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‘Het is weer voorbij, die mooie zomer’! Een van de mooiste Nederlandse 
platen van Gerard Cox. Wij van de redactie zijn fan van deze plaat, 
maar niet van de realiteit. Want we kunnen wel stellen dat de herfst 
het weer heeft overgenomen van die mooie zomer. 

De blaadjes aan de bomen veranderen momenteel weer van kleur en 
de langverwachte regen, die voor sommigen erg welkom was, is dan 
nu toch gevallen. De eekhoorntjes zijn weer druk op zoek naar kastanjes 
en van horen zeggen heeft de Sint met zijn zwarte pieten de motor van 
de Pakjesboot 12 ook weer gestart. 

Bij velen liggen de bikini’s en zwembroeken weer op zolder en worden 
de strandhokjes weer leeggeruimd en afgebroken. Helaas komt ook 
aan deze mooie zomer weer een eind. Hopen dat we volgend jaar weer 
‘die mooie zomer’ mogen beleven.

Voor ons ligt er een koude en donkere periode. Maar ons Groedenaren 
kennende, maken we daar ook weer een feestje van. De tijd van de 
kerststerren komt er aan, waardoor ons dorp weer gezellig verlicht 
wordt! En om het feestje helemaal compleet te maken, ligt hier voor  
u de nieuwe Dorpsomroeper! 

In deze editie kunt u weer van alles lezen over onder andere de  
tennis-, de voetbal- en de muziekvereniging, maar ook over de 
Meerstromenschool en de Schavuitjes. En niet te vergeten…  
over een 200-jarig jubileum ergens in Groede!

Kortom; veel leesplezier!

De redactie
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Woonavond
De Dorpsraad is voorne-
mens om in het najaar een 
avond omtrent “wonen” 
te organiseren. Het is een 
levendig onderwerp in ons 
dorp, waar vaak veel menin-
gen maar ook vragen over 
zijn. De Dorpsraad wil met 
deze avond dan ook voor- 
namelijk de Groedenaren 
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De gemeenteschuur is 
verkocht! Na jarenlange stil-
stand omtrent de gemeente- 
schuur, kan er eindelijk 
het goede nieuws gebracht 
worden dat er iets gedaan zal 
worden met deze plek. Zoals 
bekend had de gemeente 
een “prijsvraag” uitgeschreven 
en deze is gewonnen door 
VG Schildersbedrijf, het 
bedrijf van Vedat Gezici, 
voormalig voetbalspeler van 
Groede. Hij kwam met het 
plan om 2 twee-onder-één 
kap woningen te zetten op 

Verkeerssituatie 
Boerenhol
In voorgaande edities van 
de Dorpsomroeper hebben 
we al eens bericht over de 
toenemend verkeersdrukte 
in Boerenhol. Er is destijds 
een brief uitgegaan richting 
de gemeente, waarbij we 
tijdens het kernbezoek de 
toezegging kregen dat er een 
gesprek zou plaats vinden 
met de bewoners. Deze 
kwam er ook op maandag 
23 september, waarbij onder 
andere wethouder Werk-
man, wethouder Poissonier 
en gedeputeerde Harry 
van der Maas aanwezig 

waren, alsook een zevental 
inwoners van Boerenhol. 
De Dorpsraad heeft eerst 
het probleem geschetst, 
waarna de bewoners hun 
ervaringen konden delen 
met de gemeente en pro-
vincie. Vervolgens zijn we 
ter plaatse gaan kijken, om 
met eigen ogen te zien wat 
nu precies het probleem is. 
De bewoners hebben hun 

verhaal kunnen doen en 
de gemeente en provincie 
hebben een duidelijk beeld 
gekregen van de problematiek, 
en dat was ook de opzet van 
de bijeenkomst. Toezeggingen 
kon dhr. Van der Maas niet 
doen, omdat dit, zoals hij 
omschreef, “een complex 
probleem” is. Wel is er 
afgesproken dat er onder-
zocht zal worden welke 
mogelijkheden er zijn om 
het probleem te verminderen. 
We zullen het nauw op de 
voet volgen, maar zijn in 
ieder geval positief dat er is 
geluisterd door de provincie 
en het probleem kenbaar is 
gemaakt. 

informeren en wellicht ook 
activeren om het gesprek 
aan te gaan over dit thema. 
De Dorpsraad is zich nu aan 
het buigen over de inhoud 
van de avond. Als de datum 
bekend is, zult u op de 
hoogte gebracht worden via 
verschillende kanalen. Stay 
tuned!

Nieuws v/d
Dorpsraad

de plaats van de gemeente-
schuur. Momenteel worden 
de vergunningen aange-
vraagd en tekeningen ge-
maakt. Als alles mee zit zal 
medio 2020 gestart worden 
met het project. In het plan 
staat onder meer ook dat de 
woningen niet als toeristen- 
woning verkocht zullen 
worden. Als Dorpsraad zijn 
we dan ook tevreden dat er 
in ieder geval weer woningen 
gebouwd worden in Groede 
voor vaste bewoning.

Gemeenteschuur

In oktober maakt de gemeente Sluis 
belangrijke keuzes voor de toekomst 
van de inzameling van huishoudelijk 
afval, maar 1 ding staat vast; de grijze 
container wordt of minder vaak geleegd 
of we moeten betalen voor elke keer als 
hij geleegd wordt. 

We produceren in de gemeente Sluis ongeveer 
370 kilo restafval per inwoner per jaar. De 
rijksoverheid heeft bepaald dat dit in 2020 
moet worden terug gebracht naar 100 kilo 
per inwoner per jaar en in 2025 moet dit 
zelfs naar 30 kilo (!) per inwoner per jaar. 
Deze cijfers staan in de VANG doelstellingen: 
Van Afval Naar Grondstof. Dat wil zeggen 
dat zoveel mogelijk afval moet worden 
ingezet als grondstof. We spreken eigenlijk 
niet meer over afval, want in de circulaire 
economie bestaat afval niet meer.

Er zijn momenteel gemeenten in Nederland 
die de VANG-doelstellingen al halen. De ge-
meente Sluis gaat nu van start en moet nog 
flinke stappen maken. De veranderingen 
die gaan plaats vinden gelden alleen voor de 
huishoudens. restaurants, vakantieparken 
en campings vallen onder bedrijfsafval en 
regelen zelf de gescheiden afvalinzameling 
met een bedrijfsafval inzamelaar.
 
Wat gaat er allemaal veranderen:
•  Er komen nieuwe grijze container  

voorzien van een chip (loop van 2020)
•  De grijze containers wordt nog maar 1 x 

per maand geleegd of we moeten gaan be-
talen per keer dat we de grijze containers 
aan de weg zetten (loop van 2020)

•  Bij het PD (plastic en drankpak) mogen 
ook metalen verpakkingen/blik (vanaf 
1-1-2020)

•  Het PMD (plastic, blik, drankpak) afval 
wordt 1 x per 2 weken opgehaald (loop 
van 2020)

•  Er komt een blauwe container met chip 
voor oud papier (loop 2020)

•  De nieuwe papiercontainer wordt 1 x per 
4 weken geleegd. Niet meer op zaterdag 
maar door de week. De voetbalvereniging 
gaat de ZrD hiermee helpen.

 
Wat kunt u nu al doen?
•  Oud papier apart houden voor de voet-

balvereniging. Elke 2e zaterdag van de 
maand komt de voetbalvereniging het 
oud papier ophalen vanaf 9.00 uur.

•  PD (plastic en drankpak) wordt 1 x per 
4 weken opgehaald (zie afvalkalender 
of zrd.nl). Als u plastic en drankpakken 
begint te scheiden, ziet u dat er bijna  
niks meer in de grijze container zit.  
Per 1 januari mogen hier ook de blikjes bij! 
De speciale zakken zijn gratis te bestellen 
via www.zrd.nl.

•  U kunt de ZrD-app installeren. Naast de 
ophaaldagen (met uitzondering van oud 
papier) ziet u ook allemaal tips waar u uw 
gescheiden afval kunt inleveren.

•  Heeft u veel groenafval? Bestel een gratis 
2e groene container bij de ZrD of de 
gemeente Sluis.

•  Gooi glas in de glasbak.
 
Begin alvast met het scheiden van afval, 
want voor (bijna) iedereen zal het aanpassen 
worden.

Help Groede mee aan 
een schonere wereld, 
een wereld zonder afval?

Het Grondstoffenplan 2019-2023 is momenteel te lezen op de site van de gemeente Sluis.

Minder afval in de grijze 
container vanaf 2020
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Op 29 september werd 
voor de zesde keer door 
de Stichting Duurzaam 
Groede een voedsel festival 
georganiseerd in de Grote 
kerk. 

Hiervoor is een speciale 
voedselwerkgroep opgericht 
die, in wisselende samen-
stelling, het evenement 
op poten zet. Er zijn twee 
terugkerende onderdelen, 
de markt met proeverijen 
en een mini symposium 
met twee of drie sprekers. 
Dit jaar was het onderwerp: 
Kringloop landbouw. Zeer 

actueel en de moeite om er 
in brede kring aandacht aan 
te geven.

Sprekers deze middag waren 
Prof. Martin van Ittersum, 
verbonden aan de WUr en 
Jo-Annes de Bat, gedeputeerde 
prov. Zeeland. Martin van 
Ittersum ging in op de 
wereld voedselvraag en de 
productiemethoden om de 
groeiende wereldbevolking 
te kunnen blijven voeden. 
Dit zal zeer efficiënt moeten 
gebeuren, waarbij de beschik- 
bare landbouwgrond zoveel 
mogelijk moet worden 
ingezet voor de humane 
consumptie. Tevens zullen 

Impressie 
Duurzaam 
Voedsel 
festival nog meer dan nu, technolo-

gieën hulp moeten bieden 
bij efficiënte teeltmethoden 
en de “verliezen” in de energie 
kringloop nog verder 
beperken. 

Jo-Annes de Bat sprak over 
de Provinciale ambities op 
het gebied van energie- 
transitie en kringloop land-
bouw. Boeiende lezingen 
met aandachtig publiek 
in een propvolle Kerk op 
zondagmiddag.

17 exposanten uit de streek 
en regio toonden hun pro-
ducten en publiek kon de 
magen vullen met allerlei, 

vegetarisch, lekkers. Verrassende 
producten, teelt van eigen bodem, 
zoals zoete aardappel, quinoa,  
kikkererwten en sorghum. Dit 
alles met wijn uit Waterlandkerkje 
en bier gebrouwen van Sorghum.

In het voorjaar zijn er 750 zakjes 
met “bijenmix” bloemzaad uitge-
deeld. Hieraan was een prijsvraag 
verbonden te weten: maak een 
foto van uw bloemen met een 
insect. De drie beste foto’s werden 
beloond met een leuke prijs,  
namelijk: een insecten hotel.



“Meesterlijk leuk” kopte de PZC op maandag 9 september. En dat kunnen we alleen 

maar beamen. Het weer was prima, de artiesten op hun best, de vrijwilligers vol 

enthousiasme, het publiek goedgeluimd. Op verschillende plekken op de Markt en 

de straten daar omheen waren optredens te zien van lokale, regionale, nationale 

en internationale artiesten. En de Groese kunstenaars hielden open atelier. Het 

resultaat was weer een mooie variatie van kunstvormen en stijlen. Hartelijk dank 

aan alle  sponsoren van het festival en ook aan alle vrijwilligers die zich in de dagen 

voor tijdens en na het festival met hart, hoofd en handen hebben ingezet om er een 

meesterlijk Groede Festival van te maken. We kijken terug op een geslaagd festival 

weekend.
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Zaterdag 9 november 
Schrijversavond #4 
Na de succesvolle eerdere edities 
van de Schrijversavond, presenteert 
Stichting Groede Literair haar vierde 
editie op zaterdag 9 november 2019: 
Jan van Damme (PZc) in gesprek met 
schrijver Jan Vantoortelboom. 
 
In 2011 debuteerde Vantoortelboom met de 
bekroonde roman De verzonken jongen. 
Daarop volgden de romans Meester 
Mitraillette, De man die haast had en De 
drager. In april 2019 verscheen de roman 
Jagersmaan.

Jan van Damme gaat in gesprek met 
Vantoortelboom over zijn werk. Ook het 
publiek krijgt de kans om vragen te stellen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen. 
 
Galerie De School
Schuitvlotstraat 13 Groede
Aanvang 20:00. Inloop 19:30. Entree: €7,50. 
reserveren: groedeliterair@gmail.com  

www.groedeliterair.nl

Foto’s: Jan Duivenvoorde

Officiële Opening inlaatduiker
Op donderdag 26 september is er een 
begin gemaakt met het toelaten van 
zeewater in het plan Waterdunen.

Met de openingshandeling, de symbolische 
bediening van een inlaatschuif, tuimelde 
het zeewater door de kokers naar het aan-
voerkanaal. Het water werd gesymboliseerd 
door danseressen van een dansopleiding uit 
Vlissingen. De handeling werd verricht in 
samenwerking met 4 partijen, Waterschap, 
Gemeente Sluis, Provincie Zeeland en 
Molecaten.

Hierna werd  een toast uitgebracht en een 
forumdiscussie gevoerd waarin o.a. aan Luc 
Slager, directeur Molecaten, werd gevraagd 
hoe het nou verder gaat met het recreatie-
park. Op het moment dat de grond wordt 
overgedragen aan Molecaten, gaan ze met 
de inrichting van de duincamping beginnen. 
Deze krijgt 200 plaatsen voor recreatief 
kamperen, tent, caravan, camper. Dit alles 
op het noordelijk deel, tegen de zeewering 
aan. Verder worden er 300 recreatie ver-
blijven geplaatst in verschillende grootte 
en samenstelling. Dit afhankelijk van de 
locatie binnen het gebied. De bouw bestaat 
uit verschillende modules die elders in 

het land in hallen worden gefabriceerd en 
op de plaats van bestemming geschakeld 
of gekoppeld of gestapeld worden. Deze 
methode is gekozen omdat er dan snel en 
efficiënt kan worden gebouwd onder gecon-
ditioneerde omstandigheden. Zo ontstaat 
er een kortere bouwtijd binnen het gebied. 
Verhuur verwacht vanaf seizoen 2021.

De ingang voor de verblijfsrecreant is via de 
brug over het inlaat kanaal aan de westkant 
van het gebied. De ingang van het natuur-
gebied is via een nog aan te leggen toegang 
bij de voormalige riool zuivering aan de 
Puijendijk. Hier komt een parkeerplaats en 
een ontvangstgebouw.

10 DE  DOrPSOMrOEPEr
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Voor Groede is 2019 een bijzonder jaar, want er is een 
groot jubileum te vieren. Althans, zo hebben we ons  
laten vertellen. Via-via kwamen we namelijk in contact 
met thijs Groosman, die ons het heugelijke nieuws ter 
ore bracht. thijs woont in de Brouwerijstraat te Groede. 
Aan het einde van de Brouwerijstraat heeft in het 
verleden ook een molen gestaan, gebouwd in het jaar 
1819. thijs heeft zich hiervoor bijzonder geïnteresseerd. 
Samen met Jelle de Groote, gediplomeerd molenaar 
uit West Zeeuws-Vlaanderen, hebben zij een stuk  
geschreven over de historie van deze molen van Groede. 
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Op 17 februari 1819 kocht 
Gilles de Meijer voor een 
bedrag van 150 Nederlandse 
guldens 100 roeden (1474 
m2) land van Jannis Duijk. 
Deze grond was bestemd 
voor de bouw van een 
woonhuis en een stenen 
wind- koren- en pelmolen 
aan de noordzijde van het 
dorp, gelegen op de hoek 
Brouwerijstraat / Platte Putje. 
Het werd een opmerkelijk 
gebouw dat aan de onder-
kant vrijwel cilindrisch 
gemetseld werd. Pas halver- 
wege de romp, ter hoogte 
van de steenzolder, ging men 
over op de gebruikelijke 
conische vorm. Doordat men 
ervoor koos de molen eerst 
cilindrisch op te trekken, 
ontstond er een enorm grote 
molen met zeer ruime 
zolders. Ook leverde dit een 
bovengemiddeld groot 
gevlucht (twee overstaande 
wieken) op van zo’n 24 
meter lang. Boven de ingang 
van de molen werd er een 
arduinen gevelsteen aan- 
gebracht met in de juiste 
kleuren het wapen van 
Zeeland. Niet alleen het 
markante uiterlijk maakte 

de molen bijzonder, ook was 
het slechts het tweede 
exemplaar op West-Zeeuws- 
Vlaanderen van het type 
ronde stenen bovenkruier. 
Alleen de molen van Sluis uit 
1739 werd eerder gebouwd! 

Na de bouw draaide Gilles 
de Meijer zelf met de molen, 
maar vanaf 15 juli 1825 
werd de molen door hem 
verpacht aan zijn knecht 
Pieter Olivier voor een jaar-
lijkse pachtprijs van  
500 Nederlandse guldens. 
Op 7 mei 1828 werden de 
molen met bijbehorende 
grond en het daarop staande 
woonhuis voor 6.000  
Nederlandse guldens 
verkocht aan Jacob Berens. 
Op 1 april 1833 verkocht 
Jacob Berens het hele boeltje 
inclusief de door hem 
gebouwde schuur en andere 
bebouwingen voor 7.282,90 
Nederlandse guldens aan zijn 
knecht Pieter van der Meulen.

In de nacht van 14 op 15 
september 1847 woedde er 
hevig onweer boven Groede 
en sloeg de bliksem in de 
molen. Het nieuws bereikte 
zelfs de rotterdamsche  
Courant die hierover het 
volgende schreef: “Men 
schrijft ons uit Groede, dat 
in den nacht van den 14 op 
den 15 dezer, omstreeks 12 
ure, de bliksem geslagen 
is in eene der roeden van 
den steenen windkoren-
molen aldaar, doch dat 
door de waakzaamheid, 
de tegenwoordigheid van 
geest en vastberadenheid 
van den molenaar Pieter 
van der Meulen eigenaar 
van den molen, de daardoor 

Het 200-jarig jubileum 
van de molen van Groede

ontstane brand dadelijk is 
gebluscht, zoodat de veroor-
zaakte schade van weinig 
belang is.”

Na dik drie decennia lang 
eigenaar te zijn geweest,  
verkocht Pieter van der 
Meulen de molen op 23 
maart 1864 aan Pieter 
Adriaan Tromp, voormalig 
molenaar van de standerd-
molen te Breskens. Wat 
zijn motief was om van 
Breskens naar Groede te 
komen is niet bekend. Het 
zou kunnen zijn dat hij de 
molen van Breskens iet wat 
aan de krappe kant vond en 
daardoor wel oren had naar 
de grote molen in Groede. 
Lang duurde zijn carrière 
als molenaar in Groede niet, 
al op 6 juni 1868 verkocht 
Pieter Adriaan Tromp de 
molen en alles wat daar-
toe behoorde voor 10.000 
Nederlandse guldens aan 
Johannes risseeuw.

In september 1880 ver-
scheen na hevig weer het 
volgende bericht in de 
Middelburgsche Courant: 
“Groede, 20 September. Heden 
avond van 8 tot half 9 uur 
woedde een vreesselijk 

onweder boven deze gemeente; 
de bliksem sloeg in een wiek of 
vlerk van den steenen molen 
nabij het dorp en veroor-
zaakte brand tusschen den 
zoogenaamden pessel. Door 
de hulp van eenige moedige 
ingezetenen, die tegen de 
wiek opklouterden en water 
tusschen het hout wierpen, en 
vervolgens met behulp van 
de gemeentebrandspuit werd 
de brand gelukkig te 10 uren 
gebluscht.”

Binnen de familie werd de 
molen drie generaties lang 
van vader op zoon doorge-
geven. Zij hebben de molen 
op verschillende manieren 
doen veranderen. Zo waren 
waarschijnlijk zij degenen 
die opdracht gaven tot het 
gieten van een gietijzeren 
as om het vermoedelijk 
toenmalige houten exem-
plaar te vervangen. Verder 
weten wij dat de familie het 
oude molenaarshuis, wat in 
1819/1820 gebouwd werd in 
opdracht van de eerst  >> 

Ca.1908. De molen in volle 
glorie. Achter de molen zijn het 
‘motorkot’ en het pakhuis (met 
de ronde raampjes) nog in aan-
bouw. Voor de molen poseert de 
famillie Risseeuw.

Ca. 1890. De Brouwerijstraat 
is aan de rechterkant nog 
compleet onbebouwd. Achter 
de molen staat het oude mole-
naarshuis uit 1819/1820.

DE  DOrPSOMrOEPEr 13



>> molenaar Gilles de Meijer, 
omstreeks 1900 heeft afge-
broken om zo een grotere 
woning te kunnen bouwen. 
Daarnaast is ons bekend dat 
Johannes Baptiste risseeuw 
op 25 april 1908 een ver-
gunning heeft aangevraagd 
voor het plaatsen van een 
zuiggasmotor van 20 pk. 
voor het aandrijven van de 
molen. Hiervoor zou hij een 
gebouwtje achter de molen 
neerzetten om de motor in 
te kunnen plaatsen. Via een 
doorgang in de bijna één 
meter dikke muur van de 
molen kwam men in het 
‘motorkot’ terecht. Daar-
naast, links van de machine- 
kamer, werd een pakhuis 
gebouwd voor het opslaan 
van de zakken meel.

Op 3 augustus 1912 was 
de molen wederom in het 
nieuws en verscheen het 
volgende bericht in de 

Middelburgsche Courant: 
“Gistermorgen omstreeks 9 uur 
draaide de graanmolen van 
Risseeuw in de Brouwerij- 
straat te Groede met volle 
zeilen rond bij een Zuiden-
wind. Op eens schoot de wind 
uit ’t Zuiden naar ’t Westen. 
Door den schok brak een halve 
roede van den ijzeren as en viel 
neer in den moestuin van den 
molenaar. De roede bleek  
bij den as rot te zijn geweest. 
Persoonlijke ongelukken kwamen 
niet voor; ook werd geen andere 
materieele schade aangebracht.”

Gelukkig voor de familie 
risseeuw was er sinds 1908 
al een motor aanwezig 
waardoor het molenaars-
bedrijf niet gedwongen stil 
kwam te liggen. Na 1912 
heeft de molen nog enige 
tijd met slechts één roede 
(twee wieken) gedraaid. 
Niet veel later zijn ook de 
stelling, de staart en de over-

gebleven roede verdwenen. 
Dit resteerde in een molen 
met aan de buitenkant alleen 
nog zichtbaar een kap en 
daarin een gietijzeren as. 
Omstreeks 1915 werd de 
volledig onttakeling van de 
molen een feit, waardoor 
alleen nog de zogeheten 
‘molenromp’ overbleef.

Het was op 12 januari 
1923 dat er opnieuw een 
aanvraag werd ingediend 
voor het plaatsen van een 
zuiggasmotor, ditmaal van 
35 pk. Of de oude motor uit 
1908 versleten was of niet 
krachtig genoeg  was om 
aan de toenmalige vraag te 
kunnen voldoen is helaas 
niet bekend. Het plaatsen 
van de motor, vermoedelijk 
van de fabrikant ‘A. Dekkers’, 
bracht verder geen ingrijpende 
veranderingen met zich mee.
In oktober 1944 woedde de 
strijd om de vrijmaking van 

de oevers van de Wester-
schelde in volle hevigheid.
West-Zeeuws-Vlaanderen 
vormde het toneel van felle 
gevechten. De Duitse tegen-
stand was zeer fanatiek en 
taai gebleken. Door deze 
ervaring waren de Canadese 
troepen, die belast waren 
met het zuiveren van de 
streek, zeer voorzichtig 
geworden. Hun ‘motto’ was 
eerst schieten dan vragen.

Door de voortgang van de 
geallieerden was het front 
steeds verder opgerukt en 
werd de burgerbevolking, 
die veelal geen kant op kon, 
gedwongen steeds verder te 
vluchten. Dorpen en stadjes 
zoals Biervliet, IJzendijke, 
Schoondijke, Breskens en 
Oostburg waren veranderd 
in rokende puinhopen waar 
bewoning vrijwel onmogelijk 
was. Velen waren alles kwijt.
Groede was inmiddels uitge-
roepen tot ‘rode kruisdorp’, 
een plek die volgens weder-
zijdse afspraak van zowel 
Duitse als Canadese kant niet 
zou worden aangevallen. Een 
groot rood kruis op witte 
achtergrond werd op de 
kerktoren aangebracht om 
dit voor de strijdende partijen 
nog eens te benadrukken.
Helaas was dit geen garantie 
dat Groede geheel gevrij-
waard zou blijven van 
beschieting, zo bleven er 
geregeld granaten neerko-
men. Ook voor de molen 
zou dit niet zonder gevolgen 
blijven.

Het is 20 oktober 1944. 
Groede zit vol met vluchte-
lingen, zo ook in de molen 
van risseeuw.

Het was de bedoeling 
om te gaan malen, maar 
omdat dat zo’n stoffige boel 
veroorzaakt, hebben de 
mensen die hun toevlucht 
hebben gezocht in de molen 
gevraagd aan de molenaar 
of dat niet kon worden uit-
gesteld. Jan risseeuw sr. zou 
hebben geantwoord: “Nou 
dan gaan ze maar naar Snoep 
om meel.” Met Snoep bedoel-
de hij de andere molenaar 
van Groede.
De mensen hebben de 
indruk veilig te zijn in de 
molen, die met zijn dikke 
muren een veilig gevoel 
geeft. Helaas is dit maar 
schijn, want als groot op-
vallend gebouw, dat ook als 
uitkijkpost wordt gebruikt 
door de Duitsers, is de 
molen een doelwit voor de 
geallieerden.

Op het vliegveld Merville in 
Noord-Frankrijk stijgen acht 
vliegtuigen van het type 
Hawker Typhoon 1B op. 
Deze jagers zijn uitgerust 
met en 24 cilinder motor en 
bewapend met vier 20mm 
boordkanonnen en 8 rp-3 
raketten.
De vliegtuigen van het 
183 squadron hebben voor 
vandaag de opdracht:
“Armed recconaisance outside 
bombline in Breskens Area.”
Hiermee wordt bedoeld dat 
men in West-Zeeuws-Vlaan-
deren actief op zoek gaat 
naar doelwitten om aan 
te vallen, zolang ze maar 
buiten de lijnen blijven 
waar door grote bommen-
werpers gebombardeerd kan 
worden.
De Typhoons staan onder 
leiding van Squadron 

Leader r.W. Mulliner, die op-
dracht geeft aan zijn mannen 
om in paren verder te gaan 
en hun opdracht naar eigen 
inzicht uit te voeren.
In het logboek van de rAF 
staat vermeld: “Aircraft 
split up into pairs, and 
various targets attacked 
with rockets and cannons 
– windmill.” Hieruit blijkt  
dat de molen het doelwit 
is geweest, waarschijnlijk 
omdat men een mogelijke 
uitkijkpost wilde vernietigen. 

Op de bovenste zolder van 
de molen waren enkele 
Duitse soldaten ingekwar-
tierd. Zij beschikten over 
een eigen sleutel. Een paar 
dagen voor de beschieting 
waren de Duitsers uit de 
molen vertrokken. Of dit 
toeval is of niet zullen 
wij helaas nooit te weten 
komen. Wel heeft één van 
de soldaten later nog een 
brief geschreven gericht 
aan risseeuw. Wat er in die 
brief stond weet niemand, 
want hij verdween ongeo-
pend in de vlammen van de 
openhaard. 

Ooggetuige Wim Barendse, 
zoon van de veldwachter, 
is net in de tuin van zijn 
ouderlijk huis dat aan het 
gemeentehuis is aange-
bouwd.
Gewend aan het geluid 
van jagers in de lucht zoals 
Spitfires en Hurricanes, 
(12 cilinder motoren) kijkt 
Wim op, omdat het geluid 
van het vliegtuig dat ineens 
aankomt zo afwijkend is 
( de 24 cilinder motor van 
de Typhoon). >>

Ca.1914. De molen is zijn 
staart, wieken en stelling 
verloren en alleen de kap met 
daarin de as zijn nog zicht-
baar. De Brouwerijstraat is 
hier nog één geheel. (Foto J. 
Torbijn)
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>> Op het moment dat hij de  
jager in de gaten krijgt ziet 
hij dat er twee raketten 
worden afgevuurd, die 
inslaan in de molen van de 
vader van zijn klasgenoot 
Jan risseeuw.

Bij risseeuw zit men net aan 
het middageten als ineens 
een vliegtuig wordt gehoord 
in een duikvlucht, waarna 
men iets uit de lucht ziet 
vallen. Even later volgt een 
enorme explosie, die zo hard 
is dat alle pas gezeemde 
ruiten springen. Wanneer 
de rook is opgetrokken is de 
molen verdwenen en rest 
alleen een grote puinhoop.
Waar voorheen vanuit het 
keukenraam de molen 
zichtbaar was ziet men 
nu verderop de kerktoren 
staan.

In de molen verbleven leden 
van de familie Jansen uit 
Schoondijke, en de familie 

Karels uit Breskens. Negen 
mensen hebben het kapot 
schieten van de molen niet 
overleefd waaronder vier 
kinderen. Één persoon, Jo-
hannes Jannis Karels, heeft 
de beschieting wel overleeft. 
Hij was op het moment dat 
de raketten werden afge-
vuurd bij zijn vader om te 
kijken hoe hij de nacht was 
doorgekomen. Wel verloor 
hij zijn schoonmoeder, zijn 
vrouw en zijn beide kindjes, 
die op dat moment wel in de 
molen verbleven.

Dit was het einde van de 
molen. Er is niet herbouwd 
en de motor van de mecha-
nische maalderij heeft er 
nog enkele jaren gestaan. 
Vooral het grote vliegwiel 
waarin molenaarsdochter 
Annie moest gaan staan van 
haar vader om de boel aan 
gang te zwieren, stak boven 
het puin uit.

Ter nagedachtenis aan.
•  Wilhelmina de Lange- 

de Back - 51 jaar
•  Catharina Janneke Karels- 

de Lange - 25 jaar
•  Cornelis Francois Johannes 

Karels - 2 jaar
•  Wilhelmina Marianne 

Karels - 1 jaar
•  Jacobus Jansen - 66 jaar
•  Jan reinier Jansen - 29 jaar
•  Cornelia Johanna Jansen- 

Verherbrugge - 37 jaar
•  Wilhelmina Jansen - 13 jaar
•  Elisabeth Jansen - 11 jaar

Geschreven door: 
Thijs Groosman & 
Jelle de Groote

DORPSWINkEL 
VAN IWAARDEN

 Laat u verrassen.

gezien in groede

Nog nagenietend van weer een mooie 
editie van de jaarmarkt in Groede 
willen wij alle vrijwilligers, EHBO, 
kraamhouders en sponsoren bedan-
ken voor deze fantastische dag! 

Door de steun van:
Eetcafé ‘t Overleg- Herberg de Natte Pij 
| Strandcamping Groede | Pieters Media 
Groep | Grenskracht | Tankstation van 
Hemel | Traas Vloeren | Deltaxe | Hubo’s 
drankboetiek | Kapsalon Indigo | Growers 
Packers | Maak onze regio duurzamer | IJs-
salon de Fonteyn | Groosman Techniek 
| Bakkerieje | Minicamping Catshoek | 
Supermarkt van Iwaarden | Grovebo | 
Strijkschuurtje | Jumbo Ingels | Cafetaria 
de Zagerij | Groese Duintjes | Strandhuys 
De Vrijbuiter | renewi | De Drie Koningen 
| InZaken

Begin oktober zijn langs de Traverse (aan 
het stuk tussen de voetbal en de Zagerij) 
de witte rondes verwijderd waar vroeger 
reflecterende paaltjes in stonden. De 
reflectoren werden er vaak afgereden en 
daarom heeft de Dorpsraad de aanvraag 
bij de gemeente gedaan om deze rondes 
te verwijderen. Hierdoor is er weer meer 
parkeergelegenheid gecreëerd.

Stichting Verenigd Groede

Bedankt! 
Op naar de volgende editie. 

Noteer Vrijdag  31 juli 2020 
maar vast in de agenda!
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Even voorstellen
Sinds 1 augustus ben ik, 
Ellen Perdaen, benoemd  
als nieuwe directeur op  
basisschool de Meerstromen- 
school. Deze school is niet 
nieuw voor mij, sinds 2008 
ben ik al werkzaam als 
leerkracht op deze school. 
Nu tijd voor een nieuwe uitdaging! Ik moet 
u zeggen: ik heb er zin in, om met ons 
enthousiaste team verder te werken aan 
de plannen voor de Meerstromenschool. 
De goede sfeer en veiligheid zijn meteen 
zichtbaar als je de school in stapt. Met het 
team bouwen we aan een school, waar in 
een prettige en veilige sfeer gekeken wordt 
naar de mogelijkheden en kansen om de 
beste resultaten te kunnen behalen. Dit niet 
alleen op cognitief gebied, maar ook op  
sociaal emotioneel gebied. Wij willen goed 
en betekenisvol onderwijs bieden in Groede.  

Voor de kinderen uit Groede  
zelf, maar ook voor de kinderen 
uit de omliggende dorpen.

Ik vind het belangrijk om betrokken en 
zichtbaar te zijn. Weet dat mijn deur voor 
u open staat als u vragen of opmerkingen 
heeft of iets anders kwijt wilt. U gaat me  
ongetwijfeld zien of spreken op de speel-
plaats, in de buurt of in de school, want ik 
vind het belangrijk dat u weet wie ik ben, 
zodat we elkaar in de toekomst makkelijk 
kunnen vinden. Ik heb vertrouwen in een 
goede samenwerking en dat we er samen 
alles aan doen om uw kind een mooie 
schooltijd te geven! 

Hartelijk groet,
juf Ellen Perdaen 

We zijn inmiddels acht weken bezig en er 
is al heel wat ondernomen bij ons op school! 

Schooljudo
De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn afgelopen 
schooljaar gestart met Schooljudo. Dit  
project hebben we vier weken lang gevolgd. 
De judoleraar Tonny Mulder van Sport-
school Geelhoed heeft de lessen bij ons op 
school gegeven. Hij heeft de kinderen over 
de Schooljudo-waarden geleerd: vertrouwen, 
samenwerken, respect, beheersing, weer-
baarheid, discipline en plezier. Kinderen 
hebben les gekregen op echte judomatten 
en in complete Schooljudo-pakken. De  
gymzaal werd een echte dojo. Schooljudo 
helpt docenten al bij het creëren van een 
veilige en fijne sfeer. Zo werd er een significante 
bijdrage geleverd aan de fysieke, sociaal- 
emotionele en cognitieve ontwikkeling van 
een kind. Én aan de groepsdynamiek van 
een klas. 

Duurzaamheid
Op school hebben we een boek gekregen 
over energietransitie. Hierin wordt onder de 
aandacht gebracht hoe we de overstap van 
fossiele brandstoffen naar duurzame ener-
giebronnen kunnen maken. In het boek zijn 
allerlei thema’s uitgewerkt: anders wonen, 
anders eten, anders vervoeren, anders 
stroom opwekken, duurzaamheid binnen 
de school en duurzaamheid thuis.
Dinsdag 3 september heeft de burgemeester, 
Mevrouw Vermue, in groep 3 en 4 voorgelezen 
uit dit boek! 

Samenwerking
Groep 8 doet dit jaar mee aan een project in 
samenwerking met het Zwin College. Groep 
8 bezoekt dit schooljaar vier keer het Zwin 
College op woensdagochtend. Tijdens deze 
ochtenden worden 2 lesuren verzorgd door 
de eigen leerkracht en één lesuur wordt 
verzorgd door een leerkracht van het Zwin 
College. Kinderen houden ook hun pauze 
in de grote aula van de school. Verder is het 
de bedoeling dat brugklasmentoren van 
het Zwin College tijdens het schooljaar 

De speelplaats
Ook buiten is er al het één en ander veranderd. 
Op het kleuterplein is een nieuwe schommel 
geplaatst met daarnaast een hek, met dank aan 
ouders die geholpen hebben met het plaatsen. 
De veiligheidsmat onder de schommel is geregeld 
en gefinancierd door de gemeente Sluis.  
Hartelijk dank hiervoor! 

E-waste race
Onze school heeft ook 
meegedaan met de E-waste 
race. De E-waste race is een wedstrijd tussen 
scholen in een regio om zoveel mogelijk 
elektronisch afval bij elkaar te verzamelen. 
Ons doel was natuurlijk de school te zijn 
die de meeste E-waste zou verzamelen. 

Naast de prestatie om zoveel mogelijk 
afval te recyclen, wordt er op 11 oktober 
gekeken hoeveel E-waste elke school heeft 
verzameld en volgt er een prijsuitreiking. 
De school met de meest verzamelde E-waste 
wint voor groep 7/8 een schoolreis naar 
Technopolis. We houden u op de hoogte van 
de uitslag in de volgende Dorpsomroeper! 

een dagdeel meelopen op de Meerstromen-
school en dan een gastles verzorgen. Dit 
allemaal ter voorbereiding voor de overgang 
naar het voortgezet onderwijs en om het 
ontwikkelen van doorlopende leerlijnen 
tussen basis- en voorgezet onderwijs in 
West-  Zeeuws-Vlaanderen. 
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De bal rolt weer...

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

De afgelopen weken 
hebben we ons bezig 
gehouden met het 
thema ‘Hoera een baby!’ 
van het VVE programma 
Puk en Ko. Spelenderwijs zijn in 
dit thema allerlei aspecten aan bod 
gekomen rondom de verzorging 
van baby’s. Voor veel peuters is dit 
ook het dagelijks leven: er wordt 
een broertje of zusje geboren. 
Tot slot hebben we beschuit met 
muisjes gegeten, dat hoort ook bij 
de geboorte van een baby.

Nu zijn we bezig met het thema 
‘Herfst’. Dit doen we aan de hand 
van het boek: Masja wil regen. In 
dit verhaal heeft Masja nieuwe 
regenkleren en wil in de regen 
buiten spelen. Maar de zon schijnt. 
Hoe moet dat nu? We gaan ook nog 
met de peuters kastanjes zoeken op 
de Markt, knutselen paddenstoelen 
en kabouters.

In deze periode krijgen we ook 
nog een tweetal voorstellingen 
vanuit de Cultuureducatie 
Zeeuws-Vlaanderen. 
Deze voorstellingen zijn 
geheel afgestemd op 
peuters. Het betreft een 
muziekactiviteit en 
een voorlees-
activiteit. 

Nieuws van 
Peuterspeelzaal 
‘De Schavuitjes’

Mocht u belangstelling hebben 
voor de peuterspeelzaal,  
dan kunt u altijd tijdens de 
openingstijden, maandag, 
dinsdag en donderdag van 
8.30 – 12.00 uur,  eens binnen-
lopen aan de Monnikenstraat 
4 te Groede of contact opnemen 
met het kantoor van Kinder-
opvang Zeeuws-Vlaanderen 
in Terneuzen, 0115-612368.

Het voetbalseizoen 2019/20 
draait momenteel alweer 
op volle toeren. Voor dit 
seizoen betekent dit dat 
we in de jeugdcompetitie 
uitkomen met teams van 
O-8, O-9, O-11, O-12, O-14 
en O17. Verder is er alweer 
een groep van zo’n 15 
jongens en meisjes van 5 en 
6 jaar (O-7) bezig met hun 
wekelijkse training en zo 
af en toe spelen ze ook een 
toernooitje, waarbij ze worden 
‘klaargestoomd’ voor het 
echte voetbal.

Bij de senioren komen we 
dit seizoen wederom uit 
met 3 (!) seniorenteams.

Beker
Voor de meeste teams begon 
het seizoen, gedurende 3 
weken, met de bekercompe-
titie. Aan het eind van deze 
1e bekerronde haalden 2 
jeugdteams en 1 senioren-
team de volgende ronde. Zo 
speelt O-12 in de volgende 
ronde tegen Hansweertse 

Boys, O14-1 (vorig seizoen 
nog bekerwinnaar als O-13) 
moet het opnemen tegen 
Patrijzen uit ’s-Heerenhoek.
Bij de senioren wist alleen 
Groede 2 de volgende ronde 
te bereiken. Hiervoor moet 
gereisd worden naar het  
Brabantse Huijbergen, want 
op 20 oktober staat Vivoo 2 –  
Groede 2 op het programma!

Senioren
De seizoensstart van Groede 1 
kon allerminst saai worden 
genoemd. In de eerste 
wedstrijd van het seizoen 
werd IJzendijke met maar 
liefst 7-1 verslagen en in de 
tweede wedstrijd (uit bij 
titelkandidaat Hontenisse) 
kwam Groede in ondertal 
door een scheidsrechter die 
zijn administratie niet op 
orde had, maar toch werd 
een 2-2 gelijkspel over de 
streep getrokken. 
Groede 2 won zijn eerste 
twee wedstrijden tegen op 
papier zware tegenstanders; 
Aardenburg 2 en IJzendijke 
3 werden opzij gezet met 
respectievelijk 5-2 en 1-5. 
Kampioenskoers? Wie weet!

Groede 3 verloor door een 
wat krappe selectie de 
eerste uitwedstrijd bij rIA 
Westdorpe, maar herstelde 
zich keurig in de tweede 
competitiewedstrijd tegen 
Biervliet met 7-3. Na deze 
wedstrijd volgt voor ’t derde 
een schitterende maand vol 
met derby’s: IJzendijke 4 
thuis, Oostburg 3 uit, Hoofd-
plaat 2 thuis, Breskens 3 uit! 
Dat zijn de maanden waar je 
voor voetbalt!

Sponsors
Aan het begin waren ook 
weer enkele sponsors zo 
gul om enkele teams van 
nieuwe tenues en tassen te 
voorzien. Groede 1 kreeg 
nieuwe sporttassen van 
Traas Vloeren uit Groede. 
Groede O11-1 kreeg nieuwe 
tenues van Blinck Kids  
(kinderkleding) uit Sluis  
en Mooi Buiten (tuintafels) 
uit retranchement.
Groede O9-1 kreeg nieuwe 
tenues van Deltaxe (handel 
in groente en fruit) uit 
Schoondijke.
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We willen het tennisseizoen “afsluiten” 
met een speciale activiteit. Dus houd 
alvast deze data vrij in je agenda :
Vrijdag(-avond ) 1 november (jeugd) en 
zaterdag 2 november (volwassenen).

Tijdens de toernooien in juli en augustus 
werd Groede op de kaart gezet. Er is door 
veel leden deelgenomen en er werden zelfs 
gouden plakken behaald in de Damesenkel 8, 
Damesdubbel 8, Gemengd dubbel 7 en maar 
liefst vier keer goud in de herendubbel 7!

De voorjaarscompetitie is al weer een tijdje 
achter de rug. Hier werd door 4 ploegen aan 
deelgenomen. Inmiddels is de najaarscom-
petitie gestart. Op vrijdagavond spelen de 
dames een dubbelcompetitie. Op 25 oktober 
is hun laatste speeldag in de Groe tegen Axel. 
Vanaf half 8 kan je ze komen aanmoedigen !

Dit geldt ook voor het 
mixedteam, dat op zaterdag 
26 oktober hun laatste  
thuiswedstrijd speelt (half 2).

Op de wekelijkse toss donderdagavond was 
de jeugd ook van de partij, zodat ze wat ze 
de dinsdag op de tennisles hadden geleerd, 
nog eens konden oefenen. En bovendien 
gewoon gezellig een balletje slaan met 
elkaar. Ik ben er een paar keer bij geweest 
en moet zeggen dat ze allemaal goed hun 
best deden en ook veel vooruitgang hebben 
geboekt!

Ook de Kids Fun dag op zondag 30 juni  
was weer een groot succes met prachtig 
weer en lekkere wafels! Ook hier zagen we 
veel aanstormend talent uit verschillende 
dorpen. 

Afsluiting tennisseizoen
wwwww.mmaakkoonzzereegiooduuuurzaameer.nl

EEN HERfStVAkANtIE 
BOORDEVOL PLEZIER 

tussen de bunkers van speel- en info-
park Groede Podium worden tijdens 
Herfst in ’t Park van 13 t/m 23 oktober 
a.s. diverse activiteiten georganiseerd.  

Speuren naar kriebelbeestjes
Woensdag 16 en 23 oktober a.s. staan bol 
van de activiteiten. Om 12 uur gaan jong 
en oud tijdens de Herfstexpeditie op zoek 
naar kriebelbeestjes. Zo’n speurtocht maakt 
hongerig, dus in het restaurant kan genoten 

worden van herfstige hapjes. De rest 
van deze woensdagmiddagen kunnen de 
kleintjes pony- 
rijden, stokbrood bakken of marshmallows 
roosteren en geschminkt worden. Wie 
meer wil weten over de geschiedenis 
van het park kan met een gids mee op 
Bunkertocht.

Bellenblazen en live muziek
Grote bellen, kleine bellen, bellen in bel-
len, bellen die niet stuk gaan… Als kleine 
bellenartiesten zorgen de kinderen op 
zondag 20 oktober van 14.30 tot 17.30 
uur voor een kleurrijk schouwspel.  
Terwijl de kinderen zich vermaken, 
genieten de ouders vanaf 15.00 uur van 
livemuziek Brothers & Sisters. 

Kosten
Herfst in ’t Park is gratis toegankelijk. 
Voor enkele activiteiten is inschrijven 
vooraf gewenst en wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Kijk voor het volledige 
programma en de aanvangstijden op de 
Facebookpagina van Groede Podium.

Wil je meer informatie over onze club of wil je je aanmelden als nieuw lid,  
kijk dan even op de vernieuwde website www.con-forza.nl. 
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Groede Live! - poppodium presenteert:

zaterdag 26 okt. 2019:
Matthews Southern 
comfort ‘Like a radio’

Grote Kerk Groede
Entree €18,00  
Jongeren tot 16 jaar €10,00

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

Voor meer info en kaarten:  
www.grotekerkgroede.com 
Beperkt aantal kaarten  
aan de kassa verkrijgbaar.
Contact: groedelive@gmail.com

album van de Nederlandse 
 zandgronden dat een prachtige 
mix vertoont van invloeden 
van de Amerikaanse West-
coast tot en met Britse Folk. 
Een prachtig album waarin 
de stem van Iain goed tot 
zijn recht komt”.

Vanaf 2017 kent Matthews 
Southern Comfort naast 
Iain een compleet Neder-
landse line-up met top 
muzikanten. 

- Iain Matthews:   
zang en slaggitaar
- Bart Jan Baartmans:  
slag- en leadgitaar, resonator 
gitaar, mandoline, elektrische 
sitar, bouzouki, elektrische bas, 
banjo, zang 
- Bart de Win:   
piano, Fender Rhodes,  
accordeon, Wurlitzer, zang 
- Eric de Vries:   
slaggitaar en zang

Check it out: FB Groede Live! 

De Engelse band Matthews 
Southern Comfort had in 
1970 een vliegende start met 
het nummer ‘Woodstock’.  
Dit nummer werd in onder 
andere Engeland een num-
mer 1 hit. De band ging echter 
na korte tijd uit elkaar. 

In 2010 blies Iain Matthews 
de band in een andere 
samenstelling nieuw leven 
in. Simpelweg omdat hij 
het gevoel had dat hij met 
terugwerkende kracht de 
puntjes op de i wilde zetten. 
Het album ‘Kind of New’ 
was het resultaat, gevolgd 
door een uitgebreide 
concerttour waarin 
Matthews Southern Comfort 
zowel oud als nieuw werk 
ter gehore bracht.

Naar aanleiding van het 
nieuwe album ‘Like a 
radio’ maakt de band op dit 
moment een uitgebreide 
wereldwijde concerttour in 
2018 én 2019. Leo Blokhuis 
schreef een lovende kritiek 
over het album: “Het laat zien 
hoe opwindend het maken 
van muziek kan zijn. Een 

Voel je welkom bij   

   groede liVe! poppodium

Diner-arrangement (na 
afloop) i.s.m. Café restaurant 
De Drie Koningen mogelijk. 
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 ‘t Muziek
Graag informeren we  
u over de komende  
concerten en uitstappen. 
te beginnen met zaterdag 
26 oktober in ’t klinket te 
Schoondijke, daar openen 
we de fototentoonstelling 
die gemaakt is ter ere van 
75 jaar Slag om de Schelde.

Dan het concert van zaterdag 
9 november in de Protestantse 
kerk te Breskens. Deze 
avond staat weer vol van 
de klassieke en moderne 
nummers en heeft dit jaar 
ook weer een speciale gast. 
Dit keer is het een zangeres 
genaamd Sanne Pronk en  
ze komt uit Sas van Gent. 
Sanne heeft vorig jaar auditie 
gedaan bij Holland’s Got 
Talent en heeft daarbij de 
finale gehaald. Haar favoriete 
genre is musical en ze zal 
dan ook een aantal nummers 
samen met ons laten horen. 
Het concert begint om 19.30 
uur en een kaartje hiervoor 
kost € 5,-, waarbij kinderen 
tot 12 jaar gratis binnen 
mogen komen. Een kaartje 
kan vooraf per mail worden 
gereserveerd via het  

secretariaat: secretariaat-
breskensgroede@gmail.
com of op de avond zelf 
natuurlijk. Gezien het grote 
aantal bezoekers van vorig 
jaar is het echter verstandig 
niet te lang te wachten 
met het reserveren van een 
kaartje.

Natuurlijk mag ook op  
zondag 22 december de 
Volkskerstzang niet ont-
breken in de Grote Kerk te 
Groede. We brengen daar 
weer een mooi en sfeer-
vol programma, zodat u al 
heerlijk in de stemming bent 
voor de Kerstdagen. 

Onze vaste donateurs 
kunnen binnenkort weer 
hun persoonlijke brief in 
de bus verwachten. Wilt 
u ook donateur worden? 
Laat het dan weten via het 
secretariaat en we maken 
voor u ook een persoonlijke 
brief. Natuurlijk is het ook 
mogelijk om een eenmalige 
donatie te doen. Dit mag 
op ons rekeningnummer: 
NL47rABO0139491805. 

U kunt ons tevens steunen 
via rabo clubsupport. Als u 
lid bent van de rabobank, 
dan heeft u een link gekregen 
waarmee u 5 stemmen kunt 
uitbrengen op een club of 
vereniging naar keuze.  U 
kunt maximaal 2 stemmen 
op een en dezelfde club of 
vereniging uitbrengen, door 
bij de gewenste vereniging 
1 of 2 sterren aan te klikken. 
Alvast bedankt voor uw 
stem en tot binnenkort bij 
een van onze concerten.
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SinterklaaSintocht                                                                                                 
De	eerste	berichtgeving	van	sinterklaas	en	zijn	
pietermannen	is	dat	ze	zaterdag	23	November	naar	
Groede	willen	komen..	Hoe	laat	en	waar	is	nog	
onbekend,	maar	houdt	Facebook	goed	in	de	gaten.	
Wordt	vervolgd!

Aan	de	inwoners	van	de	
schuitvlotstraat,	markt,	
Walenstraat,	Blekestraat,	
Nieuwstraat	en	molen-
straat,	willen	wij	vragen	
of	ze	eventueel	hun	huis	
voortuin	en/of	straat	mooi/
griezelig	willen	versieren!
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nieuws v/h 
kindercomité

16:00u
Voor kinderen  
vanaf 2 t/m 8 jaar.
Verzamelen in ’t torentje
Gezellig	knutselen	voor	de	
lampionnen	optocht,	

17:30u
lampionnen optocht 
door Groede. 
kleine kids die meelopen in de 
lampionnen optocht, wel onder 
een begeleider ouder dan 18 jaar. 

19:30u
Voor kinderen vanaf groep 4. 
Verzamelen bij het Sport-
veld Groede	en	ophalen	bij	
het	Groede	podium.	

Zaterdag 26 oktober

halloween
Komen 

jullie ooK? 
VerKleed mag 

zeKer!

Tijd om Te griezelen!

Pr
og

ra
mm

a 

Wie 
durFT?

!
Wie	durft	onze	griezeltocht	
mee	te	lopen	van	het	sport-
veld	naar	Groede	podium,	
waar	we	onderweg	vele	
griezelende	dingen	gaan	
meemaken…….	

er	worden	uiteraard	foto’s	
gemaakt	van	deze	spannende	
activiteit,	die	gedeeld	worden	
via	social	media.

opgeven	via	email:	
kindercomitegroede@
gmail.com

als je doet waar je hart sneller 
van gaat kloppen,  als je 
focused op wat je Wel 
kan i.p.v. wat niet.... 
Dan is alles mogelijk...

5	jaar	geleden	stond	Amber	
als	klein	meisje	van	9	jaar	oud	
voor	het	eerst	op	de	sokkel	als	
levend	standbeeld.		Zo	ontdekte	
ze	haar	talent	en	voelde	wie	
ze	diep	van	binnen	was,	-		een	
entertainer.		Iemand	die	niets	
liever	doet	dan	andere	mensen	
laten	genieten.

samen	met	haar	moeder	reisde	
ze	de	afgelopen	5	jaar	lang	af	
naar	vele	evenementen		voor	
livingstatues	en	straattheater		
voor	optredens	en	ervaringen,	
en	won	ze	al	vele	prijzen.	
Telkens	bedenken	ze	een	nieuwe	
creatie	die	ze	samen	ontwerpen,	
uitwerken	en	maken.\

Afgelopen	weekend	werd	
ze	samen	met	haar	moeder	
wereldkampioen	tijdens	het	
wk	Living	statues	met	hun	
duo	beeld	'uit	hetzelfde	hout	
gesneden'	

Waardering	van	de	jury		maar	
ook	van	vele	professionele	
collega's	van	over	de	hele	
wereld	en	wat	ze	zelf	misschien	
nog	mooier	vonden...	van	het	
publiek,	want	naast	de	1e	prijs	
sleepte	ze	ook	de	publieksprijs	
in	de	wacht.

Wereld-
kampioen 
Wk living 
statues

Kijk voor een interview met de dames op: 
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/115721

"Wij genieten ervan om ons publiek 
te verwonderen. Hun reacties zijn 
voor ons het meest waardevol."
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Het was ergens begin 
september toen ik op de 
radio vernam dat er twee 
jonge Nederlanders in 
Amerika waren opgepakt, 
wegens het betreden van 
een verboden terrein. Ze 
betraden dit terrein om 
meer “views” te krijgen 
op youtube.

Prachtig dat die jongens zijn 
opgepakt. Je moet van mensen 
hun spullen of terrein 
afblijven en al zeker als je 
het doet om meer “views” 
te krijgen op het internet. 
Toch bleef dit nieuws wel 
even hangen bij mij, want 
het verboden terrein waar 
ze naar toe gingen heette 
Area 51. Via de nieuwslezer 
vernam ik dan ook dat dit 
gebied het grootste geheim 
is van de Verenigde Staten. 
Er zijn maar een aantal 
mensen op aarde die weten 
wat er in dit gebied gebeurt. 

“Bijzonder” dacht ik, want 
met de technologie van 
tegenwoordig is er toch niks 
meer beveiligd? Je slingert 
een drone aan en vliegt er 
naar toe zou ik dan denken. 
Wellicht ben ik iets te nuchter 
voor die Amerikanen. 

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. 

De Area 51 van de Groe
Geen huis of kerk die daar 
in de weg staat. Blijkbaar 
durfden ze dat niet, bang voor 
wat ze zouden tegenkomen 
op “de Ouwe Vuulteput”.  

Het idee van de Groese Area 
51 wordt door Google Maps 
nog meer bevestigd. Als 
je inzoomt op de bewuste 
plek zie je één deken van 
bomen. Opvallend hierbij 
is dat de buitenste rijen 
donker groen zijn en de 
binnenste licht groen. Dat 
moet de mens toch al aan 
het denken zetten lijkt me. 
En wat te denken van die 
grote berenklauwen die 
daar in de zomer volop 
aan het bloeien zijn? Naar 
mijn weten is de gemeente 
verplicht om berenklauwen 
zo snel mogelijk weg te 
halen, maar blijkbaar niet in 
de Groese Area 51. Die staan 
daar natuurlijk om mensen 
daar weg te houden, je gaat 
immers niet voor je plezier 
even door een haag van 
berenklauwen klimmen. En 
dan is er rondom ook nog 
een parkeerverbod-zone 
ingesteld, met als onderbord 
“inclusief bermen”. Dat zie 
je toch nergens in de 

Maar toch, een Area 51, een 
gebied met meer geheimen 
dan antwoorden, een gebied 
met grote vraagtekens, 
een gebied waar maar een 
handjevol mensen geweest 
zijn, dat kan je toch bijna 
niet voorstellen? Of toch 
wel? Zou er in Groede ook 
zo’n gebied zijn, waar nooit 
iemand komt, waar er van 
alles geheim kan gehouden 
worden zonder dat iemand 
het merkt?

Dat lijkt me sterk, want ik 
ken persoonlijk elke vier-
kante meter van de Groe.  
Althans, zo dacht ik de 
eerste week van september. 
Maar toen ik er nog eens 
goed over na dacht kwam 
ik tot de conclusie dat ons 
dorp ook een Area 51 bezit; 
“de Ouwe Vuulteput”.  
Je weet wel, als je van de  
rotonde richting de kust 
fietst, dan moet je aan de 
Havendijk plots zo’n rare 
slinger maken. Nooit afge-
vraagd waarom die slinger 
daar ligt? Nooit afgevraagd 
waarom je met de auto door 
zo’n ondoorzichtige bocht 
moet rijden? Ze hadden die 
weg toch ook gewoon recht-
door kunnen trekken?  

gemeente Sluis, dat je midden in de polder 
een parkeerverbod-zone hebt, maar toevallig 
wel rondom de “Ouwe Vuulteput”. 

Voor mij is het duidelijk; er moet zich daar 
iets bevinden wat geen enkele Groedenaar 
mag weten. En dan begin je toch af te vragen; 
wat dan? Liggen daar de grote geheimen 
van de Groe bewaard? Ik zou het graag 
willen weten, maar durf er in mijn eentje 
niet naar toe. Daarom wil ik net als bij de 
Amerikaanse variant; “Storm Area 51”, ook 
een Groese bestorming in het leven roepen; 
“Storm d’n Ouwe Vuulteput”. We prikken 
een datum, maken een Facebook-event aan 
en bestormen dat ding. Pfoe wat kijk ik daar 
nu al naar uit! Zouden we dan eindelijk eens 
antwoorden krijgen op de Groese geheimen? 

Bespreek het eens met je buurman en 
buurvrouw, maar gooi ook eens een balletje 
op bij de verjaardag van je tante of als je om 
een brood gaat bij de bakker. Benieuwd of 
er meer mensen nieuwsgierig zijn naar de 
Groese Area 51. Kom gerust eens langs op 
d’n Oek van de Straat en dan kijken we of 
er genoeg animo is voor “Storm d’n Ouwe 
Vuulteput”. Zo ja, dan zetten we alles in 
gang en maken we er een historische dag 
van. Ik zal dan alles filmen voor op mijn 
YouTube kanaal, want uiteindelijk draait 
het toch allemaal om de views!

S.Z.

Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
www. het-overleg.nl
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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Er is de afgelopen periode 
weer veel gebeurd in Groede. 
Hieronder kort in beeld gebracht. 

BIEtEncampaGnE
De eerste bieten zijn alweer van het 
land en de bietencampagne loopt nog 
door tot januari. Een mooi proces 
om te zien en we hopen dat de 
boeren goede opbrengsten tegemoet 
mogen zien. En aangezien een 
gewaarschuwd lezer voor twee telt, 
let de komende periode goed op in 
de Groese polders: Slik op de weg!

BEnE LaDIES tour
op zaterdag 20 juli passeerde de 
Bene Ladies tour door Groede. 
Een groot peloton, met verschillende 
grote namen uit de wielerwereld. 
Zo werd de Bene Ladies tour in 
2017 en 2018 door marianne Vos 
gewonnen, zij verscheen dit jaar 
niet aan de start. Het peloton 
kwam van Sintepier en denderde 
de traverse over om vervolgens via 
de Everaarslaan richting oostburg 
verder te gaan. 

paptaartEn KErmIS
op de eerste woensdag 
van oktober was het weer 
zover, paptaartenkermis! 
Een goed gebruik en ze 
hebben weer gesmaakt! 
Zeker met dat extra 
schepje ‘bruune suuker’! 

WErKZaamHEDEn 
De n675 van Boerenhol, door Groede richting nieuwvliet was in de eerste 
helft van oktober volledig afgesloten voor verkeer. In opdracht van 
provincie Zeeland heeft H4a Infratechniek B.V. werkzaamheden uitgevoerd 
aan de wegen. De hoofdrijbaan is voorzien van nieuw asfalt en nieuwe 
markeringen. op verschillende plaatsen zijn er ook nieuwe grasbetontegels 
aangebracht in de bermen. 

Foto
collage

FarmErS Got taLEnt
op 15 september was er aan de Kruisdijkweg 
in Boerenhol het evenement Farmers Got talent, 
georganiseerd door het aJK West Zeeuws-Vlaanderen. 
Het was een prachtige zonnige dag en vele bezoekers 
kwamen af op de verschillende activiteiten die 
waren georganiseerd, zoals de ploegwedstrijden, de 
boerenolympics en de rodeostier die bedwongen 
moest worden met als hoofdprijs een Ballonvaart.  
Een drukbezocht en geslaagd evenement!
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Kaasboerinnetje 
stopt in groede

Per 1 oktober is het Kaasboerinnetje 
op de Markt in Groede gestopt. Via 

deze weg willen we Jean en Annelies 
bedanken voor alle jaren dat zij  
wekelijks op de Markt hebben 

gestaan. 

terug van weggeweest: KerstmarKt!
Op zaterdag 21 december in de Grote Kerk van Groede. U komt toch ook? Er is veel te beleven, zo staan de dames van het Breicafé er weer met hun creaties, waarvan de opbrengst ten goede komt aan stichting de Grote Kerk Groede! Voor inlichtingen over de Kerstmarkt kunt u terecht bij Lies Soeting of Ria van den Hemel.

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.

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.
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digitaLe  
dorpsomroeper  ontvangen?
Mocht u mensen kennen die de Dorpsomroeper graag digitaal willen ontvangen (of wilt u hem graag zelf digitaal ontvangen), stuur dan een mail met naam en mailadres naar dorpsomroeper@gmail.com. De vraag was gekomen om hier een mailinglijst voor op te stellen, en daar willen we graag gehoor aan geven. Na het uitkomen van de Dorpsomroeper, zullen we de digitale versie sturen naar degene die zich hebben aangemeld voor 

deze mailinglist. 

HaLLoween
Voor onze Halloween optocht vragen wij 
aan de inwoners van de Schuitvlotstraat, 
Markt, Walenstraat, Blekestraat, Nieuw-

straat en Molenstraat of ze eventueel 
hun huis voortuin en/of straat mooi/
griezelig willen versieren op zaterdag 

26 oktober! Alvast bedankt namens het 
Kindercomité!

Honden uitLaten 
op voetbaLveLd

Tijdens de eerste trainingen van het voetbal-
seizoen hebben de voetballers een schop uit 
de berging moeten halen om het hoofdveld  
te ontdoen van uitwerpselen van honden.  
Dat is natuurlijk niet de bedoeling!! Ziet u 

iemand die zijn honden uitlaat op de  
voetbalvelden, spreek de eigenaar erop  

aan en/of geef het door aan het  
bestuur van de voetbal. Hier voetballen  

in het weekend ook al onze jeugdleden!!  
Alvast bedankt om uw hond ergens  

anders uit te laten.

De Soos wil dit 60-jarig 
bestaan vieren met een 
spelletjesdag voor het 
hele dorp op zaterdag  
2 november

Op deze dag is onze soos 
doorlopend geopend, de jarige 
trakteert, wij bieden iedere 
bezoeker een consumptie 
aan met wat lekkers erbij.

‘s Morgens starten we met 
de  “grote Groese sjoelbak 
wedstrijd “ met als hoofd-
prijs de bekende Groese 
paptaart.

Tussen de middag zijn er 
broodjes en soep te koop en 
kan er lekker bij gekletst 
worden in ons gebouw.

De middag starten we met 
een fotoreportage over de 
afgelopen 15 jaar van de 
Soos.

Hierna komt de spelmiddag 
aan bod met biljarten – bieden 
– jokeren – rummikub.

De dag wordt afgesloten met 
een team Quiz, met vragen 
over Groede met als tijdvak 
de laatste 60 jaar. Ook hier 
valt weer een Groese pap-
taart te verdienen.

Soos Groede 
bestaat 60 jaar

Programma zaterdag 2 november
10:00 - 12:00 Sjoelen
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 -  13:30 Foto reportage over Soos 
13:30 – 16:30 Spelletjes middag
16:30 -  17:30 Groede Quiz met 3 personen / team.

Midwintermiddag 
Deze wordt gehouden 
op dinsdag 17 december, 
aanvang 13.30 uur. Het pro-
gramma voor deze middag 
zal er als volgt uitzien; 

tot ziens op een 
van onze activiteiten.
Het bestuur Senioren 
Sociëteit Groede

Aanmelden voor beide  
activiteiten via:

soosgroede@outlook.com
06-19007933 

Maandag op Soosmiddag  
van 13:30 – 16:30 uur

In verband met de 
planning graag  voor 
iedere activiteit vooraf 
aanmelden. Uiteraard 
bent u op de dag zelf ook 
zonder aanmelding van 
harte welkom.

fotoreportage over Soos, 
optreden Tijd van Toen een 
verloting en afsluitend een 
drie gangen menu. De twee 
dames van de Tijd van Toen  
zingen liedjes uit de jaren 

vijftig en zestig en zijn ook  
gekleed uit deze periode, 
er kan ook op de liedjes 
gedanst worden. Eigen 
bijdrage voor deze middag  
is € 7,50.
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Activiteiten 
in Groede

Check groede.net 
voor een uitgebreide 
activiteitenkalender

Dit is de vierde Dorpsomroeper uitgave van 2019.  
Er is een schema opgesteld om voor iedereen 
duidelijk te krijgen wanneer de Dorpsomroepers in 
het dorp bezorgd gaan worden: 

13 t/m 23 oktober
Herfst in ’t Park
Groede Podium
zie pagina 23

26 oktober
Halloween in Groede
Georganiseerd door  
’t Kindercomité

26 oktober
Groede Live presenteert
Matthews Southern 
comfort 
‘Like a radio’ 

1 & 2 november  
Afsluiting tennisseizoen 
LtV con forza.  
zie pagina 23 

2 november
60-jarig 
Seniorensoos
zie pagina 32

9 november
Groede Literair presenteert 
Schrijversavond #4

9 november
Optreden Muziek- 
vereniging  
Groede-Breskens
In de Protestantse kerk van 
Breskens

23 november
Sinterklaasintocht 
Groede

21 december
kerstmarkt
In de Grote Kerk te Groede

22 december
Volkskerstzang 
In de Grote Kerk te Groede

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. 

Galerie EdeSart
Vanaf 13 september tot 13 
november is er een kleurrijke 
expositie te bezichtigen bij Galerie 
Edesart aan de Molenstr 18.
Moderne schilderijen en 
sculpturen zijn te zien, maar 
ook meubelen en designobjecten. 
Open vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13u tot 17u.

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 Dorps-
omroeper 2019

  uiterlijke aanleverdatum: 
 In de brievenbus:

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

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

> 1e uitgave 2020
 25 januari
 15 februari

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
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. 

34 DE  DOrPSOMrOEPEr

Zaterdag 12 okt. > 22.00 

CC Jerome Trio Live  
(Rockabilly&Blues)

Zaterdag 19 okt. > 22:00 

Journey  
(Techo)

Zondag 20 okt. > 15:30 

Polkadot  
(Live Music)

Donderdag 31 okt. > 20:00 

Pubquiz

Zaterdag 2 nov. > 21:00 

Goud van Oud

Dinsdag 5 nov. > 21:00 

Fin de Saison  
(Met De Krakers)

Zaterdag 16 nov. > 22:00 

The Shoals  
Connection (Blues)

Donderdag 28 nov. > 20:00 

Pubquiz

Zaterdag 7 dec. > 22:00 

Snares  
(Drum&Bass)

PROGRaMMa




