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Woord vooraf
De pepernoten en chocoladeletters kunnen weer ingeruild worden voor 
de kerstkransjes en de gourmet. Sinterklaas zit weer op de boot en de 
Kerstman heeft zijn bellen al aan zijn rendieren bevestigd. 
De zwarte pieten discussie kunnen ze volgend jaar weer verder voeren 
in Nederland en wij praten hier nu gewoon weer over de aankomende 
kerstmarkten! 

De kerstversiering kan van zolder worden gehaald en de boom kan weer 
worden opgetuigd. De feestdagen staan voor de deur! Voor velen een 
mooie gelegenheid om weer bij elkaar te komen en gezellig te eten en te 
drinken, het jaar door te spreken en plannen te maken voor komend jaar.

Wij van de redactie vinden dit één van de mooiste tijden van het jaar. 
Groede wordt dan gezellig en knus versierd met onder andere weer de 
vele kerststerren en binnen zie je iedereen gezellig bij elkaar zitten. 
Ook wij kijken terug op een bijzonder jaar. Het jaar dat de Dorpsomroeper 
het 50-jarig jubileum mocht vieren, dat we een prachtig lange en warme 
zomer hebben gehad en weer vele mooie evenementen hebben mogen 
meemaken in Groede. Trots zijn we op het dorp, en dat mag gezegd worden!

In deze editie kunt u weer gaan lezen over de aankomende en recent ge-
passeerde evenementen. Daarnaast zal ook de winnaar van de kleurplaten 
wedstrijd bekend worden gemaakt uit de jubileumeditie van oktober. 

Rest ons nog om iedereen hele fijne en gezellige feestdagen toe te wensen 
en alvast het allerbeste voor 2019! Maak er weer een prachtig jaar van! 

Veel leesplezier!

De Dorpsomroeper 
is ook online te lezen 
via www.groede.net
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Werkzaamheden
De werkzaamheden in de Voorstraat en 
Traverse zijn begonnen, de elektriciteits- en 
waterleidingen worden vervangen. Dit zijn 
geplande onderhoudswerkzaamheden, die 
voornamelijk in het trottoir zullen plaats 
vinden. In deze periode zullen ook de 
oversteekborden aangesloten worden op 
de verlichting, zodat de voetgangers ook ’s 
avonds veilig kunnen oversteken.

GO café
Het Groese Ondernemers café zal doorgang 
vinden op maandag 04 februari 2019. De 
Groese ondernemers zullen tegen die tijd 
worden uitgenodigd voor deze avond. Het 
organiserende comité is al druk bezig met 
de voorbereidingen en er wordt wederom 
gewerkt aan een leuk en uitdagend pro-
gramma. 

Woonvisie
De Dorpsraad is 
in de afgelopen 
maanden ook 
druk bezig ge-
weest om een heuse woonvisie op te stellen. 
Met deze woonvisie kan het in de toekomst 
makkelijker zijn om zaken voor elkaar te 
krijgen in samenspraak met de gemeente. 
Als u wilt mee denken of wilt mee lezen 
over de woonvisie van Groede, dan horen 
wij dat graag. Hans van der Geer is de kar-
trekker in dit geheel, dus schroom niet om 
hem hierover aan te spreken. Een mailtje 
sturen naar dorpsraadgroede@gmail.com 
kan ook altijd.
 

Nieuws v/d
DorpsraadParkeer & Verkeer

In samenspraak met de gemeente is er nog 
eens kritisch gekeken naar de maatregelen 
in de Traverse en Voorstraat. De indraai 
vanuit de Brouwerijstraat in de Traverse is 
met name voor vrachtwagens een moeilijke 
draai. Het verhoogde eilandje in de weg zal 
daarom verlaagd worden en de paal in het 
middenstuk verwijderd.
 
De verkeersremmende maatregelen in de 
Traverse en Voorstraat brengen toch meer 
problemen met zich mee dan gedacht. De 
paaltjes zijn er al meerdere keren afgereden 
en enkele automobilisten hebben er hun 
banden al op kapot gereden. Betere belijning 
zou hier een oplossing voor kunnen zijn, 
maar dan moet de as-streep gedeeltelijk 
weggehaald worden. Dit komt neer op  een 

gehele reconstructie van de Traverse / Voor-
straat, waar momenteel geen budget voor 
is. Er ligt dan ook een voorstel op tafel om 
vanuit het oogpunt verkeersveiligheid de 
paaltjes weer weg te halen. We moeten dan 
ook eerlijk zijn dat we geprobeerd hebben 
wat te doen aan de snelheid in de Traverse 
en Voorstraat, maar dat met dit beperkte 
budget het blijkbaar niet toereikend is.
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Nieuwjaarsreceptie

Groese
kerst-
stal
Wat een bofkont- 
en zijn we toch, 
met de mooiste 
kerststal in de 
wijde omgeving.

Met bijzondere 
dank aan de jaar-
lijkse inzet van de 
makers en plaatsers: 
Corneel Soeting, 
Jacob Faas, John de 
Poorter en Henk 
Cijsouw.

Verenigd Groede nodigt alle Groedenaren 
van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie 
op vrijdag 4 januari 2019 van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in ’t Overleg. Voorgaande 
jaren werd de Nieuwjaarsreceptie altijd 
op een zondag gehouden, maar vanwege 
een terugloop in het aantal bezoekers wil 
Verenigd Groede het eens op een andere 
manier proberen. Door de Nieuwjaars-
receptie op een andere dag en een ander 
dagdeel te houden, is er de hoop meer 
en wellicht ook nieuw publiek aan te 
trekken.
 
We hopen u dan ook van harte te mogen 
verwelkomen op vrijdag 4 januari 2019 in 
’t Overleg. Dan kunnen we met zijn allen 
het glas heffen op mooi en gezond 2019 in 
de Groe!
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een fijne en goed 
georganiseerde 
avond
10 november jl. ging Jan van 
Damme (PZc journalist en 
van geboorte Groedenaar) in 
gesprek met schrijver Rinus 
Spruit. Het was de derde 
Schrijversavond van Stichting 
Groede Literair. 

Galerie De School was weer de 
locatie voor deze intieme avond 
waar Spruit inging op vragen uit het 
publiek. Dat leverde interessante 
gesprekken op over het schrijverschap. 
Na een gezellige pauze, waarin het 
publiek boeken aan kon schaffen en 
laten signeren door de schrijver, ging het 
tweede deel vooral over het persoonlijke 
leven van Rinus en over rietdekken. 
Spruit zijn vader was rietdekker en 
Rinus vertelde uitgebreid over hoe hij 
als jonge jongen met zijn vader onder-
weg was in het Zeeuwse land. Het sprak 
tot de verbeelding net zoals de boeken 
van Rinus Spruit. Zijn jongste en derde 
roman is: Broeder, schrijf toch eens! 
en vertelt het verhaal van een man die 
terugkeert in zijn ouderlijk huis, na het 
overlijden van zijn ouders. Een aanrader.  

Enkele dagen na de Schrijversavond 
kregen we een bericht van Rinus Spruit: 
Hij was onder de indruk van de fijne en 
goed georganiseerde avond. Het was zijn 
eerste keer in Groede, maar hij komt 
zeker terug om een bezoek te brengen 
aan ons mooie dorp.

Noteert u vast: zaterdag 9 november 
2019: Schrijversavond van Stichting 
Groede literair.
 
Gelukkig hoeft u niet tot dan te wachten 
op een literaire topavond. Want op 
zaterdag 15 juni 2019 organiseert Groede 
literair - alweer voor de achtste keer 
- “De Avond van de Poëzie”.
Met dichters van naam en aanstormend 
talent. Tot dan!
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Adverteerders 
bedankt! Dank aan de volgende bedrijven: 

De Zagerij, Traas vloeren VOF, Dutch Bargain, 
Aannemingsbedrijf Luteijn, Eetcafé pension 
’t Overleg, de Fonteyn, de Groese Duintjes, 
A.L. Wille VOF, Siersmederij Pladdet, 
’t Strijkschuurtje, dorpswinkel van Iwaarden, 
van Hoeve sierteelt, tankstation van den 
Hemel, de Bakkerieje, Traas cleaning, 
Grovebo, Hubo’s Drankboetiek, de Vrijbuiter, 
Strandcamping Groede, Maak onze regio 
duurzamer, Olijf en Personal Touch Travel

Bezorgers bedankt! 
Via deze weg willen we ook graag Corrie 
Vink, Olaf van Doorn en Anouk Boogaard 
bedanken. Zij zijn de trouwe bezorgers van 
de Dorpsomroeper in respectievelijk ons 
dorp, de polders en in Boerenhol. Hartelijk 
dank dat jullie door weer en wind de dorps-
krant ook in 2018 weer bij iedereen op de 
mat hebben laten vallen!

Via deze weg willen we al onze 

adverteerders bedanken die het 

afgelopen jaar weer in de Dorpsom-

roeper hebben willen adverteren. 

We zijn erg blij met jullie steun, 

zonder jullie kan de Dorpsomroeper 

in de huidige vorm niet blijven 

bestaan! 



Heb jij ook zin in een 
ouderwets feestje? Wij in 
ieder geval wel! Daarom 
openen we op oudejaars-
avond de deuren van de 
voormalige Discotheek 
de Ploeg en willen samen 
met u als Groedenaar 
het nieuwe jaar inluiden 
onder het genot van een 
drankje en muziek van 
dj Remmy.

Alle Groedenaren zijn 
van harte welkom. De 
deuren zullen openen om 
23:00u en sluitingstijd is 
om 04:00u. Kosten: € 25,00 
(incl. drank). Aanmelden is 
verplicht en kan online 
via https://tinyurl.com/
y7erunh5 of door contact 
op te nemen met Astrid van 
Damme via 06-21538928.

Na uw aanmelding ont-
vangt u een e-mail met een 
kopie van uw opgave. U 
ontvangt later een e-mail 
met betalingsgegevens. 

Na betaling is uw aanmel-
ding pas compleet en heeft 
u toegang tot discotheek de 
Ploeg op oudejaarsavond.

Op het terrein is het NIET 
toegestaan vuurwerk af te 
steken.

Laten we er een mooi feest 
van maken, hopelijk tot dan!

Fam. van Damme, Carla 
Verlinden, met ondersteuning 
van Verenigd Groede en 
dj Remmy

Oud & Nieuw Feest
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Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

Op 15 en 16 maart 2019 zal NL Doet gehouden 
worden, de grootste vrijwilligers actie van 
Nederland. Vorig jaar heeft de Dorpsraad 
zich hierbij aangesloten en is onder andere 
de pergola geverfd, verkeersborden recht 
gehangen, straten opgeruimd, het eenden-
parkje voorzien van houtsnippers etc. Met 
zo’n 15 vrijwilligers was dit een succes te 
noemen en daar wil de Dorpsraad in 2019 
graag een vervolg aan geven.

Nu zijn we echter op zoek naar een leuk 
project om hier aan te koppelen en vragen 
wij daarbij de hulp van de Groedenaren. 
Mocht u een leuk project in gedachten 
hebben om te koppelen aan de actie van 
NL Doet, laat het ons weten. Dan kunnen 
we de handen ineen slaan en er in Groede 
wederom een geslaagde actie van maken.

Wat Doet 
Groede 
in 2019?
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expositie op de VierVaart 
Met een wintertentoonstelling in het 
schildersatelier van Theo Jordans in 
Groede ging in april het project ‘Celsius 
Regeert!’ van Theo Jordans (landschaps-
schilder), Peter Verdurmen (fotograaf) en 
Tijs van Bragt (dichter) van start. Zij laten 
zich inspireren door de wisseling van de 
seizoenen in West-Zeeuws-Vlaanderen. 

De voorbije maanden volgden de lente- 
tentoonstelling in de historische schuur 
van de familie Risseeuw in Groede en 
zomertentoonstelling in De Deuzonschole 
in Hoofdplaat.

Het project Celsius Regeert! wordt in januari 
afgesloten met een expositie over de herfst. 

Deze vindt plaats in de galerieruimte op 
 de VierVaart, Barendijk 5 in Groede. 

De herfsttentoonstelling gaat zaterdag 19 
januari open voor publiek. Iris Cornelis, 
galeriehouder van VierVaart, verricht om 
14.00 uur de officiële opening (inloop vanaf 
13.00 uur). De openingsmiddag wordt onder 
andere omlijst met de 1e West-Zeeuws-
Vlaamse Landschapskwis. Hoe goed kent u 
het Landje van Cadzand? 

Deelname is gratis! Iedereen kan meedoen. 
De winnaar van de kwis wordt verblijd met 
een toepasselijke prijs. Ook is er origineel 
werk te winnen. Theo Jordans, Peter 
Verdurmen en Tijs van Bragt hebben aan 
het project een actie gekoppeld ten bate 
van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. 
Met de verkoop van de ‘Doos van Celsius’, 
een stevige kartonnen box op A4-formaat, 
gevuld met werk van de drie kunstenaars en 
bijdragen van ‘Landschapsbeheer’, willen zij 
een mooi bedrag bij elkaar  krijgen voor de 
Zeeuwse landschapsvrijwilligers.

Openingstijden expositie:
zat. 19, zon. 20 en zat. 26 januari 
van 13.00-17.00 en zat. 2 februari 
van 13.00-17.00 uur.

V.l.n.r.: Tijs van Bragt (dichter), Peter Verdurmen (fotograaf) 
en Theo Jordans (landschapsschilder).
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Het zicht in de polders 
van Groede richting 
Schoondijke is sinds 
begin december 
behoorlijk veranderd, 
meer specifiek op 
het stuk als u van 
de torenweg aan de 
t-splitsing met de 
krabbendijk komt en 
daar naar rechts gaat. 

Op het stuk tot aan de 
afslag naar de Klitten-
weg stonden voorheen 
162 bomen, om precies 
te zijn van het soort 
“Populus nigra `Vereec-
ken`”. Deze bomen zijn 
allemaal gerooid en 
daarvoor in de plaats 
zijn nieuwe bomen weer 
terug aangeplant. 

Het rooien van deze 
bomen is niet over één 
nacht ijs gegaan, de 
voorbereidingen zijn 
een jaar op voorhand al 

gestart. Met overheden en 
belangenverenigingen is  
gesproken en er is een 
‘bestek’ opgesteld en aan-
besteedt. Uiteindelijk is het 
werk uitgevoerd door H4A 
uit Sluiskil. Zij hebben dit 
in opdracht van het water-
schap gedaan. Nu de bomen 
opnieuw zijn aangeplant 
is de aannemer nog 3 jaar 
verantwoordelijk voor het 
groeien van de bomen, de 
zogenaamde ‘plantgarantie’. 

Gezien 
in Groede 

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

Bomenkap
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Wie of wat is er Nieuw in 
Groede? Met die vraag gaan 
we voor deze rubriek 
telkens weer op pad. Zo 
zijn we deze keer terecht 
gekomen aan het begin 
van de Burgemeester  
J.c. everaarslaan, op huis-
nummer 1, waar recente-
lijk de familie Houtzager 
als nieuwe Groedenaren 
zijn komen wonen. 

De zomer is officieel voorbij 
wanneer dit interview 
plaatsvindt, want het is 
koud wanneer we voor de 
deur staan bij de familie 
Houtzager. Gelukkig is het 
na een warm welkom gelijk 
gezellig. Het mooie grote, 
maar ook gezellige en knusse 
huis, biedt de gelegenheid 
om ze beter te leren kennen. 

De familie bestaat uit moeder 
Monika (37) en vader Danny 
(39), dochter Amber (13) en 
zoon Lukas (met een K! en 
10 jaar). Monika en Danny 
zijn beide geboren in Breskens 
en hebben de afgelopen 

14 jaar in Schoondijke 
gewoond. Maar ze vonden 
het tijd voor wat anders. 
Eigenlijk hadden ze 14 jaar 
geleden al ergens anders 
willen wonen, maar door de 
komst van Amber en Lukas 
kwam het er eigenlijk niet 
van en vonden ze het voor 
die tijd prima. 

Ze hadden niet veel feeling 
met Schoondijke en het 
begon toch te kriebelen 
om ergens anders te gaan 
wonen. Na een tijdje te 
hebben rondgekeken vorig 

jaar, kwam Groede op hun 
pad. Het voelde als thuis- 
komen en vertrouwd toen 
ze het huis in Groede hadden 
bezocht, wat wij als redactie 
heel goed begrijpen!

In het dagelijks leven is 
Monika onderwijsassistente 
bij Scoba. Danny heeft een 
eigen bedrijf: Grenskracht. 
Hij bemiddelt technisch 
personeel naar een andere 
baan. Amber zit op het CSW 
Bestevaer in Vlissingen en 
Lukas gaat naar de Meer- 
stromenschool in Groede. 

De hobby’s van dit 
gezin zijn veelzijdig 
en erg creatief te 
noemen. Monika, 
Danny en Amber 
zijn allen zeer actief 
binnen Toneelver-
eniging de Platte-
landers in Oostburg. 
Monika schrijft en 
doet de regie van de 
voorstellingen van de 
kinderen en Amber is 
een ware actrice. 



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

Naast de Plattelanders zijn 
moeder en dochter samen 
vaak te vinden op festivals 
in Nederland als ‘levend 
standbeeld’. Monika zorgt 
voor de spullen en Amber 
voert de act uit. In Groede 
heeft ze afgelopen zomer 
opgetreden als ‘Zeeuws 
m’ijsje’. Sinds kort heeft ze 
een nieuwe voorstelling: 
‘Vreemde Vogels’. Zeker 
de moeite waard om deze 
nieuwe Groese dame te 
bezoeken!

Lukas vindt het heel erg 
leuk om zelf spellen te 
maken, zoals bordspelletjes 
met verschillende levels. 
Een andere hobby van 
Danny is auto’s. Velen van 
u zullen hem wel al eens in 
zijn mooie Mustang hebben 
zien rijden. Ook doet Danny 
aan kickboksen en heeft hij 
sinds kort zijn drumstel in 
de schuur gezet. Dat wordt 
een gezellige boel daar in de 
Everaarslaan! 

Kortom, Groede heeft er 
weer een paar leuke, creatieve 
en gezellige Groedenaren 
bijgekregen. Wij willen de 
familie Houtzager bedanken 
voor het warme onthaal, 
het leuke interview en de 
prachtige foto’s. 

Heeft u overgewicht en bent u gemotiveerd om 
daar iets aan te doen? Dan is dit misschien iets 
voor u. Met een verwijzing van de huisarts kunt 
u wellicht de komende twee jaar deelnemen 
aan dit programma. Volledig vergoed vanuit het 
basispakket kunt u informatiebijeenkomsten 
bijwonen over thema’s als: gezonde voeding, 
meer bewegen, omgaan met stress, beter slapen 
én gedragsverandering. Ook meerdere één op 
één coachingsgesprekken zijn onderdeel van 
dit bewezen effectieve programma genaamd 
Coaching op Leefstijl. 

De informatiebijeenkomsten en coachings- 
gesprekken worden verzorgd door Ruben Haverbeke. 
Personal Coach bij No Time Fit en sinds kort  
ook erkend Leefstijlcoach. Meer informatie  
of meteen inschrijven? Mail dan naar  
info@notimefit.nl

Nieuw: coaching 
op Leefstijl (cooL)

Met sportieve 

groeten,

Ruben Haverbeke

Personal Trainer
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De school heeft zich deze maand aangemeld om, 
ondersteund door Natuur&Zo (natuur- en milieueducatie), 
deel te nemen om afval te verminderen en beter te 
scheiden. Tot op heden had het nauwelijks zin om afval te 
scheiden, omdat het bedrijf dat ons afval ophaalt, het niet 
gescheiden verwerkt. We zullen bij de start van het project al ons afval wegen en 
dit over een aantal maanden nog eens doen om te kijken wat het resultaat van 
het project is. Uiteraard worden de kinderen in de vorm van lessen over afval bij 
dit project betrokken.

 
Afgelopen maand hebben we voor de laatste keer meegedaan aan de ‘schoenen-
doosactie’ voor schoolkinderen in Oost-Europese landen. De actie houdt in deze 
vorm op te bestaan. De kinderen hebben voor het prachtige aantal van 36 gevulde 
schoenendozen gezorgd.

Inmiddels hebben we ook weer een nieuwe voorleeskampioen. Het is Jinke Quaak 
en zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd tegen de 
andere scholen in de gemeente Sluis.  En nu we het toch over een wedstrijd 
hebben: 3 teams van onze school deden mee aan schooldamwedstrijden. Er deden 
20 teams mee en de teams van onze school veroverden de 4e, 8e en 12e plaats.

Het schoollogo op de muur aan de voorzijde van ons gebouw was geplakt 
en dit was niet ideaal. Het liet regelmatig los. Inmiddels is het  logo vervangen 
door een prachtig exemplaar op plexiglas.

Al enkele maanden zijn we aan het overleggen hoe we de verkeersveiligheid 
rond de school kunnen verbeteren. De in- en uitloop van de speelplaats kan 
veiliger. Daarnaast wordt er veel dubbel geparkeerd voor de school door 

halende en brengende ouders en dit zorgt voor onoverzichtelijke situaties. Ook het ontbreken van 
een trottoir richting Schuitvlotstraat draagt niet bij aan de verkeersveiligheid. De komende maanden 
zullen we met verschillende partijen in overleg gaan om in de situatie verbetering te brengen.



Misschien heb je ons wel 
eens zien zitten, de dames 
van het Breicafé. Wij 
breien sinds februari  
2009 regelmatig bij  
De Drie koningen. 

Breien was destijds nog een 
bijna vergeten hobby en de 
handwerkwinkels waren in 
Nederland verdwenen of op 
sterven na dood. Enkele dames 
uit Groede zijn toen het 
Breicafé begonnen. Iedereen 
was welkom en de deel- 
nemers komen dus niet 
alleen uit de Groe, maar bij-
voorbeeld ook uit Breskens. 

In het begin was het onwennig. 
Hoe deed je dat ook al weer, 
breien? Sommigen waren 
ware kunstenaars, anderen 
bijna alles vergeten, maar 
bijna iedereen wist nog wel 
wat en zo hielpen we elkaar. 
Er zijn zelfs mensen die het 
breien pas in het Breicafé 
geleerd hebben. Inmiddels 
wordt er van alles gebreid 
en gehaakt en zijn er overal 

Het 
breicafé 

nieuwe en 
moderne hand-
werkwinkels te 
vinden met de 
meest fantasti-
sche patroon-
boeken en 
materialen 
uit de hele 
wereld. 

De groep is wisselend van 
samenstelling met een harde 
kern. Sommigen komen 
maar af en toe, anderen 
elke keer, weer anderen een 
uurtje, alles kan en iedereen 
is welkom! Ook toeristen 
weten ons te vinden en er 
komt regelmatig iemand 
om een keertje mee breien, 
te praten en als afsluiting 
te borrelen. We zitten niet 
voor niks in een café! In de 

zomer zitten we met mooi 
weer buiten op het terras en 
in de winter binnen aan een 
lange tafel. Dat levert veel 
bekijks en commentaar op, 
bijna altijd positief. 

Iedereen is dus welkom; 
jong en oud, vrouw of man. 
Wil je leren breien of haken 
of het weer oppakken, een 
keertje meedoen of alleen 
iets leren zoals kabels 
breien? Op de tweede en 
vierde donderdagmiddag 
van de maand zijn we vanaf 
ongeveer 13.30 uur tot het 
eind van de middag bij De 
Drie Koningen te vinden. 

Tot dan?

Catalina Lindenburg
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prijswinnareskids
corner annemarit van strien

In de Dorpsomroeper jubileum- 
editie van oktober jl. was er een 
kleurplaat te vinden in de Groese 
kidscorner. Er waren mooie 
prijzen te winnen voor  
de mooiste kleurplaat!

Groede bleek een waar teken- 
talent in het midden te hebben, 
want Annemarit van Strien  
(9 jaar) heeft de tekening prachtig 
en erg kleurrijk ingekleurd en 
ingeleverd bij de redactie. We 
waren erg blij met haar mooie 
inzending! De redactie is dan 
ook met veel plezier de mooie 
prijzen gaan afgeven bij Annemarit 
thuis aan de Hoenderweg. Met 
een mooi lees- en tekenboek van 
de Gorgels, kreeg de prijswin-
nares direct een lach op haar 
gezicht!
 
Annemarit, nogmaals bedankt 
voor het inleveren van je tekening 
en van harte gefeliciteerd!



even oud als de 
Dorpsomroeper...
De Dorpsomroeper jubileert, maar dat 
doen we niet alleen. In deze rubriek gaan 
we op bezoek bij iets of iemand die ook 
50 jaar is en dus even oud is als de 
Dorpsomroeper. 

In onze zoektocht zijn we al uitgekomen 
bij de jubilerende Jacco & Annemarie Ras, 
de Dorpsvereniging, Traas Vloeren VOF 
en Karnavalsvereniging de Papvreters. 
Aangezien dit de laatste uitgave in het 
jubileumjaar is, zal dit ook de laatste uitgave 
van deze rubriek zijn. In onze laatste zoek-
tocht naar een jubilaris zijn we uitgekomen 
bij iets waar niet per sé de slingers voor zijn 
uitgehangen, die we niet persoonlijk kunnen 
feliciteren, maar waar we wel dagelijks 
gebruik van maken als Groedenaren.. Het 
bekende Groese parkeerterreintje bestaat 
namelijk 50 jaar!

Het moet gezegd worden, het was even 
zoeken om hier achter te komen. Na het 
nogmaals doorlezen van de eerste Dorps-
omroeper uit oktober 1968 lazen we dat 
er in die tijd nog een Gemeente Groede 
bestond en dat deze binnenkort zou ophouden 
te bestaan door gemeentelijke samen-
voegingen. Met de vraag of de Gemeente 
Groede misschien al 50 jaar niet meer 
bestaat, bezochten we Google. Uit de zoek-
resultaten bleek al gauw dat de Gemeente 
Groede pas in 1970 is opgehouden te 
bestaan, maar Google bracht ons ook naar 
een document van de gemeente Groede, 
genaamd “INVENTARIS VAN DE ARCHIE-
VEN DER GEMEENTE GROEDE 1626 -1970” 
(zoekt u het maar eens op). Dit is een 234 
pagina’s tellend document, voor ons neus 
hadden we een soort van “Holy Grail” van 
de Groese geschiedenis.

In dit document troffen we uiteraard veel 
informatie aan. Bij het doorbladeren zagen 
we onder andere dat er rond 1967-1968 een 

parkeerterrein zou worden aangelegd ten 
westen van de Burg. J.C. Everaarslaan. Via de 
Krantenbank Zeeland kwamen we terecht 
bij de PZC van 24 augustus 1967, waarin 
dit werd bevestigd. De Raad van Groede 
ging akkoord om 3240 vierkante meter 
grond aan te kopen, zuidelijk van de Rooms 
Katholieke Kerk. Er werd een krediet van 
f. 13.777,60 beschikbaar gesteld. Hiervan 
was f. 11.016,- bestemd voor eigendomsover-
dracht en f. 2761,60 voor een vergoeding 
van de pachter. 

Uit de PZC van 6 mei 1968 bleek dat er nog 
eens 70 vierkante meter is aangekocht van 
het Rooms Katholieke kerkbestuur, voor 
een behoorlijke toegangsweg naar het 
nieuwe parkeerterrein. Financieel gezien 
bleek dit een meevaller, zij wilden de grond 
afstaan voor het bedrag van één gulden. 

In al die jaren is er telkens wel iets gewijzigd, 
qua inrichting en ook met de komst van 
MFC ’t Torentje en de ingang van de Meer-
stromenschool is de aanblik van het  
parkeerterreintje meermaals veranderd. 
Maar de functie als centrale parkeerplaats is 
nog altijd dezelfde gebleven, ook na 50 jaar.
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klusploeg VV Groede

 
VV Groede heeft vanaf dit seizoen een 
klusploeg tot haar beschikking. Iets 
waarmee de vereniging heel blij is en die 
inmiddels al heel wat werkzaamheden 
voor de club hebben verricht.

Elke maandagmorgen verzamelt een trouwe 
groep vrijwilligers zich op het sportveld. 
Natuurlijk wordt er gepraat over het voetbal 
van het weekend, over hoe goed en spannend 
het was of hoe het mogelijk was dat er een 
wedstrijd werd verloren.

Dit alles, uiteraard, onder het genot van een 
bakje koffie in de kantine. Maar bovenal 
worden er veel nuttige en noodzakelijke 
grote en kleine karweitjes verricht. Zo is 
er een fraaie fietsenparking gecreëerd, zijn 
er deuren vervangen in het kleedlokaal, 
beschikken de dug-outs over blauwe en 

witte kuipstoeltjes en zijn er tal van andere, 
minder omvangrijke, klusjes verricht.

Inmiddels is al gebleken hoe belangrijk deze 
groep vrijwilligers is voor de vereniging. 
Het zijn en blijven tenslotte de mensen 
waar een vereniging op draait.

Het 1e elftal van VV Groede werd onlangs voorzien 
van fraaie, nieuwe trainingspakken door Cafetaria 
de Zagerij en strandpaviljoen DOK 14. Spelers en 
begeleiding kunnen blij en trots zijn met dit mooie 
sportieve gebaar.

Namens de boys in blue, hartelijk dank hiervoor!

De Zagerij en DOk 14 gul voor Groede 1
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Zwarte
pieten
voetbal
Op zaterdag 24 november 
was het erg druk met jeugd-
voetbal op het sportpark 
van v.v. Groede. Maar al het 
voetbal kon voor de jeugd 
wel even wachten toen daar 
ineens enkele zwarte pieten 
het veld op kwamen hup-
pelen! Zwarte Piet! Zwarte 
Piet! Toen de pepernoten 
uitgedeeld waren, wilden  
de pieten graag eens een 
partijtje mee voetballen. 
Daar zeiden de mini-F’jes 
van v.v. Groede en tegen-
stander v.v. Breskens  
natuurlijk geen nee tegen! 
Het was genieten voor zo-
wel de jeugd als de ouders!

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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Nieuws v/h 
kindercomité

Lieve ouders en kinderen van Groede, 

Op 24 november was het dan weer zo ver. Wij mochten met de Sint weer naar Groede. 

Het was een hele zoektocht dit jaar om Groede te vinden, want de wegwijspiet  

was een beetje mis geweest dit jaar.

Met de boot wilden we dit jaar graag Groede binnenvaren maar wat bleek…. 

Groede heeft helemaal geen haven. Oh oh oh, dat was wel een beetje dom van de wegwijspiet.

Toen we met de Sint en alle pieten op het strand van Groede stonden, was er wel een beetje 

paniek. Maar gelukkig had de Sint het telefoonnummer van de reddingsbrigade snel gevonden 

en kwamen deze heldhaftige mannen ons halen.

Aangekomen in Groede bleek dat er hééél veel blije kindjes op ons stonden te wachten. Dat 

vond ik fantastisch! En zoveel lieve en kleine kindjes! Het feest was direct compleet. Er was 

zelfs een bijzonder bezoekje vanuit de gemeente Sluis. Mevrouw van de Vijver was er om de Sint 

een welkomswoordje toe te spreken. Hartstikke leuk!

De muziek stond ook weer klaar om mooie deuntje te spelen tijdens de intocht. Het was echt 

heel leuk en een groot feest! De pepernoten vlogen overal! 

Toen we met zijn allen aankwamen voor het feest, hadden de 

dames van het Kindercomité gezorgd voor een waar dansfeest! 

Van moderne hiphop tot een polonaise door heel de kerk! 

De pieten waren best een beetje moe van al dat gehos!  

Bedankt lieve kinderen (en ouders) voor deze leuke dag! 

Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als ons! 

Tot volgend jaar! 

Een lieve pepernotengroet, 

De Hoofdpiet! 

SinterklaaSintocht

Dansfeest in de  
    Lutherse kerk! 

Optocht door Groede
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De Zonnebloemafdeling 
Zuidwest Zeeuws Vlaanderen 
is een fusie van de afdelingen 
Hoofdplaat, Aardenburg/
Eede, IJzendijke en Groot 
Oostburg.

Onder Groot Oostburg vallen 
de plaatsen: Schoondijke, 
Zuidzande, Cadzand, 
Nieuwvliet en Groede. In 
diverse plaatsen wordt iets 
georganiseerd, zoals in  

www.vandenhemelgroede.nlwww.vandenhemelgroede.nl

Oostburg, Groede en 
Schoondijke. De vrijwilligers- 
groep van Groot Oostburg 
bestaat uit 20 personen.

De activiteiten die in 2019 
worden georganiseerd 
zijn o.a.:
-  Een middag met optreden 

van een artiest.
-  Bezoek aan kaasboerderij 

de Vos in Biervliet.
-  Een film met aansluitend 

een lunch.
-  Een bingomiddag.

Ook een activiteit met maar 
enkele gasten kan worden 
georganiseerd, daarbij wordt 
gekeken naar de interesse 
van de deelnemer. 

Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit 
mensen met een lichamelijke 
beperking, dus meest 
ouderen. Iedereen die hulp 
nodig heeft van een rolstoel, 
rollator, of stok, komt in 
aanmerking gast te worden 
bij de Zonnebloem.

Heeft u zin om eens een 
activiteit bij te wonen en 
als het u bevalt, gast van de 
Zonnebloem te worden? Of 
vindt u het fijn dat er af en 
toe eens een vrijwilliger bij 
u langs komt? Dan kunt u 
contact opnemen met het 
secretariaat.

Vrijwilligers kan de Zonne- 
bloem altijd gebruiken, 
heeft u interesse een handje 
toe te steken bij activiteiten 
of deze te (helpen) organiseren, 
ook dan kunt u onderstaand 
adres gebruiken.

Carla Termont van Houte.
Secr. Zuidwest Z. Vl.
carlatournesol@zeelandnet.nl 
Tel. 0117301866.
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Voor u ligt alweer de december 
Dorpsomroeper editie, de 
laatste van het jaar 2018. En 
zoals elk jaar worden in de 
maand december de lijstjes 
opgemaakt en verkiezingen 
gehouden wie er bovenaan 
het lijstje moet komen te 
staan. Beste nummers van 
2018, slechtste reclames  
van 2018, mooiste sport- 
momenten van 2018 etc. 
Waar ik echter altijd naar 
uitkijk is het lijstje met 
“het van Dale Woord van 
het jaar”. Die verkiezing 
begint al vroeg in het jaar, 
Nederlanders kunnen hun 
favoriete woord van 2018 
insturen in verschillende  
categorieën. Er wordt dan 
door een bepaalde commissie 
een shortlist gemaakt, waar-
uit vervolgens de winnaar 
wordt gekozen. 

Dit jaar staan er ook weer 
een aantal pareltjes in deze 
shortlist. “Mangomomentje” 
een moment van kortzalig 
geluk. Voortgekomen uit 
een televisie programma, 
waarin een ernstig zieke  
patiënt een moment van 
geluk beleeft aan de mango 

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. 

Het Groese woord 
van het jaar

graag verder wilt zetten. In 
het boekwerk komen dan 
ook begrippen te staan die 
Groese locaties aangeven 
zoals;  “’t Brouwerietje”, 
“Bartlehiem”, “Wurm”, 
“PlattePutje”, “Notaris Reus”.  

Het zou een dik boekwerk 
worden, die uiteindelijk 
alleen maar gelezen kan 
worden door de Groedenaren. 
We noemen dit boekwerk 
dan de Risseeuw-Maat, 
verwijzend naar de eerste 
redactieleden van deze 
Dorpsomroeper;  J.P. Risseeuw 
en J. Maat. Ons eigen woor-

die de presentatrice voor 
haar meebrengt. “Blokkeer-
fries” staat natuurlijk ook in 
de lijst, maar “Dividend- 
belasting” staat er gek  
genoeg dan weer niet in.  
Het woord  “Balanstrutje” 
staat ook hoog op deze 
shortlist, het betreft een  
carrièrevrouw die te veel 
bezig is met de balans tussen 
werk en privé om door te 
kunnen dringen in de top 
van het bedrijfsleven. 

Een mooi lijstje met woorden, 
maar heb niet direct het idee 
dat deze woorden veelvuldig 
door Groedenaren gebruikt 
werden het afgelopen jaar. 
Dat is niet zo gek ook, want 
de Groese Dikke van Dale 
zou er ook heel anders uit 
zien. Daar zouden woorden in 
staan als “Paptaartenkermis” 
en “Pintjepaasei”. Maar ook 
woorden als “Binderost”, 
dat gebruikt wordt om aan 
te geven dat je bijna op de 
plaats van bestemming bent. 
En het woord “Atmarran” 
om aan te geven dat iets 
zich herhaaldelijk afspeelt. 
“Deudoen” om aan te geven 
dat je de werkzaamheden 
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denboek zal dan ieder jaar herzien moeten 
worden, om oude niet gebruikte woorden er 
uit te halen en nieuwe toe te voegen.

Dan moeten we natuurlijk ook een verkie-
zing houden voor het Groese woord van het 
jaar. Op de shortlist voor dit jaar zou dan 
bijvoorbeeld komen te staan “Veestewerm” 
waarmee uitzonderlijk hoge temperaturen 
bedoelt worden. “Vuurwerkgedonder” 
verwijzend naar gebruik van vuurwerk op 
ongepaste tijden. “Rotpaaltje” een veel ge-

bruikt woord door automobilisten in 
de Traverse en Voorstraat. 

“Deulaatkreeke” 
een geul 

waar zout 
zeewater het 
gebied Waterdunen ooit 
zal binnen dringen. En als laat-
ste op de shortlist “Veesthoge” een term 
die wijst op absurd hoge huizen prijzen in 
ons dorp. 

Ik wil me best wel ontfermen over een  
eerlijk verloop van deze verkiezing. U bent 
bij deze dan ook allen van harte welkom 
om te komen stemmen voor het Groese 
woord van het jaar. U heeft tot 31 december 
de tijd om uw stem uit te brengen, de 
locatie waar dit kan hoef ik u vast niet te 
vertellen. Op 1 januari nodig ik u dan ook 
voor de bekendmaking van de verkiezing, 
natuurlijk op d’n Oek van de Straate. En ik 
weet zeker dat aan het eind van die middag, 
de shortlist voor het Groese woord van 2019 
al weer ver vol zal zitten. Op 1 januari nodig 
ik u dan ook uit voor de bekendmaking van 
de verkiezing,

en meer dan 75  soorten losse thee, 
Smaakvolle olijfolie’  s  en balsamico azijnen...
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Ook dit jaar zal WE4DA-
KAR de Dakar rally weer 
van dichtbij gaan volgen. 
Will Joosten en Eddy Traas 
volgen de race inmiddels 
al vanaf 2007. 

In dat jaar reden ze van 
Lissabon naar Dakar door 
het noordwesten van 
Afrika. Ze volgden de rally 
tot ze Marokko uitreden, 
een geweldige ervaring die 
naar meer smaakte. Ze zijn 
sinds een aantal jaar dan 
ook vaste volgers van de 
karavaan geworden. Ook dit 
jaar zijn ze er weer bij met 
hun Toyota Land Cruiser, 
die sinds 2014 zijn trouwe 
dienst doet. 

Dit jaar wordt alweer de 41e 

editie van de woestijnrally 
verreden. Dit jaar blijft de 
rally in Peru. De rally zal op 
6 januari starten vanuit de 
hoofdstad Lima, waar ze op 
17 januari ook weer zullen 
gaan finishen. Nederland is 
sterk vertegenwoordigd met 
12 motoren, 6 auto’s en 10 
trucks, zij zullen van 6 tot 
en met 19 januari hopelijk 
weer gaan meedoen om de 
prijzen.

WE4Dakar is erbij, ze zijn 
te volgen op Facebook en 
Youtube en dat is zeker een 

We4Dakar
the ultimate experience 
in South-america

kijkje waard! Will en Eddy 
kennen ondertussen al een 
hoop deelnemers en zij hen 
ook, omdat ze van iedereen 
foto’s en video’s maken en 
deze ook met ze delen. Will 
en Eddy omschrijven het 
zelf als een “gezellig treffen”. 
Dit jaar rijdt een goede 

Argentijnse vriend mee in 
de Toyota van Will en Eddy, 
Facundo (zie foto). Hij is ook 
al eens in Groede geweest, of 
hij tijdens de rit een woordje 
Zeeuws kan meepraten met 
de mannen is bij de redactie 
niet bekend.
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Om dit te kunnen doen worden 
ze gesteund door sponsoren 
en donateurs, waarvan 
enkelen uit de Groe. Ze zijn 
dankbaar dat iedereen het 
mogelijk maakt en spreken 
ook hun dank uit aan de 
Groese sponsoren Camping 
de Woordhoeve, Dutch 

Bargain, van den Hemel 
Oliehandel, Grovebo, Traas 
vloeren, Traas Cleaning 
Service, Hubo’s drankboetiek, 
Huib en Marleen van Iwaarden, 
Siersmederij Pladdet, BvdL 
Services, Fam. Knetsch en 
Camping het Zwarte Gat.

Vanuit Groede 
wensen we Will 
en Eddy veel 
plezier en succes 
bij hun avontuur 
in Zuid-Amerika!
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DORPSWINkeL 
VaN IWaaRDeN

 Laat u verrassen.

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

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 Wintertip: 

Voor het 
fietsen altijd 

even de straat 
krabben.
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Het tennisseizoen begint 
weer al een beetje op zijn 
eind te lopen. Maar zolang 
het niet vriest, wordt er 
buiten nog gewoon getennist 
in Groede. 

De zondagmorgen vanaf 
half 10 en de donderdag-
avond vanaf 19 uur. Dus wil 
je eens komen kijken hoe 
het moet (of heb je nog tips 
voor onze tennissers), kom 
gezellig langs of sla eens 
een balletje mee. Ook in 
2019 willen we deze traditie 
voortzetten, met eventueel 
nog wat nieuwe leden erbij.

Tennislessen kunnen ook 
weer in 2019 gevolgd worden 
en dankzij onze sponsors 
zijn de lessen voor onze 
jeugdleden gratis. Begin/
half april starten de lessen 
weer. Heb je interesse of wil 
je lid worden dan kun je 
dat vanaf nu al aangeven bij 
het bestuur of via de website 
www.con-forza.nl. Op de 
website is uiteraard ook 
meer informatie over onze 
vereniging terug te vinden.

update competitie:
Na een jaar in de 2e klasse 
gespeeld te hebben, gaat het 
mixed team volgend jaar toch 
weer voor het kampioen- 
schap in de 3e klasse. De 
inzet van het team was 
geweldig, maar het verschil 
tussen de klassen was net 
iets te groot. Ook hier is er 
de mogelijkheid om onze 

teams te komen versterken. 
De laatste jaren werd er aan 
4 verschillende competities 
meegedaan, dus keuze 
genoeg. Bovendien zijn 
volgend jaar de competitie- 
vormen iets aangepast, zo-
dat ze nog beter aansluiten  
op de wensen van de leden. 
Misschien zit er een 5e 
competitieteam aan te 
komen, want de Lessende 
Leden (een leuke titel voor 
een nieuw Suske en Wiske 
album??) hebben afgelopen 
jaar flinke vooruitgang 
geboekt!

Even terugkomend op de 
kop van het artikel: Regel-
matig komen er aanvragen 
binnen van internationale 
spelersgroepen (vakantie-
gangers vanuit Duitsland 
en België) of ze tijdens hun 
verblijf in het Zeeuwse, de 
tennisbanen van Con Forza 
kunnen huren, omdat deze 
er altijd tip top bij liggen.  

De voorbereidingen begin-
nen al in februari/maart 
en het is (net als bij de 
natuurijsbanen) altijd een 
“wedstrijdje” wie de banen 
als eerste klaar heeft voor 
het nieuwe seizoen.

Ook voor Jeu de Boules ben 
je bij onze combi vereniging 
aan het goede adres. Het 
ledenaantal is afgelopen jaar 
flink gegroeid (misschien  
in de toekomst een 4e baan 
erbij??). Voor vragen over 
deze sport of lidmaatschap 
kan je mailen naar  
jeudeboules@con-forza.nl.

P.S.: misschien nog een 
kadotip voor onder de kerst-
boom, een tennisracket en 
een paar tennisballen zodat  
2019 sportief kan beginnen. 

Namens het bestuur 
van Con Forza; Prettige 
Kerstdagen en een Gezond 
Nieuwjaar toegewenst!

  

Tennisbanen in Groede: 
internationaal bekend! 



Volkskerstzang
Zaterdag 22 december verzorgen we een 
gezellige avond in de mooie Grote Kerk van 
Groede. De Volkskerstzang is ondertussen 
al een begrip geworden en het programma 
belooft veel goeds. De samenzang staat voorop 
en om te voorkomen dat u helemaal wordt 
verrast, zingen we ditmaal Glooooooooooria 
in excelsis deo, Midden in de winternacht 
en Nu zijt wellekome, White Christmas en 
nog enkele anderen.. Dan kunt u de tekst  
alvast doornemen. :) Het concert doen we 
niet alleen. Op de eerste plaats natuurlijk 
samen met u als publiek en daarnaast 
treden we dit keer samen op met soliste 
Nora Khallouf. Die onder andere nummers 
als Stille Nacht en Adeste Fidelis voor haar 
rekening neemt. 

Het geheel wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Vrienden van de Kerk, zodat u ook 
22 december geen entree hoeft te betalen. 
Wel hopen we uit de kosten te komen, 
waarvoor we met de spreekwoordelijke pet 
rondgaan. Voelt u niet verplicht om te doneren, 
maar het wordt zeker op prijs gesteld.

De vrolijke noot 
van ‘t muziek!

Na afloop kunt u napraten en niet onbe-
langrijk, na-borrelen. Er zal koffie en thee 
zijn en de glühwein ontbreekt ook niet. Tot 
ziens op zaterdag 22 december om 19.30 uur 
in de Grote Kerk in Groede!

Waar kunt u ons nog vinden tot het 
einde van het jaar?
Op vrijdagavond 28 december zijn we te  
vinden in Sinte Pier, tijdens de WinterWonder- 
Wandeling. Hier lopen we een rondje door 
het dorp en spelen we her en der diverse 
(Kerst)liedjes. We vinden het een prachtig 
evenement. Mensen komen uit heel de 
regio hier naartoe, om in een ontspannen 
setting de kerstkilo’s er af te wandelen. Echt 
een aanrader!

Het muziek kent een gezellig  
drukke herfstperiode
Sinds het verschijnen van de laatste Dorps-
omroeper, zijn we veelvuldig uitgerukt.  
Op zaterdag 27 oktober hebben we een 
repetitiedag gehouden. Op zo’n dag, meestal 
voor een groot concert, repeteren we dus 
de hele dag door en stoppen we niet alleen 
voor de koffie en de lunch, maar ook voor 
een lach, een gier en een brul. Tegen het 
einde van de dag, zijn we allemaal wat melig, 
dat kunt u zich vast voorstellen. Op 10 
november hebben we een concert gegeven 
samen met de St. David’s Minstrels voor  
een volle SOW kerk in Breskens. Op 17  
november en 24 november hebben we 
de Sint binnengehaald. Op 25 november 
hebben we een concert verzorgd in Kloos-
terzande op uitnodiging van de Koninklijke 
Harmonie St. Cecilia uit Kloosterzande en 
op 13 december hebben we een lampionop-
tocht gelopen met de schoolkinderen in 
Breskens.

Wij wensen u fijne, muzikale kerst-
dagen en alvast een goed nieuwjaar 
toe. Oppassen met vuurwerk, want 
je vingers heb je nodig om muziek 
te maken ;)
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Vrijwilligers  
gezocht!

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

grote KerK groede werKgroepen!
Voor verschillende werkgroepen is de organisatie van de Grote Kerk nog op zoek naar vrijwilligers. Onder andere voor Groede Live, Groede Festival, exposities, verhuur en catering. Dus als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Thijs Soeting.

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.

ruimte te huur
Aan de Nieuwstraat bij het tank- 

station 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.

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. 

oud papier op 
tijd aan de weg

Ook in 2019 zal in Groede op de tweede 
zaterdag van de maand het oud papier 
worden opgehaald. In de activiteiten- 

agenda kunt u de exacte data terugvin-
den. Uw oud papier zal vanaf 09:00u 
worden opgehaald die dag. Zet uw 

papier zeker voor die tijd buiten, zodat 
u zeker weet dat het papier zal worden 
opgehaald! Alvast bedankt namens de 

Oud Papier ploeg!



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

aanleverdata Dorpsomroeper 2019
  uiterlijke aanleverdatum: 
 In de brievenbus:

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

> 1e uitgave
 25 januari
 15 februari

> 2e uitgave
 25 maart
 15 april

> 3e uitgave
 25 juni
 15 juli

> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

22 december
Volkskerstzang 
in de Grote Kerk te Groede

23 december
Pubquiz in ’t Overleg

23 december
kerstborrel 
in de Groese Duintjes vanaf 
16:00u

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

Wij zijn gesloten van 6 januari t/m 
27 januari, daarna wederom het gehele 
jaar geopend! Fijne Feestdagen!

23 & 28 december 
Winterwandeling in  
Groede Podium
Samen met een gids maken 
jong en oud een wandeling door 
Groede Podium en omgeving.  
Na afloop is er een kom erwten-
soep of warme chocolademelk. 
Deelname kost €5,-. vijf euro. 
Graag vooraf aanmelden via 
info@groedepodium.nl

26 december
Band “Recall” 
in de Groese Duintjes vanaf 
15:30u

26 december
kerstbal 
met Vizzy Vaunce & Tom K 
in de Groese Duintjes vanaf 
22:30u

28 december
Adrie Oosterling presenteert: 
De laatste van het jaar …
In de Lutherse Kerk met koffie, 
Glühwein, verdwaalde nieuwe 
teksten, een poging om vooruit 
te kijken en de gebruikelijke sfeer 
van weerzien en ontmoeten. 
Aanvang: 20:15u. Entree 15,-.

28 december
Winter Wonder Wandeling 
in Nieuwvliet
Vanaf 17u is Sintepier omge-
doopt tot Winter Wonderland 
en kunt u een mooie wandeling 
maken langs verschillende 
optredens en gezellige kerst-
kraampjes. 

31 december
2e Natuurloop Sylvestercross
bos van Erasmus
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activiteiten 
in Groede

Check groede.net 
voor een uitgebreide 
activiteitenkalender

31 december
Oud & Nieuw Feest
in Discotheek de Ploeg
Kosten: €25,- (incl. drank). 
Aanmelden op voorhand. 

4 januari
Nieuwjaarsreceptie 
in ’t Overleg
Van 20:00u tot 22:00u zijn 
alle Groedenaren van harte 
welkom!

6 januari
Nieuwjaarsborrel  
aan de kust 
in de Groese Duintjes 

26 januari
karaoke avond 
in de Groese Duintjes

2, 9, 16 & 17 februari
De klucht “Familie trekjes” 
van de Plattelanders in het 
Ledeltheater
Aanvang telkens om 20:00u. 
Kaarten €12,50

3 & 8 februari
Optreden “van Dale(n)” 
van de Jongeren van de 
Plattelanders in het Ledeltheater 
Aanvang op 3 februari om 
14:00 en op 8 februari om 
20:00u. Kaarten €7,50. 
 
4 februari
Groese Ondernemers café

15 & 16 maart
NL Doet!
Op 15 en 16 maart 2019 zal 
NL Doet gehouden worden in 
Groede, de grootste vrijwilli-
gers actie van Nederland.

15 juni
Groede Literair presenteert de
8e editie van “De avond 
van de Poëzie” 

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. 

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 
avondje inspanning / ontspanning 
op de tennisbaan is, grijp dan 
nu je kans.

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

Inzameldata  
oud Papier 2019
Oud papier: 12 januari, 
9 februari, 9 maart, 13 april, 
11 mei, 8 juni, 13 juli, 
10 augustus, 14 september, 
12 oktober, 9 november, 
14 december. 

Galerie edeSart
Van 1 december tot 10 januari 
is er een Kerst expositie bij  
Galerie EdeSart aan de Molen-
straat 18. Aparte moderne 
Kunst en design zal tentoon-
gesteld worden in kerstsfeer. 
De kunstobjecten zullen op 
een bijzondere manier verlicht 
worden. Sfeermuziek rond het 
geheel af. Toegang gratis. Open: 
vrijdag,zaterdag en zondag van 
13 u tot 18u. Iedereen welkom!
 
Project celsius Regeert!
Afsluitende herfstexpositie in 
de galerieruimte de VierVaart, 
Barendijke 5 te Groede. De 
openingstijden van de expositie 
zijn zaterdag 19, zondag 20 
en zaterdag 26 januari van 
13.00-17.00 uur en zaterdag 
2 februari van 13.00-17.00 uur. 

Breiclub Groede
Op de tweede en vierde donder-
dagmiddag van de maand zijn 
we vanaf ongeveer 13.30 uur 
tot het eind van de middag bij 
De Drie Koningen te vinden. 
Wil je leren breien of haken of 
het weer oppakken, een keertje 
meedoen of alleen iets leren 
zoals kabels breien? Iedereen 
is welkom; jong en oud, vrouw 
of man.




