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De bladeren aan de boom beginnen hun groene kleur te verliezen,
de bikini’s hangen weer terug in de winterstalling en de laarzen en
winterjassen kunnen weer uit de kast.

Uit de oude doos

Nieuws v/d Dorpsraad
Groede Literair

De zomer is voorbij en wat hebben we hiervan genoten met z’n allen.
Het was één van de warmste zomers die we in jaren gehad hebben.
Voor de één heerlijk en voor de ander was het ietsje ‘te’. We kunnen
nu weer dromen van de volgende zomer maar eerst gaan we eens
genieten van iets anders.
Want… De Dorpsomroeper bestaat nu officieel 50 jaar. Op 11 oktober
1968 verscheen ooit de eerste uitgave van dit dorpsblad, waardoor de
Dorpsomroeper nu zijn 50-jarig jubileum mag vieren. En dat is reden
voor een feestje, deze editie staat dan ook geheel in het teken van
feest en het 50-jarig bestaan.
Ter ere van het jubileum zijn we zeer blij te kunnen melden dat we
niemand minder dan Jan van Damme, onder andere bekend van zijn
regelmatig Groes getinte columns in de krant, bereid hebben gevonden
om een stuk te schrijven in deze Dorpsomroeper.
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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 ook online
te lezen op
groede.net
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De dorpsomroeper is een uitgave van de
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9

Vrijwillige bijdrage Dorpsomroeper
Groede Festival 2018

28

De redactie.

8

6

Coming soon: Jeugdraad groede

Natuurlijk zullen de actualiteiten rond het dorp ook zeker beschreven
worden, zowel met wat is geweest en wat er nog komen gaat.
Daarnaast hebben we ook iets speciaals voor de kinderen in Groede,
een heuse kidscorner. De Dorpsomroeper is er natuurlijk ook voor
de jeugd en hoort bij een echte Groese opvoeding!
Net zoals bij de eerste editie uit
oktober 1968 wensen we u ook deze
keer weer veel leesplezier.
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De volgende Dorpsomroeper verschijnt op
15 december 2018. Aanleveren kopij voor
25 november 2018 via email redactie. Foto’s
en afbeeldingen niet in documenten verwerken,
maar liefst in origineel formaat aanleveren.
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de Sincfalbode is nog steeds een graag
gelezen blaadje in deze kernen.

Het 50-jarig bestaan van de Dorpsomroeper is een moment om bij stil
te staan. Hoe uniek is het dat een
blad zo lang bestaansrecht heeft en
draagvlak heeft gehad onder makers
en lezers om verder te blijven bestaan?
Groede is uiteraard niet het enige dorp
dat een dorpskrant heeft, maar welke
omliggende dorpen hebben op de dag
van vandaag nog een dorpskrant en hoe
lang bestaan deze al? Deze vraag heeft
een mini-onderzoekje ingeleid bij de
redactie en dankzij de online Krantenbank van Zeeland zijn we erachter
gekomen; de Dorpsomroeper is het
oudste blad van Zeeuws-Vlaanderen!
We kwamen via de Krantenbank uit bij de
PZC van 20 februari 1978, waar op pagina 29
een gehele pagina gewijd was aan de opkomst
van dorpskranten in Zeeuws-Vlaanderen.
Daarbij werd de Dorpsomroeper van Groede
er met een heel stuk speciaal uitgelicht. Op
de foto bij het stuk staat de redactie van de
Dorpsomroeper in die tijd; dhr. J.P. Risseeuw
en dhr. J. Maat.
Onderstaand stuk is letterlijk gekopieerd
uit de PZC van toen:
22 september 1978
Groede - ‘De Dorpsomroeper’ van Groede kan
met recht aanspraak maken op het predikaat
‘oudste dorpskrant van Zeeuwsch-Vlaanderen’:
11 oktober 1968 verscheen het eerste nummer.
‘De Dorpsomroeper’ is de officiële spreekbuis van
de dorpsvereniging Groede. De waarnemend
burgemeester van Groede schreef voor de
allereerste editie van het Groese dorpsblad een
4
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In Oostburg werd in mei 2003 de
Eenhoornkrant opgericht, een uitgave van de winkeliersvereniging
die 1 keer per maand verscheen. In
april 2006 hield de Eenhoornkrant
op te bestaan en werd het bekende
“Rondje West” geboren, die om
de 14 dagen in de bus valt in de
gehele gemeente Sluis. Ook in
Breskens is twee jaar geleden het
eigen dorpsblaadje de “Op Bresjes”

voorwoord, waarin hij de hoop uitsprak, dat
de periodiek van groot nut zou zijn voor de bevolking van Groede. De eerste ‘Dorpsomroeper’
bevatte behalve het voorwoord van burgemeester
Everaars ook een artikel over een bejaardenuitstapje, een mededeling van de plaatselijke
wielersportclub, een aankondiging van de
vogelliefhebbersvereniging ‘De Nachtegaal’ en
een artikeltje over vrijetijdsbesteding.
Maar hoe zit het dan met de andere kernen?
Welke dorpsbladen hebben zij en hoe oud
zijn deze?
Vroeger had Aardenburg ’t Kwakertje, de
dorpskrant voor de Aardenburgers die
sinds 1954 bij de inwoners van “gemeente
Aardenburg” in de bus viel. Na 26 jaar werd
het blad opgeheven om in 1986 weer een
doorstart te maken. Uiteindelijk werd de
drukpers van ’t Kwakertje in 1995 gestopt,
na de samenvoeging van de gemeente Sluis
en Aardenburg. In dat zelfde jaar werd de
Sincfalbode opgericht voor de kernen van de
voormalige gemeente Sluis en Aardenburg,

komen te vervallen. Het blaadje werd in mei
1999 opgericht, maar ging in juli 2017 ter
ziele. Momenteel is er een nieuw krantje
genaamd “BRSJS” dat wordt verspreid onder
de Bresiaanders.
Er zijn echter ook veel dorpskrantjes in de
gemeente Sluis, die in al die jaren wel overeind zijn gebleven. Zo heeft IJzendijke al 25
jaar lang “het Dorpsblad”, een krant welke

4 maal per jaar uitkomt. In Nieuwvliet leest
men de nieuwste ontwikkelingen van het
dorp in “ ’t Oendervalletje”, al 31 jaar lang.
Zuidzande heeft met zijn blad “ ’t Susandertje”
ook een dorpskrant in handen, waarvan
we het exacte oprichtingsjaar niet precies
weten, maar dat moet rond 1978 geweest
zijn, aangezien in het hierboven vermelde
PZC stuk werd geschreven dat de dorpsraad
van Zuidzand op dat moment vergevorderde
plannen had voor een dorpskrant.
In Hoofdplaat werd in 1983 de basis gelegd
voor het dorpskrantje, dat tot op heden bij
zowel inwoners van Slijkplaat,
Nummer Één, als Hoofdplaat
nog steeds in de bus valt.
In Waterlandkerkje valt sinds
eind jaren ’70 de Kerkje koerier op de mat. In Schoondijke hadden ze van 1976 tot
1986 het dorpsblad “Sportief
Schoondijke”, oorspronkelijk
een uitgave van de drie sport
verenigingen in het dorp. In
Retranchement hebben ze de
“Truzementenaar” die in 1979
het daglicht zag en nog steeds
de krant voor inwoners van
Retranchement en Terhofstede
is. In Cadzand kennen ze “ ’t
Kezantenaortje”, het dorpsblad voor Cadzand dorp en
Cadzand-bad dat dit jaar aan
zijn 23ste jaargang bezig is en vier maal per
jaar uit komt.
En dan is er natuurlijk de dorpskrant van
Groede met de naam “de Dorpsomroeper”.
Ons krantje zag het daglicht in 1968 en valt
nog steeds bij de Groedenaren op de mat.
Dat we nu weten dat we de oudste zijn die
nog steeds in stand is, daar zijn we stiekem
toch een klein beetje trots op.

Bron: https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1978-09-22/edition/0/page/37?query=dorpsblad%20zuidzande&sort=relevance&f_issuedate%5B0%5D=1900-01-01T00:00:00Z--%2B10
0YEARS&f_issuedate%5B1%5D=1970-01-01T00:00:00Z--%2B10YEARS
50 jaar De Dorpsomroeper
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Met de burgemeester
door het dorp

Nieuws v/d

Dorpsraad

Op zaterdag 18 augustus heeft de dorpsraad samen met Burgemeester Vermue
een rondje gefietst door de Groe.
De burgemeester wil op deze manier kennis
maken met elke kern in de gemeente Sluis.
De dorpsraad had een klein programma
van 1,5 uur in elkaar gestoken. Na een korte
introductie in ’t Torentje, werd er op de fiets
gestapt. Via de nieuwe wijk en de Everaarslaan, kwam het gezelschap terecht bij het
sportpark. Daar was een afvaardiging van
het bestuur van de Tennis en de Voetbal die
de burgemeester te woord stond over de
ontwikkelingen binnen hun vereniging.
Vervolgens werd er koers gezet richting
het Slijkstraatje, Plein 3 en de Markt, om

vervolgens af te sluiten met een bak koffie
bij de Fonteyn. Aldaar had zich een klein
groepje Groedenaren verzameld om in een
informeel gesprek de Burgemeester wat
meer inzicht te geven wat de Groedenaar
zoal bezig houdt in het dorp. Zo heeft de
dorpsraad geprobeerd om in een korte tijd
de Burgemeester een goede indruk te geven
van ons mooi dorp Groede.

Werkzaamheden
Parkeer & Verkeer

Verkeersproblemen
Boerenhol

Afgelopen jaar zijn er nogal wat werkzaamheden geweest in Groede omtrent Parkeer
& Verkeer. De dorpsraad heeft samen met
de gemeente deze werkzaamheden geëvalueerd en gekeken wat er nog aangepast moet
worden.

In het spreek uurtje van de dorpsraad, iedere
laatste maandag van de maand, kwamen
twee bewoners van Boerenhol hun zorgen
uitspreken over de verkeersproblemen in
Boerenhol. De dorpsraad heeft dit tezamen
met de bezorgde bewoners opgepakt en een
brief opgesteld richting de gemeente voor in
de commissie Ruimte. Hierbij is ook gebruik
gemaakt van het inspreek recht om de brief
extra kracht bij te zetten. De brief richtte
zich op 3 kernpunten; verkeerssnelheid,
verkeersintensiteit en leefbaarheid in
Boerenhol. De gemeente zal zich de komende
weken buigen over de brief en kijken welke
acties er genomen kunnen worden. Het is
aan de dorpsraad om dit kort op te volgen.

•	Zo zijn de verwijzing richting parking
MFC in Groede nog steeds niet optimaal.
Afspraak is om de huidige bebording
te inventariseren en te zorgen voor een
duidelijke verwijzing vanaf de Schuitvlotstraat en de Burg. Everaarslaan.
•	De twee nieuwe Voetgangers Oversteek
Plaatsen in de doorgaande route in Groede
waren onduidelijk en zijn inmiddels
voorzien van de juiste bebording.
•	In de doorgaande route Traverse/Voorstraat zijn de zogenaamde straatjuwelen
als remmende maatregel aangebracht.
Het is de bedoeling deze remmers nog te
voorzien van een betere markering als
geleiding, omdat de huidige markering
te summier is.
•	In de Brouwerijstraat worden in het komend
najaar bomen en hagen aangeplant. Om
het fout parkeren tegen te gaan in de
Brouwerijstraat, zal er gekeken worden of
er een parkeerzone van gemaakt kan worden, zodat er alleen nog maar in de vakken
geparkeerd mag worden.

Het Groese Ondernemers Café 2.0
Aan het succes van het Groese Ondernemers
café vorig jaar willen we dit jaar graag een
vervolg geven. Vorig jaar hebben in de
evaluatie een aantal ondernemers aangegeven
te willen meedenken voor een eventueel
vervolg. Met hen zal de komende weken
rond tafel worden gegaan, om zo te kijken
hoe het Groese Ondernemers café er dit jaar
uit zal komen te zien.

Vlnr: Eric van den Hemel (bestuur vv Groede), Imre Hubregtsen (bestuur LTV Con Forza), burgemeester
Marga Vermue, Gerjan de Hullu (bestuur vv Groede), Marjan Lolkema (opbouwwerker Porthos),
Erick Traas (bestuur vv Groede), Sjaak van der Hooft (bestuur vv Groede).
6

De Dorpsomroeper 50 jaar

50 jaar De Dorpsomroeper

7

Zaterdag 10 november
Schrijversavond #3

COMING SOON:

Na de succesvolle eerdere edities
van de Schrijversavond, presenteert
Stichting Groede Literair haar derde
editie op zaterdag 10 november 2018:
Jan van Damme (PZC) in gesprek met
schrijver Rinus Spruit.

U leest het goed, een jeugdraad in
Groede! Via deze weg (en de sociale
media kanalen) willen we kijken
of er animo is om een jeugdraad op
te starten in Groede.

Spruit behaalde in 2009 een groot succes
met zijn debuutroman ‘De rietdekker’.
Eerder werkte Rinus Spruit als verpleegkundige en journalist.
Zijn tweede roman volgde in 2013: ‘Een
dag om aan de balk te spijkeren’. Rinus
Spruit schrijft op een prachtige, sobere
en haast achteloze manier.

Jan van Damme zal met Spruit ingaan op
zijn werk en ook het publiek mag vragen
stellen aan de auteur. Na afloop hebt u
de mogelijkheid boeken te kopen.
  
Wij hopen u te mogen verwelkomen.

In 2017 verscheen ‘Broeder, schrijf toch
eens!’. Een persoonlijke roman die zich
afspeelt in en rond zijn ouderlijk huis
in het Zeeuwse Nieuwdorp. In dit boek
maakt Spruit een balans op, met zijn
geboortegrond als leidmotief.

Galerie De School.
Schuitvlotstraat 13 Groede
Aanvang 20:00. Inloop 19:30.
Entree: €7,50.
Reserveren: groedeliterair@zeelandnet.nl
www.groedeliterair.nl

Het is bijna
zo ver!

JEUGDRAAD
GROEDE

Voor de jongste jeugd is er namelijk
het Kindercomité en voor de oudere
jeugd zijn er genoeg activiteiten in
het dorp en omstreken. Echter voor
de jeugd tussen 13 tot en met 18 jaar
zijn de activiteiten schaars.
Met de jeugdraad willen we gaan
kijken wat er leeft onder de jeugd van
Groede en of er behoefte is om zo af
en toe eens wat te organiseren. Dat
kan van een simpele film-avond tot
bijvoorbeeld een complete dag op
stap.
Dus, ben jij (of uw zoon of dochter)
tussen de 13 & 18 jaar?
En ben je van mening dat er meer
mag gebeuren voor de Groese Jeugd?
Kom bij de jeugdraad! Stuur een
berichtje naar jeugdraadgroede@
gmail.com

Deze nieuwe editie van de Dorpsomroeper
werd dit jaar met veel plezier voor het 50e
jaar gemaakt. Door de vrijwillige bijdragen
en de advertentie inkomsten van vorig jaar
was de dorpsomroeper nagenoeg kostendekkend in 2017. Dat willen we uiteraard
dit jaar weer bereiken. Wij willen u daarom
vragen om een vrijwillige bijdrage voor het
jaar 2018, zodat we ook in de toekomst
verzekerd blijven van dit prachtige magazine.
Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken
naar het rekeningnummer van Stichting
Verenigd Groede, NL78 RABO 0139.4915.38.
Tips en ideeën voor de dorpsomroeper zijn
door te geven via: dorpsomroeper@gmail.com
Alvast bedankt voor uw bijdrage en veel
leesplezier met deze editie van de
Dorpsomroeper!
Stichting Verenigd Groede

Ook dit jaar gaan we weer licht-sterren
maken. 300 stuks om precies te zijn.
Bestellen / reserveren is zeker aan te
raden en kan vanaf....NU !
Reageer op onze Facebook Pagina:
www.facebook.com/ruig2.0/
Of stuur een email: ruiggroede@gmail.com
Groeten Nathalie Tanghe en
Adinda de Zeeuw
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2018

De sfeer was weer uitstekend in het weekend
van 1 en 2 september. Ook de weergoden
lieten zich van hun beste kant zien. In de
nieuwe opzet van het festival was het aantal
optredens op binnenlocaties groter en moest
er voor voorstellingen toegang betaald worden.
Voor het publiek was dat
duidelijk wennen. Wie de
weg naar de kassa niet wist
te vinden kon zich op zaterdagavond laten toezingen
door de jongens Van Talud,
en zag op zondag mooie
straatacts. Bijvoorbeeld het
bevlogen slagerspaar van
Boucherie Bacul, dat met
overgave het hakmes in uitgeknuffelde knuffels zette
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(‘volledig vegetarisch, goed
voor uw cholesterol, …….”).
Levend standbeeld Amber
bespeelde het publiek met
verrassende ijsjes uit haar
ijscokar en creatieve geesten
knutselden aan het Bling
Buffet een sieraad van
gerecyclede koffiecupjes. Als
uitsmijter kon er gedanst
worden op de swingende
klanken van de JP & The
Seeger Sessions band.

Wie echter met een passepartout op zak door Groede
liep vond een veel groter
aanbod van muziek en
kunsten. Er waren podia in
de drie kerken van Groede
– de Nederlands Hervormde
kerk op de Markt, de voormalig Rooms-katholieke
kerk in de Schuitvlotstraat
en de Lutherse kerk in de
Molenstraat. Hier vonden
verschillende voorstellingen
van hoog niveau plaats: de
Bende van Oz (met de heerlijke theatershow Bier en
Liefde), de Jan Terlouw Junior
& The Nightclub (die het
dak van de voormalig RK
kerk er bijna afbliezen), het

50 jaar De Dorpsomroeper
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virtuoze pianorecital van
Job Clement en de compacte
humoristische dansvoorstelling Cinderella door Pop-up
Dance.

in de intieme peep-show
van Pigeon on piano. Volop
vermaak, vervoering en verwondering dus in het eerste
weekend van september.

Op zondag stormde het
in de Grote Kerk bij het
interactieve zee-avontuur
van theater Froefroe en
kon je je laten ontroeren

Dat de burgemeester mevrouw Vermue de opening
kwam doen, gaf het festival
een extra feestelijk tintje.

De Dorpsomroeper 50 jaar

Wij danken de sponsoren
die ook dit jaar het festival
mede mogelijk gemaakt
hebben, en alle vrijwilligers
die zich in de dagen voor,
tijdens en na het festival het
vuur uit de sloffen liepen
om alles op rolletjes te laten
lopen.

50 jaar De Dorpsomroeper
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Darmsnaren konden niet tegen vocht
Als ik het dorpsleven en
dorpsgemoed aan de
huidige Dorpsomroeper
mag aflezen, dan zit
het wel snor in de Groe.

De Dorpsomroeper. Ik herinner me
vaag, heel vaag het begin. Twaalf was ik
toen. Dat is niet meteen de leeftijd dat je
in een dorpskrantje gaat lezen, denk ik.
Dus het blad zal wel bij ons op tafel hebben gelegen. Gestencild en geniet, met
tekeningen en misschien vage foto’s.

Ik woon zelf al vele jaren aan de Noordweg
in Middelburg, een lange straat waarvan
mijn deel onder Sint Laurens valt. Daar
hebben ze ook een dorpsblad, gestencild en
geniet. Vraag het maar aan Marijke Cijsouw,
die woont ook aan de Noordweg, nog dichter
bij Sint Laurens.

Hoe de nu 50-jarige Dorpsomroeper eruit
ziet, ik had geen idee. Ik ben bijna vijftig
jaar weg uit Groede. Sindsdien ben ik er
altijd blijven komen, heb ik er zelfs nog in
de buurt gewoond, bij Heille en in het Heem
bij Breskens. Maar ik was geen echte dorpeling meer. En had dus ook geen idee van de
ontwikkeling van het dorpsblad.

Als ik het dorpsleven en dorpsgemoed aan
de huidige Dorpsomroeper mag aflezen,
dan zit het wel snor in de Groe. Beetje gevaarlijk om te zeggen natuurlijk, want zeker
weten doe ik het niet. Onderlinge vetes en
kinnesinne, die zullen de kolommen van de
Dorpsomroeper niet zomaar halen. Hoewel,
het blad brengt voor mij wel nieuws. Ik zag
dat de graansilo’s van Risseeuw worden
afgebroken. Vervangen, als ik het goed lees.
Let de Dorpsomroeper op als de plannen
voor de nieuwe silo worden gepresenteerd.
De oude bepaalden inderdaad het silhouet
van het dorp als je van de zee kwam. Om
nou te zeggen dat het beauty’s waren, nee.
Jullie vroegen me iets te schrijven voor dit
jubileumnummer. Een hele eer vind ik dat.

Wat je niet kent, dat google je tegenwoordig
even. Dat heb ik gedaan, ik viel meteen in
het julinummer van dit jaar. En wist niet
wat ik zag. In full colour: cultuur, sport,
verenigingsleven, evenementen, iets uit de
oude doos, agenda’s. Kortom, een super
professioneel blad. Dat had ik niet verwacht.
14
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Ja, ik schrijf stukjes in de krant waarin het
nogal eens over het oude Groede gaat. Dat
klopt. En dat doe ik met ontzettend veel
plezier.
Wat ik voor de jubilerende Dorpsomroeper
kan betekenen, daarover moest ik toch even
nadenken. Ik weet ook niet wat anderen
allemaal bij elkaar schrijven, fotograferen
en tekenen. Ik hoop dat ik met een schets
van de Groe in 1968 niet in andermans
vaarwater terecht kom.
Net zoals het dorpsblad er enorm op vooruit
is gegaan, zo geldt dat voor zover ik kan zien
voor het grootste deel van het dorp. Als ik
‘toen’ in één woord wil vangen, dan is dat in
het woord ‘arm’. We hadden het in die tijd
echt niet zo breed, de echte welvaartshausse
moest nog aanbreken. Mijn moeder stopte
sokken, er werden stukken op broeken gezet.
Kleren verstellen, zo werd dat genoemd. Die
spaarzaamheid, die armoede toch ook, zag
je terug in het dorp. Het wemelde van de
winkeltjes. Bakkers, slagers, groenteboeren,
speelgoed- en huishoudwinkels, fietsenmakers, smeden. En natuurlijk Vrouw van
de Gazelle in de Blekestraat, bij haar kon je
wagenwielen en dropsleutels voor 5 cent
kopen.
Ik was net twaalf geworden. Waarschijnlijk
fietste ik naar Oostburg, naar de middelbare
school. Mijn vader had me van een nieuwe
fiets voorzien, gekocht bij Risseeuw tegenover het gymnastieklokaal. Een zonder versnellingen, dat was nou weer niet zo stoer.
Eigenlijk wil ik dit stukje schrijven voor
twee, vooruit, voor drie helden uit mijn
jeugd van toen. Want die waren er. Wie heeft
Guust Velde gekend? Hij was gemeentewerkman, was ooit touwslager geweest en
beheerde de sportvelden. Vanuit die laatste
functie ging hij de Groese jeugd tennisles
geven. Een selfmade tennisleraar, die wel
een pet op had maar nooit in een korte
broek liep. Kwam de bal rechts van je dan
moest je maar een goede zwaai maken,
kwam die links van je dan moest je maar
een beetje duwen met je racket. Dat was de
backhand. We lieten onze rackets met darm-

snaren bespannen, die gingen mooi rafelen
in het midden waar je de bal raakte. En voor
als het ging regenen had je een reserveracket
nodig, want darmsnaren konden niet tegen
vocht.
Guust. Hij werd rond 1968 als gemeentewerker opgevolgd door Marcel Lippens. Die
tenniste niet. Maar hij was wel een diehard
fan van ons tennisclubje. Als we competitie
speelden, stond hij altijd langs de kant. Als
er één was, die wist waar je sterke en zwakke
punten lagen, dan was hij het wel. Een mental
coach zouden ze nu zeggen.
Vooruit, nog eentje. Zijn achternaam weet
ik zeker: Van de Water. Over zijn voornaam
twijfel ik. Gidius, zeiden we. Hij is in die tijd
trainer geweest van de junioren. Fanatiek
was hij. Ik weet het niet zeker, maar ik
denk dat hij ook scheidsrechterde. Hij liet
ons buig- en strekoefeningen doen om een
beetje soepelheid tussen de lijnen te krijgen.
Ik keepte, ben nooit een hardloper geweest.
Dankzij de trainingen van Gidius hield ik
best wel eens een bal tegen. Hij nam een
paar van zijn telgen mee naar selectiewedstrijden in Kamperland, voor het
Zeeuwse jeugdelftal. Ik mocht uiteindelijk
mee voor een selectieweek naar Zeist. Dat
was bepaald geen succes, niet lang daarna
heb ik mijn voetbalschoenen opgeborgen.
Tennis ging me beter af, dat was wat minder
lichamelijk. Maar Gidius heeft me veel geleerd. Een tegenstander lezen, toch strekken
ook als je denkt dat de bal al in de kruising
hangt, controle is belangrijker dan hard
schieten.
Het zijn zomaar mensen. Waar ze nu zijn,
wat ze in de afgelopen halve eeuw hebben
gedaan, ik zou het niet durven zeggen. Maar
ze waren er, toen, in 1968. Voor mij zijn ze er
nog altijd.
Allez, ik wens de Dorpsomroeper en dus zeker
en vooral ook de Groe een prachtig mooi
jubileumfeest en een klinkende toekomst.
Lees je tegenstander en bespan je racket met
darmsnaren, dan komt het vast goed.
Jan van Damme
50 jaar De Dorpsomroeper
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Goede doelen in dit schooljaar
De kinderen van groep 7 en 8 zijn momenteel druk met de de
kinderpostzegelactie.
Voor dit schooljaar hebben we verder besloten ons met de
kinderen voor de volgende goede doelen in te zetten:
- Schoenendoosactie (oktober-november). Deze actie wordt dit
jaar landelijk voor de laatste keer georganiseerd en is voor
schoolspullen voor kinderen in landen, waar schoolbezoek
geen vanzelfsprekendheid is.
- Kerstpakkettenactie (december). Om gezinnen met een minimum aan inkomen of andere
problemen in west Zeeuws-Vlaanderen iets extra's met kerst te geven.
- Mini-Roparun (april-mei). Voor regionale en landelijke organisaties, die tot doel hebben
de omstandigheden van kankerpatienten te veraangenamen.
Fruitdagen
Het afgelopen schooljaar was de woensdag de groen te/fruitdag. Komend
schooljaar wordt dit de vrijdag. Dus op vrijdag als tussendoortje alleen
een gezonde fruit/groentehap meenemen (op de andere dagen is dit
uiteraard ook aan te bevelen).
Wij recyclen mee
Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met de gewoonte van
het scheiden van afval en het besef dat ons afval nog waarde kan hebben.
Daarom kunt u op school inleveren:
* Plastic dopjes van (drank-)verpakkingen
* Lege pennen, stiften of markers
* Lege batterijen
Twee keer per jaar organiseren we ook een kledinginzameling.
De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school of
voor een goed doel.

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

Even oud als de
Dorpsomroeper...
De Dorpsomroeper jubileert, maar dat
doen we niet alleen. In deze rubriek
gaan we op zoek naar iets of iemand
die ook 50 jaar is en dus even oud als
de Dorpsomroeper. In deze feestelijke
editie zijn we terecht gekomen bij een
feestelijke vereniging, die ooit is opgericht in 1968 en dit jaar dus eigenlijk het
50-jarig jubileum zou vieren: Carnavalsvereniging “De Papvreters”.
Tot die ontdekking zijn we gekomen bij
het doorbladeren van een oude Dorpsomroeper uit september 1978. Hierin staat dat
de carnavalsvereniging op dat moment 10
jaar bestond. Dit werd opgeschreven in een
grote rubriek met carnavalsnieuws. Hierin
werd uitgebreid geschreven over het
carnavalsprogramma in de Groe..
Op de 11e van de 11e was er een jaarlijks
Prinsenbal, tijdens deze avond werd Prins
Karnaval (toen nog met een K) voor het
nieuwe seizoen voorgesteld en geïnstalleerd. Op die avond werd er tot in de
late uurtjes gedanst op de muziek van
de “Papvreters-kapel”. Het dorp Groede
heette tijdens de carnavalsperiode trouwens
niet Groede, maar “Papgat”!
Op de vrijdagavond voor carnaval (rond
eind februari) was er in die tijd traditiegetrouw een Wagenbouwersbal, waarbij
de Raad van Elf (met aanhang) langs
de wagens ging, welke de volgende
dag zouden meedoen aan de optocht.
De zaterdag van carnaval was het dan
eindelijk zover, het was tijd voor….:
HET PAPGATSE KARNAVAL!!

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

Burg. J.C. Everaarslaan 9
4503 AA Groede
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T.	:	0117 - 37 25 83
F.	:	0117 - 37 62 07
M.	: 06 - 53 35 69 69

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

Papvretertjes, met gratis limonade
voor iedereen en degene die verkleed
waren kregen een extra lootje voor het Rad
van Avontuur! ’s Avonds werd het Grote
Karnavalsbal gehouden, dat traditiegetrouw
stipt om 20:00u begon in de Wulpenhoek.
Alle Papvreters uit Papgat waren hierbij
aanwezig, vaak gekleed in boerenkiel met
een roodbonte zakdoek en een petje. Wat
een gezellige bende moet dat geweest zijn!
Helaas is CV de Papvreters in de loop van de
jaren gestopt, dit jaar zou de vereniging dus
50 jaar bestaan. Hoe leuk zou het zijn om de
‘leute’ die CV de Papvreters in die tijd had,
weer terug te halen naar Papgat? Geloof het
of niet, maar er gaan stemmen op om de
vereniging weer nieuw leven in te blazen!
Zijn er anno 2018 nog echte Papvreters en
Papvretertjes die zich willen aansluiten
bij dit initiatief, die carnaval in het bloed
hebben en CV de Papvreters stiekem ook
missen?
De materialen van vroeger zijn er nog
steeds, nu jullie nog! Doe je mee? Stuur
een mail naar cvdepapvreters@gmail.
com voor meer informatie of om
je aan te melden.
Alaaf!

’s Middags was er een rondgang door
de straten van Groede. In de Dorpsomroeper uit mei1977 is te lezen dat de optocht toen was gegroeid naar 5 wagens,
2 old-timers, 1 muziekkorps, 1 majoretten peloton en mooi weer! Aansluitend
was er een limonade bal voor de kleine
50 jaar De Dorpsomroeper

17

‘t Muziek
Allereerst willen we de
‘Dorpsomroeper’ hartelijk
feliciteren met het 50-jarig
bestaan! Wat een mijlpaal
en wat leuk dat we ook in
deze speciale editie weer
iets mogen schrijven.

Misschien weet u het wel,
maar de Koninklijke muziekvereniging ‘Eendracht
Maakt Macht’ uit Groede
bestaat al 178 jaar en
Muziekvereniging ‘Uit het
Volk, voor het Volk’ uit
Breskens is al 119 jaar oud.

voor een reis van 11 dagen,
waarbij ze 163 maal rond de
aarde zal vliegen, in MexicoStad worden de Olympische
Zomerspelen geopend en ga
zo maar door.
Onlangs hebben we de brieven
voor de donateurs weer

rondgebracht in Breskens,
Groede en omstreken. Bent
u geen donateur, maar wilt
u dat wel graag worden dan
kan dat natuurlijk! Stuur
een berichtje met uw naam
en adresgegevens naar
secretariaatbreskensgroede@
gmail.com en u ontvangt
dan jaarlijks uw brief in de
bus. Natuurlijk mag u ook
een donatie doen, zonder
donateur te worden. U
kunt een bedrag naar keuze

Graag willen we u alvast uitnodigen voor het
concert dat we geven op zaterdag 10 november
aanstaande. Dit wordt een concert in de
SOW kerk in Breskens, dat we samen met de
St. Davids Minstrels uit IJzendijke verzorgen.
We laten zowel gezamenlijk met het koor
als ieder apart diverse nummers horen
tijdens deze avond. We kijken hier heel erg
naar uit en hopen dat u in grote getale komt
genieten van dit optreden.
De kaarten kosten €5,- en zijn te koop via
leden van ’t muziek en ‘t koor, bij Carianne
mode in Oostburg, ‘t Kaasboerinnetje op
diverse markten in de streek, door een
berichtje te sturen naar: secretariaatbreskensgroede@gmail.com of te bellen naar
06-40722526. Genoeg mogelijkheden om
aan een kaartje te komen dus.

Oktober 1968 was trouwens
een boeiende maand in de
wereld. Zo wordt in Amsterdam de IJtunnel geopend,
de eerste Europese satelliet
wordt gelanceerd, de Apollo 7
wordt in Florida gelanceerd

Muziekvereniging Uit het
Volk, voor het Volk

overmaken naar IBAN: NL47 RABO 0139
4918 05 ten name van Muziekvereniging
Breskens-Groede. Alvast bedankt!

Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht

Ook willen wij uw aandacht vragen voor
de Volkskerstzang die op zaterdag
22 december in de Grote Kerk te
Groede weer zal plaatsvinden. Dit is al
enkele jaren een groot succes, waarbij u
kunt meezingen met kerstklassiekers en
genieten van muzikale intermezzo’s. U bent
bij deze alvast van harte welkom om samen
met ons de Kerstdagen in te luiden!

ks
vol zang
st
Ker
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We zijn weer begonnen!

DREWI en Vanacker Sportwear
zetten Groede 1 in het nieuw

Na drie weekenden bekervoetbal begon in het weekend van 22/23 september
dan eindelijk de voetbalcompetitie.

Competitie
De jeugdcompetities bestaat
dit seizoen uit 7 teams van
Groede/Cadzand, t.w. O8,
O10, O11-1, O11-2, O13-1,
O15-1 en O17-1. Daarnaast
is er nog een grote groep
jongens en meisjes van
5 en 6 jaar (O7), die elke
week trainen en hierdoor
op een speelse manier met
de voetbalsport kunnen
kennismaken.

Voor aanvang van de eerste thuiswedstrijd van het seizoen werd Groede 1
voorzien van nieuwe presentatiekleding.
Vaste leverancier van kleding en materialen Jimmy Vanacker schonk spelers en
begeleiding
fraaie blauwe jassen.
Blauw shirt, zwarte broek
en…rode kousen
Het klinkt misschien
vreemd, maar dit was toch
echt het tenue van Groede 1
in de eerste competitiewedstrijd tegen METO in het
Brabantse Hoogerheide.
Het METO tenue bestaat uit
het z.g. Willem II shirt, witte
broek en blauwe kousen. Nu
is mooi blauw niet lelijk,
maar teveel blauw was voor
de scheidsrechter van dienst
niet toegestaan. Dus kon
Groede zich vlak voor
aanvang in de geleende
rode kousen van METO
hijsen. Het hielp de Groese
selectie helaas niet, een 0-2

Bestrating- en renovatiebedrijf Drewi
uit Oostburg zorgde voor luxe, moderne
blouses voor de hele groep.
Deze werden geleverd door Groosman
Mode uit Sluis.
Op de foto Groede 1 met hun nieuwe
presentatiekleding.

voorsprong werd na de 80e
minuut nog weggegeven;
eindstand 3-2.
Eerstvolgende thuiswedstrijden senioren competitie
21 okt > Groede 1-Biervliet 1
en Groede 2-Nieuw Borgvliet 4 (beker)
04 nov > Groede 1-STEEN 1,
Groede 2-Hulsterloo 2 en
Groede 3-Corn Boys 3
11 nov > Groede 2-Oostburg 3
en Groede 3-Terneuzen 4
25 nov > Groede 1-Hontenisse 4, Groede 2-IJzendijke 3
en Groede 3-IJzendijke 4
09 dec > Groed 1-ODIO 1,
Groede 2-STEEN 4 en Groede 3Corn Boys 2

Specialist in
renovatiewerken
en sierbestrating voor
particulieren en bedrijven

www.vandenhemelgroede.nl
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Noordstraat 6, 4503 AJ Groede,
Tel. 0117-372045 (kantoor)
GSM. 06-12399522 (renovatie) GSM.
0613804276 (bestrating / grondverzet)

www.grovebo.nl

Beker
In het bekertoernooi wisten
de jeugd teams van O8 en
O13 hun poule te winnen
waardoor zij in de volgende bekerronde mogen
uitkomen. Bij de senioren
won Groede 2 beide poulewedstrijden, waardoor ook
zij in de volgende ronde
spelen. Dit zal op zondag 21
oktober gebeuren in Groede
tegen Nieuw Borgvliet 4 uit
Bergen op Zoom.

50 jaar De Dorpsomroeper
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Groede Live! - poppodium Presenteert

ALL4Musical

All around Christmas
Twee stemmen als nachtegalen, een bevlogen gitarist
en een alleskunner op
toetsen en snaren!
Dát is All4Musical.
Op 16 december zetten deze
vier musicalfanaten een
stapje buiten hun wereld
van musical- en filmmuziek
en geven zij een intiem
en feestelijk kerstconcert,
geheel verzorgd door Groede
Live!. In de sfeervolle
ambiance van de Grote Kerk
Groede brengt All4Musical
u nummers van hun nieuwe
kerstalbum “All Around
Christmas”.
Naast klassiekers als oh
Holy Night, First Noël en
Let it snow zult u worden
getrakteerd op een aantal
moderne kerstnummers en
zijn er verrassende gastoptredens!
Alweer ruim 3 jaar timmert
All4Musical aan de weg.
Deze vier musicalfans uit

Voor alle enthousiaste
kinderen van groep
5 t/m 8 die graag
zingen!     
Zondagmiddag 16 december
organiseert Groede Live! een
kerstspecial met All4Musical
in de Grote Kerk in Groede.
Hiervoor willen wij een
kinderkoortje samenstellen
om samen met de band
2 liedjes in te studeren.
Ook een volwassenenkoor
zal mee gaan doen.

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

Daarnaast staat er ook een
kerstliedje op het programma
wat alleen door jullie zal
worden gezongen. Wie weet
zingen we dan wel voor een
volle zaal?

West Zeeuws-Vlaanderen,
ieder met een ruime
ervaring in de muziek,
delen hun muzikale passie
graag met u. Naast film- en
musical muziek brengen
zij jaarlijks het gevoelige
nummer “The Rose” ten
gehore tijdens de start van
de ‘Delta Ride for the Roses’
in Terneuzen.
Wilt u de feestdagen starten
met een onvergetelijk kerstconcert vol ontroerende
én vrolijke klanken, voelt

u zich dan welkom om dit
“feel good” concert bij te
wonen.
•	Sandra Swagers		
Zang
•	Kristien Grahame-Basting
Zang
•	Ray Cornips		
Gitaar & backings
• Tim Hoek
	Piano en andere instrumenten & backings

In november zullen er een
aantal repetities zijn op
vrijdagen van 19:00-19:45
uur in Groede.
Wil je meedoen met het
koor? Meld je dan aan bij:
andermuziek@gmail.com
Voor mee info:
www.grotekerk
groede.com/concerten

Check it out:
FaceBook-pagina All4Musical

j
Voel je welkom bi
Groede Live!
Kaarten reserveren: www.grotekerkgroede.com of stuur een berichtje naar
poppodium

Aanvang 15:30 uur	
Zaterdag 29 Sept.
Grote Kerk Groede Deur open vanaf 14:45 uur
Entree €12,00	
Jongeren tot 16 jaar €8,00
22
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50 jaar De Dorpsomroeper

23

Nieuws v/h
Kindercomité

Wat een plezier hebben
we dit jaar al gehad!
We zijn begonnen met een
knallend carnavalsfeest
in de Zagerij. Alle kinderen
waren leuk verkleed; beesten,
superhelden, ridders en
prinsessen, alles was aanwezig.
Er werd gezellig gehost,
gedanst en gesprongen.
Tijdens Pasen hebben we
met de kinderen paaseieren

24
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gezocht op de markt. De
Paashaas had goed zijn best
gedaan om de eieren te
verstoppen, maar uiteindelijk
hebben we ze allemaal
gevonden.
De zomervakantie hebben
we geopend met de altijd
leuke en spectaculaire
kindervakantieweek. We

zijn gestart met activiteiten
op het terrein van ’t Torentje
waar de kinderen lekker
stokbrood hebben gebakken
en zijn er allerlei spelletjes
gespeeld onder leiding van
Buitengewoon Actief.
Op dinsdag kon iedereen
zich uitleven bij Boerenhoeve
waar werd gesprongen,
geklauterd en geklommen.

Voor de allerkleinsten was
er een leuke voorstelling
van Lappie Lapstok.
Op woensdag naar ’t Klinket
voor een potje boerengolf
en verstoppertje in het mais
doolhof.
De laatste dag werd natuurlijk spetterend afgesloten
met vertier op de vele
springkussens op het
voetbalveld.

Dit is natuurlijk nog niet alles voor dit jaar. We hebben nog
2 leuke dagen in het vooruitzicht. Zoals jullie misschien al
hebben gezien gaan we op zaterdag 27 oktober een griezelachtige dag beleven in Nieuwvliet. Dit jaar gaan we samen
met de Sinte Piertjes op griezeltocht voor Halloween.
Kort na Halloween komt Sinterklaas weer aan in Nederland
en uiteraard zullen hij en zijn Pieten een bezoekje brengen
aan ons dorpje Groede. Dit zal zijn op zaterdag 24 november.
Hoe de aankomst van de Sint dit jaar gaat verlopen blijft
ook voor ons nog een raadsel. Zijn jullie ook zo benieuwd?

50 jaar De Dorpsomroeper
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Vuuftig jaar
“Vuuftig jaar, wa dis noe
vuuftig jaar?” Dat waren
de woorden van m’n
buurman vorige week
op d’n Oek van de Straate,
toen ik hem vertelde dat
deze dorpskrant zijn
jubileum vierde.
“Oe kan je noe vuuftig
jaar langk een durpskrant
maken in een durp waar of
dat er ost niks veranderd?”
zei die met zo’n vragend
gezicht terwijl die nog een
vloeitje uit de binnenzak
van zijn jas pakte om die
vervolgens met zware shag
te vullen. “De kerk staat nog
precies op dezelfde plek, in
de zomer ist nog altijd druk
en in de winter ist nog altijd
rustig en bie de kermis is
nog steeds jil ‘t durp zat”.
Daar kon ik de buurman
geen ongelijk in geven,
want als je zo eens rond
loopt in het dorp is er nu
niet zo heel veel veranderd
in de afgelopen 50 jaar op de
Groe. Wat er gelukkig ook
niet veranderd is in die
afgelopen 50 jaar is de

bereidheid van de Groedenaren om dingen te organiseren, op te pakken en
uit te voeren. Vrijwilligers,
mensen die zich inzetten
voor het dorp, dat is de
kracht van de Groe. Dat
was het 50 jaar geleden en
dat is het vandaag de dag
nu nog steeds. En dat is ook
gelijk de kracht van deze
Dorpsomroeper, zolang er
evenementen worden georganiseerd, de verenigingen
in stand worden gehouden,
initiatieven worden opgepakt
en de handen uit de mouwen
worden gestoken, heeft de
redactie weer redenen om te
schrijven.
In zo’n klein dorp als Groede,
met een krappe 1.000
inwoners, krijgen we dan
toch veel voor elkaar. In de
zomer gaat er geen week
voorbij waarop er geen
evenement wordt georganiseerd in ons dorp. Door de
weeks en met name in het
weekend staat het sportpark
bol van activiteit, vrijwilligers achter de bar, op het
veld en in de bestuurska-

mer; Tennis, Voetbal, Jeu
de Boules. We hebben een
biljart vereniging, een
jaarmarkt comité en een
Seniorensoos. We hebben
een mini-bieb die wordt
onderhouden, een Grote
Kerk die in stand wordt
gehouden en ieder jaar een
kindervakantie week. En
voor al die activiteiten zijn
allemaal vrijwilligers nodig,
mensen die bereid zijn iets
te doen waar geen niks
tegenover staat.
In de Groe willen we er met
zijn allen wat van maken,
al vuuftig jaar lang. En al
die activiteiten en evenementen komen samen in
de Dorpsomroeper, niet een
krantje voor mensen uit
Wosburg of Bresjes, maar
een krantje voor de mensen
uit de Groe. En zolang die
bereidheid er is van de
Groedenaren om met zijn
allen de schouders er onder
te steken, de bereidheid om
op zaterdag het oud-papier
op te halen, de bereidheid
om een paar avonden vrij te
maken om een evenement

te organiseren, een vereniging te besturen
of een dorpskrantje in elkaar te steken,
zolang die bereidheid er is, heeft de
Dorpsomroeper een bestaansrecht.
Hopelijk hebben in 2068 weer twee oude
baasjes hetzelfde gesprek als ik had met
mijn buurman, over hoe ze nu precies in
de afgelopen 50 jaar de Dorpsomroeper
hebben gevuld, over hoe er bijna niks
veranderd op de Groe, over hoe er veel
wordt georganiseerd in het kleine dorpje
en dat de bereidwilligheid om er met zijn
allen wat van te maken nog steeds niet
veranderd is. En dat zullen die twee oude
baasjes in 2068 natuurlijk bespreken op
de plek die in al die jaren wellicht nog het
minst van allemaal is veranderd; Op d’n
Oek van de Straate.
SZ

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

Van Hoeve Sierteelt

Kwekerij “De vier jaargetijden”

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

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

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.
26
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Dig ita le
Do rps om roe per
on tva ng en?

Allereerst wenst de bijna 60 jarige
Seniorensoos de 50 jarige Dorpsomroeper
een goede toekomst toe.
Na de rust periode van de zomer zijn begin
september de biljartballen weer gaan rollen
en werden de kaarten weer geschud.
De rust periode is gebruikt om klein
onderhoud aan het gebouw te doen.
Zo is het voorste (oude) gedeelte van de
zaal voorzien van nieuw linoleum. Verder
is in de keuken nieuw zeil gelegd en is er
een nieuw aanrechtblad gemonteerd.
Komende tijd zal de afzuig boven het
gasfornuis aangepast worden.
Waarom vertel ik u dit allemaal? Wel naast
de soos activiteiten (zoals kaarten, biljarten
en bingo) verhuren we ons gebouw ook.
Er zijn al diverse verenigingen en
particulieren die naar volle tevredenheid
onze ruimte huren. Voor degenen die
wellicht interesse hebben in zaalhuur maar

Herinneringsbord
van de opening
van de Soos,
24 oktober 1959.

onze ruimte niet echt kennen hierbij een
overzicht wat er zoal mogelijk is.
De zaal die in twee delen is te splitsen, is
geschikt voor maximaal 50 personen. In de
zaal zijn de volgende faciliteiten aanwezig:
WIFI - overhead projector - projectiescherm
- geluidsinstallatie / microfoon - flip-over.
De sanitair groep bestaat uit vier toiletten
waaronder een minder valide toilet.
De keuken is voorzien van een gasfornuis magnetron – 2 koelkasten – snelvaatwasser
– koffiezet apparaat – snelkoker - percolator
van 10 l. Er is voor 50 personen serviesgoed
en bestek aanwezig.
Interesse gewekt, neem gerust contact
op met Piet Brakman tel. 0117-371402
of Piet Klaaijsen tel. 0117-371666.

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.

G rote Ke rk G ro ed
w er kg ro ep en! e
Voor verschillende werkg
organisatie van de Gro roepen is de
zoek naar vrijwilligers. te Kerk nog op
On
voor Groede Live, Groedder andere
exposities, verhuur en e Festival,
cat
Dus als je geïnteressee ering.
rd bent,
neem dan contact op me
t
Thijs Soeting.

EHBO cursus
De geplande cursus vanuit de EHBO-vereniging Groede gaat niet door.
Mochten er mensen graag spoedig
hun EHBO-diploma willen halen, kan
dat via het bedrijf Hartbeat uit IJzendijke. Ook zaterdagen zijn mogelijk.
Voor meer info: Tel. 06 - 36 30 51 06
- Mail: hartbeat.info@zeelandnet.nl Internet: www.hartbeat-ehbo.nl

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

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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dorpsomroeper 50 jaar! Kleuren maar!

kcoidrners Kan jij alle

woorden vinden?
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Oplossing: . . . . . . . . . . . . . .

Zoek de 5 verschillen
Inleveren kan bij Tankstation van
den Hemel. De winnaars worden in Naam:
de volgende editie bekend gemaakt.
Telefoonnummer:
Wie weet win jij een mooie prijs!
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20 oktober
Schud jen’ol goes Camping
De najaarseditie in de Groese
Duintjes

You know you
are getting old,
when the candles
cost more than
the cake
en meer dan 75 soorten losse thee,
Smaakvolle olijfolie’ s en balsamico azijnen...

27 oktober
Halloween
Het Kindercomité laat de kinderen een griezelachtige dag
beleven in Nieuwvliet. Dit jaar
gaan we samen met de Sinte
Piertjes op griezeltocht voor
Halloween. Doe gezellig mee
en schrijf je op tijd in! Verdere
informatie is te vinden op onze
Facebookpagina.
10 november
Band Stuk!
in de Groese Duintjes
10 november
Groede Literair presenteert
Schrijversavond #3
in Galerie De School te Groede
10 november
Concert Muziekvereniging
Groede-Breskens
In de SOW kerk te Breskens,
in samenwerking met de
St. Davids Minstrels uit IJzendijke.

2018 is

*	50 jaar dorpsomroeper
*	14e editie door studioRAVEN
* studioRAVEN 14e jaar in Groede
* 20 jaar studioRAVEN
www.studioraven.nl
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24 november
Band Shenanygens
in de Groese Duintjes

Activiteiten
in Groede

24 november
Herfstvoorstelling
Adrie Oosterling
in de Twee Duiven
Huis open vanaf 18:30,
aanvang 20:00u. Entree 11,-.
Reserveren via 0117-371545
of tweeduiven@zeelandnet.nl
9 december
Jules Unlimited Loop
Inschrijven en vertrek vanaf
strandpaviljoen Beachhouse.
5 km, 10 km en 19 km. Start
om 10:30, deelname is gratis.
14 december
Kelderklasseparty
in de Groese Duintjes
16 december
Groede Live! presenteert
All4Musical in de Grote
Kerk
22 december
Volkskerstzang
in de Grote Kerk te Groede

24 november
Intocht Sinterklaas
Sinterklaas brengt op deze
zaterdag samen met zijn Pieten
een bezoekje aan ons dorp.
Hoe de aankomst van de Sint
dit jaar gaat verlopen is nog
een raadsel…..Zijn jullie ook zo
benieuwd?

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,-.

24 november
Een Rondje Romantiek
in de Grote Kerk te Groede
Het strijkkwartet TY Zeeuws
kamerorkest gaat in november
op pad in Zeeland. Op het
programma staan werken
van Anton Webern, Kwartet
in Es van Schubert en het
Strijkkwartet van Borodin.
Aanvang 20:00, Entree 12,50

Groede Podium
Nog tot 31 oktober 2018 fotografie van Nadine Vlaminck
te zien. Zij exposeert grote
pakkende zwart-wit foto’s
van bunkers die te vinden zijn
langs de Nederlandse, Belgische
en Franse kust. Elke weekend
van 10:00u tot 18:00u in het
informatiecentrum boven het
café-restaurant.

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-spreekhalf-uurtje” van de Dorpsraad
in ’t Torentje.
Tennis
Er wordt getosst op de donderdagavond, 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 donderdag-avond en zondagochtend
vanaf half elf gewoon het
terrein op komen.
Galerie EdeSart
Herfstexpositie aan de Molenstraat 18 te Groede. Van 21
september tot 1 december bent
u welkom voor een expositie
van moderne kunst en design
in een aparte en herfstige sfeer.
Open: Vrijdag, zaterdag en
zondag van 13u tot 18u.
50 jaar De Dorpsomroeper
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Rectificatie
In de vorige editie is er in het stuk
‘Terug in de tijd met de Dorpsomroeper’
een klein rekenfoutje begaan. Het
zwembad in Groede is gesloten sinds
1992 en daarmee al 26 jaar dicht, in
plaats van de vermelde 16 jaar. De batterijen
van de rekenmachine op de redactiekamer
zijn inmiddels vervangen.

Aanleverdata
Dorpsomroeper

Groede ook aan de Postcoderoos
Coöperaties met zonnepanelen op
het dak van een ander

Dit is de vierde Dorpsomroeper
uitgave van 2018. Er is een schema
opgesteld om voor iedereen duidelijk te krijgen wanneer de Dorpsomroepers in het dorp bezorgd gaan
worden:
w ww.m
maak
konz
zere
egio
odu
uurza
ame
er.nl

>	5e uitgave
	25 november
	15 december

Adrie Neufeglise 06-18 19 30 17

>	1e uitgave 2019
	25 januari
	15 februari

Dorpswinkel
van Iwaarden

www.maakonzeregioduurzamer.nl

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.
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Laat u
verrassen.
50 jaar De Dorpsomroeper
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