorp en van alle markten 
thuis, dat wilden we laten 
zien en dat is (volgens 
ons) gelukt! Hoe is het zo 
gekomen en hoe verliep 
het evenement? Een kijkje 
achter de schermen...

Bij het bedenken van een 
evenement komen er vele 
aspecten kijken. een van die 
aspecten is bijvoorbeeld de 
locatie. eigenlijk hadden we 
voor het evenement maar 
1 locatie in gedachten en 
dat was de Grote Kerk. een 
klein telefoontje leverde een 
razend enthousiaste Thijs 
Soeting op, de kerk was tot 
op dat moment nog vrij en 
had na dit telefoontje het 
predicaat ‘gereserveerd’.

‘Groede Leeft!’ Een kijkje in             de keuken van het comité

Daarnaast werd de Groese 
horeca persoonlijk bezocht 
om hen te enthousiasmeren 
over ons wilde idee, een 
walking dinner. Ambitieus 
als we waren, gingen we uit 
van 250 bezoekers. Achteraf 
werden dit er 350, waardoor 
we de kerk als uitverkocht 
hebben bestempeld. elke 
horeca ondernemer was wel 
te porren voor het idee en ze 
gingen voortvarend aan de 
slag met het samenstellen van 
het menu. Kleine hapjes, 
laagdrempelig van cocktail 
tot een soepje en van amuse 

tot frietjes. Later kwam er 
ook een glutenvrij en een 
lactosevrije variant waar 
nodig, wat echt een super 
geste was van de horeca. 

De deelnemers kochten een 
stempel/bingo-kaart van 
een tientje, die recht gaf op 
12 hapjes dan wel drankjes. 
Bij elke stand stond een 
ondernemer en kon je iets 
krijgen, wat je een kruisje op 
je stempelkaart opleverde.

In de volgende vergadering 
kwam de muziek aan bod. 

mooie gelegenheid om je 
als organisatie te laten zien 
en om aan te geven waar ze 
handjes kunnen gebruiken. 
De actieve Seniorensocieteit, 
het Oldtimerweekend, de 
eHBO vereniging, Stichting 
Groede Literair waren met 
een stand vertegenwoor-
digd. De Voetbal had buiten 
een heus kliko schieten 
ingericht en het Oldtimer-
weekend had het buiten 
verder aangekleed met 
een schitterende oldtimer 
die klaar stond voor een 
ware fotoshoot voor onze 
bezoekers. 

Wat restte was het regelen 
van de centen. Onze spon-
soren komen, ik zou bijna 
zeggen vanzelfsprekend, 
allen uit Groede. Op eentje 
na dan, de Gemeente Sluis. 
Allen dank! Zonder jullie 
hadden we geen budget 
gehad om dit evenement 
vorm te geven.

Voor de kleintjes was er op 
het podium vertier in de 
vorm van de creatieve geest 
van Lappie Lapstok (Marissa 
Laperdrix). De Bingokaart 
was geen echte Bingokaart, 
waardoor het voor de door-
gewinterde Bingospeler best 
even zoeken was waar het 
aan te kruisen nummer nu 
stond. Dat mocht de pret 
niet drukken. Jong en oud 
zaten samen in de kerk van 
0 tot 96 (!). De hoofdprijs in de 
Bingo werd gewonnen door 
Sven Wisse en Natascha 
Dekker en zij mogen beiden 
met aanhang in het voorjaar 
van 2017 naar de premiere 
van Petit Paris de Film.

Bij deze vergadering schoof 
Dick Quaak aan. Dick 
maakte aan het begin van de 
vergadering de opmerking: 
“tja, als je met pensioen 
bent, dan heb je tijd hè”. Dit 
was tegen geen doveman-
soren gezegd. Het tot dan 
toe bestaande 6-tal, kende 
sindsdien het zevende lid! 

Dick heeft ervoor gezorgd dat 
we de 20e een super line-up 
hadden, met een zeer gevari-
eerd programma. De school, 
de muziekvereniging (met 
een nooit eerder vertoonde 
flashmob), Serge & Corneel 
met hun ode aan Groe-
de, Dorien en Jos, Annie, 
Krapuul, Adri Oosterling, 
O.N.S., DJ Jacco en DJ Rem-
mie wiens materiaal het 
geheel in de kerk afmaakte. 
Stuk voor stuk hebben ze 
een geweldig optreden 
verzorgd!

Voor Groedenaren, door 
Groedenaren. De stichtingen 
en verenigingen mochten 
natuurlijk niet ontbreken 
op deze avond. Doel van de 
avond was het verbinden 
van de mensen, laten zien 
hoe mooi en goed het hier 
is en hoe we het nog beter 
kunnen doen. Dit kan alleen 
als we samenwerken en 
iets voor elkaar willen en 
kunnen betekenen. een 
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een strakke planning, het 
nakomen van die planning 
en veelvuldig vergaderen 
heeft er voor gezorgd dat 
we op 3,5 maand tijd dit 
evenement hebben kunnen 
organiseren. Kerstdiners 
werden onderbroken en 
nieuwjaarsrecepties overge-
slagen, want er moest altijd 
nog veel gebeuren. Maar 
wat was het fantastisch om 
te doen. Van het verzinnen 
van een naam voor het 
evenement, naar sponsor-
pakketten in elkaar draaien, 
huis- aan huis in de polders 
en in de kern zelf flyeren 
om vervolgens twee weken 
later overal aan te bellen. 
Allemaal facetten waar 
we geweldig van hebben 
genoten, om nog maar te 
zwijgen van de avond zelf. 
Wij als organisatie hebben 
van jullie genoten. Van de 
gastvrijheid, elkaar, eten 
en de muziek. Zonder jullie 
komst was het niet mogelijk 
geweest! 

Wij hopen dat Groede Leeft! 
heeft bijgedragen aan de 
leefbaarheid in het dorp en 
dat de Groedenaren nader 
tot elkaar zijn gekomen. 

Via deze weg willen we alle 
vrijwilligers, deelnemers, 
bezoekers, kortom iedereen 
van Groede Leeft hartelijk 
bedanken voor deze fantas-
tische dag! 

Het comité!
Gerjan de Hullu, Adinda de 
Zeeuw, Imre Hubregtsen, 
Bart van den Hemel, Daisy 
de Smet en Sharon Pieters 
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Nieuws v/d
Dorpsraad

Op 7 maart 2016 stond de 
jaarlijkse algemene leden-
vergadering van de DV/DR 
op het programma. De goed 
bezochte vergadering werd 
om 19.30 uur geopend door 
de voorzitter, waarna de vo-
rige notulen en de jaarstuk-
ken van dorpsvereniging, 
dorpsraad, kindercomité en 
het financieel jaarverslag 
werden besproken. Nadat 
deze stukken door de verga-
dering werden goedgekeurd, 
kon er over gegaan worden 
tot de bestuursverkiezing. 
Marloes de Houck was hier-
bij aftredend en niet her-
kiesbaar en Sharon Pieters 
en Gerjan de Hullu stelden 
zich beschikbaar voor in 
het bestuur. Zowel Sharon 
als Gerjan werden door de 
vergadering aangenomen 
en worden nogmaals via 
deze weg van harte welkom 
geheten. Ook via deze weg 
willen we nogmaals Marloes 
de Houck hartelijk danken 
voor haar inzet voor de DV/
DR de afgelopen jaren. 

Voordat de rondvraag 
begon, kwam het bestuur 
met een voorstel voor de 
toekomstige structuur van 
de DV/DR. Nadat er vorig 
jaar 5 extra personen in het 
bestuur waren gestapt om 
het dorpsraad gedeelte van 
de DV/DR meer gestalte te 
geven, is er tot de conclusie 
gekomen dat opsplitsing 
van de dorpsvereniging 
en de dorpsraad het meest 
logische zou zijn. Het 
voorstel werd dan ook op 
tafel gelegd om een aparte 
stichting op te richten 
voor Dorpsraad Groede en 

zodoende de twee entiteiten 
op te splitsen, zodat onder-
staande structuur in Groede 
uitgerold kan worden. De 
vergadering stond hier 
positief tegenover en de 
huidige DV/DR zal dan ook 
aan de slag gaan om deze 
structuur te gaan uitwerken 
in het dorp.

Na de rondvraag namen 
afgevaardigden van de 
gemeente het woord over 
om meer informatie te 

Op de laatste meeting van Duurzaam 
Groede waren een tweetal personen 
uitgenodigd van Energie Anders uit 
tilburg om uitleg te geven over de 
mogelijkheden van het oprichten 
van een coöperatie voor energie op-
wekking. Per 1 januari j.l. zijn de mo-
gelijkheden daarvoor sterk verbeterd 
en dat was voor Duurzaam Groede de 
reden om daar verdere stappen in te 
ondernemen. 

er zijn nu betere condities en voorwaar-
den opgesteld. Zowel op fiscaal/juridisch 
vlak, als ook in de mogelijkheden voor 
doorlevering naar andere postcodes. Zo 
is het nu mogelijk dat een coöperatie 
een dak huurt en daar zonnepanelen 
op plaatst, om deze energie vervolgens 
door te leveren aan deelnemers in de 
eigen postcode, als ook in de omliggende 
postcode gebieden (zoals in dit geval 
Breskens/Nieuwvliet/Schoondijke en 
Oostburg). Dit geldt niet alleen voor 
particulieren, maar ook voor bedrijven. 

Jaarvergadering 
Dorpsvereniging/Dorpsraad (DV/DR)

Met andere woorden; geen panelen 
meer op je eigen dak, maar participeren 
in panelen op een gezamenlijk dak/
terrein. Geen ontsiering meer van je 
eigen woning. Is uw eigen woning niet 
geschikt voor panelen vanwege bijvoor-
beeld de ligging of de bouw, kan het 
interessant zijn om groene energie op te 
wekken via een coöperatie. Dat kan zo 
maar een prima groene gedachte zijn. 
Duurzaam Groede gaat daar op zeer 
korte termijn mee aan de slag. 

We zijn dus op zoek naar daken en 
eventueel terreinen om zonnepanelen 
te plaatsen en zo één of meerdere coöpe-
raties op te gaan richten.

U kunt contact opnemen met Adrie 
Neuféglise (tel. 06-18193017) of via 
info@duurzaamgroede.nl. Ook op de 
site www.duurzaamgroede zullen we 
daar aandacht aan besteden.

Blijf op de hoogte en laat je informeren,
Duurzaam Groede.

en Gezamenlijk 
Opwekken 
van Energie

Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede

0117-371317
info@het-overleg.nl

Mariëlle & 
Martin Plant

verstrekken over zowel de 
rioleringsplannen als ook 
de parkeerproblematiek in 
Groede. 

een zeer constructieve en 
nuttige vergadering, waarbij 
er nu de komende maanden 
hard gewerkt kan worden 
aan de nieuwe voorgestelde 
structuur. Het volledige 
verslag van de vergadering 
inclusief presentatie kan 
terug gevonden worden op 
www.groede.net.

De kantoren waren aan een drastische ingreep toe; 
deze tijd van verandering en nieuwe inzichten nood-
zaakte tot een aanpassing die ook recht zou doen aan 
de gewijzigde activiteiten van Pieters Media.
er zijn een fors aantal muren verwijderd, waardoor 
er natuurlijk stalen draagbalken geplaatst moesten 
worden; alles is verder intern volledig vernieuwd en 
werd zo een mooie werk-en belevingsruimte.
Met veel beeld-en tekstwanden laat Pieters een groot 
stuk beleving ontstaan en wordt gelijk duidelijk dat 
naast drukken, de onderdelen communicatie, webde-
sign en nieuwe media een belangrijke rol spelen in de 
advisering naar klanten.
 
Er wordt nog nagedacht over de organisatie van een open huis.

Velen van jullie zullen ongetwijfeld de 
vele busjes en bedrijvigheid hebben ge-
zien voor het pand van Pieters in Groede.

Pieters 
Media 
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Minibieb
De telefooncel waaruit de Minibieb zal gaan 
bestaan wordt momenteel opgeknapt in 
samenwerking met lokale vakmensen.  

Wij hopen dat u de Minibieb, als deze klaar 
is, komt bewonderen op de Markt van Groede. 
Tijdens de jaarmarkt verkopen wij de 
boeken waar we er te veel van hebben. De 
opbrengst wordt besteed aan het onderhoud 
van de Minibieb. Op die dag kunt u ook 
boeken inleveren bij onze kraam. 

Wilt u onze activiteiten ondersteunen? 
Word Vriend of Donateur.
Zie onze website voor nadere informatie.

www.groedeliterair.nl
groedeliterair@zeelandnet.nl

De Avond (+middag) van de Poëzie
Ook zijn we druk bezig met de voorberei-
dingen voor een feestelijke vijfde editie 
van De Avond van de Poëzie. Zaterdag 18 
juni is er op meerdere locaties in Groede 
een middagprogramma met gedichten en 
muziek. Peter Holvoet-Hanssen en Kenny 
brengen een poëtische performance voor 
jong en oud. Wilt u zelf voordragen? Dat 
kan! Op één van de locaties komt een open 
podium waarvoor u zich per e-mail aan 
kunt melden. Het middagprogramma duurt 
van 14:00 tot 16:00, is gratis toegankelijk en 
ook geschikt voor kinderen.  
 
’s Avonds zullen er, zoals u van ons gewend 
bent, vier bekende dichters uit Nederland 
en Vlaanderen optreden in Galerie De 
School afgewisseld door muzikale bijdragen 
van Krapuul. Anneke Brassinga ontving in 
2015 de P.C. Hooft-prijs voor haar hele poëzie- 
oeuvre, wij zijn blij dat zij naar Groede 
komt. een volgende naam die we u alvast 
kunnen noemen is die van Maarten Inghels, 
Stadsdichter van Antwerpen.

een kaartje koopt u bij de ingang voor 
€9 p.p. Reserveren kan via onderstaand 
e-mailadres.

U bent van harte welkom vanaf 19:30.  
Om 20:00 begint het festijn.
 

Orgel van Groede
Hier een bericht over de voortgang van 
de restauratie van het monumentale 
orgel uit de Grote kerk van Groede. 

Orgelbouwer Reil uit Heerde is begon-
nen met het repareren en gedeeltelijk 
vernieuwen van de onderdelen uit het 
orgel. De staat van het houtwerk is na 
113 jaar bijzonder goed te noemen. 
”De windlade”, dit is een grote houten 
kist, verdeelt alle lucht naar de tinnen 
pijpen en is al onderhanden genomen. 
Hieraan is het meest gewerkt, omdat 
zo’n groot stuk hout werkt en daardoor 
scheurt. Verder is het schapenleer van 
de balgen vervangen en wordt er aan de 
pijpen gewerkt.  

Het  wordt een bijzondere gebeurtenis 
als op 10 Juli 2016 het orgel weer in 
gebruik zal worden genomen. De 
Protestante Gemeente de Verbinding 
bekostigt het project, mede mogelijk 
gemaakt door een gift van een gemeen-
telid. Het Prins Bernhard Cultuur fonds, 
en hopelijk nog enkele fondsen, zullen 
hun steentje bijdragen.

Als U vragen heeft kunt U terecht bij 
Henk Cijsouw

We zijn voor deze rubriek weer in de oude 
edities van de Dorpsomroeper gedoken. Zo 
lazen we de jubileumeditie van het 10-jarig 
bestaan uit Oktober 1978 nog eens door. 
Hierin lazen we een stukje geschiedenis 
door van het ontstaan van de naam ‘Dorps-
omroeper’. De eerste editie uit 1968 was 
namelijk nog een naamloos contactblad. 
Later is een heuse prijsvraag uitgeschreven, 
waarmee je maar liefst TIeN GULDeN kon 
verdienen! 

Mevrouw M. Brakman-leClercq, destijds 
woonachtig aan de Burg. J.C. everaarslaan 
38 werd winnaar met haar inzending ‘de 
Dorpsomroeper’. We zijn haar daar uiter-
aard nog altijd erkentelijk voor. 

Mocht u als lezer misschien nog oude 
Dorpsomroepers uit het verleden hebben 
liggen die we mogen inzien, zouden we ook 
u daar zeer erkentelijk voor zijn.

Terug in de tijd met 
de Dorpsomroeper

Markt 27 •  Groede • 0117 851 599

www.eeterijsjiek.nl

Gezellig 
huiskamer restaurant 

met liefde voor wat in 

de zee zwemt en 

rond scharrelt op 

Zeeuwse bodem
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Dat het bespuiten van een 
boomgaard in de vroege 
of late uren niet prettig 
is voor omwonenden, is 
begrijpelijk. waarom dit 
dan toch vaak noodzake-
lijk is leggen wij graag 
aan u uit. 

Fruit telen zonder het 
gewas te beschermen tegen 
ziekten en plagen is niet 
mogelijk. Zelfs biologisch 
fruit vraagt om een gelijk 
aantal bespuitingen. Dit 
is dus ook geen optie. 
Ondanks dat de betreffende 
spuit tot nu toe jaarlijks is 
goedgekeurd worden de 
nieuwe ontwikkelingen 
op dit gebeid nauwlettend 
gevolgd en zo mogelijk zal 
er naar gehandeld worden 
om geluidsoverlast zoveel 
mogelijk te beperken. 

Om de vraag te beant-
woorden moeten we eerst 
wat meer weten van de 
plant. Planten groeien het 
beste wanneer ze groen zijn. 
Groen blad heeft de meeste 
bladgroenkorrels waarin 
Fotosynthese plaatsvind. 
Bij Fotosynthese worden er 
suikers gemaakt, wat weer 
een bouwstof is voor de 
plant en tevens zorgt voor 
de groei van de vruchten. 
er zijn momenten dat er te 
weinig bouwstoffen uit de 
grond vrijkomen (ook na  
toedienen van kunstmest). 
Door deze tekorten is het 
blad niet zo groen, als zou 
moeten. We kunnen dit op-
lossen door bladmeststoffen 
toe te dienen.

Van natura is het blad niet 
gemaakt om mineralen 
(meststoffen) op te nemen. 
Normaal neemt het blad 
alleen gassen op zoals zuur-
stof en CO2. Maar wanneer 
het blad aan het groeien 
is of actief bezig is met 
Fotosynthese kan het wel 
meststoffen opnemen. 

In de middag is het meeste 
licht en verwacht u dat er 
de meeste fotosynthese en 
groei is. Maar de plant heeft 
ook een beschermingsme-
chanisme tegen uitdroging. 
Na de ochtend daalt de 
luchtvochtigheid (RV) vaak 
tot rond 50-60%. De plant 
kan nu heel makkelijk en 
snel verdampen, de wortels 
kunnen nu de hoeveelheid 
water die verdampt wordt 
niet zo snel aanvoeren. 
De plant zal als verdedi-
gingsmechanisme zijn 
huidmondjes sluiten en de 
verdamping stil leggen.  
Hij groeit nu dus niet meer. 

’s Ochtends vroeg en ’s 
avonds is de luchtvoch-
tigheid vaak beter, zodat 
de plant dan wel kan 
verdampen . In deze uren 
kunnen er bladmeststoffen 
toegepast worden. Waarbij 
’s avonds de voorkeur heeft 
omdat dan de meststoffen 
nog op het blad kunnen 
blijven liggen en de plant 
vaak nat de nacht in gaat. 
Tijdens deze natte periode 
kan de waslaag van het blad 
oplossen. Hierdoor kan  de 
meststof nog makkelijker 
opgenomen worden.

Bij regen spoelen meststof-
fen af en is de luchtvoch-
tigheid zo hoog, dat de 
plant geen water meer kan 
verdampen, dit terwijl hij 
dit wel wilt. Daarnaast heeft 
een teler ook te maken met 
gewasbeschermingsmid-
delen, sommige middelen 
moeten voor een goede wer-
king opgenomen worden in 
het blad, deze moeten dus 

waarom Fruittelers vaak in de ochtend –                              en avonduren spuiten?
toegepast worden tijdens de groeizame momenten. 
Daarnaast hebben we een aantal gewasbescher-
mingsmiddelen die volgens de wet pas na zons- 
ondergang toegepast mogen worden.

Ook werken we samen met veel nuttige insecten, 
sommige insecten zijn in de nacht niet actief en 
zoeken een schuilplaats voor de overnachting.  
Wanneer de teler op dat moment een insectenbe-
strijding uitvoert, spaart hij zo de nuttige insecten, 
wat ten goede komt van het natuurlijke evenwicht.

Dit zijn de belangrijkste aspecten, waarom het voor 
de teler en voor de plant beter is om in de avond te 
spuiten. In de zomer zal het langer duren voordat 
de luchtvochtigheid het juist niveau heeft bereikt, 
waardoor de bespuitingen vaak later beginnen. 
Ook kunnen waterdruppels en meststoffen in 
combinatie met zonlicht voor verbranding zorgen. 
Deze verbranding kunnen de bladeren nog erger 
beschadigen.

We hopen u met deze uitleg wat meer inzicht te 
hebben gegeven over het spuiten van telers in de 
ochtend- en avonduren. Mocht u nog vragen hebben 
naar aanleiding hiervan, kunt u altijd contact  
opnemen via dorpsraadgroede@gmail.com.

De Dorpsraad , 
Ronald van ’t Westeinde en 
Ronald Damme (teelt-technisch adviseur)

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

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

Ins and outs 
van ’t torentje
De Basisschool Meerstromen-
school heeft een doos ten 
behoeve van het inzamelen 
van lege cartridges geplaatst 
in de hal van ’t Torentje. De 
opbrengst gaat naar de school 
voor de aanschaf van allerlei 
lesmateriaal. 
Mocht u nog 
lege cartridges 
hebben, kunt 
u deze 
inleveren in de 
welkomsthal 
van ’t Torentje. 
Bij voorbaat 
dank!

Voor verde-
re vragen of 
meer infor-
matie kunt 
u contact 
opnemen via 
torentjegroede 
@gmail.com.
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Uien voor voedselbank
Op vrijdag 26 februari hebben de 
kinderen van groep 7-8, in de loods 
van landbouwbedrijf D’Hont, uien 
ingepakt t.b.v. de voedselbank. Ze 
werden opgehaald door de Crea-trend 
Express, een heuse huifkar. De kinderen kregen vooraf een inspi-
rerende les van Guus Langeraert. Naast de 400 zakjes uien die 
zijn opgezakt door de kinderen van de Meerstromenschool, zijn 
er ook nog 400 zakken aardappelen ingepakt door vrijwilligers 
van Oldtimer Weekend Groede en de Voedselbank Breskens. Een week later heeft 
Henk Cijsouw er voor gezorgd dat de aardappelen en uien in Terneuzen zijn afgeleverd. 
In totaal heeft Oldtimer Weekend Groede 2000 kilo aardappelen en 1000 kilo uien 
aangekocht. Verder zijn er geen kosten gemaakt, de overige vrijwilligers en bedrijven 
hebben kosteloos aan dit project deelgenomen. Aan alle vrijwilligers en deelnemers een 
speciaal woord van dank!

voorleeswedstrijd
De voorleeswedstrijd werd dit schooljaar gewonnen door Xem Rosseel. Zij streed  
op woensdagavond 9 maart tegen kinderen van andere basisscholen in West-Zeeuws 
Vlaanderen. Xem ging lopen met de eerste plaats. 
De volgende ronde vindt op 30 maart in Terneuzen plaats.

vastenactie
In het kader van de vastenactie gingen alle kinderen van de school ook dit jaar paaseitjes 
verkopen voor het goede doel.

Pannenkoekenmiddag
Ook dit jaar organiseerde de Meerstromenschool 
een pannenkoekenmiddag voor de opa’s en oma’s 
van de kleuters. Juf Anneke nam het initiatief, hierbij 
bijgestaan door Myriam Provoost en Monique  
Bogema. Het pannenkoeken eten werd opgeluisterd 
door de zang van de kleuters. Het werd een 
middag waarop zowel de kleuters als hun opa’s en 
oma’s genoten hebben.

PaasbrUnch
Op woensdag 23 maart vond onze jaarlijkse paasbrunch plaats. Ook dit 
jaar zorgde de AC van de Meerstromenschool ervoor dat het een groot 
smulfestijn werd.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

Wij van Ltv Con Forza 
willen u als lezer kenbaar 
maken op de volgende 
activiteiten die we bij aan-
vang van het nieuwe tennis 
seizoen communiceren naar 
onze leden. Indien u inte-
resse heeft om eens mee te 
doen mag u altijd eens gratis 
komen proberen. In onder-
staande staan alle gegevens 
die u nodig heeft voor lid-
maatschappen en evt. lessen 
die u kunt nemen. De banen 
en de kantine zijn weer tip-
top in orde, dus het seizoen 
kan weer beginnen!

Openingstoernooi 
(wafeltoernooi) 
Zondag 10 april 2016 
Openingstoernooi Jeugd: vanaf 
10.00 uur onder  
begeleiding van   
Nico van Kerckhove
Senioren: vanaf 11:30 uur
JdB: vanaf 10.30 uur
Opgeven: niet nodig
Zorg dat je erbij bent!
  
toss-avond
elke donderdagavond is 
het Toss-avond voor zowel 
jeugd (vanaf donderdag 14-
4-2016)  als senioren. 

Het tossen is een ideale 
gelegenheid (voor nieuwe 
leden) om andere spelers te 
leren kennen en om tennis- 
ervaring op te doen. 
Aanvang: jeugd 18.30 uur / 
senioren 19.30 uur
 
tennislessen
Dit jaar zullen de  tennisles-
sen weer op dinsdagmiddag 
en -avond worden verzorgd 
door Nico van Kerckhove. 
Voor de jeugd (vanaf 5 jaar) 
zal dit zijn van 15.30 tot 18 
uur en voor de volwassenen 
van 18 tot 22.00 uur. 

Opgeven (ook voor jeugdleden) 
via het inschrijfformulier of via 
de website www.con-forza.nl. 
Inschrijven kan tot vrijdag 
25 maart 2016.

De senioren dienen bij 
aanvang 1e les hun lesgeld 
contant af te rekenen met 
de trainer.
Als jeugdleden niet kunnen 
lessen, dit te allen tijde door-
geven aan de trainer.
Bij het niet doorgaan van de 
les zal Nico van Kerckhove 
een SMS versturen naar leden 
en ouders van de leden. 

Dus geef je GSM-nummer 
door,  zodat de trainer je kan 
bereiken

Prijs 15 tennislessen 
senioren
Privéles: € 350,- (voor 10 x)           
Les met 2 pers. € 270,- p.p.
Les met 3 pers. € 180,- p.p.
Les met 4 pers. € 135,- p.p.

Tennislesformulier te verkrij-
gen via www.con-forza.nl.

kFD
Ook dit jaar doen we weer 
mee met de jeugd tm 14 
jaar aan de Kids Fun Dagen. 
Meer over de KFD wordt je 
in een mail toegestuurd

Jeu de Boules
Vanaf donderdag 31-03-
2016 wordt er ook weer op 
donderdagavond gejeude-
bouled.

We wensen u een mooi 
tennis- en JdB-seizoen toe 
en hopen u te zien bij het 
openingstoernooi!!
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur

Het nieuwe tennis seizoen
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Dit jaar viert VV Groede haar 90-jarig 
bestaan. Onderdeel van dit jubileum zal 
een historische presentatie zijn in de 
kantine op 4 juni, de dag dat het jubileum 
uitgebreid zal worden gevierd.

Bij de zoektocht naar historisch materiaal 
kwamen soms bijzondere stukken boven 
water.

V.V.  Blauw-wit
Zo is er een krantenknipsel uit de jaren ’20 van 
de vorige eeuw met een aankondiging van 
‘Voetbalvereeniging Blauw-Wit Groede’ 
(jawel met dubbel ‘e’) van seriewedstrijden 
op de weide van de Heeren Gebrs.Brakman. 
De wedstrijden werden opgeluisterd door 
het Muziekgezelschap e.M.M. te Groede. 
Verder wordt vermeld dat de entreé 20 en 
10 cent bedraagt. Onduidelijk is waar het 
verschil in dubbele entreé zat. Feit is wel dat 
het enige wat de afgelopen 90 jaar goedkoper 
is geworden, de thuiswedstrijden van VV 
Groede zijn.

een ander document is een begroting  uit 
1928 (!), gepresenteerd op toen nog geen 
volle bladzijde van een vergeeld schrift.  
Beginnend met een batig saldo van ƒ 
5,- waren  5 donateurs (ƒ 5), contributies 
(ƒ 30,-) en bijzondere inkomsten (ƒ 10,-) 
verantwoordelijk voor de totale inkomsten. 
Hierdoor konden een bal (ƒ 10,-), doelpalen 
( ƒ 10,-), drukwerk (ƒ 2,50) en nog enkele bij-
zondere uitgaven worden bekostigd om zo 
te eindigen met een positief saldo van ƒ 8,-.

Uiteraard willen we onze historie zo vol-
ledig mogelijk proberen te krijgen. Hierbij 
dan ook een oproep aan een ieder die nog 
in het bezit is van documenten, attributen, 
voetbalschoenen, -shirts etc. welke enige 
historische Groede waarde bezitten, deze 
tijdelijk beschikbaar te stellen aan onze 
vereniging. We zijn u er bij voorbaat heel  
dankbaar voor.

Zaterdag  4 juni
Zoals eerder vermeld zal de viering plaats-
vinden op zaterdag 4 juni. Behalve dat de 
kantine zal worden ingericht als museum, 
zal er van ’s morgens tot ’s avonds een vol 
programma worden gepresenteerd. een 
gedetailleerd programma wordt momenteel 
door een ruim bemande projectgroep nog 
nader uitgewerkt. Om u alvast een idee te 
geven wat er in grote lijnen staat te gebeuren, 
hierbij alvast een beknopte opsomming van 
enkele activiteiten: Vanaf 09.00 uur staat alles 
in het teken van de jeugd. Na een ontbijt 
staat er een groots en divers opgezet spellen-
parcours te wachten, wat zal eindigen met 
een lunch. De middag wordt gevuld met 
een wedstrijd tussen oudgedienden, waarna 
het officiële gedeelte start met o.m. opening 
van onze kleedaccommodatie, receptie  en 
presentatie jubileumboekje. Vanaf ongeveer 
18.00 uur zal de avond gevuld worden met 
activiteiten waar VV Groede om bekend 
staat. enkele ondernemers zullen eten ver-
zorgen, in de z.g. ‘ASWH tent’ zal een play-
back show plaatsvinden terwijl ook het Rad 
van Avontuur niet zal ontbreken.

Kortom, genoeg redenen om zaterdag 4 juni 
alvast te noteren in uw agenda en te zorgen 
dat u deze dag zal mee beleven. Immers, een 
dagje gezelligheid met ’s avonds een feestje 
in de Groe…, dat mag en wil toch niemand 
missen!

VV Groede 90 jaar
Het kindercomité en de vrijwilligers hadden 
zich om half tien verzameld bij ’t Torentje. 
We waren heel erg aan het twijfelen, maar 
we wilden de kinderen niet teleurstellen. 
We gingen op pad, en helaas begon het toen 
net te regenen. Maar regen en wind houden 
dit team niet tegen! en gelukkig maar, want 
wat een leuke opkomst weer, ondanks het 
slechte weer. Voor de jongere kinderen 
hadden we een heleboel gekleurde eieren 
verstopt op de markt rond de kerk. Door de 
wind lagen ze wel op andere plekken dan 
we ze hadden verstopt, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Samen met de twee 
paashazen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s 
gingen de kinderen druk op zoek naar de 
eieren. er waren ook nog 12 gouden eieren 
verstopt! en dat waren de leukste, want 
daar kreeg je een prijsje voor. Voor de grote 
kinderen hadden we een fotospeurtocht 
uitgezet met op 6 verschillende plaatsen 
verstopte eieren. er waren niet veel oudere 
kinderen, maar in twee groepjes van twee 
gingen ze enthousiast op zoek. Wat hebben 
ze het goed gedaan. elina, Joris, evie en 
Anne; bedankt! Jullie waren super!

Rond 11.15 uur zijn we met zijn allen naar 
de Drie Koningen gegaan, want toen waren 
alle eieren gevonden (in ieder geval de 
gouden). Misschien dat er nog verdwaalde 
eieren op de markt liggen…… Je mag ze dan 
afgeven aan iemand van het kindercomité. 
In de Drie Koningen kregen alle kinderen 
gratis een glas limonade, dat hadden ze 
verdiend. We hebben de kinderen die een 
gouden ei hadden gevonden een prijsje 
kunnen aanbieden namens de kermis. Het 
varieerde van een rondje in de zweefmolen 
tot een gratis zuurstok. We hadden ook aan 
de kinderen gevraagd om de kleurplaat in te 
kleuren die ze op school hadden gekregen. 
er waren zes kinderen die daar aan gedacht 
hebben, en die hebben we allemaal een 
prijsje gegeven. 
Leuk dat jullie er allemaal weer waren! 
en een extra bedankje voor Kylie, Sharon, 
Joelle, Karin, esther, Bart en Ronnie voor 
alle goede hulp!! De Drie Koningen bedankt 
voor het drinken en vooral voor de warmte! 
en Jumbo Breskens natuurlijk weer bedankt 
voor de paaseieren!!

Kindercomité Groede
Carola, Carina, evelyn, Wendy, Hilde en 
Renate

Paaseieren zoeken op de markt in Groede

Nieuws v/h 
kindercomité

De  DORPSOMROePeR              15



16              De  DORPSOMROePeR

UiT De oUDe Doos!
Na de inzending van Kees Brakman uit de 
vorige editie van zijn klas uit 1946, hebben 
we ook voor deze editie weer een schitterende 
inzending gekregen. Nicole Wille stuurde 
een foto in van haar kleuterklas uit mei 

1978, onder leiding van Juf Corry. De foto 
is genomen voor de welbekende zandbak 
van de school, waarin er veel werd gespeeld. 
Herkent u deze kleine boefjes nog terug?
Bedankt voor de inzending Nicole!

Bovenste rij van links naar rechts:
Nicole van de Kerkhove, Monique van Hanenbergh, Paul Oosterling, (?) ,  
Jeffrey d’Hont, Pascal Faes, Nicole Wille, Ronald van ’t Westeinde,  
Henry Buyck en Juf Corry.

Onderste rij van links naar rechts:
Jacco Maas, Ilonka Brakman, Roeland Maat, Carina Verduijn, Jurgen Ulijn,  
Wendy Neele, (?), Jean-Pierre Faes, Ruurd Cammaert, (?) , (?)

Zoals u ziet, zijn er nog enkele namen niet ingevuld. 
Mocht u weten wie het zijn, laat het ons gerust even weten!

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

In februari heeft er in de Dorpsomroeper 
een oproep gestaan om kleding, schoenen 
en/of accessoires te doneren voor de 
2e hands kledingmarkt in Nieuwvliet 
t.b.v. Stichting Mascura. Marleen 
Vermeulen, eigenaresse van camping 
International Nieuwvliet,  stelde de 
kantine van de camping geheel gratis 
beschikbaar voor de kledingmarkt. 
Een ideale ruimte waar we dankbaar 
gebruik van hebben gemaakt. De 
kantine van de camping werd door 
vrijwilligers van Máscura omgetoverd 
tot een echte kledingwinkel. 

Omdat we alleen kwalitatief goede 
spullen wilden verkopen werd er vooraf 
streng geselecteerd. Alles wat niet door 
onze selectie kwam werd naar De Kledin- 
bank in Middelburg, Het Leger Des Heils 
en Dorcas gebracht. De prijs van de kleding 
die we verkochten liep vanaf 50 cent tot 
€ 7.50. 

Op vrijdag 26 februari  2016 was het dan 
zover. Meteen al de eerste dag kwamen 
vrijwilligers uit o.a. Groede met vluchte-
lingen uit De Braakman bij ons kleding 
kopen. een prachtig initiatief. We hadden 
drie heerlijke dagen. Veel vrijwilligers 
kwamen ons bij toerbeurt helpen.

kledingmarkt t.b.v. Stichting 
MAScuRA een groot succes!

Zondagavond konden we de balans op-
maken. De totale opbrengst : € 2.094,73.

De maandagmorgen na ons verkoop-
weekend stonden er weer veel lieve 
vrienden, kennissen en vrijwilligers van 
Máscura op de stoep om ons te helpen 
met het opruimen.  Bij deze willen we  
iedereen die, op welke wijze dan ook, 
heeft bijgedragen om de kledingmarkt 
tot een succes te maken, heel hartelijk 
bedanken. Alle niet verkochte kinder- 
kleding vond zijn weg naar de mensen in 
de Braakman en/of naar Duinkerken of 
wordt in de toekomst via andere kanalen 
verkocht ten bate van de stichting. Volg 
de komende maanden de media. Stichting 
Máscura Sluis is druk doende met het 
organiseren van een verrassing.

wilt u ook iemand die ziek is op een 
bijzondere manier verrassen?
Dan kunt u een aanvraag indienen bij de 
Stichting. Kijk voor meer informatie op:
www.facebook.com/mascurasluis of 
www.mascura.nl

Joke, Greetje en Anita
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Performer en kleinkunstenaar, dat 
is Adrie Oosterling nu al meer dan 30 
jaar. In 2015 had hij het jubileum, maar 
ook de komende jaren zal hij nog te 
bewonderen zijn. Met een groot weder-
zijds enthousiasme mochten we eens 
langs komen bij Adrie om te praten 
over de afgelopen 30 jaar. Over hoe het 
ooit begonnen is en hoe het zich heeft 
ontwikkeld. 

Adrie is opgegroeid in een muzikaal 
gezin. Zijn ouders hadden een bakkerij en 
drogisterij, een florerende handel aan de 
Slijkstraat in Groede. Maar voor, tijdens 
en na het werk, was de hele familie bezig 
met muziek. Zo gaf zijn vader muziekles 
aan de kinderen uit het dorp en werden 
er teksten geschreven die zijn moeder ten 
gehore bracht als zangeres. er was dag en 
nacht activiteit in deze muzikale, maar ook 
ondernemende familie. 

Na zijn studie voor leraar engels is Adrie in 
Rotterdam een Conservatorium studie gaan 
doen. Hij interesseerde zich hier in hoge 
mate voor de niet klassieke, ’lichte kant’ 
van de muziek en kwam zo terecht bij het 
luisterlied à la Herman van Veen, het zingen 
en schrijven van deze muziek paste goed in 
zijn straatje. een specialisatie om cabareteske 
te leren volgde later in Amsterdam bij Hetty 
Blok (ook bekend als zuster Klivia uit Ja zuster, 
Nee zuster). De studie aan het Conservato-
rium werd later in deeltijd gekoppeld aan 

30 + 1 jaar Adrie Oosterling
een baan op het Zeldenrust in Terneuzen als 
leraar engels/Muziek. 

Na zijn studie heeft Adrie in 1985 besloten 
om terug naar de Slijkstraat in Groede te 
komen en zijn goede baan bij het Zeldenrust 
op te zeggen, een weloverdachte keuze. In 
dat jaar begon hij voorstellingen te geven 
aan de Slijkstraat, waarvoor hij zelf liedjes 
schreef. De eerste voorstellingen liepen qua 
bezoekers nog niet over, een herinnering 
komt naar boven van een voorstelling met 
2 toehoorders, een fransman en een dove 
man. In die tijd had hij al een blauwdruk in 
zijn gedachten voor het nieuwe Vlaemsche 
erfgoed, wat in die tijd redelijk verkrot was 
met maar 1 opgeknapt huis. Doordat er 
telkens wat ruimtes vrij kwamen, kreeg hij 
de mogelijkheid om deze op te knappen en 
te betrekken bij het plan wat hij al langer in 
gedachten had. 

Volhouden blijkt het sleutelwoord. Want 
nu, meer dan 30 jaar later, komen de toe-
hoorders met bussen uit de weide omgeving 
naar Groede toe. Om het Vlaemsche erfgoed 
te bezoeken, maar ook om de voorstellingen 
van Adrie bij te wonen. Hij is blijven schrijven, 
in ons mooie dialect, maar ook in het Neder-
lands, engels en Duits. “Het is fantastisch 
dat het er is en dat de mensen willen blijven 
komen”, aldus Adrie. elke zomer is er een 
vaste groep mensen uit heel Nederland die 
speciaal naar hier komen om een voorstelling 
bij te wonen. Ook kan je er terecht voor feesten 
en partijen, of met de gehele familie. 

elke zomer biedt Adrie een andere voorstel-
ling aan. De onderwerpen liggen op straat 
volgens Adrie en in combinatie met zijn 
vakbeheersing vult hij zijn shows op een 
doordachte wijze.  Onder begeleiding van 
een vleugel, accordeon, een geluidsband en en 
Indisch Harmonium, brengt hij zijn liedjes, 
anekdotes en streektypes ten tonele. 

Het is zeker eens de moeite waard om een 
voorstelling te bezoeken. een warm ont-
vangst van een echte Groedenaar staat je te 
wachten..!

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

www.traascleaning.nl

www.vandenhemelgroede.nlwww.vandenhemelgroede.nl
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2 mei 1916
De grootouders van Marleen hebben op deze 
datum de deuren voor het eerst geopend, ten 
tijde van de eerste Wereldoorlog. Het ont-
staan was een logisch gevolg van vraag en 
aanbod. Veel vluchtelingen kwamen naar 
Groede en de winkel had in die tijd de eerste 
levensbehoeften als aanbod. 

1955
De ouders van Marleen nemen de winkel 
over. De winkel werd uitgebreid, er kwam 
een winkelgedeelte bij en het assortiment 
werd groter. er werd steeds meer textiel 
verkocht en ook artikelen als badpakken en 
korsetten kwamen in de schappen te liggen. 
In die tijd kwamen er steeds meer toeristen 
naar Groede, waardoor de winkel mede 
opleefde. 

1967
Het pand naast 
de winkel kwam te 
koop en werd al snel 
overgenomen. er volgde 
een grote verbouwing, 
waarbij de vader van Marleen veel zelf heeft 
gedaan. een handige en praktische man, 
die naast zijn beroep als winkelier ook 
meubelmaker was, vloerbedekkingen kon 
leggen en vitrages kon maken. Vloerbedek-
kingen lagen in die tijd in de etalage van 
de supermarkt en na de openingstijden 
werden ze vervolgens ook bij de mensen 
thuis aangelegd. 

Na de verbouwing volgde een grote opening 
door burgemeester everaars. een feestelijke 
gelegenheid, waarbij het grotere assortiment 
direct werd aangeprezen. Zo was het food 
assortiment vergroot, er werd vers vlees 
gesneden en ook voor groentes en diep-
vriesproducten kwam de klant naar de 
supermarkt. 

1977
Marleen werd van jongs af aan ingezet in 
de winkel en werkte vanaf haar 14e jaar al 
volledig mee in de winkel. Toen Huib uit 
dienst kwam en bij Marleen is gekomen, 
zijn ze in 1977 getrouwd en vrijwel direct 
in de winkel gekomen. Huib & Marleen 
zijn een andere koers gaan varen. In die tijd 
kwam de nadruk meer te liggen op de voeding, 
meer nog dan op de textiel. Hierdoor kon de 
winkel zichzelf verder evalueren. 

2006
In dit jaar werden er 2 nieuwe takken aan 
de winkel toegevoegd. Om hun beider inte-
resses verder uit te diepen en de creativiteit 

te ontplooien, werden 
de Witte Roos en de 

Groese Til opgericht. 
Marleen had haar inte-

resse voor woninginrich-
ting en kon dit ontplooien 

in de Witte Roos. Huib had 
interesse en kennis (heel veel 

kennis!) over de streek en kon 
dit middels excursies doorgeven 

aan anderen.

2016 
Huib & Marleen zijn tevreden en bijzonder 
gelukkig met de huidige supermarkt. Ze 
zijn dankbaar dat ze het werk kunnen 
en mogen doen en stellen de gezondheid 
voorop. Ze willen een gezellige winkel houden, 
met sfeer en een sociaal netwerk. een 
supermarkt volop in bloei, met moderne 
technieken. Zo wekken ze middels zonne-
panelen tegenwoordig 20% van de eigen 
elektriciteit op, is er ledverlichting en is er 
zelfs een hotspot voor WiFi in de winkel. 

100-jarig bestaan
De voorgevel heeft een grote onderhouds-
beurt gehad in aanloop naar het 100-jarig 
bestaan. er is dubbel glas gezet en de winkel 
heeft een nieuwe uitstraling gekregen. er 
worden verschillende activiteiten gehouden 
op 2 mei en de weken er rondom. er is al 
een kleurplatenwedstrijd geweest met vele 
mooie inzendingen, Huib & Marleen konden 
niet anders dan iedereen te belonen met een 
mooie prijs. 

Voor de winkel is er sinds kort een terrasje, 
met consumpties voor 100 cent! Ook in de 
winkel zullen er verschillende acties voor 
jong en oud lopen ter ere van het 100-jarig 
jubileum. Uiteraard met een vleugje ge-
schiedenis, verzorgd door de Groese Til. 

Het jubileum is uiteraard een 

felicitatie waard, die u ze per- 

soonlijk kunt overhandigen 

in de supermarkt. we 

wensen Huib & marleen 

alle goeds voor nu 

en de toekomst en 

hopen er nog 

vaak te mogen 

komen. 

Huib & Marleen; welke Groedenaar kent ze nou niet? 
Ze zijn een begrip, een onafscheidelijk duo en een top-
team. Op 2 mei 2016 bestaat hun Supermarkt maar liefst 
100 jaar! Een groots jubileum waar ze met recht trots op 
mogen zijn. Hoe is het ooit zo kunnen groeien? Hoe heeft 
het zaadje dat op 2 mei 1916 werd geplant zich kunnen 
ontwikkelen tot deze spreekwoordelijke mooie boom? 
we nemen u mee. 
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“Het ouderwetse           Facebook”
Zo af en toe op een rustige 
en mooie avond, durf ik  
nog wel eens de deur uit  
te stappen om een klein 
wandelingetje te maken 
door ons mooi dorpje. Ik 
probeer zoveel mogelijk  
verschillende routes te nemen, 
zodat ik het dorp van zoveel 
mogelijk verschillende  
kanten zie. Wat mij veelal  
is opgevallen is een object 
welke in vele straten te 
vinden is. Ze zijn er in 
verschillende materialen, 
kleuren, hoogte en breedte. 
De meeste exemplaren zijn 
van hout, maar in de Groe 
zijn er ook enkele stalen 
versies van te vinden. er 
zijn erbij met een productie 
datum van voor 1950 en er 
zijn erbij die nog maar zeer 
recent zijn ontwikkeld. Ik 
heb het hier over een feno-
meen dat men benoemt als 
“het leugenbankje”, ofwel  
in de Groese volksmand “  
’t bankje”. Ze zijn veelal te 
vinden net naast de voor-
deur, maar sommigen staan 
iets verder in de tuin of 
naast de brievenbus. 

Het “leugenbankje” is een 
van oudsher bestaande 
benaming voor een lokale 
plek waar bewoners samen-
komen om nieuwtjes uit te 
wisselen. Vroeger stonden 
deze bankjes voornamelijk 
aan de havens, waar zeelieden 
na de vaart samen kwamen 
om sterke verhalen van 
de zeevaart uit te wisselen 
wat ook gelijk de naam het 
“leugenbankje” verklaart. 
Het “leugenbankje” is een 
soort ouderwets Facebook, 
het is een centrale plek waar 
mensen de belevenissen en 
verhalen van hun dagelijkse 
leven delen. Toch heeft 
deze ouderwetse Facebook 
manier meer voordelen dan 
de moderne versie.
Je hoeft geen “officiële 
vrienden” te zijn met elkaar 
om plaats te nemen op 
het bankje. Je hoeft geen 
censuur over de verhalen 
te gooien voordat je een 
sterk verhaal vertelt op het 
bankje. Je moet geen WiFi 
connectie hebben om plaats 
te nemen op een bankje. Je 
kan uitgebreid over anderen 

roddelen, immers staat er 
niks zwart op wit en hangt 
er geen digitale copy hier-
van in de cloud. 

Ik verlang terug naar die 
oude tijd, maar heb goede 
hoop dat die oude tijd zich 
weer zal doen herleven, 
gezien het toenemende 
aantal leugenbankjes dat 
staat in Groede. Het enige 
wat we nu nog met zijn 
allen moeten doen, is het 
ook daadwerkelijk gaan 
gebruiken van deze bankjes. 
Zo af en toe zie ik dit al ge-
beuren en wordt voor even 
het moderne Facebook inge-
wisseld voor de ouderwetse 
versie. Wordt voor even niet 
alle verhalen opgeslagen 
en naar de cloud gestuurd, 
kunnen versprekingen snel 
recht gezet worden, wordt 
een misverstand gelijk op-

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. 

gelost, is dronken praat de 
andere dag alweer vergeten 
en kan er ongecensureerd 
geroddeld worden. 

Ik wil u dan ook uitdagen 
om een avond de moderne 
Facebook om te zetten naar 
de ouderwetse versie, ofwel 
plaats te nemen op één 
van de vele leugenbankjes 
in Groede. Bespreek daar 
met elkaar de dag, vertel de 
nieuwste roddels en probeer 
elkaar te overtreffen met 
de sterkste verhalen. Ik ben 
vervolgens benieuwd welke 
vorm van “Facebook” u 
prefereert. Ik hoor graag van 
u het antwoord en natuur-
lijk bij voorkeur op een 
leugenbankje op d’n Oek 
van de Straate!

S.Z.

Groede.net: Nu en in de toekomst
Voor de mensen die het misschien nog niet 
weten, Groede heeft een prachtige en infor-
matieve nieuwe website met een voor sommi-
gen reeds bekende naam: Groede.net. Omdat 
er soms vragen leven en spelen in Groede 
over hoe het nu precies zit met deze website, 
willen we hierbij een en ander trachten te 
verhelderen. 

Groede.net was in den beginne, al weer vele jaren 
geleden, een initiatief van het Oldtimer Weekend 
Groede. Begin 2015 is studioRAVeN gevraagd een 
nieuw ontwerp te maken voor deze site op basis 
van de stijl van haar GroedeGids en tegenwoordig 
ook van het Dorpsblad waarin u nu zit te lezen. 
Pieters Media heeft zich vervolgens vakkundig 
ontfermd over de technische uitvoer en staat garant 
voor het technische onderhoud van de website. 

Sinds het vernieuwde Groede.net concept is de 
website geen exclusieve aangelegenheid meer 
van het Oldtimer Weekend, maar is het van en 
voor Groede geworden. Dit houdt onder meer in 
dat de website aan het eind van het jaar wordt 
overgedragen aan de Dorpsraad van Groede. We 
waren in 2015 en zijn ook dit jaar nog druk doende 
om de site zo compleet mogelijk te maken. Met 
de inkomsten die hieruit voorvloeien zullen de 
aanvangskosten worden voldaan, zodat in 2017 
de Dorpsraad met een schone lei in deze algemene 
website van Groede betrokken zal worden. 
Groede.net zal ook de spreekbuis worden van de 
Dorpsraad en Dorpsvereniging, een functie die 
overigens nu al in ontwikkeling is. Zij voorzien 
de websitebeheerders van nieuws en informatie. 
Ook zal de Dorpsraad zeggenschap krijgen over 
het saldo dat resteert na de te verrekenen jaarlijkse 
kosten voor de website. De winst uit Groede.net 
zal ten gunste komen aan de Dorpsraadkas. 

We hopen dat het door dit bericht voor iedereen 
duidelijk is hoe het zit met Groede.net, maar 
vooral ook dat iedereen tevreden is met ‘onze’ 
prachtige nieuwe informatieve Groese website. 
Wilt u meer informatie of weten welke moge-
lijkheden Groede.net voor u biedt, dan kunt u 
natuurlijk altijd bij ons terecht. 

Adrie en Raven
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Flamour kaarsen is een  
bedrijf van Hilde Busch, eind 
2015 opgericht. Na 13 jaar in 
het verzorgingshuis te hebben 
gewerkt, werd het tijd voor 
wat anders. Hilde wilde graag 
iets vanuit huis beginnen, 
zodat de combinatie tussen 
het mama zijn en werken 
makkelijker werd. In het 
verleden had ze eerder al 
eens gewerkt in een kaarsen- 
makerij, en dit is ze altijd 
ontzettend leuk blijven 
vinden. De garage is tegen-
woordig omgebouwd tot 
een klein atelier en hier is  
ze weer beginnen oefenen. 
Na maanden van oefenen 
en oefenen en cursussen 
gevolgd te hebben, is ze in  
januari dan officieel be-
gonnen. De naam was vlug 
bedacht; Flamour Kaarsen. 
Flamour Kaarsen werd ge-
boren uit de woorden Flame 
en Amour: Liefde voor de 
vlam. Hilde is voornamelijk 
te vinden op braderieën in 
de gemeente Sluis. Flamour 

Kaarsen heeft een eigen 
Facebookpagina, waar ge-
regeld foto’s voorbij komen 
met allerlei creaties die ze 
zelf maakt. Hilde richt zich 
voornamelijk op gietkaarsen, 
buitenkaarsen en geurmelts 
gemaakt van soyawax en 
bijenwaskaarsen.

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

Wie of wat is er Nieuw in Groede? Met die vraag gaan we voor deze rubriek 
telkens weer op pad. Het kan gaan over gebouwen of nieuwe inwoners, maar 
deze keer grijpen we de nieuwe ondernemingen aan die er in Groede bij zijn 
gekomen. We zetten ze via deze weg graag eens in de schijnwerpers!

minder tijd en toch beter 
onthouden? Dan kun je de 
cursus ‘’Snel leren = leuk 
leren’’ volgen. Via deze 
cursus krijg je meer grip op 
je huis- of studiewerk door 
dit beter te plannen en te 
organiseren. Tevens leer je 
2 tot 4 keer sneller te lezen 
en doe je ervaring op met 
het maken van mindmaps. 
Manuel is gecertificeerd 
trainer van deze cursussen. 
Na de meivakantie van 2016 
starten deze twee cursussen 
ook in Groede in MFC ’t 
Torentje! 

Op www.rtcolsen.nl staan 
aanvullende gegevens over 
de cursusprogramma’s, alle 
data en de kosten. Inschrijven 
kan ook via www.rtcolsen.nl. 
Let op: vol is vol!

Op donderdag 21 april 2016 
vindt er van 19.30 uur tot 
23.00 uur een informatie-
avond plaats over de twee 
cursussen OP WeG NAAR 
‘’Snel leren = leuk leren’’ en 
‘’Snel leren = leuk leren’’. 
Deze informatieavond vindt 
plaats in MFC ’t Torentje te 
Groede. Graag van tevoren 
aanmelden via 
www.rtcolsen.nl.

en een paar broodjes en 
tosti’s serveren. Ook voor 
een ontbijtje kan je er terecht. 
eenvoudig, en met eerlijke 
producten. en met de Markt 
als sfeervol decor. Tegen 
eind mei staan op de website 
www.fonteyngroede.nl de 
openingstijden. Jacob en 
Maartje hebben er  veel zin 
in, iedereen is van harte 
welkom!
Jacob en Maartje, Markt 11,  
4503 AL Groede, 0653651670

4 thema kamers, Australia, 
Canada, Scotland en Africa. 
Gasten waarderen de 
gastvrijheid, de gezellige 
sfeer en de service. Nu 
wordt de service nog verder 
uitgebreid door persoonlijk 
reisadvies aan te bieden! Na 
een intensieve opleiding is 
Bonny nu zelfstandig reis- 
ondernemer en is ze aange-
sloten bij de Personal Touch 
Travel franchise formule. 
Personal Touch Travel is 
aangesloten bij ANVR, SGR 
en het Calamiteitenfonds. 
Hierdoor bent u verzekerd 
van kwaliteit.

Bonny kan u helpen om 
elke vakantie, elke reis een 
beleving te laten worden. 
Ze zoekt het uit tot in de 
puntjes. Door te luisteren 
naar uw wensen, kan ze 
de vertaalslag maken naar 
een voor u passende reis. 
Voordelen zijn de persoon-
lijke aandacht, verrassende 
tips en afspraken waar en 
wanneer het u uitkomt. 
Voor stedentrips, strand- 
vakanties, avontuurlijke 
rondreizen, natuurvakanties 
en al wat nog meer, bent 
u aan het juiste adres bij 
Bonny en Personal Touch 
Travel! 

Remedial teacher Manuel 
colsen uit Groede biedt sinds 
eind 2015 in zijn praktijk 
in Terneuzen individuele 
maatwerkbegeleiding voor 
kinderen die een leerpro-
bleem of een leerstoornis 
hebben. er wordt gewerkt 
vanuit de onderwijsbehoeften 
van de leerling. Het kind 
staat dus centraal. er is  
begeleiding voor de volgende 
(vak)gebieden: rekenen, 
taal, spelling, schrijven, 
technisch lezen, begrijpend 
lezen, dyslexie, dyscalculie, 
huiswerk, NT2, werkhouding 
en taakaanpak.
Wil je graag meer leren in 

Fonteyn
Met het plan om een 
ijssalon te starten in Groede 
lopen Jacob en Maartje Faas 
al heel lang rond. Maar door 
alle andere verbouwingen, 
werkzaamheden, verhuizingen 
etc. werd deze uitgesteld. 
Tot het perfecte plekje zich 
voor hen aandiende. Het 
heeft wat werk nodig, vooral 
omdat het een woonhuis 
was en nu aangepast moet 
worden naar een horecage-
legenheid en ook de buiten- 
kant gerenoveerd moet worden. 
Toevallig klussen ze graag 
en met een beetje geluk 
openen ze begin juni ijssalon 
en koffiebar ‘Fonteyn’. De 
naam grijpt terug op het 
verleden van het pand. In 
de jaren zeventig was hier 
namelijk een café gevestigd 
met de naam ‘In de fontein’. 
De oudere Groedenaren heb-
ben hier dus wellicht al eens 
een biertje gedronken. Jacob 
en Maartje gaan ambachtelijk 
bereid ijs, lekkere koffie’s, 
taart uit eigen keuken 

Personal touch travel
Bonny Goedegebuur is in 
Groede al langer bekend 
van Bed & Breakfast “De 
Reiziger”. Ze koestert altijd 
een passie voor reizen. Zo 
is ze niet alleen in europa 
al in veel landen geweest, 
ook in Australië heeft ze 
samen met haar man al een 
jaar rondgetrokken, wat 
zeker de moeite waard was. 
Toen ze terugkwam, kon ze 
haar passie niet los laten en 
startte “B&B De Reiziger” met

Donderdag 24 maart was het papa-dag bij de peuters. Alle papa’s waren 
uitgenodigd om samen met hun kind het Paasontbijt te nuttigen. eén 

papa was verhinderd, maar had in opa een goede ver-
vanger. Wat hebben de kinderen genoten: nu konden 
ze eindelijk aan papa laten zien waar zij altijd spelen, 
leren en plezier hebben! De papa’s werden ook bij het 

spelen betrokken: puzzelen, voorlezen, met 
de trein spelen, alles kwam aan bod.

We hebben met z’n allen lekker gegeten: 
broodjes, boterhammen en natuurlijk de 
paaseieren, die de kinderen zelf hadden 
geverfd, deze zijn namelijk veel lekkerder 
dan gewone eieren. De kinderen hadden zelf 

een placemat gemaakt, die ze samen met 
hun paasmandje met eitjes mee naar huis 
mochten nemen.

Het was voor alle aanwezigen een zeer 
geslaagde morgen en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Juf Thérèse

Papa Paasontbijt bij ‘De Schavuitjes’
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Programma:
11.00 - 12.00 
Lawaaioptocht door Groede 
(zorg ervoor dat je iets bij 
hebt waarmee je lawaai 
kunt maken!!)
Vertrek: ’t Torentje 
Eindpunt: ’t Overleg

14.00 - 16.00
Survivalrun en verschil-
lende spelletjes voor 
kinderen uit Groede én 
omgeving
Op een echte survivalbaan 
kunnen de kinderen met 

kONINGSDAG IN GROEDE
ZATeRDAG 23 APRIL 2016

elkaar de strijd aan! Wie 
wordt de survival kampioen? 
en daarnaast ook een nog 
een heleboel leuke spelletjes 
voor de kinderen!!

14.30 - 16:15
Veteranenvoetbal!  
De veteranen van v.v. Groede 
nemen het op tegen de 
veteranen van de Gemeente 
Sluis. Komt dat zien!

18.00 - 21.00
touwtrekken 
Wederom staat de beruchte 
Grote Groese Touwtrek 

Straatprijs op het programma 
op het sportpark van v.v. 
Groede

21.00 - 00.00
Feest in de kantine! Traditie- 
getrouw wordt ook Konings-
dag 2016 afgesloten in de 
voetbalkantine, volle ambi-
ance in een gezellig samen-
zijn. Ook de Grote Groese 
Paptaart zal hier worden 
uitgereikt aan de winnaar 
van het touwtrekken. 

Komt dat zien, 
komt dat zien!

Voor de kinderen
14.00 u – 16.00 u
De volwassenen gaan  
’s avonds de strijd aan, maar 
in de voormiddag mogen 
de kinderen gebruik maken 
van de spullen: zowel van de 
touwen als de weegschaal! 
elke groep mag maximaal 
200 kg in totaal wegen. De 
kinderen gaan met elkaar de 
strijd aan! Welke ploeg wordt 
kampioen touwtrekken?

Heb je zin om mee te doen, 
geef je dan snel op via  
onderstaand mailadres.  
Je krijgt dan een inschrijf-
formulier waarop je kan 
aangeven met wie je samen 

een ploeg wilt vormen!  
Mail naar kindercomite-
groede@gmail.com
Of spreek één van de leden 
van het kindercomité aan: 
Hilde, evelyn, Carola,  
Wendy, Carina of Renate

Voor de volwassenen
18.00u - 21:00 u
Iedereen is van harte 
welkom om deel te nemen 
of te supporteren. elk team 
mag 450KG wegen in totaal 
en voor elke vrouw in het 
team mag er 20KG extra 
worden gerekend. De eerste 
touwtrekwedstrijd zal van 
start gaan om 18.00uur. 
Wie zal er in de 14e editie van 

de Grote Groese Touwtrek 
Straat Prijs aanspraak maken 
op die felbegeerde Paptoarte? 
Het spel lijkt zo simpel, maar 
blijkt elk jaar toch weer oh 
zo moeilijk. Zullen er dit 
jaar weer nieuwe tactieken 
worden beproefd, of zal het 
ouderwetse “HÉ…HÉ….HÉ…” 
weer luiden over de velden 
van de v.v. Groede? 

De inschrijvingen zijn 
nog steeds geopend, dus 
iedereen is uitgenodigd om 
een team te vormen voor de 
Grote Groese Touwtrekwed-
strijd! Geef je snel op via 
arnovdhemel@hotmail.com. 

tOuwtREkkEN tIJDENS kONINGSDAG IN GROEDE

In de vorige Dorpsomroeper 
konden wij van uit Old-
timer Weekend Groede 
(OWG) al melding maken 
van een samenwerking met 
het Kindercomité Groede 
op zondag 12 juni. Daar is 
nu bijgekomen op zaterdag 
11 juni een samenwerking 
met ’t Sijkstraatje in Groede. 
Wij zijn vanuit het OWG 
zeer blij, dat we de samen-
werking met ’t Slijkstraatje 
hebben kunnen arrangeren 
en hopelijk bevalt het zo goed, 
dat het een vast gebeuren 
wordt in de komende jaren. 
Op zaterdagmiddag zullen 
er allerlei activiteiten  
georganiseerd worden in  
’t Slijkstraatje in nauwe samen- 
werking met OWG. In ieder 
geval zullen de meeste 
voertuigen door ’t Slijkstraatje 
komen en kunnen er op de 
Markt tegen een geredu-
ceerd tarief entree kaartjes 
gekocht worden voor het 

Oldtimer weekend Groede 
10/11/12 juni 2016

Museum. Natuurlijk zullen 
’t Overleg/de Natte Pij en de 
Bakkerieje voor een hapje 
en een drankje zorgen. 
Blaaskapel de Blaos Uln 
uit Aardenburg zal zorgen 
voor een gezellige muzikale 
ondersteuning. 

Daarnaast is er vanuit OWG 
een samenwerking met de 
Okkernoot uit Schoondijke. 
Zo zal er op de zaterdagmid-
dag een optreden zijn van de 
Inline Dance groep van de 
Okkernoot en wordt er spe-
ciaal voor de cliënten van 
de Okkernoot een rondrit 
georganiseerd op zaterdag 
28 mei 2016. Na het succes 
van vorig jaar, wordt dit her-
haald. De middag zal geheel 
verzorgd en voor rekening 
van OWG aangeboden wor-
den in het kader van ons 10 
jarig jubileum. U mag er op 
rekenen dat wij al toeterend 
ook Groede zullen aan doen 

en we hopen, dat u even de 
moeite neemt om langs de 
route te staan. We weten dat 
de cliënten bijzonder goed 
kunnen zwaaien namelijk.

Door Buiten Gewoon Actief 
uit Schoondijke/Groede 
zal op zaterdagmiddag 11 
juni een heuse steppenrace 
georganiseerd worden voor 
jong en oud in de Schuit-
vlotstraat. Deze straat zal 
voor het eerst ook bij ons 
OWG weekend betrokken 
worden, deels voor activiteiten 
en deels voor plaatsing voer-
tuigen zowel de zaterdag als 
zondag. Zou ook zo maar 
kunnen, dat er op de zondag 
kraampjes geplaatst worden 
i.s.m. het Kindercomité.

We hopen op medewerking 
van de bewoners om tijdens 
dat weekend de Schuitvlot- 
straat autovrij te houden en 
voor die twee dagen de auto 
even elders te parkeren. 

Vanuit OWG en Kindercomité 
zullen voor alternatieve 
parkeerplaatsen worden 
gezorgd zoals u ook gewend 
bent bij de Jaarmarkt.

Dit was het weer voor even, 
we houden u verder op de 
hoogte via onze website en 
Facebook pagina. 

Oldtimer Weekend Groede
www.owgroede.com



De  DORPSOMROePeR              2928              De  DORPSOMROePeR

Al jaren organiseert A.V. de Wielingen voor de atleten uit de 
streek maar ook voor onze buitenlandse gasten, de Zomer-
lopen. Ook voor dit jaar staan ze weer gepland en bent u van 
harte welkom op onze “De Feyter Recylcing” Zomerlopen. 
De Zomerlopen zijn uitermate geschikt voor het hele gezin. 
Voor een ieder is er een geschikte afstand. 

Dus wilt u uw conditie testen en gezellig napraten onder 
het genot van een drankje, we verwelkomen u graag op de 
volgende data:

De Feyter Recycling Boulevardloop IJzendijke dinsdag 12 juli 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Retranchement dinsdag 19 juli 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Groede dinsdag 26 juli 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Nieuwvliet dinsdag 2 augustus 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Zuidzande dinsdag 9 augustus 2016
De Feyter Recycling Zomerloop Cadzand dinsdag 16 augustus 2016

Voor de juiste aanvangstijden en afstanden, raadpleeg onze website www.avdewielingen.nl 
en/of kijk op onze Facebook pagina. 

De Feyter 
Recycling 
Zomerlopen

De kermis in de Groe, een 
waar evenement aan het 
worden binnen het dorp. 
Woensdag zaten er al veel 
kindertjes reikhalzend te 
gluren door de ruiten om 
te kijken of de stoet met 
kramen al onderweg was. 
De spaarpotjes van velen 
werd geleegd om te kijken 
hoeveel rondjes er in de 
draaimolen kon worden 
gemaakt. De paasrapporten 
werden haastig bij opa’s en 
oma’s op de keukentafel 
gelegd om te kunnen sparen 
voor een lekkere zuurstok 
of een extra paar kogels 
voor het schietkraam. 

De ‘oudere jeugd’ van het 
dorp trapte de kermis af 
tijdens de valse start in ’t 
Overleg. DJ Jacco was die 
avond van dienst om zijn 

plaatjes te draaien. Het 
beruchte ‘ Pintje Paasei’ 
werd ingeschonken en er 
werd geproost op een mooie 
kermis! 
Terwijl de jonge jeugd zich 
in het weekend vermaakten 
met rondjes in de draai-
molen, eendjes vissen, 
schieten in het schietkraam 
en zich druk maakten bij 
de grijpers, werd de oudere 
jeugd vermaakt door onze 
enige en echte DJ Djanny en 
DJ Zjunior. De welbekende 
‘huisdeejays’ uut de Groe 
waren ingeschakeld door de 
Drie Koningen op vrijdag. 
Ze hadden hun best weer 
gedaan en een heuse beamer 
geïnstalleerd met de meest 
gekke en dansbare plaatjes, 
wat weer garant stond voor 
een toffe avond. Zaterdag 
was het de beurt aan Gino 
en zijn Bulldozeband om er 
een feest van te maken in de 
Drie Koningen. Deze avond 
was het lekker druk in de 
Drie Koningen en waren er 
ook veel feestgangers uit 
andere dorpen gekomen 
om er een waar feest van 
te maken. Zondag was het 

de beurt aan de Groese 
Duintjes, waar de discoband 
Spank optrad met de ’golden 
oldies’. De dansvloer was 
ook hier weer goedbezet!

Helaas was de kermis voor 
de kindertjes wat sneller af-
gelopen dan voor de oudere 
jeugd, want vanwege het 
slechte weer en de wind was 
de kermis sneller afgebro-
ken dan anders. erg jammer, 
maar het was qua bezoekers 
weer een goed bezochte 
kermis. Gelukkig hadden 
de dames van het kinderco-
mité geen last van het weer 
en werd er die ochtend druk 
naar paaseieren gezocht! 

Op maandagmiddag werd 
de Kermis van 2016 afge-
sloten in ’t Overleg, met 
muzikale ondersteuning 
van Mijers en Van Vooren.

We kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde kermis! 
We willen de horecagele-
genheden bedanken voor 
het organiseren van het 
gevarieerde muziekaanbod 
voor jong en oud en alle 
bezoekers voor hun gezellig-
heid! Tot volgend jaar!

Paaskermis 2016 Bloemendorp Groede

Voorbeeld muziektent

De dorpsvereniging is aan het kijken naar 
de mogelijkheden om bloembakken bij de 
toegangswegen te plaatsen en het “aankleden” 
van de muziektent. Het zou mooi zijn als 
dat voor al deze zomer gerealiseerd kan 
worden! 
 
Al enige jaren zijn er in ons dorp burgerini-
tiatieven. Zo worden de lantarenpalen van 
de Noordstraat en de Markt aangekleed met 
bloembakken doordat (enkele) bewoners 
de handen ineen hebben geslagen. (Dit 
wordt dus niet door de gemeente gedaan!) 
Ook zijn er ondernemers die hun pand, 
terras en stoep aankleden met mooie 
bloemen.

Bloemen in de Noordstraat

Zo maken we samen van Groede 
een mooi bloemendorp!

Groede aantrekkelijk voor onszelf en voor 
de bezoekers! Uit het Burgerparticipatie 
Traject is dat ook duidelijk naar voren ge-
komen en werd er onder andere gesproken 
over Groede als bloemendorp.

Steeds meer huizen worden voorzien van 
bloembakken, en dat ziet er prachtig uit.

Wilt u ook bloemen 
aan uw huis of mee-
werken aan bloemen 
in uw straat? Overleg  
dan eens met uw 
buren, of ga bijvoor-
beeld niet alleen 
voor uw gevel maar 
ook voor de dichtstbijzijnde lantaarnpaal! 

Het geheim van deze mooie bloemen zit 
hem in de plantenvoeding en in het grote 
waterreservoir van de bloembakken.

April is de beste maand om de bakken aan 
te planten. Ze kunnen dan nog enige tijd in 
de kas blijven staan en rond  12 mei kunt u 
ze buiten (laten) plaatsen.

Alle mogelijkheden voor bloembakken in 
uw straat of aan uw huis kunnen besproken 
worden met Conrad van Hoeve.  U krijgt 
veel informatie en professioneel  advies over 
afmeting, ophangsysteem, zon/schaduw, 
bloemsoorten, kleuren, voeding en water 
geven.  Neem nog deze maand contact op of 
ga er even langs.
Van Hoeve Sierteelt
Scherpbierseweg 3  Groede
Tel: 06-46013608  Email: info@vanhoevesierteelt.nl
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Vanuit de 
Senioren 

sociëteit 
willen we graag 

nieuwe activiteiten organi-
seren. Wilt u iets anders dan 
kaarten of biljarten, dan kan 
dat. Bij voldoende belang-
stelling werken we hier met 
veel plezier aan mee.

De computercursus
Ontzettend graag willen 
we dit voor onze senioren 
in Groede en omgeving or-
ganiseren. Het heeft echter 
meer voeten in de aarde dan 
gedacht. er moet een inter-
net aansluiting komen. Ook 
willen we een laptop, PC 
en tablet hebben die onze 
leden kunnen gebruiken. 
Dit is ambitieus. Maar we 
weten dat niet iedere senior 
hierover kan beschikken. 
Het is onze ambitie om dit 
te hebben en onze senioren 
te helpen met cursussen. 
Hierdoor kunnen ze bij 
ons terecht als informatie 
gezocht wordt. Belastingen 
moeten worden ingevuld en 
nog vele dingen meer. We 
hopen hier later meer over 
te kunnen zeggen. 

Reisje
Al heel veel jaren organi-
seerden we een dagreis.  

Na jaren lukte het ons dit 
vorig jaar niet vanwege ge-
brek aan deelnemers. Voor 
veel senioren is een reisje 
een belangrijke dag in het 
jaar. Vandaar dat we er mee 
door willen gaan. Vandaar 
nu onze oproep: wil je je 
graag een dagje uit voor een 
redelijke prijs, laat het ons 
snel weten. Heb je ideeën of 
suggesties voor een dergelijk 
reisje, laat dit ons snel 
weten. Wie weet dat het ons 
lukt om dit te organiseren.

Bestuur
Uiteraard blijven we opzoek 
naar senioren die ons 
bestuur willen aanvullen. 
Dit om nieuwe activiteiten 
mogelijk te maken. Hier-
door blijft onze vereniging 
springlevend en leuke ver-
eniging in ons dorp Groede. 

Voor aanmelden en/of 
informatie, neem contact 
met ons op en wij gaan 
samen met u kijken wat we 
kunnen doen.

-  Dhr. Piet Brakman 
0117-371402.
pbrakman14@gmail.com 

-  Sjoerd Frielink 
0117-376670 
senj.frielink@hetnet.nl

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

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

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

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

17 april
kerkdienst
In de Grote Kerk 
van 11:00 tot 12:30

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

23 april
koningsdag in Groede
Voor jong en oud zijn er ver-
schillende activiteiten op deze 
dag, met als grote afsluiter 
wederom de beruchte Grote 
Groese Touwtrek Straatprijs op 
het sportpark van v.v. Groede

15 mei
kerkdienst
In de Grote Kerk 
van 11:00 tot 12:30

21 mei
Grote kerk concerten 
“Marco Bakker en Zeekoraal”
Van 20:00u tot 22:00u. Koor 
o.l.v. Martha Roelofs samen 
met Marco Bakker

Activiteiten 
in Groede

Check groede.net 
voor een uitgebreide 
activiteitenkalender

4 juni
Viering 90-jarig bestaan 
v.v. Groede
Gedurend de hele dag zullen er 
activiteiten plaatsvinden op het 
sportpark van v.v. Groede

5 juni
kerkdienst
In de Grote Kerk 
van 11:00 tot 12:30

10-11-12 juni
Oldtimer weekend 
Groede
Een weekend vol activiteiten! 
Lees in deze Dorpsomroeper 
meer over wat u allemaal 
kunt verwachten of via www.
owgroede.com

12 juni
Fancy Fair
De Fancy Fair wordt dit jaar 
georganiseerd in samenwer-
king met het OWG

18 juni
Avond van de Poëzie
Stichting Groede Literair orga-
niseert alweer de vijfde editie 
van 19:30 tot 22:00.

18 juni
Grote kerk concerten “Si-
meon ten Holt kwartet”
Meer info via http://www.
grotekerkgroede.nl/concerten/

25 juni
Grote kerk concerten 
“thomas Zwijsen”
(voorprog.: Bloomer & Smith)
Meer info via http://www.
grotekerkgroede.nl/concerten/

10 juli
kerkdienst
In de Grote Kerk 
van 11:00 tot 12:30

10 juli
Grote kerk concerten 
“Orgel concert”
Marcel van Westen en Erwin 
Neve geven een orgelconcert op 
het gerestaureerde orgel van de 
Grote Kerk

26 juli
De Feyter Recycling 
Zomerloop Groede
Voor jong en oud kunnen er 
verschillende afstanden wor-
den gelopen. Meer informatie 
vindt u in deze Dorpsomroeper

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:
14 mei - 11 juni - 9 juli - 
13 augustus - 10 september - 
8 oktober - 12 november - 
10 december 

Activiteiten 
Senioren Sociëteit

Iedere maandagmiddag 
is er kaart- en biljart-
middag en de laatste 
dinsdagmiddag van de 
maand is het bingo in de 
Senioren Sociëteit. Ieder-
een is hier welkom! 
Ook op de maandag-
avond en donderdag-
morgen wordt er door 
enthousiaste leden 
gebiljart. 

De activiteiten van het 
kaarten (jokeren en 
frikken) en biljarten 
zijn iedere maandag-
middag (v.a. 13.30 uur) 
en biljarten ook nog 
op maandagavond en 
donderdagmorgen.
Dit binnen een infor-
mele 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

Marleen & Huib van Iwaarden
Walenstraat 10 • 4503 AD Groede

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