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De lente heeft zijn intrede gedaan en vele bloemetjes en planten schieten
uit de grond om gezien te worden in Groede. Bankjes worden opgepoetst
en iedereen heeft weer een gezonde teint op de kaken. De winter heeft
weer lang genoeg geduurd!
De lente, en daaropvolgend de zomer, betekent dat er weer voldoende
te doen is in Groede. Pasen met daarbij de Kermis, Touwtrekken rond
Koningsdag, het Old Timer Weekend en de Jaarmarkt. Allemaal evenementen waar we als Groedenaren weer reikhalzend naar uit kijken.
Daarnaast valt er uiteraard nog veel meer te doen. Dit kunt u lezen in
onze activiteitenkalender zodat u niks mist!
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Zoals u ziet, valt er weer genoeg te lezen deze editie maar we blijven op
zoek naar input vanuit het dorp. Dus zit u tijdens de voorjaarsschoonmaak op zolder en vindt u een foto van vroeger of heeft u nog een leuk
idee of nieuws over en voor Groede? Schroom dan niet om deze naar ons
te sturen of langs te brengen, wij zijn daar enorm blij mee! Mocht u voor
de volgende editie nog andere ideeën hebben, stuur ze dan naar
dorpsomroeper@gmail.com.
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Wij wensen u veel leesplezier en vergeet niet te genieten van de lente!!

Colofon

Veel leesplezier,

Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel, Bart
van den Hemel Ontwerp en Lay-Out: Studio Raven
Druk: Pieters Media B.V.

De redactie.
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Touwtrek Straat Prijs 2017

In deze editie van de Dorpsomroeper kijken we als redactie weer vooruit
naar wat er komen gaat en wat er afgelopen winter is geweest. Zo hebben
we samen met enkele Groese Feyenoord fans eens in de glazen bol gekeken,
komt het kampioenschap dit jaar weer naar Rotterdam?
Daarnaast blikken we terug op de Algemene Jaarvergadering van
27 maart j.l. Deze had een andere invulling als andere jaren, maar was
niet minder succesvol!

Inhoud

redactie: dorpsomroeper@gmail.com
De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of
zetfouten. Niets uit deze Dorpsomroeper mag zonder
toestemming van de redactie worden overgenomen,
gekopieerd of voor andere doeleinden worden
gebruikt.
De dorpsomroeper is een uitgave van de
Dorpsvereniging/Dorpsraad
dorpsvereniginggroede@gmail.com
dorpsraadgroede@gmail.com

De volgende Dorpsomroeper verschijnt op
15 juli 2017. Aanleveren kopij voor 25 juni 2017
via email redactie. Foto’s en afbeeldingen niet in
documenten verwerken, maar liefst in origineel
formaat aanleveren.

Jaarvergadering
Op 27 maart was het de algemene jaarvergadering voor de dorpsraad en dorpsvereniging. Deze werd met een twintig-tal
inwoners minder goed bezocht. Voorafgaand
aan deze vergadering werd een bijzondere
algemene leden vergadering gehouden,
waarin er gestemd moest worden voor de
splitsing van de statuten. Dit werd unaniem
door de aanwezigen goedgekeurd, waardoor
de dorpsraad en dorpsvereniging formeel
gesplitst zijn. De dorpsraad zal verder gaan
als “stichting dorpsraad Groede” en de
dorpsvereniging zal verder gaan als “stichting
verenigd Groede”.
Het bestuur van verenigd Groede zal
bestaan uit de volgende personen:
Stichting Verenigd Groede
Imre Hubregtsen – Voorzitter
Monique Bouwens – Secretaris
Sharon Pieters – Penningmeester
Daisy de Smet – bestuurslid
Gerjan de Hullu - bestuurslid
Adinda de Zeeuw – bestuurslid
Hilde Busch – bestuurslid – K.C.
Carola Galle – bestuurslid – K.C.
Het bestuur van dorpsraad Groede zal
bestaan uit de volgende personen:
Stichting Dorpsraad Groede
Arno van den Hemel – Voorzitter
Hans van de Geer – Secretaris
Sharon Pieters – Penningmeester
Mia Elfrink – bestuurslid
Ellis Klaaijssen – bestuurslid
Voor meer informatie over de splitsing of
activiteiten van de dorpsraad of verenigd
Groede kunt u ons volgen op Facebook, de
site groede.net in de gaten houden, mailen
naar dorpsraadgroede@gmail.com of een van
de leden persoonlijk aanspreken. Ook bestaat
er nog steeds de mogelijkheid om tijdens
het “in-loop-spreek-half-uurtje” op de laatste
maandag van de maand van 19.00-19.30 uur
in ’t Torentje langs te komen met vragen of
ideeën aan de dorpsraad.
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Kernbezoek

Nieuws v/d

Dorpsraad

Op 14 februari 2016 kwam
het volledige B&W van de gemeente Sluis
naar Groede toe voor het kernbezoek.
In de weken voorafgaand aan het bezoek
werd een enquête rond gestuurd, die door
10% van de inwoners werd ingevuld. Volgens
de gemeente een vrij hoog percentage,
wat de betrokkenheid van de Groedenaren
aangeeft. Op de dag zelf is in de middag het
B&W op bedrijfsbezoek geweest bij de Groese
bedrijven “Buitengewoon Actief” aan de
Rijksweg en “Goedleven - vintage, brocante
en retro.” aan de Schuitvlotstraat.
Om 19.00 uur begon het voorgesprek met de
dorpsraad, waarin onderwerpen als wonen
en parkeer & verkeer aan bod kwamen. Om
20.00 uur waren de inwoners van Groede
welkom om in gesprek te gaan met de wethouders en burgemeester. De opening werd
gegeven door de nieuwe burgemeester
Cammaert, waarna bezoekers konden
aanschuiven aan 5 thematafels; “Parkeer &
Verkeer”, “Veiligheid”, “Herinrichting &
Riolering”, “Wonen voor ouderen” en
“Veiligheid”. Bij elke tafel stond de verantwoordelijke wethouder, waardoor er gericht
vragen gesteld konden worden en gericht
antwoord kon worden gegeven. Met name
de thematafel “Parkeer & Verkeer” en
“Herinrichting & Riolering” werd druk bezocht.

Groede.net, het online uithangbord van
Reeds jaren terug kwam het Oldtimer
ons mooie dorp
Weekend Groede (OWG) met een eigen
website; www.groede.net. In de loop der
jaren is deze site meer en meer een website
van Groede in het algemeen geworden, en
niet meer specifiek gericht op het OWG.
Er is veel tijd en energie naar uitgegaan, en
de website zoals deze er vandaag de dag bij
staat mag gezien worden. Het OWG heeft
vanaf 2016 nauw samengewerkt met Dick
en Raven van studio Raven aan een restyle
van de site. Het uitgangspunt was hierbij
dat de site uiteindelijk zou worden overgeheveld naar de Dorpsraad van Groede.

Begin 2017 heeft deze overdracht plaatsgevonden. De Dorpsraad zal trachten de
website te verzorgen met dezelfde passie
waarmee het OWG dit de afgelopen jaren
heeft gedaan. De site moet een communicatiemiddel blijven richting de mensen in
het dorp en richting toeristen. Het moet een
compleet beeld geven van alles wat er in en
rond Groede te doen is. Input hiervoor is
uiteraard altijd van harte welkom, u kunt
ons vanaf heden bereiken via het contactformulier van… www.groede.net!

De Grote Groese Touwtrek Straat Prijs 2017
In Groede staat Koningsdag al sinds jaar en dag
in het teken van het
grote evenement dat
touwtrekken heet. In
het inmiddels bekende
concept strijden op die
dag de moedige mannen,
de dappere dames en de
slimme scholieren uit
Groede en omstreken
tegen elkaar om die felbegeerde Grote Groese
Paptoarte.
Vanwege de moeilijke
donderdag waarop
Koningsdag dit jaar zal
vallen, heeft de organisatie besloten om het
touwtrekken dit jaar
door te laten gaan op
zaterdag 29 april 2017.

Door het verzetten van het
evenement wordt het voor
iedereen mogelijk gemaakt
om vrijdag zonder spierpijn
weer op het werk te verschijnen.
Op die bewuste zaterdag zal
de organisatie beginnen met
het wegen van de deelnemers
om 17.00uur. Elk team mag
450KG wegen in totaal en
voor elke vrouw in het team
mag er 15KG extra worden
gerekend. De eerste touwtrekwedstrijd zal van start
gaan om 18.00uur. En reken
maar niet dat het vriendschappelijke potjes zullen
zijn, deze wedstrijden zijn
titanengevechten, iedereen
gaat tot het uiterste om die
overheerlijke zoete smaak
van de overwinning, maar

ook van de Grote Groese
Paptoarte te kunnen
proeven.  
Dit jaar is het alweer de
15e editie van de Grote
Groese Touwtrek Straat
Prijs en zal er dus extra
veel bruine suiker op
de paptaart gestrooid
worden! De grote vraag
is natuurlijk wie mag er
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 geopend, dus iedereen is uitgenodigd om een team te
vormen voor de Grote Groese Touwtrekwedstrijd op zaterdag 29 april 2017.

Met een totaal van 70 inwoners kan er
gesproken worden van een goede opkomst.
De Dorpsomroeper	
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De Avond van
de Poëzie, editie 6

Stichting Duurzaam
Groede kan het niet laten!
Nadat met succes de 1e Zeeuws ZonneEnergie Coöperatie door Stichting
Duurzaam Groede is opgericht, heeft
het bestuur de smaak te pakken en wil
nogmaals proberen een zonne-energie
coöperatie te realiseren, echter nu met
een bijzonder karakter en onder de
naam van Zonne-Energie Coöperatie
Sluis-Groede.
Wat is het bijzondere karakter?
Als voorbeeld dient de postcoderoos
coöperatie EWSD ( Energie Werkt
Schouwen Duiveland) waarbij o.a. de
stroom opbrengsten worden aangewend
om nieuwe “sociale”projecten op te
starten (zie www.ewsd.nl). Duurzaam
Groede denkt dat hier voor zo’n sociaal
initiatief ook draagvlak moet zijn en
gaat proberen dat te realiseren.
Hoe gaat het werken?
Het werkt als volgt: we hebben een dak
beschikbaar in Schoondijke bij VACQ,
dat bedrijf is ook betrokken bij allerlei
sociale werkvoorzieningsprojecten. Op
dat dak zullen ongeveer 250 panelen
verkocht worden, en we willen proberen
de certificaten onder zoveel mogelijk
certificaathouders te spreiden. Vandaar

dat er maximaal 2 certificaten per
deelnemers zullen worden aangeboden
(2 certificaten staat ongeveer voor een
jaaropbrengst van 450 kWh, investeringen per certificaat zullen uitkomen
tussen € 300 en € 350).
Hoe gaan we de “sociale” paragraaf
invullen?
Het bestuur van de coöperatie zal op basis
van onafhankelijk advies een keuze
maken om een bepaald “sociaal” project
voor minimaal 5 jaar te steunen. Na 5
jaar komt weer een ander doel in beeld.
Interesse!?!
Stuur een mailtje naar info@
duurzaamgroede.nl, zodat wij u kunnen
uitnodigen voor een informatie avond
om verder stekken te steken.
Wie kan er allemaal inschrijven?
Inwoners van Groede zelf, met alle
omliggende postcodes (zoals Breskens
(4510), Nieuwvliet (4504) en Oostburg
(4501)) kunnen deelnemen aan deze
coöperatie.

Voor de inwoners van Groede is het mogelijk om
deel te nemen aan een Postcode Roos Coöperatie,
het middel om te profiteren van duurzaam opgewekte “groene” stroom en de energie belasting terug
te krijgen. Dat kan allemaal als je deelneemt in een
coöperatie. De eerste coöperatie levert nu al stroom
af en er zijn nu twee nieuw op te richten coöperaties
waar u op in kunt schrijven, te weten:
1.	Zonne-Energie Coöperatie Sluis-Oostburg ( Belderok)
En
2. Zonne-Energie Coöperatie Sluis-Breskens (Vooruit)
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Heeft u
als inwoner van
Groede interesse
in Postcoderoos
Coöperaties?
Voor meer info en/of inschrijven kunt u terecht op de
website www.maakonzeregioduurzamer.nl Een afspraak
voor persoonlijke uitleg kan
ook en wel via het contact
formulier.

Op zaterdag 17 juni, om 20:00 uur
vindt in Galerie De School de zesde
editie van De Avond van de Poëzie
plaats. Voordrachten en muziek met
karakter. Inloop vanaf 19:30 uur.
De dichters Joost Baars, Vicky Francken,
Onno Kosters en Lieke Marsman staan
garant voor bijzondere voordrachten.
Onze vaste waarde Krapuul zorgt voor
de muziek, zij brengen ouder en nieuw
werk ten gehore.
Joost Baars was in maart bij het televisieprogramma VPRO Boeken te gast, om te
praten over zijn debuutbundel ‘Binnenplaats’, te bekijken via Uitzending
gemist. Vicky Francken debuteerde onlangs bij De Bezige Bij. Onno Kosters is
naast dichter en vertaler ook Gildemeester van het Utrechts Stadsdichtersgilde.
Lieke Marsman won met haar debuut
‘Wat ik mezelf graag voorhoud’ onder
meer de C. Buddingh’-prijs 2011.
Wilt u ons steunen bij onze projecten?
Onze bankgegevens zijn:
NL46 SNSB 0927 4868 49
t.n.v. Stichting Groede Literair

Van de voorgaande
succesvolle edities
weten we dat het
fijne avonden
waren waar u
zeker een keer bij
wilt zijn geweest.
Reserveer tijdig want vol is vol.
De entree per persoon bedraagt €9,De poëzie en muziek wisselen elkaar
af gedurende twee maal een uur,
tussendoor is er pauze.

Reserveren via:
groedeliterair@zeelandnet.nl
Galerie De School
Schuitvlotstraat 13
Groede
www.groedeliterair.nl
Meer info:
www.groedeliterair.nl
groedeliterair@zeelandnet.nl

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

Burg. J.C. Everaarslaan 9
4503 AA Groede

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl
De Dorpsomroeper	
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Eeuwenoude klok
uit Groede naar
het museum Klok
& Peel in Asten
De uit 1540 daterende Jan
vanden Ghein-klok uit
Groede, die tot voor kort
in de voormalige RK Kerk
St. Bavo hing, heeft een
waardige plaats gekregen
in Museum Klok & Peel te
Asten in Zuidoost-Brabant.
Daar mocht ik op 16 februari
van dit jaar samen met Harry
van der Loo (voorzitter van
het museum) de nieuwe
belangrijke aanwinst voor
het museum onthullen.
   
De klok
De klok werd in 1540
gegoten door de Mechelse
klokkengieter Jan II Vanden
Ghein († 1543). Deze klokkengieter heeft tijdens zijn
leven 6 klokken gegoten,
waarvan er nu nog twee
bekend zijn. Dit geeft deze
klok (naast haar ouderdom)
een bijzondere cultuurhistorische waarde. De klok
uit Groede is rijk versierd
met renaissance motieven,
kenmerkend voor de 16e
eeuwse gieters uit Mechelen.
Onder de letterrand staat in
hoofdletters:
IAN VANDEN GHEIN HEFT
MI GHEGOTEN INT IAER
MCCCCCXL
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Bijzonder
zijn de
medaillons
op de flank met
voorstellingen van de
Annunciatie (Blijde Boodschap van de engel aan Maria),
het Laatste Avondmaal en
de zogenoemde ‘Mis van de
Heilige Gregorius’.
Ook is een staande engel
met de zweetdoek van
Veronica te zien met een
afdruk van het gelaat van
Christus en een gevleugeld
engelenkopje met een leeg
tekstbordje (cartouche) in
de mond. Deze taferelen zijn
bekend van klokken van
de familie Vanden Ghein
en latere klokkengieters en
van schilderijen, prenten
en andere kunsthistorische
objecten.
Het verhaal
Aan deze klok van Jan vanden
Ghein hangt een bijzonder
verhaal. Ze hing vanaf het
midden van de 16e eeuw tot
aan de klokkenvordering
van 1943 in de toren van de

RK Sint-Willibrorduskerk
van de heerlijkheid Alphen.
Bij de vooroorlogse (Nederlandse) klokkeninventarisatie
werd ze ten onrechte niet
als monumentaal aangemerkt. Tijdens de Duitse
inbeslagname in februari
1943 kreeg ze gelukkig de
‘P’ van Prüfung en werd
voor verder onderzoek naar
Tilburg gebracht. Zogenaamde P-klokken werden
door de Duitsers erkend
als waardevol, maar toch
uit de torens gehaald om
eventueel omgesmolten te
worden tot grondstof voor
de wapenindustrie.

Daar werd niet meteen een
geschikte plaats gevonden
voor de klok. De restauratie
van kerk en toren liet namelijk lang op zich wachten. In
1950 bestelde het kerkbestuur
van Alphen nieuwe klokken
bij klokkengieterij Petit
en Fritsen in Aarle-Rixtel.
Daarbij werd de Vanden
Gheinklok als ruilobject
ingeleverd als grondstof
voor de nieuw te maken
klokken. Omdat de Aarlese
klokkengieter wel de kunsthistorische waarde van de
klok onderkende, ontsnapte
ze voor een tweede keer aan
de smeltoven.
Klokkengieterij Petit en
Fritsen verkocht vervolgens
de klok door aan de St. Bavokerk in Groede die haar
klok helaas wel had zien
verdwijnen richting de
smeltovens gedurende de
oorlog. Omdat van deze
transactie echter geen boekhouding werd bijgehouden,
verloren campanologen de
Renaissanceklok uit het oog
en werd ze na de Tweede
Wereldoorlog lange tijd als
verloren beschouwd.

De Vanden Gheinklok
kwam pas weer boven water
toen ik het kerkgebouw in
2005 aankocht om er een
andere bestemming aan te
geven en de geschiedenis
van de klok probeerde te
achterhalen. De klokkenstoel in de toren was er
slecht aan toe en daarom
ging ik op zoek naar een
geschikte overnamekandidaat voor de klok. Museum
Klok & Peel wilde deze
unieke klok graag in haar
unieke collectie opnemen
en de conservator van het
museum, de heer Rainer
Schütte, heeft uiteindelijk
de hierboven beschreven
geschiedenis van de klok
kunnen achterhalen.

ming van deze eeuwenoude
klok en dat hierdoor de klok
voortaan door iedereen te
bewonderen valt. Als je
daarom in de buurt bent
van Asten, ga dan vooral
eens kijken!
Jan Ducaat
Museum Klok en Peel
www.museumklokenpeel.nl
Het Museum Klok & Peel is
onlangs nog door de ANWB
uitgeroepen tot het Leukste Uitje
van Brabant 2017 en heeft
(onder andere) een klokkenverzameling van wereldformaat.
Het museum is absoluut een
aanrader.

Gepoetst
De klok was hard aan
restauratie toe en hing te
verpieteren in de toren in
Groede. Pas bij de onthulling
zag ik hoe mooi de klok geworden was na de kundige
schoonmaak en poetsbuurt
door de specialisten van
het museum. Ik ben erg
gelukkig met de herbestem-

De verwijdering uit de toren
bleek achteraf de redding
voor de Jan vanden Ghein.
Was ze blijven hangen, dan
zou ze met de bevrijding
van Alphen in oktober 1944
zeker ten onder zijn gegaan
toen kerk én toren grotendeels werden verwoest. Tot
na de oorlog is de klok in
depot gebleven en niet omgesmolten en kon daarom
worden teruggegeven aan
Alphen.
De Dorpsomroeper	

9

Oldtimer Weekend Groede
en bruidspaar uit Groede
werken samen

Honderdste leerling
In de maand mei verwelkomt de Meerstromenschool de honderdste leerling. Wij zijn als
school erg trots dat we zo zijn gegroeid. In een latere Dorpsomroeper zullen er foto’s
verschijnen van dit feestelijk gebeuren.

Zoals bekend is de Grote Kerk Groede het
2e weekend van juni gereserveerd voor het
Oldtimer Weekend Groede, dat dit jaar al
weer voor de 11e keer gehouden wordt.
Groot was de verbazing toen er de afgelopen
periode plots een bruidspaar zich meldde bij
de organisatie van het OWG met het bericht
dat ze wilden gaan trouwen. Wat bleek, zij
wonen aan de Markt en waren tot de gedachte
gekomen te trouwen voor hun deur op 10
juni 2017 in de Grote Kerk. Maar toen ze
even naar de website van de kerk gingen en
wilden reserveren, bleek dat het OWG dit al
had gehuurd. Jammer, maar wat dan.
Toch heeft het bruidspaar de stoute schoenen
aangetrokken en het OWG gecontacteerd
om te kijken of er een mogelijkheid was om
één en ander toch te realiseren. Voor het
OWG was het direct een uitdaging om dit te
regelen. Maar gelukkig is dat gelukt!
Het bruidspaar zorgt voor een tent en toiletwagen op Groede Podium, zodat O.W.G. in
tegenstelling tot de laatste jaren nu weer
eens afsluit op de zaterdag op Groede
Podium. De start van de rondrit op zaterdag
is wel op de Markt, maar vanaf 11 uur staat
de Grote Kerk en de ruimte voor de kerk tot
beschikking van het bruidspaar.

Pannenkoekenmiddag op de Meerstromenschool
Op dinsdagmiddag 4 april zijn de opa’s en oma’s van onze kleuters weer
langs geweest op de Meerstromenschool voor onze pannenkoekenmiddag.
Tijdens het eten hebben de kleuters de opa’s en oma’s weer verrast met
liedjes uit de oude doos.
Op het andere deel van de Markt zal er een
happening georganiseerd worden voor de
voetbaljeugd van v.v. Groede. Daar gaan v.v.
Groede en OWG er voor zorgen dat er toch
op zaterdagmiddag tussen 11.00 en 15.30
de nodige activiteiten zijn op de Markt en
dan zullen de voertuigen terugkomen op de
Markt om haring te happen.
Daarna vertrekken de voertuigen naar Groede
Podium, waar de opzet zoals in de eerste jaren
van OWG weer hersteld zal worden, een
heus defilé en bemanning van de bunkers
door een stattic groep. Daar sluiten we af
met een BBQ.
Zo zie je dat door zo’n samenwerking er
weer een andere opzet in beeld komt, zo
heeft elk nadeel zijn ...
We houden jullie verder op de hoogte van
de activiteiten, die we gaan opzetten met
v.v. Groede!

Paasbrunch en schoolreis
Op woensdag 12 april heeft onze jaarlijkse paasbrunch weer
plaatsgevonden en een dag later op 13 april zijn de kleuters op schoolreis naar Pierewiet
geweest. De bestemming van de schoolreis voor groep 3 t/m 8
zal dit jaar Plopsaland zijn.

Cursus
Verkeersregelaar!
Het zonnetje gaat weer schijnen,
iedereen komt weer vanachter de gordijnen.
Het touwtje kan weer uit de deur,
Groede krijgt weer kleur.
De tijd van de mooie evenementen in Groede en omstreken
is weer daar,
nu nog een verkeersregelaar!

Deelname is gratis en
voor iedereen die wil
aanmelden kan via
dorpsvereniginggroede@
gmail.com of via Daisy de
Smet - 06-45358200. Geef
aan met wie u allemaal
deelneemt aan de cursus
en welke datum u kunt.
U krijgt van ons per mail
een bevestiging met de tijd
waarop u wordt ingedeeld,
zodat het netwerk niet
overbelast wordt en wij
iedereen kunnen helpen.

En daarom organiseert Stichting Verenigd Groede
(de voormalige dorpsvereniging) ook dit jaar weer een
cursus verkeersregelaars. De locatie is net als vorig jaar ’t
Torentje. Vorig jaar waren de aanmeldingen te veel voor één
avond, dus doen we er nu twee. 20 en 21 april.
De bestuursleden van Verenigd Groede hebben de cursus
doorlopen en zijn er deze avond om te assisteren bij de te
maken toets. Na het invullen van de toets, krijgt u uw pasje
thuis gestuurd door de Gemeente Sluis.
10
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Nachtvlinders in Groede

Nu volgt er wat cijfermateriaal over de jaren 2015 en
2016 met gegevens van de
dagelijkse vangsten van de
nachtvlinderlichtval in de
Walenstraat te Groede.
Totaal gevangen en gedetermineerde soorten in:
• 2015 + 2016 > 205 soorten
• 2015 > 2034 exemplaren
in 139 soorten.
• 2016: 3323 exemplaren
in 159 soorten.

Nog even en het nachtvlinderseizoen 2017 staat weer
voor de deur. Bij ongeveer
6 a 8 graden Celcius staat
de lichtval weer klaar in de
tuin van Supermarkt van
Iwaarden aan de Walenstraat te Groede.

Deze lichtval dient om
m.b.v. een ultraviolette lamp
van 125 Watt nachtvlinders
te lokken die dan via een
V-vormige gleuf van 1,5 cm
in de val vallen. De val, een
bak van 60 cm. lengte en een
breedte en hoogte van 50 cm,
is gevuld met eierbakjes die
ik op een bepaalde manier
stapel. De gevangen nachtvlinders kunnen zich dan
verschuilen in de donkere,
veilige hoeken en gaten
van de lege eierbakjes. Deze
lichtval staat van zonsondergang tot zonsopkomst op
een vrije plaats in de tuin,
natuurlijk met de lamp aan.
Mocht het regenen, er zit
een soort kapje boven de lamp
zodat er geen kortsluiting kan
ontstaan. Zo zie je, aan alles
is gedacht!
De volgende morgen, lamp
uitschakelen, voorzichtig de

12
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Bosbesbruintje (Macaria brunneata)

eierbakjes met de gevangen
nachtvlinders één voor één
in een transparant bakje
doen en dan ’s avonds de gevangen nachtvlinders determineren, alles opschrijven
en ze weer loslaten. Circa
99% van de nachtvlinders
overleeft dit proces, dus het
is diervriendelijk. De reden
van het transparante bakje
waarin de gevangen nachtvlinders zitten is dat ze dan
op een makkelijke manier
te bekijken zijn, je kan ze
met een vergrootglas bekijken
of eventueel met een lampje
beschijnen zodat je de
soms kleine verschillen per
nachtvlinder goed kan zien
bij de determinatie.

In 2014 was de Nachtvlindergids in het Nederlands
jammer genoeg totaal
uitverkocht, dus dan een
Engelse gids gekocht. De
gevangen nachtvlinders
op naam brengen m.b.v.
deze gids was niet gemakkelijk. Gelukkig kwam in
2015 de redding, een hele
nieuwe veld/determinatie
gids, Nachtvlinders voor
Nederland en België, kwam
uit. Helemaal up to date,
bijgewerkt met de laatste
gegevens, tekeningen,
kaartjes enz. Je kan het vergelijken met de PETERSONS
Gids voor de vogelaars. De
gedetermineerde nachtvlinders in 2014 met de Engelse
gids waren tot 90 % goed op
naam gebracht, het was een
goede leerschool. Ook de
website Vlindernet/nachtvlinders kan je goed raadplegen en last but not least
waren er nog Pieter & Henk
uit Oostburg. Een foto maken
met de I-pad doorsturen
naar Pieter met de vermelding “weer een onbekende”
en de volgende dag had ik
dan weer een nachtvlinder
op naam gebracht. Fijn dat
je op zulke vlinderaars kan
terug vallen!

Peper- en zoutvlinder
(Biston betularia)

Kleine groenbandspanner
(Colostygia pectinataria)

In mijn tuin staan er veel
inheemse planten, struiken
en bomen zoals, wilg, liguster,
appel-perenbomen, meidoorn, sleedoorn, els, hop,
vlinderstruik, kamperfoelie,
lijsterbes e.d. De omgeving
van Groede is vrij groen met
wat braakliggende kruidige
bouwpercelen, een boomgaard, veel moestuinen,
heggen enz. Ook een aantal
grote bomen in de bebouwde kom zoals kastanjes,
lindes, populieren, berken
e.d. Verder staan er ook een
aantal sparren en dennen

en een grote cederboom
in mijn directe omgeving.
Dit alles in een omtrek van
ongeveer 300 meter.
Deze begroeiing werkt als
een magneet op de nachtvlinders, met het gevolg dat
je via de nachtvlinderlichtval
a.d.h.v. de vangsten een goede
afspiegeling krijgt van de
soorten nachtvlinders
(MACRO ) in en om Groede.
De teller met gedetermineerde
soorten MACRO nachtvlinders op 205 soorten en dat
in 2015 en 2016!

Door het vangen/inventariseren en noteren kunnen
de Zeeuwse vlinderaars
deze gegevens gebruiken
om ze door te geven aan
de Zeeuwse Nachtvlinder
Vereniging die heel Zeeland
inventariseert.
Idem voor de club die de
Nacht van de Nachtvlinder
organiseert in heel Europa
met als hoofdzetel Luzern
in Zwitserland. Deze club
verzamelt de nachtvlinder
gegevens van een paar
dagen uit heel Europa op de
data die van te voren zijn
opgegeven. Het ene jaar wat
vroeger in het nachtvlinderseizoen en het andere jaar
wat later in het nachtvlinderseizoen. Dit jaar 25-26-27
augustus 2017.
Namens de organisatoren:
Huib, Pieter en Henk.

Nationale Nacht van de Nachtvlinders op 26 augustus 2017!
Op deze nachtvlinderavond/nacht die
om 20.00u begint kunt u dit alles zien,
vangen op verschillende manieren en
het determineren en natuurlijk weer
loslaten van de vlinders.

magneet werken op insecten en vlinders/
c.q. nachtvlinders. Deze teelten worden
door Biosfeer weer gebruikt in allerlei zalfjes, tincturen enz. Nieuwsgierig hiernaar,
Google naar biosfeer groede.

Wij zijn met 3 man aanwezig om alles uit
te leggen en te laten zien. Ook is er een
mooie dia reportage over nachtvlinders die
ter plaatse bekeken kan worden met de
nodige uitleg. Wist u dat ongeveer 20%
van de bloesem door nachtvlinders
bestoven wordt?

We hopen op een grote opkomst op de
NNN (Nationale Nacht van de Nachtvlinder
2017). Als u komt, neem wel een zaklamp
mee of een headlampje, wel zo handig!

Deze avond/nacht vindt plaats bij de
Bio Kwekerij Biosfeer te Groede, waar
we gastvrij worden ontvangen.
Waarom daar? Heel veel bloemen,
planten, struiken en teelten die als een

26 augustus 2017, 20.00u
Scherpbierseweg 1, 4503GR Groede
Informatie:
iwaardengr@zeelandnet.nl
of 0117371270
De Dorpsomroeper	
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Weet u het nog? Een jaar geleden stelden we in de rubriek ‘Nieuw in Groede’ twee
nieuwe dorpsbewoners aan u voor; Ruud van Leeuwen en Emmy de Koeijer, woonachtig aan de Casembrootstraat. We vroegen ons af wat hun ervaringen zijn met
Groede nu ze hier al meer dan een jaar wonen. Met veel plezier hebben ze ons een
leuke column aangeleverd.

Nieuw in Groede

Een jaar
later..

intussen ook erg veel van coöperaties
en zonne-energie. We zijn niet alleen
deelnemer in Zonne Energie Coöperatie
Sluis-Schoondijke U.A., ik ben ook lid van
het bestuur. Door al deze dingen hebben we
al ontzettend veel leuke en aardige mensen
hier in het dorp leren kennen en voelen we
ons al erg thuis. Misschien kom je ons in
de toekomst ook nog bij andere activiteiten
tegen en leren we nog veel meer mensen
kennen.
Oh ja, in het interview van vorig jaar hebben
we ons buxus overschot gemeld. Ter info,
we hadden een tuin vol met buxussen en
waren daar geen liefhebber van. Ook dat
heeft ons weer leuke contacten en een opgeschoonde tuin opgeleverd. Samengevat,
een hele goede beslissing om hier te komen
wonen!

Van Hoeve Sierteelt

Kwekerij “De vier jaargetijden”

Wanneer willen veel vrienden en kennissen
komen logeren? Door in Groede te gaan
wonen. Iedereen weet ons te vinden. De
reacties op onze verhuizing naar Groede
varieerden van ‘kan het nog verder’ tot ‘is
dat nog wel Nederland?’ Maar nu, ruim een
jaar verder, heeft iedereen de voordelen ontdekt. Aan logees geen gebrek en dat is echt
reuze gezellig. Het heeft alleen een klein
minpuntje, dat ontdekten we na verloop
van tijd. Degene die komt heeft een paar
dagen vrij om leuke dingen te gaan doen;
wandelen, fietsen, terrasje pakken en lekker
uit eten gaan. Wij vinden die dingen ook erg
leuk en passen ons gewillig aan, maar het
heeft wel invloed op je productiviteit in het
huis, onze lijn en daarnaast kost het ook wel
wat. Maar, het is reuze gezellig en relaxed.
Daarnaast is er ook het gewone leven. Wij
wonen nu dus ruim een jaar op de Groe
(zie interview in Dorpsomroeper een jaar
geleden) en zijn helemaal gelukkig. Dat
waren we voor die tijd ook al, maar hier
wonen voegt iets toe (niet alleen gasten).
14

De Dorpsomroeper

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

Daisy & D

avey

Alle clichés (daarom zijn het ook clichés)
zijn aanwezig: rust, ruimte, zonlicht, strand,
natuur, en er zijn nog meer fijne dingen op
te noemen.
Een hele belangrijke wil ik apart benoemen:
de bewoners van Groede en hun activiteiten.
In het interview gaven we aan dat we actieve
dorpsbewoners wilden worden, en actief
zijn we intussen. Sterker nog, we worden er
zelf veel wijzer van. Ruud is tegenwoordig
helemaal ‘in het licht’. Hij heeft al enkele
malen artiesten in de Grote Kerk in de
schijnwerpers gezet. En helpt hij mee bij het
aansluiten van de kabels voor het geluid.
Zelf heb ik een heel klein beetje geholpen
bij het Groede Festival. Helaas niet op de
zaterdagmiddag en zondag zelf want, je
snap het al, wij hadden logees. Ik weet

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

Rectificatie

In de vorige editie van de Dorpsomroeper
stond bij het item ‘Nieuw in Groede’ dat
Daisy en Davey Bril zijn komen te wonen op
Everaarslaan nummer 26. Uiteraard moest
dit Everaarslaan nummer 16 zijn. Gelukkig
was buurman Piet Leenhouts van nummer
26 al even langs geweest bij Daisy en Davey
om te vragen of zelfs de postbode nog niet
mis was geweest door deze typfout in de
Dorpsomroeper… Gelukkig was dit niet
het geval en hebben Daisy en Davey op een
originele manier kennis gemaakt met de
buurman.
We danken onze oplettende lezers om het
bij ons onder de aandacht te brengen!
De Dorpsomroeper	
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Kampioenschap voor de JO19-1

16

Het combinatie elftal JO19-1
van Groede en Cadzand is
kampioen geworden van
de 3de klasse in de najaarscompetitie. Het kampioenschap werd in december al
in de wacht gesleept door een
keurige 1 – 3 overwinning
op Terneuzense Boys.

was het Jordy Martlé die
op zeer fraaie wijze het
kampioenschap veilig stelde.
Met een vrije trap vanaf
20 meter krulde hij de bal
prachtig in de winkelhaak,
een stijlvol doelpunt om het
kampioenschap extra glans
mee te geven.

De spelers waren vooraf
redelijk zenuwachtig voor
deze kampioenswedstrijd,
maar al snel verdwenen
die zenuwen toen Mike
Verkruijsse de openingstreffer scoorde. Het elftal
van trainer Angelo Martlé
begon daarna beter en beter
te draaien. Niet veel later
was het wederom Mike
Verkruijsse die zijn bijnaam,
Mighty Mike, eer aan deed
door de 0 – 2 op het scorebord
te schieten. Terneuzense
Boys deed nog wat terug
door de aansluitingstreffer
te maken, maar uiteindelijk

Na het laatste fluitsignaal
barstte het feestgedruis los.
Er was speciaal een schaal

De Dorpsomroeper

gemaakt voor dit kampioenschap en natuurlijk mochten
ook de kampioenshirts niet
ontbreken. Het feest werd
verder gezet in de kantine
van de Groe en was er een
heuse rondrit op de platte
boerenkar.
Felicitaties nogmaals aan
alle spelers en trainers met
dit behaalde succes!

Stickers, vaantje, muts, mok of sjaal,
v.v. Groede heeft het allemaal !

Deel 2 van de serie “Heel
Groede plakt” is inmiddels
aan de gang. Na de voetbalplaatjes kunnen er nu grote
en kleine stickers van v.v.
Groede geplakt worden.
Geen broodtrommel, kliko,
tas, koffer, laptop, jongens-,

of meisjeskamer kan nu nog
zonder sticker van v.v. Groede.
Behalve stickers is ook het
vaantje van v.v. Groede
nieuw in het “merchandising “
assortiment. Eerder bekend
waren al de Groede-muts,
mok en sjaal.

Alle attributen zijn
verkrijgbaar in de kantine
van v.v. Groede en bij
tankstation van den
Hemel.

Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
www. het-overleg.nl
De Dorpsomroeper	
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Terug in de tijd met de Dorpsomroeper
Onderaan deze rubriek plaatsen we
normaal gezien telkens een oproep met
de vraag of u nog oude Dorpsomroepers
voor ons heeft. Hier krijgen we regelmatig
reactie op, wat we als redactie natuurlijk
erg op prijs stellen. Zo kregen we deze keer
een reactie van Joan Risseeuw, waarvoor we
Joan van harte willen bedanken!
Bij het doorbladeren van het door haar
aangeleverde Dorpsomroeper materiaal,
kwamen we uit bij een Dorpsomroeper van
2006. We zagen hierin een oproep staan van
een bedrijf dat op zoek was naar huisvrouwen
die snijbloemen ‘veilingklaar’ wilde maken
in de maand mei.
Bij het lezen van dit artikel bedachten we
ons dat dit natuurlijk ook een functie was
van de Dorpsomroeper, het bij elkaar brengen
van vraag en aanbod in Groede. Links en
rechts krijgen we regelmatig oproepjes voor
verenigingen of bedrijven die vrijwilligers
of personeel nodig hebben. We hebben
verderop in deze Dorpsomroeper dan ook
een prikbord gemaakt, waarop zomaar wat
oproepjes staan waarop u kunt reageren.

Kent u Laurens Joensen? Of Janos Koolen
en Joost van Es? Of…Fay Lovsky?
We denken van wel.
Toch… een kleine introductie….
Een ontmoeting van vier
gelijke geesten, waarbij de
muziek groter is dan de som
der delen. Van Thorshavn
naar een boerenschuur bij
het licht van een blauwe
maan komt de machine op
stoom. Onderweg op een
bed van snaren worden verhalen gedeeld en melodieën
uitgewisseld. Op zoek naar
de zuiverste noot in een reis
die nooit eindigt.
Groede Live! presenteert
met gepaste trots:

Zaterdag
6 mei 2017
Steam Power!!

De vier ras-muzikanten
hebben hun sporen ruim
verdiend op podia in binnenen buitenland en zijn op
vele albums te horen. Ze
speelden met o.a. Henny
Vrienten, Frédérique Spigt,
Kaz Lux, en Magna Carta.
Maar juist in een intieme
zaal en niet in dienst van
grote namen gebeurt het.
Onderling gelijkwaardig
kan de creativiteit vloeien en
elk optreden is een nieuw
avontuur met prachtige
teksten en instrumentale
virtuositeit. Het repertoire
bestaat grotendeels uit eigen
werk met een flinke dosis
bluegrass met zang, viool,
mandoline, gitaar, bas en meer.

Laurens Joensen
– zang, gitaar
Janos Koolen
– zang, mandoline, banjo
Joost van Es
– zang, viool
Fay Lovsky
– zang, bas en meer
Het voorprogramma wordt
verzorgd door niemand
minder dan Tovlock.
De uit GROEDE afkomstige
Singersongwriter haalt
inspiratie uit het bijzondere alledaagse, ontmoet
hem ‘ergens tussen Harry
Sacksioni en Radiohead’ of
er voorbij….
We kijken uit naar een
spetterend en inspirerend
concert. Volle kracht!!

Hopelijk levert het wat op, wie weet. En
anders zeggen we op zijn Cruyffiaans; niet
geschoten is altijd mis!

Steam Power!!

Zaterdag 6 mei 2017
Steam Power!!
* Deur en bar open om 19:15 uur.
* Voorprogramma Tovlock: 20:00- 20:30 u
* Steam Power: 20:45 u tot…… we laten
ons verrassen
Volwassenen: € 15,00
Jongeren tot 18 jaar: € 10,00
18
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Tovlock

Wil je zeker zijn van een plaats…
bestel dan alvast je kaarten via
www.grotekerkgroede.nl > Concerten.
Online bestellen lastig? Indien niet
uitverkocht zijn er kaarten verkrijgbaar
aan de kassa.
Meer weten over de artiesten zelf?
Bekijk hun website of Facebook pagina.
OF.. de Facebook pagina van Groede Live!

De Dorpsomroeper	
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De trouwe Feyenoord
supporters uit de Groe!

Als voetbalclub Feyenoord weer eens
thuis speelt, dan stroomt heel Rotterdam
vol en laten de supporters de Kuip weer
kolken. Bovenin het Vak J op rij nummer
24 bevinden zich dan standaard ook een
groep Zeeuws Vlamingen, waaronder
enkele Groedenaren! Door weer en wind
en in goede en in slechte tijden zijn zij
aanwezig om hun club te steunen.
Met twee auto’s rijden ze richting Rotterdam,
dit seizoen met een vaste groep bestaande
uit de Groedenaren Anton Casteleijn, Harry
Ruissen en George Dusarduijn. Samen
met Sam de Vilder uit Breskens en Cees de
Koning en Gerrie de Smidt uit Oostburg
vormen zij de vaste club die zowat elke
thuiswedstrijd van Feyenoord bezoeken. Op
een seizoen missen ze hooguit een enkele
wedstrijd, want voor bijvoorbeeld verjaardagen,
daar blijven ze niet voor thuis.
Het begon allemaal begin jaren ’90, toen
Adri Risseeuw uit de Groe (ook wel bekend
als ‘Rolo’) en Erik Bleijenbergh uit Hoofdplaat
een seizoenskaart kochten en iedere thuiswedstrijd van Feyenoord bezochten. Maar
20
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toen Erik verkering kreeg, ging hij wat minder
vaak naar de voetbal en zo kon Harry
Ruissen op de seizoenskaart van Erik mee
naar Rotterdam. En dat beviel Harry wel,
hij kocht het seizoen erop direct zelf een
seizoenskaart. Anton (in 1996) en George
(in 2000) volgden later ook. In de loop der
jaren zijn er verschillende Zeeuws-Vlamingen
bij hun aangesloten en ook weer afgevallen.
Zo is Rini Bouwens ook enkele jaren met
veel plezier meegegaan.

Als Feyenoord op zondag thuis speelt om
14:30u, dan vertrekken de auto’s uit Groede
rond kwart voor 10. Om kwart voor 12 staat
hun auto geparkeerd in het Rotterdamse en
arriveren ze bij Bennie Beer, hét stamcafé
van de Feyenoord supporters en uitgebaat
door Bennie Wijnstekers. Met hem maken
ze altijd wel een praatje op hun vaste plek
in het café. Om half 2 vertrekken ze richting
het stadion, waar ze altijd eerst een zak
friet kopen voor ze naar binnen gaan. Om
2 uur lopen ze het vak in en geven ze een
hand aan al de bekenden die ze in het vak
tegenkomen. In de loop der jaren kennen
ze inmiddels zowat iedereen wel in het
vak, dat tekent de gemoedelijke sfeer! Na
de wedstrijd rijden ze direct terug naar de
Groe, waar ze rond 19:00u arriveren.
Als Feyenoord dan eens heeft verloren na
een slechte wedstrijd, dan kan het wel eens
stil zijn op de terugweg in de auto. Zo staat
de mannen nog steeds het UEFA Cup toernooi van het jaar 1997/1998 levendig bij.
Feyenoord verloor toen thuis van Freiburg
met 0-3, nadat het in Duitsland had gewonnen
met 1-3, waardoor ze waren uitgeschakeld.
Ook na nederlagen tegen aartsrivaal Ajax is het
vaak veel stiller in de auto dan gebruikelijk.
Maar tegenover deze diepe dalen zijn er
natuurlijk ook hoogtepunten geweest.
Feyenoord werd kampioen in het seizoen
’98/’99 en won de UEFA Cup in het seizoen

2001/2002. Ze krijgen nog steeds kippenvel
als ze terugdenken aan het moment dat
Pierre van Hooijdonk in de kwartfinales
van de UEFA Cup in blessuretijd scoorde en
ervoor zorgde dat er strafschoppen moesten
komen, waarin Feyenoord de betere bleek
te zijn. Als u binnenkort nog eens in de
gelegenheid bent moet u het nog maar eens
terugkijken, dan weet u dat deze Groese
mannen in dat stadion zaten; geweldig!
Maar de afgelopen jaren bleven de kampioenschappen uit. Sinds het seizoen
1998/1999 wacht het Rotterdamse legioen
al op een kampioenschap. Na bijna 20 jaar
lijkt daar dit seizoen toch verandering in te
komen. Feyenoord staat al sinds speelronde
1 bovenaan in de Eredivisie. Zou het er dan
toch weer van gaan komen…? Op die bewuste
vraag komt geen specifiek antwoord van de
Groese Feyenoorders, wel vertellen ze dat
het alweer lang geleden is dat ze zo’n gevoel
hebben gehad als nu. Maar, men moet de
huid niet verkopen voor de beer geschoten is.
En daarom berusten ze zich op hun gevoel
en hopen ze dat het er weer van zal gaan
komen. En als dat zo is, dan stroomt de
Coolsingel weer vol en zal ook deze Groese
enclave erbij zijn om het kampioenschap te
vieren met hun Feyenoord.
We wensen alle Groese Feyenoord supporters
veel succes toe de komende periode. Met
nog enkele wedstrijden te gaan breekt er
een spannende tijd aan. En als de ranking
van de Eredivisie er op de laatste speeldag
nog steeds zo uit ziet als de ranking na de
eerste speeldag, dan zal het wat minder stil
zijn in de auto van Anton, Harry en George!

Anekdote

In de jaren ’90 waren Regi Blinker
en Gaston Taument dè topspitsen
van Feyenoord. Bij de familie Casteleijn
in Groede liepen er toentertijd twee
lieve hondjes rond met de namen,
u raadt het al, Blinker en Taument….
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21

Seizoen L.T.V. Con Forza weer van start
Het seizoen staat weer
voor de deur voor onze
tennis en Jeu de Boules
vereniging.
‘Ut Giet Aon’ zeggen ze in
Friesland. We èhn d’r zin
in! Dit jaar zijn we weer de
eerste vereniging in de regio
die hun banen klaar hebben
liggen voor het komende
seizoen. Met volle zin
stonden we op donderdag
9 maart al op de baan voor
een partijtje dubbel en een
enkel. Voor degene die ook
eens de heerlijke sensatie
van tennissen mee wilt
komen maken, nodigen we
je uit om eens mee te doen.
Tennissen kan je tot je 70e
en zelfs 80e blijven doen.
Zo hebben we vanaf 1 april
iedere donderdagavond een
toss avond. Dan wordt er
willekeurig tegen elkaar
gespeeld door middel van
een ‘toss’. Heb je geen racket
en wil je het toch eens proberen dan hebben wij zeker
nog een racket voor je. Je
bent van harte welkom.
Ook voor onze Jeu de Boules
vereniging kan je op donderdagavond en zondagochtend
vanaf half elf gewoon het
terrein op komen.
Onze tennisleraar Nico
staat vanaf dinsdag 11
april voor u klaar. De lessen
voor de jeugd hebben we
bewust naar dinsdagmiddag
verplaatst, omdat ze op
woensdagmiddag vaak een
verjaardagsfeestje hebben
en ’s avonds is er ook al
voetbaltraining.
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Voor de jeugd hebben we
veel op het programma
staan. Met de omliggende
verenigingen worden de Kids
Fun Dagen georganiseerd.
Dit houdt in dat er 7x|
uitgewisseld zal worden
met o.a. Breskens, Sluis,
Schoondijke, Aardenburg,
Ijzendijke en Biervliet. In
september komen ze bij
ons. De jeugdleden krijgen
hierover nog info tijdens de
tennisles. De eerste vindt
plaats op zondag 21 mei in
Biervliet en de laatste op 8
oktober in Groede.
Onze sponsormogelijkheden
zijn trouwens zeer uitgebreid
en uiteraard is iedere
sponsor welkom. In het
kader van gezond sporten
bieden we bijvoorbeeld de
mogelijkheid aan om ons
te helpen investeren in de
gezondheid van de jeugd
van Groede en Nieuwvliet.
Vanaf 69 tot 100 euro kunt
u als sponsor een bedrag
doneren waarmee we een
gedeelte van de lessen betalen
aan onze professionele
tennistrainer Nico van
Kerckhove. Voor de jeugd
is het belangrijk dat ze
sporten. Tennis is een goede
manier om de stilzittende
jeugd toch te laten bewegen,

tennis is toegankelijk voor
iedereen. Wij als vereniging
bieden GRATIS tennislessen
aan de jeugd van Groede
en Nieuwvliet. Dit vind u
nergens. Onze eerste sponsor
heeft zich hiervoor al
gemeld. Cafetaria de Zagerij
wilt uiteraard ook dat de
jeugd gezond blijft en zijn
we dan ook zeer dankbaar
dat ze met een bord en een
donatie ons willen sponsoren. Ook dank aan 4 nieuwe
sponsoren zoals Hubo’s
Drankboetiek, Strandhuys
de Vrijbuyter, Signtex en
Groosman Techniek.

Uit de oude doos!
Ditmaal in de categorie “uit de oude doos”
een foto van een bewaard gebleven barak
van het woonoord Duinoord in Groede,
welke naast graanhandel Risseeuw stond
aan de Woordweg. Dit woonoord was één
van de 90 woonoorden van Nederland waar
in de jaren vijftig en zestig, Molukse families
werden ondergebracht. In Zeeland waren
er 19 van deze woonoorden, waarvan er 4
in Zeeuws-Vlaanderen. In Breskens stond
het woonoord “de Haven”, in Oostburg
stond de “Wilgenhof” en in Aardenburg

de “Rodanborgh”. Volgens Groese bronnen
zou in het Duinoord aan de Woordweg, dat
destijds helemaal doorliep tot aan de bocht,
onder meer de familie Pattinama gewoond
hebben. Veel informatie hebben we hierover niet kunnen vinden, dus mocht u meer
weten dan horen wij dat graag. De barak
op de foto is inmiddels afgebroken en een
parkeerplaats voor in de plaats gekomen.
Aan de achterkant van de graanhandel is
nog een deel van een andere barak te zien
van Duinoord.

Bij ons kan je nog lekker
ouderwets op gravel spelen.
Banen zijn evt. ook te huur.
Neem een dagkaart, weekkaart of een lidmaatschap
en geniet van de ruimte en
vrijheid die wij u bieden op
onze accommodatie. Losse
kaarten zijn verkrijgbaar bij
tankstation van den Hemel,
kapsalon Indigo en uiteraard
in de kantine indien deze
geopend is.
Voor meer info kijk op
www.con-forza.nl
Uw razende reporter
Piet Sam-press.
06 46084545

Via deze weg willen we u uitnodigen om ook een oude Groese foto in te zenden die we
mogen plaatsen in de Dorpsomroeper. Van oude klassenfoto’s tot opmerkelijke foto’s die
bijna nergens meer in het archief te vinden zijn, we zien ze graag verschijnen. Stuur ons een
bericht via dorpsomroeper@gmail.com, geef ze persoonlijk af aan één van de redactieleden
of bel 0117-371752, we kunnen de foto dan ook (komen) inscannen.
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Het was op een maandagmiddag rond de klok van
15.00 uur, ik doe de deur
van de gang open en zag
hem al gelijk liggen. Tussen
alle witte exemplaren was
hij de enige met een ander
kleurtje, een kleurtje dat
lastig te omschrijven is.
Velen zullen zeggen dat de
kleur blauw is, sommigen
zullen misschien de kleur
paars in de mond nemen,
ik zelf omschrijf de kleur
als “belasting-blauw”. Dat is
namelijk de kleur van de
belasting-aangifte enveloppen, die elk jaar rond deze
tijd op de mat vallen.

De belasting aangifte, een
werkje waar ik vroeger erg
tegen opzag en minimaal
een week voor moest
uittrekken; loonstrookjes
erbij pakken, banksaldo’s
opgeven, hypotheek gegevens nagaan etc.. Dagen
lang allerlei dingen gaan
opzoeken en uitpluizen. Dit
jaar heb ik mijn belasting
aangifte gedaan binnen
het half uur. Het enige
wat ik moest doen was op
“volgende” klikken, want
alles stond al netjes voor me

ingevuld. Het gevoel was
twee-ledig, aan de ene kant
makkelijk dat ik mijn aangifte binnen het half uur af
had. Aan de andere kant was
het ook wel benauwend om
te zien hoeveel de belasting
van me weet. Het enige wat
ze niet weten is hoeveel er
in die oude sok van mij zit,
maar ook dat zullen ze in de
toekomst vast voor mij gaan
invullen.

op internet weet men veel
van mij, vorige maand nog
heb ik even gezocht naar
een nieuwe koelkast op het
wereld wijde web, sindsdien
lijkt het wel of het internet
alleen nog maar koelkastadvertenties heeft. Op elke
website waar ik naar toe ga,
staan er nu koelkastadvertenties.

En niet alleen de belasting
weet veel van mij, want
kom ik bij een nieuwe doktor
dan weet hij al voordat
ik de praktijk binnen
stap wat mijn bloedgroep is en welke
kwaaltjes ik in
het verleden
heb gehad.
Kom ik bij
een autogarage binnen, dan
weten ze al voordat ze de
auto hebben gezien welk
onderdeel er vervangen
moet worden. En door
middel van mijn bonuskaart krijg ik bij de Albert
Heijn alleen aanbiedingen
voor producten die ik
lekker vind. Maar ook

Deze rubriek is vernoemd naar een bekende quote van één van de prominenten van Groede,
te weten Piet Brakman. In zijn veel mee gezongen nummer “De mensen, ze zeggen” refereert
hij naar de alledaagse gesprekken die plaats vinden op lokale plekken zoals een hoek van de
straat, of gesprekken die gevoerd worden “mee een pint int cafe”. Geen zakelijke gesprekken
met financiële of economische onderwerpen, maar luchtige en vluchtige gesprekken met meer
woorden dan inhoud. Het is voor die gesprekken dat deze rubriek is geschreven. Na het lezen
van deze rubriek zult u met een vraag blijven zitten, die u tijdens zo’n alledaags gesprek eens
kunt bespreken en bij voorkeur natuurlijk op d’n oek van de straate.
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En dan hebben we het nog niet gehad over
het fenomeen “social media”. Als je tegenwoordig in een beschonken bui een gekke
streek uithaalt, wordt dat binnen de minuut
gedeeld via Snapchat, Facebook, Twitter of
Instagram. Vroeger werd er hartelijk om
gelachen en was men dat twee dagen later
alweer vergeten. Vandaag de dag kan dat
in het slechtste geval je een zeer lange tijd
achtervolgen. Dat is naar mijn mening een
groot nadeel van social media, de spontaniteit
verdwijnt uit de samenleving. Een leraar of
lerares zal wel uitkijken op zaterdagavond
om eens gek te doen, voor je het weet staat
het online en lachen alle leerlingen je de
maandagochtend uit.
Kortom, ons leven ligt op de straat. Men
weet alles van ons. En dat is niet zozeer
negatief, want ik vind het wel een prettig
idee dat mocht ik een ongeluk krijgen, de
ambulance niet eerst allerlei testen moet
gaan uitvoeren om te weten welke bloedgroep ik heb en waar ik allergisch voor
ben voordat ze me daadwerkelijk kunnen
helpen. Het is ook wel prettig dat de Albert
Heijn mij niet lastig valt met kortingen op
worteltaart, die ik helemaal niet lust. En
het is ook prettig dat ik niet zelf moet gaan
uitzoeken welk onderdeel van mijn auto
aan vervanging toe is. Wat mij betreft mag
iedereen alles van mij weten, want op die
oude sok na, heb ik niks te verbergen. Maar
ook al hebben we niks te verbergen, vinden
sommige het toch geen fijn gevoel. Ik ben
dan ook benieuwd naar uw mening over dit
onderwerp, hoe prettig vind u het dat men
alles van ons weet? Ik bespreek het graag
met u. En dat ik dit het liefst op de hoek van
de straat met u wil bediscussiëren, is denk
ik ook geen geheim meer.
S.Z.

Dé plek waar uw
communicatie begint.
www.pietersmedia.nl

Specialist in
renovatiewerken
en sierbestrating voor
particulieren en bedrijven
Noordstraat 6, 4503 AJ Groede,
Tel. 0117-372045 (kantoor)
GSM. 06-12399522 (renovatie) GSM.
0613804276 (bestrating / grondverzet)

www.grovebo.nl

Ze weten ook alles
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Nationale Voorleesdagen
Van 25 januari tot en met 4 februari
werden de Nationale Voorleesdagen
georganiseerd. Dit jaar was het prentenboek ‘De kleine walvis’ het themaboek
van deze dagen. Dit boek gaat over Boy,
die samen met zijn vader en zes katten in
een vissershuisje woont. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis
op het strand. Dat is het begin van een
bijzondere vriendschap…
Op de foto kun je zien dat onze thematafel
helemaal in de stijl was van De kleine
walvis: dingen die in en om het strand te
vinden zijn, bijvoorbeeld een vuurtoren,
vissen, een klein bootje, Boy en natuurlijk
de kleine walvis. Het boek hebben we in
stappen voorgelezen bij de kinderen: eerst
hebben we alleen de voorkant van het
boek bekeken en hierover gepraat, daarna
hebben we de platen in het boek bekeken
en ten slotte hebben we het verhaal gelezen.
Het is mooi om te zien hoe de kinderen met
dit verhaal meegroeien: op het eind kunnen
zelfs de jongste kinderen het verhaal navertellen of nabootsen met de voorwerpen van
de thematafel.
Omdat dit thema ons zo aansprak: de omgeving waar het verhaal zich afspeelt is heel
bekend bij onze peuters, hebben we maar
liefst vier weken gewerkt aan dit thema.
We hebben walvissen gemaakt, de zee met
onze handen geverfd, gekleurd, geplakt
en gezongen. Ook hebben we van de grote

Voorjaarsconcert Muziekvereniging
Nieuws van
Peuterspeelzaal
‘De Schavuitjes’

blokken een ‘boot’ gebouwd waaruit we
konden vissen met de hengel.
Tijdens deze voorleesdagen zijn er natuurlijk
ook anderen geweest die aan de kinderen
hebben voorgelezen. We hebben kinderen
uit groep 7/8 van de Meerstromenschool op
bezoek gehad en op de laatste dag zijn er een
opa en oma geweest om voor te lezen. We
hebben toen ook wafels gegeten! Voorlezen
is een feest!
Nu zijn we gestart met het thema ‘Dit
ben ik!’ uit Puk & Ko. In dit thema staat
het lichaam van de kinderen centraal. De
kinderen bekijken onder andere uit welke
onderdelen het gezicht bestaat en wat je
met de verschillende gezichtsonderdelen
kunt doen. Ze ruiken met hun neus, poetsen
hun tanden, maken hun gezicht schoon en
kijken afwisselend boos en blij.
Zo zie je maar, bij de Schavuitjes wordt er
niet alleen gespeeld met de kinderen, maar
we zijn ook actief bezig met diverse thema’s.
Onze thema’s sluiten niet alleen aan bij de
feestdagen en jaargetijden, maar wij werken
ook met de thema’s uit Puk & Ko. Dit is een
totaalprogramma voor peuterspeelzalen.
Puk & Ko stimuleert de brede ontwikkeling
van peuters, want de eerste stapjes op het
gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen aan bod.

Zoals in de vorige editie
van De Dorpsomroeper
was aangekondigd, heeft
Muziekvereniging GroedeBreskens voor haar jaarlijkse Voorjaarsconcert De
Groe als locatie gekozen.
Op zaterdagavond 27 mei
vindt het concert plaats in
de Grote Kerk op de Markt.
Het programma bevat werken
van zeer uiteenlopende
aard met als hoofdkenmerk
“voor elk wat wils”. Als
programmavorm is gekozen
voor een muzikaal drieluik
bestaande uit afzonderlijke
optredens door de voltallige
muziekvereniging, de slagwerkgroep en “last but not
least” een optreden van de
“Muziekkidz”.
Zaterdag 27 mei in de
Grote Kerk te Groede
Aanvang: 19.30 u
Entréé: € 5,00 (incl. kopje
koffie of thee) Kinderen tot
16 jaar gratis.
Kaartverkoop aan de zaal
vanaf 19.00 uur.
Muziekkidz
Deze groep wordt gevormd
door jeugdleden die al

een tijdje een zelfstandige
samenspelgroep vormen.
Naast hun opleidingslessen,
repeteren ze wekelijks met
elkaar om zo hun vaardigheden
te verhogen met als doel de
aansluiting bij het “grote
harmonie orkest”. Dat ze dit
punt dicht zijn genaderd,
mag blijken uit het feit dat
aan hun een deel van het
drieluik in ons aankomende
concert is toegewezen.
De Muziekkidz zijn
ontstaan uit een samenwerkingsverband met OBK
Hoofdplaat en de leden zijn
dan ook uit beide kernen
afkomstig met als doel een
volwaardig muziekkorps

in beide dorpen voor de
toekomst te behouden.
Toekomstige Muziekkidz
zijn natuurlijk zeer welkom
binnen ons orkest. Op
maandagavond van 18.30u
tot 19.15u, repeteren de
Muziekkidz wekelijks in
MFC ‘ de Korre’ te Breskens.
Ben je nieuwsgierig? Kom
dan eens kijken en misschien
wordt de volgende saxetrompetoeter wel door jou
bespeeld! Ook kan je altijd
contact opnemen met
onze secretaris, voor meer
informatie (06-40722526,
www.breskensgroede.nl of
secretariaatbreskensgroede@
gmail.com).

Momenteel bezoeken 15 kinderen uit Groede en
Nieuwvliet de speelzaal. Mocht u belangstelling
hebben, dan kunt een keertje komen kijken. Wij
zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30 – 12.00 uur. Ons adres is Monnikenstraat 4
(Torentje) in Groede. U kunt ook contact opnemen
met het ons kantoor in Terneuzen >0115 – 612368.
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Per 1 januari 2017 telde de
Seniorensoos 101 leden.
Deze leden steunen de
soos d.m.v. de jaarlijkse
contributie waarvoor wij
alle leden zeer erkentelijk
zijn. Op de Algemene Ledenvergadering zagen we jammergenoeg maar 18 leden
terug. Uiteraard werd de
komst van deze leden wel
zeer op prijs gesteld.
De Algemene ledenvergadering werd gehouden
op dinsdag 28 februari jl.
in het Soosgebouw. Het
was een vergadering die
vooral in het teken stond
van een bestuurswisseling.
Door de verhuizing van
Ben Sanders was er een bestuursfunctie vrij gevallen
die nog altijd niet ingevuld
was, zodat er 4 bestuursleden
resteerden. Aftredend en
niet herkiesbaar was Mevr.

Lena van Quekelberghe.
Zij maakte gedurende 19
jaar deel uit van het bestuur. Piet Klaaysen heeft
zich kandidaat gesteld en
is in het bestuur gekozen
zodat er in elk geval al 1
plaats ingevuld is. Omdat
in januari 2018 de heer
Piet Brakman zal aftreden
als voorzitter en niet
herkiesbaar zal zijn, is er
dus dringend behoefte aan
iemand die tegen die tijd
een bestuursfunctie wil
aanvaarden.
Ook is er naast het bestuur
behoefte aan vrijwilligers
die de taken van het bestuur kunnen verlichten.
Er is al een werkgroep
voor het onderhoud van
het gebouw. Een werkgroep kan bestaan uit twee
of meer personen die dan
een bepaald project voor
hun rekening nemen,
zoals bijvoorbeeld het
uitzetten van enkele fietstochtjes, boodschappen
doen voor de bingo, post/
uitnodigingen bij de leden
bezorgen.

De seniorensoos zou graag
1 x per maand een fietstochtje organiseren waar
iedereen zich bij kan aansluiten. Dus fietst u graag?
En vindt u het gezellig om
samen te fietsen? Meldt
u dan aan als vrijwilliger
om zo’n fietstochtje uit te
zetten.
Het computerproject
heeft enige vertraging
opgelopen omdat er een
meningsverschil was met
de Delta over de offerte.
Er wordt gewerkt aan een
goede oplossing voor beide
partijen.
Hebt u nog vragen over de
seniorensoos of wilt u zich
aanmelden als bestuurslid
of vrijwilliger neem dan
contact op met één van de
bestuursleden.
P.Brakman, voorzitter
tel.371402
P.Klaaysen, secretaris
tel.371666
Sj.Frielink, penningmeester
tel.06-30 44 23 01

De gezamenlijke maaltijden in samenwerking met Travalje Subiet beginnen
langzaam aan wat meer bekendheid te krijgen. Hebt u de maaltijden nog niet
geprobeerd? Elke laatste woensdag van de maand kunt u aanschuiven voor een
heerlijke warme maaltijd ( + dessert) voor slechts €4,- p.p. Kom gezellig mee-eten
en steun dit mooie initiatief. Meer informatie op de affiches die op diverse plaatsen
in het dorp hangen. U kunt zich aanmelden bij Piet Brakman tel.371402.

Het Reumafonds bedankt alle collectanten en
inwoners in Groede voor hun inzet en bijdrage
aan de landelijke collecteweek.
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Tijdens de collecte van 13 tot en met
18 maart 2017 is in Groede in totaal
€ 339,92 opgehaald.
Meer informatie over het Reumafonds
vindt u op www.reumafonds.nl
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Jaarmarkt Groede
een begrip in de streek. Een evenement waar
we als Groedenaren hard aan werken met z’n
allen en waar saamhorigheid centraal staat.
Op 28 juli 2017 zal de Jaarmarkt in Groede
weer plaatsvinden maar dit kunnen we niet
zonder de actieve vrijwilligers in ons dorp. Mocht u
zin en tijd hebben om ons als jaarmarktcomite
te helpen rond en op de dag van de jaarmarkt,
neem dan contact met ons op via:
Email: groedejaarmarkt@gmail.com
Imre Hubregtsen: 0623289027
Daisy de Smet: 0645358200
Alvast bedankt!
Het Jaarmarktcomite Groede

Grote Kerk
Wij zoeken dringend mensen die een
paar keer per maand een paar uur in
de kerk toezicht willen houden en/of
mensen rond willen leiden.
Aanmelden bij Thijs Soeting
0117 371526 of
thijssoeting@gmail.com
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de Gro ese Du intjes
We nee d you!

Heb je zin om vanaf April aan het strand
te
ken en de zomer lekker geld te verdienenwer?
We zoeken mensen voor in de bedienin
g,
de frituur en in de keuken!
Voor meer info tel: 06-13456357

Heeft u nog iets voor op het prikbord in de Dorpsomroeper? Laat
het ons weten! Geeft u Franse les
en zoekt u nog leerlingen of bent
u op zoek naar vrijwilligers voor
uw evenement? Vraag en aanbod
is welkom op het prikbord in de
Dorpsomroeper.
De Dorpsomroeper	

29

20 en 21 april
Cursus verkeersregelaars in ’t Torentje
Stichting Verenigd Groede organiseert ook dit
jaar weer een cursus verkeersregelaars.
Deelname is gratis en voor iedereen die wil
aanmelden kan via dorpsvereniginggroede@
gmail.com of via Daisy de Smet > 06-45358200.

www.vandenhemelgroede.nl

29 april
Touwtrekken in Groede
Vele ploegen zullen weer strijden om de Grote
Groese Paptoarte. In alweer de 15e editie zien
we ook u graag op het voetbalveld van vv Groede
om mee te strijden of uiteraard om te komen
supporteren. Gezelligheid alom!

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

Walenstraat 10, Groede. 0117-37 12 70,
iwaardengr@zeelandnet.nl

Aanleverdata
Dorpsomroeper 2017
Er volgen in 2017 nog drie edities. We
hebben het schema opgesteld om voor
iedereen duidelijk te krijgen wanneer de
Dorpsomroepers in het dorp bezorgd
gaan worden. De data zien er als volgt uit:
Uiterlijke
aanleverdatum:
In de brievenbus:
> 3e uitgave 2017
25 juni
15 juli

> 5e uitgave 2017
25 november
15 december

> 4e uitgave 2017
25 september
15 oktober
Elke bewoner van Groede kan deze Dorpsomroeper
ontvangen. Kent u iemand die de Dorpsomroeper
niet ontvangt, laat het ons weten via
dorpsomroeper@gmail.com.
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6 mei
Groede Live presenteert
Steam Power
In de Grote Kerk van Groede
bent u vanaf 19:15u van harte
welkom. Het voorprogramma
wordt verzorgd door Tovlock.
Entree Volwassenen is €15,- en
voor jongeren tot 18 jaar €10,20 mei
De “In Zaken” familiedag
van vv Groede & vv Cadzand
Locatie en tijden volgen nog.
27 mei
Voorjaarsconcert van
Muziekvereniging
Groede-Breskens
Het concert vindt plaats op de
Grote Kerk op de Markt. Er is
voor elk wat wils op muzikaal
gebied. Aanvang om 19:30u,
Entree is € 5,00 (inclusief kop
koffie of thee). Kinderen tot 16
jaar gratis.
9 juni t/m 11 juni
Oldtimer Weekend
Groede
Meer info via www.owgroede.com
17 juni
De Avond van de Poëzie
Alweer de 6e editie van de Avond
van de Poëzie zal deze avond
gehouden worden. Een datum
om in de agenda te noteren!
1 juli
Groede Live presenteert
Ries de Vuyst & Bluegrass
28 juli
Jaarmarkt in Groede
24 - 25 augustus
de Jong United voetbaldagen bij v.v. Groede

26 augustus
Nationale Nacht van
de Nachtvlinders
Deze avond/nacht vindt plaats
op de Scherpbierseweg 1, 4503 GR
bij de Bio Kwekerij Biosfeer te
Groede, waar u gastvrij zal
worden ontvangen. Opgeven
kan bij Huib & Marleen van
Supermarkt van Iwaarden.
In deze Dorpsomroeper meer
informatie omtrent deze avond.
11 november
Schrijversavond editie 2
Georganiseerd door stichting
Groede Literair. Meer informatie
volgt later.
7 oktober
Groede Live presenteert
Steffen Morrison
(Voice of Holland 2013)
10 december
Groede Live presenteert
All4Musical - de Kersteditie Kaartclub de Groe
De kaartingen zijn weer in het
eetcafé ‘t Overleg om 19.30 uur
voor jokeren en bieden. Alweer
de laatste kaarting van 2017
zal plaatsvinden op 21 april.
Senioren Sociëteit
Wekelijks kan men op de
maandagmiddag van 13.30
tot ca.16.30 uur een kaartje
leggen (jokeren, frikken) en
biljarten. Er worden nog
(extra) spelers gezocht om te
biljarten op de maandagavond
van ca. 19.00 uur tot 21.00
uur. Ook op donderdagochtend
wordt er gebiljart van 09.00
tot 12.00 uur. Loop vrijblijvend
eens even binnen. Elke laatste
dinsdag van de maand wordt

Activiteiten
in Groede
er bingo gespeeld. Iedereen is
hier welkom! Dit binnen een
informele en gezellige sfeer in
ons gebouw.
Dorpsraad
Elke laatste maandag van
de maand van 19.00 uur tot
19.30 uur: Het “inloop-spreekhalf-uurtje” van de Dorpsraad
in ’t Torentje.
Inzameldata oud Papier
2017:
13 mei - 10 juni - 8 juli 12 augustus - 9 september 14 oktober - 11 november 9 december
Het Vlaemsche Erfgoed
De Erfgoedwinkel is op dinsdag
en vrijdag geopend. Een bezoek
aan het museum is niet mogelijk,
maar de Erfgoedwinkel kunt u
tussen 10:00u en 15:00u wel
gewoon bezoeken.
Tennisvereniging Con Forza
Iedere donderdagavond is het
weer Toss avond bij LTV Con
Forza! Iedereen is van harte
welkom, van jong tot oud. De
toss bepaalt met en tegen wie u
speelt, een leuk en gezellig concept waardoor je veel mensen
leert kennen.
Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de Boules vereniging kan je op donderdagavond en zondagochtend vanaf
half elf gewoon het terrein op
komen.
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