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Bij deze willen wij u namens de redactie een heel gelukkig, gezond, 
liefdevol en gezellig 2019 wensen. Wij hopen dat u van de feestdagen 
genoten heeft. Wij in ieder geval wel en we zitten vol goede moed en 
nieuwe inspiratie klaar om weer een paar prachtige edities van de 
Dorpsomroeper te maken in het nieuwe jaar. 

Januari ligt gelukkig achter ons, voor het gevoel één van de langste 
maanden van het jaar. Voor velen is de Dry January eindelijk klaar en 
Blue Monday hebben we ook weer gehad. Klaar om vooruit te kijken 
naar wie weet nog een Elfstedentocht (het zou niet de eerste keer zijn 
in februari) of wellicht toch al een vroeg voorjaarszonnetje in maart.

Iets waar we in ieder geval zeker van zijn is dat de Carnaval en Pasen 
er zitten aan te komen en dat betekent: FEEST! in de Groe. En daar 
kijken we na een lange januarimaand stiekem wel weer naar uit. 

Ook mogen we voorzichtig vooruit kijken naar wat de voorjaars- 
activiteiten zijn in ons mooie dorp en hebben we in de wandelgangen 
gehoord dat de voorbereidingen voor het Oldtimerweekend, de  
Jaarmarkt en de Kindervakantieweek weer in volle gang zijn.

Dat wil zeggen dat deze editie ook weer boordevol nieuws staat met 
wat er allemaal in Groede gebeurt en wat er nog allemaal komen gaat!

Wij wensen u weer heel veel leesplezier met deze eerste editie van 
2019! 
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Nieuws v/d
DorpsraadStarterswoningen

In de afgelopen maanden is er samen met 
geïnteresseerden een woonvisie opgesteld 
voor Groede. Eén van de punten die hier 
in naar voren kwam is het gebrek aan 
starterswoningen. De Dorpsraad is hierover 
in gesprek gegaan met Bram Verhaege van 
Verhaege/Lemahieu en gekeken wat de 
mogelijkheden zijn. Het is belangrijk om 
de vraag naar starterswoningen kenbaar 
te maken in Groede en dat is momenteel 
lastig te peilen, zo werd aangegeven. Wij 
zijn daarom dan ook op zoek naar een 5-tal 
jongeren die hun intentie willen uitspreken 
om in Groede te wonen. Als we deze groep 
bij elkaar hebben, dan kunnen we de ver-
volg stappen gaan nemen. Mocht u daarom 
iemand kennen die binnen een termijn van 
5 jaar in Groede wil wonen en daarbij een 
starterswoning zoekt? Laat het ons weten, 
dan gaan wij er graag mee aan de slag!

 

Aanspreekpunt
Als Dorpsraad hebben 
wij een vast aan-
spreekpunt binnen de 
gemeente Sluis. Deze 

functie is onlangs over-
gedragen aan een nieuw 

persoon en dat was tot ons 
genoegen Ester Verweij uit, 

jawel, Groede. Zij is aangesteld als 
Coördinator cluster Leefbaarheid & Bur-
gerparticipatie binnen de gemeente Sluis. 
Een leuk nieuwtje dat wij graag met u wilde 
delen. Wij wensen Ester veel succes in haar 
nieuwe rol bij de gemeente Sluis. 

kernbezoek Groede
Op maandag 6 mei is er weer het periodieke 
kernbezoek van het college van B&W aan 
Groede. Op deze avond zal ook de Dorpsraad 
en Verenigd Groede zijn jaarpresentaties 
houden. Het is alvast iets voor in de agenda. 
U zult te zijner tijd een officiële uitnodiging 
ontvangen. 

EHBO reanimatie avond

Op donderdag 17 januari 2019 was het 
weer de jaarlijkse EHBO reanimatie 
 avond in ’t Torentje. Een mooie 
opkomst van ongeveer 20 geïnteres-
seerden, waaronder een aantal trainers 
van v.v. Groede die op kosten van de 
vereniging de cursus konden volgen. 
Tijdens de cursus was het voor een 
aantal weer opfrissen welke stappen je 
moet nemen bij een reanimatie. Eigen 
veiligheid, oproepen van hulpdien-
sten, het slachtoffer controleren, de 
30/2 regeling etc. werden allemaal 
behandeld aan de hand van slides. 

Na het theoretisch gedeelte kon er 
aan de slag gegaan worden met het 
praktische gedeeltes. Een viertal poppen 
lagen door de gymzaal verdeeld, waar-
op de theoretisch aangeleerde stof nu 
in de praktijk kon toegepast worden. 
Na deze “work-out” werd ook de AED 
erbij gehaald en gedemonstreerd hoe 
deze werkt. Voor enkelen was het 
bekende materie, anderen zagen voor 
het eerst hoe een AED nu precies 
werkt. 

Een nuttige avond, waarbij het na-
tuurlijk te hopen valt dat de geleerde 
stof en handelingen nooit toegepast 
hoeven te worden. Mocht het echter 
onverhoopt toch voorkomen dat 
reanimatie nodig is, dan zijn er in 
ieder geval vanaf nu weer 20 Groede-
naren die weten hoe het moet. 

Glasbak
Op het parkeerterrein bij ’t Torentje staat er een glasbak, die in een verouderde staat 
is. Ook ligt er dikwijls glas rondom de glasbak, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. 
Met op steenworp afstand een basisschool met speelplein in de buurt, is dit geen 
ideale situatie. We zijn daarom aan het kijken met de gemeente Sluis of er een andere 
locatie mogelijk is voor deze glasbak. 

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

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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De Avond van 
de Poëzie 2019

Achter de schermen is Groede Literair 
al bezig om van de achtste editie van 
De Avond van de Poëzie een succes 
te maken. Op zaterdag 15 juni is 
het zover: de jaarlijkse avond waar 
bekende dichters voordragen, omlijst 
door livemuziek. Ook dit jaar zijn we 
met de avond weer te gast in Galerie 
de School. 

Eén van de dichters die vorig jaar optrad, 
is Tsead Bruinja, hij is sinds januari de 
Dichter Des Vaderlands. De komende 
twee jaar zal de Friese Amsterdammer 
gedichten schrijven bij nationale 
gebeurtenissen en optreden als 
ambassadeur van de poëzie.

Wilt u verrast worden door verschillende 
geluiden uit de poëzie? Noteert u dan 
alvast 15 juni in uw agenda en kom
naar De Avond van de Poëzie. 
U bent van harte welkom.

Tsead Bruinja

Voor het jaar 2019 zijn de huurprijzen 
van ’t torentje niet gewijzigd. Mocht 
u eens gebruik willen maken van het 
multifunctioneel centrum; hieronder 
ziet u de prijzen per onderdeel. 

Huur vergaderruimte per uur: € 6,50   
Huur gymzaal per uur € 8,50 
Huur keuken per uur € 1,50
Huur beamer per dagdeel € 10,00

Hele dag:
Gymzaal + vergaderruimte + keuken
zonder extra kosten voor opbouw € 120,= *
*Andere mogelijkheden in overleg

Wilt u meer informatie? 
Inlichtingen via 

torentjegroede@gmail.com

Ins and outs van ’t torentje
Wij bieden een beamer te huur aan (zie 
prijslijst) en in de vergaderruimte kunt u 
gratis beschikken over een Whiteboard met 
flip-over papier en stiften.

Sporten met een vriendenclub, apenkooien, 
trainen, workshop, workout, workin, hobby- 
markt, Creabeamarkt, leesclub, lesclub, 
kletsclub, teamspiriting, (kinder)feestje, 
disco, dansen, repeteren, zingen etc.

Diverse dag- en avonduren zijn nog  
beschikbaar.

Al sinds 1841 bestaat er in Groede het 
“Nut”, of voluit “Maatschappij tot  
het Nut van ’t Algemeen departement 
Groede”. Ze behoort tot de oudste  
afdelingen (departementen) van een 
club in Nederland met een roemrucht 
verleden, ooit actief in het onderwijs (in 
Groede de Nutsbewaarschool al in 1869), 
Nutsspaarbanken en ziektekosten- 
verzekeringen.

Johan Provoost is sinds enkele jaren voor-
zitter van ’t Nut in Groede. In 1970 is hij 
lid geworden van het departement Groede. 
Zijn vrouw, die uit Limburg kwam, kon op 
deze wijze zo snel mogelijk kennis maken 
met de sociale- en culturele aspecten van 
de streek. Op de site van het landelijke NUT 
(www.nutalgemeen.nl ) vertelt hij daarover:

“De eerste tien jaar hebben we bijna alle 
activiteiten bijgewoond, zoals een weekend naar 
Brussel. Hoewel ik altijd lid ben gebleven, heb ik 
dertig jaar lang geen activiteit meer bijgewoond. 
Allerlei oorzaken lagen hieraan ten grondslag, 
zoals het ziek worden van mijn vrouw en haar 
overlijden, opgroeiende kinderen en de transitie 
van boerderij naar restaurant met speeltuin. 
Ook door langdurig bestuurlijk werk onder 
andere voor de gemeenteraad en het water-
schapsbestuur was ik ‘t Nut uit het oog verloren. 
Na mijn verhuizing naar Groede en pensionering 
ben ik de bijeenkomsten van ’t Nut weer gaan 
bezoeken. Na het overlijden van onze onver-
getelijke voorzitter, de heer Jan Maat, werd ik 
gevraagd voor het bestuur en ben vervolgens 
voorzitter geworden. Hoewel ons departement 
sinds de jaren zeventig in ledental meer dan 
gehalveerd is, vind ik het samen met de andere 
bestuursleden toch nog een uitdaging om iets te 
organiseren. Vorig jaar hebben we besloten samen 
met ons zusterdepartement Sluis/Aardenburg 
activiteiten op touw te zetten. Sluis/Aardenburg 
biedt namelijk al sinds jaren geen uitstapjes 
meer, maar alleen nog lezingen. Gezamenlijk 
hopen we nu voor beide activiteiten meer deel-
name te krijgen. We hebben ook geprobeerd om 
er jonge mensen bij te krijgen. Maar vanwege 
belemmeringen, zoals het feit dat man en vrouw 

tegenwoordig beiden buitenshuis werken, in 
combinatie met de zorg voor kinderen is dat niet 
gelukt. Tegenwoordig proberen we meer in de 
vijver van de jong gepensioneerden te vissen, 
wat een wisselend resultaat laat zien. 
‘t Nut heeft in het verleden zeer veel goeds 
gedaan. Met name via het onderwijs gewerkt 
aan vrije zelfstandig denkende mensen. Vrij van 
religie of andere dogma’s. Op veel terreinen is ’t 
Nut in het openbare leven actief geweest. ‘t Nut 
heeft pionierswerk gedaan wat de overheid 
allengs heeft overgenomen. Op sociaal en cultureel 
gebied blijft er anno 2018 naar mijn mening nog 
een bescheiden rol voor ’t Nut weggelegd. Of de 
jongeren er ook zo over denken?” 

De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 
(kortweg ‘t Nut) is een landelijke vereniging 
met plaatselijke afdelingen (“departementen”) 
die zich ten doel stelt het welzijn, in de 
ruimste zin, van individu en gemeenschap 
te bevorderen. 

Mocht u interesse hebben of wat meer 
informatie willen opvragen, kunt u dat 
doen via Johan Provoost: 
johanprovoost@hotmail.nl.

Op de foto ziet u een stukje muur van het 
gebouw waar een steen is ingevoegd van de 
Nutsbewaarschool uit 1869. Als Groedenaar 
bent u er vast al vaak langs gelopen, weet u 
waar deze foto is genomen? Achter in deze 
Dorpsomroeper vindt u de oplossing. 

Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen
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In 2017 werd de eerste 
editie van het Groese 
Ondernemers café 
gehouden. Daar kwamen 
veel positieve reacties op 
en werd het idee om er 
een vervolg aan te geven 
dan ook al snel geopperd. 
Een groep van acht 
enthousiaste ondernemers 
staken de koppen bij 
elkaar. Na enkele vrucht-
bare bijeenkomsten werd 
een mooi programma 
opgesteld voor de tweede 
editie, waarbij er rekening 
gehouden werd met de 
feedback punten van de 
eerste editie. 

De uitnodigingen werden 
opgesteld en verstuurd 
naar de maar liefst 150 (!) 
ondernemers in ons dorp. 
Op maandag 4 februari zou 
de tweede editie van het 
zogenoemde “GO Café” 
plaats hebben met als locatie 
de Senioren sociëteit. 

Op de avond zelf verzamelden 
zich 50 geïnteresseerde on-
dernemers bij elkaar en kon 
om 20:00u de aftrap worden 
gegeven. De avond werd 
geopend met een algemene 
introductie om vervolgens 
het woord te geven aan 
Marieke de Clerck als 
nieuwe ondernemer in 
Groede. Zij vertelde in het 
kort over de oprichting van 
haar Escape room en wat 
haar aanzette om deze op te 
richten. 

De tweede spreker van de 
avond was Claudia Pielaet 

Groese Ondernemers café

van het Ondernemers Loket 
Gemeente Sluis, zij gaf kort 
uitleg wat zij precies doen 
en voor wat ondernemers 
bij hen terecht kunnen. 
Daarna werd de microfoon 
gegeven aan de “verrassende 
spreker” van de avond.  
Dat was Denny Smit uit de 
Torenweg die een presentatie 
gaf met als titel “Investeren 
in onzekere tijden”. Denny 
Smit is een Groese akker-
bouwer en gaf inzicht in 
wat ondernemen voor hem 
betekent. Hij ging daarbij 

specifiek in op de investering 
van een beregeningsin-
stallatie voor zijn akkers. 
Hierbij was natuurlijk 
de kans aanwezig dat de 
installatie 5 jaar lang in de 
schuur zou staan vanwege 
natte zomers. Een landbou-
wer heeft namelijk “een 
fabriek zonder dak”, aldus 
Denny. Afgelopen jaar was 

het gortdroog en pakte de 
investering van Denny goed 
uit. Met de nodige humor 
en een bevlogen presentatie 
wist Denny de zaal te boeien 
tot aan de pauze. 

Na de pauze werd er gekozen 
voor een opzet waarbij de 
ondernemers met elkaar in 
discussie konden treden. Er 
werden 6 (Groese) tafel-
heren/tafeldames bereid 
gevonden om een stelling 
voor te bereiden, waarbij elk 
op zijn specifiek vakgebied 
in ging. Marloes de Houck 
bereidde de stelling “Het 
loont niet om een vordering 
van minder dan €750 euro 
uit handen te geven” voor. 
Serge Laprade had de stel-
ling “Investeren in opleiding 

van mijn personeel met de 
kans dat ze weg gaan, of 
niet investeren in opleiding 
met de kans dat ze blijven”. 
Esther Molhoek bracht 
de stelling “Online zicht-
baarheid is niet belangrijk 
voor mijn bedrijf” ten tafel 
en Alex radelescu ging de 
discussie aan over “Globali-
seren of Lokaliseren”. Lizzy 
Suurwaard trad in discussie 
over Arbeid Ongeschikt-
heid Verzekering en het 
Ondernemers Loket had 
de uitdagende stelling “Ik 
werk prettig samen met de 
Gemeente Sluis”. 

Om het kwartier rouleerden 
de tafelheren/tafeldames 
door, zodat elke groep 3 
verschillende stellingen 

behandelde. Tijdens deze 
drie rondes werd al snel 
duidelijk waarom het een 
Ondernemers Café heette, 
want men ging druk en 
goed met elkaar in gesprek 
over de verschillende stel-
lingen. 

Na de officiële afsluiting 
was er natuurlijk ruimte 
voor de borrel, waarbij 
de opgedane ideeën en 
inzichten nog eens de revue 
konden passeren. 

Wederom een geslaagde editie 
van het GO Café, waarbij 
via deze weg nogmaals dank 
aan de organisatie, de tafel-
heren/tafeldames, de sprekers 
en de senioren sociëteit. Op 
naar de derde editie! 
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Voor deze rubriek bladeren we graag eens 
door de collectie van Dorpsomroepers 
die zijn verzameld door de jaren heen. 
Mede dankzij enkele Groedenaren die 
uitgaves van de afgelopen 50 jaar bij 
ons hebben aangeleverd, is er een leuke 
collectie ontstaan. We zijn nog steeds op 
zoek naar oude Dorpsomroepers. Mocht 
u als lezer misschien nog Dorpsomroepers 
uit het verleden hebben liggen die we 
mogen inzien, zouden we u daar als 
redactie zeer dankbaar voor zijn. 

Zo rond de februari maand lezen we in oude 
Dorpsomroepers nog leuke en enthousiaste 
berichten over het aanstaande grote 
carnavalsfeest wat C.V. de Papvreters dat 
jaar weer zou gaan organiseren. Maar in de 
Dorpsomroeper van februari 1979 was het 
niet de voorzitter of de raad van Elf van 
de carnavalsvereniging die een stukje had 
geschreven, nee, het kwam deze keer van 
“De hofdichter der Papvreters” . 

De hofdichter had speciaal voor het carna-
valsfeest van 1979 een heus “Karnavalslied” 
geschreven. Een lied geschreven op het 
wijsje van “Heidewyska”. Of het een echte 
carnavalskraker is geweest dat jaar kunnen 
we niet zeggen. En of het die jaren daarna 
ook nog veel door de boxen heeft geklonken 
evenmin. Wellicht dat de wat oudere 
generatie ons dit kan vertellen? Was er een 
lijflied van C.V. de Papvreters en zoja, was 
het dit lied geschreven door de hofdichter? 
Wie weet het ons te vertellen, meldt het bij 
de redactie! We zijn benieuwd!

Voor nu zou ik zeggen, start Youtube, 
Spotify, Apple Music of een ander muziek-
gerelateerd programma op en zoek het 
wijsje van Heidewyska op en zing mee met 
de hofdichter van 1979! En ziet u ruimte 
voor verbetering na afloop van het liedje? 
Het staat altijd vrij om een nieuwere, meer 
hedendaagse carnavalskraker aan te dragen 
voor C.V. de Papvreters!

terug in de tijd met de Dorpsomroeper Groede

KARNAVALSLIED 1979
Refrein:
Heidewyska - vooruit de Groe
met zijn allen - in ’t Karnavalsgedoe
Geen dans is ons vandaag teveel
Als je maar smeert je droge keel
Heidwyska, het is fameus
Pappen en natten, is hier de leus

1e couplet:
Viert met zijn allen nu karnaval
Zing een lied - vergeet je verdriet
Of dans er een Tango op het Grote Bal
Waar een ieder - wezen zal
Ga zo maar door en zing het in koor
En we beginnen weer van voor

Refrein:

2e couplet:
Wij vieren karnaval nu elf jaar
Dat ’s dus één en vijfmaal een paar
Dit jaar is er dus reden tot een groot feest
Zoals er lange tijd niet is geweest
Het is voor allen - voor mevrouw en meneer
Je vergeet er al je zorgen voor een keer

Lid worden van c.V. de Papvreters? Mail dan naar cvdepapvreters@gmail.com. 

cV de Papvreters 
zijn back in town! 
Met Groese trots: DJ remmie met zijn 
kneitervette carnavals-hits en de beste 

dijenkletsers van toen en nu. En… hoog 
bezoek van de Prins van ’t Uulehat! 
Zijn jullie erbij?

Het grote Groese leut feest is op woensdag 
27-2 van 20:00u tot 23:59u in de Zagerij. 

DORPSWINkEL 
VAN IWAARDEN

 Laat u verrassen.
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Elke laatste donderdag van de maand 
wordt er een PubQuiz gehouden in de 
Groese Duintjes! Aanvang is om 20:00u en 
de deuren gaan open vanaf 19:00u. Vooraf 
inschrijven is niet nodig en deelname is 
slechts €2,50 per persoon. Voor teams van 
maximaal 5 personen zijn er mooie prijzen 
te winnen!

Pubquiz in de 

www.vandenhemelgroede.nlwww.vandenhemelgroede.nl

De eerste PubQuiz op donderdag 31 januari 
was alvast geslaagd. Team Zebraatjes ging er 
met de eerste prijs vandoor!

De volgende PubQuiz: donderdag 28 februari. 

Stichting Duurzaam 
Groede onderneemt in 
2019 een “bijenkroeg” 
–actie. De bijenkroeg zit 
stampvol bijenbloemen, 
alwaar glaasjes boorde-
vol nectar geschonken 
worden.  

Deze actie is bedoeld om 
bijen en vlinders naar de  
tuinen van de gemeente 
Sluis te lokken. Als er veel 
bijen zijn, zullen appels, 
peren en pruimen mooier 
groeien.  

Wereldwijd zijn weten-
schappers het met elkaar 
eens: bijen en vlinders 
worden bedreigd met uit-
sterven. Wij vinden vlinders 
en bijen in de tuin van 

Bijen
kroeg

het grootste belang. Wat 
dacht je van de combinatie: 
prachtige bloemen voor 
in jouw tuin èn een extra 
overlevingskans voor deze 
o zo belangrijke bijen en 
vlinders?

Wil je zelf ook iets goeds 

doen voor de bijen? Doe 

dan mee met deze actie.

De actie bestaat eruit dat 
in het voorjaar 2019 in de 
gemeente Sluis gratis zakjes 
bijenmix (bloemzaad) worden 
uitgedeeld aan eenieder die 
zich meldt bij Duurzaam 
Groede.

In het bijzonder zullen wij 
de lagere scholen van de 
gemeente Sluis vragen deel 
te nemen. Leerlingen (6-12 
jaar) kunnen meedoen aan 
een foto-prijsvraag. 

Op het jaarlijkse voedsel- 
festival (zondag 29 sept.) 
in de Grote Kerk Groede 
zullen de ingezonden foto’s 
van bloem en bij worden 
geëxposeerd en wordt 
de prijswinnaar bekend 
gemaakt.

Help mee, van de 
gemeente Sluis een 
bloemen-bijen 
feest te maken!
Stuur je naam en adres naar 
ruudgroe@zeelandnet.nl, dan 
zorgt Stichting Duurzaam Groede 
dat je een zakje bloemzaad thuis 
krijgt. 

12 



concertagenda 2019 
Groede Live!- Poppodium

in de begeleidingsband van 
Freek de Jonge met diens 
programma: De Toeschouwer 
en componeerde hij 
muziek voor de rockopera 
“O Die Zee”. 
Bij zijn optreden in de 
Grote Kerk Groede besteedt 
hij aandacht aan zijn hele 
carrière.

Marcel de Groot: 
In 1991 zet Marcel zijn 
eerste stappen op het toneel 
in de robert Long-musical 
Tsjechov. In 1992 neemt  
hij zijn eerste album op 
onder leiding van Golden 
Earring-man George 
Kooymans. Marcel formeert 
daarna een eigen band en 
zijn tweede plaat, Manen 
Kweken, levert een grote hit 
op: Mag Ik Naar Je Kijken. 
Marcel de Groot is in-
middels een veelzijdig en 
veelgevraagd gitarist en 
ook als componist weten 
steeds meer artiesten hem 
te vinden, zoals Beatrice van 
der Poel, Theo Nijland, Jan 
rot, ricky Koole en Paul de 
Leeuw.

In de tournee ‘Waar 
Gebeurd’, waarin vader 
Boudewijn de Groot in 
vogelvlucht het verhaal van 
zijn leven verteld, wordt 
hij op gitaar begeleid door 
Marcel. 
Later staat Marcel als band-
leider op het toneel in de 
musical ‘Onder De Groene 
Hemel’ en toert hij langs de 
theaters met Erwin Nijhof 
in een tribuut aan Dire 
Straits.

Spanjers, 
Dijsseldonk & 
Planteijdt

Drie top-muzikanten die 
in allerlei formaties een 
schat aan ervaring hebben 
opgedaan.

roel Spanjers (piano, accor-
deon en zang): Allereerst 

zijn eigen band The Sunset 
Travellers en later bij Captain 
Gumbo, BJ Baartmans en 
vanaf 2003 bij Normaal. 
Ook is roel een veelge-
vraagd studiomuzikant. 
We hebben hem pas nog in 
Groede gezien in de band 
van Frédérique Spigt.

Eric van Dijsseldonk (gitaar, 
mandoline en zang): Ooit 
frontman van Smalltown 
rodeos en later als solo-artiest 
en bij o.a. ricky Koole, JW 
roy en Laura Vane

Wouter Planteijdt (gitaar 
en zang): Zit al sinds 1980 
in Sjako! (35 jaar!) en is een 
veelgevraagd sessie-,en 
studiomuzikant.

De muziek van dit trio is 
tijdloos en ze voegen aan 
het prachtige repertoire van 
Americanahelden als The 
Band, Bob Dylan, Dr. John 
en Bobby Charles elke keer 
weer iets eigens toe. Daar-
naast componeren ze ook 
hun eigen nummers. Een 
mooie middag rootsmuziek 
van hoog niveau!

Barrelhouse

Barrelhouse opereert al 45 
jaar in dezelfde bezetting. 
Ter gelegenheid hiervan 
is er dit jaar een verzamel-
box uitgekomen. Op zo’n 
vijftien albums en een DVD 
vind je het resultaat van 

alle uitstapjes naar country, 
rock, folk en jazz, soms met 
gastmuzikanten. Het wezen 
van de blues is altijd de lei-
draad, een live optreden de 
maatstaf, alsof het opnemen 
van een CD weinig verschilt 
van een live optreden. 
De band kreeg de Edison 
Jazzism Publieksprijs 2017 
voor hun jongste album 
‘Almost There’.
Na al die jaren met meer 
dan 2000 optreden in clubs 
en festivals (w.o. North Sea 
Jazz Festival, rhythm ‘n’ 
Blues Night Groningen, 
Peer Blues Festival enz.), 
twee tournee’s met Albert 
Collins en voorprogram-
ma’s zoals bij BB King in 
Frankfurt heeft Barrelhouse 
dezelfde energie, intimiteit 
en vitaliteit als bij het eerste 
optreden.

Tineke Schoemaker (zang) 
is uitgeroepen tot de beste 
blueszangeres van Nederland 
(Dutch Blues Foundation 
2012).

Lineup: 
Tineke Schoemaker (zang), 
Johnny LaPorte (gitaar), 
Han van Dam (piano), 
Guus LaPorte (gitaar), 
Bob Dros (drums),
Jan Willem Sligting (electric 
bass, double bass, accordeon).
 
Matthews’  
Southern 
comfort

Bekend geworden in 1970 
met de klassieker ‘Woodstock.’ 
Nr 1 hit o.a. in Engeland en 
meerdere malen aanwezig 
in de Top 2000.

‘Matthews’ Southern Comfort’ 
is eigenlijk de naam van 
Iain Matthews’ eerste solo- 
album, daarbij geholpen 
door enkele leden van 
Fairport Convention w.o. 
Sandy Denny en richard 
Thompson.
Matthews Southern Com-
fort zou daarna uitgroeien 
tot band en met zijn versie 
van het nummer ‘Woods-
tock’ van Joni Mitchell werd 
de versie van Joni Mitchell 
zelf én die van Crosby, Stills 
& Nash overtroffen.
Inmiddels woont de Brit 
alweer jaren in Nederland 
waar hij in 2010 de band in 
een andere samenstelling 
nieuw leven inblies. Sim-
pelweg omdat hij het gevoel 
had dat hij met terugwer-
kende kracht de puntjes op 
de i wilde zetten. Het album 
‘Kind of New’ was het resul-
taat hiervan, gevolgd door 
een uitgebreide concerttour 
waarin Matthews’ Southern 
Comfort zowel oud als 
nieuw werk ten gehore 
bracht.
Nu maakt de band in  
de samenstelling met BJ 
Baartmans (Gitaar, Mand-
oline, Vocals), Bart de Win 
(rhodes, Vocals) en nieuw-
komer Eric de Vries (Gitaar, 
Vocals) het album ‘Like a 
radio’. Dit wordt opnieuw 
gevolgd door een uitgebreide 
wereldwijde concerttour 
in 2018 én 2019. Uiteraard 
wordt Groede niet overge-
slagen…

Robert Jan Stips & 
Marcel de Groot

Dubbelconcert in het kader 
van Pophelden.NL

Robert Jan Stips: 
Van Supersister tot aan 
The Nits, van Golden Earring 
tot aan Freek de Jonge. 
Het spoor dat robert Jan 
Stips door het Nederlandse 
muzieklandschap trekt is 
ongekend: een constante 
lijn van oorspronkelijke 
muziekkwaliteit. Ook als 
producer heeft hij zijn 
sporen nagelaten, niet in de 
laatste plaats voor Gruppo 
Sportivo.

De afgelopen jaren is 
robert Jan vooral werkzaam 
geweest als componist voor 
verschillende muzikale 
projecten voor zowel theater, 
film en televisie. Zo zat hij 

13 apr.:   Pophelden.NL: Marcel de Groot en robert Jan Stips 
23 juni:   Spanjers, Dijsseldonk & Planteijdt (middagconcert)
20 juli:  Barrelhouse 
26 okt.:   Matthews’ Southern Comfort 

Na een prachtig concertjaar 2018 gaan we door met het 
programmeren van bijzondere concerten met wisselende, 
maar altijd interessante genres.
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De PostcoDeroos coöPeratie test 

Woont u in PostcoDe 4503? 
Ja / nee Ben Je een huiseigenaar of huurDer? Ja / nee Ben Je Particulier of onDernemer? Ja / nee heeft u een kleinverBruikers aansluiting ( max 3 x 80 amP)  Ja / neeBen Je energieBeWust?  
Ja / nee Wil Je Duurzamer leven en een verlaging van De Woonlasten? Ja / nee samen Werken is elkaar versterken? Ja / neeheeft u interesse in zonnePanelen? Ja / neeWil Je of kun Je geen zonnePanelen oP eigen Dak?  Ja / nee Wil Je Door gezamenliJk inkoPen een PriJsvoorDeel? Ja / nee Wil Je Wel De lusten en niet De lasten? Ja / nee ken Je De voorDelen van een PostcoDeroos coöPeratie?  Ja / nee 

IndIen u meerdere keren met een ‘Ja’ heeft kunnen antwoorden, dan bent u van harte welkom op de InformatIebIJeenkomst Inzake de postcoderoos coöperatIe sluIs-Groede (Govaert) u.a. I.o. zIe voor meer InformatIe de achterzIJde van de dorpsomroeper. mIsschIen tot 13 maart 2019 In de Grote kerk te Groede.
wwwww.mmaakkoonzzereegiooduuuurzaameer.nl

Gezien in Groede 

Sinds het begin van dit 
jaar heeft de Molenstraat 
nog meer kleur gekregen.

De ramen van de studio’s 
van Herberg de Natte Pij 
aan de Molenstraat 20 zijn 
geblindeerd met vrolijke 

kleurrijke ramenNieuws v/h 
kindercomité

Wist je dat:
-  Je niet bij elke activiteit aanwezig moet zijn.
-  We regelmatig vergaderen, maar je niet  

bij elke vergadering aanwezig hoort te zijn.
-  Er zonder vrijwilligers geen activiteiten  

georganiseerd kunnen worden :(

Wij zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers 
voor in het kindercomité Groede,

Heeft u misschien interesse om
ons te helpen. Mail ons naar 
kindercomitegroede@gmail.com of stuur 
ons een berichtje op onze Facebookpagina.

Groetjes Cynthia, Carina, Ellis en Samantha.

schilderijen, gemaakt door 
Edwin de Smet van Galerie 
EdeSart aan de Molenstraat 
18. Een mooie samenwer-
king tussen de kunstenaar 
en de herberg heeft geleid 
tot deze kleurrijke weergave 
van ons mooie dorp. 

Zoals we hebben kunnen 
lezen, is er geen beter 
moment om te zeggen: beter 
een goede buur dan een 
verre vriend!



Bont e avond
Wij willen u vragen alvast de volgende 
data in uw agenda te noteren!
14 maar t: De jaarlijkse Bonte Avond 
van de Meerstromenschool!

Gezocht: kandidaat lid voor alGemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur van ons schoolbestuur Scoba bestaat uit een ouderver tegenwoordiger 
namens elke school. Voor de Meerstromenschool is dit momenteel Ron Leenhouts. Omdat zijn 
laatste kind na dit schooljaar onze school zal verlaten, eindigt ook zijn lidmaatschap van het 
Algemeen Bestuur. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger namens onze school.

Het Algemeen Bestuur heeft vooral een toezichthoudende en 
sturende taak als het gaat om de uitvoering van het bestuurs-
beleid door de scholen en de algemeen directeur. Het Algemeen 
Bestuur vergader t ongeveer 5 keer per jaar. Van de kandidaat 
wordt, naast het deelnemen aan deze vergaderingen, verwacht 
dat deze beleidstukken kan lezen en beoordelen. Om binding 
met de eigen school te houden wordt het Algemeen Bestuurslid 
ook altijd uitgenodigd voor de vergaderingen van de Mede-
zeggenschapsraad (ongeveer 3 keer per jaar). Als we tijdig 
een nieuwe kandidaat kunnen vinden, is er nog de gelegenheid 
om in de komende maanden de werkzaamheden door Ron te 
laten overdragen. Wij vragen u uw interesse uiterlijk 31 januari 
kenbaar te maken. Heeft u interesse maar wil u eerst nog 
meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Ron of met 
meester Frank.
 
oproep nieuwe leden ac (herhaald Bericht)
Beste ouders, voor het organiseren van activiteiten hebben we een Activiteitencommissie.
2 á 3 keer per jaar komen zij bij elkaar om mee te denken en te helpen met het organiseren 
van activiteiten op school. In het kader van “vele handen maken licht werk” kunnen we nog wel 
wat extra ouders gebruiken. Wanneer u het leuk vindt om bij de Activiteitencommissie aan te 
sluiten kunt u zich aanmelden bij de directie. Wanneer u zich niet wilt opgeven voor de Activi-
teitencommissie, maar wel als “oproepouder” ( incidentele hulp bij activiteiten), dan ook graag 
aanmelden bij de directie. Wij horen graag van u!

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 data worden 

via de nieuwsbrief gecommuniceerd. De opbrengst van al deze inzamelingen is voor de school 
of voor een goed doel. Hoewel we het schoolafval scheiden, willen we de afvalstroom zo klein 
mogelijk houden. We stellen het daarom zeer op prijs als de kinderen voor hun tussendoor tje 
en bij het overblijven hervulbare bekers/flesjes meenemen. De wegwerppakjes vormen namelijk 
het grootste deel van ons afval!

Hiep, hiep hoera, 
het Breicafé bestond 
op 12 februari al 
weer 10 jaar!

We hebben dit tweede 
lustrum gevierd met 
een heerlijk etentje bij 
De Drie Koningen.

Meebreien? 

Wie wil is welkom! 

Elke 2e en 4e donder-

dagmiddag van de 

maand breien we in 

ons stamcafé.

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
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Waarschijnlijk is dit voetbalaffiche er één 
die nog lang bij zal blijven bij het team van 
Groede/Cadzand JO13-1.

Op zondag 10 maart mogen zij in de rust 
van de wedstrijd Cercle Brugge - Standard 
Luik het opnemen tegen hun leeftijdgeno-
ten van Cercle Brugge. Plaats van han-
deling is niks minder dan de thuishaven 
van Cercle Brugge en Club Brugge, het Jan 
Breydelstadion.

In de volgende editie van de Dorpsomroeper 
uiteraard een verslag van de belevenissen en 
de wedstrijd van  deze jeugdspelers.

kampioenen!
Zaterdag 8 december is Cadzand/Groede 
JO17-1 ongeslagen kampioen geworden in 
de 3e klasse van de najaarscompetitie. Door 
een 4-1 overwinning werden alle wedstrijden 
gewonnen, wat het kampioenschap nog 
meer glans gaf. In totaal 9 wedstrijden 
ongeslagen, 36 doelpunten voor en 9 
tegen. In de voorjaarscompetitie mag de 
O17-1 in de 2e klasse uitkomen. 

De spelersgroep en trainers
Achterste rij v.l.n.r.: Jean-Paul Martlé, 
Jordy Michielsen, raphaël Hennekeij, 
Jordy de Wever, Nick Frens, Maury van Baal, 
Jort Palmen, Sem Mostert, Tim Basting en 
Joop Basting.
Voorste rij v.l.n.r.: Sebastian van Sante, Daan 
Martlé, Jan-Kees Denhamer, Bodhi van Kessel, 
Mitchel Leenhouts en Sem Basting.

club fund actie 
Lionel Messi heeft ‘m en Cristiano 
ronaldo heeft ‘m, de eigen fan shop. 
Binnenkort kunnen (jeugd)spelers 
van Groede en Cadzand ook hun eigen 
fanshop gaan beheren. De actie onder-
steunt de vereniging, geeft clubpromotie 
en hopelijk veel leden die samen met 
hun fans (ouders, opa en oma, broer, zus 
etc.) enthousiast zegels gaan sparen.

Vanaf maart dit jaar kunnen alle leden 
en hun fans gaan sparen via de lokale 
Jumbo supermarkt voor gratis fan- 
artikelen. Ieder lid kan dan gratis zijn/
haar gratis online fanshop beheren. 

Wie wil nu niet zijn/haar eigen foto, 
met op de achtergrond een heus voet-
balstadion, op producten zoals stickers, 
posters, foto’s, broodtrommels, mokken, 
schrijfblokken, slippers, bidons, 
placemats, telefoonhoesjes, etc.? Dit en 
nog veel meer kan straks allemaal bij 
deelname aan de Club fund actie i.s.m. 
supermarkt Jumbo.
Meer informatie hierover wordt t.z.t. door 
de verengingen verstrekt aan haar leden.

cercle Brugge - vv Groede

Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
www. het-overleg.nl
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Toen ik enkele lijstjes met goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar doorlas, 
kwam ik meerdere keren deze 
voornemens tegen:
- Meer sporten
-  Vaker afspreken met vrienden
- Afvallen
- Iets nieuws leren 

Tennis is een sport waarbij je die allemaal 
kan combineren! Wordt dus lid van Con 
Forza Groede of kom langs om het eens 
te proberen (zodra de banen weer uit hun 
winterslaap zijn).

Ook voor de tennisles van Nico van  
Kerckhove kun je je nog steeds opgeven, 
op onze website www.con-forza.nl vind 
je hiervoor een formulier. De lessen zullen 
gegeven worden op ons tennispark in 
Groede vanaf begin april.

Één van onze bestuursleden heeft aan-
gegeven dat hij het tijd vindt voor een 
nieuw gezicht in het bestuur, er is dus 
een vacature in te vullen op de algemene 
ledenvergadering. De algemene leden-
vergadering zal plaats vinden op vrijdag 

15 maart om 19:30 uur in de 
tenniskantine. Ben jij diegene 
die ons team wil komen 
versterken ?

Ben je op de tennisbaan, 
dan kun je daar je slagje slaan !
Je tegenstanders zijn beducht, 
want jouw forehand is berucht.
Jij bent vast wel net zo snel, 
als een zekere rafael.
En is je tegenstander moe, 
dan sla jij met een drop-shot toe.
Als de wedstrijd is gedaan, 
kun je voldaan naar huis toe gaan.

Roulatie van het bestuur

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

Dé plek waar uw 
communicatie begint.

www.pietersmedia.nl

Op zaterdag 19 januari 
heeft Dutch Bargain 
twaalf nieuwe bieren 
gepresenteerd in de 
Stadsgalerij Breda. 

Twaalf diverse kunstenaars 
(van schilders, 3D–artiesten, 
fotografen, filmmakers, 

tatoeëerders, tot een rock-
band) kregen vorig jaar de 
opdracht om voor een 
specifiek bier iets te creëeren 
vanuit hun eigen visie en 
stijl met de volledige crea-
tieve vrijheid. Het resultaat: 
‘Twaalf rebelse bieren met 
gewaagde recepturen’.

Dutch Bargain lanceert een 
jaar aan nieuwe bieren

Elke maand in 2019 zal 
Brouwerij Brouwerslokaal 
met Dutch Bargain een 
nieuw en gewaagd bier 
brouwen. De eerste is in 
januari gelanceerd; de 
‘Coffee connaisseur, moi?’. 
Het bier is afgevuld op nitro 
(voor een schuimkraag met 
een mousse-structuur) en is 
gebaseerd op chocolade en 
Sumatra koffiebonen.

De artiesten die mede 
verantwoordelijk zijn voor 
de ‘Signatures’ van Dutch 
Bargain: Nick Geboers, Kaja 
Luijcks, BrUUT collective, 
Charlotte Apers, Studio 
Kathan, Lion Beach, Freden-
filou, Brent van den Hove, 
Olmo Brood, Anne Nobels, 
Mario De Koninck en King 
Dick.
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Het design van de ‘Coffee connaisseur, moi?’ 
is bekend, de overige 11 ontwerpen zullen 
per maand worden onthuld. 
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In de eerste weken van 
2019 ben ik al twee 
nieuwsberichten in de 
PZc tegen gekomen, 
waarvan ik altijd hoop 
dat ik die niet te vaak 
moet lezen in mijn leven. 

Nu waren het gelukkig 
nieuwtjes uit andere dorpen 
in west Zeeuws-Vlaanderen 
en niet uit Groede, want als 
dat zou gebeuren dan zou 
mijn statistisch onschend-
bare theorie in één klap 
in duigen vallen en zal ik 
voor de rest van mijn leven 
moeten aanhoren van mijn 
vrouw dat mijn stomme 
theorie haar de kans heeft 
ontnomen op een prachtige 
cruise naar de Caraïben. 

Op 14 januari las ik namelijk 
dat in Sint Kruis de postcode 
loterij was gevallen en maar 
liefst €275.000 uitgereikt 
werd. En alsof dat de haren 
van mijn vrouw nog niet 
rechtop gezet hadden, dan 
deed dat wel het kranten- 
bericht van 28 januari 2019: 
“45-jarige inwoonster van 
Breskens heeft 1 miljoen 
euro gewonnen bij de 

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

Lot uit de Loterij
Oostburg de grote Postco-
deloterij prijs was gevallen. 
Mijn vrouw had dat jaar de 
discussie-strijd bijna gewon-
nen, maar toen heb ik toch 
weer de telefoonboek-act 
uitgevoerd en was ze weer 
overstag.  

Kijk, voor mij is het een 
simpel rekensommetje, als 
ik mee speel met die grote 
loterijen dan wil ik ook spelen 
voor die cruise naar de 
Caraïben en dat kan alleen 
als er miljoenen gewonnen 
worden en niet een paar 
briefjes van vijftig euro. Dus 
we moeten gaan rekenen 
met de kans op een prijs van 
meer dan een miljoen. Dat  
is bij de Bankgiro loterij 1  
op de 85.000, bij de Staats- 
loterij is dat 1 op 162.500 en 
bij de Postcode loterij is dat 
1 op de 250.100. Om even 
een richtlijn te geven, in 
geheel Zeeuws-Vlaanderen 
wonen er ongeveer 100.000 
inwoners. De kans dat ik dus 
meer dan een miljoen win 
bij de Staatsloterij, is even 
groot als wanneer ik aan 
een vreemde vraag om een 
willekeurige naam in het 

Bankgiroloterij”. Ondanks 
dat het slecht weer was die 
middag, ben ik toch maar op 
mijn fiets gesprongen om 
een rondje te gaan rijden. Ik 
wilde namelijk niet weer de 
discussie aangaan met mijn 
vrouw of wij nu wel of niet 
moeten mee doen aan een 
loterij.

Die discussie heb ik de 
afgelopen 50 jaar bijna elke 
jaarwisseling weer gevoerd, 
wanneer zij op de tv zag hoe 
andere Nederlanders gelukkig 
werden gemaakt met 
prachtige geldbedragen. De 
discussie laaide natuurlijk 
al helemaal op als dat dan 
ook nog mensen waren hier 
dichtbij in de buurt. Maar 
toch win ik elk jaar weer de 
discussie en spelen we nu 
al 50 jaar niet mee met die 
loterijen. Mijn vrouw heeft 
wat dat betreft ook nog geen 
recht van spreken gehad, 
want in de Groe zijn er nog 
maar weinig miljoenen ver-
deeld door de loterijen. 

Alhoewel, in 2001 zat ik 
toch even met de billen 
geknepen toen bleek dat in 

telefoonboek van Zeeuws-Vlaanderen aan 
te wijzen en dat hij dan precies mijn naam 
aanwijst. En die kans zou bij de Staatsloterij 
of Postcodeloterij zelfs nog kleiner zijn.

Het is daarom dan ook goed mogelijk dat 
je in januari door de Groe loopt of fietst en 
plots een vrouw met een blinddoek door 
een telefoonboek ziet bladeren. Dat zal dan 
hoogstwaarschijnlijk mijn vrouw zijn, die 
probeert met een blinddoek mijn naam aan 
te wijzen in het telefoonboek. Elke keer 
weer als ze er over begint om met de loterij-
en mee te doen, dan haal ik het telefoonboek 
en de blinddoek tevoorschijn en is ze weer 
een weekje zoet. Tot op heden is ze in al die 
50 jaar in totaal 8 keer bij iemand in Groede 
uitgekomen, maar nog geen één keer op de 
naam van ondergetekende. Kortom, mijn 
theorie blijft stand houden!

Nee, loterijen, daar doe ik niet aan mee. 
Alhoewel, ik speel wel mee met de loterij 
van de jeugdafdeling van v.v. Groede. Arjan 
Deij komt dan om de twee weken langs met 
mijn meespeel formuliertje, onder het genot 
van een kop koffie mag ik dan 2 nummers 
aankruisen. Dat is een win kans van 2 op 45, 
theoretisch gezien een zeer reële kans op 
winst! En als ik Arjan Deij dan twee weken 
later zie afkomen met een envelop in zijn 
handen, weet ik dat het weer prijs is. Dan 
kan ik weer naar Huib en Marleen achter 
wat lekkers, wat ik dan verorber op d’n Hoek 
van de Straat. Ik kan dat thuis natuurlijk niet 
doen, want ik zou niet willen dat mijn vrouw 
er achter komt dat je ook daadwerkelijk wat 
kan winnen bij een loterij. 

S.Z.
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Fotocollage
Beelden zeggen vaak meer dan woorden. 
Er is de afgelopen periode weer veel gebeurd in Groede. 
Hieronder kort in beeld gebracht. 

Sneeuw! Jacob Cats 
werd de afgelopen 
periode bedolven 
onder een flink pak!

Er zijn weer vele mooie prijzen 
verdeeld tijdens de wederom goed 
bezochte Kerstbingo bij v.v. Groede

Slotexpositie ‘Celsius Regeert’. 
Aan de Barendijk bij de Viervaart 
was de slotexpositie van ‘Celsius 
Regeert’. Landschapsschilder 
Theo Jordans, fotograaf Peter 
Verdurmen en dichter Tijs van 
Bragt blikten het afgelopen jaar 
met hun werken terug op de 
seizoenen. Foto van Carlo Ultee via 
Ziezeeland.nl.

De door velen als “legendarisch” 
bestempelde discotheek de Ploeg gooide 
de deuren nog eens open tijdens Oud & 
Nieuw. DJ Remmie zorgde er weer voor dat 
de voetjes van de vloer gingen!

Het was weer een mooi zicht als je door de 
straten van Groede reed in de december maand, 
overal hingen de Kerststerren te stralen! 

De Volkskerstzang in de Grote Kerk van Groede kon weer 
rekenen op grote belangstelling. Soliste Nora Khallouf en 
muziekvereniging Groede-Breskens maakten er een mooie 
en gedenkwaardige avond van. Foto gemaakt door Jan 
Duivenvoorde.

Door het winterweer lagen de 
buitensporten even stil. Op de 
velden van v.v. Groede was geen 
grassprietje meer te bekennen 
en dus zullen de afgelaste 
wedstrijden later in het seizoen 
moeten worden ingehaald. 



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.

Hou Het proper 
in Groede!

Bericht van een Groese inwoonster: Het 

is mij opgevallen dat de laatste tijd nogal 

veel hondenpoep op de stoep ligt. Dit is op 

meerdere plaatsen in Groede aan de hand. 

Vooral Brouwerijstraat richting Woordweg 

is het erg extreem. Ik kan met de kinder- 

wagen amper over het voetpad lopen 

zonder de hondenpoep te raken. 

Als je hond toch per ongeluk 

op de stoep poept ruim 

het even op. Het is een 

kleine moeite maar 

wel een grote ergernis. 
Iedereen bedankt!

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.

vLinderHuisje 
in boerenHoL.. 

te Koop!
Aan de Provincialeweg 62 staat voor 
velen het welbekende Vlinderhuisje. 

De eigenaresse liet weten aan de redactie 
van de Dorpsomroeper dat tot haar spijt 

het Vlinderhuisje in de verkoop gaat. 
Ze wil eerst de kans bieden aan even-

tueel geïnteresseerde Groedenaren 
en benaderde daarom de redactie. 

Een erg knus huis met een geheel eigen 
karakter troffen we aan en een prachtig 

zicht op de polders van de Groe en 
omstreken. Mocht u interesse hebben, 
dan bent u van harte welkom voor een 

kop koffie in het Vlinderhuisje! 
Mail dan naar caroladecaluwe@gmail.

com voor een afspraak.

sLopen voor Het 
Goede doeL

We doen dit nog steeds!! Kapotte 
apparaten worden gedemonteerd en 

allerlei metalen zamelen we in. En wel 
in de Mr. A.  Roeststraat 10. Er worden 

nog steeds spullen in de grijze bak 
buiten de garage gezet, hier zijn we erg 
blij mee! Er kunnen altijd meer spullen 
gebracht worden, dus brengen maar!! 
En wanneer brengen niet lukt, halen 
we het op. Wat er in Zuidzande en bij 
ons wordt gesloopt brengt per maand 

ong. €500,00 op. Dit gaat naar stichting 
Dorcas, maar ook naar andere goede 

doelen die we uitzoeken.
Groetjes Arjan en Karin de Hullu 

0636366707
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Op 19 december hield de 
Seniorensoos Groede haar 
eerste Midwintermiddag. 
Voorheen was er een Sinter-
klaas- en Kerstmiddag, maar 
omdat deze bijeenkomsten 
altijd zo kort na elkaar zijn 
en dat van het bestuur de 
nodige organisatie vereist, is 
gekozen voor deze nieuwe 
opzet.

Zo’n vijftig leden waren 
aanwezig en luisterden, na 
de koffie met wat lekkers, 
naar de spreker Jan van 
Damme. Althans, meestal 
werd er geluisterd, maar er 
werd zeker ook goed mee-
gedacht en meegepraat. Het 
onderwerp van de middag 
was ‘Groede van de jaren 60 
en Groede van nu’. Onder de 
aanwezigen waren er veel 
deskundigen. Enkele onder-
nemers van die tijd waren er 
nu ook bij.  

Jan van Damme nam ons 
mee in een denkbeeldige 
wandeling door de stra-
ten van Groede en welke 
winkels of ondernemers we 
daar tegenkwamen. Onze 
voorzitter Piet Brakman 
wist te vertellen dat er in de 
jaren ‘60 wel 42 winkeltjes 
waren! Wat opviel waren 
de vele potten- en pannen-
winkels en manufacturen-
winkels. Blijkbaar waren er 
ook twee  schoenenwinkels. 
Zelfs een horlogezaak op de 
Markt, toen nog Marijke-
plein geheten. Begin jaren 
zestig waren er verder zeven 
cafés en zeven bakkers in 

Groede, kortom de Groede- 
naren van die tijd waren 
goed bij de tijd en goed 
voorzien van hun natje en 
droogje. 

Tijdens de denkbeeldige 
wandeling zijn we door 
tijdgebrek niet aan de 
Voorstraat toegekomen. 
Wel leuk om te vermelden 
is dat je daar een groente-
winkel had. Dat is op zich 
niet bijzonder, maar de 
eigenaren waren dat wel. 
Dat was familie de roeck, 
in de volksmond ‘Droeks’ 
genoemd en kwamen 
oorspronkelijk uit België. 
Het betrof vijf vrijgezellen: 
vier mannen en een vrouw. 
Drie broers werkten elders, 
ik meen bij Govaert. De zus 
dreef de winkel en broer 
Gerard was van de ambulante 
groentehandel. Daarvoor had 
hij een motor-aangedreven 
driewieler, waarmee hij tot 
in Nieuwvliet kwam.
 
En het Groede van nu? Er is 
natuurlijk veel veranderd. 
Het winkelbestand is enorm 
gekrompen, veel cafés zijn 
gesloten, anderen zijn omge-
doopt tot restaurant. En nee, 
het zwembad hebben we 
niet meer. Wel een voetbal-
vereniging met veel jonge 

leden, een florerende tennis- 
en petanque vereniging, 
een zorgsteunpunt in het 
Torentje en een ‘parochieput’ 
(enkelen zagen liever de 
oude). 

Na de lezing was het tijd om 
even bij te komen en te ge-
nieten van een drankje om 
meteen daarna weer alert 
te zijn voor de nummertjes 
van de verloting. 

Tot slot werd aan de fees-
telijk opgedekte tafels een 
driegangen menu geserveerd. 
Voorbereid en ter plekke 
klaargemaakt door Eric 
Arends, tevens de kok van 
de maandelijkse gezamen-
lijke maaltijd Vader Jacob. 
Deze middag kreeg hij 
assistentie van Bram Buyck. 
De laatste gang bestond uit 
een ijscoupe van de buren, 
ijssalon Fonteyn .

Een ieder ging voldaan 
naar huis, misschien wel 
mijmerend naar de naam 
van de uitbaatster van dat 
ene winkeltje: “Was het nu 
Tannetje of Jannetje, die zus 
van Isaac Kolijn?”. 

Jan van Damme
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Activiteiten 
in Groede

Check groede.net 
voor een uitgebreide 
activiteitenkalender

Dit is de eerste Dorpsomroeper uitgave van 2019. 
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: 

13 april 
Groede Live! presenteert 
Pophelden.NL: Marcel de Groot 
en Robert Jan Stips
in de Grote Kerk te Groede

18 april t/m 21 april
kermis in Groede!

26 april
koningsnacht 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

1 mei t/m 30 mei 
Expositie Leny de Vos-Van Erp 
in de Grote Kerk te Groede
“Acryl laag op laag met 
gebruik van natuurlijke 
materialen die ik op eerdere 
strooptochten heb verzameld.” 
Meer informatie op 
www.lenydevosvanerp.nl

4 mei
Goud van Oud 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

6 mei
Jaarpresentaties Dorps-
raad en Verenigd Groede
Over de exacte tijd en locatie 
zal u later nog worden geïn-
formeerd 

18 mei
Juke Joints 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

25 mei
Break for cover 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

26 mei
Ilse Zingt 
in de Grote Kerk te Groede
Liedjes en gedichten 
van Annie M.G. Schmidt

31 mei t/m 2 juni 
Oldtimer Weekend 
Groede

Groese Duintjes
Elke laatste donderdag van de 
maand is er een pubquiz in de 
Groese Duintjes en elke tweede 
vrijdag van de maand is er Beer 
& Bites, waar je onder het genot 
van een drankje zal worden 
voorzien van lekkere hapjes.

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 / ontspan-
ning op de tennisbaan is, grijp 
dan nu je kans.

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.

> 2e uitgave
 25 maart
 15 april

> 3e uitgave
 25 juni
 15 juli

> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

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: 9 maart, 13 
april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 
10 augustus, 14 september, 
12 oktober, 9 november, 14 
december. 

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!
 
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.

24 februari
Dylan & Band Live 
in de Groese Duintjes vanaf 
15:30u

27 februari
carnaval! 
Het Grote Groese Leut feest!
Van 20:00u tot 23:59u in 
cafetaria de Zagerij
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9 maart
Goud van Oud 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

14 maart
De jaarlijkse Bonte Avond 
van de Meerstromenschool

15 maart 
Jaarvergadering van de 
tennis / Jeu de boules 
Aanvang om 19.30uur in de 
tenniskantine

16 maart
Journey techno 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

23 maart
Woodworks 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

24 maart
champagne and Wine 
in de Grote Kerk te Groede
Een Zeeuws-Vlaamse formatie 
met een rijk repertoire aan covers 
van blues-, jazz-, country- en 
folk muzikanten. 
15:00u, entree is 10 euro. 

6 april
Hollandse Avond 
in de Groese Duintjes 
vanaf 22:00u

Oplossing van de foto 
van  

de Nutsbewaarschool:
Deze foto is genomen bij het 

gebouw van ’t Overleg aan 

de Slijkstraat




