
VAN & VOOR GROEDE

Laatste nieuws uit Groede
Praktische info
Activiteiten en meer...

Juli 2018
Jaargang 50

De info- en nieuwscourant van Groede



Inhoud

De volgende Dorpsomroeper verschijnt op 
15 oktober 2018. Aanleveren kopij voor 25 
september 2018 via email redactie. Foto’s en 
afbeeldingen niet in documenten verwerken, 
maar liefst in origineel formaat aanleveren.

Nieuws v/d Dorpsraad  4
GDPR en de Geslaagde Groedenaren  5 
Groede Literair  6 
Biljartvereniging 2e op NK  6
Nieuws van de EHBO  7 
OWG 2018 weer groot succes!  8
Gezien in Groede  9 
1&2 sept. Groede Festival  10 
Fotocollage  12
De Grote Groese BBQ  13
Even oud als de Dorpsomroeper  14
Nieuw in Groede  16
Terug in de tijd met de Dorpsomroeper  6
Kleinkunstprog. Adrie Oosterling  17
‘t Muziek  18
Nieuws van de Grote Kerk  19
Project Celsius Regeert!  20 
Terug in de tijd met de Dorpsomroeper  22 
Angie White in Groede!  24 
Nieuws van de tennis  25
Nieuws van V.V. Groede  26
Groede Live!  28 
de Feyter Recycling Zomerlopen 2018  29 
Op d’n oek van de straate  30
Nieuws v/d Senioren Sociëteit  32 
Prikbord  33 
Aanleverdata 2017  34
Activiteiten in Groede  34

Woord vooraf

CoLofon
REDActIE: DAisy De smet, Arno vAn Den HemeL, BArt  
vAn Den HemeL ONtwERp EN LAy-Out: stuDio rAven 
DRuk: Pieters meDiA B.v.

 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 Dorpsomroeper 
is ook online te lezen 
via www.groede.net

De zomer is in volle gang en dat betekent voor velen, vakantie!
Lekker genieten met vrienden of familie aan een heerlijk strandhokje 
aan één van onze mooie stranden. Een frisse duik in de zee en een 
lekker biertje op het terras. Na een jaar lang hard werken hebben veel 
mensen deze zomervakantie hard verdiend.

En hoe leuk is het dan, dat in ons mooie dorp weer vele mooie 
activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Bij het lezen 
van deze Dorpsomroeper hebben we weer een succesvol Oldtimer 
Weekend achter de rug en kunnen we spreken van een erg gezellige 
en drukbezochte ‘Grote Groese BBQ’.

Ook zal de Kindervakantieweek weer een mooi programma presenteren 
voor onze aller kleinsten om deze zomervakantie goed van start te 
laten gaan.

Op 27 juli staat ook onze Jaarmarkt weer op het programma. Het 
belooft weer een mooie dag te worden. Het Jaarmarktcomité is druk 
in de voorbereiding om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en 
naar horen zeggen heeft de horeca dit jaar ook weer zijn best gedaan 
om iedereen een leuke dag te bezorgen. 

Uiteraard in deze editie nog veel meer nieuws over Groede. Zo heeft 
de Dorpsraad van Groede veel te vertellen over wat er allemaal gaande 
is in ons dorp.

De editie van oktober zal een jubileumuitgave worden, vanwege het 
50 jarig bestaan van de Dorpsomroeper. In oktober 1968 werd ooit de 
eerste Dorpsomroeper uitgegeven. Mocht u nog leuke foto’s, verhalen 
of andere informatiebronnen hebben die gelinkt zijn aan het 50-jarig 
bestaan, stuur deze dan zeker op naar dorpsomroeper@gmail.com of 
geef het persoonlijk door aan één van de redactieleden. 

Wij wensen u veel leesplezier en een hele fijne 
(en vooral zonnige) vakantie toe! 

De redactie  
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Onduidelijke verkeersremmers
Sinds een paar weken staan er in de Voorstraat en Traverse 
verkeersremmers om de snelheid uit het verkeer te 
halen. We kregen echter het commentaar van een aantal 
inwoners dat de verkeersremmers erg onduidelijk zijn 
en hierdoor al een aantal auto’s er tegen zijn gereden. De 
Dorpsraad heeft dit opgenomen met de gemeente en de 
komende tijd zullen er markeringen rondom de verkeers-
remmers worden geplaatst en zal er gekeken worden of er 
rood-witte paaltjes geplaatst kunnen worden. 

Brouwerijstraat / 
woordweg
De werkzaamheden in de Brouwerijstraat 
en Woordweg vorderen gestaag. De hoofd-
rijbaan in de Brouwerijstraat ligt er in en bij 
het verschijnen van deze Dorpsomroeper 
zal de Woordweg ook al geasfalteerd zijn. 
In de laatste weken van juli zullen er nog 
afrondende werkzaamheden volgen. De ge-
meente en aannemer zitten daarmee netjes 
op schema, zoals eerder gecommuniceerd. 

Nieuws v/d
Dorpsraad

Waarschijnlijk heeft ook 
u de afgelopen tijd wat 
mails en brieven gehad 
van bedrijven of instanties 
die te maken krijgen met 
de nieuwe standaarden 
volgens de AVG, de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
(internationaal ook 
bekend als GDPR). 

Zo krijgen wij van de 
Dorpsomroeper ook te 
maken met de AVG. We 
zullen rekening moeten 
gaan houden met de 
privacy van iedereen 
en het publiceren van 
persoonlijke gegevens. 
Hiervoor zullen we 
vanaf heden eerst vooraf 
toestemming moeten 
krijgen, om volgens de 
nieuwe verordening in 
orde te zijn. 

Er verandert dus nogal 
wat, zo kreeg u rond deze 

werkgroep wonen
De werkgroep Wonen heeft begin juni een 
gesprek aangevraagd met dhr. Ploegaert om 
te kijken naar de mogelijkheden om starters 
een kans te geven in Groede. Dit resulteerde 
in een plan om nogmaals te kijken of het 
mogelijk is om starterswoningen te bouwen 
op de plaats van de gemeenteschuur. Dit 
plan werd massaal omarmd door de voltal-
lige gemeenteraad. Voor ons voelde het als 
een kleine overwinning voor de werkgroep 
wonen. Nu is het zaak om de ontwikkelin-
gen goed op te volgen.

Verkeersintensiteit Boerenhol
Een groep bewoners van Boerenhol heeft zich verzameld 
om de problemen rondom de verkeersintensiteit in 
Boerenhol aan te kaarten. De Dorpsraad zal deze groep 
ondersteunen om het probleem hieromtrent kenbaar 
te maken binnen de gemeente en/of provincie en zo 
op zoek te gaan naar een passende oplossing. Sinds de 
afsluiting van de Langeweg is de verkeersintensiteit 
proportioneel toegenomen door Boerenhol en dat 
zorgt voor veel verkeersonveilige situaties. 

ANwB project subsidie
De Dorpsraad heeft een project ingediend 
bij de ANWB om subsidie aan te vragen 
voor nieuwe plattegrond borden in het 
dorp, omdat de gemeente van plan was de 
huidige plattegrond borden te verwijderen. 
Het project heeft de subsidie echter niet 
toegekend gekregen. Gelukkig bleek later 
dat de gemeente alsnog nieuwe plattegron-
den zal plaatsen. Dat is geen overbodige luxe 
overigens, want op de huidige plattegrond in 
het dorp (naast de bushalte aan de Traverse) 
staat onder andere de plattegrond van het 
centrum Oostburg.

tijd in de Dorpsomroeper 
vaak te lezen wie de nieuwe 
Brugpiepers waren of welke 
Groedenaren er geslaagd 
waren op het Zwincollege. 
Maar bij het opvragen van 
deze gegevens, kwamen 
we van een koude kermis 
thuis. Geen enkele school 
heeft vanwege de AVG een 
overzicht van de geslaagden 
gepubliceerd, en we kregen 
het bericht dat dit voor ons 
ook bij wet verboden is om 
te plaatsen. 

GDpR, Gegevensbescherming 
en de Geslaagde Groedenaren

Helaas pindakaas, we 
kunnen ze dus niet bij 
naam feliciteren. Maar 
mocht u rond deze  
periode van het jaar 
ergens een vlag zien 
buiten hangen met 
een schooltas eraan, 
schroom dan niet 
om een kaartje in de 
brievenbus te doen of ze 
toch een persoonlijke 
felicitatie te sturen. 

Geslaagde Groedenaren, 
Gefeliciteerd!
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De Avond van de poëzie 2018
Zaterdag 16 juni was het zover: de 
zevende editie van de poëzieavond 
in Groede. Dichters tsead Bruinja, 
Radna Fabias, Frank keizer en 
muzikant Ries de Vuyst zorgden 
voor een prachtige avond. 

Het lokaal in Galerie De School was gevuld 
met zo’n zestig bezoekers. De vorige edities 
heeft De Avond een vaste bezoekers- 
kring opgebouwd en dit jaar hebben 
we weer veel nieuwe, enthousiaste 
bezoekers mogen ontvangen, waaronder 
ook toeristen. Frank Keizer maakte veel 
indruk met zijn ingetogen voordracht, 
Radna Fabias bracht haar gedichten met 
gedrevenheid en Tsead Bruinja wisselde 
Nederlands af met het Fries. De liedjes 
waren in het West-Zeeuws-Vlaams. 
Al met al een fijne afwisseling op een 
mooie Avond.

 
Graag willen we via deze weg nogmaals 
onze sponsoren en vrijwilligers danken 
voor hun bijdrage aan de geslaagde 
Avond. Hopelijk zien we u volgend jaar 
weer in het derde weekend van juni. Dan 
bestaat De Avond van de Poëzie acht jaar.

Nieuws van 
de EHBO
collecte Hartstichting
De opbrengst van de collecte van de 
Hartstichting in Groede en Nieuwvliet 
is € 753,83. Een zeer mooi bedrag, 
dank voor alle collecten!

cursus EHBO
Dit najaar starten we met een nieuwe 
cursus EHBO en er zijn nog plaatsen 
vrij! Begeleid je ook wel eens sport- 
evenementen of ben je vrijwilliger 
bij activiteiten? Dan is deze cursus 
onmisbaar, weet wat te doen op 
momenten dat het nodig is. 

De cursusdagen zijn op de donder-
dagen 6, 13, 20, 27 september en 
donderdag 4 oktober van 19.00 tot 
ca. 21.30 uur. Op donderdag 11 oktober 
worden er vervolgens examens 
afgenomen.

De kosten bedragen € 125,- en zijn 
terug te vragen bij de meeste zorg-
verzekeringen vanuit het aanvullend 
pakket.

Opgeven of verdere informatie kan 
via ehbogroede@gmail.com.

AED’s in Groede
In Groede zijn 2 AED’s aanwezig en 
hangen ook beide weer in hun kast. 
Er hangt er één aan de buitenmuur 
bij ‘t Torentje en één bij drukkerij 
Pieters.

Wanneer deze gebruikt worden of er 
problemen zijn, kan er altijd contact 
worden opgenomen met EHBO Groede 
of de Dorpsraad via: ehbogroede@
gmail.com of dorpsraadgroede@
gmail.com.

wie had dat gedacht! BV 
Groede ging op het Nk 
met de zilveren medaille 
naar huis, een prestatie 
van formaat! 

Nadat we in de vorige 
Dorpsomroeper al schreven 
over het kampioenschap in 
de Delta Zuid West C3 

Biljartvereniging Groede tweede op Nk
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
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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

competitie van de KNBB, 
zijn de heren via het gewes-
telijk kampioenschap door-
gestoten naar het NK. Van 
de 684 teams die in het libre 
C3 actief zijn, waren zij dit 
seizoen de ploeg die niet te 
stoppen leek en zo kwamen 
ze in de finale van het NK. 
In deze wedstrijd hadden de 
Groedenaren zelfs evenveel 
punten als de tegenstander, 
maar zijn ze op percentage 
tweede geworden. 

Tsead
Radna

FRank

Ries

Een prestatie om 

trots op te zijn, 

proficiat!
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Op vrijdagmiddag arriveerde er  zelfs een 
heuse dorsmachine uit 1920, wat zorgde voor 
veel bekijks! De zaterdag was er een rit met 
50 tractoren, een mooi kabaal. Deze tocht 
werd gevolgd door een tocht van brommers 
en legervoertuigen. Tijdens de toch is er in 
Oostburg weer onder veel bekijks aan ringrij-
den gedaan. Op zondag waren er de burger-
voertuigen, zowel motoren als personenwa-
gens, met een maximaal aantal deelnemers 
van maar liefst 250 personen!

Na het grote succes van vorig jaar, was er ook 
dit jaar weer een Pannaveld gemaakt op de 
Markt. Onder leiding van Corneel Soeting is 
er tijdens het OWG weekend een panna-toer-
nooi georganiseerd. De jeugd van v.v. Groede 
en v.v. Cadzand hebben met veel enthousiasme 
en inzet de competitie afgewerkt.

De boarding bestond uit sponsorborden, 
zodat de jeugd nog meer het gevoel kreeg 
te voetballen in een echt stadion. Voor vol-
gend jaar zijn er alweer voldoende ideeën 
geopperd en zou de organisatie het nog wel 
groter willen opzetten. Hierbij valt te denken 
aan het uitnodigen van deelnemers uit alle 
omliggende kernen, met demonstraties en 
met een heuse wisselbeker. In de aanloop 
naar het OWG 2019 wordt hier meer over 
bekend gemaakt. 

 

Zaterdag 9 juni was 
het pannakooitoernooi! 

We hadden ons opgegeven bij onze trainers maar 

wisten nog niet wie met wie ging spelen. Dat hoorden 

we een kwartiertje voor de eerste wedstrijd.

Ik speelde met Esmee Emmen uit Nieuwvliet. 

Er deden 12 spelers mee van de O-13 uit Groede. 

Het voetballen ging best goed en Esmee en ik konden 

elkaar goed vinden. We hebben 3 keer gewonnen 

en 2 keer verloren. We zijn derde geworden en 

Esmee heeft de ‘pannakoningintrofee’ gewonnen.

Arjen en Sam hebben het toernooi gewonnen. 

Mijn vader was MC tijdens de wedstrijdjes en 

Serge draaide supercoole plaatjes.

Het was superleuk en ik zou willen dat er altijd een 

pannakooi in Groede stond.

Volgende jaar weer!
Groeten van Tale

Oldtimer weekend Groede 
2018 weer groot succes!

De jeugd heeft zich 
kunnen uitleven in 

het Panna stadion en 
heeft met volle teugen 
genoten, dat blijkt ook 
wel uit het verslag van 

Tale Soeting. 

Een wijziging 
aan de horizon
In ons mooi dorp is vorige maand 
een horizon-bepalend-beeld verdwe-
nen; de graansilo’s van Graanhandel 
Risseeuw. De silo’s zijn ooit gebouwd 
in 1970 en staken toen al boven de 
schuren uit, die er al sinds 1966 staan. 

De silo’s, die vaak dienden als richt-
punt voor toeristen, verdwijnen dus. 
Daarvoor in de plaats komt een grote 
nieuwe graanopslag. De silo die nu 
nog overeind staat, zal nog één seizoen 
zijn diensten moeten bewijzen en zal 
dan ook tegen de vlakte gaan. 

Gezien 
in Groede

Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

Tijdens het tweede weekend van juni was 
het zover, alweer de 12e editie van het 
OWG! De oldtimers waren weer in grote ge-
tallen te bewonderen, van legervoertuigen 
tot tractoren en brommers. 



Na ons ‘kleintje Festival’ 
zijn we er dit jaar met frisse 
moed tegenaan gegaan. 
De rust die deze time-out 
ons heeft gegeven en aan 
de andere kant de grote 
belangstelling en leuke 
sfeer vorig jaar voor het 
kleintje Groede Festival, 
maakten dat we er weer 
in zin in hadden. ‘we’ dat 
zijn: Marleen clement, 
Hella Breedveld, Jeanine 
klaaijsen en Marsha 
tazelaar.

Vanaf het begin van dit 
jaar hadden we weer onze 
sessies aan de keukentafel. 
Zoals vorig jaar gemeld was 
de time out ook om ons te 
bezinnen. Omdat we behoefte 
hadden een nieuwe vorm  
te vinden voor het festival, 
Inhoudelijk maar ook 
financieel. Wat is haalbaar, 
wat is vernieuwend, wat is 
praktisch? Waarbij we er 
altijd van uitgingen dat het 
een laagdrempelig evenement 
moet blijven waarbij een 
fijne sfeer centraal staat.

We hoeven natuurlijk het 
wiel niet opnieuw uit te 

vinden. Overal in den lande 
zijn festivals, in alle soorten 
en maten. Er is zelfs een 
Vereniging van Buiten-
festivals Nederland. Deze 
festivals, over het algemeen 
wel een maatje groter dan 
Groede Festival (maar wel 
met eenzelfde insteek, qua 
inhoud en uitstraling), 
hebben zich verenigd om 
samen sterker te staan en 
ervaringen uit te wisselen. 
We vinden het dan ook leuk 
om te melden dat wij aspirant 
lid geworden zijn.

Door de samenwerking in 
de vereniging hebben we 
ontdekt dat al die festivals, 
hoe groot en professioneel 
ook, kampen met dezelfde 

vraag. Hoe krijg je alles 
financieel rond? Iedereen 
zoekt zijn weg in de subsidies, 
sponsoren en vooral in de 
bijdrage van het publiek. 
De zin “cultuur is niet gratis” 
kwam regelmatig voorbij.

Dus of het nou rondgaan 
met de pet is of entree vragen, 
ieder festival probeert wel 
op een zekere manier het 
publiek te laten meebetalen. 
Ook wij hebben daarvoor 
gekozen. Net als in eerdere 
jaren is er het een en ander 
gratis te beleven. Nieuw is 
dat bezoekers dit jaar een 
passe-partout moeten kopen 
om álle voorstellingen te zien. 

Er zijn drie podia ingericht: 
de Grote kerk, de Lutherse
kerk en de voormalig 
Rooms-katholieke kerk. We 
zijn heel blij dat we deze 
drie voor Groede bepalende 
gebouwen mogen gebruiken. 
Elke voorstelling wordt 
twee of drie keer herhaald. 
Je kunt dus aan de hand van 
het blokkenschema je eigen 
programma samenstellen. 
Tussen de voorstellingen 

door kan je iets eten bij de 
gezellige horecabedrijven 
van Groede. Kunst kijken 
kan ook: aan veel gevels van 
Groede prijken kunstkastjes 
en bij Atelier Theo Jordans 
is de pop-up tentoonstelling 
“Celsius regeert - De Seizoenen” 
te bewonderen, met werken 
van Theo Jordans, Tijs van 
Bragt en Peter Verdurmen. 
Burgemeester Marga Vermue 
van  Sluis opent het festival 
op zaterdag 1 september 
rond 17.30 uur. Het pro-
gramma van de zaterdag 
loopt door tot ongeveer 
23.00 uur, op zondagmiddag 
gaan we verder.

Het is onmogelijk om alles 
wat er te zien en te beleven 
is tijdens Groede Festival 
hier uitvoerig toe te lichten. 
Het beste kun je gewoon 
komen kijken en je laten 
verrassen. Wil je nu al 
meer weten? Kijk dan op 
www.groedefestival.com. 
Hier vind je uitgebreidere 
beschrijvingen van de 
artiesten en binnenkort ook 
het blokkenprogramma. 
De kaartverkoop start 
binnenkort. Wie voor 15 
augustus de passepartout 
koopt geniet van een 
vroegevogelkorting. Verder 
op de site de vermelding 
van alle sponsoren die het 
festival dit jaar mede moge-
lijk maken, waaronder de 
Groese horeca.

Natuurlijk hopen we 
weer veel Groedenaren 
te zien het 1e weekend 
van september. 

1 & 2 
september

 Een weekend
om niet te 
   missen!!
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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Er is de afgelopen 
periode weer veel georganiseerd 
in Groede. Hieronder kort in 
beeld gebracht. 

Foto
collage

Springkussen bij cafetaria de Zagerij

tijdens de opbrekingen 
aan de traverse bedacht 
cafetaria de Zagerij het 
spontane idee om een 
springkussen op de weg te 
zetten. een uniek beeld en 
zowel ouders als kinderen 
hebben genoten!

opening Mini-minibieb 

‘bie Bram’ in het Hertenpark

De Grote 
Groese BBQ

Haringparty 

in de Natte Pij

De 16e editie van touwtrekken, gewonnen door ’t Wafeldurp

Restauratie van de 

Muziektent voltooid

Prachtig weer, heerlijk 
eten en meer dan 200 

aanwezigen op de Grote 
Groese BBQ. Wat heeft 

iedereen genoten op zondag 
1 juli 2018, met muzikale 

ondersteuning van Gino & 
Amigo. De organisatie kan 

terugkijken op een geslaagd 
evenement!

De organisatie 
van De Grote 
Groese BBQ
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Even oud             als de Dorpsomroeper...
De Dorpsomroeper jubileert, maar 
dat doen we niet alleen. In deze 
rubriek gaan we op bezoek bij iets of 
iemand die ook 50 jaar is en dus even 
oud als de Dorpsomroeper. Voor deze 
derde editie kwamen we uit bij een 
bedrijf dat al 50 jaar bestaat. Opge-
richt in december 1968 en u kent het 
ongetwijfeld: traas Vloeren.

Erick Traas (47) en zijn vrouw Ulrica (44) 
zijn vandaag de dag de trotse eigenaren 
van het mooie Groese bedrijf. Maar zij 
zijn niet de oprichters, dat was Erick zijn 
vader Lou. Hij komt oorspronkelijk uit 
Lewedorp, een dorp aan ‘de overkant’. 
Voor een Italiaans bedrijf uit Vlissingen 
deed hij daar terazzo werk. Van het  
aanleggen van douches en aanrechten 
tot ‘durpels’ en vloeren. Lou werd 
regelmatig uitgezonden naar West 
Zeeuws-Vlaanderen, waar er ook veel 
werk was. In 1968 is hij in Groede ko-
men wonen en zijn eigen bedrijf gestart.

Het werk trok aan en het bedrijf breidde 
uit, ze gingen zich specialiseren in 
cementdekvloeren (wat toen heel erg 
opkwam) en ook deden ze het stucado-
ren erbij. Op den duur was er 17 man 
in dienst! Maar tijden veranderen en 
technologieën ook. Het werken van nu 
is niet te vergelijken met het werk van 
toen. Vroeger was het veel handwerk en 
stond je met een schep de cementmolen 
te vullen, maar die tijden zijn veranderd. 
Met de huidige technologieën is het 
mogelijk om bij wijze van spreken tien 
keer zoveel vierkante meter vloer per 
dag te leggen, met drie keer minder 
mankrachten. 

Dat Erick bij zijn vader in het bedrijf 
zou komen was niet van te voren zo 
bedacht. Erick studeerde MTS Electro 
in Vlissingen en is vervolgens naar de 
Technische Hogeschool van Eindhoven 
gegaan. Maar dat was niet helemaal 

ten mogen doen. Ze rijden door het hele 
Zeeuws-Vlaamse land, en ook over de grens 
in België. Een mooie vaste klantenkring 
is opgebouwd door de jaren heen, door de 
vele samenwerkingen met grote en kleinere 
aannemers, en soms rechtstreeks met parti-
culieren. 

Erick en Ulrica zijn het nog lang niet beu. 
Ondanks dat het lichamelijk best een zwaar 
beroep is, kom je overal en je ziet nog eens 
wat. Nadat Traas Vloeren aan het einde van 
dit jaar het jubileum heeft gevierd, hopen 
we dat dit echte Groese bedrijf nog vele 
mooie jaren tegemoet mag zien. 

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

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

zijn ding en na een half jaar hield hij het in 
Eindhoven voor gezien. Op dat moment was 
het een topdrukte bij vader Lou, die hem 
vroeg of hij het niet zag zitten om even bij 
te springen. Dat even heeft wat langer ge-
duurd. Erick is 10 jaar in loondienst geweest 
en stapte daarna in de VOF. Op 1 januari 
2002 heeft hij samen met Ulrica het bedrijf 
van zijn vader overgenomen. 

Het leggen van cementdekvloeren is 
tegenwoordig nog steeds een specialiteit. 
Daarnaast leggen ze ook (geluidsisolerende) 
monolithvloeren, kunststofvloeren en 
isolatievloeren. Sinds enkele jaren hebben 
ze een vrachtwagen in het bedrijf (u heeft 
hem vast al eens zien rijden), waar alles op 
en aan zit om te doen wat ze moeten doen. 
Een investering waar ze tot op de dag van 
vandaag geen moment spijt van hebben 
gehad. Ze werken vanuit de loods aan de 
Nieuwstraat 14 met drie vaste werknemers 
en hebben inmiddels al vele mooie projec-

Een jeugdige Erick 
Traas met zijn vader 
Lou Traas, toen er 
nog gebruik werd 

gemaakt van 
silo’s.
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Wie of wat is er Nieuw 
in Groede? Met die vraag 
gaan we voor deze rubriek 
telkens weer op pad. Deze 
keer kwamen we uit bij een 
ruimte boven de Groese 
Duintjes, alwaar de afge-
lopen tijd hard gewerkt is 
om een heuse Escape Room 
te realiseren. We waren 
nieuwsgierig en gingen op 
bezoek bij de bedenkster 
Marieke de Clerck.

Misschien is het goed om 
eerste te vertellen wat een 
Escape Room nou precies 
inhoudt. Vrij vertaald is het 
een ontsnappingskamer, 
waarin je effectief wordt 
opgesloten en moet zien uit 
te komen. Om eruit te komen 
moet je binnen 60 minuten 

vele puzzels, raadsels en 
codes zien op te lossen! 

Marieke de Clerck (26 jaar 
oud) is zelf een fanatieke 
bezoekster van Escape 
Rooms, op vakanties waagt 
ze er graag een bezoekje 
aan. In de steden is het een 
bekend fenomeen, hier in 
Zeeuws Vlaanderen zijn 
de Escape Rooms op één 
hand te tellen. Tijdens een 
citytrip in Berlijn met haar 
vriend Arno van den Hemel 
kwam ze tot de conclusie 
dat het wel een mooie kans 
zou zijn om er zelf één op te 
richten. 

Een mooi idee, maar er 
ontbraken nog twee dingen; 
de tijd en een ruimte. Op 

Escaperoom 
Escape at Sea

zoek naar een ruimte kwam 
ze al snel uit bij de Groese 
Duintjes, waar er nog een 
groot gedeelte van de boven-
verdieping onbenut was. De 
stoute schoenen aangetrok-
ken, het akkoord gekregen 
en zie daar: de eerste wens 
was vervuld. 

Dan nog op zoek naar tijd, 
daarbij kwam ze tot de con-
clusie dat er wel concessies 
gepleegd moesten worden 
in haar drukke leven. In het 
dagelijks leven is Marieke 
lerares Biologie op het 
Zeldenrust Steelantcollege 
in Terneuzen. Voorheen 
vulde Marieke haar vrije tijd 
en grote zomervakanties als 
begeleiding van de scouting-
vereniging in Axel, maar dat 
was niet meer te combineren 
met haar nieuwe idee. Op de 
scouting heeft ze inmiddels 
een mooi afscheid gekregen 
en de focus ligt nu vol op de 
Escape Room.

Aan ideeën voor de Escape 
Room geen gebrek. Marieke 
heeft in haar eigen huis aan 
de Woordweg en op school 
al eens eerder zelfontwor-
pen Escape Rooms bedacht 
en die bleken goed in de 
smaak te vallen. Bij Escape 
at Sea heeft ze haar eigen 
ruimte waar ze al haar ideeën 
kan gaan uitwerken. Ze 
maakt onder andere gebruik 
van 3D printers en nieuwe 
technologieën! 

Ook de vereiste vergun-
ningen zijn nu binnen, 
waardoor ze haar deuren 
officieel kan gaan openen 
op maandag 23 juli. De 
eerste reserveringen zijn al 
gemaakt!

Cultuurverschillen, zelfstan-
digheid tegen wil en dank, 
revalidatie, je pensioen, 
verhalen van je juf, troost 
(of niet) en noem het verder 
maar op. Kortom, af en toe 

heb jij het ook niet  
makkelijk!

Een voorstelling met lied, 
anekdote, met nieuw en 
bekend materiaal rondom 

Adrie Oosterling speelt ”Denk je dat het voor mij allemaal 
zo makkelijk is………” Een kleinkunstprogramma.

Benieuwd geworden naar 
Escape at Sea? In de Groese 
Duintjes kan je het binnen-
kort gaan spelen met 2 tot 5 
volwassen personen. Het is 
ook te combineren met een 
leuke bierproeverij of een 
driegangenmenu. 

Escape at Sea is te vinden op 
www.escapeatsea.nl of volg 
het via Facebook of Insta-
gram. We wensen Marieke 
veel succes en een mooie 
toekomst met haar nieuwe 
bedrijf!

onze dagelijkse werkelijk-
heid. Nederlandstalig met 
een scheut Vlaams. Piano, 
accordeon en Indisch  
harmonium zijn de bege-
leidingsinstrumenten.

Huistheater De Twee  
Duiven, Groede

Juli en augustus: Iedere di. 
en vr. (behalve tijdens de 
jaarmarkt vr., dan op do.)

Aanvang  : 21.00 uur
Huis open  : 19.30 uur
Entree : € 11,00
Reserveren: 06-50 61 79 10

www.adrieoosterling.nl
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Terwijl u in het zonnetje 
van deze editie van de 
Dorpsomroeper zit te genieten, 
is ons eerste zomeroptreden 
alweer achter de rug. Op 
maandagavond 9 juli gaven 
we een zomerconcert in 
Breskens, maar wees niet 
getreurd, we gaan dit op 
maandag 20 augustus ook 
op de Markt in Groede 
doen. Tevens treden we op 
tijdens de Visserijfeesten 
op zaterdag 4 augustus, 
wat natuurlijk weer een 
heerlijk feest wordt. Na de 
zomerperiode staan er nog 
een aantal optredens op 
de kalender. Zo herdenken 
we het bombardement te 
Breskens op dinsdag 11 
september, doen we mee 
aan het muziekfestival in 
St. Jansteen op zaterdag 29 
september.

Op zaterdag 10 november 
spelen we een bijzonder 
concert in de SOW kerk 
te Breskens. Dit wordt 
een mooie samenwerking 
met het koor de St. Davids 
Minstrels. We laten zowel 
gezamenlijk met het koor 

 ‘t Muziek
als ieder apart diverse num-
mers horen tijdens deze 
avond. Hierover kunt u later 
via diverse mediakanalen 
meer lezen. We zien u graag 
bij een van onze concerten 
of optredens!

Als u ons zoekt tijdens 1 van 
deze optredens, moet u even 
op het geluid af gaan. Sinds 
kort zien we er namelijk 
heel anders uit! We hebben 
ons stoffige oude uniform 
ingeruild voor een jasje 
wat bij de tijd past. Voor de 
straatoptredens lopen we 
vanaf nu in jeans met polo. 
Als het zonnetje wat minder 
schijnt doen we hierover 
ons softshell jas aan. Een 
concert zoals samen met 
het koor op 10 november 
verzorgen we in onze blauwe 
blouse en zwarte broek. 
Nieuw is ook de bedrukking 
aan de achterzijde, zodat als 
u ons geluid heeft gevon-
den, meteen ziet dat wij het 
zijn! 

Naast uw aanwezigheids- 
bijdrage tijdens onze optre-
dens willen we u ook het 

volgende vragen. Natuurlijk 
heeft het nieuwe ‘uniform’ 
een redelijk gat uit onze 
begroting geslagen. Wilt 
u graag een financieel 
steentje bijdragen? Dat kan 
op bankrekening NL47RA-
BO0139.4918.05 ten name 
van Muziekvereniging 
Groede-Breskens. Alvast 
heel hartelijk dank en in 
ieder geval tot 20 augustus 
in Groede!

Fijne muzikale vakantie 
allemaal!

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

Jaloers!?
Het woord jaloers heeft een negatieve 
lading en daarom beschrijft het niet 
precies wat ik voel wanneer ik zie 
hoeveel jonge mensen zich bij allerlei 
evenementen inzetten in en rond Groede. 
Ik ben er niet jaloers om dat wij binnen 
Grote Kerk Groede vooral medewerkers 
hebben die een stuk ouder zijn, maar ik 
maak me wel zorgen over de toekomst 
van dat mooie gebouw als we er niet in 
slagen jongere mensen te werven die 
zich in willen zetten voor het in stand-
houden van dat gebouw.

Oe kom ut?
Vraag ik me vaak af. Zouden de mensen 
misschien denken dat je elke zondag 
naar de kerk moet komen als je er vrij-
williger bent? Voor de mensen die dat 
dat denken: Dat is niet zo!
De GKG is kort na de restauratie ver-
kocht aan Stichting Grote Kerk Groede. 
Deze algemene stichting heeft als doel 
het monument in stand te houden. Om 
het daarvoor benodigde geld bij elkaar 
te harken organiseren we wat er maar te 
organiseren valt en geld opbrengt en past 
in en om een monument. En daar hebben 
we dus die vrijwilligers voor nodig

kzou nie weten
Wat ik nou in de kerk zou 
kunnen doen, hoor ik je 
denken. Dat kan ik me 
tenminste wel voorstellen. 
Als je er nog niet vaak geweest 
bent; er is van alles te doen 
voor wie maar wil. We hebben mensen 
nodig die onze diverse werkgroepen 
compleet kunnen maken. 

werkgroepen?
Ja we hebben allerlei werkgroepen die 
ieder voor zich dingen doen binnen 
GKG. Een paar voorbeelden:
•  Groede Live > organisatie  

popconcerten 
• Groede Festival > spreekt voor zich
•  Exposities > die zorgt dat er iedere 

maand weer een nieuwe expositie in 
de kerk is te vinden

•  Verhuur > die zorgt dat huurders in de 
kerk terecht kunnen en deze ook weer 
ordelijk achter laten

•  Kerk open > die zorgt dat er steeds 
mensen toezicht houden wanneer de 
kerk open is voor toeristen

•  Catering > die zorgt dat de barvoorraad 
op pijl blijft en dat de bar bemenst is 
als dat gewenst is

è je zinne? Al is’t ma een bitje Neem dan eens contact op met iemand die bij 
GKG betrokken is. Die mag ik natuurlijk sinds 25 mei niet allemaal bij naam noemen. 
Dus als je niemand kent die vrijwilliger is bij GKG en je bent geïnteresseerd, neem 
dan contact op met Thijs Soeting.
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project celsius Regeert!  
Met een wintertentoonstel-
ling in het schildersatelier 
van Theo Jordans in Groede 
ging eind april het project 
‘Celsius Regeert!’ van Peter 
Verdurmen (fotograaf), 
Theo Jordans (landschaps-
schilder) en Tijs van Bragt 
(dichter) van start. Zij laten 
zich inspireren door de 
wisseling van de seizoenen 
waarbij de drie zich focus-
sen op West-Zeeuws-Vlaan-
deren. Er volgen in 2018 nog 
drie deeltentoonstellingen: 
Lente,  Zomer en Herfst.  

De lentetentoonstelling 
vindt plaats op twee 
zaterdagen, in een eeuwen-
oude boerenschuur van de 
familie Risseeuw-de Coster, 
gelegen tussen Groede en 
Oostburg. Vanwege de sfeer 
is gekozen voor avondo-
penstellingen (nocturnes). 
Zowel op 11 als 18 augustus 
is de schuur van 19.00-23.00 
uur geopend voor bezoekers.  

In het weekend van Groede 
Festival, zaterdag 1 en 

Avondtentoonstelling in boerderij 
familie Risseeuw-de Coster op
11 en 18 augustus om 19.00-23.00 uur 

zondag 2 september, staat de deur van het 
atelier van Theo Jordans aan de Schuit-
vlotstraat 28 in Groede uitnodigend open: 
met een mix van de verschillende deelten-
toonstellingen wordt een tussenstand opge-
maakt van het project ‘Celsius Regeert!’.   

Theo Jordans, landschapschilder, maakt 
werken op papier. Hij zoekt naar de kern 
van het Zeeuws-Vlaamse landschap. 
Fotograaf Peter Verdurmen gaat voor dit 
project op ontdekkingstocht in het Land 
van Cadzand. Elk jaargetijde heeft z’n 
karakter: Verdurmen probeert dat te vatten 
in sprekende beelden waarin de mens 
centraal staat. Tijs van Bragt doorleeft de 
verschillende seizoenen op poëtische wijze. 
 
Doos van celsius 
Theo Jordans, Peter Verdurmen en Tijs van 
Bragt hebben aan het  project een actie 
gekoppeld ten bate van Stichting Land-
schapsbeheer Zeeland. Met de verkoop van 
de ‘Doos van Celsius’, een stevige kartonnen 
box op A4-formaat, hopen de drie in een 
jaar tijd een mooie cheque bij elkaar te krijgen 
voor de landschapsvrijwilligers.  
Bij elke deeltentoonstelling kan voor een 
luttel bedrag een pakketje met werk van 
Jordans, Verdurmen en Van Bragt worden 
gekocht. Zo wordt de verzamelbox steeds 
voller.  
 
De Boerderij van familie Risseuw-de Coster, 
vindt u aan 
Scherpbierseweg 26, te Groede.

Adrie Neufeglise 06-18 19 30 17 
www.maakonzeregioduurzamer.nl

wwwww.mmaakkoonzzereegiooduuuurzaameer.nl

Groede ook aan de Postcoderoos 
coöPeraties met zonnePanelen oP 
het dak van een ander
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Voor deze rubriek snuffelen 
we in onze inmiddels flink 
gegroeide collectie van 
Dorpsomroepers die zijn 
verzameld door de jaren 
heen. Mede dankzij enkele 
Groedenaren die uitgaves 
van de afgelopen 50 jaar bij 
ons hebben aangeleverd, 
is er een leuke collectie 
ontstaan. We zijn nog 
steeds op zoek naar oude 
Dorpsomroepers. Mocht 
u als lezer misschien nog 
Dorpsomroepers uit het 
verleden hebben liggen die 
we mogen inzien, zouden 
we u daar als redactie zeer 
dankbaar voor zijn. 

Al bladerend zagen we plots 
een klein stukje staan met 
als titel “Openingstijden 
zwembad”. Dat gaf aan 
onze tafel in deze periode 
van het jaar, met de zomer 
voor de deur, uiteraard wat 
gespreksstof. De oudere 
Groedenaren zullen het zich 
nog wel levendig herinneren. 
Maar wij van de redactie 
hebben helaas nooit een 
duik mogen nemen in het 
zwembad gelegen bij het 
voetbalveld van de v.v. Groede, 
achter de vangnetten van 
het trainingsveld. 

Maar hoe lang zou het al ge-
leden zijn dat het zwembad 

nu is gesloten? We bladerden 
verder in andere Dorpsom-
roepers en kwamen in de 
vierde Dorpsomroeper uit-
gave van 1992 op de eerste 

terug in de tijd met     de Dorpsomroeper 

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

gemaakt aan de Dorpsver-
eniging en de beheerscom-
missie zwembad Groede dat 
deze beslissing noodzakelijk 
was. De gemeente Oostburg 
zag helaas geen financiële 
oplossingen voor hetgeen 
gedaan moest worden om 
aan de Wet Hygiene en 
Veiligheid Zwemgelegenhe-

pagina een stuk tegen over 
de sluiting van het zwembad 
te Groede. Hieruit kwam 
naar voren dat het college 
van B en W kenbaar had 

den te voldoen. Zo moest de 
installatie worden hersteld, 
waren er gebreken aan het 
zwembad zelf en ontbraken 
toiletvoorzieningen. 

Inmiddels is het zwembad 
van Groede dus al meer dan 
16 jaar dicht. Wat hadden 
we er graag nog eens een 

duik genomen, en met ons 
vele kinderen uit Groede en 
omgeving. 

Gelukkig voor ons allemaal 
hebben we een ander zwem-
bad hier kort in de buurt; 
gratis voor iedereen, best 
groot en het hele jaar door 
toegankelijk! 
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competitietennis
Bij het schrijven van dit stukje zijn de 
eerste twee competities weer al afgelopen. 
De 2e klasse Herendubbel 35+ competitie 
werd winnend afgesloten, al was het de 
laatste speelronde nog wel erg spannend. 
Con Forza had 1 puntje voorsprong op de 
concurrent uit Vogelwaarde. Doordat de 
concurrent in Bresjes met 4-0 won, moest 
ook Groede dit resultaat evenaren. Na 
een beetje tegen gestribbel van Sas van 
Gent is dit uiteindelijk gelukt. Veel succes 
volgend jaar in de 1e klasse !!!

De Herendubbel 50+ werd 4e in hun com-
petitie. Op de laatste speeldag kon er pas 
2,5 uur later gestart worden, door een flinke 
hoosbui boven Sluis. Na dit oponthoud 
werd er nog knap gelijk gespeeld tegen de 
nummer 2 van de competitie.

De derde ploeg van het voorjaar is de 
mixed 17+. Nadat ze vorig jaar kampioen 
werden, mochten ze het nu een klasse 
hoger proberen. Het klasse verschil is ta-
melijk groot en met nog 2 speelronden te 
gaan lijkt degradatie onafwendbaar (wordt 
vervolgd).

kids Fun dag
Nadat het een tijd lang droog was geweest 
werd in de nacht van 12 op 13 mei tame-
lijk veel regen voorspeld. Dit kwam niet 
zo goed uit want zondag 13 mei was de 
Kids Fun dag in Groede gepland. Na crisis 

overleg om half 9 (de hoeveelheid regen 
viel mee, maar het bleef door miezeren), 
werd besloten het evenement door te laten 
gaan. En toen de kleine 40 kinderen de 
banen op gingen, stopte het met regenen 
en konden de poule wedstrijden allemaal 
afgewerkt worden. Er werden leuke partij-
tjes gespeeld en de rode, oranje en groene 
ballen vlogen alle kanten op. Nadat ook 
aan de inwendige mens was gedacht 
werden de pr(ijs)jes uitgedeeld en kon 
iedereen tevreden huiswaarts keren.

tennisles
De tennislessen op de dinsdagavonden 
zijn goed verlopen en het niveau van de 
Groese tennissers en tennissters is weer 
danig opgekrikt. Dankzij de verschillende 
technieken waaronder de aai over de 
strandbal en de flamingo, was er voor 
beginners en gevorderden weer voldoende 
bij te leren.

Ook voor de voetballers (en anderen) is 
er een mogelijkheid om een voordeel 
abonnement af te sluiten in de zomerstop, 
vraag bij het bestuur om inlichtingen of 
kom eens langs op de wekelijkse toss-
avond op de donderdag avond vanaf 19:00 
uur .

Bloem- 
bakken
Ook de bloembak-
ken zijn weer aan-
gepast aan de laatste 
nieuwe trends en 
geven het terras, the 
finishing touch.

Angie 
white in 
Groede!
Angie White is een groot 
Nederlands zangtalent uit 
Den Haag. Een opvallende 
blonde beauty, maar haar 
prachtige, loepzuivere 
stem is haar grootste troef. 
Net 24 jaar oud, maar met 
al een indrukwekkende 
staat van dienst.

Zij deed mee aan de Voice 
of Holland en X-factor, 
en scoorde 2 hits in Azië: 
“Bring it home” en “It’s not 
me”, en was veelvuldig te 
zien op MTV Asia. Haar 
samenwerking met Ferry 
Somogyi (GTST) resul-
teerde in een aantal goed 
ontvangen dance songs.

ConCErT in hET kAdEr vAn 
“LossE ConCErTEn PoP En JAzz”. 
GroTE kErk GroEdE 
4 augustus 2018, 20:30 uur
EnTrEE: € 15,00, 
JonGErEn ToT 16 JAAr € 10,00
kAArTEn vErkriJGBAAr viA 
www.GroTEkErkGroEdE.CoM
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Brouwerij Brouwerslokaal organiseert tijdens de Jaarmarkt 
voor de eerste keer het Groes Bierfestival. Op de kiosk/
muziekkapel kan men bieren kopen van veelal Nederlandse 
brouwerijen en op het voormalige terras van Eethuys Den 
Engel zullen 5 Zeeuwse en 1 Brabantse brouwerij staan om 
hun bieren te tappen. Muntverkoop op het bierfestival zelf.

Groes 
Bier
festival
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’t twidduh kampioen!

Sinds erg lange tijd beschikt 
v.v. Groede weer over 
een senioren-kampioen. 
Groede 2 werd namelijk op 
zondag 27 mei 2018 tegen 
Hoofdplaat 2 kampioen 
van de reserve 6de klasse. 
Hieronder een kleine terug 
blik op deze historische 
dag voor de v.v. Groede.

De champagne lag koud. 
De banden voor de platte 
kar waren al opgepompt. 
Het veld was nog eens extra 
besproeid. De Dj had zijn 
apparatuur al opgebouwd. 
Kortom: vandaag moest het 
gebeuren! Alleen Hoofdplaat 2 
kwam niet om te verliezen. 
De ploeg waar we in de 
uit-wedstrijd moeizaam van 

hadden gewonnen met 1-2, 
bleek ook vandaag erg taai 
te zijn.

Het was een prachtige dag 
om een lekkere pot te voet-
ballen. Het zomerse weer 
maakte de omstandigheden 
op het veld daarentegen ook 
zwaar. Groede 2 begon (hoe 
kan ook anders) zenuw-
achtig aan de wedstrijd. 
Met name de eindpass voor 
de goal ontbrak. Na 20 
minuten, uit balverlies en 
de daaropvolgende counter 
scoorde Hoofdplaat tegen 
de verhoudingen in, de 0-1. 
Het hoort bij zo’n wedstrijd. 
Groede 2 had een tegenslag. 
De mouwen werden nog 
eens flink opgestroopt en de 
opstelling werd wat gewij-
zigd door trainer Hubo. 

Na de drinkpauze werd 
een pass vanaf het mid-
denveld richting Kaj 

Zwerver gespeeld die opstoomde via 
de rechterflank. Hij omspeelde handig 
en knap twee man en hij schoot de bal 
binnenkant paal binnen. Een prachtig 
doelpunt. Het vertrouwen was weer 
terug in de wedstrijd en met hard 
werken zouden we iets kunnen halen 
voelden we. Het duurde tot de 68e mi-
nuut voordat het wonder van Groede 
zich voltrok. Kaj nam een corner van 
rechts. De bal belandde in de kluts 
en werd slecht weggewerkt. Cornelis 
Risseeuw pikt de afvallende bal op en 
haalt in één keer uit. Het gevoel om 
dat balletje dan over de keeper te zien 
gaan en dan dat netje te zien opbollen 
omdat het een doelpunt is, is uiteraard 
fantastisch. Heel het team wist dat dit 
wel eens de beslissende kon zijn. We 
waren er nog niet. Het waren nog 20 
zenuwslopende minuten. Onze keeper 
Jeffrey Dey hield het tweede op de been 
door corners en vrije trappen te pakken 
en/of weg te stompen. De 90e minuut 
brak aan. Scheidsrechter Ruud Bolijn 
pakte zijn fluit en blies. Groede 2 ont-
plofte van blijdschap, het is kampioen!

Champagne vloog ons om de oren. 
Het publiek werd bedankt. De trekker 
stond al te snorren. Tijdens de rond-
tocht op de platte kar waren we gestopt 
bij de vaste sponsoren de Zagerij en het 
Overleg. Iedereen was in opperste feest-
stemming! Bij terugkomst voetjes van 
de vloer! Wat een onvergetelijke dag!!

DORpSwINkEL 
VAN IwAARDEN

 Laat u verrassen.
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Over de hele wereld zijn 
prachtige songs geschreven 
over onderweg zijn, 
reizen, vertrekken, 
heimwee en naar huis 
terugkeren. 

Spigt heeft voor THE ROAD 
haar favoriete muziek 
uitgezocht.

Reizen is voor veel mensen 
een poging om te ont-
snappen aan de sleur van 
alledag maar we kunnen 
ons leven ook als een reis 
beschouwen. Spigt, ‘Born to 
be wild’, en sinds jaar en dag 
onderweg naar haar publiek 
vertelt, zingt, lacht en en 

Groede Live! - poppodium presenteert: 
Frédèdrique Spigt & band
-tHE ROAD-

Met een beetje geluk mag u 
met haar de route bepalen 
als zij en haar virtuoze band 
op een kruising belanden: 
linksaf naar ‘Route 66’, 
rechtsaf ‘On The Road To 
Nowhere’ of op de parking 
met ‘Steamy Windows’?
Riding with the King of 
met Mustang Sally? And 
in which car? Mercedes 
Benz, Cadillac or A hot Rod 
Lincoln? 

Ze scheuren allemaal voor-
bij. Stones, AC/DC, Seger, 
Nelson, Joplin, Clapton, 
Doors, Spigt & Spanjers zelf 
en nog veel meer.

Frédèdrique Spigt & band:
-  Frédérique Spigt
-  Roel Spanjers
-  Janos Koolen
-  Joost van Es

BENIEUWD NAAR DIT CONCERT 
éN WOON JE IN GROEDE? VUL 
DAN DEZE BON IN EN ONTVANG 
€3,00 KORTING OP JE ENTREE- 
BEWIJS (€14,00 i.p.v. €17,00). 

Maximaal 2 kaarten per adres. 
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ZAtERDAG 29 SEpt.
GROtE kERk GROEDE

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

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

Kaarten reserveren: www.grotekerk-
groede.com of stuur een berichtje naar 
groedelive@gmail.com

Checki it out: www.frederiquespigt.nl 

Voel je welkom bij   

   Groede liVe!  

    poppodium

pinkt een traantje weg 
over haar eigen reis. 

programma 

de Feyter Recycling 

Zomerlopen 2018
17 juli  Zomerloopje Retranchement
  Afstanden: 3,6 km - 7,2 km - 10,8 km
  Jeugdafstanden: 750 m (t/m 9 

jaar) en 1500m (10 t/m 12 jaar), 
aanvang resp. 19:30u en  19:50u.

  Aanmelden in het Dorpshuis  
in Retranchement

24 juli  Zomerloopje Groede
  Afstanden: 3,3 km - 6,6 km - 9,9 km, 

aanvang 19:50u
  Jeugdafstanden: 750 m (t/m 9 

jaar) en 1500m (10 t/m 12 jaar), 
aanvang resp. 19:30u en  19:50u.

  Aanmelden in de kantine van  
v.v. Groede

  
31 juli  Zomerloopje Nieuwvliet
  Afstanden: 4,6 km - 8,4 km,  

aanvang 19:50u
  Jeugdafstanden: 750 m (t/m 9 

jaar) en 1500m (10 t/m 12 jaar), 
aanvang resp. 19:30u en  19:50u.

   Aanmelden in het Dorpshuis  
van Nieuwvliet

7 augustus  Zomerloopje Zuidzande
  Afstanden: 3,8 km - 6,9 km - 10 km
   Jeugdafstanden: 750 m (t/m 9 

jaar) en 1500m (10 t/m 12 jaar), 
aanvang resp. 19:30u en  19:50u.

  Aanmelden in het Dorpshuis  
van Zuidzand

Kom op tijd i.v.m. drukte bij inschrijven. 
Inschrijven stopt 15 minuten voor de start!
Kosten: Jeugd € 1,- / Overigen € 4,- (leden € 3,-)
Info: secretaris@avdewielingen.nl
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Juni 2018 gaat in Zeeuws- 
Vlaanderen de boeken in 
als de droogste maand sinds 
1901 en dat is te zien ook in 
mijn achtertuin. Mijn “hos” 
heeft het zwaar te verduren 
gehad de afgelopen maand, 
net als de andere bloemen 
en planten in de tuin 
overigens. Ook de vijver is 
redelijk aan het uitdrogen 
en ik zit dan ook met smart 
te wachten op een lekkere 
plensbui. Zo’n plensbui, 
waarbij de damp van de 
straten komt en je vervolgens 
in je tuinkamer kan gaan 
zitten om te kijken hoe je 
gras letterlijk uit de grond 
schiet. 

Maar ach, dat zijn allemaal 
luxe problemen voor mij. 
Want als het in juli nog 
niet regent, dan is het enige 
waar ik mij zorgen over 
maak die bruine plek in 
de achtertuin waar ooit 
grassprieten op stonden. Ik 
kijk er ’s ochtends eens naar, 
haal dan waarschijnlijk 
mijn schouders op en pak 
vervolgens de strandbal en 
strandlaken om zo een hele 
dag te gaan liggen bakken 
aan et strange. Nee, mijn 
problemen vanwege de 

Deze rubriek is vernoemd naar een bekende quote van één van de prominenten van Groede, 
te weten Piet Brakman. In zijn veel mee gezongen nummer “De mensen, ze zeggen” refereert 
hij naar de alledaagse gesprekken die plaats vinden op lokale plekken zoals een hoek van de 
straat, of gesprekken die gevoerd worden “mee een pint int cafe”. Geen zakelijke gesprekken 
met financiële of economische onderwerpen, maar luchtige en vluchtige gesprekken met meer 
woorden dan inhoud. Het is voor die gesprekken dat deze rubriek is geschreven. Na het lezen 
van deze rubriek zult u met een vraag blijven zitten, die u tijdens zo’n alledaags gesprek eens 
kunt bespreken en bij voorkeur natuurlijk op d’n oek van de straate. 

Boerenpraat
mooiste boeren-gezegdes naar boven.  
“Et zullen maar weer korte rokjes zijn 
van de zomer”, verwijzend naar het vlas 
dat niet goed groeit vanwege de droogte. 
“Tjah kunnen der niks aan doen, tis nu 
eenmaal een fabriek zonder dak”, verwij-
zend naar de akkers die buiten liggen. 
“Dien daar boven zal ons oek niet es een 
beetje helpen eej”, verwijzend naar een 
bovennatuurlijk entiteit die je middels 
een gebed kan aanroepen. 

Nee, ik heb momenteel met de boeren te 
doen en wil ook graag hierbij iedereen 
oproepen de komende week eens een 
regendans te doen. Wellicht dat we de 
boeren op die manier kunnen helpen. 
En mocht het dan onverhoopt een buitje 
gaan doen, dan nodig ik u graag uit op d’n 
oek van de straate. Want als die boer van 
vandaag dan weer langs komt, dan zal 
wellicht het eerste zijn wat die zegt “Goh 
tis toch nat hè!”

S.Z.

geven maar weinig regen af 
eej”, “Van mih mag et wel 
een buitje doen or”. Dat 
zijn mijns inziens de beste 
conversaties om te voeren 
op d’n oek van de straate.  
En toch zeker met deze 
extreme weersomstandig-
heden, want dan komen de 

droogte staan in schril con-
trast met de problemen die 
de boeren ervaren vanwege 
de droogte. Waar normaal 
gezien in juni juist de 
aardappels knollen moeten 
maken, de uien “pijpjes” 
moeten produceren en de 
tarwe korrels moet maken, 
gebeurde deze juni aardig 
weinig op het land. 

Het bleef angstvallig stil bij 
de groei van de boer zijn 
gewassen. Met als gevolg dat 
de problemen dan plots vrij 
groot worden, want de groei 
van die gewassen bepaald 
wel uiteindelijk zijn jaar- 
salaris. Met een beregenings- 
installatie zou een agrariër 
nog enigszins iets kunnen 
compenseren, maar dat kan 
ook lang niet iedereen in 
Zeeuws-Vlaanderen vanwege 
onder andere de water 
kwaliteit. En dan valt er 
toch wat minder te doen op 
de akkers bij deze extreme 
droogte, waardoor een boer 
net wat meer tijd heeft voor 
een vlugge babbel. 

En zo’n babbel gaat bij een 
boer altijd over, hoe kan 
het ook anders, het weer. 
“Goh tis droog eej”, “Jah ze 

www.vandenhemelgroede.nlwww.vandenhemelgroede.nl



32 DE  DORPSOMROEPER

Vrijwilligers 
gezocht!

Ook het kindercomité is nog op 
zoek naar vrijwilligers! Vind je het 

leuk om bij één van de activiteiten te 
helpen of in het comité te komen? 

Aanmelden kan via 
kindercomitegroede@

gmail.com

jaarmarkt groede
De jaarmarkt in Groede, een begrip in de streek. Een evenement waar we als Groedenaren hard aan werken met z’n allen en waar saamhorigheid centraal staat. Op 27 juli 2018 zal de Jaarmarkt in Groede weer plaatsvinden maar dit kunnen we niet zonder de actieve vrijwilligers in ons dorp. Mocht u zin en tijd hebben om ons te helpen rond en op de dag van de Jaar-markt, neem dan contact met ons op viaEmail: groedejaarmarkt@gmail.com Imre Hubregtsen: 0623289027Daisy de Smet: 0645358200

Alvast bedankt!Het Jaarmarkt comité Groede.

heeft u nog iets Voor op het prikbord 
in de dorpsomroeper? laat het ons 
weten! Vraag en aanbod is welkom 
op het prikbord in de dorpsomroeper.
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Vrijwilligers 
gezocht!

Groede Festival draait volledig op 
vrijwilligers. Bij het opbouwen, 

tijdens het festival en na afloop, is 
alle hulp welkom. Vind je het leuk 
om mee te helpen en heb je tijd in 
de dagen rond 1 en 2 september? 

Stuur dan een mailtje naar Groede-
festival@gmail.com. 

digitale  
dorpsomroeper  

ontVangen?
Mocht u mensen kennen die de 

Dorpsomroeper graag digitaal willen 
ontvangen (of wilt u hem graag zelf 
digitaal ontvangen), stuur dan een 
mail met naam en mailadres naar 

dorpsomroeper@gmail.com. De vraag 
was gekomen om hier een mailinglijst 
voor op te stellen, en daar willen we 

graag gehoor aan geven. Na het uitkomen 
van de Dorpsomroeper, zullen we de 
digitale versie sturen naar degene die 

zich hebben aangemeld voor 
deze mailinglist. 

ruimte te huur 
Aan de Nieuwstraat bij het tankstation is er 

winkelruimte beschikbaar gekomen om te huren. 
Het gaat om ca. 40 vierkante meter. Het behoort 

bij het zogeheten “Plein 3”. Voor meer 
informatie, bel 0117-371752. 

Het soos seizoen zit er weer op, “de rieme 
goat d’er even af” zouden sommige onder 
ons zeggen.

Hoewel het  W.K. voetbal in Rusland misschien 
belangrijker is, wordt er door de jokeraars 
altijd uitgekeken wat de eindstand is in de 
jokercompetitie, en welk plekje zij daarin 
innemen. Het allerbelangrijkste is natuur-
lijk dat we de maandagmiddag gezellig een 
kaartje kunnen leggen en wat bijpraten. 

De eindstand jokeren seizoen 2017/  2018: 
1. Anita Bijl 2. Jo v.d.Broeke 3. Stant Faas 4. 
Elly Maas 5. Fien Manhave 6. Henry Veraart 
7. Corry van Hee 8. Sarie Scheele 9. Marie 
Hamers 10. Paula v.d. Hemel 11. Lena van 
Quekelberghe

Aan het einde van het seizoen staat er altijd 
een busreis gepland. De keuze viel ditmaal 
op een reis richting het Nationaal Park 
de Biesbosch voor een rondvaart door dit 
mooie gebied.

Met een mooi deelnemers aantal van 41 
vertrokken we om 10:30 vanaf het Torentje. 
Via Antwerpen reden we naar Terheijden 
alwaar we de lunch nuttigden. Onderweg 
vertelde onze buschauffeur allerlei wetens-

waardigheden die best wel interessant waren, 
en de reis waardevoller maakte. Na de lunch 
vertrokken we naar Drimmelen, waar we 
aan boord gingen van de rondvaartboot. 
Het zonnetje was ondertussen al goed door 
de bewolking heen gebroken en het was 
heerlijk weer geworden.

Om 15:00 werden de trossen losgegooid 
voor een 2 uur vaartocht. De uitleg over 
het gebied werd gedaan door de schipper. Zo 
werden we o.a. bericht over de 3 spaarbekkens 
voor drinkwater en dat er in vroeger tijden 
een postbode in de Biesbosch actief was 
die zijn werk per bootje verrichtte.  Brede 
waters werden afgewisseld met smalle 
bochtige doorgangen, waar de schipper al 
zijn stuurmans kwaliteiten moest inzetten 
om de boot van de oevers vandaan te houden. 
Wij konden de omgeving op een van de 
drie dekken van het schip goed bekijken, 
al of niet met een verfrissing in de hand. 
Aan het eind van de tocht ging iedereen 
weer van boord, voor zover bekend is 
niemand zeeziek geworden. Na de vaartocht 
begonnen de maagjes een beetje te knorren. 
In Hoogerheijde hebben we een prima 
maaltijd geserveerd gekregen, waarna we de 
thuisreis aanvaarden. Vanwege wegonder-
houd moesten we van de snelweg af, om via 
de oude Zeelandweg ons pad te vervolgen. 
Voor menigeen het moment van, oh ja zo 
reden we “vroeger“. Iets verlaat maar met 
een goed gevoel bereikten we veilig en wel 
weer Groede.

Een hartelijke groet namens het bestuur.

Het was goed 
vertoeven op het 

achter- en voordek
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8 augustus
Zomeravondconcerten 
aan zee in de Grote kerk 
te Groede
Het Rusquartet komt optreden, 
met verschillende internationale 
onderscheidingen bezoeken 
ze ook Groede.
Toegang € 10.00 p.p., kinderen 
tot 12 jaar gratis. In de pauze 
van het concert bieden wij u 
gratis koffie, thee en frisdrank 
aan. Kaarten verkrijgbaar aan 
de kassa. Ga voor het actuele 
overzicht naar www.zomer-
avondconcertenaanzee.nl.

11 augustus
celcius Regeert!
Lentetentoonstelling van Theo 
Jordans, Peter Verdurmen en 
Tijs van Bragt op de boerderij 
van familie Risseeuw-de Coster 
vanaf 19:00u tot 23:00u

18 augustus
celcius Regeert!
*zie omschrijving bij 11 juli 

19 augustus
kerkdienst “de Verbin-
ding” 
in de Grote Kerk te Groede 

20 augustus
Zomerconcert muziekver-
eniging Groede-Breskens 
Op de Markt in Groede

1 & 2 september
Groede Festival

29 september
Groede Live! presenteert 
Frédèdrique Spigt & band

3 oktober
paptaartenkermis
De eerste woensdag van de 
maand oktober is het elk jaar 
weer Paptaartenkermis in Groede

27 oktober
Halloween
Het Kindercomité organiseert 
weer Halloween, hierover volgt 
later nog meer informatie. 

’t Vlaemsche Erfgoed
Op 24 juli, 31 juli, 14 augustus 
en 21 augustus is er ’s middags 
een klederdrachtgroep aanwezig. 
Kom gezellig langs in het 
Slijkstraatje! De Erfgoedwinkel 
is vanaf 1 april tot oktober van 
dinsdag t/m zaterdag geopend 
van 10u tot 16u. 

Senioren Sociëteit
Wekelijks kan men op de 
maandagmiddag van 13.30 
tot ca.16.30 uur een kaartje 
leggen (jokeren, frikken) en 
biljarten. Er worden nog 
(extra) spelers gezocht om te 
biljarten op de maandagavond 
van ca. 19.00 uur tot 21.00 
uur. Ook op donderdagochtend 
wordt er gebiljart van 09.00 
tot 12.00 uur. Loop vrijblijvend 
eens even binnen. Elke laatste 
dinsdag van de maand wordt er 
bingo gespeeld. Iedereen is hier 
welkom! Dit binnen een informele 
en gezellige sfeer in ons gebouw. 

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

Lutherse kerk
Op 21 juli, 26 juli, 4 aug, 9 
aug, 18 aug en 23 aug is het 
mogelijk om de Lutherse Kerk 
te bezoeken. Betalende bezoekers 
van “Het Vlaemsche Erfgoed” 
kunnen op de genoemde dagen 
’s middags tussen 13.30 en 
14.30 uur gratis onder begelei-
ding van een gids de Lutherse 
Kerk bezoeken.

Activiteiten 
in Groede

Inzameldata oud papier
11 augustus • 8 september • 
13 oktober • 10 november •  
8 december

tennis
Er wordt getosst op de donder- 
dagavond, iedereen is die 
avond welkom! Heb je zin om 
eens een balletje mee te slaan, 
om te ervaren hoe leuk een avond-
je inspanning / ontspanning op 
de tennisbaan is, grijp dan nu 
je kans.

Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de Boules ver-
eniging kan je op donderdag-
avond en zondagochtend vanaf 
half elf gewoon het terrein op 
komen.

’t Duumpje
Iedere Dinsdag ochtend t/m 25 
september: Waterdunen. 
Onderweg krijgt u uitleg 
over dit project en vertelt de 
gids onder andere over de 
kustversterkingswerken, de 
getijdenduiker, de plannen voor 
het recreatiegebied en de reeds 
aanwezige en toekomstige 
natuurwaarden. Aanmelden: 
niet nodig. Verzamelen: Loods 
Tien. Kosten: zie HZL. Donateurs 
gratis. Leden en huisgenoten 
kunnen gratis deelnemen. 
Niet-leden: Volwassenen: 
€ 3,- p.p. Kinderen tot 16 jaar 
€ 1,50 p.p.
Info: Carolien van de Kreeke / 
Tel.: 0113-569110 / 
c.van.de.kreeke@
hetzeeuwselandschap.nl.

Zeeland is er de gehele dag een demonstratie 
hoe vroeger de was werd gedaan. 

22 juli
kerkdienst “de Verbinding” 
in de Grote Kerk te Groede

27 juli
Jaarmarkt Groede

• programma de Drie koningen
14:00u tot 16:30u 
Zanger Martijn - Traditiegetrouw  
en ambiance gegarandeerd!
16:30u tot 17:00u 
de Duts’n - Lokale trots op de Groese Jaarmarkt!
17:00u tot 21:00u 
de Krakers & Friends - De bekende  
straatdisco met een muzikale rollercoaster
18:00u
DiscoBingo met stoverij en frites, kaarten  
zijn te koop bij de 3 Koningen. 
21:00u tot sluit
de Raddraaiers (met oa. een optreden  
van Swensee en een heus Dorpsbal) 

• programma ’t Overleg
Vanaf 14:00u
Shenanygens. Met deze band altijd gezelligheid 
in de tent! Rock cover band with a Celtic Feeling.
De hele dag door zullen er mosselen worden 
geserveerd. 

29 juli 
Zanggroep  
“Ik jeune my daarin” 
in de Grote kerk te Groede
Een enthousiast zingende vriendengroep van 
45 leden, die samen komen om Vlaamse liede-
ren in ere te houden. 

4 augustus
Angie white 
in de Grote kerk te Groede
Groot Nederlands zangtalent uit Den Haag

7 augustus
Ouderwetse wasdag bij ’t Vlaemsche 
Erfgoed  *zie omschrijving bij 17 juli

30 juni - 30 juli
Expositie Jan Becu & wout kole
In de Grote Kerk te Groede met als thema 
“Natuurlijke schoonheid en kracht.

17 juli
Ouderwetse wasdag 
bij ’t Vlaemsche Erfgoed
In samenwerking met klederdrachtgroep Mooi 

Dit is de derde Dorpsomroeper uit-
gave van 2018. Voor het komende 
jaar is er een schema opgesteld om 
voor iedereen duidelijk te krijgen 
wanneer de Dorpsomroepers in het 
dorp bezorgd gaan worden: 

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 2018

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

>  4e uitgave
  25 september
  15 oktober

  uiterlijke aanleverdatum: 

 In de brievenbus:

>  5e uitgave
  25 november
  15 december
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