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de Dorpsraad

De goede voornemens kunnen weer in de kast.. Het proefabonnement
van de sportschool is bij een proef gebleven en het eerste bezoekje aan
de lokale frituur is al weer gebracht voor een heerlijk versgebakken
frietje met frikandel speciaal.
Wij, van de redactie, hebben na een succesvolle nieuwjaarsreceptie
meegedaan aan ‘Dry Januari’ . Maar na een paar dagen kwamen we
er al achter dat we het misschien beter in februari kunnen doen,
aangezien die maand korter is.. Eens kijken of ons dit beter afgaat,
wordt vervolgd!
Wij hopen dat u uw goede voornemens nog steeds volhoudt. Ons
voornaamste voornemen om er weer een mooi jaar van te maken, die
staat wel nog steeds. We hopen dat we ook dit jaar weer over de vele
mooie evenementen en gebeurtenissen in en rondom Groede mogen
gaan schrijven.
In deze editie leest u het nieuws van de verenigingen uit ons dorp en
kunt u alvast uw agenda vullen met de activiteiten die op de planning
staan. Met een dikke viltstift mag u bij de dagen 10, 11 en 12 april alvast
invullen dat het dan Kerremesse is in de Groe. En zet er trouwens
ook maar een rode cirkel omheen, want met het programma dat de
verschillende horecagelegenheden klaar hebben staan is het zeker de
moeite waard om erbij te zijn!
En mocht u nog een werkende tweewieler in de garage hebben staan,
mogen we ook de Kermiskoers op de zondagmiddag van harte
aanbevelen. Mocht u het sportieve aspect niet zien zitten, bent u
welkom bij de spectaculaire prijsuitreiking aan het einde van de
middag bij de Parochieput.
Er is dus weer genoeg om over te lezen in deze Dorpsomroeper, pak er
een lekker kopje thee of koffie bij en dan wensen we u veel leesplezier!
De redactie
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Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel,
Bart van den Hemel Lay-Out: Studio Raven
Druk: Pieters Media B.V.

Fotocollage

redactie: dorpsomroeper@gmail.com
De volgende Dorpsomroeper verschijnt op 15 april
2020. Aanleveren kopij voor 25 maart 2020 via
email redactie. Foto’s en afbeeldingen niet in
documenten verwerken, maar liefst in origineel
formaat aanleveren.
De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of
zetfouten. Niets uit deze Dorpsomroeper mag
zonder toestemming van de redactie worden
overgenomen, gekopieerd of voor andere
doeleinden worden gebruikt.
De dorpsomroeper is een uitgave van de
Dorpsvereniging/Dorpsraad
dorpsvereniginggroede@gmail.com
dorpsraadgroede@gmail.com
De Dorpsomroeper is ook online te lezen via
www.groede.net
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De volgende Dorpsomroeper verschijnt op
15 april 2020. Aanleveren kopij voor 25 maart
2020 via email redactie. Foto’s en afbeeldingen
niet in documenten verwerken, maar liefst in
origineel formaat aanleveren.
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Jaarpresentatie
Dorpsraad en
Verenigd Groede
Donderdag 19 maart 2020
is er een jaarpresentatie van
de Dorpsraad en Verenigd
Groede. U bent van harte
welkom in de Seniorensoos
van Groede om dit bij te
wonen, inloop vanaf 19:30u
en aanvang om 20:00u.

Dorpsraad

Toeristische
verhuur onder
de loep

beleidskader over te schrijven.
Toen dit ter tafel kwam
in de gemeenteraad, heeft
onder andere de Dorpsraad
Er is veel te doen omtrent ingesproken met aanmerNieuwe
het onderwerp toeristische kingen op dit beleidsstuk.
opbouwmedeverhuur. De gemeente
Dit stuk wordt momenteel
werkster voor
Sluis heeft
herschreven, waarbij de
geprobeerd
Groede
Dorpsraad ook zijn input
hier
een
In de gemeente Sluis zijn er
mag geven. Het zou kunnen
twee opbouwmedewerkers
dat dit overigens allemaal
actief. De verantwoordelijke
even op pauze wordt gezet,
voor Groede is sinds begin
omdat er landelijk ook naar
dit jaar Mariella Zijl, verderop
de toeristische verhuur
kunt u meer lezen over haar
wordt gekeken. Dit zal
en haar activiteiten.
beschreven worden in de
huisvestingswet, die
wellicht rondom juli zal
worden aangenomen.
Training GOED omgaan

met dementie

Op woensdag 29 januari
organiseerde de Dorpsraad
Groede samen met de
Dorpsraad Schoondijke een
training GOED omgaan met
dementie, die werd gegeven
door stichting Dementievriendelijk. Er kwam veel
reactie op, waardoor er ook
een tweede avond werd
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georganiseerd op woensdag
12 februari. Ook die avond
zat al snel helemaal vol. Alle
deelnemers hebben de cursus
succesvol afgerond en een
certificaat ontvangen.
Als u interesse heeft, stuur
dan een mailtje naar
dorpsraadgroede@gmail.com

Verkeerssituatie
Boerenhol

Eind januari heeft er wederom
een verkeersongeluk plaatsgevonden in Boerenhol,
waarbij meerdere auto’s
beschadigd raakten. Samen
met de bewoners van
Boerenhol heeft de Dorpsraad
nogmaals de gemeente en
provincie opgeroepen om
hier serieus naar te kijken.
Ook zullen er politieke
vragen over gesteld worden,
en zullen we het blijven
opvolgen.

Een nieuw gezicht bij
de Gemeente Sluis,
even voorstellen..
Mijn naam is Mariëlla Zijl. Sinds begin
november werk ik als opbouwwerker bij
de gemeente Sluis, dat hoort bij de afdeling
Leefbaarheid & Burgerparticipatie. Ik heb
Social Work gestudeerd en ben mijn loopbaan begonnen bij MEE Zeeland. Ik kwam
bij kwetsbare mensen met een verstandelijke
beperking thuis en hielp hun het leven
en hun zorg vorm te geven. Daarna heb ik
bijna 5 jaar bij Porthos (Walcheren) gewerkt
als consulent voor de WMO en Jeugdwet.
Oorspronkelijk kom ik van Walcheren en
ik woon nu bijna een jaar in Zeebrugge
wegens het werk van mijn man. Ik raak
nu steeds meer bekend in de regio Sluis en
merk dat mensen sterk onderling betrokken
zijn en hun kern graag samen Leefbaar
houden.
Als opbouwwerker ben ik de contactpersoon vanuit de gemeente als het gaat
om vragen op het gebied van Welzijn. Ik
kan bijvoorbeeld meedenken als iemand
een Burgerinitiatief op wil zetten en hier

financiering voor nodig heeft. Ook kan ik in
beeld komen als er een burenruzie is en ben
ik betrokken bij de statushouders. Als
mensen vragen hebben over de Leefbaarheid
in het dorp kan ik ook meedenken.
De kernen waar ik contactpersoon van
ben zijn; Groede, Nieuwvliet, Schoondijke,
Breskens en Hoofdplaat.
Mochten jullie vragen hebben of wil je dat
ik een keer mee denk? Ik ben te bereiken via
de dorpsraad of rechtstreeks via:
mzijl@gemeentesluis.nl of 0117-457000.
Met vriendelijke groet,
Mariëlla Zijl
Opbouwwerker
Cluster Leefbaarheid & Burgerparticipatie

Groese dartclub
Patatas Bravos
Sinds twee jaar is er in Groede een dartvereniging. Iedere dinsdagavond tussen
20.00 en 23.30 worden de wedstrijden
onderling gespeeld in het Overleg, waar
er twee dartbanen zijn. De club bestaat
momenteel uit 13 personen, waarvan 1
dame. Iedereen die geïnteresseerd is kan
en mag altijd een keer meedoen. Voor
meer informatie kan je bellen naar het
Overleg of naar Imre Hubregtsen.

De Dorpsomroeper
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Voedselbos
Groede?
De Stichting Duurzaam
Groede onderzoekt met
een aantal geïnteresseerde
partijen de mogelijkheden tot realisatie
van een voedselbos, in
of rond Groede. Een
eerste gesprek hierover,
waar ook de dorpsraad
bij wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op 17
Februari a.s.

Wat is nu een
voedselbos?
In het kort:
Een voedselbos is een
door de mens ontworpen
systeem, gericht op duurzame voedselproductie.
Het ontwerp van een
voedselbos is geïnspireerd
op de opbouw van een
natuurlijk bos. De biodiversiteit van een
natuurlijk bossysteem is
enorm hoog. Zo ook de
productiviteit: dat komt
door de verschillende lagen
die precies op elkaar afgestemd zijn. Anders dan
in de landbouw wordt er
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Kermis Groede
in een voedselbos niet met
een enkele laag -de akkergewerkt maar ook met de
lagen daarboven. De arbeid
en input zijn op den duur
nihil. En het allerbelangrijkste
is: een juist ontworpen
voedselbos houdt zichzelf
in stand en biedt voedsel
en onderdak aan ontelbare
soorten organismen, groot
en klein. Niet alle plantensoorten hoeven trouwens
voor de mens eetbaar te zijn.
Ook soorten die bijvoorbeeld
bestuivende insecten of
plaag bestrijdende vogels
aantrekken krijgen er hun
plek.
  
De grootte van een voedselbos kan variëren van een
kleine achtertuin tot een
hectaren groot geheel. Al
na enkele jaren kan er vaak
volop geoogst worden uit
een voedselbos(je). De oogst
kan bestaan uit fruit, noten,
wortels, scheuten, blad en
eventueel op lange termijn
hout. Ook kunnen medicinale planten er een plek
krijgen. Daarnaast vormen
de verschillende planten
een voedselbron voor allerlei
dieren.

9 april

Onderzoek
Duurzaam
Groede
Een ander punt waar
Duurzaam Groede het
initiatief voor heeft
genomen is het volgende:
Stichting Duurzaam
Groede heeft de Wageningen
Universiteit verzocht
een onderzoek te doen
naar de effecten van het
VN-klimaatakkoord
(wat over duurzaamheid,
werkgelegenheid en
biodiversiteit gaat) en de
akkoorden van Parijs, op
de ruimtelijke indeling
van West Zeeuws-Vlaanderen. Op basis van interviews door studenten van
de WUR zijn er een aantal
scenario’s ontwikkeld die
met een 30tal vertegenwoordigers van verschillende sectoren besproken
worden op 28 februari a.s.
De resultaten van het
onderzoek zullen dit
voorjaar met het grote
publiek gedeeld worden
in een openbare vergadering.
De sectoren die uit ons
gebied deelnemen zijn
onder anderen: Recron,
Gemeente Sluis, ZLTO,
’t Duumpje.

Pintje Paasei in ’t Overleg met de band Recall.

De valse start van de Kerremesse is sinds jaren een begrip geworden. Kom naar ’t Overleg
om samen te proosten op een naar verwachting mooi weekend. Van 21:00 tot 23:30 zal de band
Recall de feeststemming alleen nog maar meer versterken.

10 & 11 april

De 3 Koningen belooft weer uit te pakken met een mooi programma
tijdens het kermisweekend. Hou o.a. social media in de gaten voor het programma
op de vrijdagavond en de zaterdagavond in de 3 Koningen!

12 april
Kermiskoers

Zie verderop meer informatie over het Groese peloton en het programma.

12 april

Shenanygens in de Groese Duintjes.

Vanaf 21:30 zal deze band het dak er weer af spelen. Een zeer breed repertoire met muziek
van de sixties tot de hedendaagse muziek en veel nummers met een ‘Celtic Feeling’. Neem je
dansschoenen mee!



13 april

Afsluiting van de Kermis in ’t Overleg met het Woodworks duo.

De band Woodworks behoeft niet veel uitleg, een fantastisch duo dat garant staat voor
een meer dan gezellige afsluiter van de Kermis! Van16:30 tot 19:00 nemen zij je mee op hun
muzikale tour!

De Dorpsomroeper
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De voorzitter van Groede
Literair, Tijs van Bragt,
heeft onlangs zijn bundel
Bonterik Sterrenzager gepubliceerd bij uitgeverij De
Kaneelfabriek. Over deze
bundel zijn al meerdere
zeer positieve recensies
geschreven, onder andere
in de PZC en het Friesche
Dagblad.

Noteert u alvast de
volgende data in uw
agenda:
20 juni 2020
De Avond van de
Poëzie editie 9
14 november 2020
Schrijversavond
editie 5

De uitgeverij over Tijs
van Bragt en Bonterik
Sterrenzager: “Tijs van Bragt
is een buitenbeentje in de
Nederlandstalige poëzie –
zijn buitengemeen fragiele
gedichten wijken af van het
gangbare en vallen op door
hun sensitieve inslag.
Bonterik Sterrenzager is van

Bragt zijn eerste officiële
bundel, een hoogstpersoonlijk document van zijn
leven en strijd op dit aardse
toneel.”
Recent heeft Tijs de bundel
mogen presenteren aan
het publiek in Galerie de
Het gedicht van Tijs, zoals deze
de afgelopen periode als miniexpositie in het vitrinekastje op
de Markt hing.
8
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School. Een zeer geslaagde
bundelpresentatie, waarbij
gastoptredens werden
verzorgd door diverse dichters
een een optreden van de
Groese artiest Peter Quaak.
De bundel is verkrijgbaar bij
uw (online)boekhandel en
via De Kaneelfabriek.
www.kaneelfabriek.nl
www.tijsvanbragt.nl
www.groedeliterair.nl
De Dorpsomroeper
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Actie t.b.v. het Hospice Terneuzen
Een tijdje geleden gingen Marleen
Vermeulen, Greetje de Hullu (beiden
uit Nieuwvliet) en ondergetekende uit
de Groe samen naar het Hospice om een
cheque van € 1000,- te overhandigen
aan Ilse Nieskens, één van de twee
coördinatoren bij het Hospice.
Tijdens de zomermaanden stelt Marleen
Vermeulen (eigenaresse van Camping
International in Nieuwvliet) een hoek
beschikbaar in het bakkerijtje/ winkeltje
voor de verkoop van allerhande spullen. Al
enkele jaren verkopen wij in het seizoen
o.a. kleding voor een goed doel. Afgelopen
zomer was dit goede doel het Hospice in
Terneuzen.
Alles wat verkocht wordt krijgen we van
campinggasten, bewoners (ook uit de Groe),
familie, vrienden en bekenden. Alle spullen
die in de verkoop gaan worden vooraf
grondig nagekeken zodat het er perfect
uitziet voor de verkoop. Kleding waar iets
aan mankeert, zoals bijv. zomen eruit,
knopen eraf of i.d. gaat naar het Leger des
Heils. Daar wordt het door vrijwilligers
gerepareerd en daarna gaat het in de verkoop
in hun winkel. Zo krijgt alles toch een goede
bestemming.

We staan ook op de Jaarmarkten in Breskens
en Groede en tijdens de Sinte Piersefeesten
staan we elk jaar bij de molen (zonder
wieken) in Nieuwvliet. De Jaarmarkt in de
Groe bracht voor ons goede doel maar liefst
€ 403,50 op.
In het Hospice werden we hartelijk ontvangen
en kregen we informatie over het werk
aldaar en een mooie rondleiding. Naast
enkele betaalde krachten kan het Hospice
rekenen op zo’n 50 vrijwilligers. Dat lijkt
veel maar nieuwe vrijwilligers zijn nog van
harte welkom. De vrijwilligers, zowel
mannen als vrouwen, zijn heel belangrijk.
Dankzij hen kan het Hospice draaiende
worden gehouden. Ze maken het de gasten
en hun familie zo comfortabel mogelijk
en hebben er alle tijd en aandacht voor. De
vrijwilligers worden ondersteund door de
coördinatoren. De verpleegkundige zorg
wordt geleverd door de thuiszorgorganisaties,
24-uurs zorg is gegarandeerd. De sfeer in het
Hospice is niet treurig of deprimerend. Er
wordt veel gelachen en gepraat en dikwijls
wijze lessen geleerd.

Als thuis sterven geen optie is om
welke reden dan ook dan is het goed te
weten dat het Hospice er is. Kortom, het
was goed om te zien dat er in het
Hospice liefde, aandacht en zorg besteed
wordt aan mensen in hun laatste
levensfase. Het geeft ons een goed
gevoel dat we dit mooie werk hebben
mogen steunen. Onder de indruk
namen we afscheid van Ilse en sloten
zachtjes de deur. Buiten werden we
begroet door een heerlijk winterzonnetje
en we realiseerden ons nog eens extra
dat gezond zijn iets is waar we
dankbaar voor mogen zijn.
Ook dit jaar gaan we weer kleding e.d.
verkopen op de camping en willen we
de opbrengst bestemmen voor de BVN,
de BorstkankerVereniging Nederland,
afdeling Zeeuws Vlaanderen, waar
vrijwilligers veel goed werk doen. Tot
slot wil ik iedereen die heeft bijgedragen
om onze actie t.b.v. het Hospice te doen
slagen, hartelijk danken met natuurlijk
speciale dank aan Marleen die het
mogelijk maakt dat we de verkoop
kunnen realiseren.
Joke de Bert

De meeste spullen gaan bij ons de deur uit
voor € 1,- of € 2,- zodat het voor iedereen
aantrekkelijk is om te kopen en zodoende
het goede doel te steunen. De campinggasten vinden het heerlijk om in de aangeboden spullen te snuffelen. Voor de kleintjes
staat er een grabbelton.
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Tankstation van den
Hemel bestaat 15 jaar
en wordt voorzien van
nieuwe pompen.

Bij elke tankbeurt
een leuke attentie!

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

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

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

Burg. J.C. Everaarslaan 9
4503 AA Groede
12
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T.	:	0117 - 37 25 83
F.	:	0117 - 37 62 07
M.	: 06 - 53 35 69 69

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

zondagmiddag 12 april 2020

De Groese Kermiskoers
Het duurt nog even, maar de
Groese Kermis komt er weer
aan. En dat betekent ook dat
er een vervolg gegeven gaat
worden aan de nu al traditionele Groese Kermiskoers.
De route zal ongewijzigd
blijven ten opzichte van
vorig jaar, er zal dus weer
een kleine 40 kilometer
verreden worden. Iedereen
is van harte welkom om aan
te sluiten bij het peloton,
want het belooft net als
vorig jaar weer een unieke
koers te worden.
Op zondagmiddag 12 april
2020, zal de helse tocht
weer van start gaan. Om
12.30 uur zal er verzameld
worden bij de IJssalon de
Fontein, zodat om 13.00
uur de stalen rossen gestart
kunnen worden. Geschatte
aankomst tijd is 16.00 uur
op de markt in Groede, maar
dit is een flexibele eindtijd
en mede afhankelijk van
cafébazin Greet in St. Kruis…
Na het startschot zal het
befaamde “Rondje rond de

Markt” worden gereden met
de titelhouder voorop. Dit
jaar gaat deze eer naar Jan
Elfrink, die vorig jaar in een
zinderende eindstrijd als
eerste over de finish kwam.
Of hij de titel ook kan
prolongeren is nog maar de
vraag, want de concurrentie
heeft dit jaar niet stil gezeten.
En iedereen weet, ’t is
koersen tot aan de meet.

1. Jan Elfrink
2. Sven Wisse
3. 	Roel van Oirschot
4. Corneel Soeting
5. Gerjan de Hullu
6. Pim Jacobse
7. Leonard Paridaen
8. 	Robbert Klaaijsen
9. 	Robin Kooijman
10. Dirk van Gilst
11. Imre Hubregtsen
12. Bart van den Hemel
13. Jacco Ras
14. Conno Manneke
15. Arno van den Hemel

02u06m16s
z.t.
z.t.
z.t.
+18s
z.t.
z.t.
z.t.
z.t.
+1m13s
+1m19s
z.t.
z.t.
z.t.
z.t.
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dit jaar te moge
We hopen ook u
n!
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het Gr
verwelkomen in
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Noteer de volgende data alvast in jullie agenda’s:
Dit jaar organiseren we op
zaterdag 25 april
Koningsdag

zaterdag 21 november
Sinterklaasoptocht

donderdag 16 en
vrijdag 17 juli
Kindervakantieweek

Volg ons op Facebook en
Instagram voor alle details
van de activiteiten.

vrijdag 30 oktober
Halloween

Graag tot dan!

Nieuws v/h
Kindercomité

w ww.m
maak
konzzere
egio
odu
uurza
ame
er.nl

‘Sharon &
the outsiders’
winnen Groese
Pubquiz 2019

dat het slimste team afkomstig was uit ons eigen dorp.
Het Groese team ‘Sharon
& the outsiders’ ging er
vandoor met de prijzen!
Op de foto van links naar

rechts de organisatoren en
de winnaars: Laura Mookhoek, Ruben Dey, Arno van
den Hemel, Jan Elfrink,
Sharon Pieters, Jelko Sweegers.

Op zondag 22 december
werd er in ’t Overleg weer
gestreden om de befaamde
Groese Pubquiz. Eind
november gingen de
inschrijvingen open en
binnen 20 minuten was
het maximaal aantal teams
dat zich kon inschrijven al
bereikt. Dat geeft wel weer
hoe graag iedereen er bij wil
zijn, en terecht, want organisatoren Jelko Sweegers en
Laura Mookhoek hadden
ook dit jaar weer een topquiz in elkaar gestoken.
Er waren teams uit Oostburg,
Breskens en Hoofdplaat
aanwezig, maar na de finale
puntentelling bleek toch
14
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Een actieve
winterperiode
Museum Het Bolwerk

Op woensdag 22 januari hebben we een bezoek
gebracht aan het museum Het Bolwerk in
IJzendijke. Dit bezoek was in het thema van
de 75e jarige bevrijding.
We besteden in de klas veel aandacht aan
de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk tijdens
de geschiedenislessen, maar ook lezen we
’s morgens voor uit verschillende boeken
over de oorlog, zoals; Oorlogswinter,
Oorlogsgeheimen en het dagboek van
Anne Frank (de kinderversie: Buiten is
het oorlog).
Begin schooljaar zijn we op de fiets naar Groede
Podium geweest en hebben we een bezoek gebracht aan de tentoonstelling
van Switch Back.
Ook zijn we met het Cultuurmenu
naar de theatervoorstelling van
Oorlogsgeheimen geweest in het
Ledeltheater.

BHV-ers

De bedrijfshulpverleners op de
Meerstromenschool zijn: juf Esther,
juf Jodie en juf Ellen. Op de foto te zien
tijdens een BHV oefening.

16
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Actie buidels voor buideldieren
De kinderen van groep 7/8 hebben met de hulp
van oma’s buidelzakjes in de klas
genaaid voor de buideldieren in Australië.
De kinderen in de klas zijn erg betrokken
bij dit wereldnieuws!
Veel buideldieren zijn door de enorme
bosbranden hun eigen vertrouwde buidel
kwijt. Er zijn verschillende organisaties die
een oproep hebben gedaan om buidels te naaien
voor de door bosbranden getroffen dieren.
Wij hebben met de klas binnenzakjes genaaid.
Deze worden door de breigroep Ja-Wol in een
gebreid buitenzakje gedaan. Deze worden door
hen opgestuurd naar de Australische
organisatie Wires.
Door veel enthousiaste mensen zijn er al veel
jonge diertjes warm gehouden. En nu hebben
dus ook “onze” enthousiaste kinderen hun
steentje kunnen bijdragen aan dit
verschrikkelijke drama.

De Dorpsomroeper
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Trainer André de Nooijer
verlengt contract bij
Groede 1

Groede/Cadzand
O14 kampioen
najaarscompetitie.

Het team van O14-1 is
kampioen geworden in de
najaarscompetitie van de
4e klasse. Gedurende deze
competitie werden teams
als Arnemuiden O14-1,
GPC Vlissingen O14-1 en
Corn Boys O14-1 zonder
problemen en veelal met
grote cijfers verslagen.
Zonder puntverlies
betekende dit dus dat, met
bijbehorende tractor en
kar het kampioenschap
kon worden gevierd.
Uiteraard mocht ook de
kampioensschaal niet
ontbreken. De tocht eindigde
uiteindelijk bij de Zagerij,
waar ook de kampioensmedailles werden uitgereikt.
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Ook in het seizoen 2020/2021 zal André
de Nooijer trainer zijn van het eerste
elftal van v.v. Groede. Het wordt alweer
zijn zevende seizoen dat hij voor de
groep zal staan in Groede. De klik
tussen spelers en staf is er nog steeds en
zowel bestuur, staf als spelersgroep is
erg blij dat de samenwerking voort zal
gaan in het aankomende seizoen!

Groede/Cadzand
O14-1 naar
Engeland

In mei zal de jeugd van
O14-1 een bezoek brengen
aan Engeland, om precies te
zijn naar het plaatsje Deal

in het graafschap Kent, ook
wel bekend als de tuin van
Engeland. Tuinieren is echter
niet het hoofddoel van deze
reis, want er zal ook worden
gevoetbald.
Op het programma staat
een wedstrijd tegen de
leeftijdsgenootjes van Deal
Town Rangers FC.
Momenteel zijn trainers en
begeleiding druk bezig met
de voorbereidingen voor
deze trip, want er komt heel
wat bij kijken voordat er
vertrokken kan worden
naar Engeland.
Uiteraard zal er in de volgende edities verder verslag
worden gedaan van deze
buitenlandse trip.

Voetbalquiz
v.v. Groede
Zaterdag 21 maart 2020 is het weer zo ver, de jaarlijkse v.v. Groede voetbalquiz!
Quizmasters Ruben Deij & Arno van den Hemel zullen de parate voetbalkennis
van de verschillende teams weer gaan testen.
Duik dus nog snel even de voetbalstudieboeken in, zodat je beslagen ten ijs komt
op de 21e in voetbalkantine “Even samen”. Opgeven in teams van 2 personen kan
via ruben.deij@gmail.com of via Ruben Deij en/of Arno van den Hemel.
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‘t Muziek
‘Oppimpen’ kantine

Na goed overleg is besloten, dat
het weer eens tijd was om de
kantine van een nieuwe “look”
te voorzien. Dus eind januari
werd door verschillende
vrijwilligers aan de klus
begonnen. Er werd leeg geruimd, ontvet en
geschuurd (sommige waren zo enthousiast
aan het schuren, dat ze bijna onherkenbaar
naar huis gingen door het vele stof). Daarna
weer schoonmaken en afplakken, maar
toen moesten de kleuren gekozen worden.
Dat was nog niet zo makkelijk om een goede
combi te maken met de witte kozijnen en
de rode vloer. Na de honderden kleuren op
de kleurenwaaiers te hebben vergeleken,
werd het schuurpapier tegen de muur
gehouden en kwam er een verrassende
“match” uit de bus.
De verfploeg ging toen aan de slag en de
verf spatte alle kanten op, de verf zat tegen
het plafond en het leek wel een paintball
wedstrijd. Team wit tegen team…???
Gelukkig was de verf op waterbasis en
was alles zo weer schoon. Ben je benieuwd
naar het resultaat, kom eens langs voor een
drankje!

Evenementen

Na het spectaculaire ‘Glow in the dark’
event werd er in januari een oliebollen toss
georganiseerd in samenwerking met onze
tennisleraar Nico van Kerckhove. De oliebollen toss was ook een succes, met 32
aanmeldingen was het schema snel gevuld.
Er werden binnen en buiten met verschillende dubbelpartners leuke wedstrijdjes
gespeeld. De dag werd gezellig afgesloten
met een glaasje bubbels en een hartig hapje.

Borrel

Het volgende evenement voor de leden is
ook al weer gepland en wel op vrijdagavond
28 februari 2020 om half 8 in onze kantine.
Het betreft hier de jaarlijkse “borrelavond”
waarbij je onder het genot van een hapje
en een drankje bijgepraat wordt over de ins
and outs van onze club.

Verdere data:

2 april
Openings toss avond voor de volwassenen
5 april
Wafelenbak toss ochtend voor de jeugd
Denk je, na het lezen van deze “tennisblog”,
bij deze bloeiende, sprankelende opgepimpte
club wil ik ook wel lid worden! Ga naar
onze website en bekijk de mogelijkheden of
meld je aan via het aanmeldformulier.
P.S. Bij het schrijven van dit artikel (eind
januari ) wordt er nog steeds buiten
getennist op onze gravelbanen. Na een paar
lichte nachtvorstjes, werd de rolmachine
uit zijn winterstalling gehaald en nadat de
banen weer aangerold waren, konden de
“diehards” weer gezellig verder tennissen!

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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Poeh wat was 2019 een
druk jaar! Wel superleuk
natuurlijk ook, maar wist
u dat ’t Muziek zo’n 23
uitstappen per jaar heeft?
De meeste daarvan zijn
natuurlijk concerten,
festivals en uitstappen
met de Sint en Piet, maar
ook voor het opluisteren
van een kerstborrel,
kerstboomverbranding
of voor het rondbrengen
van flyers draaien we
onze hand niet om.
Afgelopen najaar hadden
we Sanne Pronk te gast
tijdens ons najaar concert
in de Protestantse Kerk
te Breskens. Zij heeft de
finale van Holland’s Got
Talent gehaald en heeft
samen met ons een aantal
prachtige musicalnummers ten gehore gebracht.
De kerk was prachtig
verlicht en zag er zelfs
niet meer uit als een kerk.
Ook de Volkskerstzang in
de Grote Kerk te Groede
was drukbezocht en erg
gezellig.
Nu is het dan ook weer tijd
om te gaan plannen voor
2020. We beginnen hier
meestal al eind 2019 mee en
informeren dan bij de andere
verenigingen wanneer er
iets op het programma staat,
zodat we niet tegelijkertijd
een concert houden.
Voorlopig kunnen we al
verklappen dat we op zondag 15 maart een concert
zullen geven in Eede.
Dit is vanwege het
Wilhelminaweekend wat

daar gehouden wordt ter
ere van 75 jaar grensoverschrijding van koningin
Wilhelmina. Dit hele
weekend staat er in Eede
een kampement en zijn er
diverse optredens en
activiteiten.

Ook is er dit jaar weer een
voorjaarsconcert op
zaterdag 28 maart in de
Protestantse Kerk te
Schoondijke en het
Zeeuws-Vlaams muziek
festival is dit jaar op zondag
21 juni tevens in Schoondijke.
Natuurlijk plannen we ook
nog zomerconcerten in
Groede en Breskens en zijn
er nog veel meer uitjes waar
we ons weer zullen laten
horen.
Vanzelfsprekend houden
we je via de streekmedia
en onze Facebookpagina
(https://www.facebook.
com/BreskensGroede/) weer
op de hoogte van alles wat
komen gaat.
Voor ’t Muziek zijn we nog
op zoek naar een of meerdere
bassisten of hoornisten.

Mocht je één van deze
instrumenten bespelen of
heb je interesse om dit te
gaan spelen, neem dan contact op met het secretariaat
of kom eens luisteren
bij een repetitieavond.
Natuurlijk zijn ook alle
andere instrumenten van
harte welkom!
De repetities zijn iedere
maandag (uitgezonderd
de feestdagen) in MFC
‘De Korre’ te Breskens. De
Muziekkidz repeteren van
16.30 uur tot 17.30 uur en
het grote orkest van 20.00
uur tot 21.30 uur. Graag tot
ziens!

De Dorpsomroeper
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De Groe in Quarantaine
Bij het schrijven van
deze column heeft het
Coronavirus zojuist voor
het eerst Europa bereikt.
Het virus dat afkomstig is
uit het Chinese Wuhan,
gelegen in de provincie
Hubei. Toen ik dat las
dacht ik aan een klein lief
boerendorpje in de bergen
van China, Wikipedia
vertelt echter iets anders.

Wuhan is namelijk een stad
van meer dan 10 miljoen
(!) inwoners en heeft
merkwaardig genoeg een
zogeheten “stedenband”
met Arnhem. Tjah, je vraagt
je dan toch af hoe komt
zo’n band tot stand, is er
dan een Wuhanees naar
Burgers’Zoo geweest in
Arnhem en hebben ze dan

nu plots een stedenband
met elkaar? Afijn, er zal vast
wel iets achter zitten wat
een simpele Groedenaar
niet zal begrijpen.
Maar dat Wuhan, van dus
meer dan 10 miljoen
inwoners, is eventjes in

quarantaine
geplaatst. Ja, leest u voorgaande zin nog maar eens
goed; een stad van meer dan
10 miljoen inwoners even in
quarantaine plaatsen. Dat
zou je eens op de Groe moeten proberen, dat lukt nooit.
Het begint al met het afsluiten
van alle toegangswegen
naar ons dorp. Dan heb ik
het over de postcode 4503.
De hoofdwegen komend
vanaf Breskens, Oostburg

en Nieuwvliet is denk ik
niet zo’n groot probleem.
Echter het afsluiten van al die
sluipweggetjes wordt een
stuk lastiger. Wat te denken
van de Blindenweg, een
grindpad waarmee je van
Schoondijke

de Groe binnenkomt. En
dan de Hogedijk en de
Herenweg, waarmee je
vanuit Breskens de Groe
kan binnensluipen. En dan
de ’s Gravelaarsweg, ik wed
dat u daar zelfs nog nooit
van gehoord hebt, maar via
die weg kan je wel vanuit
Sinte Pier onze postcode
bereiken. Dat zelfde geldt
voor de Geuzendijk, ook die
zal dan bewaakt moeten
worden.

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.
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En dan hebben we het nog
niet over de bouw van
noodziekenhuizen. In
Wuhan is er in acht dagen
tijd een noodziekenhuis
uit de grond gestampt voor
maar liefst 10.000 patiënten.
Ik kan u nu nogmaals vragen
de vorige zin te lezen, maar
u staat wellicht nergens
meer van te kijken wat
de Chinezen kunnen. Als
we dat in de Groe zouden
moeten doen, hebben we
daar wellicht iets langer dan
acht dagen voor nodig. Ter
vergelijking; het nieuwe
ziekenhuis in Knokke, het
AZ Zeno, is op 22 maart
2018 geopend. De start
van deze bouw was…. op
3 februari 2007. Een luchtige
11 jaar voor in totaal 270
bedden.

Nee het moge duidelijk zijn,
de Groe is niet klaar voor
een mogelijke pandemie.
Mocht het Coronavirus
west Zeeuws-Vlaanderen
bereiken, dan kruipen we
gewoon met z’n allen in
de Grote Kerk op de markt
en draaien we die op slot.
Zetten we er een paar
thermoskannen met koffie
en een paar kratten bier
neer en vragen we de Groese
muzikanten voor wat sfeer
te zorgen. Kan nog best
gezellig worden en houden
we het Coronavirus buiten
de deur. Best kans dat na
een paar dagen we allemaal
bevangen zijn met het
Jupiler-virus, maar dat zien
we dan wel weer.

Laten we hopen dat het
virus snel wordt ingeperkt
en dat ze in Wuhan weer
het gewone leven kunnen
oppakken. Dat ze weer
een onbekende Chinese
miljoenenstad kunnen zijn.
Dan kan ik ook weer zonder
mondkapje op d’n oek van
de straate gaan zitten. Kom
er gerust eens bij, drinken
we wat en hebben het nog
eens over hoe de Groe in
quarantaine moet. Ik zet ze
alvast koud in de koelkast,
de Corona’s met limoen.
S.Z.
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Foto
collage

Beelden zeggen vaak meer dan
woorden. Hieronder een korte
fotoreportage van gebeurtenissen
uit de afgelopen periode.

Nieuwe glasbak
De oude roestige glasbak
heeft plaatsgemaakt voor
een nieuwe versie. Dat ziet
er een stuk properder uit!

Kerstfair
Eind december werd er in de
Grote Kerk weer een Kerstfair
georganiseerd. Met dank aan
de vele vrijwilligers was het
een zeer geslaagd evenement
te noemen, waar circa 500 (!)
bezoekers op afgekomen zijn.

Winterevenementen
v.v. Groede
Tijdens de winterstop van het voetbalseizoen
heeft v.v. Groede weer enkele leuke
evenementen georganiseerd. Zo was er een
drukbezochte bingo en leken de oude tijden
weer te herleven toen de kantine ouderwets
volgeladen zat met kaarters die aan het
bieden en jokeren waren.
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Bob de Brouwers in het toekomstige
Brouwerslokaal
Aan de Brouwerijstraat in Groede is het
team van het Brouwerslokaal de afgelopen
periode flink bezig geweest. Met eigen handen
zijn ze druk bezig met het ruimen van
puin, verwijderen van houten balken en het
storten van zand en vloeren. Het project is te
volgen op social media (o.a. via Instagram brouwerslokaal. Leuk om te zien dat het
vooruit gaat, we wensen ze veel succes!

In Groede hebben we
2 Sluise Kanjers!
Het zijn gouden tijden voor Groedenaren
Amber Houtzager en Monika van de Ree.
In oktober werden ze wereldkampioen
tijdens het WK Living Statues en dat
is ook niet onopgemerkt gebleven
bij burgemeester Marga Vermue
van de gemeente Sluis. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente op
maandag 6 januari ontvingen de Groese
dames uit handen van de burgemeester
een ‘Sluise Kanjer’. Een award voor
inwoners van de gemeente die een
voorbeeld zijn voor de maatschappij.
Amber en Monika, we zijn trots op jullie!
Foto: Facebook Gemeente Sluis

Kerk uit de steigers
De schilders van VG schilderwerken
hebben hun werkzaamheden aan de
Grote Kerk afgerond en daarmee
zijn ook de steigers rondom de kerk
terug afgebroken. Voor sommige
omwonenden een hele opluchting,
want de doeken en de ijzers gaven
een boel kabaal tijdens de winterse
stormen.
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Op de foto vlnr: Stant Faas,
Herman de Poorter en Ronald
Zeegers. Op de foto ontbreekt
Lou Traas.

Vernieuwing CV
Ons bestuurslid Stant Faas
had een idee: “de verwarming van het gebouw van
de Soos te verbeteren”.
Waar nu 2 gaskachels de
zaal verwarmen en een geiser
in de keuken voor warm
water zorgde, zag hij het wel
zitten, als gepensioneerd
loodgieter, om in het gehele
gebouw C.V. aan te leggen.
Dit idee werd ondersteund
door het bestuur.
De tekening voor de aanleg
van de C.V. werd door Stant
gemaakt en voor de capaciteit
van de radiatoren werd de
hulp van Marnix Groosman
ingeroepen. Nadat alles was
getekend en uitgerekend
werden de materialen
besteld en opgehaald.
Begin november was het
dan zover, met behulp
van Lou Traas, Herman de
Poorter en Ronald Zeegers
werden eerst overal de
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radiatoren geplaatst. Stant
had als streefdatum 17
december, de Midwintermiddag, dan moest de C.V.
volledig operationeel zijn.
I.v.m. verhuur van het
gebouw kon er veertien
dagen niet gewerkt worden,
pas na 27 november konden
ze hun werkzaamheden
weer hervatten. Dat de
mannen daarna hard
hebben doorgewerkt blijkt
wel, want ons gebouw was
al ruim voor de Midwintermiddag volledig voorzien
van de verwarming van de
C.V.
Stant bedankt Lou, Herman
en Ronald voor de fijne
samenwerking.
Wij als bestuur bedanken
iedereen die ervoor heeft
gezorgd dat wij er nu met
1 tik op de toets warmpjes
bijzitten.

Tegen 20.00 uur was het
tijd om weer huiswaarts te
keren met een mooie
kalender en een pen,
gesponsord door Stant, ging
iedereen tevreden naar huis.

Midwintermiddag,
17 december
Midwintermiddag, een
samenvoeging van
onze sinterklaas- en
kerstmiddag.
Rond half 2 werd
iedereen verwelkomd
met een kopje koffie en
een stukje kerststaaf.
Na het welkomstwoord
van onze Voorzitter was
er een foto presentatie,
foto’s door de jaren heen
van allerlei activiteiten van
de Soos.
De dames van de Tijd van
Toen, dames uit het land
van Hulst, zorgden voor
2 x drie kwartier vermaak
en plezier. Anekdotes
werden er door de dames
verteld. Liedjes van toen,
zoals ‘daarbij de Waterkant’,
‘de Klok van Arnemuiden’

Namens het bestuur iedereen
bedankt voor zijn/haar
bijdrage aan deze geslaagde
Midwintermiddag.

Kerst workshop
in de Soos

enz. werden volop
meegezongen. Er werd
actief meegedaan door de
aanwezigen, lepeltjes tegen
de koffie kopjes bij het BIM
BAM van de Klok van
Arnemuiden en zelfs hier
en daar een dansje.

Zaterdag 14 december was
ons gebouw verhuurd voor
een Kerst Workshop. Na
ontvangst met koffie en iets
lekkers in de Fonteyn gingen
de 17 dames onder leiding
van Miranda richting de
Soos om er deze dag 2
kerststukken te maken.
’s Morgens werd er een

traditioneel tafelstuk
gemaakt, met voornamelijk
kerstgroen,
polygonum stokken
(Japanse duizendknoop)
en verschillende kerstdecoraties.
Tussen de middag werd een
uitgebreide lunch verzorgd
door Maartje, van de Fonteyn.
Ondanks dat iedereen gezellig
zat te kletsen met elkaar en
nog na genietend van de
heerlijke lunch werd het
tijd voor het tweede
kerststuk. Ditmaal was
gekozen voor een stuk op
een frame, met kerstgroen,
kerstdecoraties en verse
bloemen. Later werd deze
leuke dag afgesloten met
een hapje en een drankje.

Na dit alles was het tijd voor
de verloting, een spannend
moment, veel prijzen, maar
helaas heeft niet iedereen
prijs. Als afsluiting van de
Midwintermiddag hadden
Erik Aerens en Bram Buijck
voor een mooi 3 gangendiner gezorgd. Met als
voorgerecht een visbordje,
als hoofdmenu kip met
verschillende sauzen,
salades, aardappelkroketjes
en frites. En als nagerecht ijs
met warme kersen!
De complimenten aan de
koks, in een kleine keuken
voor 40 personen koken is
niet zo vanzelfsprekend,
iedereen heeft heerlijk
gegeten. Bedankt nogmaals!
De Dorpsomroeper
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Paas workshop

Op zaterdag 4 april 2020 wordt er door Miranda
een Paasworkshop georganiseerd in de Soos.
Deze dag start om 10.00 uur met koffie en diverse
soorten gebak (in de Fonteyn). Na de koffie wordt
het eerste paasstuk gemaakt, daarna lunch en in
de middag het tweede paasstuk. Ter afsluiting een
hapje en een drankje.
Informatie en aanmelden voor deze dag kan bij
Miranda (06 – 52456894).

Dig ita le
Do rp so mroe per
on tva ng en?

Beste
hondeneigenaren
U voelt het vermoedelijk al aankomen na deze
aanhef, dit stukje gaat over ergernis nummer 1 in
de openbare ruimte: hondendrollen. Net als ik dat
doe, wandelt u vaak met uw geliefde huisdier door
Groede. Tegenwoordig hebben we eindelijk iets
terug voor de hondenbelasting die we
betalen: poepzakjes, mooi verspreid over het
dorp aan verschillende palen. Velen maken
er al dankbaar gebruik van. Toch valt mij op
dat in letterlijk elke straat hondendrollen
liggen, in vele varianten. Ik zal niet
oeverloos zeuren, ik hou het bij dit: als je
geen zin hebt om te bukken, ga dan even
de polder in. In de berm, buiten
de bebouwde kom, mag je het
laten liggen. Tijs van Bragt

Grote Ker k Gro ede
we rkg roe pen!

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.

Bedrijfs Hulp
Verlening
Starterscursus
Heb jij nog geen BHV-diploma en zou je
deze graag willen behalen? Dat kan in
3 cursus-avonden in Groede! Data:
25 februari / 3 maart / 10 maart. Meer
info? Of zou je je graag willen opgeven?
Contactpersoon: Astrid van Damme.
Telnr: +31 6 21 53 89 28
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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.

BH V’ers ge zo ch t!

Grote Kerk Groede he
eft
aan een BHV-er! Wij regelmatig gebrek
tijdens bijeenkomstenzijn verplicht om
personen minstens éé met meer dan 50
BHV-er in huis te hebb n gediplomeerde
en
met ons in contact kun . Als jullie mensen
bereid zijn om die rol bijnen brengen die
zouden we daar heel bli ons te vervullen
niet veel tegenover he j mee zijn. Er staat
laa
ieder geval gratis bij s. We bieden in
festiviteit. Contactpers wonen van de
oon: Thijs Soeting

Vrijwilligers
gezocht!
Het Kindercomité is nog op zoek
naar vrijwilligers! Vind je het leuk om
bij één van de activiteiten te helpen
of in het comité te komen?
Aanmelden kan via
kindercomitegroede@gmail.com

Heeft u nog iets voor op het prikbord
in de Dorpsomroeper? Laat het ons
weten! Vraag en aanbod is welkom
op het prikbord in de Dorpsomroeper.
De Dorpsomroeper
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27 februari
Pubquiz
in de Groese Duintjes
28 februari
Jaarvergadering
LTV Con Forza
Onder het genot van een
hapje en een drankje wordt u
bijgepraat over de ins en outs
van de club, vanaf half 8 in de
kantine van de tennis
Zie pagina

A’j de weg
kwiet bin
Mo’j onder de
auto kieken

Aanleverdata
Dorpsomroeper
2020
Dit is de eerste Dorpsomroeper uitgave
van 2020. Voor het komende jaar is er
een schema opgesteld om voor iedereen
duidelijk te krijgen wanneer de Dorpsomroepers in het dorp bezorgd gaan
worden:
> 2e uitgave
25 maart
15 april

> 3e uitgave
25 juni
15 juli

> 4e uitgave
25 september
15 oktober

> 5e uitgave
25 november
15 december

Uiterlijke aanleverdatum:
In de brievenbus:
Elke bewoner van Groede kan deze Dorpsomroeper ontvangen. Kent u iemand die de
Dorpsomroeper niet ontvangt, laat het ons
weten via dorpsomroeper@gmail.com.
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1 maart
Hans van der Werf Live
in de Groese Duintjes
vanaf 15:30u
19 maart
Jaarpresentatie
Dorpsraad en
Verenigd Groede
aanvang om 20:00u in de
Seniorensoos Groede
21 maart:
Voetbalquiz v.v. Groede
25 maart
Cursus Dementie
vriendelijk
Gratis cursus
Zie pagina

4 april
Paasworkshop
in de Seniorensoos, meer
informatie in deze Dorpsomroeper, zie pagina
4 april
Goud van Oud
in de Groese Duintjes
5 april
Wafelenbak & Openingstoss
voor de jeugd bij LTV Con
Forza
10 tm 13 april
Groede Live! presenteert
JW Roy met band
Hier is het goed (Tour 2020)
Aanvang concert 20:30 uur,
deuren open om 19:45 uur
25 april
Koningsdag Groede
met o.a. spelletjes voor de
jeugd, een wedstrijd tussen de
veteranen van Groede en de
gemeente Sluis en natuurlijk..
Touwtrekken!
12 mei
Kledinginzameling
Meerstromenschool

26 maart
Pubquiz
in de Groese Duintjes

23 mei		
Break for Cover
in de Groese Duintjes

28 maart
Voorjaarsconcert
muziekvereniging
Groede - Breskens
in de Protestantse Kerk te
Schoondijke

6 juni			
Groede Live! presenteert
Jan Rot en Hans
Vandenburg
Aanvang concert 20:30 uur,
deuren open om 19:45 uur.

2 april
Eerste tossavond van
het seizoen
bij LTV Con Forza		
Daarna weer elke donderdag
vanaf 19:00u

12 tm 14 juni		
Oldtimer Weekend Groede
20 juni
De Avond van de Poëzie #9

Activiteiten
in Groede
Galerie EdeSart
In galerie EdeSart aan de
Molenstraat 18 in Groede is
een nieuwe expositie ingericht,
15 leerlingen van het tekenatelier van Wilma van de Lee
exposeren in de Galerie. Er is
gewerkt met het thema Zeeuws
Meisje met Humor. De opening
zal zijn 15 februari om 15 u en
is te bezichtigen tot 15 maart.
Iedereen welkom en toegang
gratis. Openingstijden vrijdag
,zaterdag en zondag van 13 u
tot 17 u.
Dorpsraad
Elke laatste maandag van
de maand van 19.00 uur tot
19.30 uur: Het “inloop-spreekhalf-uurtje” van de Dorpsraad
in ’t Torentje.
Inzameldata
oud Papier 2020
Oud papier: 8 februari, 14
maart, 11 april, 9 mei, 13 juni,
11 juli, 4 augustus,
12 september, 10 oktober,
14 november, 12 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!
Let op:
data gerectificeerd
dankzij
oplettende lezers!
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