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Voor u ligt weer een kakelverse Dorpsomroeper. We hopen dat,  
ondanks dat er dit jaar weer geen kermis was,  u een hele fijne 
Pasen heeft gehad. Wij van de redactie hebben er in ieder geval 
toch van genoten. Samen hebben we de speurtocht gedaan die het 
Kindercomité had uitgezet. Wat een fantastisch initiatief voor de 
allerkleinsten! Bedankt hiervoor. Gelukkig kon ook de Kermis-
koers, volgens de coronamaatregelen, toch nog doorgaan. 

De lente is begonnen, maar zoals het gezegde gaat: ‘april doet wat 
hij wil’! We moesten in het begin van de maand toch nog even 
de korte broek verruilen voor de handschoenen. Laten we hopen 
dat de lente ons een hoop zonneschijn brengt en dat we dan toch 
eindelijk mogen genieten van een biertje op het terras. 

In deze editie leest u onder andere het nieuws vanuit de Dorpsraad, 
Duurzaam Groede en de Meerstromenschool en voor ‘Nieuw in 
Groede’ zijn we uitgekomen bij een nieuwe culinaire hotspot in 
ons dorp. 

Gelukkig kunnen we de activiteitenkalender weer een klein beetje 
gaan opvullen, maar moeten we er van uitgaan dat de Jaarmarkt 
dit jaar niet door gaat. Ook hebben we te horen gekregen dat het 
Oldtimerweekend verschoven wordt naar 2022. Heel erg jammer, 
maar 2022 moet wel een knaller van een jaar worden!

Mocht u in de toekomst iets willen aanleveren, dan kan dit 
uiteraard altijd! De stukken mag u sturen naar dorpsomroeper@
gmail.com. Ook vinden we het enorm leuk om nieuwe ideeën te 
horen vanuit het dorp! Ook wij hebben soms wel eens last van een 
writer’s block..;-)

Geniet van het lentezonnetje en goed smeren! 

Veel leesplezier!

De redactie. 
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Nieuws v/d
DorpsraadSpeeltuintje 

Nieuwe Wijk
De nieuwe woningen in de 
Jonkheer de Brauwstraat 
zijn ondertussen opgele-
verd, maar er ligt nog steeds 
een stukje braak links van 
de huizen. Echter niet voor 
lang meer, met een kleine 
werkgroep is er gekeken 
naar de invulling van dit 
stuk in de vorm van een 
speeltuintje. Op dit moment 
zijn er enkele leveranciers 
benaderd vanuit de gemeente 
die hier een ontwerp voor 
aan het maken zijn. Deze 
zullen worden beoordeeld 
en het gekozen ontwerp 
zal hopelijk nog voor de 
zomer gerealiseerd worden. 
Binnenkort zal het braak 
liggende stukje grond 
worden vlak getrokken en 
ingezaaid met gras, om het 
in ieder geval al een betere 
aanblik te geven.

Burger 
Aan Zet
Op woensdag 21 april 
organiseert de gemeente 
Sluis een online avond van 
Burger aan Zet. De gemeente 
wil graag met inwoners in 
gesprek gaan over burger-
participatie en uitdaagrecht. 
Wellicht een interessante 
avond om eens te luisteren 
hoe bijvoorbeeld “’t Ommetje” 
van Hoofdplaat tot stand 
is gekomen, of hoe ze een 
wandelbos in Schoondijke 
gaan creëren en hoe u wel-
licht er aan kan bijdragen 
om dit ook in Groede te 
realiseren? 

Jaarvergadering
Ondanks dat we als Dorps-
raad en Verenigd Groede 
een aantal jaar geleden twee 
stichtingen zijn geworden, 
hebben we een duidelijke 
wens om elk jaar de Groede- 
naren te informeren over 
het wel en wee van onze 
stichtingen. Echter gezien de 
corona-perikelen moeten we 
wederom de jaarvergadering 
vooruit schuiven. We zien op 
dit moment geen meerwaarde 
in een digitale versie van een 
jaarvergadering. Wellicht dat 
er in het najaar meer moge-
lijkheden zijn en we dan onze 
jaarvergadering houden, we 
houden u op de hoogte.

kernbezoek 
Groede
Dit jaar zou ook het College 
van de gemeente Sluis op 
bezoek komen in Groede, 
maar dit zal deze keer via 
de digitale weg gaan. Op 28 
juni staat dit digitale bezoek 
gepland en zal bestaan uit 
een kort overleg met de 
Dorpsraad en eventueel een 
digitale bedrijfspresentatie 
van een bedrijf in Groede. 
Indien u dringende zaken 
heeft die wij als Dorpsraad 
met het College van de 
gemeente Sluis moeten be-
spreken, horen wij het graag!

Bord Groede 
Leeft
Na het verwijderen van het 
grote “Groede Leeft” bord 
aan de Blekestraat zijn we 
als Dorpsraad bezig geweest 
om te kijken wat de moge-
lijkheden zijn om dit bord 

te plaatsen bij de rotonde 
richting Boerenhol. Helaas 
kregen we vanuit het  
Waterschap geen goedkeuring 
omdat dit wellicht in strijd is 
met Landschapsverordening 
Zeeland. We blijven zoeken 
naar andere mogelijkheden 
voor het bord. 

Groede Fit

Met het project Groede 
Fit blijven we bezig. We 
hebben momenteel van 2 
bedrijven een eerste ontwerp 
ontvangen en zijn nu aan 
het zoeken naar fondsen en 
andere financiële ingangen 
om het project te realiseren. 
We krijgen hierbij ook 
ondersteuning van de 
Koninklijke Nederlandse 
Heide Maatschappij. Met de 
gemeente Sluis zijn we in 
gesprek om te kijken hoe 
de constructie gaat zijn qua 
onderhoud in de toekomst.

DE  DOrPSOMrOEPEr 5
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Stemmen 
in Groede
Op 17 maart 2021 werd de Tweede Kamer-
verkiezing weer gehouden en ook in Groede 
kon men gaan stemmen op de vertrouwde 
locatie in ’t Torentje. Door de gemeente 
Sluis en de vrijwilligers kon het stemmen 
corona-proof doorgang vinden. 

Met een opkomst van ongeveer 75% werden 
er een kleine 500 geldige stembiljetten 
geteld vanuit Groede. De VVD kreeg veruit 
de meeste stemmen van de Groedenaren; de 
partij kreeg 28% van de Groese stemmen. 
De PVV werd in Groede tweede met 16% 
van de stemmen en de D66 mocht met 12% 
van de stemmen zich in Groede tot derde 
partij bij de verkiezingen kronen. 

Nieuwkomer BBB deed het met 12 stemmen 
goed in Groede, maar ook JA21 en VOLT  
kregen elk 10 Groese stemmen bij geschreven. 
In Groede werd er overigens ook één ongeldig 
stembiljet aangetroffen. 

 Gem. Groede Groede 
 Sluis  p/partij

VVD 3526 139 28%
PVV 1830 77 16%
D66 1155 59 12%
CDA 1579 42 9%
SP 834 37 8%
PvdA 941 33 7%
GroenLinks 394 28 6%
Partij v/d Dieren 415 21 4%
BBB 317 12 2%
JA21 350 10 2%
Volt 162 10 2%
ChristenUnie 195 9 2%
Splinter 46 4 1%
50PLUS 200 3 1%
PiratenPartij 16 3 1%
JONG 20 2 0%
NLBeter 8 1 0%

tOtAAL 12101 490

In de Dorpsomroeper is al eerder een bericht verschenen 
wat repte over het onderzoeksrapport van de Wageningen 
universiteit in opdracht van Stichting Duurzaam 
Groede. Dit rapport is het resultaat van studies die 
hebben plaatsgevonden in ons gebied: welke maat- 
regelen moeten er worden genomen vanwege de nodige 
klimaatadaptatie. Het heeft wat tijd gekost, maar nu is 
het concept- eindrapport klaar en beschikbaar. 

ook hier kan nog geen 
datum op worden geprikt. 
Zodra de definitieve, goed- 
gekeurde versie beschikbaar is 
wordt het aan de belang 
hebbenden toegestuurd. 
Diegene die dit ook wil 
lezen neemt contact op 
met de Stichting Duurzaam 
Groede via info@duur-
zaamgroede.nl

Tevens hebben wij de land-
schapsarchitect Jos Willems 
opdracht gegeven een 
concept ‘Dorps randerij  
en Kreekranderij‘ te ontwik-
kelen. Een strategie voor 

duurzame landschaps- 
ontwikkeling en nieuwe 
economie. In dit concept 
van Dorpsranderij worden 
de randen van het dorp 
benut voor herstellende 
landbouw, voor natuur- 
recreatie en voor creatie van 
steeds meer natuurwaarden. 
Voedselproductie + recreatie 
+ natuurwaarden op dorps-
randen. Bodem opbouwen, 
CO2 vastleggen, water  
bufferen, biodiversiteit  
creëren zonder dat dit geld 
kost; op een wijze waarop 
geld verdiend wordt. Deze 
concepten voorzien in het 
anders omgaan met de 
grond. De strikte scheiding 
tussen landbouw, bebouwing 
en natuur verdwijnt. Burgers 
kunnen participeren in 
ecologische processen en er 
ontstaat meerwaarde voor 
de eigenaar van de grond 
en de bevolking. De eerste 
gesprekken zijn gevoerd en 
we zullen deze concepten 
de komende tijd verder 
uitwerken.

Stichting Duurzaam Groede

Zodra de Covid-19 maat- 
regelen het toelaten zullen 
drie deelstudies met de 
belanghebbenden worden 
uitgewerkt. De onderwerpen 
zijn o.a.: 
1.  Ontwikkeling van de 

West Zeeuws-Vlaamse 
kuststrook

2.  Beschikbaarheid van zoet 
water ten behoeve van de 
landbouw en recreatie

3.  Natuur en bosbouw ge-
combineerd met circulaire 
landbouw en recreatie

Tevens is er een publieke 
presentatie voorzien. Maar 
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In de komende weken kan het zijn dat  
u in de omgeving van Groede een mint-
groene truck voorbij ziet komen met een 
enorme scheepsbel erop gemonteerd. 
Schrik dan vooral niet als deze scheeps-
bel wordt geluid en door de straten 
weerklinkt, maar wees verheugd; het is 
het teken dat de IJstruck van Bas Luteijn 
in de buurt is met heerlijk schepijs!

Een nieuwe enthousiaste ondernemer, Bas 
Luteijn (16) gaat er vol voor! Al vanaf zijn 
13e werkzaam in de horeca, maar hij wilde 
toch wat meer verdienen dan dat daar  
mogelijk was. Toen hij in de krant een artikel 
zag van iemand die vanuit de bakfiets ijs 
verkocht, begon er iets te borrelen: “dat is 
iets voor mij!”. Het toeval wil dat zijn vader 
Martin op dat moment met zijn bedrijf 
bezig was met een project bij ijssalon La 
Spezia in Cadzand. De eigenaren zijn al lang 
een goede kennis van Martin en omdat Bas 
nog goed schepijs zocht om te verkopen, 
waren de lijntjes snel gelegd en kwam een 
samenwerking tot stand; Bas mag het echte  
schepijs van La Spezia gaan verkopen.

Het eerste idee was om het ijs te verkopen 
vanuit een TukTuk, maar dat idee werd 
al snel vergroot naar een kleine Gator, tot 
uiteindelijk een kleine kar achter een Gator. 
Een trekkerrijbewijs was hiervoor wel een 
vereiste, dus daarvoor schreef Bas zich ook 
direct in. 

Per toeval kwam er een kar op hun pad die 
al speciaal ingericht was om ijs te verkopen. 
Samen met zijn vader zijn ze de kar gaan 
verbouwen en inrichten, om er met de 
Gator voorop een heuse IJstruck van te gaan 

GEZIEN IN GROEDE

maken. De IJstruck is nu volledig ingericht, 
met onder andere een diepvries, een spoel-
bak en een kassasysteem waar je ook kan 
pinnen. Daarmee is Bas helemaal klaar voor 
het seizoen, hij heeft al verschillende vent-
vergunningen en standplaatsvergunningen 
aangevraagd bij de gemeente voor verschil-
lende kernen en op verschillende campings 
in de buurt.

Als het vergunning technisch mogelijk is, 
wil Bas tijdens de meivakantie al eens gaan 
proefdraaien, zodat hij tijdens de zomer- 
vakantie zeven dagen in de week langs alle 
kernen en campings in West-Zeeuws- 
Vlaanderen kan gaan rijden. Met de IJstruck 
van zijn bedrijf “IJs van Bas” is Bas ook in te 
huren voor feesten en evenementen. 

Dus hoort u binnenkort een scheepsbel 
door de straten luiden, trek dan maar snel 
je jas aan om in de rij te gaan staan voor het 
overheerlijke IJs van Bas! Mochten er nog 
campings of evenementen zijn die Bas graag 
willen inhuren; hij is altijd bereikbaar en 
staat graag voor u klaar.

We willen iedereen van 
harte bedanken voor alle 
kapotte apparaten die 
bij ons in de grijze bak 
zijn neergezet en ook in 
Nieuwvliet zijn gebracht. 
Mede hierdoor hebben we 
veel kunnen demonteren en 
slopen. Ook werden er best 
heel wat stoelen, tafeltjes en 
ander spul verkocht.

Afgelopen jaar hebben we  
€ 800,- kunnen doneren aan 
verschillende goede doelen, 
zoals het Leger des Heils 
in Terneuzen, St Dorcas, 
St. Mercy ships en KWF. 
Hier hebben jullie aan mee 
betaald! Altijd fijn om te 
weten. Ook voor de kleding 
die gebracht is, bedankt!

Het meeste wat we verkopen 
gaat via Facebook, Market-
place en dat loopt goed. 
Wanneer je eens in ons 
winkeltje wil komen kijken 
aan de Transitoweg 100 
in Nieuwvliet, dan ben je 
van harte welkom. Je kunt 
dan een afspraak maken 
via Messenger, WhatsApp, 
email of gewoon even bellen 
(tel. 06-36366707). We zien 
uit naar je komst!

Ondertussen is ook de staal-
constructie geplaatst voor 
onze nieuwe loods. Hier zijn 
we super blij mee. Nu kan 
Arjan in zijn vrije tijd gaan 
metselen. 

Tot ziens op de Transitoweg 
100 in Nieuwvliet. Het 
is aan het einde van het 
industrieterrein en dan naar 
links. Overdag is er meestal 
wel iemand aanwezig. 

De grijze bak voor onze 
garage is altijd bereikbaar 
op de Albert roest nr. 10.

Hartelijke groeten, Arjan en 
Karin de Hullu
www.utgoejedoen.nl
Info.utgoejedoen.nl

 
Vanaf 15 april is er een prachtige voorjaars- 
expositie te zien met nieuwe schilderijen en  
kunstobjecten van Edwin de Smet.
Wanneer de coronaregels het nog niet toelaten om 
open te zijn, is er in de etalage ook heel wat te zien.
Dus loop eens langs of indien mogelijk binnen om 
de Kunst te bekijken.

Voor mensen uit Groede is het ook mogelijk om 
hun Kunst te exposeren in de Galerie, je kan  
Edwin bereiken op nummer 06-10881938. 

Voorjaars expo Galerie EdeSart

IJs van Bas
06-23637549
Volg op Facebook en 
Instagram (@ijsvanbas)
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Wie of wat is er Nieuw in Groede? Met die vraag gaan 
we voor deze rubriek op pad. Deze keer kwamen we 
uit aan de Provincialeweg, net voorbij de rotonde 
richting Boerenhol aan de rechterzijde bij Veldzicht 
Groede. Hier is sinds eind vorig jaar een oude boeren- 
schuur volledig omgebouwd tot een plek waar al je 
culinaire zintuigen een hoogtepunt kunnen gaan 
beleven. Eigenaren Roger en Sacha Luijten hebben het 
volledig naar eigen smaak en gedachte ingericht en 
het gebouw omgedoopt tot ‘de kookschuur’. tijd om 
letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken te gaan 
nemen. 

‘De Kookschuur’, veel 
beter en compacter kan het 
concept niet omschreven 
worden; een schuur om in 
te koken. Maar het is niet 
zomaar een schuur, verre 
van dat zelfs. Het is een stijl-
vol ingerichte ruimte, waar 
gasten ontvangen kunnen 
worden om volledig in de 
culinaire watten te worden 
gelegd. Van kookworkshops 
en proeverijen tot een diner 
aan de chef’s table, alles is 
aanwezig om dit mogelijk 
te maken. Met onder andere 
een fornuis van Lacanche, 
een Big Green Egg en een 
OFYr kooktoestel, heeft 
chef roger de middelen, 
maar ook de kennis en 
kunde in huis om de gasten 
goed te soigneren. 

Voor Sacha en roger is de  
realisatie van de Kook-
schuur op het terrein van 
hun Veldzicht Groede een 

langgekoesterde droom, 
waarbij hun twee grote 
voorliefdes samenkomen; 
enerzijds hun grote voorliefde 
voor Zeeuws-Vlaanderen 
en anderzijds hun voorliefde 
voor gastheerschap en  
culinaire activiteiten. 

Hun voorliefde voor 
Zeeuws-Vlaanderen is al 
vroeg ontstaan. Zowel Sacha 
als roger is geboren in 
Limburg, maar Sacha is op 
vroege leeftijd met haar  
ouders verhuisd vanuit de 
omgeving van Maastricht 
naar Oostburg. Nadat ze 
elkaar in 2008 hebben leren 
kennen, zijn ze samen gaan 
wonen in het Brabantse 
Bergeijk. Toch bleef 
Zeeuws-Vlaanderen trekken; 
de rust en ruimte van het 
landschap, de polders, de 
prachtige authentieke kust 
en het levensritme van 
de streek, zoals ze het zelf 
omschrijven. Dit deed ze 
besluiten om in 2016 een 
huis in de Blekestraat in 
Groede te kopen. Het huis 
werd helemaal gestript en 
opgeknapt en ze woonden 
er graag. Toch wilden ze 
graag iets met hun tweede 
passie. Ze waren nu op de 
juiste plek, maar wilden 
meer doen met hospitality 
en gastronomie. 

Toen in 2018 Veldzicht 
Groede op hun pad kwam, 
leken de puzzelstukjes 
in elkaar te vallen. Een 
prachtig plekje aan de rand 
van Groede, met een aantal 
monumentale bomen en 
een stuk bos. Daarnaast 
schitterende vergezichten 
over de polders, maar ook 
op de duinen en de vuurtoren 
van Breskens. Oja, en een 

schaapswei met een aantal 
Blackbelly schapen (‘de Da-
mes’) zaten bij de inboedel 
inbegrepen. 

Ondanks dat ze met pijn in 
het hart afscheid moesten 
nemen van hun huis in de 
Blekestraat, was dit ‘het 
perfecte plekje’. Een plek 
waar vakantiewoningen 
worden verhuurd, maar 
waar ze ook de mogelijk-
heden en potentie zagen 
om hun tweede voorliefde 
voor ‘gastheerschap en 
culinaire activiteiten’ verder 
te gaan ontwikkelen. roger 
heeft zich van jongs af 
aan al geïnteresseerd voor 
alle soorten van culinaire 
activiteiten. Hij zag zijn 
moeder vaak de gebruike-
lijke traditionele gerechten 
maken, maar zag in allerlei 
kookboekjes om hem heen 
wat er nog allemaal voor 
mooie dingen mogelijk 
waren om te bereiden. Hij 
leerde zichzelf het vak aan, 
volgde workshops en werd 
lid van een kookclub. Door 
veel te lezen en uiteraard 
door het veel te doen, is hij 
zichzelf gaan ontwikkelen. 
Vanuit hun huis in Bergeijk 
organiseerden ze al vele 
kookworkshops. 

Voorlopig is de Kookschuur 
nog iets wat ze naast Veld-
zicht doen, maar ook naast 
hun vaste baan. Ze werken 
beiden in de uitzendbranche. 
Door goed te plannen, wordt 
alles knap gecombineerd. 

Sacha en roger kunnen niet 
wachten om de deuren van 
de Kookschuur te openen. 
Nadat ze de verbouwing 
met behulp van vele lokale 
ondernemers al binnen 
enkele maanden hadden 
afgerond, stonden ze 
september jl. al vol energie 
in de startblokken, maar 
de corona maatregelen 
gooiden roet in het eten. Ze 
hopen snel de eerste gasten 
te mogen verwelkomen 
en zoals gezegd is er veel 
mogelijk. Uiteraard wordt er 
gekookt voor de gasten van 
Veldzicht. Maar een diner 
voor 8 of 12 personen aan de 
chef’s table tot een kook-
workshop voor 8 tot circa 15 
personen is ook mogelijk. 
Voor zowel mensen uit de 
streek als bijvoorbeeld be-
drijfsuitjes; Sacha en roger 
verwelkomen je graag in de 
Kookschuur. 

Stap eens binnen om kennis te 
maken of volg ze op de social 
media via Facebook en Instagram 
(@veldzichtgroede).

 11
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Nieuws 
vaN de

Inmiddels is het april…… het spreek-
woord ‘april doet wat hij wil’ is wel 
echt van toepassing. Begin april nog 
prachtig weer en na het paasweekend 
moesten de kinderen zelfs in de 
sneeuw naar school toe! 

Carnaval
In die eerste week naar school na de lock-
down hebben we natuurlijk carnaval niet 
laten passeren. We konden dit jaar vanwege 
de Corona het gezellige feest van Carnaval 
niet in de Zagerij vieren. We hebben in de 
eigen klas een alternatief programma be-
dacht en er iets FEESTELIJKS van gemaakt. 
De kinderen mochten verkleed naar school 
komen en het was een feest om te zien hoe 
leuk iedereen eruit zag. De kinderen genoten 
zichtbaar van alle leuke uitdossingen in 
de klas! En natuurlijk zagen de juffen en 
stagiaire er ook super verkleed uit!

Even kletsen en werken in een leuk werkboekje 
van Carnaval met een gezellig muziekske erbij! 
Na de pauze om de beurt in groep 3 en groep 4 een 
Bingo met leuke plaatjes van Carnaval waarbij 
natuurlijk bij een volle kaart wederom een  
prijsje te verdienen viel! Spannend natuurlijk  
wie uiteindelijk als eerste BINGO! riep.
Uiteindelijk nog lekker wat gekleurd en vervolgens 
om 12.00 uur in  een lange, coronaproof, polonaise 
richting de wachtende ouders aan het hek. 
Volgens een aantal reacties achteraf een geslaagde 
ochtend!

Groep 1&2 is de dag begonnen met een 
fantastische modeshow, over de ‘rode’ loper. 
Vol enthousiasme werd deze feestelijke 
modeshow gelopen door de kinderen. De 
kinderen hebben daarna gedanst in de klas. 
Dansen en zingen kunnen de kinderen 
van groep 1&2 als de beste. Hierna was het 
tijd voor een traktatie van de school. De 
kinderen kregen allemaal een cakeje. In de 
middag hebben de kinderen gewerkt aan 
een werkje over carnaval en er was natuur-
lijk ook nog tijd om buiten te spelen. 

In groep 3 & 4 zijn we de ochtend begonnen 
met een paar raad-spelletjes, vervolgens een 
quiz met allerlei vragen over Carnaval en 
voor het winnende groepje een prijsje in het 
vooruitzicht en een heus diploma!
Na alle commotie een momentje van rust 
waarbij de kinderen moesten raden hoe 
lang een minuut duurt….. Sommige kinderen 
vielen bijna in slaap! Zo lang duurde die 
minuut bij hen!

In groep 5 en 6  zijn ze de dag begonnen 
met een tekenles, een quiz en hebben ze 
een bingo gedaan en meester Dani (onze 
stagiair) heeft de gymles verzorgd. 

Lisa uit groep 8 heeft onderstaand stukje 
geschreven over carnaval.

Na deze eerste week was het dan al 
vakantie. Sommige kinderen vonden 
dat jammer, ze waren liever nog naar 
school gekomen om te werken en spelen 
met vriendjes en vriendinnetjes. 
De week na de voorjaarsvakantie was 
ineens een heerlijke lenteweek. Met 
temperaturen van soms wel 15 graden. 
Daar hebben we goed gebruik van 
gemaakt. We zijn weer van start  
gegaan met de bewegendleren-lessen, 
welke met het mooie weer, wederom 
buiten konden plaats vinden.

Ondanks dat carnaval een beetje anders was dan 

normaal op school, was het wel echt super leuk. 

We deden leuke spelletjes zoals bingo. Daar hadden 

we drie prijzen om te winnen, twee daarvan waren 

wereldbollen en de andere was een heel leuk spel. We 

luisterden naar carnavalsliedjes en moesten kijken op 

onze bingokaart of de titel van dat liedje er op stond. 

Het was echt spannend, niet iedereen kende alle 

liedjes daarom werden we soms geholpen door klas-

genootjes. En we speelden een spel waar we mochten 

kiezen of we het zouden uitbeelden, tekenen of met 

woorden beschrijven. We deden jongens tegen de 

meisjes en iedereen vond het leuk. Uiteindelijk hadden 

de jongens gewonnen.

Ook had iedereen hele leuke kostuums aan zoals een 

Unicorn en een politieagent. Ik ging als een pizza en 

Elise als een pizzabezorger. Er was zelfs een ananas. 

Het was een gezellige boel, er werd veel gelachen. 

Voor de pauze hadden de juffen nog wat lekkers 

uitgedeeld zoals cup cakes en roze koeken.
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Pasen
Groep 1,2,3 en 4 hebben woensdag- 
ochtend paaseieren gezocht op de markt. 
Wat hebben ze genoten! 
Verder zijn er allerlei activiteiten rond 
Pasen georganiseerd, waaronder ook een 
Paasspeurtocht. De donderdag hebben alle 
groepen genoten van de Paasbrunch. De 
Paasbrunch is coronaproof georganiseerd en 
mede mogelijk gemaakt door de AC!   

wisbordjes
Bij ons op school worden vaak wisbordjes gebruikt. Voor wie 
ze nog niet kent, het zijn een soort mini-whiteboards waarop 
leerlingen kunnen schrijven. Het werkt als volgt: de leerkracht 
geeft een opdracht en elke leerling schrijft het antwoord op zijn 
eigen wisbordje. Op teken van de leerkracht houdt iedereen 
zijn bordje omhoog. De leerkracht kan in één oogopslag zien 
wie het goed heeft en wie nog niet. De antwoorden die ze geven 
maken duidelijk of de instructie helder was, of de leerlingen 
de opdracht goed hebben begrepen en of zij de stof beheersen. 
Deze directe vorm van feedback geeft de leerkracht de kans om 
goed te reageren. Misschien is er nog wat extra uitleg nodig of 
kan men juist verder gaan met een volgend onderwerp.

Gymlessen
Meester Dani is derdejaars pabostudent. Hij 
heeft het eerste half jaar van dit schooljaar 
stage gelopen in groep 5 en 6. De tweede 
helft van zijn schooljaar doet hij zijn Minor 
Bewegingsonderwijs, de stage die hier bij 
hoort doet hij ook bij ons op school.  
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 
op maandagmiddag en vrijdagmiddag 
gymlessen van meester Dani. Natuurlijk 
is de leerkracht van de groep hier ook bij 
aanwezig. De gymlessen vinden momenteel 
nog niet in de gymzaal plaats, maar op het 
schoolplein of het sportveld. Er is al volop 
hockey en slagbal gespeeld! 

welkom
We willen Lillie (groep 1) van harte welkom 
heten bij ons op school! 

Wij zien de wisbordjes als een waardvol hulp-
middel, het gebruik er van is erg efficiënt. De 
directe feedback die je als leerkracht dankzij 
de wisbordjes krijgt is ontzettend waardevol. 
We zien het als een mooie aanvulling  binnen 
ons onderwijs.

Geen leerlingen die geen beurt gekregen 
hebben en geen verlegen leerlingen die niet 
aan bod komen. Maar wel een hele klas actief 
betrokken leerlingen die allemaal antwoord 
geven op de vragen die gesteld worden. 
De wisbordjes worden veel gebruikt bij taal, 
rekenen, spelling en worden soms ook inge-
zet voor het memoriseren van feitenkennis.
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DORPSWINkEL 
VAN IWAARDEN

 Laat u verrassen.

www.hotelgroede.nl
Eetcafé Pension ‘t Overleg

Slijkstraat 9
4503 BC Groede

+31 (0) 117 37 13 17

Herberg de Natte Pij
Slijkstraat 1
4503 BC Groede
+31 (0) 117 37 66 33

Visplank Stoofpotje

Pannetje van de dag

High tea

Eetcafé ‘t Overleg

1-persoonskamers, 2-persoonskamers 1-persoonskamers, 2-persoonskamers 
familiekamers en studio’sfamiliekamers en studio’s

Als ik een krant of tijdschrift bekijk, 
zijn er altijd wel vaste columns die ik 
graag lees. Ik krijg steeds meer respect 
voor die mensen, want om iedere keer 
je stukje voor de deadline in te leveren, 
is nog niet zo gemakkelijk. Ook als de 
deadline een paar weken voor de uitgave 
verstrijkt, kan er inmiddels weer al een 
heleboel veranderd zijn. Het probleem is 
een beetje, waar moet je iedere keer een 
ander onderwerp vandaan toveren?

Ik zou deze keer bijvoorbeeld kunnen 
vermelden dat de tennis tossavond op de 
donderdag weer gestart is vanaf 1 april 
en dat de jeugd hierbij start van 18:45 tot 
19:30, gevolgd door de volwassenen. Deze 
avonden zijn een mooie gelegenheid om 
eens te komen kijken of tennis ook wat voor 
jou is en een balletje te slaan met de ervaren 
spelers van Groede en omstreken.

Zo ben ik (een jaar of 6 geleden) ook eens 
wezen kijken hoe het er op zo’n avond aan 
toe gaat. En dit is mij zo goed bevallen, dat 
ik er sindsdien niet meer weg te slaan ben. 
Ik herinner me dat ik nog niet de juiste 
tenniskleding aan had, maar dat was niet 
zo’n probleem. Wat wel belangrijk is, is het 
juiste schoeisel. Schoenen met een redelijk 
vlakke zool is een vereiste, omdat anders 
onze gravelbanen veranderen in een maan-
landschap. Voetbalschoenen zijn dus niet 
welkom, voetballers/sters daarentegen wel. 
En het is me opgevallen dat deze collega 

sporters al snel een redelijk balletje mee 
kunnen slaan (zal wel aan het balgevoel 
liggen zeker?).

Bovendien is het in de buitenlucht sporten, 
vast goed voor de gezondheid. Ook is het 
een mix van hardlopen, schaken (tactisch 
inzicht ) en gezelligheid! Helaas is de kantine 
nog niet open, maar hopelijk kunnen we in 
de loop van het seizoen ook hier weer onze 
wedstrijden evalueren of gewoon even bij-
praten of er nog wat bijzonders is gebeurd 
in de afgelopen week.

Als het goed is, starten de tennislessen 
vanaf dinsdag 20 april, dan zijn er dus 1 of 
2 banen bezet en is het misschien een beter 
idee om op een andere avond te komen 
tennissen (tenzij je ook een beetje wil 
mee luisteren, hoe het eigenlijk echt zou 
moeten). Lessers in ieder geval veel plezier 
en hopelijk wordt het weer een leerzaam 
seizoen met mooi weer op de dinsdagen.

Op het moment van schrijven is nog niet 
bekend of de KNLTB voorjaarscompetitie 
opgestart zal worden. Wil je hier meer over 
weten, kijk dan af en toe eens op www.
knltb.nl of er al wat bekend is, en als je dan 
toch aan het surfen bent, kijk dan ook nog 
even op onze eigen website www.con-forza.nl 
voor alle info over de tennis- en jeu de boules 
vereniging van de Groe.

Mark Focquaert / LTV Con Forza

Mix van hardlopen, 

schaken en 

gezelligheid
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toch nog 
Paasvoetbal 
voor de jeugd
Bij Pasen hoort paasvoetbal. 
Denk bijvoorbeeld aan de jaar-
lijkse schoolvoetbaltoernooien. 
Helaas leven we nog steeds in 
Corona-tijd, waardoor ook dit 
evenement niet aan de orde is.
De trainers van de verschillende 
jeugdteams besloten om dan 
maar onderling een toernooitje 
te organiseren.
Hoe groot de behoefte aan zoiets 
is, bleek wel uit de enthousiaste 
deelname van zo’n 80 jongens 
en meisjes.
Een pluim voor de organiserende 
mensen en wellicht voor herha-
ling vatbaar, ook zonder Pasen.

Verbouwingen 
kantine
Inmiddels gaan de verbou-
wingen in de kantine rich-
ting een afrondende fase. 
De afgelopen weken zijn er 
weer vele vrijwilligers bezig 
geweest met onder andere 
het schilderen van het 
interieur en het betegelen 
van de toiletten. De uren 
die de vrijwilligers in deze 
verbouwingen steken, zijn 
voor de vereniging goud 
waard. De komende weken 
samen de schouders eronder 
en we hopen dat we in de 
loop van het jaar met elkaar 
kunnen gaan proosten op 
het eindresultaat!

Omroep 
Zeeland te 
gast bij VV 
Groede
Het was weer even geleden, 
maar op zondag 28 maart jl. 
was Omroep Zeeland weer 
eens te gast bij v.v. Groede. 
reden van het bezoek was 
de contractverlenging van 
trainer André de Nooijer  
bij Groede. De trainer uit 
Breskens begint dan aan zijn 
8e (!) seizoen bij de 4e klasser. 
Daarmee is André de 
langstzittende trainer in het 
Zeeuwse amateurvoetbal. 
Uit de reportage bleek 
dat het thuisgevoel, de 
combinatie van gezelligheid 
en sportieve prestaties en 

de nog steeds aanwezige 
uitdagingen de belangrijk-
ste redenen zijn hiervoor. 
Voeg daarbij het onderling 
vertrouwen toe en het zal 
duidelijk zijn dat we hier te 
maken hebben met de 
juiste trainer bij de juiste 
vereniging.



container was, pakte je 
gewoon de zwarte container 
uit de tuin. En daarvoor 
moest je niet eerst alle deksels 
opentrekken om te zien 
welke bak het was, nee dat 
was gewoon de enige zwarte 
bak die je had. 

Tegenwoordig niet hoor, nee 
dat zou te simpel geweest 
zijn. De gemeente Sluis 
koos ervoor om alle bakken 
zwart te maken, zodat je 
elke keer als je de vuilnisbak 
buiten zet toch even de dek-
sels optilt om te kijken of je 
de goede hebt. Och, ik heb 
al een paar keer aan de weg 
gestaan met de papierbak 
in mijn handen en hem in 
een rijtje gezet met allemaal 
“zwarte clipjes” in plaats 
van blauwe clipjes zoals op 
de bak die ik in mijn handen 
had. De woorden die ik toen 
uitsprak waren alleen goed 
voor de zwarte container 
volgens mij. 

En dan dat plastic, ik had 
het idee dat ik dat onder-
deel wel redelijk onder 

Noem mij een autist of 
een conservatief persoon, 
maar van het nieuwe 
afvalschema van de  
gemeente Sluis heb ik  
slapeloze nachten. Hoe 
kon het ooit zo simpel 
zijn en nu zo intens  
complex gemaakt worden. 

En omdat het schema nog 
niet zo ingewikkeld genoeg in 
elkaar zat, gaan ze nu ook nog 
eens vroeger de containers 
legen waardoor je ’s avonds 
al je container moet buiten 
zetten. Ik sta tegenwoordig 
dan ook met angst en onrust 
in mijn lichaam op, bang 
dat ik het geluid van een 
vuilniswagen hoor en ik me 
realiseer dat ik de container 
ben vergeten buiten te 
zetten. 

Het zal wel aan mij liggen, 
maar vroeger was gewoon 
alles beter. Lekker simpel 
de derde zaterdagmorgen 
van de maand je papierbak 
buiten zetten met de verse 
mok koffie in je hand. En 
als het de dag van de zwarte 

controle had in mijn leven. 
Steevast om de twee weken 
op maandag aan de weg 
zetten.. Maar wat denk je, zit 
ik een paar weken terug op 
zaterdagmorgen mijn krantje 
te lezen, zie ik plots de 
buurvrouw met haar plastic 
zak naar buiten komen en 
die aan de weg zetten; totale 
paniek!

Het levert af en toe ook wel 
pure hilariteit op hoor, want 
volgens mij hebben ze in de 
Voorstraat ook nog weinig 
kaas gegeten van het com-
plexe afvalschema. reed ik 
een aantal weken geleden 
op woensdagochtend 
richting Breskens en zag 
ik dat iemand zijn groene 
container had buiten gezet. 
Ik dacht bij mezelf “Oei, 
heb ik het schema nu weer 
niet goed bekeken?”. Via 
mijn ZrD app kwam ik er 
al snel achter dat de groene 
container pas de vrijdag zou 
worden geleegd. Kom ik een 
paar uur later terug uit  
Breskens, wat denk je ...
staat heel de Voorstraat vol 

met groene containers. Die 
hebben daarna 3 dagen lang 
buiten gestaan! Prachtig, 
daar kan ik wel van genieten.

Nee, alle gekheid op een 
stokje, we moeten er toch 
wat aan doen aan dit afval-
schema, want zo krijgen 
we overstresste Groedena-
ren. Ik heb al een bericht 
gestuurd naar de gemeente 
Sluis met 2 mogelijke 
oplossingen. Mijn eerste 
oplossing was om gewoon 
eens in de twee weken elke 
dag een container te doen; 
maandag = blauw, dinsdag 
= groen, woensdag = zwart, 
donderdag = plastic. Op 
deze manier kan iedereen 
ook nog eens rustig van zijn 
koffie genieten op zaterdag-
morgen. Maar goed, dit idee 
zal het wel niet halen bij het 
college, dus hopelijk kun-
nen ze goedkeuring geven 
voor mijn volgend plan..

Als we nu eens de dag voor-
afgaand aan de container 
de kerktoren met de kleur 
verlichten van de contai-
ner! Dus als de kerktoren 
blauw wordt verlicht, weet 
iedereen in het dorp dat die 
dag de blauwe container 
(die zwarte met dat blauwe 
clipje) aan de weg gezet 
moet worden. Licht de kerk-
toren groen op, dan zetten 
de Groedenaren die dag de 
groene container aan de 

Blauw, Zwart, Groen, 
wat ist noe eigenlijk? 

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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weg. Op deze manier staat te 
allen tijde de juiste container 
op tijd aan de weg. 

Een geniaal idee al zeg ik 
het zelf, ik zie geen reden 
waarom de gemeente dit 
plan niet zou goedkeuren. 
Ik zal er in ieder geval een 
stuk beter van slapen. En 
als ik wakker word en uit 
het slaapkamerraam kijk 
en zie de kerktoren groen 
verlicht, weet ik wat mijn 
taak is die dag. Wat een rust 
zou mij dat geven. Ik hoor 
graag wat u van de plannen 
vindt, kom gezellig eens 
langs op d’n Oek van de 
Straate om het er over te 
hebben. En mocht je willen, 
neem je zwarte container 
mee. Dan zetten we die op 
een willekeurige plek in de 
Voorstraat, kunnen we nog 
eens lachen. 

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

VerBreding noordweg ii en HaVendijk
de afgelopen periode heeft waterschap Scheldestromen 
werkzaamheden uitgevoerd aan zowel de noordweg ii als de 
Havendijk. de wegen zijn verbreed naar 5,5 meter, waarmee 
is ingespeeld op de toegenomen verkeersintensiteit over deze 
wegen naar de kust. Begin april zijn de wegen volgens planning 
opengegaan voor verkeer. 

kermiSactiViteiten 2021
de groese kermis was één 
van de eerste evenementen 
die voor de tweede keer 
werd afgelast door de 
corona omstandigheden. 
normaal gezien een lang 
weekend vol van activiteiten, 
maar gezien de maatregelen 
was er wederom maar 
weinig mogelijk. de enige 
activiteit die in aangepaste 
vorm kon doorgaan was 
de kermiskoers op zondag. 
op gepaste afstand werd 
de koers verreden, met 
onderweg hier en daar 
een versnapering voor het 
dappere peloton. 

ParkeerPlaatS waterzuiVering
de afgelopen maanden is ter hoogte van de 
waterzuivering, op de hoek van de noordweg en de 
Puijendijk een parkeerterrein gerealiseerd met 70 
parkeerplekken. door dit parkeerterrein zou moeten 
worden voorzien in de extra parkeerbehoefte die zal 
ontstaan door de extra bezoekers van waterdunen. 

windwatermolen Voor de Blikken
Sinds kort staat er in natuurgebied 
de Blikken een nieuwe windwatermolen. 
Buro ruimte & groen heeft in 
opdracht van stichting Het zeeuwse 
landschap het technisch ontwerp en de 
uitvoeringsvoorbereiding gedaan. de 
functie van de nieuwe windwatermolen 
staat op hun site als volgt beschreven: 
"Het natuurgebied verdroogt, waardoor 
broedeilanden niet meer omringd en 
beschermd zijn door water. door inzet van 
de molen kan het water na (meestal) een 
natte winter op peil gehouden worden tot 
aan het einde van het broedseizoen."

Foto: Buro ruimte & groen

Foto
collage
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Voor deze rubriek bladeren 
we graag eens door de 
collectie van Dorpsom- 
roepers die zijn verzameld 
door de jaren heen. Maar 
het komt ook voor dat  
we Dorpsomroeper gere-
lateerde stukken krijgen 
aangeleverd. Zo zijn we 
dankzij een bekende 
Groedenaar in het bezit 
gekomen van een uniek 
document! 

We gaan 25 jaar terug in 
de tijd, want in de derde 
Dorpsomroeper uitgave 
van 1996 staat een stuk 
geschreven wat extra uitleg 
en achtergrond geeft bij 
het document. De titel van 
het betreffende stuk is kort 
maar krachtig: “Struisvogels”. 
Het was namelijk zo dat 
in de zomer van 1996 de 
Dorpsvereniging Groede 
ter ere van de presentatie 
van het Hertenpark een 
koppeltje struisvogels 
had geschonken aan het 
Hertenpark. Een schitterend 
paartje zwartnekstruisvogels 
waren het, een hennetje 
en een haantje van zeven 
maanden. 

Met deze schenking wilde 
de Dorpsvereniging duidelijk 
maken dat ze voor het behoud 
van het Hertenpark waren.  
Er was destijds namelijk 
sprake van mogelijke priva-
tisering of afstoting van het 
park. Maar met het schenken 
van een koppeltje struis-
vogels wilden ze laten zien 
dat het Hertenpark het dorp 
Groede zeer dierbaar was. 

Dat brengt ons tot het 
unieke document wat wij 
hebben mogen ontvangen. 
Dat is namelijk het officiële 
ontvangstbewijs voor het 
cadeau (2 zwartkopstruis-
vogels), wat op 26 juni 1996 
officieel is ondertekend door 
afgevaardigden namens het 
Hertenpark, de gemeente 
Oostburg en de Dorps-
vereniging Groede. Een 
puntgaaf document, waar 
de mooie geste van de 
Dorpsvereniging destijds 
officieel is vastgelegd. 

In de kleine lettertjes onder-
aan het document staat onder 
andere geschreven dat 
de eieren gelegd door het 
hennetje van dit koppel en/
of nakomelingen eigendom 
worden van de Dorpsvereni-
ging Groede… Hoe zou dat 
na de ondertekening in 1996 
verder zijn gelopen? Tijdens 
de jaarvergaderingen van 
de Dorpsverening is er de 
laatste jaren niks voorbij ge-
komen over actief bezit van 

gevogelte. Wellicht heeft de 
Dorpsvereniging inmiddels 
onbewust wel een enorme 
kudde struisvogels op hun 
naam staan? Wie het weet 
mag het zeggen, de redactie 
hoort het graag!

Via deze weg nogmaals 
hartelijk dank aan de 
oud-voorzitter van de 
Dorpsvereniging (en mede 
ondertekenaar) van wie 
we het mooie document 
mochten ontvangen. We 
zijn nog steeds op zoek naar 
oude Dorpsomroepers of 
natuurlijk Dorpsomroeper 
gerelateerde documenten. 
Mocht u als lezer misschien 
nog stukken uit het verleden 
hebben liggen die we mogen 
inzien, horen we het graag!

terug in de tijd met de Dorpsomroeper Groede
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Activiteiten 
in Groede

Dit is de tweede Dorpsom-
roeper uitgave van 2021. 
Voor het komende jaar is er 
een schema opgesteld om 
voor iedereen duidelijk te 
krijgen wanneer de Dorps-
omroepers in het dorp 
bezorgd gaan worden: 

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 
2021

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

> 3e uitgave
 25 juni
 15 juli

> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

  uiterlijke  
aanleverdatum: 

 In de brievenbus:

21 april  
Online avond 
Burger aan Zet 
van de gemeente Sluis
Zie p.4

27 mei  
kledinginzamelactie 
Meerstromenschool - Bag2School 

5 september
Groede Festival
Alles nog onder voorbehoud, maar de 
voorbereidingen zijn al voorzichtig van 
start gegaan!

tennis
Er wordt getosst op de donderdagavond, 
iedereen is die avond welkom! Heb je 
zin om eens een balletje mee te slaan, 
om te ervaren hoe leuk een avondje 
inspanning / ontspanning op de tennis-
baan is, grijp dan nu je kans. De jeugd 
start van 18:45 tot 19:30, gevolgd door 
de volwassenen.

Burg. J.C. Everaarslaan 9 
4503 AA Groede

T.  :  0117 - 37 25 83
F.  :  0117 - 37 62 07
M.  : 06 - 53 35 69 69

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN 
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

Jaarmarkt Groede
Eind maart ontvingen we al een bericht dat de 

Jaarmarkt van Groede eind juli afgelast zou gaan 
worden. Een jammerlijk besluit, maar door het 
Jaarmarktcomité wordt er gekeken naar alter-
natieven om wellicht een aangepaste markt te 

organiseren. Mocht u nog leuke ideeën hebben of 
hierover willen meedenken, laat het zeker weten 

aan Stichting Verenigd Groede via 
dorpsvereniginggroede@gmail.com. 

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, VerenakledinG voor BaG2school

Op donderdag 27 mei zal de Meerstromen-school weer een kledinginzameling actie houden van Bag2School. Alle in te zamelen spullen zijn bedoeld voor hergebruik. Op 27 mei mag de kleding om 09:00u worden afgezet aan de hoofdingang van de school. Helpt u ook mee?

heeft u noG iets voor op het  
prikBord in de dorpsomroeper?  
laat het ons weten! 

oude 
dorpsomroepers 

Gezocht
De redactie is nog op zoek naar oude 

uitgaves van de Dorpsomroeper. 
We hebben inmiddels al een mooie 

collectie opgebouwd, maar zijn zeker 
nog op zoek naar ontbrekende edities. 
Met name van de jaren tussen 1970 
en 1980 hebben we weinig Dorps-
omroeper materiaal. Indien we ze 
eens mogen inzien of eventueel 

mogen overnemen, horen we dat 
graag! Redactie Dorpsomroeper




