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De zomer heeft plaats gemaakt voor de herfst. Deze is letterlijk en 
figuurlijk weggewaaid met een windkracht 10. Ze zeggen wel eens 
dat vrouwen krachtig zijn, maar mochten er de komende tijd baby’s 
geboren worden die Odette heten, berg je dan maar.

Uit alle hoeken van het dorp kwam de kreet: ’Zwo ehn we da nog 
nooit meehemaakt’. De regenmeters moesten meerdere malen geleegd 
worden en records werden gebroken. Naar verluidt is het dagrecord 
in Groede 57 mm. Mocht er iemand zijn die dit record gebroken heeft, 
horen we dit graag.

Daar waar we deze zomer allen zo gezellig aan het strandkotje zaten, 
zo moesten we nu met de tranen in ons ogen aanzien hoe Odette dat 
strandkotje als een kartonnen doosje omver had geblazen. Ja, lieve 
Groedenaren, de zomer is echt voorbij. De kastanjebomen op de Markt 
veranderen van blad, een ijsje wordt ingeruild voor een warme choco-
melk en een heerlijke borrel op het terras wordt ingeruild voor een 
knusse samenkomst in één van onze horecagelegenheden. 

We gaan een bijzondere herfst tegemoet want we zijn nog altijd niet 
van het coronavirus af. Het blijft een rode draad in ons huidige leven 
en we worden weer met onze neus op de feiten gedrukt. Daar waar  
we deze zomer voorzichtig een beetje van onze vrijheid mochten  
genieten, worden de teugels nu weer aangetrokken. Is het verkoudheid, 
griep of toch die vervelende corona..? Het blijft een vraag, dus blijf 
voorzichtig en zorg goed voor elkaar! En bij twijfel, doe een test. Al is het 
maar voor de mensen om je heen! Maar genoeg over het coronavirus, 
want gelukkig hebben we er voor kunnen zorgen dat deze Dorpsom-
roeper weer gevuld staat met het wel en wee, in en rondom Groede. 

Zo leest u onder andere het nieuws vanuit de Dorpsraad, hoe onze 
tennisvereniging de zomer is doorgekomen en hoe de start van het 
nieuwe seizoen van v.v. Groede is verlopen. Helaas gaan er de komende 
periode niet veel activiteiten door, maar mocht er iets zijn wat in 
aangepaste vorm georganiseerd wordt, komt dit zeker voorbij op de 
Facebookpagina van de Dorpsraad en Stichting Verenigd Groede. 

In deze uitgave leest u ook de oplossingen en de winnaar van ‘Raad de 
Plaat’ uit de vorige editie! We willen iedereen bedanken die hier aan 
mee gedaan heeft. Erg leuk om zoveel inzendingen binnen te krijgen!

Heeft u iets gezien in of rondom Groede, of 
heeft u nog leuke stukken voor de volgende 
editie? Schroom dan niet en stuur ze op naar: 
dorpsomroeper@gmail.com. Een beetje hulp 
kunnen we altijd gebruiken!

Veel leesplezier!
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Nieuws v/d
Dorpsraad

update Groede 
Fit 2025
In de voorgaande editie van 
de Dorpsomroeper hebben 
wij u op de hoogte gebracht 
van het project “Groede FIT 
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Parkeer & Verkeer
In de Brouwerijstraat is er een parkeerverbod  
ingesteld aan beide kanten. Dit betekent dat er 
in de Brouwerijstraat alleen nog maar in de 
vakken geparkeerd mag worden, de gemeente 
heeft aangegeven hier op te zullen handhaven 
de komende periodes. 

Het verkeerscirculatie plan is nogmaals onder 
de aandacht gebracht bij de gemeente om 
de doorstroming in het dorp te bespoedigen. 
Afgelopen zomer liep het meerdere malen 
spaak, met name op en rondom de Markt.

We ontvingen daarnaast een opmerking/klacht 
over het kruispunt Brouwerijstraat/Traverse, 
dat deze onoverzichtelijk is en je vanuit de 
Brouwerijstraat met de auto moet wachten 
op het fietspad om het verkeer te kunnen 
zien in de Traverse. We hebben deze opmerking 
gedeeld met de gemeente en gaan kijken of er 
hier een oplossing voor is. 

De gemeente Sluis is bezig 
om een lange termijn visie 
op te stellen voor onze ge-
meente genaamd “Krachtig 
Verbonden”. Een onderdeel 
van dit visiedocument is het 
thema “Wonen”, waarvan 
wij weten dat dit onderwerp 
leeft onder de Groedena-
ren. Momenteel is er de 
mogelijkheid om input en 
feedback te geven op het 
visie document. Wij  
willen dit moment graag 

aangrijpen om naar uw 
mening te vragen omtrent 
het onderwerp “Wonen”, 
welke essentieel is voor ons. 
Daarom hebben wij een 
enquête opgesteld voor u, 
zodat wij gerichte feedback 
kunnen geven op het visie 
document.
Hopelijk kunt u een paar 
minuten de tijd nemen om 
deze enquête in te vullen en 

Enquête wonen 
in Groede

zodoende ons als dorpsraad 
Groede te helpen in de 
terugkoppeling richting 
gemeente Sluis. U kunt de 
enquête vinden op www.
groede.net/dorpsraad. U 
kunt ook altijd een mailtje 
sturen naar dorpsraadgroede 
@gmail.com, dan helpen 
wij u met het invullen van 
deze enquête. 

World clean up Day Op 19 september was het de World Clean 
Up Day, waar we in Groede ook aandacht 
aan wilden besteden. De opkomst viel ietwat 
tegen, maar met een aantal Groedenaren 
hebben we het dorp toch maar weer wat 
schoner gemaakt. Er werd van alle soorten 
zwerfafval gevonden, die je ook kon afkruisen 
op de Zwerfafval Bingo! Van blikjes, flesjes, 
dopjes en chipszakjes tot mondkapjes, 
tampons, koffiepads, (gevulde) honden-
poepzakjes, pleisters, aanstekers, sigaretten, 
batterijen en zelfs een voorbehoedsmiddel 
op de markt aan toe! Natuurlijk was er ook 
tijd voor een bakje koffie. Uiteindelijk 12 
volle vuilniszakken aan zwerfvuil opge-
haald, de Groe is dus nog schoner geworden. 
Bedankt aan de deelnemers voor de gezellige 
en vooral nuttige middag!

2025”. Een eerste schets van 
het project is ondertussen 
gemaakt en we zijn bezig 
om het financiële plaatje 
rond te krijgen. Daarnaast 
krijgen we ondersteuning 
van de Koninklijke Neder-
landse Heide Maatschappij 

die ons gaan ondersteunen 
in dit project. Ook zijn er 
plannen om rondom het 
project, wat nu nog in de 
steigers staat, een leuk 
evenement te organiseren 
aankomende zomer. 

In het najaar van 2015 hebben 
we studio Raven benaderd om de 
Dorpsomroeper in een ‘nieuw jasje’ 
te steken en het ontwerp en de lay-
out van de Dorpsomroeper te gaan 
verzorgen. En daar hebben we nog 
geen moment spijt van gehad, studio 
Raven weet er elke editie weer een 
leuke creatieve draai aan te geven. 
Namens de redactie en stichting  
Verenigd Groede willen we studio  
Raven hiervoor bedanken en we 
hopen deze samenwerking nog  
lang te mogen voortzetten.

Jubileum!
Dit is alweer de 25e editie dat de Dorpsomroeper een  
beroep mag doen op het werk van studio Raven. 



6 DE  DORPSOMROEPER

Op 3 september deelden de drie 
Zeeuws-Vlaamse Lionsafdelingen de 
cultuurprijzen uit in het Scheldetheater 
in terneuzen. tweeduizend euro voor 
Groede Festival, tweeduizend euro voor 
Museum Sluiskil en tweeduizend euro 
voor camere van Rhetorica de 
transfiguratie te Hulst. 

We zijn natuurlijk enorm blij en trots met 
deze prijs, dat in zekere zin een prijs voor 
het dorp Groede is. Wat is het jammer dat 
we het dit jaar vanwege Covid-19 niet hebben 

ontvangt Lions 
cultuurprijs voor 
de regio West 
Zeeuws-Vlaanderen

kunnen gebruiken. We zien de geldprijs als 
een extra stimulans om volgend jaar weer 
een mooi festival neer te zetten in het eerste 
weekend van september. 

Burgemeester Marga Vermue van Sluis 
lichtte het juryrapport toe.
“Het concert op zaterdag in de Grote Kerk 
op het mooie marktplein. Op zondag volgt 
een zorgvuldig samengestelde waaier van 
theater, muziek, dans en beeldende kunst, 
maar dan in de openlucht rondom de kerk. 
Het zaterdagconcert is betaald, maar het 
openluchtprogramma op zondag is helemaal 
gratis. Inmiddels wordt het sfeervolle en iedere 
keer weer verrassende festival door jong en 
oud zeer geroemd. Dit alles ontstond uit een 
behoefte om opbrengsten te genereren om de 
gezichtsbepalende Grote Kerk in het centrum 
te behouden. Als cultuurcentrum en om zo ook 
de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van 
het historische dorpje Groede vast te houden, 
zowel voor buitenstaanders als voor de eigen 
bewoners. Uiteindelijk werd dit festival 
gerealiseerd door het organiserende vrijwilligers-
comité omringd door een grote schare aan 
bijkomende vrijwilligers in een intensieve 
samenwerking met de lokale horeca en andere 
ondernemers, de verenigingen en de overige 
bewoners.
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De jury waardeert met name:
-  het buitengewone hoge kwaliteit- en amuse-

mentsgehalte van het geboden programma;
-  het unieke aanvullende karakter op het 

cultuuraanbod in de regio;
-  de kansen die geboden worden aan zowel 

opkomende als gevestigde lokale en regionale 
kunstenaars en gezelschappen;

-  de betrokkenheid en saamhorigheid die de  
organisatie van het festival in de kleine 
lokale gemeenschap teweegbrengt;

- en de gratis toegang voor het publiek.

Daarom wordt Groede Festival de  
Lionscultuurprijs 2019 voor de regio West 
Zeeuws-Vlaanderen van harte gegund.”
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Mijn naam is Nathalie toesseint. ik geef 
al zo’n 15 jaar met veel plezier Pilates-
lessen, waarvan de afgelopen vijf jaar in 
mijn woonplaats Breskens in MFc De 
korre. Sinds 18 september is daar een 
mooie locatie bij gekomen: de gymzaal 
van MFc ’t torentje in Groede. Daar geef 
ik nu iedere vrijdagavond 19.00-20.00 
uur Pilatesles.

Pilates is een trainingsvorm voor lichaam 
en geest, die al meer dan 100 jaar geleden 
werd ontwikkeld door Joseph H. Pilates 
(1880-1967). De methode is gericht op het 
bevorderen van de beheersing, soepelheid, 
coördinatie en kracht van de spieren. Con-
trole en correcte uitvoering staan centraal, 
flankademhaling en het bewustzijn om de 
juiste spieren te laten werken vormen de 
basis van iedere oefening. Bij Pilates voer je 
de bewegingen uit vanuit je krachtcentrum 
of “powerhouse”. Het powerhouse wordt ge-
vormd door de diepliggende buikspieren, de 
bekkenbodemspieren en de stabiliserende 
rugspieren rondom de wervelkolom. Door 
training van het “powerhouse” ontstaat als 
het ware een korset van spieren dat steun 
en stabiliteit aan de wervelkolom en het 
bekken geeft.

Als je regelmatig en met precisie Pilates- 
oefeningen uitvoert, zul je veel sterker en 
flexibeler worden en ontspant tegelijkertijd 
je geest. Ook zullen je wervelkolom en je 
gewrichten veel beweeglijker worden. Je 
buikspieren en bekkenbodemspieren zullen 
enorm versterken. Je longcapaciteit en je 
bloedcirculatie nemen toe. Hierdoor zal je 
totale lichaamshouding verbeteren en zul 
je uiteindelijk “lichaamsbewust bewegen”, 
wat grote voordelen biedt in je dagelijks 
leven. Je leert je lichaam opnieuw een goede 
houding aan te nemen en goed te bewegen, 
wat je je hele leven lang zult vasthouden. 

Pilates in 
’t torentje

Zomaar wat andere voordelen van Pilates: 
een verbeterde ademhaling, platte buik, 
strakkere dijen en billen, verbeterde bot-
dichtheid, verbeterde bloedsomloop, grotere 
capaciteit van de luchtwegen en meer 
energie, toename van het zelfvertrouwen en 
een in balans gebracht lichaam.

Voor wie?
Pilates is bedoeld voor elk niveau en past 
bij alle leeftijden, mannen en vrouwen. Het 
is belangrijk dat je je lichaam niet verder 
forceert dan het punt van soepele bewegingen. 
Dat verschilt per persoon. Nadat je de 
beweging onder de knie hebt, kun je deze 
perfectioneren. Ben je al wat verder gevorderd, 
dan kun je de oefeningen ook op een andere 
manier uitvoeren. Wordt je beperkt in je 
bewegingen door bijvoorbeeld een blessure, 
dan kunnen oefeningen daarop worden 
aangepast. Zelfs als je zwanger bent kun je 
nog vrij lang Pilates uitoefenen en ook na de 
zwangerschap of een kwetsuur is Pilates een 
goede methode om je stabiliteit en kracht 
op een verantwoorde manier weer op te 
bouwen.

Wat heb je nodig?
De oefeningen worden op een oefenmat  
uitgevoerd, die ik in eerste instantie 
beschikbaar kan stellen. Trek gemakkelijk 
zittende kleding aan waar je goed in kunt 
bewegen, het liefst zonder ritsen of knopen. 
(Sport)schoenen zijn niet nodig, want je 
moet je voeten vrij kunnen laten bewegen. 
Verder heb je een handdoek voor op de mat 
nodig en eventueel een extra handdoek 
voor onder je hoofd. 

Pilates Body & Mind 
06-46766163 
bodymind.nathalie@gmail.com

Tijdens de lessen maak ik regelmatig gebruik 
van verschillende materialen, zoals een weer-
standsring, oefenballen en een stretchband. 
Dit zorgt voor een leuke variatie en maakt de 
oefeningen soms net wat spannender.

interesse?
Ben je al bekend met Pilates en wil je meedoen? 
Of wil je weten of Pilates iets voor je is? Kom 
gerust eens langs voor een gratis proefles. 
Iedere vrijdagavond 19.00-20.00 uur Pilates-
les in de gymzaal van MFC ’t Torentje in 
Groede. Wel graag even vooraf aanmelden, 
zodat je zeker weet dat er plek is. 

creatieve dagen 
bij EdeSart 
Een samenkomst van moderne kunst 
en creatieve kerstarrangementen

In het weekend van 11- 12 december en 
18 -19 december zullen er een paar 
gezellige, creatieve dagen worden 
georganiseerd bij EdeSart aan de 
Molenstraat 18 in Groede.

Tussen de moderne kunst en design van 
Edwin de Smet staan de kerststukjes, 
kransen en andere kerstarrangementen 
gemaakt door Miranda Roth-Morel. 
Deze zijn hier ook te koop en/of te 
bestellen. 

De vrijdagen zijn we open van 13-17 
uur en de zaterdagen van 11-17 uur. 

EdeSart, Molenstraat 18 in Groede. 

Voor info en /of bestellingen:
Edwin: 06-10881938
Miranda: 06-52456894
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CRISISSYMPOSIUMCRISISSYMPOSIUMCRISISSYMPOSIUM

CRISISSYMPOSIUM
Woensdag 18 november 2020

Stikstof en Corona

LEDELTHEATER
20.00 - 22.00 uur

Bezoek onze website: 
www.duurzaamgroede

Crisis Panel: 
prof dr Jan Willem Erisman, ecoloog

drs Anita Pijpelink, gedeputeerde Zeeland
prof dr Peter Rottier, viroloog

Discussie leiding: 
prof dr Marjolein Antonius, communicatie

92 plaatsen gratis entree
Inschrijving verplicht: 

ruudgroe@zeeland.nl

Collectief 
woningverbetering
De stichting Duurzaam Groede heeft in  
samenwerking met diverse partners een plan 
ontwikkeld om te komen tot een meer gezamen- 
lijke verduurzaming van de particuliere woning. 
Uitgangspunt is: door bundelen van mensen, 
wensen en kennis kan verduurzamen wellicht 
interessant worden. Gebleken is dat “van 
het gas af” vaak een brug te ver is. Om toch 
energiegebruik te kunnen verminderen 
in de woning moeten vaak maatregelen 
worden genomen. Dit varieert van zuiniger 
verlichting en huishoudelijke apparaten tot 
dubbelglas, wand- of dakisolatie of verwar-
mingsinstallatie.

Om nu de belangstelling in Groede te inven-
tariseren is een samenwerking ontstaan met 
“energiek Zeeland”, Zeeuwind, Marsaki en 
de Hogeschool Zeeland in Middelburg.

Twee studenten van de HZ hebben hier een 
studieopdracht door verkregen: “Collectief 
verduurzamen particulier woningbezit”. Met 
Groede als onderzoekslocatie. De woningen 
in Groede zijn uiterst divers en van zeer 
uiteenlopende bouwjaren.

Om in contact te komen met eigenaren 
die eventueel willen deelnemen aan een 
collectief, zal er binnenkort een flyer in de 

bus vallen met daarop enige uitleg en het 
contactadres waar deelnemers zich kunnen 
melden. Dit is een onderzoek en deelname 
is geheel vrij, geen verplichting tot het con-
creet overgaan van maatregelen.

Het doel is om te kijken of er, door samen-
werking, advies, inkoop en uitvoering van 
verbeteringen, ook voordeel en kennis-
vergroting te behalen valt. Zowel voor de 
woningeigenaar als voor de uitvoerenden.

We hopen als initiatiefnemer op respons. 
Zijn er nu al vragen kan u terecht op:  
info@duurzaamgroede.nl.

Werkgroep 
Duurzaam voedsel
De werkgroep Duurzaam voedsel orga-
niseert normaliter elk jaar in september 
een symposium met een proeverij in de 
Grote Kerk te Groede. Vanwege de Covid-19 
beperkingen kan deze niet doorgaan. Maar 
er is een alternatieve locatie gevonden, het 
Ledel Theater in Oostburg. Daar kan wel 
het symposium, maar niet de markt met 
proeverijen, doorgaan. Voor het symposium 
is gekozen voor de actuele onderwerpen.

Het wordt een (crisis)symposium over de 
STIKSTOF en COVID-crisis. Op woensdag 
18 november om 20.00 uur in het Ledel 
Theater te Oostburg. Het crisis panel omvat 
drie deskundigen: prof Erisman (ecoloog), 
drs. Pijpelink (gedeputeerde) en prof Rottier 
(viroloog). De discussie geschiedt o.l.v. prof 

Antonius (communicatie).
Met enige trots moet vermeld 
worden dat drie van deze vier 
deskundigen, Zeeuwen zijn.

DE STIKSTOF problematiek 
herinneren we ons o.a. door de 
tractor manifestatie op het  
Malieveld. Aan bod zullen 
komen o.a. “Gangbare landbouw 
versus Ecologische landbouw“ 
en “Houtbouw versus Steenbouw“.
De COVID-crisis kwam hard aan 
bij de totale lock down in maart 
2020. Aan bod zullen komen o.a.: 
“Betrouwbaarheid COVID 19 
vaccin” en “Aanval immuun- 
systeem op COVID-virus”.

Wij hopen op een kritische zaal 
en zullen de gasten niet lastig-
vallen met ellenlange betogen. 
Alle gasten kunnen m.b.v. hun 
telefoon interactief deelnemen 
aan het symposium. 

Kom en praat mee, 
de toegang is gratis.

I.v.m. de CORONA-maatregelen zijn er slechts 92 plaatsen beschikbaar en is vooraf 
aanmelding voor dit symposium noodzakelijk. Aanmelden met naam en telefoon-
nummer via: ruudgroe@zeelandnet.nl.

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  DORPSOMROEPER 1312 DE  DORPSOMROEPER

Gezien in Groede
“Wat zijn toch die katoenen zakjes in de bomen van onze straat?” vragen 
sommige bewoners van de Casembrootstraat zich af. Een oplettende lezer 
stuurde ons deze foto’s toe en dat riep wel wat vragen op. U moet maar eens 
opletten als u de nieuwe wijk binnen rijdt; u ziet de zakjes aan verschillende 
bomen hangen aan de linkse kant van de straat. We zijn erg benieuwd naar 
de reden hiervan. Als iemand weet waarom deze zakjes daar hangen, dan 
horen we dat graag per mail via dorpsomroeper@gmail.com. 

Lieve kinderen,
De evenementen die we gaan 
organiseren zullen er anders uit 
zien. Halloween zal dit jaar niet 
doorgaan en hoe de Sint in Groe-
de zal komen weten we nog niet. 

De evenementen voor volgend 
jaar gaan we wel voorbereiden, 
maar ook daarvoor blijft het 
onzeker of ze door kunnen gaan 
en in welke vorm. 

Houd onze Facebook-pagina in de 
gaten voor de updates.

Heb je nog vragen of ideeën? 
Neem gerust contact met ons op. 

Voor nu, geniet van elkaar, wees 
lief voor elkaar en blijf gezond.

Veel groetjes van het  
kindercomité,
Sytske en Ellis

Dinsdag 10 november a.s. is het weer de 
landelijke Dag van de Mantelzorg. Op 
deze dag schenken ook wij als gemeente 
weer extra aandacht aan mantelzorgers 
in onze gemeente. Dit doen we door 
bij alle aangemelde mantelzorgers een 
mooie attentie te laten bezorgen. Man-
telzorgers zijn personen die (minstens 
6 uur per week, voor de minimale duur 
van drie maanden) voor een naaste 
zorgen.

Wij willen graag uw medewerking vragen 
om de bij u bekende mantelzorgers bij 
ons aan te melden. Let op: Mantelzorgers 
dienen ieder jaar opnieuw aangemeld te 
worden. Mantelzorgers die vorig jaar een 
attentie ontvingen, moeten dus dit jaar 
opnieuw aangemeld worden. 

Wilt u een of meerdere mantelzorgers 
aanmelden? Dan adviseren wij u dit 
duidelijk aan de mantelzorger(s) te 
vermelden zodat de mantelzorger zich 
hiervoor, indien gewenst, bij u af kan 
melden. Dit in het kader van de privacy- 
wet. We vinden het van belang om 
opnieuw zoveel mogelijk mantelzorgers 
te bereiken tijdens deze dag. Hoewel we 
al veel mantelzorgers in beeld hebben, 
zijn er nog steeds velen die zich hier niet 
bewust van zijn en niet weten welke 
mogelijkheden voor ondersteuning ze 
kunnen raadplegen.

Jonge Mantelzorgers.
Graag willen wij dit jaar ook extra aandacht 
vragen voor de jonge mantelzorgers (6 
t/m 23 jaar). 1 op de 4 kinderen/ jongeren 
zorgt thuis mee voor een gezinslid. Om 
deze groep in beeld te krijgen in onze 
gemeente willen we ook uw mede- 
werking vragen door deze kinderen/ 
jongeren aan te melden voor de dag van 
de Mantelzorg. Voor hen zullen we deze 
dag een speciale attentie bezorgen.
In verband met de AVG is het wel van  
belang toestemming van ouders te vragen 
bij aanmelding van kinderen jonger dan 
18 jaar. 

U kunt alle mantelzorgers aanmelden 
tot uiterlijk maandag 26 oktober op 
verschillende manieren:
-  Bij voorkeur digitaal online via  

deze link: shorturl.at/bkEU7
- Of via mantelzorg@gemeentesluis.nl

Na aanmelding ontvangen de mantelzorgers 
op 10 november een attentie.

Voor meer informatie kunt u contact met 
mij opnemen, sociaal makelaar Jessica 
van As. Ik ben bereikbaar via 
mantelzorg@gemeentesluis.nl 
of tel: 140117.

Wij danken u van harte voor uw  
medewerking!

Aanmelden mantel-
zorgers voor Dag van 
de Mantelzorg 2020
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 ‘t Muziek
Voor iedereen was het de 
afgelopen maanden een 
bijzondere tijd. Graag  
vertellen we wat dit 
voor ons als muzikanten 
teweeg gebracht heeft. 

Het begon al meteen in 
het weekend van 14 en 15 
maart. Er was ter ere van de 
75-jarige herdenking aan 
de Tweede Wereldoorlog 
een Wilhelminaweekend 
georganiseerd. Op zaterdag 
14 maart een rondgang 
door de verschillende 
kernen, zoals deze toen na 
de bevrijding ook is gereden 

door Koningin Wilhelmina. 
In Schoondijke en Breskens 
zouden we een aantal num-
mers ten gehore brengen. 
Op zondag stond er een 
concert in Eede met zang en 
doedelzak op het programma, 
maar ook deze kon niet 
doorgaan. Zuur natuurlijk 
voor alles en iedereen van 
de organisatie die hiervoor 
alles hebben geregeld en 
voor alle deelnemers die 
nu ineens thuis moesten 
blijven. Dat was echter 
nog maar het begin van 
een lange en onzekere tijd. 
Steeds meer optredens zoals 

Koningsdag, Avondvier-
daagse, Visserijfeesten en 
de zomerconcerten werden 
gecanceld. Later kwam daar 
ook nog de herdenking van 
11 september in Breskens 
bij. Het wachten op betere 
berichten werd doorgebracht 
met lezen, overleggen, 
informatie inwinnen en 
bedenken hoe en wanneer 
gaan we verder. Als we verder 
mogen wat mag en kan er 
dan wel??

Op 1 juli kwam er echter 
een lichtpuntje en mocht er 
weer gerepeteerd worden. 
Niet zoals voorheen met 
z’n allen tegelijk, maar in 
groepen en natuurlijk op 1,5 
meter afstand. Op maandag 
6 juli was het zover en 
mochten de koperblazers het 
spits afbijten. Die moesten 
na 3 kwartier oefenen snel 
alles opruimen en inpakken, 
want daarna kwam de 
desinfectieploeg alles 
schoonmaken. Vervolgens 
mochten de houtblazers de 
ruimte betreden om ook 
weer 3 kwartier te kunnen 
repeteren. De leden van het 
slagwerk konden lekker blij-
ven zitten en mochten de 2 

groepen steeds volledig begeleiden. Na 
een paar weken brak de zomervakantie 
aan en konden we niet meer in MFC 
‘De Korre’ terecht. Wel mochten we een 
paar weken komen repeteren in MFC 
’t Torentje in Groede, waar we in de 
gymzaal met z’n allen een 3-tal weken 
hebben geblazen en dat was erg fijn! Bij 
deze dan ook nogmaals hartelijk dank 
hiervoor!!

Na de zomervakantie konden we weer 
terug naar Breskens en daar zijn we 
sindsdien weer druk aan de slag. Onder-
tussen zijn we ook met de Gemeente 
Sluis steeds in gesprek geweest om toch 
misschien ergens een buitenconcertje 
te mogen organiseren. Hiervoor is veel 
gebeld, gemaild en overlegd en ja, het 
mocht! De toestemming was binnen om 
op zondag 4 oktober een tuinconcert te 
mogen geven. Helaas was de vreugde 
van korte duur, want dezelfde avond 
nog, kwam de overheid met nieuwe, 
strengere maatregelen en moesten we 
het helaas afzeggen. Jammer en begrij-
pelijk, maar we laten ons niet kisten. 
We blijven zoeken naar mogelijkheden 
voor misschien wel een kerst- 
concertje in december? Wie weet! 

De jeugdgroepen van onze verenigingen 
hebben op 28 maart jongstleden nog wel 
een concertje gegeven, maar dan zonder 
publiek. Hiervan zijn wel opnames ge-
maakt, dus heb je het gemist? Kijk en/of 
luister dan naar: https://bit.ly/36g1TCy en  
https://youtu.be/NP8kiyoJjN4.

DORPSWiNkEL 
VAN iWAARDEN

 Laat u verrassen.
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Een bijzonder onderzoek 
naar vondelingen uit 
de 19e eeuw leidde dhr. 
Daniel de Baets richting 
Groede. tijdens zijn 
onderzoek stuitte hij 
namelijk op een vrouw 
die de achternaam draagt 
van ons dorp; Henriette 
de Groede. Hoe dat kan en 
hoe dhr. de Baets tot deze 
ontdekking is gekomen, 
leest u hieronder. 

De naam doet ons denken 
aan een adellijke titel,  
blijkbaar een utopie! Het 
verhaal lijkt uit een film te 
komen, maar de harde realiteit 
bewijst het tegendeel. Op 
datum van 12 oktober 1802 
werd men in de gemeente 
Groede geconfronteerd met 
een opmerkelijke gebeur-
tenis, al gauw zal zich het 
nieuws verspreiden van 
een gevonden kind bij het 
levenloze lichaam van haar 
moeder. 

De Zuidelijke Nederlanden 
en Vlaanderen leeft onder 
het juk der Franse overheer-
sing, en iedere gemeente 
onder het bewind van  
Napoleon werd verplicht 
zijn inwoners te registreren 
o.a. in geboorteakten en  
bevolkingsregisters. Zo werd 
Henriette ingeschreven in 
het geboorteregister van 
Groede, non-fictie en geen 
verhaaltje meer, zo lezen 
we uit de vertaalde tekst 
van burgemeester Leendert 
Verplanke het volgende:

Henriette de Groede

Gemeentehuis van de gemeente Groede, 4e gemeentelijk arron-
dissement, departement van de Schelde. 22 vendemiaire jaar XI 
van de Franse Republiek. Geboorteakte van Henriette de Groede, 
geboren…, dochter van…

Het geslacht van het genoemde kind is herkend als zijnde vrouwelijk; 
de akte die ons werd toegezonden door de vrederechter en de officier 
van politie van het kanton Oostburg is van volgende inhoud:  
Vandaag 20 vendemiaire jaar XI van de Franse Republiek, wij  
D. Du Rie, vrederechter en gerechtelijk politieofficier van het 
kanton Oostburg, geïnformeerd zijnde dat er is gevonden dezelfde 
morgen in een hoop stro op een weide van Jacques Verduyn. Het 
lijk van een vrouw die men reeds enkele dagen ervoor had zien bedelen 
in de omgeving, vergezeld van een kind van ongeveer 5 à 6 jaar.

Ik heb onmiddellijk het betreffende lijk geïnspecteerd om er mij van 
te verzekeren of er enige papieren te vinden zijn die aanwijzingen 
zouden kunnen geven over de naam, de geboorteplaats of andere 
aanwijzingen betreffende de overledene, alsook om te weten welke 
de voorafgaande omstandigheden zijn van het overlijden in geval 
er sporen van geweld zouden kunnen opgemerkt worden.

Maar zoals men op het lijk geen enkel papier heeft gevonden, niet 
meer dan een paar kleine aanwijzingen van geweld, hebben wij 
besloten ten gevolge van haar sobere kledij, dat zij een Française 
was. Immers `hetzelfde lijk verraadt tekenen van hongersnood en 
ongezondheid, die haar krachten hebben ondermijnd en die ons 
doen geloven dat de hongersnood en de miserie de voorafgaande 
oorzaken zijn van haar overlijden, op de welke en bij gebrek 
aan aanwijzingen wij het genoemde lijk hebben begraven op de 
gebruikelijke manier. 

Vervolgens heb ik het kind onderzocht dat in de nabijheid van het 
lijk aanwezig was en dat Frans sprak: ik vond dat het van het 
vrouwelijk geslacht was en ongeveer 5 à 6 jaar oud op zicht; het 
had bijna geen kleding aan, behalve een mandvormig hoedje, een 
hemd, een klein manteltje en een onderrokje, alles gedegradeerd 
door de ouderdom, het gebruik en het ongedierte, terwijl er weinig 
restte om te herkennen zowel wat de stof betreft als de kleur ervan.

Het ondervraagde kind kon ons geen enkele aanwijzing geven 
in verband met geboorteplaats of familienaam, zich beperkend 
te zeggen dat zijn moeder overleden was en dat zijzelf Henriette 
noemde, met het gevolg dat we ze bij gebrek aan andere aan-
wijzingen de naam hebben gegeven van Henriette de Groede. 
We hebben vervolgens het kind verlost van zijn ongedierte en 
het doen kleden zoveel als nodig en bij hoogdringendheid tot het 
zal voorzien zijn van onderhoud door hen aan wie het wordt 
toevertrouwd.

Ten slotte hebben we het proces verbaal opgemaakt in overeen-
stemming met de macht die ons werd verleend door de wet van 
19 december 1792 en hebben getekend voor bevestiging: 
D. Du Rie vrederechter en J.J. Bourdeau, greffier ad interim.

Overeenkomstig de wet, geverifieerd door ons Leendert Verplanke, 
burgemeester en officier van de burgerlijke stand van de inwoners 
van de gemeente Groede, kanton Oostburg, 4e gemeentelijk arron-
dissement, departement van de Schelde.

1, folio 82) op 10 november 
1802 (19 Brumaire an XI) 
bijna één maand na haar 
vinding.

We zien dat ze besteed 
werd bij het gezin van 
Jossé de Smet te Destel-
bergen voor een jaarlijkse 
vergoeding van 48 frank. 
Op 30 juni 1809 werden de 
vergoedingen stop gezet, om 
reden van haar afdanking. 
Henriette was ondertussen 
12 jaar geworden, er werd 
verondersteld dat vanaf dan 
zij zich zelf kon voorzien 
in haar behoeften door te 
gaan werken als spinster. 
Jossé de Smet liet toe dat 
ze bleef wonen, echter met 
de overeenkomst dat zij 
de zuurverdiende centen 
moest afstaan aan hem voor 
haar onderhoud.

Het leven gaat verder en 
Henriette was ondertussen 
ongeveer 27 jaar geworden 
als ze beviel van een doch-
tertje. Haar buitenechtelijk 
kind werd geboren op 31 
mei 1824, het kreeg de naam 
Marie Christina de Groede, 
zal Henriette dezelfde weg 
inslaan als haar moeder? >>

Uit moederliefde betaalde 
ze haar eigen leven door 
het geen wat ze nog bezat te 
schenken aan haar kind.
Henriette was geen vonde-
ling of verlaten kind maar 
het slachtoffer van een 
harde tijd.

Er werd besloten 
het meisje over te 
brengen naar het 
Godshuis in Gent 
(Sint-Jan in d’Olie 
nabij Sint-Jacobs 
in het centrum 
van Gent), waar 
ook vondelingen 
terecht kwamen. 
In het jaar 1820 
werd er een 
vondelingen-

schuif geïnstalleerd (de Rol-
le, ook de draaipoort en in 
het Frans le Tour genoemd), 
deze zou blijven bestaan 
tot het jaar 1863. Henriette 
werd ingeschreven in het 
vondelingenregister (boek 
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Stem op LtV  
con Forza
Als je lid bent van de Rabo-
bank kan je tot 25 oktober 
stemmen op onze vereniging. 
Maar hoe breng je je stem 
uit? Door in te loggen in de 
app van/of op de website 
van de Rabobank. En via 
‘Zelf regelen’ vervolgens 
‘Mijn Lidmaatschap’ kan 
je klikken op Rabo Club-
Support en dan kun je je 
stem(men) uit brengen op 
LTV Con Forza.

Hiermee kunnen we een  
financiële ondersteuning 
ontvangen en samen met een 
gedeelte van het sponsor- 
geld de tennislessen voor 
de jeugdleden bekostigen. 
Het is een kleine moeite, die 
zeer gewaardeerd wordt!

LtV con Forza  
haalt de pers 
In het advertentieblad van 
16 september, stond een 
leuk artikel met foto. Hierin 

werd het reilen en zeilen 
van de club omschreven. 
Heb je dit gemist, geen 
probleem, want op krant.
zva.nu/reader/21668 kun 
je het gewoon nog eens 
teruglezen.

competitie
De KNLTB voorjaarscompe-
titie is dit jaar door de coro-
na verzet naar het najaar.  
En heet nu KNLTB competitie 
2020, namens onze club, 
hebben 2 ploegen zich inge-
schreven. Het damesdubbel-
team op de vrijdagavond en 
de mixeddubbelploeg op de 
zaterdag. Bij het schrijven 
van dit artikel is de competitie 
ongeveer op de helft.
In de volgende Dorpsomroeper  
kun je dus de eindresultaten 
van de ploegen lezen. Kan 

je niet zolang wachten, op 
mijnknltb.toernooi.nl kun 
je wekelijks de uitslagen 
vinden.

toss
Op de donderdagavond 
wordt er nog steeds ge-
tennist (als het weer het 
toelaat), vanaf 19:00 uur 
wordt er verzameld voor de 
wekelijkse tennistoss. Ook 
op de zondagmorgen vanaf 
half 10 wordt menig wed-
strijdje gespeeld. Ben je nog 
geen lid van onze club, maar 
heb je zin om deze leuke 
sport te proberen, kom dan 
eens langs op één van deze 
dagen. 

Heb je vroeger al getennist en wil je je racket uit de wilgen halen? Vul dan direct het 
aanmeldformulier in op onze website www.con-forza.nl en wordt lid! Ook alle overige 
informatie over onze tennis/jeu de boules vereniging is hierop te vinden.

>> Gelukkig niet. Een zekere 
Judocus Van Laecken kruist 
haar pad, het verliefde 
koppel stapt in het huwe-
lijksbootje op 18 april 1825 
te Destelbergen, haar doch-
tertje van 11 maanden werd 
gewettigd door het huwelijk 
en kreeg de achternaam 
‘Van Laecken’. 

Het jonge koppel nestelt 
zich in Oostakker–Sloten-
dries, vader Judocus als 
landbouwer en moeder 
Henriette als huisvrouw. Dit 
was nodig, want er werden 
nog 11 kinderen geboren. 
Een kroostrijk gezin mag je 
wel zeggen.

10 Maart 1852, Henriette 
verliest haar echtgenoot 
Judocus Van Laecken, 63 
jaar. Zij zal alleen het gezin 
verder onderhouden als 
landbouwster samen met 
haar overgebleven kinderen. 
Voor haar overlijden moet 
ze nog de dood van haar 
eerst geboren kind verwerken. 

Maria Christina Van Laeken 
(ex Maria Christina de 
Groede) overleden te Gent 
31/01/1860 – 35 jaar. In haar 
huis Phenixstraat, weduwe 
van Bernardus De Wilde 
– echtgenote van Carolus 
Ludovicus Verleyen.

Henriette de Groede over-
leed te Oostakker op 27 
februari 1866 in haar huis 
sectie C nummer 70.

In het jaar Achtien honderd zesen zestig den achten twintigsten 
february ten negen uren ’s morgens voor ons Amand Geers 
voorloopigen aangeweezen schepenen gedelegueerden ambtenaar 
van den burgerlijken stand der gemeente van Oostakker regterlijk 
arrondissement Gent Provintie Oostvlaanderen is verschenen 
Bernardus Van Laecken oud negen en twintig jaren olieslager 
knegt zoon van de overledene en Paulus De Weirdt oud vijf en 
veertig jaren veldwachter geen maagschap van d’overledene beide 
woonende binnen dit gemeente welke ons hebben verklaard dat 
gisteren zeven en twintigsten february ten twaalf uren ‘s middags 
Henrica de Groede oud dry en zestig jaren gevonden in de geente 
Groede provintie Zeeland dochter van onbekend weduwe van 
Judocus Van Laecken overleden is in haar huis Sectie C n° 70 
welke wij na voorlezingen benevens de tweede declarant hebben 
geteekend den eersten verklaard niet te kunnen als ongeleerd en 
beide de comparanten woonen binne dit gemeente.

In haar overlijdensakte 
staan enkele fouten: Henrica 
(Henriette) moet ongeveer 
69 jaar geweest zijn, men 
rekende het jaar vanaf haar 
vinding echter ze was toen 
reeds 5 à 6 jaar oud. De aan-
gifte werd gedaan door de 
zoon, Bernardus genaamd 
29 jaar oud maar vermoe-
delijk was het Leonardus 
wat overeenkomt met zijn 
geboortejaar.

Tot zover een stukje geschie-
denis en het levensverhaal 
van een historisch persoon 
met een unieke achternaam; 
Henriette de Groede. 
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Raad de plaat!
in de vorige editie van de 
Dorpsomroeper hebben 
we uw kennis van het 
dorp getest met Raad de 
Plaat. Negen verschillende 
foto’s uit het dorp hebben 
we geplaatst, waarbij 
telkens de vraag was in 
welke straat de fotograaf 
de foto had genomen. 

Er zijn blijkbaar veel Groede- 
naren met kennis van het 
dorp, want we waren blij 
verrast door het aantal 

de Oplossing en de Winnaar
inzendingen met goede ant-
woorden die we per mail en 
per post van jullie hebben 
mogen ontvangen. Hartstikke 
leuk dat we zoveel respons 
kregen!

In de afbeelding hieronder 
kunt u zien waar de 
foto’s in het dorp zijn 
genomen. Uiteindelijk 
heeft dit geleid tot 
het enige correcte 
antwoord: 
cORONAtiJD. 

1

6

3

9

8

47

52

Onder de inzendingen met 
goede antwoorden hebben 
we een mooie Groese prijs 
verloot. De gelukkige 

winnaars van dit 
prijspakket zijn  
Rie en Arcène 
Buijsse geworden 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

uit de Casembrootstraat. Toevallig 
waren zij ook de eersten die het correcte 
antwoord wisten in te zenden naar de 
redactie. Als oud gemeentewerker van 
Groede kent Arcène zowat alle plekjes 
in het dorp en samen met zijn vrouw Rie 
kijken ze vanuit hun huis uit op het bord 
waar bij Plaat 7 naar wordt gevraagd. De 
oplossing van Raad de Plaat kwam in 
huize Buijsse daarom al snel boven tafel. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Bedankt allemaal voor jullie deelname en 
wie weet tot een volgende Raad de Plaat!

1
2

3 4

5

6

7 8

9
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start nieuw schooljaar
Wij zijn het schooljaar knallend gestart op 
maandag 24 augustus. We wensen alle 
leerlingen een fantastisch schooljaar toe!

Schooljudo
De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn vanaf de derde 
week dit schooljaar gestart met Schooljudo. Dit 
schooljudo project volgen we voor vier weken. De 
judoleraar Liam Mulder van Sportschool Geelhoed 
geeft de lessen bij ons op school. Hij leert de kinderen 
over de Schooljudo-waarden: vertrouwen, samen- 
werken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline 
en plezier. Kinderen krijgen les op echte judomatten 
en in complete Schooljudo-pakken. De gymzaal is 
een echte ‘dojo’. Schooljudo helpt docenten bij het 
creëren van een veilige en fijne sfeer. Zo wordt er 
een significante bijdrage geleverd aan de fysieke,  
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van 
een kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. 
Inmiddels zijn de judolessen afgerond en hebben  
alle kinderen een Schooljudo diploma gekregen! 

Mad Science 
Een Mad Science professor 
heeft bij ons op woensdag 
9 september een gave show 
gegeven.

Eerst heeft u nog een update 
tegoed van de laatste weken 
van het vorige schooljaar. 

De laatste schoolweek voor 
de zomervakantie hebben 
we er op de Meerstromen-
school een feestweek van 
gemaakt. Zo zijn we met alle 
kinderen van de school op 
maandag een ijsje gaan eten 
bij de Fonteyn in Groede 
om alle kinderen die jarig 
waren tijdens de coronape-
riode wat extra in het zon-
netje te zetten en op dinsdag 
hebben we frietjes gegeten 
van De Zagerij. Alle groepen 
hebben verder leuke activi-
teiten ondernomen. 

Afscheid groep 8
Ook is groep 8 op school-
kamp gegaan. Dit was een 
beetje anders dan anders 
(zoals alles vorig schooljaar 
een beetje anders was). Maar 
het was zeker niet minder 
leuk!

Op woensdagmorgen gingen 
we naar de Boerenhoeve in 
Nieuwvliet. We hebben daar 
geklommen boven en onder 
de grond en hebben we 
leren boogschieten. Daarna 
zijn we naar Moio Beach 
in Cadzand gegaan. Daar 
hebben we het spel “Shoot 
out” onder het paviljoen 
gedaan. Toen de regen klaar 
was zijn we de zee ingegaan 
op de “Super Sup” en ook 
nog even met de “Raft”. Het 
weer liet het niet toe om 
nog lekker op het strand te 
blijven wat eigenlijk wel 
onze bedoeling was. Daar-
om zijn we gaan bowlen op 
Schoneveld in Breskens. 
Na het bowlen zijn we 
terug naar school gegaan en 
hebben we de “slaapzaal” 
in orde gemaakt. Daarna 
kwam Lizzy van De Zagerij 
frietjes brengen en hebben 
we in de klas gegeten.
Als toetje hebben we een 

ijsje bij de Fonteyn gehaald. 
Heerlijk! Met een volle buik 
zijn we op de fiets naar 
Groede Podium vertrokken 
en daar zijn we gaan laser 
gamen. Dat was erg leuk! 
Zeker toen het al een beetje 
donker begon te worden. 
Rond een uurtje of tien zijn 
we (door de regen) terug 
naar school gefietst. Op 
school heeft iedereen zijn 
pyjama aangedaan, hebben 
we een filmzaal gemaakt 
met meegebrachte kussens 
en zitzakken. Van film 
kijken is er niet veel terecht 
gekomen, want we hadden 
meer zin in verstoppertje 
spelen in de school! Rond 
twee uur zijn we gaan slapen 
en de volgende morgen 
werden de kinderen om half 
zeven wakker gemaakt door 
juf Jodie en juf Carolien. We 
hebben toen alles opge-
ruimd en snel weer inge-
pakt. Om half acht werden 
we verwacht bij de Fonteyn, 
want daar stond er voor ons 
een heerlijk ontbijtje klaar. 
Ook waren alle andere juf-
fen daar om daar samen met 
groep 8 te ontbijten.
Kortom een leuk, druk en 
vol programma! Iedereen 
heeft enorm genoten en 
ging moe en voldaan naar 
huis.

We zijn inmiddels al weer 
een paar weken bezig en er is 
al weer heel wat ondernomen 
op de Meerstromenschool. 

25-jarig onderwijsjubileum 
van juf Monique
We willen juf Monique (juf van groep 3 
en 4 bij ons op de Meerstromenschool) 
van harte feliciteren met haar 25-jarig 
onderwijsjubileum! Wat zijn we blij dat ze 
van deze 25 jaar ook al wat jaren bij ons op 
school aan het werk is! We hopen natuur-
lijk dat ze ook nog heel wat jaren blijft! 

Prentenboek  
‘Fantasiewolkjes’
De kleuters hebben bezoek gehad van 
mevr. Anouschka Harms. Zij is de schrijfster 
van het boek ‘Fantasiewolkjes’. Ze heeft een 
aantal gedichten en een sprookje verteld 
over dieren. De kleuters hebben genoten! 

Gefeliciteerd
juf Monique!

let’s 
Go
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Project groep 8 
Groep 8 doet dit jaar ook weer mee aan een 
project in samenwerking met het Zwin 
College. Groep 8 bezoekt dit schooljaar 
vier keer het Zwin College op woensdag-
ochtend. Tijdens deze ochtenden worden 
2 lesuren verzorgd door de eigen leerkracht 
en één lesuur wordt verzorgd door een leerkracht van het Zwin College. Kinde-
ren 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 een dagdeel meelopen op de 
Meerstromenschool 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. 

Logopedie op school
Vanaf 1 september is logopediste Ann Moens werkzaam bij ons op 
school op woensdagochtend. De vestiging op school is onderdeel 
van de praktijk in IJzendijke. De kinderen kunnen dan onder 
schooltijd, in overleg met de leerkracht, door haar gezien worden 
voor spraak- taal- stem- en gehoorproblemen. Ouders zullen ook 
een deel van de consulten aanwezig zijn. 
Door logopedische zorg op school te organiseren blijven de kin-
deren in een vertrouwde omgeving en missen zij zo min mogelijk 
onderwijstijd. Daarnaast heeft Ann intensief contact met de 
leerkrachten en intern begeleider om de zorg voor de kinderen nog 
beter af te stemmen. Zo maken wij samen de zorg effectiever en 
efficiënter.

Leesontwikkeling in groep 3
De leesontwikkeling in groep 3 gaat altijd ontzettend 
snel! Ze hebben inmiddels Kern start en Kern 
1 van de methode Veilig Leren Lezen afgerond. 
Elke kern heeft een thema, dat geïntroduceerd 
wordt met behulp van een ankerverhaal. In Kern 
start ontdekken leren het systeem van ‘schrift’. 
Woorden bestaan uit losse letters en met die losse 
letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. 
Bijvoorbeeld: ‘vis’ bestaat uit de letters v-i-s. Van 
vis kun je weer heel makkelijk -is- maken. En  
met de -m- die je leert bij ‘maan’ kun je dan weer 
-mis- maken. Het lijkt zo simpel, maar voor de  
kinderen het een heel erg grote ontdekking! Na 
elke kern krijgende kinderen een leesdiploma 
van de woordjes die ze bij de desbetreffende kern 
hebben geleerd. Knap werk groep 3! 

Appelmoes maken groep 1 en 2
Op het schoolplein van groep 1 en 2 staan 8 fruitbomen. 
We hebben 6 appelbomen, 1 perenboom en 1 pruimen-
boom. De kinderen volgen al enige tijd de groei van de 
appels (en het andere fruit). Van bloesem tot nu! Zo af 
en toe moet er natuurlijk ook eens geproefd worden. 
En eindelijk konden ze dan samen met de juf de appels 
plukken en hebben ze appelmoes van onze ‘eigen appels’ 
gemaakt! Dit was een hele happening. 
Heel de school mocht meegenieten van de heerlijke geur 
maar de kinderen van groep 1 en 2 ook van de smaak!

Striptekenen groep 5 en 6
De kinderen van groep 5 en 6 hebben een gastles 
striptekenen gehad van Erik van Tuijn, georgani-
seerd oor het Cultuurmenu. Deze bekende strip- 
tekenaar woont ver weg en daarom hebben we dit 
digitaal gedaan via Teams. Dit was de eerste keer 
dat we een gastles digitaal volgden, maar het was 
een groot succes! 
Hij leerde de kinderen dat ze met een paar basislijnen 
en figuren, alles kunnen tekenen wat ze maar 
willen. Hierna volgen er enkele lessen in de klas 
waarin een kort stripverhaal ontstaat.

Bag2school
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de kledinginzameling via Bag-
2school. De volgende kledinginzameling is op woensdag 11 november 
2020. Wanneer u al zakken met kleding heeft en daar al graag vanaf wilt, 
mag u deze altijd binnen in het halletje aan de voordeur zetten. Wanneer 
u meer informatie wilt over Bag2school, dan kunt u dit terugvinden op 
de website www.bag2school.nl.
 

Sociale Projecten
Om het samen spelen te stimuleren tijdens 
de pauzes organiseren we een aantal keer per 
jaar sociale projecten. Afgelopen weken zijn de 
‘wieltjesweek’ en de ‘week van het knikkeren’ 
al aan bod gekomen. Tijdens de wieltjesweek 
mogen de kinderen op een vooraf afgesproken 
dag steps, skateboards en skeelers meenemen 
naar school en hier tijdens de pauzes gebruik 
van maken. Ook wordt er tijdens deze week 
een gymles in het teken van de wieltjesweek 
gegeven. Tijdens de week van het knikker 
worden er potjes geknikkerd of zelfs een hele 
knikkercompetitie opgezet! 

MMMM..
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Hoewel corona nog niet 
verslagen is als tegenstan-
der, zijn zowel bij senioren 
als jeugd de voetbalcompeti-
ties van start gegaan. Met in 
acht neming van de inmid-
dels bekende maatregelen, 
wordt dan maar getracht 
om de fysieke tegenstanders 
op het veld te verslaan.

Senioren
De KNVB verraste vriend 
en vijand door voor het 1e 
elftal een competitie met 
16 ploegen te organiseren. 
Dit betekent dat we weer op 
bezoek mogen bij, de vorig 
seizoen nog 5e klassers, 
Hoofdplaat, Aardenburg, 
Corn Boys, Graauw en 
SDO’63. Verder begint na 
eerst een halve competitie, 
in februari de 2e volledige 
en aparte competities tussen 
de nummers 1-8 en 9-16. 
In de tweede wedstrijd van 
het seizoen werd al direct 
een mooie 3-1 overwin-
ning geboekt op buurman 
Breskens!
Groede 2 zag haar onge-
slagen status van het, niet 
uitgespeelde, vorige seizoen 
in de 5e klasse, door de 
KNVB beloond worden met 
promotie naar de 4e klasse. 
In de eerste wedstrijd lieten 
ze direct zien dat ze ook in 

de 4e klasse een tegenstan-
der zijn om rekening mee te 
houden, er werd namelijk 
met 1-5 gewonnen van 
Sluis 2. 
Voor Groede 3 dit seizoen 
eveneens een (naams)
verandering. Met buurtver-
eniging Schoondijke werd 
een compromis gesloten 
om elkaar de helpende 
hand toe te steken, hetgeen 
resulteerde in ST Groede/
Schoondijke 3 gedurende 
dit seizoen. Ze spelen in 
het blauw en dat is voor de 
mannen van Schoondijke 
nog wel eens wennen, na de 
wedstrijd opgevangen in de 
kantine bij de mannen van 
Schoondijke: “In het begin 
dacht ik dat ik zo weinig af-
speelmogelijkheden had in 
het veld, maar toen bedacht 
ik me weer dat we hier niet 
in geel-rood, maar in het 
blauw spelen…”

Jeugd
Inmiddels zijn alle jeugd-
teams aan de (najaars)
competitie begonnen. Voor 
de oudere teams begon 
het seizoen met de beker-
wedstrijden. Uiteindelijk 
bereikte alleen Cadzand/
Groede JO15-1 de volgende 
ronde. Het team heeft, als 
bekerwinnaar bij de JO14 
van vorig jaar, een reputa-
tie als ‘cupfighter’ en mag 
het in de volgende ronde 
opnemen tegen Patrijzen uit 
’s-Heerenhoek.

Mini’s (O7)
De jongste jeugd begon het 
nieuwe voetbalseizoen met 
een toernooi in Groede, 
waar onze vereniging gast-
heer was voor de leeftijd-
genootjes van Sluis en Aar-
denburg. Het enthousiasme, 
inzet en energie straalde er 
van af. Het begin van een 
voetbalcarrière was gezet!

Reclamedoeken
Sinds kort bestaat bij VV 
Groede de mogelijkheid 

Het voetbalseizoen is voor v.v. Groede al in maart ten einde gekomen. De doelen zijn inmiddels van 
het veld en de velden zijn opnieuw doorgezaaid en worden beregend. De veldmeester krabte eens 
goed achter zijn oren: “Zo vroeg, dat heb ik nog nooit meegemaakt”. We vermoeden dat bij aanvang 
van seizoen 2020/2021 de velden er als een biljartlaken bij zullen liggen..!

voor het plaatsen van een 
reclamedoek. Bedrijven 
kunnen zo op een grote 
en duidelijke manier hun 
naam en/of logo presente-
ren. Zij, die hiervoor interes-
se hebben, kunnen contact 
opnemen met het bestuur. 
Let wel, het aanbod in het 
aantal plaatsen hiervoor is 
beperkt.

Scorebord
Tijdens één van de 
voorjaarsstormen is het 
scorebord omgewaaid. Ge-
lukkig beschikt v.v. Groede 
over een zeer bekwame 
klusploeg, die ook voor 
zulke klusjes de hand niet 
omdraait. 

Renovatie kantine
De kantine van onze ver-
eniging mag dan niet in de 
steigers staan, de face-lift is 
er niet minder om. De oude 
berging is inmiddels ver-
vangen door een droge en 
geïsoleerde versie, toiletten 
en keuken zijn of worden 
aangepast naar ruimtes 
die passen bij deze tijd en 
ook het dak is vervangen, 
hetgeen in de toekomst geen 

lekkages meer zal opleve-
ren. De bedoeling is om 
aan het eind van het jaar 
te kunnen pronken met 
een fraai gerenoveerde 
kantine, welke past bij 
deze tijd en waarmee we 
ons in de toekomst weer 
als een goede gastheer 
voor leden, bezoekers en 
tegenstanders kunnen 
presenteren.
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Het Groes-talige Gewest
in plaats van dat zij zich 
moesten voegen onder de 
Vlaamse gemeenschap, de 
Franse gemeenschap, de 
Waalse gemeenschap, de 
Brusselse gemeenschap 
of de Duitstalige gemeen-
schap. Wat dat betreft is dat 
België toch ook een bijzonder 
land hè. Dat wordt dan 
in principe in twee delen 
gesplitst; Vlaanderen, het 
Vlaamse Gewest en Wallonië, 
het Waalse Gewest. Maar 
dat was eigenlijk te mak-
kelijk om uit te leggen dus 
hebben ze nog lukraak een 
stad gepakt die ook maar 
een gewest op zichzelf 
moest worden; genaamd 
het Brussels Hoofdstedelijk 
gewest. 

Maar goed, dat bleek nog 
steeds wel in een kwartier 
uit te leggen. Dus besloten ze 
het nog wat ingewikkelder 
te maken, want in België 
wonen er ook een aantal die 
een aardig woordje Duits 
klappen, dus die moesten 
ook maar een eigen gemeen-
schap hebben “de Duitstalige 
Gemeenschap”. Maar ja, 
nu hadden die Belgen die 
Duits praten een eigen ge-
meenschap, maar waarom 

Heeft u hem al gezien? 
Spiksplinter-nieuw, vers 
van de pers, hij hangt 
weer op! Het kombord  
van Groede. 

Een hele zomer lang kwam 
ik vanaf Oostburg de Groe 
binnen gereden en kreeg ik 
maar niet die bevestiging 
waar ik naar op zoek was. 
De bevestiging dat ik 
inderdaad het mooiste dorp 
van Zeeland binnen reed, de 
bevestiging dat ik gearriveerd 
was in Groede. Het bord 
was namelijk gestolen, 
weggewaaid, of opgelost, 
in ieder geval hing hij niet 
meer waar hij moest hangen. 
Wellicht is u het niet opge- 
vallen, maar ik had er toch 
moeite mee. En als je er 
eenmaal op gaat letten, dan 
kan je het niet meer “niet 
zien”. Natuurlijk wist ik wel 
dat ik Groede binnen kwam 
rijden, maar je bent toch op 
zoek naar bevestiging.

Neem nu de Belgen, die 
weten vast ook wel dat hun 
nationaliteit Belg is. Maar ik 
mag aannemen dat zij ook 
weer opgelucht adem haalden 
toen er eind september weer 
een nationale regering was, 

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. 

hadden de Frans sprekende 
en Nederlands sprekende 
Belgen dat dan niet? Konden 
ze geen antwoord op geven, 
dus die kregen ook een 
eigen gemeenschap. Maar 
goed, in Brussel hadden ze 
zowel een Franstalige als 
Nederlandstalige gemeen-
schap, dus daar is dan weer 
een Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 
voor opgericht (ik heb het 
ook niet verzonnen). 

Moet je toch eens voorstellen 
dat we de Groe zo zouden 
verdelen. Dan kan ik me 
voorstellen dat we een  
onderscheid maken tussen 
de Groese polder en de Groe 
centrum, maar dat is voor 
Belgse begrippen te simpel. 
Dus maken we van de  
Brouwerijstraat, Woordweg, 
Noordweg I & II het Groede- 
Noord-Gewest. Van de 
Nieuwstraat, Molenstraat 
en de Slijkstraat maken we 
het Groede-West-Gewest, de 
nieuwe wijk is natuurlijk 
een begrip opzich, dus die 
bombarderen we tot “de 
Nieuwe Wijk Gemeenschap”. 
Ik heb begrepen dat de 
Voorstraat een eigen app-
groep heeft, dus die vormen 

dan maar zelf een gemeenschap lijkt me; 
de Voorstraattalige Gemeenschap. De 
Schuitvlotstraat en Everaarslaan zijn toch 
wel belangrijke straten in Groede, dus die 
vormen het Hoofd-Straatelijk Gewest. In 
de Ellenstraat zijn veel tweede woningen 
te vinden, dus daar maken we dan de 
Duitstalige Gemeenschap van, waar de 
Walenstraat natuurlijk bij de Waalse  
Gemeenschap behoort. En dan hebben we 
nog de Traverse, dat het Franse woord is 
voor oversteken. Dus welke gemeenschap 
zij vormen lijkt me dan ook duidelijk. 

Dat zou toch mooi zijn dat elke afdeling 
dan zijn eigen leider kiest en dat deze 
dan elk jaar samen komen om het wel 
en wee te bespreken in de Groe. Laten we 
het houden op elke eerste woensdag van 
oktober, verzamelen ze op de muziektent 
waar elke leider zijn zegje kan doen en 
vervolgens kan er een discussie gestart 
worden over de toekomst van Groede. Dat 
wordt genieten geblazen, ik ga mijn stoel 
alvast neerzetten op d’n Oek van de Straat. 
Je mag er gerust bij komen zitten hoor, ik 
zal wel voor de koffie zorgen en je krijgt er 
nog een paptaart bij ook!

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

wwwww.mmaakkoonzzereegiooduuuurzaameer.nl
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Zo’n 17 jaar geleden werd in Groede voor 
de laatste keer het oud papier opgehaald 
met een trekker en een platte kar met wat 
lege kisten erop. De toen 18-jarige Wouter 
de Houck werkte in die tijd bij de firma van 
Gansenwinkel en had net z’n vrachtwagen 
rijbewijs gehaald. Hoe makkelijk zou het 
wel niet zijn voor v.v. Groede, naar wie de 
inkomsten van het oud papier gaan, om in 
plaats van met een trekker, het oud papier 
op te halen met een vrachtwagen. Hij ging 
in gesprek met de voetbalvereniging en 
zoals menig Groedenaar Wouter kent, was 
het ‘zo gezegd, zo gedaan’. 

Het was rond de kermis van Groede in 
het jaar 2004 dat hij voor het eerst met de 
vrachtwagen in Groede rondging om oud 
papier op te halen. Groede was het eerste 
dorp in de streek waar het oud papier werd 
opgehaald met de vrachtwagen, vandaag de 
dag is het niet anders meer denkbaar bij alle 
omliggende dorpen. Elke maand zagen we 
Wouter vrolijk met z’n blauwe vrachtwa-
gen door de Groe rijden om het oud papier 
op te halen, tegenwoordig onder de vlag 
van Renewi, maar de blauwe (Groese) kleur 
is altijd gebleven. Met hulp van vrijwilligers 
van v.v. Groede reed hij z’n ronde door het 
buitengebied en het centrum van Groede. 
Als er een beetje druk op de ketel zat, kon 
de ronde in 3,5 uur gereden zijn. Maar er 
waren ook wel eens zaterdagen dat menig 
Groedenaar tijdens de ronde 
klaar stond met een bakje kof-
fie, waardoor de rondes ook 
wel eens het dub-
bele van die 3,5 uur 
hebben geduurd. 

De 200e keer is de 
laatste keer voor 
Wouter de Houck

Maar die rondes, met een praatje hier en een 
praatje daar, dat waren voor Wouter vaak de 
mooiste zaterdagen. 

Hij heeft geen maand gemist sinds 2004. 
Enkel door corona ging het in april dit jaar 
niet door, maar alle andere maanden heeft 
hij vanaf 2004 onafgebroken trouw zijn oud 
papier ronde door Groede gereden. En dat 
mag je bewonderenswaardig noemen! Zelfs 
toen hij enkele jaren geleden een zware 
operatie achter de rug had, zat hij 2 dagen 
later (niet geheel op advies van de artsen) 
weer op de vrachtwagen om het oud papier 
in Groede op te halen. 

Door het nieuwe afvalbeleid van de 
gemeente Sluis, zal per 1 januari 2021 het 
oud papier doordeweeks worden opgehaald 
door de ZRD. Dat betekent dat Wouter op 
zaterdag 12 december 2020 zijn laatste oud 
papier ronde door Groede zal rijden. En als 
u goed heeft meegerekend, is dit voor Wou-
ter ook de 200e keer dat hij het oud papier 

zal ophalen in Groede. Een symboli-
scher afscheid kan haast niet. 

Wouter, hartstikke bedankt 
voor hetgeen je in al die jaren 

betekent hebt voor Groede! 
En ondanks dat je niet meer 

bij ons langs komt tijdens je oud 
papier ronde, mag je daarom nog 

wel eens om de koffie komen op de 
zaterdagmiddag!

De Polder 
Schittert!
Op maandag 28 december 
zal er een corona-proof 
rondrit georganiseerd  
worden door de onderne-
mingsvereniging Nieuwvliet, 
met ondersteuning van 
onder andere Verenigd 
Groede. Met de auto kan 
men tussen 18:00 en 20:00 
uur instromen in een route 
van rond de 30 kilometer. 
Een route door de polders 
van Nieuwvliet, Cadzand, 
Zuidzande, Retranchement 
en ook door onze mooie  
polder in de Groe. Onderweg 
zal er voor entertainment 
gezorgd worden en eet- en 
drinkgelegenheden, waarbij 
het niet nodig is om uit de 
auto te komen. 

In de komende weken zal er 
meer duidelijkheid komen 
en zal de route ook bekend 
gemaakt worden, hierover 
zal u meer gaan lezen op 
social media en natuurlijk 
in de december editie van de 
Dorpsomroeper. Mocht de 
route door uw straat komen, 

zou het natuurlijk leuk zijn 
als u wat verlichting buiten 
hangt zodat de polder ook 
daadwerkelijk schittert op 
28 december! Of als u een 
stukje entertainment wilt 
verzorgen, bent u ook meer 
dan van harte welkom. 

Opgeven voor “de Polder Schittert” kan bij Angeline cornelis 06-52118711,  
of spreek hiervoor iemand van Verenigd Groede aan. 
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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Hieronder een korte 
fotoreportage van gebeurtenissen 
uit de afgelopen periode. 

Foto
collage

AED BorD
De afgelopen periode is het AED bord aan 
de Voorstraat opgeknapt in opdracht van 
Dorpsraad Groede en de EHBo. Het bedrijf 
Blue Design uit Groede heeft dit netjes in 
orde gemaakt, er is tevens een verwijzing 
naar ’t Torentje wanneer de AED defect 
of afwezig is. Bij ’t Torentje hangt ook een 
bord met verwijzing naar het AED bord aan 
de Voorstraat. 

BEzET Voor DE JAArmArKT ? 
Dit jaar was er helaas geen Jaarmarkt 
in Groede. Toch bleek niet iedereen daar 
helemaal goed van op de hoogte, want wat 
zagen we in de week voorafgaand aan de 
eigenlijke datum van de Jaarmarkt? op 
diverse plekken in het dorp waren er toch 
plekken afgezet met lint en in grote letters 
BEzET op de stoep gekrijt. of het hier gaat 
om niet goed geïnformeerde marktkramers 
of om wat kwajongensstreken, is nog steeds 
de grote vraag…

TEruG VAn WEGGEWEEsT:  
HET KomBorD
maandenlang moesten we het 
zonder stellen, het kombord van 
Groede was plots verdwenen. Toen 
het bord werd terug geplaatst 
aan het einde van de zomer, was 
menig Groedenaar weer zeer 
tevreden gestemd, waaronder 
s.z., zoals u verderop in de 
Dorpsomroeper kunt lezen. 

sprinG in ’T pArK
in het weekend van 1 t/m 3 
augustus werd spring in ’t 
park georganiseerd in Groede 
podium. op de 150 meter lange, 
grootste outdoor stormbaan van 
zeeland heeft jong en oud zich 
een weekend lang heel erg goed 
vermaakt. Daarnaast stonden 
er verschillende springkussens en 
trampolines doorheen heel Groede 
podium. Een weekend met prachtig 
weer maakte het tot een groot 
succes, zeker voor herhaling 
vatbaar!

niEuWE GAsinsTAllATiE 
in opdracht van netbeheerder Enduris B.V. heeft DnWG 
infra B.V. eind augustus de gasinstallatie op de kop van 
de nieuwstraat/Traverse volledig vervangen. Hierdoor 
kan de gaslevering voor nu en de toekomst veilig blijven 
verlopen. Het geeft een wat ander aanzicht, de oude 
coniferen zijn verwijderd en het gasstation is rondom 
betegeld en er worden beukenstruiken geplaatst. 
om de gaslevering voor nu en de toekomst veilig te 
laten verlopen, is de installatie volledig vervangen. 

WATErlEiDinG GEspronGEn
Het bouwen van de nieuwe huizen 
aan de Jonkheer de Brauwstraat 
verloopt voorspoedig. De contouren 
van de nieuwe huizen zijn inmiddels 
al zichtbaar. maar dat tijdens 
de bouw niet altijd alles even 
voorspoedig verloopt bleek begin 
september wel, toen een kapotte 
waterleiding plots de straat blank 
zette en zowat heel de ’nieuwe wijk’ 
last had van een lage waterdruk. 
Gelukkig kon alles relatief snel 
worden verholpen. (Foto’s: ruben 
van de luyster)
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Activiteiten 
in Groede

Dit is de vierde Dorpsom- 
roeper uitgave van 2020.  
Er is een schema opgesteld 
om voor iedereen duidelijk 
te krijgen wanneer de 
Dorpsomroepers in het dorp 
bezorgd gaan worden: 

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 
2020

Elke bewoner van Groede kan 
deze Dorpsomroeper ontvan-
gen. Kent u iemand die de 
Dorpsomroeper niet ontvangt, 
laat het ons weten via dorpsom-
roeper@gmail.com. 

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

  uiterlijke  
aanleverdatum: 

 in de brievenbus:

Heeft u nog iets voor op Het prikbord in 
de dorpsomroeper? Laat Het ons weten! 
vraag en aanbod is weLkom op Het prik-
bord in de dorpsomroeper.

kerstfair gaat  
niet door

Ook de Kerstfair 2020 in de Grote Kerk 
van Groede gaat dit jaar helaas niet door. 

Vanwege de maatregelen rondom 
COVID-19 is dit niet haalbaar. We gaan 

voor Kerstfair 2021, graag tot 
volgend jaar!!

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. 

duitse  
vertaLing nodig?
Of hulp bij de schriftwissel met een 
Duitse klant? Ik help graag en snel: 

Verena Blessing, 
Voorstraat 11, 06-13761679, 

vmblessing@gmx.com
Groetjes, Verena

tennis
Op de donderdagavond wordt 
er nog steeds getennist (als 
het weer het toelaat), vanaf 
19:00 uur wordt er verzameld 
voor de wekelijkse tennistoss. 
Ook op de zondagmorgen 
vanaf half 10 wordt menig 
wedstrijdje gespeeld. Ben je 
nog geen lid van onze club, 
maar heb je zin om deze 
leuke sport te proberen, 
kom dan eens langs op één 
van deze dagen. 

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.

Pilates
Ben je al bekend met Pilates en wil je meedoen? Of wil je  
weten of Pilates iets voor je is? Kom gerust eens langs 
voor een gratis proefles. Iedere vrijdagavond 19.00-20.00 uur 
Pilatesles in de gymzaal van MFC ’t Torentje in Groede. Wel 
graag even vooraf aanmelden, zodat je zeker weet dat er 
plek is. Meer info op p.8
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29 oktober
Pubquiz in de Groese 
Duintjes
Leuke, diverse en toeganke-
lijke quiz voor jong en oud. 
Graag ivm corona maatrege-
len vooraf opgeven.

11 november
kledinginzamelactie 
Meerstromenschool  
- Bag2School 

18 november
crisis Symposium over 
stikstof en corona
In het Ledeltheater te Oostburg
Meer info op p.11

26 november
Pubquiz 
in de Groese Duintjes

11-12 december
creatieve dagen bij 
EdeSart
Een samenkomst van 
moderne kunst en creatieve 
kerstarrangementen. 
Meer info op p.00

12 december
Laatste keer oud papier 
ophaling door Wouter  
de Houck
Meer lezen op p.31

17 december
Pubquiz 
in de Groese Duintjes

18-19 december
creatieve dagen bij EdeSart
Een samenkomst van 
moderne kunst en creatieve 
kerstarrangementen. 
Meer info op p.9

28 december
De Polder Schittert! 
Een corona-proof rondrit 
door de polders van Groede 
en omgeving. 
Meer info op p.30

Activiteiten Groese 
Duintjes
Cocktail Friday: Elke 2e en 4e 
vrijdag van de maand:
23 oktober - 13 november -  
27 november - 11 december

inzameldata  
oud Papier 2020 
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!




