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Het einde van dit jaar is in zicht. Voor velen was 2020 een jaar om
niet gauw te vergeten en zal 2021 meer dan welkom zijn. Corona
heeft afgelopen jaar veel plannen, activiteiten, evenementen en
feestjes door ons neus geboord. Ook heeft het ons dagelijks leven
flink beïnvloed en het contact met andere mensen verminderd.
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Wij wensen u heel veel leesplezier met deze
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Afijn, een vervelend jaar waardoor we elkaar minder gezien hebben
in het dorp. Een gezellig samenzijn tijdens het Oldtimerweekend
of de Jaarmarkt, een polonaise in het café tijdens de Kermis of
een druk bezochte Kindervakantie week… het kon allemaal even
niet. Helaas ook geen Sinterklaasintocht, maar gelukkig heeft het
Kindercomité een mooi alternatief bedacht, hier leest u verderop
in deze Dorpsomroeper meer over.

Voor nu willen wij u, namens de redactie van de Dorpsomroeper,
hele fijne en gezonde feestdagen wensen. Blijf goed voor elkaar
zorgen. Het zijn de laatste loodjes van dit bijzondere jaar! Ook in
het nieuwe jaar hopen we weer mooie edities te gaan maken van
de Dorpsomroeper!
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Pilates in ’t Torentje

Een bezoekje aan opa en oma ging niet zo makkelijk en een dagje
weg naar de grote stad om de kledingcollectie aan te vullen deden
we niet zo snel. De zomervakanties werden door de meesten in
de koelkast gezet tot volgend jaar en een citytrip naar Parijs met
Kerst…. dat zal hem helaas ook niet worden.

Maar er komen betere tijden aan lieve dorpsgenoten. Een vaccin
is in zicht, dus wij van de redactie hebben er vertrouwen in dat
we volgend jaar weer snel samen een dansje kunnen wagen en
gezellig met veel mensen een drankje kunnen drinken. Dat we de
Dorpsomroeper weer vol kunnen zetten met mooie verhalen en
foto’s van de vele evenementen en activiteiten die ons dorp rijk is.
We zullen het in ieder geval nog meer gaan koesteren en waarderen,
het mooie samenzijn.
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Colofon
Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel,
Bart van den Hemel Lay-Out: Studio Raven
Druk: Pieters Media B.V.
redactie: dorpsomroeper@gmail.com
De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of
zetfouten. Niets uit deze Dorpsomroeper mag
zonder toestemming van de redactie worden
overgenomen, gekopieerd of voor andere
doeleinden worden gebruikt.
De dorpsomroeper is 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 februari 2021. Aanleveren kopij voor
25 januari 2021 via email redactie. Foto’s en
afbeeldingen niet in documenten verwerken,
maar liefst in origineel formaat aanleveren.

Speeltuintje
nieuwe wijk
Zoals eerder aangekondigd
in een voorgaande editie
van de Dorpsomroeper
zijn we in gesprek met de
gemeente Sluis om een
speeltuintje voor jonge kinderen terug te realiseren in
de nieuwe wijk. Samen met
een aantal jonge moeders

Nieuws v/d

Dorpsraad
kijken we nu welke speelvoorzieningen wenselijk
zijn voor in dit speeltuintje. De locatie hiervoor
is voorzien links van de
nieuwbouw in de jonkheer
de Brauwstraat, richting de

Albert Roesstraat. Indien u
hier vragen of opmerkingen
over heeft, kunt u altijd contact opnemen met dorpsraadgroede@gmail.com

Verkeersproblematiek Boerenhol
Het verhaal rondom de
verkeersproblematiek in
Boerenhol speelt nog steeds.
Een groep bewoners van
Boerenhol is hier actief mee
aan de slag gegaan en zijn in
gesprek met Provincie Zeeland. Met name het idee van
de wegversmallingen is een

doorn in het oog. Dit lost
in hun ogen het probleem
niet op, maar creëert juist
extra problemen. Daarom
hebben zij 10 alternatieve
ideeën aangedragen via een
schriftelijk voorstel. Begin
december zal hier met de
betrokken partijen via een

online overleg over gesproken worden. Via deze weg
ook een compliment aan
de bewoners van Boerenhol
hoe zij de situatie aanpakken, op een constructieve
manier proberen zij het
gesprek aan te gaan met
betrokken partijen.

Resultaten
woon-enquête
Afgelopen oktober hebben
wij als dorpsraad een
woon-enquête uitgezet in
het dorp om input te vragen
voor de zienswijze van het
visie document krachtig
verbonden. Deze enquête
is maar liefst meer dan
100x ingevuld, waarvoor
veel dank. In de resultaten
kwam onder meer naar
voren dat het merendeel
(81%) van de respondenten
vindt dat er een scheve
woonbalans is en men vindt
ook dat dit een negatief effect heeft op de leefbaarheid
(66%). Ongeveer 62% vindt
dat het mogelijk moet zijn
om je woning incidenteel te

MOR Melding
Nieuwe locatie Bord Groede Leeft
Voor het grote “Groede-bord” op de hoek van de Walenstraat
en de Blekestraat zijn we op zoek naar een nieuwe plaats.
De achterliggende gevel wordt gerestaureerd, en zodoende
moet het bord daar weg. Het is een bord van 6 meter breed
en 4 meter hoog en die til je niet zomaar op. Met de gemeente zijn we in gesprek om te kijken voor een nieuwe locatie
voor dit bord en hoe we dit verplaatst kunnen krijgen.

Nieuwjaarsreceptie
Zoals u zult begrijpen zal er dit jaar geen
nieuwjaarsreceptie plaats vinden, via deze weg
wensen wij iedereen dan ook fijne feestdagen toe
en een goed en gezond 2021!
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Heeft u dat ook wel eens
dat u door Groede loopt of
door de polders en denkt
“hè, dat zou eens gerepareerd moeten worden”. Een
kromme stoeptegel, een
omvergereden paaltje, een
verstopt riool, een kapot
bankje, een verdwenen
verkeersbord, wateroverlast,
een verzakking in de weg,
noem het maar op. U kunt
dit eenvoudig melden bij de
gemeente Sluis middels een
MOR (Melding Openbare
Ruimte). Via de website van
de gemeente Sluis of als
u “MOR Sluis” in typt bij
google, kunt u een melding
doen. U wordt dan netjes op
de hoogte gehouden van de

verhuren via bijvoorbeeld
AirBnB. Een woning echter
aankopen om structureel te
verhuren ziet 82% dan weer
niet zitten. Op de vraag of er
een maximum getal moet
komen voor het aantal dagen
dat een woning toeristisch
verhuurd mag worden,
geeft 26% aan dat dit niet
nodig is, 33% zou willen dat
een woning maar 30 dagen
toeristisch verhuurd mag
worden en 20% neigt eerder
naar 60 dagen. Voor de volledige uitwerking verwijzen
wij u graag door naar
www.groede.net.
Zienswijze Krachtig
verbonden
De dorpsraad heeft de resultaten van de woonenquête
gebruikt om de zienswijze

afwikkeling. Als dorpsraad
maken wij hier ook gebruik
van en zaken worden vaak
op korte termijn opgepakt.
Een handig medium om dit
door te geven.
Mocht u bijvoorbeeld een
kapotte lantaarnpaal tegen
komen, kan dit ook gemeld

op te bouwen voor het visie
document krachtig verbonden van de gemeente Sluis.
We hebben echter ook op
de onderwerpen, Kernenbeleid, Toerisme en Verkeer
zienswijzen ingediend. De
zienswijze is terug te vinden
op www.groede.net

worden via ovstoringzeeland.nl.
Dan kunt u, online, op het
kaartje de precieze lantaarnpaal aangeven.
Natuurlijk kunt u ook een
mailtje sturen naar dorpsraadgroede@gmail.com en
geven wij het door aan de
gemeente Sluis.

De Dorpsomroeper	
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Bedankjes en bijdragen

Groede Geeft

Graag willen we alle
personen en verenigingen
bedanken die het afgelopen
jaar hun bijdrage hebben
geleverd aan de Dorpsomroeper, door stukjes in
te sturen of ons op enige
manier te ondersteunen.
Natuurlijk willen we
ook graag alle bedrijven
bedanken die door
advertenties een mooie
bijdrage geven aan de
Dorpsomroeper.

Op 18 en 19 december wordt er op initiatief
van de gemeente Sluis in elke kern van de
gemeente een actie georganiseerd om naar
elkaar om te kijken in deze periode waarin
niet iedereen het makkelijk heeft. Deze actie
is opgezet in het kader van de landelijke actie
“Aandacht voor Elkaar”. Verenigd Groede en
Dorpsraad Groede kwamen op het idee om
het initiatief “Groede Geeft” te organiseren,
van Groedenaren voor Groedenaren.

Helaas zijn deze inkomsten
niet kostendekkend voor de
Dorpsomroeper en daarom
zouden we bij deze graag
een verzoek doen aan jullie,
onze lezers, tot een vrijwillige
bijdrage.
Met veel plezier en toewijding
maakt de redactie van de
Dorpsomroeper 5 maal per
jaar een uitgave en wordt
deze bij u thuisbezorgd.
Natuurlijk willen we dit
graag blijven doen in de
toekomst.
Uw vrijwillige bijdrage
kunt u overmaken naar
het rekeningnummer van
Stichting Verenigd Groede:
NL78 RABO 0139 4915 38.
U kunt ook gebruik maken
van de QR-code, hiermee
kunt u snel en makkelijk
uw donatie overmaken via
Tikkie.

Hartelijk dank voor
uw bijdrage!
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en groet u met wat lekkers

Op vrijdag 18 december zal de Groese Horeca
daarom de gehele dag suikerwafeltjes gaan
bakken voor alle inwoners van Groede.

Doneren met Tikkie is snel en makkelijk:
Voor iPhone:
1. Scan de Tikkie QR-code met de camera van uw telefoon
2. Klik op de grijskleurige balk met ‘Open qrdirect.nl’ in
Safari
3. Voer het gewenste bedrag in en bevestig door op de
paarse balk te klikken
4. Controleer uw donatie en selecteer uw bank
5. Rond uw donatie af.
Voor Android (Samsung, Huawei, Nokia, Motorola)
1. Scan de Tikkie QR-code met uw QR Scanner app (of
download deze via Playstore en toets in ‘QR Scanner’)
2. Klik op ‘Open website’ of ‘ Browse website’
3. Voer het gewenste bedrag in en bevestig door op de
paarse balk te klikken
4. Controleer uw donatie en selecteer uw bank
5. Rond uw donatie af.

Deze zullen op zaterdag 19 december tussen
13:00u en 17:00u door de stichtingen en
verenigingen rond gebracht worden. Ieder
huishouden in Groede (kern en polder)
krijgt een zakje met koekjes en een mooi
stukje tekst erbij. Zomaar een klein
gebaar en iets lekkers voor bij de koffie.
Bent u niet thuis, zullen wij het
aan uw deurklink hangen of in uw
brievenbus leggen.

28, 29 en 30 dec. 2020

De minibieb aan de Markt gaat
per december enkele vaste dagen
per week open.

Winterprogramma
in de Twee Duiven

Ook zorgt Stichting Groede Literair voor
ontsmettingsgel voor de handen en zal
de minibieb regelmatig een poetsbeurt
krijgen. Tussendoor gaat de minibieb op
slot, dit alles in verband met eventuele
verspreiding van Covid-19. Veel leesplezier!

Ook dit jaar speelt Adrie Oosterling
weer een winterprogramma in de
laatste week van december.

“Vliegeren
met jou . . .”
Samen door de coronawinter scharrelen
in de intieme sfeer van het huistheater.
Een grote diversiteit aan onderwerpen
met de mooiste nummers van het afgelopen
jaar. En kerstliederen natuurlijk.

28, 29, 30 december 2020
Deur open: 19.30 uur: koffie met
versnapering
Aanvang programma: 20.15 uur
Entree: € 15,00 p.p. incl. koffie
Reserveren: 06 - 50617910
De Twee Duiven, Slijkstraat 7, Groede

Keramiek in de
Lutherse Kerk
Houdt u van keramiek? Wilt u uw kerstboom eens heel anders versieren? Heeft u
een engel nodig in deze duistere dagen?
Of zoekt u nog een kerstcadeautje?
Doris Spoo-Ingendahl heet u van harte
welkom in de Lutherse Kerk te Groede om
aldaar haar collectie keramiek te komen
bekijken. De vier zaterdagen voor Kerst
(t/m zaterdag 19 december) zal zij daar
tussen 14u en 16u laten zien wat zij heeft
opgebouwd in haar Finekeramiek atelier aan
de Nieuwstraat 15 te Groede sinds zij 5 jaar
geleden in ons dorp is komen wonen.
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Minibieb
Groede
Open op:
ma. t/m wo.
van 9:30 tot
17:00 uur.

De Kerststal
staat weer!
We willen graag Henk Cijsouw bedanken
voor de stalling en voor het helpen plaatsen
de afgelopen 10 jaar. De Grote Kerk willen
we bedanken voor de stroom en de plek in
de parochieput en tenslotte willen we de
familie D’Hont bedanken voor het gebruik
van de heftruck.

Fijne kerstdagen namens de
drie wijzen uit de Woordweg!

Kerstarrangementen
op bestelling
In de vorige Dorpsomroeper is
vermeld dat Miranda Roth-Morel en
Edwin de Smet in galerie EdeSart
samen 2 creatieve weekenden zouden
organiseren in de sfeer van Kerst.
Helaas moesten ze besluiten om
deze te annuleren in verband met de
coronaregels en de risico’s die helaas
behoren bij het organiseren van
evenementen in de huidige tijd.
Indien u een krans, kerststuk
of ander kerstarrangement wilt
bestellen kunt u bellen naar
Miranda via 06-52456894.
Ook mogelijk als cadeau!
We bezorgen binnen een straal
van 10 kilometer.

De Dorpsomroeper	
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Gezien in
Groede
Naar aanleiding van een bericht van een
oplettende lezer, stelden we ons in de vorige
editie van de Dorpsomroeper de vraag
waarom er katoenen zakjes waren opgehangen
in de bomen van de Casembrootstraat. Van
verschillende inwoners kregen we reacties met
mogelijke theorieën achter de mysterieuze
zakjes, maar toch wilden we zeker zijn van
onze zaak en daarom zijn we op onderzoek
uitgegaan en in contact gekomen met Martin
de Kok uit Nieuwvliet, groenbeheerder bij
de gemeente Sluis. Hij gaf antwoord op ons
verhaal en we gaan het maar niet te hard
roepen in Groede, maar er zit een groot
roofdier in die zakjes: de Adalia Bipunctata.
De Adalia Bipunctata is de larve van een lieveheersbeestje die de luizen in de bomen op
eet, waardoor er minder plak uit de bomen
valt. Een luis scheidt een plakkerige vloeistof uit die op auto’s etc. weer een plaklaag
achter laat. Dit geeft vaak klachten en door
de inzet van deze natuurlijke bestrijding
kan er toch wat gedaan worden om de overlast te verminderen. In lindebomen komt
dit ook vaak voor. Door heel de gemeente
worden de zakjes opgehangen. Vaak in de
maand mei een eerste ronde en wanneer de
overlast hoog blijft, komt er later in het jaar
meestal nog een ronde.
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Cruisen
in de kerstvakantie
Verken je eigen streek eens
op een andere manier!

Het ophangen van de zakjes gaat sneller en
geeft minder overlast. Het is ook mogelijk om
knoflook extracten in te zetten, maar dat
geeft vaak in het begin een stank overlast
en is arbeidsintensiever. De ruimte rondom
de bomen kan men ook laten ploffen en
voorzien van meststoffen, maar dat kost
per boom een redelijke cent en kan schade
geven aan eigendom van derden.
De Adalia Bipunctata dus, een nuttig roofdier en volgens inwoners van Groede bewezen
effectief. We bedanken Martin voor het
delen van zijn wijsheid en kennis en voor
het oplossen van dit Groese mysterie.
Mocht u in de toekomst nog eens tegen een
opmerkelijk verschijnsel of een verdacht
mysterie aanlopen waar u niet, maar
mogelijk andere Groedenaren wel een
antwoord op hebben, stuur het dan naar
dorpsomroeper@gmail.com en we gooien
de nodige lijntjes voor u uit.

Misschien heb je ze afgelopen zomer wel
zien rijden. De nieuwe e-Choppers van
Rent & Joy. Met deze stoere geruisloze
tweewielers geniet je van de rust en de
ruimte van onze eigen omgeving.
Ze zien eruit als kleine motortjes, maar
een brommerrijbewijs is al voldoende.
Met de dikke banden heb je lekker veel
grip. Een helm en benzine? Niet nodig!
Een opgeladen batterij wel! Met de
accu kan je pakweg 50km geruisloos
genieten, een gevulde rugtas met lekker
picknickpakket zorgt ervoor dat je jouw
eigen energielevel op peil kunt houden.
Je proeft buiten, je komt vlot op mooie
plekken en je voelt je zo vrij als een
vogel. En ook nog op een duurzame
en eigentijdse manier zonder storende
motorgeluiden!
Deze aankomende kerstvakantie kun
je bij Rent & Joy voor een speciale prijs
elektrische vervoersmiddelen huren én
deze actieprijzen maken het extra leuk
om een Rent & Joy belevenis cadeau te
geven. Zo kun je er in deze vreemde tijd
toch even tussenuit en genieten van de
buitenlucht. Bij het vertrekpunt van
Rent en Joy maken we het extra gezellig
en zullen we in kerstsferen allerlei lekkers
bereiden. Heerlijk om mee te nemen als
picknick voor onderweg. Oliebollen,
chocolademelk, broodje worst……
inpakken en wegwezen!

Tijdens
de winteractie:
e-Chopper 3,5 uur
van € 35,- voor € 25,e-Golfwagen 3,5 uur
van € 85,- voor € 59,e-Bike hele dag
van € 27,- voor € 17,-

Openingstijden
Vanaf 18 december t/m 3 januari
is Rent en Joy dagelijkst geopend
van 11.00 – 17.00 uur.
1e kerstdag, 2e kerstdag en 1 januari
gesloten.
Genieten van deze actie?
Reserveer online via
www.rentenjoy.nl/winteractie

Rent en Joy • Zeedijk 9 • 4504 PK Nieuwvliet

De Dorpsomroeper	
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Vooruitblik van
Groede Live!
We moeten helaas terugkijken op een heel bijzonder jaar, wat hadden
we een mooi programma
voor elkaar gebokst! Maar
ja, 2020 hè…
Even hadden we de hoop
dat we tóch nog een concert
in oktober konden organiseren: Stephanie Struijk zou
voor een beperkt publiek
komen optreden. Maar zelfs
dat ging door de opkomst
van de 2e golf niet door.
Maar goed, we hebben
ons best gedaan om alle
concerten die in 2020 gepland stonden een plekje te
geven in 2021. We duimen
volop dat ze dit keer wel
kunnen doorgaan… We
gaan komend jaar voor 6
stuks op een rij, 1 meer dan
gebruikelijk. En allemaal op
zaterdagavond.
Ons seizoen op een rijtje:
27 maart: JW Roy (met
band). JW zingt in het
Engels, in het Nederlands of
in het Brabants. Hij speelt
altijd vanuit het hart en
de nummers die op dat
moment goed voor hem
voelen. Komend voorjaar
maakt hij een ‘speciale
gebouwen-tour’ en daar
past de Grote Kerk uiteraard
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goed bij. Samen met zijn
vrienden Ruud van den
Boogaard en Gabriël Peters
(de bezetting van destijds)
brengt JW o.a. een ode aan
de albums die 15 en 10 jaar
geleden uitkwamen (‘Laagstraat 443’ en ‘Ach, Zalig
Man’). Intiem en oprecht.
Over bijzondere plaatsen,
op bijzondere plekken!

19 juni:
Hans Vandenburg
en Jan Rot

1 mei:
Stephanie Struijk

Een nieuw dubbelconcert
in het kader van Pophelden.
NL. Deze keer niemand
minder dan Hans Vandenburg (de creatieve kracht
achter Gruppo Sportivo) en
Jan Rot (vooral bekend van
zijn knappe songtekstvertalingen). Weer een feest van
herkenning en een terugblik op hun (inter)nationale
carrière. Trots dat ze naar
Groede komen.

(met band)

Stephanie Struijk schrijft
persoonlijke verhaaltjes in
liedjes. Misschien ken je
haar nog wel onder de naam
‘Stevie Ann’, ze bracht toen
op 18-jarige leeftijd haar
debuutalbum uit waarmee
ze onder andere op Pinkpop
stond. Het album werd
beloond met een Zilveren
Harp. Begin dit jaar kwam
haar single ‘Fijn zo’ uit, en
afgelopen juni werd ‘Alsof je
hier nog bent’ uitgebracht.
Beide singles zijn een voorproefje van Stephanie’s komende album. En de laatste
tijd is ze regelmatig te horen
in door haar ingezongen de
Ster-reclame voor het AD.

17 juli:
Massada

bezoeken. Maak u gereed
voor de top-band Massada,
met o.a. de Zeeuwse gitarist
Rudy de Queljoe
Johnny Manuhutu (zanger Massada) meldt ons
dat de band middels een
theater-tour hun muzikale
carrière op een zeer speciale
wijze gaan prolongeren. We
zijn bijzonder blij dat ze
ons in hun tour hebben
opgenomen. Sterker nog: ze
sponsoren het goede doel
waar we voor werken, het
onderhoud van onze schitterende Grote Kerk met een
mooie bijdrage!
Massada staat met minimaal 8 man op het podium:
zang, 2 gitaren, bas, keys,
drums, timbalen, conga’s en
misschien ook nog enkele
zangeressen. Molukse band
van groot niveau en beleving. Dat wordt dansen!

21 augustus:
Mathilde Santing

23 oktober:
King of the World

September 2019 verscheen
Santings indrukwekkende
album “Troublemaker”,
haar meest intens geladen,
confessionele en ongezouten album tot nu toe. Haar
eigen songs zijn zonder
uitzondering creaties met
een lyrische kwaliteit, met
uitstapjes naar de film-noir
soundtracks van David
Lynch en de bête noire van
Nick Cave. Dit album zal
centraal staan in haar optreden met band in de Grote
Kerk, aangevuld met het
beste uit haar lange carrière.

Zeer strakke blues/funk
band. Krijgt al enkele jaren
gigantisch goede recensies
in allerlei (muziek)bladen
én heeft een uitstekende
live-reputatie. De landelijke
waardering voor KOTW
heeft zich geuit in het
winnen van diverse Blues
Awards: beste drummer,
beste toetsenist, beste
bassist (3x), beste gitarist
en beste band en maar liefst
6 noteringen in de 2017
Dutch Blues Top 100 aller
tijden. Kortom: neusje van
de zalm voor de bluesliefhebbers!

(met band)

Voor alle concerten zijn al kaarten verkrijgbaar, eventueel aangevuld met een
dinerarrangement bij De 3 Koningen. Te bestellen via de website van de Grote Kerk
(www.grotekerkgroede.com).
We hopen jullie terug te zien op één van de concerten! Voel je altijd welkom!
Vragen: staat altijd vrij. groedelive@gmail.com

Dit wordt een feestconcert
waarvan we vermoeden
dat het weer uitverkocht
kan zijn, zeker gezien de
zomerse klanken en de
toeristen die West Zeeuws
Vlaanderen rond die tijd
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Nieuws van de

groep 5 en 6 hebben geleerd
over o.a. de kunst van: Nikki
de Saint Phalle, Keith Haring,
Burton Morris en Mondriaan.

Kunstproject

Het groepswerk wat ze
hebben gemaakt is gebaseerd
op het werk van Escher.

In de eerste periode van het schooljaar hebben we
op de Meerstromenschool een schoolbreed project
georganiseerd: KUNST. We hebben 6 weken lang
met de hele school aan dit project gewerkt.
Het project is afgerond met een tentoonstelling op
school voor (jammer genoeg) alleen de kinderen.
Voor de ouders hebben we een digitale tentoonstelling
gemaakt, zodat zij thuis ook konden meegenieten
van al het werk wat de kinderen hadden gemaakt.

groep 7 en 8 heeft gewerkt over kunst
en kunstenaars en verschillende
kunstwerken gemaakt.

Er zijn boeken voorgelezen, kunstwerken bekeken,
kunstenaars besproken, maar de kinderen hebben
zich vooral als ware kunstenaars uitgeleefd.

groep 1 en 2 hadden een 3D project

gebouwen ontwerpen. Gebouwen
tekenen waarbij ze alleen het dak
kregen. Hebben ware knipkunstwerken
gemaakt, gewerkt met de primaire
kleuren van Mondriaan, letterkunst en
kregen de opdracht een eigen kunstwerk te maken met verf en af te werken
met stift. Het groepswerk wat zij
gemaakt hebben, was het namaken van
een kunstwerk van Miro. Ieder kreeg
een stukje, dit moest worden ingekleurd,
daarna moesten ze alle stukjes samen
tot een puzzel maken.

groep 3 en 4 hebben gewerkt
over Mondriaan

Mondriaan moest verwerkt
worden in een dier. Ze hebben
stillevens nageschilderd en zijn
aan het kleien geweest. Ze waren
echte kunstenaars “zonder kwast”
en hebben schilderijen gemaakt
van hun eigen naam. De kinderen
van groep 4 hebben ook een ‘elfje’
(gedicht van 11 woorden) geschreven.
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We hebben het leven van Vincent van
Gogh bekeken en over zijn schilderijen
en manier van schilderen gepraat. De
kinderen hebben n.a.v. deze opgedane
kennis een eigen landschap in zijn
schilderstijl gemaakt. Het zijn ware
kunstwerken geworden.
We hebben niet alleen op platvlak
gewerkt. Enkele kinderen hebben een
levensechte, maar anderen een fantasie
vogelbeeld op houten sokkel gemaakt.
In groepjes hebben de kinderen door
goed samen te werken en het kunstwerk goed tot in detail te bekijken een
schilderij van de meesters zelf nagebootst op foto. Ook hebben we individueel van een foto van onszelf een echt
meesterwerk geschilderd.

Splash!
Als groepsopdracht hebben we, geïnspireerd op de
werken van Mondriaan, Karel Appel en Herman Brood,
een kunstwerk op doek gemaakt. Dit door ballonnen te

vullen met verf die de kinderen met een dartpijl kapot
moesten gooien. Dit gaf een heel verrassend effect!
De Dorpsomroeper	
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Paddenstoelen
zoeken in het bos
Groep 1 en 2 is naar het bos geweest. Ze
hebben een zoektocht naar paddenstoelen
gehouden! Wat hebben ze er veel gevonden.
Paddenstoelen, zwammen en zelfs een paar
sponzen.

Verkeersveiligheid
Bij ons op school hebben we het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel.
Dit betekent dat er naast de reguliere verkeerslessen ook nog extra
aandacht is voor de verkeersveiligheid en verkeerseducatie voor de
kinderen van de Meerstromenschool.

De fietsen- en
verlichtingskeuring

Het was een leerzame ochtend!
Papa’s en mama’s bedankt voor uw hulp en
begeleiding.

Bag2school
Met de kledinginzameling van 11 november 2020
hebben we maar liefst 774 Kg kleding opgehaald.
We willen iedereen hartelijk danken die hieraan
bijgedragen heeft.

Dank
je wel

Donderdag 27 mei 2021 is de volgende inzameling.
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.
Voor u meer informatie kijk op www.bag2school.nl.

GluurPieten en
GluurSint speurtocht
De kinderen van groep 7/8 zijn creatief aan de
slag gegaan om Sinterklaas en alle Pieten te
helpen. Ze hebben samen met de juffen een
echte GluurPieten en GluurSintjes speurtocht
gemaakt.
In het weekend van 28 november konden alle
kinderen op zoek gaan naar GluurSintjes en
GluurPietjes. Op de plaatjes die ze bij zich hadden
stond een letter verstopt. Met deze letters hebben de kinderen een zin gemaakt.
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vond afgelopen
dinsdag 27 oktober plaats.
In totaal zijn er 64 fietsen
gecontroleerd.
We willen Sabrina, Dick
Doeze Jager en Ronald Brink
hartelijk danken voor het
keuren van al deze fietsen!!

Goed

gekeurd
De actie tag: Zet je licht aan!

Groep 5 t/m 8 zijn aan de slag gegaan met deze actie.
U heeft de tags wellicht al gezien in Groede en of
Nieuwvliet! We willen er aan bijdragen om het
verkeer veiliger te maken en fietsers er aan herinneren
hun licht aan te zetten. Het idee: een sjabloon met de
tekst: ‘zet je licht aan’ en een smiley erachter die met
spuitkrijt op stoep en fietspaden wordt gespoten.
Met de kinderen is gewerkt in een werkboekje waarin
veel aandacht wordt geschonken aan zichtbaarheid
in het verkeer. Voordat ze het dorp ingegaan zijn is
besproken op welke plekken deze tag handig zou zijn
ter herinnering.

Verkeersveiligheidshesjes

Eind september hebben alle basisscholen met
het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel, 25 hesjes
gekregen. De hesjes worden gebruikt als we met
een groep leerlingen het verkeer in gaan. Zo zijn ze
als groep altijd duidelijk herkenbaar. In donkere
dagen zorgen de retro reflecterende hesjes ervoor
dat leerlingen goed zichtbaar zijn.
De Dorpsomroeper	
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Heerlijk, WIJ KUNNEN WEER OPEN!

in de prijzen!

Gelukkig kunnen we aangeven, dat we donderdag
19 november jl. weer zijn
opgestart, zodat u weer
van harte kunt genieten
van ons Zeeuwse straatje
met haar kunstnijverheid
en ambachten!
Natuurlijk rekening
houdend met de 1,5 meter
samenleving, nog even de
belangrijkste regels binnen
onze organisatie:
- Openingstijden: di. t/m
vr. van 10.00 u tot 16.00
uur alleen na telefonische
reservering
- max. 20 gasten gelijktijdig
in het museum en in de
Erfgoed winkel aanwezig
- groepjes van max. 4 personen (tenzij uit 1 huishouding)
- tijd-slots van 15 minuten
Wij zullen al het mogelijke
doen voor een prettig en verantwoord bezoek en verheugen
ons op uw komst! Kom
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Elmare wijnen

vooral ook kijken, gezien
de totale winkel (Erfgoed
en Vers&Lekker) een flinke
verbouwing heeft ondergaan
en op de Landgoedboerderij
De Catharinahoeve is weer
heerlijke wijn gebotteld en
jam gemaakt. Deze en nog
andere producten, zoals relatieen kerstpakketten, zijn
zoals gebruikelijk via onze
Vers&Lekker webshop te
bestellen:

Vers & Lekker biedt u lekkere
en verse producten van
west Zeeuws-Vlaamse
bodem, waaronder wijn
van de Catharinahoeve in
Waterlandkerkje, genaamd
de Elmare wijnen. Tijdens
de Wijnkeuring van de Lage
Landen van oktober 2020
zijn keurzegels toegekend
aan 2 Elmare wijnen: Zonne
2019 (Sauvignier gris, witte
wijn) en Wolke 2019 (Rosé).
Deze wijnen zijn op de 4e
plaats geëindigd en het is
een grote eer deze zegels
te mogen ontvangen en op
hun flessen te mogen onderscheiden.
www.versenlekker.com.
Bel ons voor een telefonische
reservering op het nieuwe
mobiele nummer:
06-29313112 of via de
website: www.het-vlaemscheerfgoed.nl. Blijf vooral gezond
en graag tot ziens!

der Weinstrasse, waar men
met een vaste organisatie de
wijnen blind keurt samen
met de Pfalzer wijnen.
De keuring bestond dit
jaar uit totaal 282 wijnen.
Wanneer een wijn voldoet
aan de regelgeving, wordt
deze onderscheiden met
WIN keurzegel en oorkonde.
De Catharinahoeve is zeer
verblijd met de keurzegels,
een ongetwijfelde meerwaarde voor deze wijnen!!
Voor meer nieuws:
www.elmare.eu of bel :
085 1303260,
email: info@elmare.eu
of kom langs in de winkel
VERS&LEKKER,
Slijkstraat 10,
4503 BC Groede

De jaarlijkse keuring wordt
door Stichting Wijninstituut
Nederland georganiseerd en
hierbij worden de wijnen
van Belgische en Nederlandse
wijngaarden gekeurd. De
keuring vindt plaats bij het
Weinbauamt in Neustadt an

De Dorpsomroeper	
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Groede verliest
weer een stukje
historie!
Na 178 jaar is er een eind
gekomen aan het bestaan
van het Departement Groede
van de Maatschappij tot
het Nut van ’t Algemeen.
Veel van de lezers zullen
zich afvragen als ze de
naam lezen, welke deftige
club kan dat nu zijn?
De landelijke start van de
“Maatschappij tot het Nut
van ’t Algemeen” in 1784,
was door de doopsgezinde
dominee Jan Nieuwenhuys
als voortrekker met een aantal notabelen, in gang gezet.
In 1771 was Nieuwenhuys
nog woonachtig in Aardenburg
en is later verhuisd naar
Monnickendam. Na de Franse
revolutie en de scheiding
tussen Nederland en België
is in Groede, in 1841 het
Departement Groede van
de Maatschappij tot het Nut
van ’t Algemeen opgericht.

De toenmalige notabelen
hebben daartoe het initiatief
genomen, ongetwijfeld
mede gestimuleerd door de
aanwezige vrijzinnigheid in
de streek. De bedoeling was
om het “gemene” (gewone)
volk, vaardigheden als lezen
en schrijven bij te brengen.
Daarnaast sociaal-, maatschappelijke- en culturele
waarden en normen. Dit
alles onafhankelijk van enig
levensbeschouwelijk-, politiekof commercieel belang.
Zogezegd voor zaken die de
toenmalige overheid niet
of nauwelijks tot hun taak
rekenden.
Volgens de overlevering
is er in Groede een Nutsbewaarschool geweest, een
Nutsbibliotheek, een Nutsspaarbank en een Nutsziektekostenverzekering. Het laatste
is later overgegaan in het

Assurantiekantoor Boidin
in Oostburg. In de jaren
1990 is de Nutsspaarbank
opgegaan in de SNS. Het
hieraan gelieerde VSB-fonds
inclusief het Jan Nieuwenhuysfonds verstrekken elk
jaar ongeveer 25 miljoen
euro aan instellingen die
de categorieën, mens en
maatschappij, kunst en
cultuur en studiebeurzen
ondersteunen.
In de beginperiode waren
de dames ook niet welkom
als lid. Het denken hierover
om dit anders te doen heeft
geduurd tot in de zestiger
jaren van de 20e eeuw. Toen
is onder het voorzitterschap
van de hier welbekende
notaris A.H.M. van de Hoek,
mevrouw Mimi RiemensSchijve uit Nieuwvliet benoemd als bestuurslid.

In de begintijd was er ook
een ballotage commissie,
die moest beoordelen of
iemand wel toegelaten
kon worden. Elk zittend
bestuurslid kreeg een witte
en een bruine boon. Werden
er in meerderheid de witte
bonen op tafel gelegd dan
werd de kandidaat aangenomen, waren de bruine
bonen in de meerderheid
dan werd de kandidaat
afgewezen.
Ook het vergaderen bij volle
maan is reeds lang geleden
afgeschaft. Dit werd gedaan
om de bezoekers van de
vergadering, ondanks het
nuttigen van de nodige
spiritualiën toch een veilig
verlichte route naar huis te
bieden.
Terug naar het heden. Op 26
november 2019 hebben we
de laatste algemene vergadering in onze vaste stam-

locatie( sinds 1841) “De Drie
Koningen” gehouden. Toen
is besloten het Departement
Groede op te heffen. Een
samenloop van omstandigheden heeft hiertoe geleid.
Een veranderde vergaderlocatie, geen leden aanwas
(juist een afname), een sterk
vergrijsd ledenbestand en
geen volwaardig samengesteld bestuur meer.
Tijdens deze vergadering
zijn er uiteraard woorden
van spijt en teleurstelling
uitgesproken over het verlies
van een stuk historie voor
Groede. Zeer begrijpelijk.
Maar om het niet stilletjes
te laten verzanden, hebben
we zeker het vorig jaar
intensief overleg gehad met
ons zuster departement
Sluis-Aardenburg. Dit heeft
er in geresulteerd dat na
het opheffen zich nog 25

leden hebben aangemeld bij
Sluis-Aardenburg.
De nog aanwezige financiële
middelen, zijn over een vijftal
verenigingen verdeeld, die
conform de doelstellingen
van het NUT actief zijn. Dus
geen religieuze-, geen politiekeen geen commerciële doelstellingen.
1. Grote Kerk Groede
(eigenaar gebouw)
€ 1000,2. Vereniging Ouderensociëteit Groede		
€ 1000,3. Muziekvereniging BreskensGroede-Schoondijke
€ 1000,4. Stichting Vrienden van Jodi,
zorgboerderij Nieuwvliet
€ 1000,5. Departement SluisAardenburg van het Nut
€ 1000,-

Mocht u na het lezen van dit stukje interesse
hebben gekregen om lid te worden van
Sluis-Aardenburg, neem dan contact op met
Johan Provoost, Nieuwstraat 17, Groede,
Tel. 0117-372288.

Er resteren nog een drietal tastbare
herinneringen aan het bestaan van het
Departement Groede van de Maatschappij
tot het Nut van ’t Algemeen.
- De Drie Koningen
- De gedenksteen (1869) van de
Bewaarschool in de Slijkstraat
- De rode beukenboom (gedenkbord
150 jaar) in het plantsoen aan
de ZO kant achter de kerk.
22
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Nieuw jeugdteam:
JO8-2

Kantine

De renovatie van onze
kantine gaat onverminderd door. Inmiddels is
het dak vervangen en is de
binnenkant gestript. Waar
we jarenlang een groene
kantine hadden is deze
inmiddels veranderd in een
zwart exemplaar. Het vervolg omvat het plaatsen van
nieuwe kunststof kozijnen
en het inrichten van nieuwe
toiletten en de keuken.
Kortom, we knutselen nog
even door.

Het aantal jonge, enthousiaste jongens en meisjes
die willen voetballen is de
laatste tijd flink toegenomen. Zodanig zelfs, dat we
in staat zijn om een extra
jeugdteam in de competitie
te laten spelen. De huidige
JO9-1 zal in de voorjaarscompetitie verder gaan als
JO8-1. Daarnaast zal er dus
komend voorjaar ook een
JO8-2 team te bewonderen
zijn.

Rabo ClubSupport

Zoals veel verenigingen
deed ook v.v. Groede dit
jaar weer mee met de Rabo
ClubSupport actie. Dankzij
de vele stemmen kon de
vereniging dit jaar € 530,80
ontvangen. Dank aan ieder
die zijn/haar stem op onze
vereniging heeft uitgebracht.
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Doekreclame

Aan de mogelijkheid voor
doekreclame op ons sportveld
wordt goed gehoor gegeven.
Mochten er nog bedrijven zijn
die hieraan ook willen meedoen, meldt het bij het bestuur.
Er zijn nog genoeg mogelijkheden, maar let wel, vol is vol.

De Dorpsomroeper	
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Steptember, Stoptober,
Movember, het zijn weer
van die maanden hoor.
Die zijn denk ik opgericht door mensen die het
einde van het jaar zien
naderen en denken “oei”
wat was mijn goede voornemen ook alweer?
Die hebben dan in januari
trots tegen de familie gezegd
dat ze gaan stoppen met
roken, meer gaan sporten
etc. en komen er in september
achter dat daar eigenlijk
helemaal niks van terecht is
gekomen. Wordt de maand
september omgetoverd
tot steptember en moet je

JA

!

een hele maand meer dan
10.000 stappen zetten. En
moet er plots in oktober
gestopt worden met alcohol
en roken, om vervolgens in
november weer vrolijk de
slof sigaretten en een fles
wijn tevoorschijn te halen.
Afijn, ik ben meer van
mening dat je gewoon wat
plezier moet hebben in het
leven en het credo “Carpe
Diem” moet nastreven. Zeker
in deze tijd zien we toch hoe
kwetsbaar het leven is, dan
kunnen we er maar beter
van genieten toch? Daarom
stel ik voor om 2021 te
beginnen met JA!nuari. Een
maand waarin we op alle
vragen en verzoeken eens
het antwoord “ja” gaan geven. Dat zou toch prachtig
zijn, niemand die meer iets
afwijst, pfoe dan gaan er
veel leuke dingen gebeuren
hoor. “Nog jintje dan?”, “Ja!
natuurlijk, het is immer
“JA!nuari”, zal dan een veel
gehoord antwoord worden.
Even wegstappen van al
die goede voornemens, dat
komt wel weer aan bod in
NEE!bruari. Januari is vaak
de meest sombere maand
van het jaar, maar door onze
JA!nuari maken we er de
mooiste van.

Ga je mee een eindje wandelen? Aja fassef! Heb je even
tijd om te helpen verven?
Natuurlijk! Kan je even
op de hond passen? Geen
probleem! Kan je morgen
in de tenniskantine
staan?
Uiteraard!
Het
gaat
een fantastische maand
worden, waarin we
veel nieuwe dingen gaan
ontdekken. Veel vrijwilligerswerk zullen doen,
veel bij buren, familie en
vrienden zullen langsgaan,
zelfs bij de schoonfamilie
kan je nu geen “nee” meer
verkopen. En niet alles zal
altijd even leuk zijn, maar
dan heb je het toch geprobeerd. En ik weet ook wel
dat er mensen zullen zijn
die hier misbruik van gaan
maken, zoals mijn vrouw
natuurlijk. Ruim jij de tafel
af? Doe jij even de strijk?
Dweil jij de kamer even?
En ik neem als oprichter
van de JA!nuari hier dan
ook mijn verantwoordelijkheid in en zal hier een hele
maand alleen maar “ja” op
antwoorden. Maar dat zij

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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de vragen kan terug verwachten, dat moge
wel duidelijk zijn. “Zullen we vanavond
voetbal kijken?”, “Zullen we een flesje bier
drinken bij het eten?”, “Kan je even een
kussentje onder mijn voeten leggen”. Goh,
wat kijk ik al uit naar deze maand zeg!
En die JA!nuari is niet alleen voor ons,
maar laten we dit ook voorleggen aan de
gemeente Sluis. Een hele maand waarin de
gemeente alleen maar als antwoord kan
hebben “Ja!”. Dan zullen de aanvragen wel
binnen stromen zeg, wat zal er dan allemaal
niet veranderen op de Groe? Krijgen
we dan plots een kunstgrasveld op het
sportpark? Krijgen we dan plots een groot
wandelbos in het eendenparkje? Komt er
dan eindelijk een buurt voor starterswoningen? Ik zie alleen maar voordelen in
onze JA!nuari.
Ik ben benieuwd hoe u er in staat met de
introductie van deze nieuwe themamaand.
Maar waar ik nog meer benieuwd naar
ben, is waar u allemaal ja op heeft gezegd
waar u normaal gezien nee tegen zou
zeggen. En wat u dit dan heeft gebracht.
Ik ben erg benieuwd naar uw ervaring in
deze maand. Komt het gerust eens vertellen
op d’n oek van de straate. En als je dan
vraagt of je erbij mag komen zitten zal
mijn antwoord éénduidig zijn; “Aja fassef”!
S.Z.

Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

JA!
De Dorpsomroeper	
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Waterdunen: Eerste stap richting
de wandelpadenstructuur

In Waterdunen zijn de afgelopen
periode de eerste contouren zichtbaar
geworden van de toekomstige wandelpaden. Het wandelpad langs de inlaatkreek (de toekomstige boulevard), de
keerlus bij de ingang en de aansluiting
van het wandelpad op de bruggen in
het midden van Waterdunen, zijn nu
van een asfaltlaag voorzien. Komend
jaar zullen de werkzaamheden verder
worden afgemaakt. Daarna wordt het
gebied opengesteld. Tot die tijd blijft het
werkgebied en is het terrein niet toegankelijk. (bron: www.waterdunen.com)
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Nieuws v/h
Kindercomité

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl
De Dorpsomroeper	
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Foto
collage

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

Verbreding Noordweg II en Havendijk
Door de toegenomen verkeersintensiteit over
de wegen naar de kust in de afgelopen jaren
en mede vanwege de aanleg van Waterdunen,
zal Waterschap Scheldestromen de komende
periode de Noordweg II en de Havendijk
gaan verbreden van 4,5 meter naar 5,5 meter.
Hiervoor wordt de bestaande sloot gedempt
en een nieuwe sloot aangelegd. DNWG zal in
de eerste maanden de leidingen en kabels
vervangen in de bermen en medio februari
zal het waterschap gaan starten met de
verbreding van de wegen. In april zouden de
werkzaamheden volgens planning afgerond
moeten zijn, het verkeer zal tijdelijk moeten
omrijden.

Verlichte balustrade
op de Grote Kerk
Begin december zijn er
naar oud gebruik weer
lichtjes opgehangen rond de
balustrade van de Grote
Kerk. De toren is hierdoor
weer mooi verlicht in deze
donkere dagen. Stichting
Verenigd Groede heeft de
verlichting bekostigd en in
samenwerking met enkele
initiatiefnemers uit het dorp
is de verlichting opgehangen.
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Alternatieve activiteiten
tijdens corona
In deze periode zijn er maar bar
weinig zaken om te doen op je vrije dag.
zou je denken! Er zijn altijd wel leuke
activiteiten te ontdekken. Zeker ook
hier in de prachtige streek Zeeuws
Vlaanderen. Een uitstapje naar het
Erasmusbos, naar het bos van de
Braakman of eens gaan wandelen in de
Zwarte Polder bij Cadzand. Mocht je
al die wandelroutes al gezien hebben
is het wellicht een leuk alternatief om
eens te gaan Geocachen. Bij Geocaching
is het de bedoeling dat je op basis
van opgegeven coordinaten op zoek
gaat naar een voorwerp (‘verborgen
schat’) wat ergens in de buurt verstopt
ligt. Dit kan je werkelijk over de hele
wereld doen met gebruik van je mobiele
telefoon en dus ook in onze streek
en zelfs in ons dorp zijn er enkele
Geocaches. Denk tijdens de uitstapjes
uiteraard altijd aan de geldende
coronaregels.
(https://www.geocaching.com/play)

Groede opgeschrikt
door reeks inbraken
Eind oktober is Groede
helaas opgeschrikt door
een aantal inbraken.
In één nacht is er op
verschillende plekken
ingebroken in het
dorp, waaronder in
’t Torentje. Hou de
buurt goed in de gaten
in deze donkere dagen
en wees alert!
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Corona en
Klussen
Een bekend fenomeen in
de afgelopen maanden.
Zo ook in het gebouw van
de ouderensociëteit. Door
de persconferentie van
13 oktober jl., waar we
te horen kregen dat ook
verenigingsgebouwen
hun deuren voor veertien
dagen moesten sluiten,
werd de kans aangegrepen
om de zaal van een likje
verf te voorzien.
Ons bestuurslid Stant Faas
heeft deze klus op zich genomen. Het was de bedoeling
om alleen de schouwen te
verven, maar gaandeweg
het verven ontstonden er

Stichting Utgoejedoen
wil iedereen heel
hartelijk bedanken die
metaal en kapotte apparaten in de grijze bak aan de Albert
Roeststraat nr. 10 hebben gezet. Heel
fijn was dat. Afgelopen september is het
gesloopte spul (kabels, rvs, printplaatjes, electromotoren enz.) naar Galloo in
Terneuzen gegaan en aldaar ingeleverd.
Hiervoor hebben we een mooi bedrag
gekregen. Dit geld is overgemaakt naar
het Leger des Heils in Terneuzen, KWF,
St. Mercy ships en Dorcas. Dan weten
jullie ook waar je aan bijgedragen hebt!
Ook voor de kleding die gebracht is,
bedankt!

allerlei nieuwe ideeën. Een
likje verf meer of minder
was voor Stant geen probleem. Het werden deuren,
omrandingen
en muren.
De klus werd
zodanig groot,
dat Stant de
hulp heeft
ingeroepen van
Ronald Zeegers,
een sooslid
waar wij ook
altijd een beroep
op kunnen
doen.
Het is niet alleen bij verven
gebleven, ook het wandmeubel is vervangen door
een kast met schuifdeuren
en veel opbergruimte. De
kast moest nog wel in elkaar
gezet worden, een klusje dat
Piet en Ronald op zich hebben
genomen. Ondanks een goede
handleiding was dat nog
geen eenvoudig klusje.
Onder het genot van een
bakje koffie, gezet door ons
bestuurslid Piet Brakman,
en af en toe een lekkere
koek bij de koffie, is de verfklus gemoedelijk verlopen
en snel geklaard. De eigen-

tijdse kleuren en de nieuwe
kast geeft de zaal een warme
huiselijke sfeer.
Een mooie samenhorigheid
in deze, voor iedereen moeilijke tijd. Stant, Ronald,
Piet B en Piet K bedankt
voor jullie inzet.

Sinds een paar weken
verkopen we mooie, oude,
ludieke spulletjes en
opgeknapte meubeltjes
vanuit een opgeknapte
unit aan de Transitoweg nr. 100 op het
industrieterrein te
Nieuwvliet. Zater-

dagmiddag van 13:30u
tot 16:00u zijn we open.
Kom gerust eens kijken of
er iets voor je tussen zit. Arjan
is meestal ook aanwezig en bezig met
de bouw van onze loods die we daar gaan
zetten.
Voor de binnenkant van de loods zijn we
nog op zoek naar oude rode bakstenen.
Heeft u stenen over of heeft u een
gebouwtje dat gesloopt mag worden, wij
houden ons graag aanbevolen. Een prijs
kunnen we dan samen overeenkomen.
Tot ziens op de Transitoweg 100 in
Nieuwvliet. Het is aan het einde van het
industrieterrein en dan naar links.
En de grijze bak voor onze
garage is altijd bereikbaar
op de Albert Roeststraat
nummer 10.
Hartelijke groeten,
Arjan en Karin de Hullu

We hopen iedereen in het
nieuwe jaar weer te kunnen
verwelkomen en dat jullie
net zo tevreden zijn over het
eindresultaat als wij.
Namens het bestuur
ouderensociëteit Groede.

Gevonden!
Half oktober ter hoogte van restaurant
1880: een medaillon met inscriptie:
“16-3-40”. Eigenaar kan zich melden
bij de vinder dhr. R. Zeegers,
tel. 0117-453477.
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Eetcafé Pension ‘t Overleg
Slijkstraat 9 • 4503 BC Groede
0117-371317
www. het-overleg.nl
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Aanleverdata
Dorpsomroeper
2021

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

Dit was alweer de laatste editie
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:
> 1e uitgave
25 januari
15 februari
> 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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Activiteiten
in Groede
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

Ste nen gezoch t
vo or Sti cht ing Utgo eje do en

Voor de binnenkant van onze loods zijn
we nog op zoek naar oude rode bakstenen.
Heeft u stenen over of heeft u een
gebouwtje dat gesloopt mag worden,
wij houden ons graag aanbevolen. Een
prijs kunnen we dan samen overeenkomen.
Groetjes Arjan en Karin de Hullu 0636366707

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

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.
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 Polder Schittert
zoals aangekondigd in de
vorige Dorpsomroeper gaat
helaas niet door.
19 december
Keramiek in de Lutherse
Kerk
Doris Spoo-Ingendahl
presenteert haar collectie
Keramiek van 14u tot 16u
28/29/30 december
“Vliegeren met jou…”
Winterprogramma Adrie
Oosterling
Meer info op p...
27 maart
Groede Live presenteert
JW Roy (met band)
in de Grote Kerk te Groede
1 mei
Groede Live presenteert
Stephanie Struijk (met
band)
in de Grote Kerk te Groede
27 mei
Kledinginzamelactie
Meerstromenschool Bag2School
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.
De Dorpsomroeper	
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- Groede geeft en groet u met
iets lekkers
In deze tijd is het extra
belangrijk om aan uw
naasten te denken.
Bent u niet thuis, dan zullen
wij het aan uw deurklink
hangen of in uw
brievenbus leggen.

Zaterdag
19 december,
tussen 13:00 en 17u00,
bij u aan de
deur

** Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door: de Dorpsraad, Verenigd Groede, de Groese Horeca en de
gemeente Sluis.

