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Zie hier, de allereerste Dorpsomroeper editie van 2021.
Eentje waarvan we hopen dat dit één van de laatste keren is, dat we
het over het Corona virus moeten hebben en hopelijk mogen we het
in de volgende edities weer over allerlei mooie Groese evenementen
hebben.
Het is waarschijnlijk een te positieve gedachte, maar we moeten het
nog even met z’n allen volhouden zodat we misschien van de zomer
weer kunnen genieten op één van de mooie terrassen die ons dorp en
kust te bieden hebben.
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Als laatste willen we iedereen bedanken die een donatie heeft gedaan
voor de Dorpsomroeper, het heeft een mooie bijdrage geleverd en
geeft vertrouwen voor de toekomst. Mocht u graag alsnog een donatie
willen doen, dat kan nog steeds via het rekeningnummer van
Stichting Verenigd Groede: NL78 RABO 0139 4915 38 o.v.v. donatie
Dorpsomroeper.
Voor nu, wensen we u veel
leesplezier en hopen we dat
u er zonder kleerscheuren
bent afgekomen tijdens
het schaatsen of sleeën.
Tot in de lente!
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Bij het schrijven van deze editie, vriest het zo hard dat er gesproken
wordt van een Elfstedentocht. Temperaturen van -13 worden aangetikt en de regenmeters worden verruild voor sneeuwmeters. Van
horen zeggen is er in Groede-Zuid het meeste aantal centimeters
gevallen. In ieder geval een hoop vertier voor jong en oud, uiteraard
volgens de maatregelen die hiervoor gelden.
Ondanks de qua evenementen wat rustigere periode, is er toch nog
genoeg te melden uit het dorp. Hoe ver staat het met het Brouwerslokaal? Welke nieuwe ondernemers komen er in de Fonteyn? Hoe
staat het met de verbouwingen van de voetbalkantine en hoe zou
het gaan met S.Z. op d’n oek van de straate? Alle antwoorden op deze
vragen staan in deze Dorpsomroeper.
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Nieuws v/d

Hoe staat het
eigenlijk met
dat “Burger
participatie
traject”?

Dorpsraad

In 2015 sloegen Stichting Duurzaam Groede, Dorpsraad Groede en Verenigd Groede de handen ineen om
een burgerparticipatie traject op touw te zetten. Er
werd een externe partij benaderd om dit traject in te
gaan en in 2016 lag er een plan klaar voor de toekomst.
Een plan met het oog op een horizon van 10 jaar, tot en
met 2025 dus. Nu de eerste vijf jaar van deze horizon
begin dit jaar verstreken zijn, kunnen we samen een
balans opmaken van de voortgang tot op heden. Wat
zijn de geboekte resultaten en welke plannen zijn er
nog voor de komende vijf jaar met betrekking tot het
burgerparticipatie traject?
De dorpsraad Groede
probeert nog altijd zijn
activiteiten op te hangen
aan de kapstok die destijds
is ontwikkeld in dit traject.
Er zijn toen 6 belangrijke
thema’s naar voren gekomen.
Hieronder zullen deze
thema’s kort besproken
worden.
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Thema 1
“Leefbaarheid van
Groede bewaren”

Het woonbeleid in de
gemeente Sluis wordt
actief gevolgd. Middels
het schrijven van brieven,
het bijwonen van bijeenkomsten en het inspreken
tijdens vergaderingen van
de gemeente, proberen wij
de stem uit Groede te laten
horen. In 2019 is er een
avond georganiseerd omtrent
het onderwerp “wonen
in Groede”. Als dorpsraad
hebben wij er ons ook hard
voor gemaakt dat er op de
plaats van de oude gemeenteschuur woningen zouden
terug komen. Daarnaast
proberen we er voor te waken
om een juiste woonbalans te
houden in ons dorp, dat wil
zeggen een balans tussen
permanente woningen,
tweede woningen en

toeristisch verhuurde
woningen. Met de enquête
die in 2020 door het dorp
is gegaan, hebben we
weer nieuwe inzichten en
draagvlakken die we in dit
thema kunnen gebruiken.
Dit onderdeel is een continu
proces.

Thema 2
“Aangenaam wonen
in een mooi en toegankelijk dorp”

In 2017 heeft Verenigd
Groede het idee opgepakt
om met commissie “Groen
Groede” er voor te zorgen
dat er meer bloemen
kwamen in het straatbeeld.
Hierdoor staan er onder
andere elke zomer weer
prachtige bloemen bij het
binnenkomen van het dorp.
De buurt-app Nextdoor
is opgezet in Groede om
contact te houden met bewoners onderling. Er is een
werkgroep “Parkeer & Verkeer” in 2018 opgezet, welke
onder andere enquêtes heeft
uitgezet in het dorp. Daarnaast is stichting Duurzaam
Groede momenteel met een
groot project bezig die veel
raakvlakken heeft met dit
thema, maar hierover later
meer.

Thema 3
“Kansen scheppen
voor initiatief en
duurzaam ondernemen”

In 2018 heeft de dorpsraad
een Ondernemersbijeenkomst geïnitieerd middels
het “GO-café”. Deze succesvolle avond kreeg een
vervolg in 2019, die werd
georganiseerd door een
aparte commissie. Het plan
is om dit “GO-café” jaarlijks
te laten terug keren, elk
jaar georganiseerd door een
nieuwe commissie.

Thema 4
“Activiteiten stimuleren voor en door
jongeren”

In 2019 is er getracht om
een jeugdraad op te zetten,
dit kwam niet geheel van de
grond. Dit jaar is er gestart
met het project “Groede
FIT 2025” welke is gericht
op het ontwikkelen van
een plaats om jongeren en
ouderen te laten bewegen
en te laten ontmoeten. We
zijn ook in gesprek met de
gemeente om een speeltuin
te ontwikkelen in de nieuwe
wijk.

Thema 5
“Groede uitbouwen
als cultuur en
kunstenaarsdorp”

In 2018 is stichting Groede
Literair in het leven geroepen, die onder andere
ervoor gezorgd heeft dat er
een mini-bieb op de Markt
is te vinden. Daarnaast leeft
het idee nog steeds om een
cultuur café op te zetten,
om alle kunstenaars in het
dorp samen te brengen. In
de laatste jaren zijn er ook
veel culturele evenementen
en initiatieven in het dorp
bij gekomen, zoals bijvoorbeeld het initiatief “Buiten
Beeld”.

Thema 6
“Bevorderen dat
ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig
kunnen blijven
wonen”

In 2017 is de activiteit
“Groede Leeft” georganiseerd, dat er onder andere op
was gericht om alle Groedenaren bij elkaar te brengen
op een leuke activiteit.
Hierbij werden de ouderen
ook actief betrokken. In

2019 is de “Groese BBQ”
georganiseerd, waarbij ook
de ouderen actief werden
betrokken. De senioren
sociëteit is ook nog altijd
actief en regelt vele activiteiten. Op dit thema willen
we de komende jaren ook
meer de focus gaan leggen.
Dit zijn in vogelvlucht
enkele activiteiten en
ontwikkelingen die bewust
of onbewust aan de thema’s
van het burgerparticipatie
traject zijn gelinkt. We
zullen dit blijven doen
in de toekomst en zijn
voornemens om over 5 jaar
dit traject te herzien en te
actualiseren, mede naar
aanleiding van het nieuwe
visiedocument Krachtig
Verbonden van de gemeente
Sluis.
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Extra informatie over
het nieuwe afvalbeleid
De meeste inwoners van Groede zijn massaal
aan het afval scheiden geslagen. Voor een enkeling is het nog wennen, maar in sommige
gezinnen is “afval scheiden” zelfs een ware
sport geworden; 6 zakken PMD na 2 weken,
een half volle groene container na 2 weken
en een bijna lege grijze container na 4 weken
is nu de gewoonste zaak van de wereld.
Dit hadden de meeste mensen
niet verwacht toen de
gemeente Sluis vorig jaar
aankondigde dat er nieuwe
containers zouden komen en
dat de grijze container slechts
nog 1 x per 4 weken zou
worden geleegd. Hieronder
ziet u handige tips en weetjes
om het voor u nog een beetje
makkelijker te maken.

Wanneer komt de
vuilniswagen
We moeten toegeven dat
Groede niet het handigste
ophaalschema voor de
containers en zakken
heeft. Alles op een andere
dag blijft niet goed bij de
mensen hangen en voor de
nieuwe afvalkalender moet
je ook even gaan zitten om

GFT, Groente, fruit en tuinafval
[de groene container]

Deze container werd in Groede vooral
gebruikt voor tuinafval. In de winter zag
je nauwelijks groene containers buiten
staan. Nu de grijze container minder wordt
geleegd doen steeds meer inwoners ook
etensresten in deze container. De groene
container wordt namelijk wel elke 2
weken geleegd.
Weetjes:
- Ook mosselschelpen, kattenbakkorrels
(eco) en botjes van ribben mogen in de
groene container.
- U kunt in de supermarkt biologisch
afbreekbare zakjes kopen om etensresten
in te verpakken.
- Etensresten kunt u ook verpakken in een
krant voordat u ze in de groene container
doet.
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deze goed te begrijpen. Zorg
in elk geval dat uw zakken
en containers om 07.15u
aan de weg staan. In het
buitengebied is dit al om
06.30u!
Nooit meer te laat voor
de vuilniswagen
- I nstalleer de ZRD-app via
de appstore. Hier staan uw

Ook handig:
- Heeft u een kleine groene container
en wilt u een grote? U kunt deze
kosteloos laten omwisselen. Stuur een
email naar: info@zrd.nl of bel naar
0900-4433333
- Wilt u een tweede groene container?
U kunt deze kosteloos aanvragen.
Stuur een email naar: info@zrd.nl of
bel naar 0900-4433333
- De nieuwe groene container die
u krijgt is ook grijs en hebben een
groene clip aan de voorkant op het
deksel. Ze zien er het zelfde uit als de
papiercontainer alleen dan met een
groene clip.

PMD, Plastic, metalen en drankkartons
[speciale plastic zakken]
ledigingsdagen op en u
krijgt zelfs een seintje de
avond van te voren welk
afval de ZRD de volgende
dag komt ophalen.
- Op www.zrd.nl kunt u
uw persoonlijke afvalkalender voor een heel jaar
downloaden. Deze kunt u
ophangen op een handige
plaats zodat u nooit meer
de vuilniswagen mist.
- Heeft u niet de beschikking
over de ZRD-app of internet,
dan kunt u de papieren afvalkalender gebruiken. U kunt
ook aan een behulpzame
buur vragen om een jaarkalender voor u te printen.

In onze gemeente wordt PMD-afval elke 2 weken
opgehaald in speciale zakken. Het meeste afval uit
huishoudens bestaat uit PMD-afval. Van blikjes tot
shampoo flessen en van plastic bakjes en zakjes tot
melkpakken, het kan allemaal in de PMD-zak.
Weetjes:
- PMD zakken kunt u gratis bestellen via de ZRDapp, www.zrd.nl of bellen naar: 0900-4433333.
- Gebruik geen eigen zakken voor PMD-afval maar
alleen de speciale PMD-zakken.
- Chips zakken, koffiepakken en doordrukstrips van
medicijnen/kauwgom mogen ook bij het PMD.
- PMD-afval van bedrijven zoals landbouwfolie en
verpakkingsfolie is niet toegestaan. Het is voor
bedrijven niet toegestaan hun bedrijfsafval met de
gemeente (ZRD) mee te geven.

Oud papier en karton

[de grijze container met blauwe clip]
De nieuwe grijze container met blauwe clip op het
deksel is voor oud papier en karton. Deze container
wordt 1 x per 4 weken geleegd. Oud papier is iets wat
de meeste mensen al jaren scheiden. Als u ergens op
een centrale plaats in huis een bak of doos zet voor
oud papier zult u merken dat u het kleine papier/
karton zoals een medicijndoosje of wc-rol
makkelijker bij het oud papier doet.
Weetjes:
- De verenigingen helpen mee met het oud papier
ophalen en krijgen hiervoor een vergoeding.
- Kartonnen dozen klemmen nogal in de containers.
De ZRD werkt met zijladers en er is geen controle of
de container goed leeg is. U kunt karton beter eerst
scheuren voordat u het in de container doet.
- Oud papier van bedrijven is niet toegestaan in de
nieuwe papiercontainers. Het is voor bedrijven niet
toegestaan hun bedrijfsafval met de gemeente (ZRD)
mee te geven.

Restafval

[de grijze container
met grijze clip]
De grijze container
wordt sinds 01-01-2021
minder geleegd. Inwoners die hun afval niet
scheiden zullen niet
toe komen met
de grijze container.
Inwoners die goed
hun afval scheiden
zullen zien dat er nauwelijks nog iets in de
grijze container gaat.
Wat hoort er nog wel
in de grijze container:
stofzuigerzakken,
luiers, kapotte borden,
zakjes uit de badkamer,
oude vaatdoekjes en
vies papier.

De Dorpsomroeper	
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Grofvuil
In de gemeente Sluis komt
de reinigingsdienst nog elke
maand grofvuil ophalen.
Aan deze dienst zitten geen
kosten verbonden. U kunt
het grofvuil voor de woning
plaatsen op de afgesproken
dag. U dient zich hiervoor
wel aan te melden via
telefoonnummer:
0900-4433333.
De inzameldata in 2021 zijn:
11 maart, 8 april, 6 mei,
3 juni, 1 juli, 29 juli, 26
augustus, 23 september,
21 oktober,18 november
en 16 december.
Grof tuinafval
In de gemeente Sluis komt
de reinigingsdienst nog
4 x per jaar grof tuinafval
ophalen. Aan deze dienst
zitten geen kosten verbonden. U kunt het grof

tuinafval (goed gebundeld)
voor de woning plaatsen
op de afgesproken dag. U
dient zich hiervoor wel aan
te melden via telefoonnummer: 0900-4433333.
De inzameldata in 2021 zijn:
9 maart, 18 mei, 19 oktober,
30 november.
Glas en oude kleding
[verzamelcontainers
bij ’t Torentje]
Op het parkeerterrein bij
’t Torentje en de basisschool
staan containers voor glas
en kleding. Hier kunt u
glas, gescheiden op kleur,
in de container gooien.
Oude en kapotte borden en
koffiemokken horen niet
in de glasbak. Dit kan in de
grijze container. Ook ruiten
horen niet in de glasbak.
Dit kunt u inleveren bij

de milieustraat en bij de
meeste schilderbedrijven en
ruitenzetters.
Bedrijfsafval
Voor huishoudens regelt
de gemeente de afvalinzameling. Bedrijven dienen
zelf hun afvalinzameling
te regelen. Volgens de Wet
Milieubeheer zijn bedrijven verplicht een contract
af te sluiten voor al hun
afvalstromen. Hoe groot of
hoe klein het bedrijf of de
hoeveelheid afval ook is.
Bedrijfsafval mag in geen
geval via de gemeentelijke
containers en inzamelmiddelen worden afgevoerd. De
RUD controleert hier op.
Bedrijven die een container
zoeken kunnen onder andere terecht bij Renewi (tel.
06-51990039).

Als u meer informatie nodig heeft over afvalinzameling in de gemeente Sluis
dan kunt u kijken op de websites van de gemeente Sluis en de ZRD.

Breien tijdens Corona, hoe doe je dat?
Nou gewoon, met pennen natuurlijk,
net als altijd al. Of héél modern met
een rondbreinaald!
Breien is van alle tijden en vele culturen.
Het is waarschijnlijk in Noord-Afrika
ontstaan en via Egypte en Spanje verspreid
over Europa. De oudste afbeeldingen van
breiende vrouwen stammen uit de 14e
eeuw, maar al lang daarvoor werd er
gebreid. Vroeger vaak omdat het nodig
was en omdat breisels andere toepassingsmogelijkheden gaven dan geweven
stoffen. Maar breien was ook altijd al, net
als nu, heerlijk om te doen. Vrouwen
kwamen bij elkaar om samen te breien en
zo ontstonden er allerlei verschillende
technieken en vaak fantastisch creatieve,
lokale patronen en toepassingen. Denk
maar aan schipperstruien. Elke streek uit
Europa (en vaak zelfs elk dorp) had z’n
eigen versie. Dat had als handige bijkomstigheid, dat de herkomst van zeemannen
aan hun trui te zien was.
Het Breicafé bestaat uit een groep enthousiaste
breisters, die alweer sinds 2009 samen breien
in De Drie Koningen. In de loop der tijd
zijn er mensen bijgekomen (soms tijdelijk)
en afgevallen. Het is gezellig, inspirerend,
uitdagend, creatief en stimulerend. Vanaf
het begin is iedereen die aan wil schuiven
of meedoen van harte welkom. En dat zal
(hopelijk) binnenkort niet anders zijn! Het
afgelopen jaar hebben we steeds opnieuw
oplossingen gezocht om toch ergens, met
alle of minder mensen samen door te kunnen
breien. Langzaamaan droogden de mogelijkheden op. Nu wachten we met smart op
betere tijden, net als iedereen, en houden
we contact via een Whatsappgroep.
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Maar wat gelukkig niet gestopt is, is het
breien zelf! Er wordt stug doorgebreid aan
sokken, handschoenen, kussens, truien,
vestjes enz enz. En u zult ons weer zien
zitten breien op de Markt zodra dat kan.
Tot snel!

De Dorpsomroeper	
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UPDATE

Het is alweer een tijd
geleden dat we jullie
(onze dorpsgenoten) hebben geïnformeerd over
ons bedrijfje in Groede.
Vandaar hier even een
kleine update.
Getroffen door de lockdown
is De Drie Koningen nu
ongeveer 7 maanden gesloten
en het ziet er naar uit dat
we pas ergens in April/
Mei 2021 weer (beperkt!)
open mogen. We zitten dan
ongeveer 10 maanden met
een gesloten onderneming.
Geen omzet, maar wel
uitgaven moeten doen. Ja,
we hebben ondersteuning
van de overheid, maar dat
is slechts een deel van alle
kosten die we als bedrijf
dragen, dus verkijk je daar
niet op. Overigens, heb geen
medelijden met ons, want we
zijn ondernemers en blijven
zeker niet bij de pakken
neerzitten.
Wat wel teleurstellend is,
is het feit dat we sinds het
aantreden van de zittende
Burgemeester van Sluis
(eind 2017) nog nooit contact hebben gehad met deze
persoon. Sterker nog, we
weten eigenlijk niet hoe de
Burgemeester van Sluis er
uitziet. Een tijd geleden viel
plots ons oog op een vlag
aan het begin van t dorp
met daarop de tekst “Meest
MKB vriendelijke Gemeente”
of in ieder geval iets in die
trant. Opmerkelijk wat ons
betreft.
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Nu even genoeg gezeurd.
We hebben een leerzame
periode achter ons liggen,
als bedrijf maar zeker ook
als mensen. Vrijheid is niet
vanzelfsprekend. Ieder van
ons draagt verantwoordelijkheid om onze vrijheid
staande te houden, als het
gaat om het gevecht tegen
Covid-19, maar ook als het
gaat om het beschermen
van onze natuur/aarde. Dat
is wel duidelijk geworden.
Wij hebben in 2015 aangegeven dat we graag naar
een lokale bedrijfskolom
zouden willen groeien,
waarbij we met lokale
ingrediënten in het van de
Gemeente overgenomen
Oude schoolgebouw (wat al
meer dan 20 jaar leeg stond)
een Proef- en Eetlokaal zouden
starten. Er is in de pers
regelmatig over geschreven
en ook de Provincie en de

vorige Burgemeester van
Sluis (en niet te vergeten
haar ambtenaren) hebben
zich er hard voor gemaakt.
We zijn nu ongeveer 6 jaar
met dit project bezig. Door
de lockdown hebben we
hier meer tijd aan kunnen
besteden. Bloed, zweet en
tranen heeft het ons gekost,
maar het begint erop te lijken
dat we in 2021 wellicht
de deuren kunnen gaan
openen! Hiervoor is dan nog
wel weer medewerking van
de Gemeente Sluis nodig in
verband met de benodigde
vergunningen.
In dit gerenoveerde gebouw
is dan ook de Brouwerij van
Dutch Bargain gehuisvest.
Dit Proef- en Eetlokaal
wordt de thuisbasis van
Dutch Bargain. Wellicht
hebben jullie inmiddels
wel eens van dit biermerk

gehoord. Een biermerk
dat zich ondertussen mag
scharen in de Top 20 van Nederlandse Craftbrouwerijen
(van de 700 brouwerijen
die ons land heeft). Vooral
verkrijgbaar door heel Zeeland (horeca ondernemers
en slijterijen kiezen steeds
meer voor lokale producten
en dat is een belangrijke
ontwikkeling) en door heel
Nederland en ondertussen
in een aantal andere Europese landen.
In die thuisbasis hopen we
dan eindelijk na al die jaren
een steentje bij te kunnen
gaan dragen aan economische duurzaamheid, met
lokale leveranciers. Waarbij
we dan ook de liefhebbers
van Dutch Bargain uit binnen- en buitenland kunnen
ontvangen en kunnen laten
zien uit wat voor een mooie
streek we zijn voortgekomen. We zijn met een studie
bezig d.m.v. een afstudeerstage van iemand van de
Hogeschool Rotterdam om
arrangementen met overnachtingen te organiseren
voor onze doelgroep. Dit
zal meer buiten het seizoen,
dan binnen het seizoen
gaan plaatsvinden en in
samenwerking met lokale

aanbieders van overnachtingen. Een bijdrage aan de
toeristische sector derhalve.
Naast het biermerk Dutch
Bargain zijn uit het bedrijf
De Drie Koningen ook nog
andere bedrijven voortgekomen. In 2017 zijn
we gestart met het bedrijf
Holland Craft Beer (www.
hollandcraftbeer.nl), een
B2B dropshipping platform
waar voornamelijk kleinere
brouwerijen uit binnen- en
buitenland hun bieren
aanbieden aan horeca en
slijterijen. Momenteel
werken we met zo’n 150
brouwerijen samen op dit
platform. Hiervoor hebben
wij zelf speciale dozen
ontworpen, waarmee we
bier met de post kunnen
versturen. Deze kwaliteitsdozen zijn ondertussen ook
zeer gewild bij andere webshops en brouwerijen door
heel Nederland. We hebben
vorig jaar zo’n 40.000 dozen
laten maken en verkocht.
Dit gebeurt allemaal vanuit
onze magazijnen aan de
Everaarslaan en Woordweg.
Momenteel is overigens
een Zeeuwse student van
de HAS Den Bosch bezig al
onze dozen en verpakkingen verder te verduurza-

men, zodat we ook hier de
groene gedachte kunnen
uitdragen.
En afgelopen juni 2020 hebben we de consumentenwebshop Beerware (www.
beerware.nl) overgenomen.
Vanuit het magazijn aan
de Everaarslaan worden
hier consumentenorders
ingepakt en verstuurd. Dit
bedrijf staat nu nog in de
kinderschoenen, maar we
zien een lichte stijging van
het aantal orders uit binnenen buitenland.
Kortom, we blijven bezig
met ons bedrijfje. We hopen
natuurlijk dat we zo snel
mogelijk open mogen en
jullie allemaal weer mogen
ontvangen in De Drie Koningen en later in het Proefen Eetlokaal. Tot die tijd
kun je bij De Drie Koningen
afhalen en laten bezorgen
via de website www.dedriekoningen.com.
En het laatste nieuws:
Binnenkort kun je het
concept van het Proef- en
Eetlokaal ook bij je thuis
beleven. Hou onze website
www.brouwerslokaal.nl
en social media in de gaten
voor verdere toelichting en
updates.
Team De Drie Koningen
De Dorpsomroeper	
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Nieuw hoofdstuk
voor Fonteyn

Groente
t
mekorting

Terwijl veel horecazaken in zwaar
weer verkeren, nemen Rob Hubregtsen
en zijn vrouw Krista van Ice-Art uit
Breskens een verrassend besluit: zij
nemen begin maart IJssalon, koffiebar
en lunchroom Fonteyn in Groede over.
Vanaf het allereerste begin in 2016 is Rob
betrokken bij Fonteyn, omdat dit de eerste
ijssalon is die zijn ambachtelijk ijs is
gaan verkopen. Exclusief ijs en maatwerk is waar Rob voor staat en dit werd
al snel ontdekt door locals en tijdelijke
bewoners van Groede.
De zaak heeft een vogelvlucht genomen,
van een klein bescheiden zaakje naar een
bekende plek in West Zeeuws-Vlaanderen,
ook veel Belgen en Duitsers vinden hun
weg naar de pittoreske Markt van Groede.
Rob en Krista zetten Fonteyn voort zoals het
er nu staat, aan het concept worden wellicht
in de toekomst zaken toegevoegd, maar de
basis is goed. Laagdrempelig, en met een
geheel eigen charme.
Ondanks dat 2020 een vreemd jaar was met
een bijzonder kort maar heftig seizoen, nemen
zij toch deze stap, ook omdat Fonteyn heeft
bewezen dat zelfs in moeilijkere tijden er
voldoende mogelijkheden in zitten. Voor
Rob is het een droom die uitkomt, op deze
manier kan hij zijn eigen producten, zonder
tussenkomst van anderen, aan de man
brengen, en voor hem heel belangrijk, op
een bijzondere plek.
Hoewel het nog onwennig voelt, laten wij,
Jacob en Maartje (voormalige eigenaars)
een andere droom in vervulling gaan, we
vertrekken naar alle waarschijnlijkheid na
komende zomer een jaar naar het buitenland.
Waar en hoe precies is vanwege Corona nog
niet geheel ingevuld, maar wij willen met
het hele gezin deze stap zetten.
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Eind vorig jaar hebben
wij een leuke donatie
gekregen die bestemd
is om het voor iemand/
meerdere mensen
mogelijk te maken om
dit jaar deelnemer van
de Tuinen van Groede
te worden.

Momenteel is Fonteyn gesloten maar als
corona het toelaat kunt u vanaf medio
maart weer terecht voor heerlijk ijs en
patisserie van Ice-Art, koffie’s en lunch én
om de nieuwe uitbaters te ontmoeten.

Wij hebben besloten om
50% korting te geven
aan meerdere personen
die rond moeten komen
van een minimum
inkomen.

Wij kunnen nog 2 mensen
korting aanbieden.
Is dit voor jou van toepassing of ken je iemand die we
hier heel blij mee kunnen
maken? Neem dan via de
mail contact met ons op
tuinenvangroede@gmail.
com. Je vult voor onze
administratie een inschrijfformulier in, maar verder
weet niemand dat je van dit
aanbod gebruik maakt.

De enige tegenprestatie
die wij verwachten is dat
je ook regelmatig komt
oogsten, anders is dat niet
respectvol naar de schenker
en ontneem je iemand
anders deze mooie kans.
De tarieven en het
inschrijfformulier vind
je op onze website
www.tuinenvangroede.nl
Met Groene Groese Groet,
Peter

We hebben het volste vertrouwen in Rob en
Krista en wensen hen veel geluk in Fonteyn.
Ook bedanken we alle dorpelingen die we
hebben mogen ontvangen als gast de laatste
jaren bij Fonteyn, door de leuke mix van
mensen is het ook echt een ontmoetingsplek van het dorp geworden. En daar zijn
we heel dankbaar voor en dat gaan we ook
zeker missen.
Rob en Krista Hubregtsen,
Ice-Art, Deltahoek 146,
4511 PA Breskens,
06-29221930

De Dorpsomroeper	
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Groede Live! presenteert
zaterdag 27 maart 2021: JW Roy

Bij het schrijven van dit
artikel was nog niet bekend
of het concert door kan
gaan. Hou daarom de
website van de Grote
Kerk in de gaten!
JW Roy
Hier is het Goed – Tour 2021
Naar aanleiding van het
uitkomen van de dubbel LP
Laagstraat 443/Ach, Zalig Man
JW zingt in het Engels, in
het Nederlands of in het
Brabants. Hij speelt solo, of
met band. Maar altijd vanuit
het hart en de nummers die
op dat moment goed voor
hem voelen. In augustus
2019 stuurde JW ’s morgens
om half 8 een sms-bericht
naar zijn boekingskantoor
en manager:
“Ik lag vannacht wakker en
luisterde Laagstraat 443 en
Ach, Zalig Man. Prachtig. Bedacht me dat ik het zo leuk zou
vinden om die liedjes weer te
gaan spelen samen met Ruud
en Gabriël. En zullen we beide
Grote Kerk Groede
Entree: € 19,00
Aanvang: 20:30 uur
Deur open vanaf 19:45 uur
14
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albums op vinyl uitbrengen?
Geen idee of de mensen dat
leuk vinden...”
Zij dachten gelijk: “Natuurlijk! Als JW de mensen weet
te raken dan is het wel in
zijn moerstaal.”
Samen met zijn vrienden
Ruud van den Boogaard en
Gabriël Peeters (de bezetting
van destijds) brengt JW een
ode aan de albums die 15 en
10 jaar geleden uitkwamen.
Intiem en oprecht. Over
bijzondere plaatsen, op
bijzondere plekken!
Beide albums, die rondom
de optredens voor het eerst
als dubbelalbum op vinyl
uitkomen, zijn geïnspireerd
op bijzondere plekken voor
JW. Jeugdvriend Ruud van
den Boogaard woonde op
Laagstraat nummer 443
(en volgens welingelichte
bronnen is dat nog steeds
zo) en het album Ach, Zalig
Man verhaalt over de zogenaamde Acht Zaligheden,
een achttal dorpen in de
Nederlandse Kempen waaronder JW’s geboortedorp.
Laagstraat 443 was overigens
ook het eerste album (15
jaar geleden) waarop de

zanger in het Brabants zong.
“Gewoon betoverend mooi”,
schreef het Parool daar
destijds over.
Deze tour voert JW en zijn
manschappen langs een
reeks speciale gebouwen.
Kerken, fabrieken, herbergen,
zolders en af en toe een
klein theatertje. Plekken die
qua ambiance hun eigen
bijdrage hebben aan deze
concerten.

Gezien in Groede
Op 23 januari kreeg
ook Groede te maken
met een nieuw fenomeen; de landelijk
ingestelde ‘avondklok’.
Een verbod op het vertoeven
in de openlucht op alle
openbare plekken tussen
21:00u en 04:30u. Met
enkele uitzonderingen
voor bijvoorbeeld medische
hulp, werk, examens en het
aangelijnd uitlaten van een
hond.
Maar niet overal werd de avondklok even
goed nageleefd. Op sociale media waren er
al snel filmpjes te zien van fietsers die oom
agent te slim af wilden zijn, mensen met
een hondenriem in de hand zonder hond
(”net weggelopen”) of studenten die zich
verkleed hadden in een dierenkostuum en
elkaar aan het uitlaten waren. Uiteraard
werd niet overal even goed op gereageerd
door de handhavers.
Maar de oplettende Groedenaar had nog
een smoes kunnen gebruiken die enkel in
Groede mogelijk was. Sinds eind januari
is de klok van de Grote Kerk namelijk

stil komen te staan. En geloof het of niet,
hij kwam precies stil te staan op 21:00u.
Toeval? Wie weet. En of er Groedenaren gebruik hebben gemaakt van de kerkklok die
hen telkens een excuus had kunnen geven?
Dat is bij de redactie niet bekend..

Bezetting
JW Roy: Zang & gitaren
Ruud van den Boogaard:
Zang & gitaren
Gabriël Peeters: Zang en
multi-instrumentalist (oa
drums percussie piano
gitaar)

Voor meer info en kaarten:
www.grotekerkgroede.com

j
Voel je welkom bi
ium
od
pp
Groede Live! po
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Nieuws
van de

Snappet

Groep 4 t/m 8 heeft een combinatie van werkboeken
en Snappet. We konden zo de vorderingen en het
gemaakte werk goed volgen en konden de kinderen
goed op afstand begeleiden. In Snappet zit namelijk
een chat functie, waarmee kinderen vragen kunnen
stellen aan de leerkrachten wanneer ze een opdracht
niet snappen of lastig vinden.

De maandag voor de kerstvakantie werden
we verrast door de plotselinge lockdown.
We hadden toch de hoop dat het basisonderwijs misschien ontzien werd. Maar ook wij
moesten onze deuren sluiten.

juf
Carolien en
Juf Jodie

De kinderen kwamen direct met belangrijke vragen: “Juf, hoe
moet dat dan met ons kerstdiner?”, “Gaat dat dan niet door?”.
Met het team zijn we die maandagmiddag direct begonnen met
het regelen van allerlei zaken, zodat we dinsdag 15 december
de kerstviering konden vieren. De kinderen mochten in
feestelijke kleding naar school komen en elke klas heeft een
gezellige dag gehad! En natuurlijk lekker gegeten met als
afsluiting nog een heerlijk toetje!

Afstandsonderwijs

Maar na deze leuke dag was het dan toch echt zo dat de scholen vanaf woensdag al dicht gingen
en de kinderen na de kerstvakantie weer thuis aan de slag moesten met afstandsonderwijs.
Het team is de woensdag, donderdag en vrijdag aan de slag gegaan om het afstandsonderwijs
voor na de vakantie vorm te gaan geven en alle werkjes voor de kinderen klaar te leggen.
De vrijdag voor de kerstvakantie hadden we een afhaalmoment voor het werk voor de twee
weken na de vakantie.

Groep 1&2

Tijdens de lockdown zijn kinderen ontzettend goed aan het werk. De kinderen
van groep 1 en 2 hebben allerlei werkjes
meegekregen, werken in Gynzy en hebben
elke week twee online contactmomenten
met juf Anneke via Teams.

De kinderen van groep 3 hebben hun
werkboekjes en leesboekjes meegekregen
om verder te kunnen met hun schoolwerk,
ook voor hen hebben we kunnen regelen
dat ze rekenen via Snappet kunnen maken
en hebben de kinderen met juf Stephanie
en juf Monique 3 online contactmomenten
per week.
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Online contact

In de eerste twee weken na de kerstvakantie
hadden de kinderen van groep 5 t/m 8 drie
keer in de week een online contactmoment
via Teams. Dit hebben we vanaf week 3
geïntensiveerd naar elke dag. Tijdens deze
momenten krijgen de kinderen instructies
over de te maken lessen en gaan we op een
speelse manier om met de lesstof die juist
aan bod is geweest of aan bod gaat komen.
Zo hebben de kinderen al gerekend met
waku waku, tafels joggen, rekenbingo,
metriekstelselspelletjes, werkwoorddobbelen
en Kahootquizen met hierin vragen over
verschillende vakgebieden zoals natuur,
Engels, aardrijkskunde, geschiedenis.
Maar ook was er tijd om gezellig te kletsen
met elkaar en elkaar bijvoorbeeld foto’s te
laten zien van een nieuw huisdier. Naar
deze momenten keken de kinderen en de
juffen natuurlijk enorm uit.

Groep 3

juf
Monique
juf
Anneke

juf
Ellen

Klasbord

Tijdens de lockdown houden we ouders ook op de
hoogte via Klasbord. Hierop plaatsen we korte berichten.
Maar wat we ook zo ontzettend leuk vinden is dat
ouders ons foto’s sturen van werkjes van kinderen of
activiteiten die ze thuis aan het doen zijn. Zo konden
wij gelukkig ook een beetje meegenieten van alle
mooie kleiwerkjes, vogels en sneeuwpoppen die de
kinderen hadden gemaakt! Hoe de volgende periode
eruit gaat zien weten we niet exact. Wat wel met zekerheid valt te zeggen, is dat we Carnaval gaan vieren
op een verantwoorde manier op school of we vieren
het thuis. We laten het in ieder geval niet zomaar aan
ons én de kinderen voorbij gaan, we maken er iets
FEESTELIJKS van!
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Kom van die bank af

Tijdens de lockdown wordt er vanuit de
gemeente “kom van die bank af” georganiseerd. Kinderen, vanaf groep 3, kunnen
zich hiervoor inschrijven en kunnen dan
meedoen met sportactiviteiten die bij ons
op het schoolplein worden georganiseerd.

Nationale Voorleeswedstrijd
groep 7 en 8
De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste
leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8.
Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende
wedstrijdrondes. Ze leren hierbij veel van elkaar
en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De
plezierige spanning én het enthousiasme van de
supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor
leerlingen. Is het niet fantastisch als je je schoolkampioen mag noemen!?
Op woensdag 25 november hebben we de schoolronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gehouden.
In deze ronde hebben acht leerlingen van groep 7/8
meegedaan om onze echte schoolkampioen te worden.
Het was een spannende voorleesstrijd. De kinderen hebben allemaal prachtig voorgelezen.
De voorleeskampioen van de Meerstromenschool is Nikki Busch geworden, gefeliciteerd!
Op naar de volgende ronde op 4 maart!

Meubilair te koop

Wij hebben van een andere school meubilair overgenomen,
er worden daarom wat leerlingsets vervangen. Een deel van de
sets die over zijn gaat naar een opslag, maar ook willen we u in
de gelegenheid stellen om een leerlingset over te nemen. Kosten
bedragen €10 per set. Het zijn gebruikte sets, maar verder nog
in prima staat. Een leerlingset kan een prima alternatief zijn
voor een groot bureau, knutselplek, hobbytafel of een eigen
werkplekje.
Het gaat om:
- Enkele “groene” sets; de hoogte van dit meubilair is geschikt
voor de leeftijd van groep 6-7.
- Een “geel” setje; de hoogte van dit meubel is geschikt voor de
leeftijd van kinderen van groep 1,2 en 3
- Enkele “rode” sets, de hoogte van dit meubilair is geschikt voor
kinderen van groep 3, 4 en 5.
Wie belangstelling heeft, mag een mail sturen naar directie.meerstromenschool@scoba.nl.
Dan reserveren we een setje voor u en maken we een afspraak wanneer u het kunt komen
afhalen.

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

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

Ook willen we Floris (groep 1),
Benthe en Pippin (groep 6) en Janne
(groep 8) van harte welkom heten
bij ons op school! Voor hen was het
wel een heel bijzondere start, omdat
zij allen gestart zijn in de lockdown
en daardoor nog niet fysiek bij ons
op school aanwezig zijn geweest.
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Eropuit! in

De geplande evenementen van Groede
Literair zijn te vinden op groedeliterair.nl.
De data zijn onder voorbehoud in verband
met de maatregelen rondom Covid.

Fotowedstrijd
‘Bunkerzoom’
Houd je van fotografie
en trekken de bunkers de
aandacht van jouw lens?
Neem dan deel aan de
Atlantikwall Europe fotowedstrijd ‘Bunkerzoom’!
Ga op zoek naar jouw favoriete exemplaar en breng
dit bunkererfgoed op jouw
manier in beeld. Post je foto
op Facebook of Instagram
met de hashtags #bunkerzoom
#atlantikwalleurope
#europeforculture en
#groedepodium. Lees de
spelregels vooraf via
www.atlantikwalleurope.eu.

Onze voorzitter en dichter Tijs van Bragt is een week
in afzondering gaan schrijven in Ossenisse.
Het deed hem goed terug te komen in Groede met
nagelnieuw werk, waaronder het volgende gedicht.

Poëzie is een zwezerik

Je werk wordt beoordeeld
door een professionele
jury. De top 5 wint een Go
Pro Hero Black 9. In 2021

schittert je foto mogelijk
in een fototentoonstelling
(in NL, BE en FR) én in een
postkaartenpublicatie.

onder de stolp van je sneeuwbol leeft een vleeshouwer
op zijn bank ontleedt hij het hart, fileert hij het hoofd
poëzie is een zwezerik, zegt de vleeshouwer
je moet er op tijd bij zijn voor het je ontglipt
je knikt tegen de bol, je wist dat al lang

Bunkerzoom wordt mede gesubsidieerd door het Creative Europe programma van de Europese Unie.

jagen door het huis heeft je dat geleerd
je hoofd en je hart gericht op de buitenwereld
de vleeshouwer weet van je zoeken naar de ultieme regel
hij zegt: alle poëzie is een herhaling van zetten
ik doe het elke dag

• D
 e bunkers in Stützpunkt Groede meer dan
75 jaar oud zijn;
• Grote en kleine grazers je pad kunnen
kruisen, zoals de Nederlandse witrik koe,
de Texelaar (een schaap met Texels bloed)
of de Dassenkop;
• Er verschillende kleine en grote dieren,
én in de lente zelfs lammetjes,
te bewonderen zijn;
• Kinderen zich zowel binnen als buiten het
park kunnen uitleven op de avontuurlijke
speeltoestellen;
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driftig schud je de bol in je handen maar het sneeuwt niet
alles vervliegt, zegt de vleeshouwer, je moet er op tijd bij zijn
• J
 e na een korte wandeling de Groese
Polders bereikt waar je de speeltoren en
boomstammen kunt trotseren;
• Het park voor jong en oud voldoende ruimte
biedt om er even op uit te gaan en het
speel- en bunkerpark dagelijks, bij daglicht
vrij toegankelijk is.

smalend duwt hij zijn neus tegen het glas
Tijs van Bragt

De Dorpsomroeper	
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Verkoop voor het goede doel
Ieder jaar organiseren
Greetje de Hullu en
ondergetekende een
verkoop van gebruikte
spullen t.b.v. een goed
doel in de regio. In voorbije jaren hadden we een
actie voor Mascura, het
dierenasiel Terneuzen,
de Voedselbank ZVL, Jodi
St.Pier en het Hospice
in Terneuzen. Deze
keer was de opbrengst
bestemd voor de afdeling
Zeeuws-Vlaanderen van
de Borstkankervereniging Nederland (BVN).
Twaalf vrijwilligers die
allen zelf geconfronteerd
geweest zijn met borstkanker zetten zich in om
in onze regio iets te betekenen voor lotgenoten.
In onze regio zou het
werk voor lotgenoten niet
bestaan zonder vrijwilligers
en daarom werden zij deze
keer als dank voor hun
inzet verrast met Kerst.
Ze zijn actief bezig met
onder andere:
- thema-avonden organiseren,
waarbij professionele verpleegkundigen en artsen
aan het woord komen en
waarbij men gelegenheid
heeft vragen te stellen;
- samen gezond bewegen
onder leiding van een
fysiotherapeut;
- hartkussentjes / okselkussentjes naaien (een kussentje
verlicht de pijn aan de
borst na de operatie);
- patiënten begeleiden naar
een afspraak, chemo of
bestraling (uiteraard enkel
22
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indien gewenst);
- het organiseren van verwenmiddagen, waarbij
patiënten de hele middag in de watten gelegd
worden door een kapster,
visagiste, oncologisch
pedicure, manicure enz.;
- informatie geven over
de verschillende soorten
borstprothesen vóór men
overgaat tot aankoop van
een prothese;
- 1x per jaar een modeshow
organiseren i.s.m. een
speciaal-lingeriezaak in de
regio.
Van familie, vrienden en
bekenden krijgen we
gedurende het hele jaar
allerhande spullen aangeboden. Dit alles moet
gecontroleerd, gesorteerd,
geëtaleerd en geprijsd
worden. Corrie Cornelis uit
Nieuwvliet bood hiervoor
spontaan haar hulp aan en
daar hebben we dankbaar
gebruik van gemaakt.
De verkoop vond, zoals elk
jaar, plaats op camping
“International” in Nieuwvliet. De eigenaresse van de
camping, Marleen Vermeulen,
draagt de verkoop een warm
hart toe. Van haar mogen
we ieder jaar een deel van

de campingwinkel annex
bakkerij inrichten met onze
spullen. Vanwege de Corona
waren niet meer dan 2 personen tegelijk toegestaan in
het winkeltje, zodat gezellig
even rondneuzen er niet
bij was. Marleen bracht de
oplossing: omdat de kantine
gesloten was, mochten
wij deze inrichten voor de
verkoop en dat betekende
veel meer ruimte (en dus
ook meer bezoekers). Het
terras vóór de kantine konden
we tevens inrichten als een
soort marktje. Een paar
middagen in de week was
onze “winkel” open tussen
16.00 en 19.00 uur, hetgeen
voor de gasten een welkome
afwisseling was.
De prijzen van de gebruikte
spullen liggen erg laag om
zoveel mogelijk te kunnen
verkopen. De campinggasten snuffelen maar wat
graag tussen o.a. de boeken,
kleding en speelgoed. De
prijzen variëren van
€ 0,10 tot max. € 3 met een
enkele uitschieter naar
€ 5,- Ook niet campinggasten uit Nieuwvliet,
Groede en omgeving weten
intussen de weg naar onze
verkoop te vinden.

Ondanks deze kleine prijzen
is het toch weer gelukt om
een bedrag van ruim € 1000,bij elkaar te sprokkelen.
Deze keer hebben we het
bedrag gesplitst. Een deel
van de opbrengst ging,
zoals eerder vermeld, naar
de vrijwilligers van de BVN
afdeling Zeeuws-Vlaanderen
en een ander deel is toegezegd aan JOTA Oostburg,
een stichting die zich inzet
voor mensen die door diverse
ontwikkelingen in de
maatschappij steeds meer
op zichzelf teruggeworpen
worden. Een ontmoetingscentrum waar iedereen
welkom is en waar veel
activiteiten plaats vinden.
Ook voor dit jaar hebben
we alweer veel spullen gekregen en staat er opnieuw
een verkoop gepland voor
een goed doel in de regio.
Hebt u misschien nog nette
kinderkleding, speelgoed en
recente tijdschriften die u
kunt missen? Dan houden
we ons aanbevolen. Een
telefoontje en ik kom het
graag bij u ophalen.

De wintermaanden zijn meestal niet de actiefste
maanden voor onze vereniging, maar de huidige
omstandigheden maken het helemaal tot een
rustige periode.
De natte decembermaand werd opgevolgd door
een januarimaand met meer dan 100 mm neerslag,
waardoor de tennisbanen blank kwamen te staan
van de regen en zelfs de meest fanatieke tennissers
de baan niet op konden.
Ondanks dat er op de baan geen activiteit was,
zagen we dat wel eromheen. In januari is de bossage
tussen de tennis en de voetbal weer flink uitgedund
met hulp van enkele vrijwilligers. Het werk was
gedaan voor de sneeuwval begin februari over het
land trok.
Dank aan de hulp van de vrijwilligers en we hopen
in de volgende update ook weer te kunnen schrijven
over activiteiten óp de tennisbanen.

Tot slot wil ik, mede
namens Greetje, iedereen
bedanken die heeft bijgedragen
om de actie te doen slagen,
met uiteraard speciale
dank aan Marleen voor het
gebruik van de ruimte.
Joke de Bert
(0117-371704)
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Het shirt van v.v.
Groede

De afgelopen weken was
het nog steeds rustig op de
Groese velden. Enkel de
jeugdteams zagen we actief
trainen (zelfs in mistige
omstandigheden), maar
door de sneeuw was er begin
februari helemaal geen
voetbal mogelijk. Hierdoor
tijd en ruimte om andere
zaken eens te belichten,
bijvoorbeeld de historie van
het Groese voetbalshirt!
VV Groede werd officieel
opgericht in mei 1926,
waardoor we bijna 95 jaar
bestaan. Toch bestaat er
een prijzenkast met het
opschrift Blauw-Wit 1921.
Dit kan betekenen dat er of
een poosje twee voetbalverenigingen waren in Groede
of dat Blauw-Wit ’21 is opgegaan in VV Groede. Door
iedereen wordt Groede geassocieerd met de clubkeuren
blauw-wit. Niet geheel
terecht, want sinds mensenheugenis wordt er gespeeld
in een zwarte broek. Ook de
blauwe kousen zijn nooit
weggeweest.
De witte horizontale
balk en verticale baan
Het blauwe shirt heeft wel
de nodige veranderingen
ondergaan. Zo werd er bij de
senioren tot eind jaren’70
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van de vorige eeuw gespeeld
in een blauw shirt met een witte
balk op de borst. Van (witte)
rugnummers en shirtreclame
was toen nog geen sprake.
Een nog grotere aanpassing
vond plaats bij de jeugd.
Jarenlang werd gespeeld
in een blauw shirt met
in het midden een brede,
verticale witte baan. Voor
die tijd niet vreemd, want
zo speelde Oostburg in rood
met een zwarte, verticale
baan, Hoofdplaat in een geel
shirt met zwarte, verticale
baan en was Cadzand de
blikvanger met het “Ajaxshirt”. Uiteindelijk zijn deze
tenues allemaal opgegaan
in nieuwe, moderne en
volledig blauwe tenues,
voorzien van rugnummers
en sponsornamen, bij zowel
jeugd als senioren.

Estland
Wat heeft Estland te maken
met Groede zult u denken?
Welnu, de vlag van Estland
(horizontale blauwe, zwarte
en witte baan) bevat precies
de clubkleuren van Groede.
Hierdoor wapperen al jaren
twee vlaggen van Estland op
ons kleedlokaal bij thuiswedstrijden.
Vorig jaar mocht de JO13-1
acteren in het stadion van
Cercle Brugge, waarbij
door de gastheer verplicht
witte kousen werden
voorgeschreven. Hierdoor
ontstond automatisch het
nationale tenue van Estland,
wat later in de competitie nog enkele keren is
herhaald. Op deze manieren
dus een vleugje Estland in
Groede.
Blauw-zwart en
blauw-rood
Het lijkt op vloeken in
de kerk om te tornen aan
de clubkleuren van een
95-jarige vereniging. Toch
zou blauw-zwart niet
geheel vreemd of onterecht

zijn, aangezien de kleur
wit alleen gebruikt wordt
voor de rugnummers en
de namen van de sponsors.
Wat dat betreft overheerst
de zwarte broek en met een
beetje fantasie is een Club
Brugge of Inter Milan tenue
aan de Traverse niet geheel
onlogisch..

Bij de jeugd lijkt blauwrood dichterbij. Gezien de
al jarenlange, succesvolle
samenwerking met buurtvereniging Cadzand wordt
er serieus nagedacht over
een nieuw, gezamenlijk
tenue voor alle jeugdteams.
Rekening houdend met de
clubleuren rood-wit van
Cadzand, lijkt een blauw-

rood shirt een kwestie van
tijd. Een eerste proefversie is
eerder al gepresenteerd aan
de JO14 voor hun Engeland
avontuur, waarmee ze in
dit shirt zouden aantreden
tegen de Deal Town Rangers
FC. Die wedstrijd werd in
mei 2019 uitgesteld wegens
de welbekende omstandigheden.

Trainer André de
Nooijer verlengt bij
v.v. Groede

Verbouwingen
kantine

samen met Marnix Groosman
van Groosman Techniek
uit Groede en heeft de
klusploeg geholpen met het
verven en aanbrengen van
de houten latten voor tegen
de wanden. Het krijgt steeds
meer vorm en we hopen
spoedig de kantine weer te
mogen gaan gebruiken waar
hij voor bedoeld is.

Het bestuur is verheugd
te kunnen mededelen dat
André de Nooijer ook volgend seizoen aan het roer zal
staan van het blauw-witte
vlaggenschip. De trainer van
Groede 1 is momenteel bezig
aan zijn zevende seizoen en
zal volgend jaar dus ook voor
zijn achtste seizoen voor
de groep staan. Het bestuur
heeft eerst met alle spelers
overleg gehad, waaruit bleek
dat het draagvlak nog steeds
erg groot is voor de huidige
trainer. André zelf gaf aan;
“Ik ben na al de jaren nog
steeds trots dat ik bij deze
vereniging mag werken
en ik ga nog altijd met veel
plezier naar het veld.” Zowel
bestuur, spelers als trainer
waren positief dus de knoop
was dan ook snel doorgehakt
om er nog een seizoen aan
vast te plakken.

De verbouwingen in de
kantine van v.v. Groede gaan
onverminderd door. Nu
de sloopwerkzaamheden
achter de rug zijn, beginnen
de contouren van de nieuwe
inrichting al duidelijk zichtbaar te worden. Er wordt net
vakwerk geleverd door Frederik Bouw, het bedrijf van
onze speler van het 2e elftal
Freek Knetsch. De afgelopen
weken hebben de nieuwe
wc-ruimtes en het nieuwe
‘keukentje’ vorm gekregen,
is de elektriciteit aangelegd
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Ironie
Het is weer februari en
die maand begint sinds
1953 met het herdenken
van de watersnoodramp.
Een verschrikkelijke
ramp die we hopelijk
nooit meer zullen mee
maken. En toch als ik dan
zo die beelden zie, vraag
ik me toch af, hoe zou
dat dan in deze tijd gaan?
Waar zou ik bijvoorbeeld
naar toe vluchten, als
we plots overrompeld
worden door het water?
Met die vraag bleef ik
wat rondlopen afgelopen
weekend en ben maar
eens de topografie kaarten
erbij gaan halen. Op internet
kan je van die mooie
plaatjes bekijken met de
hoogtes in en rondom
Groede.
Je kan natuurlijk de kerktoren
in klimmen, maar ik zal
dan vast niet de enige zijn
daar. Als je dan op de hoogte
kaart kijkt zijn er niet zoveel
alternatieven. Één van die
weinige alternatieven is
natuurlijk de oude vuilnisbelt. Echter wist ik niet zeker
of ik daar eigenlijk wel naar

toe zou vluchten…
als je daar toch eens een
paar dagen zou vast zitten,
is dat wel zo gezond?
Ik ben eens gaan Googlen
of ik wat kon vinden over
deze oude vuilnisbelt en
warempel; een heel dossier
over “Stortplaats Groede
Havendijk ZE/085/003”. Een
rapport uit 1997 uitgevoerd
in opdracht van de Provincie
Zeeland. Het dossier leert
mij dat deze stortplaats in
1945 in gebruik is genomen
en in 1983 is gesloten. Een
oppervlakte van 2 hectare
met een hoogte van 8 meter
boven maaiveld en een diepte
van 4 meter onder het maaiveld. Er werd ongeveer 70%
huishoudelijk afval gestort,
15% bouwafval, 10%
bedrijfsafval en zo’n 5%
chemisch afval. Na de sluiting
is de stortplaats afgedekt
met een afdeklaag van 20
centimeter zavel. Nu ben ik
geen afval-wetenschapper,
maar dat leek mij toch wat
weinig. Dat was ook de
conclusie in een rapport van
eind 1983, dus werd er maar
een afdeklaag van 1 meter

van gemaakt. Het rapport
concludeerde namelijk
dat er toch nog wel enkele
toekomstige risico’s zouden
kunnen voortvloeien uit
deze voormalige stortplaats.
Zo werd het “percentage
van de rand van de stort met
binnen 10 meter een sloot”
geschat op ca. 95%.
De Provincie dacht dat het
misschien wel verstandig
zou zijn om deze vuilnisbelt
wat beter in de gaten te
houden. In 2000 werden er
wat grond analyses gedaan

en bleek er toch wat arseen,
chroom, cadmium, nikkel
en zink gevonden te zijn,
dat op een iets hoger niveau
zat dan gewenst. Er werden
dan maar peilbuizen in
gezet om het een beetje bij
te houden, waardoor de provincie in 2003 de stortplaats
als “Curatief” bestempelde
en ik citeer: “de voormalige
stortplaats vormt een
bedreiging voor de mens
of de omgeving”.
Als rond 2005 de
eerste plannen op
tafel komen voor
het project
Waterdunen
(een
duurzaam
stukje
Nederland
in de Groese
Polders) wordt
ook de voormalig
stortplaats onder de loep
genomen in het “Historisch
onderzoek project Waterdunen”. Conclusie: licht tot
sterk verontreinigd met arseen en matig verontreinigd
met chroom en xylenen
en dus wordt deze plek

aangemerkt als “verdachte
locatie”. Later zal er eigenlijk nooit echt veel naar dit
rapport worden verwezen,
totdat iemand inspreekt
en de vraag stelt waarom?
Het antwoord is simpel, de
verdachte locatie ligt niet in
het gebied.
Afijn, zoals gezegd ben ik
geen wetenschapper maar
als ik op die
vuilnisbelt
ga staan
kan ik met
een toeloep
zo een
blauwe bes in
Waterdunen
schieten.
Licht ironisch
kunnen we
dus wel stellen
dat naast het
minst duur-

zame stukje Groede het
meest duurzame stukje
Groede is neergezet. Dat
was mijn slotconclusie
van een zondagmiddagje
achter de computer. Maar,
ik ben geen professioneel
journalist, dus neem mijn
bevindingen zeker niet één
op één over. Maar ik zou
zeggen, besteedt ook eens
een zondagmiddag aan het
betere Google-werk. Ik hoor
wel wat de bevindingen zijn,
je weet me te vinden, op d’n
Oek van de Straat. Eén ding
is me wel duidelijk, als de
dijken doorbreken, vlucht
ik niet naar de vuilnisbelt.
Tenzij de batterij van mijn
telefoon ver leeg is, want
die kan je daar volgens mij
draadloos opladen.
S.Z.

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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Hoe een zeer
vervelende
gebeurtenis
tot iets moois
kan leiden
Stel je voor: oudejaarsavond
om 23.55 liep ik, samen met
mijn vrouw, zodat we elkaar
in de hal van de kerk gelukkig
nieuwjaar zouden kunnen
wensen, naar de Grote Kerk
Groede om op tijd de klok
te gaan luiden. Toen we
voorlangs het bankje bij de
achterdeur liepen voelde
ik onder mijn voeten glas
breken. Oei, dacht ik, als
dat maar niet uit een van de
kerkramen afkomstig is.
De volgende morgen ging
ik in de loop van de ochtend
een kijkje nemen. Nou dat
was dus flink schrikken.
Het glas was wel degelijk
afkomstig van een kerkraam.
Maar liefst 10 ruitjes bleken
te zijn gesneuveld.
Na mijn wat gefrustreerde
melding op de buurt app,
kwam er vrijwel meteen
een actie op gang dankzij de
suggestie van Liesje Thienpont om een “open tikkie”
te plaatsen. Ik had geen
idee hoe dat moest en toen
boden Liesje en haar man
Henk spontaan aan om e.e.a.
te organiseren. Binnen een
uur hadden we €200,- en
vervolgens steeg het bedrag
aanmerkelijk met als uiteindelijk resultaat €2500,- plus
€300,- van mensen die hun
gift via andere kanalen
overmaakten. Dat geld is
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natuurlijk heel belangrijk,
maar voor ons als bestuur is
het ook heel erg fijn om te
ervaren dat er een flink aantal mensen bereid is om ook
financieel te laten merken
dat zij de het voortbestaan
van de Grote Kerk Groede
belangrijk vinden.
Schadevergoeding
Wij hebben jaarlijks een
schadebedrag van ongeveer
vier à vijf honderd euro door
kapotte ruiten. Die schade
is niet verzekerd, omdat de
kosten dan hoger zouden
liggen dan de uit te keren
schade. We gingen er dan
ook van uit dat de schade
die op oudejaarsdag werd
veroorzaakt ook niet door
de verzekering zou worden
vergoed. Toen bestuurslid
Jeanine Klaaijsen voor alle
zekerheid toch nog maar
eens telefonisch contact
opnam met de verzekering,
bleek dat in dit geval er wel
degelijk een beroep op hen
mag worden gedaan. Er is
geen sprake van stenen,
voetballen of vogels, maar
waarschijnlijk van luchtdruk. Laat dat nu wel in ons
pakket zitten!

Wat nu te doen?
De actie liep als een trein.
Stoppen en geld terugsturen? Dat vonden we wel
erg in tegenspraak met de
sfeer rondom de actie. Dus
hebben we op de Facebookpagina vermeld dat
de verzekering mogelijk
ook een schadebedrag
zou uitkeren. Eigen risico
en eventuele meerkosten
door bijvoorbeeld extra dik
antiek glas kunnen nu in
ieder geval betaald worden.
De zoektocht naar het juiste
glas is in volle gang. Al het
geld dat nu niet direct nodig
is, komt in een calamiteitenpotje. Daar kunnen we niet
geplande onderhoudskosten
uit betalen.
Financiële plaatje
Misschien wel handig om te
weten hoe het zit met onze
inkomsten en uitgaven?
Grote Kerk Groede is verplicht om zes jaar durende
periode plannen te laten
maken, waarin staat wat er
aan onderhoud zal worden
gedaan. Een onafhankelijke
architect stelt voor ons die
plannen op. De uitvoering
van die plannen kost gemiddeld ongeveer €50.000,- per

jaar. Als alles goed gaat krijgen we 60%
van dat bedrag van het rijk. Wij moeten
dus ieder jaar €20.000,- ophalen. Dat
lukt tot nu toe best goed door verhuur
en dankzij giften. Calamiteiten zoals die
van oudejaarsdag zijn in onze financiële
planning niet voorzien. Vandaar dat een
calamiteitenpotje heel goed van pas kan
komen.
Officiële uitreiking
De actie werd kracht bijgezet door Plus
Lohman in Breskens. Zij verbonden aan
de actie verschillende prijzen, waaronder
1 minuut gratis winkelen en verschillende boodschappentassen. Door een
donatie kwam je als lootje terecht in een
grote pot voor de verloting. Op zaterdag
23 januari werd de cheque officieel
overhandigd aan Thijs Soeting in de
Grote Kerk. Onder toeziend oog van
de schrijvende pers werden de lootjes
getrokken door Piet Brakman en werden
verschillende donateurs blij gemaakt
met een mooie prijs.
Tot slot wil ik graag iedereen die ons
financieel en zo ook moreel heeft
ondersteund nogmaals heel hartelijk
bedanken. Wat mij betreft houden
we komende oudejaarsdag de
boel heel, maar toch een actie
voor de calamiteitenpot!
Henk en Liesje hebben al
toegezegd dat zij de actie
opnieuw willen organiseren.
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FOTO
COLLAGE

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

Groede Geeft
Op 18 en 19 december hebben Verenigd Groede,
Dorpsraad Groede en de Groese Horeca
zich ingezet om suikerwafeltjes te bakken en
deze rond te brengen bij alle inwoners van het
dorp en het buitengebied. Hiermee werd de
Kerstgedachte ondersteund en uitgedragen
in deze periode waarin niet iedereen het
makkelijk heeft. Een mooi initiatief en ze hebben
gesmaakt!
De ijzers uit het vet
Wie had dat kunnen
denken, het was alweer
lang geleden dat we in
Groede en omstreken
nog konden schaatsen.
Maar de schaatsen
mochten eindelijk
weer eens uit het vet
worden gehaald en
zo zagen we vele blije
gezichten op onder
andere de Blikken
en het Zwarte Gat.
Genieten!
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Groede onder een wit deken
Zowel halverwege januari als begin februari was Groede bedekt
onder een wit deken van sneeuw. Het leverde weer mooie plaatjes op,
zoals ook dit plaatje van Marco van Belleghem. Met zijn drone legde
hij “d’n oane” van de Groe van dichtbij vast. De haan staat altijd
met de kop in de wind en dus kunnen we concluderen dat op deze
dag de wind uit het zuiden kwam, want op de achtergrond zien we
namelijk de westzijde van Groede, met onder andere de Molenstraat
onder een wit pak sneeuw.

Bord Groede Leeft
Het grote “Groede-bord” op de
hoek van de Walenstraat en de
Blekestraat is weg van zijn oude
stekje. Met behulp van de kraan
van Henk Cijsouw zijn de panelen
en de enorme palen weggehaald.
Hierdoor kan de restauratie
van de achterliggende gevel
verder worden uitgevoerd. Op
dit moment is er nog geen nieuwe
locatie voor het bord, mocht u
nog een goed idee hebben, laat
het weten aan de dorpsraad van
Groede.
De Dorpsomroeper	
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sinds 2016 werkzaam is
bij In Zaken. In haar werk
helpt ze veel bedrijven uit
de buurt met het verwerken
van de administratie, maar
ze denkt ook mee met klanten
over het automatiseren van
de boekhouding.

Wie of wat is er Nieuw
in Groede? Met die
vraag gaan we voor deze
rubriek op pad. Deze
keer kwamen we uit in
het centrum van Groede,
waar Melissa Simonse
en Joey van de Velde met
hun gezin zijn komen
wonen in een prachtig
pand op de Markt.
Om ooit nog te gaan wonen
in het centrum van Groede
was iets waar Melissa (31)
en Joey (35) het al langer
samen over eens waren.
Joey was in het verleden
werkzaam bij restaurant
1880 en genoot toen al van
het leven op de Markt van
Groede, de mooie zomeravonden op de terrassen en
de gezellige sfeer die er in en
om Groede hangt spraken
hem erg aan. Ook Melissa
haar gevoel bij Groede was
goed, mede omdat haar oma
vroeger in Groede heeft
gewoond en door de gekende
en gezellige Jaarmarkt.
Toen ze 12 jaar geleden
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samen zijn gaan wonen in
de Dorpsstraat van ‘Bresjes’,
wisten ze al dat een huis
met charme in het centrum
van Groede een droom voor
later was.
Het huis in de Dorpsstraat
knapten ze samen op en
na de verbouwing was het
naar hun smaak en stijl
ingericht. Op een nacht
kwamen er een paar “joviale
Bressiaanse nachtburgemeesters” voorbij hun huis
en werd er voor de grap een
bord “TE KOOP” in hun
voortuin gezet. Nog voor ze
het doorhadden hingen de
eerste geïnteresseerden al
aan de telefoon. Het bord
is blijven hangen, het huis
werd verkocht en ze kochten
er een nieuwbouwhuis voor
terug wat ze helemaal naar
eigen wens en gedachten
hebben helpen bouwen en
inrichten. Een mooi huis,
maar na enkele jaren misten
ze toch de charme van een
oudere woning met oude
stijlelementen. Daar zijn

ze naar op zoek gegaan in
Groede, en na bezichtiging
van meerdere huizen, zijn
ze terecht gekomen bij het
huis op de Markt. Een huis
gebouwd in het jaar 1880
en het huis met de charme
waar ze naar op zoek waren.
Melissa en Joey zijn
beiden erg bedrijvig en
ondernemend. Joey heeft als
zelfstandig ondernemer in
oktober 2019 een strandpaviljoen in de Haan overgenomen, de Baja Beach &
Bar. Een beachbar die van
maart tot oktober open is en
letterlijk op het strand staat
opgebouwd. Na de overname
heeft hij geïnvesteerd in het
opknappen en up to date
maken van het strandpaviljoen en dat laat zich
zien in de positieve recensies
op onder andere Trip
Advisor en Google. Op de
achtergrond helpt Melissa
met de administratie. Het
verwerken van administraties is voor Melissa bekend
terrein, aangezien ze al

Naast de beide full-time
jobs maken Joey en Melissa
natuurlijk ruimte en tijd
vrij voor hun twee dochters,
La-Vie (3) en Félice (1). Om
een ijsje voor de meiden bij
Fonteyn, ’s ochtends om een
vers brood van de Bakkerieje
of een boodschap bij Huib &
Marleen, dat in Groede alles
dicht in de buurt is vinden
ze ideaal. Natuurlijk gaan
ze ook graag nog eens gaan
eten bij 1880, en dat dat nu
dichter bij de deur is, kan op
sommige vlakken ook best
handig zijn..
Naast de eerste kleine aanpassingen die ze inmiddels
al gedaan hebben in het
huis, staat er voor later nog
een grotere verbouwing van
het huis op de planning.
Hierbij willen ze de charme
van het huis graag behouden,
maar wel met het hedendaagse comfort. Ook willen
ze er wat oude stijlelementen
in laten terugkomen,
hiervoor zijn ze nog op zoek
naar oude foto’s van het
huis. Mocht u eventueel
nog oude foto’s hebben van
het huis, loop dan gerust
eens langs op de Markt bij
nummer 7.
a,
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Duitse
vertaling nodig?
Of hulp bij de briefwisselling met
een Duitse klant? Ik help graag
en snel: Verena Blessing,
Voorstraat 11, 06-13761679,
vmblessing@gmx.com
Groetjes, Verena

V er ko o p t.b.
h et g o ed e d ov.
el

Hebt u misschien nog nett
speelgoed en recente tijd e kinderkleding,
missen? Dan houden we schriften die u kunt
telefoontje en ik kom hetons aanbevolen. Een
De spullen zullen wordengraag bij u ophalen.
goed doel in de regio. Zieverkocht voor een
Dorpsomroeper voor me verderop in deze
er info. Joke de Bert tel. 0117-371704

Afval bin nen kort
eer der opg ehaa ld

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) is de ophaalroutes aan het optimaliseren. In Groede worden de
containers (meestal) ’s middags geleegd. Groede is een
aantrekkelijk dorp wat zeker in de maanden april t/m
oktober veel fietsers, dagjesmensen en toeristen trekt.
Dit zorgt soms voor gevaarlijk situaties en bemoeilijkt
de afvalinzameling door o.a. geparkeerde auto’s.
De ZRD zal daarom de route ’s ochtends beginnen in
Groede, het is dan ook belangrijk dat de containers voor
07:30u aan de straat staan. De exacte datum van de wijziging is nog niet bekend en het is ook niet zeker of hier
nog verdere communicatie over komt. In principe
moeten de containers namelijk altijd om 07:30u aan
de straat staan. De inzameling van PMD-zakken en de
inzameling in het buitengebied blijft ongewijzigd.

Heeft u nog iets voor op het
prikbord in de Dorpsomroeper?
Laat het ons weten!
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Dorpswinkel
van Iwaarden

Laat u
verrassen.

Aanleverdata
Dorpsomroeper
2021
Dit is de eerste Dorpsomroeper uitgave van 2021.
Voor het komende jaar is er
een schema opgesteld om
voor iedereen duidelijk te
krijgen wanneer de Dorpsomroepers in het dorp
bezorgd gaan worden:

> 2e uitgave
25 maart
15 april
> 3e uitgave
25 juni
15 juli
> 4e uitgave
25 september
15 oktober
> 5e uitgave
25 november
15 december

Uiterlijke
aanleverdatum:
In de brievenbus:

Activiteiten
in Groede
27 maart		
Groede Live presenteert
JW Roy (met band)
Grote Kerk te Groede
(onder voorbehoud)
1 mei			
Groede Live presenteert
Stephanie Struijk (met band)
Grote Kerk te Groede
(onder voorbehoud)
27 mei		
Kledinginzamelactie
Meerstromenschool - Bag2School

Galerie EdeSart
Helaas is in verband met de corona maatregelen
Galerie EdeSart, aan de Molenstraat 18,
gesloten. Wel zal om de 2 maanden de etalage
van de galerie veranderd worden en kan men
toch de bijzondere kunst en design objecten
bekijken die Edwin de Smet ontwerpt en maakt.
’S avonds is de etalage verlicht, dus loop
eens langs om dit KunstPunt in Groede te
aanschouwen.

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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