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De zomer heeft officieel zijn intrede gedaan, maar daar is nog bar
weinig van te merken! De was kan nog niet onbezorgd een dagje
buiten blijven hangen en de strandspullen staan zielig in een hoekje,
te wachten op een lekkere lange stranddag!
Gelukkig kunnen we wel weer een beetje meer genieten van elkaar en
gaan er wellicht weer mensen op vakantie naar het buitenland.
De beginnerscursussen Frans en Spaans moeten weer afgestoft
worden. Une Bière of Una Cerveza.. ’t zijn weer termen die gebruikt
mogen worden op een terrasje in de mediterraanse zon! Vamos!
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Alors, wij van de redactie blijven deze zomer lekker aan de Playa
del Groede en hopen te mogen genieten van wat evenementen en
activiteiten. Een live band of een tentoonstelling, meer heeft een
mens niet nodig.
In deze editie schrijven we weer over de evenementen die mogen
doorgaan en natuurlijk onder voorbehoud van alle ontwikkelingen
zijn, zo heeft Groede Live een mooi affiche weten te regelen en is ook
Groede Festival druk bezig met de voorbereidingen voor een mooi
evenement op de eerste zondag van september.
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Daarnaast zijn er ook weer wat nieuwtjes te melden, zo is er een
vernieuwde Escape Room in het dorp, is er een nieuwe dichtbundel
uitgekomen van Groese hand en bij ‘Nieuw in Groede’ deze keer de
nieuwe Groedenaartjes in het dorp. Een kleine babyboom in de Groe,
is die corona toch nog ergens goed voor geweest ;-)

Colofon

Het is weer een mooie, zonnige en vrolijke editie geworden!

Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel,
Bart van den Hemel Lay-Out: Studio Raven
Druk: Pieters Media B.V.

We wensen iedereen een hele fijne en vooral zonnige zomervakantie.
De redactie

redactie: dorpsomroeper@gmail.com
De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of
zetfouten. Niets uit deze Dorpsomroeper mag
zonder toestemming van de redactie worden
overgenomen, gekopieerd of voor andere
doeleinden worden gebruikt.
De dorpsomroeper is een uitgave van de
Dorpsvereniging/Dorpsraad
dorpsvereniginggroede@gmail.com
dorpsraadgroede@gmail.com
De Dorpsomroeper is ook online te lezen via
www.groede.net
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Nieuws v/d

Kernbezoek
2021
Dit jaar stond het kernbezoek
van Burgemeester en Wethouders voor Groede op het
programma. Vanwege
de geldende maatregelen bestond
het kernbezoek
alleen uit een
digitale ontmoeting met de
dorpsraad.
Tijdens deze
Teams bijeenkomst
hebben we gesproken over

Speeltuintje
Nieuwe Wijk

Klachten en
opmerkingen
vanuit het dorp
Voor het kernbezoek hadden
we via de digitale weg
gevraagd om input voor
ons als dorpsraad. Enkele
Groedenaren hebben hier
gebruik van gemaakt om
verbeterpunten in Groede
aan te geven, waarvoor
dank. We hebben deze
punten allemaal door4
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verschillende parkeer- en
verkeersproblemen,
over de toekomstige
zorg in de kleine
kernen en over
een eventueel
“verkeersveiligheid
project” in Groede.
Daarnaast is er ook
gesproken over de
woonperikelen in de ge-

meente Sluis en de
bijbehorende dossiers.
Kortom, een drukke agenda,
maar wel een nuttige digitale
bijeenkomst. Jammer dat we
dit niet zoals andere jaren
met andere Groedenaren
konden bespreken. Wellicht
dat dit over 2 jaar bij het
volgende kernbezoek wel
weer mogelijk is.

In de Nieuwe Wijk zal er in
de Jonkheer de Brauwstraat
een nieuw speeltuintje
komen. Samen met de
gemeente en een aantal
Groedenaren is er gekeken
naar de wensen en de
mogelijkheden voor deze
speeltuin. Na een aantal
ontwerpen waar we feed-

back op hebben gegeven,
is daar een uiteindelijk
ontwerp uitgekomen.
Het gras is ondertussen al
ingezaaid en zoals het er nu
naar uit ziet zal de speeltuin
eind juli geplaatst worden.

gegeven aan de juiste
personen, enkele punten
zijn hiervan reeds opgelost
en enkele andere lopen nog.
U kunt hierbij denken aan;
onbegaanbare stoepen,
berenklauwen langs
fietspaden, snoeiwerkzaamheden, onkruid in brandgangen, parkeerproblemen.
Mocht u ook nog verbeterpunten hebben voor ons
dorp, laat het ons weten en
we gaan er mee aan de slag.

Rectificatie
In de vorige editie van de
Dorpsomroeper werd er
gecommuniceerd over de
landelijke verkiezingsuitslagen en hoe er gestemd
werd in Groede. Door nog
onduidelijke reden is er in
de tabel de partij Forum

voor Democratie niet
meegenomen, deze kreeg
61 stemmen, iets meer
dan 10% van het totaal in
Groede. Het totaal aantal
stembiljetten met een
geldige stem op een
kandidaat kwam uit op
558. Onze excuses namens
de redactie.

Een extra groene container nodig? Bestel hem gratis!
In Groede hebben veel mensen een
grote tuin. Dit levert uiteraard ook
een berg groenafval op. Tot vorig jaar
deden veel mensen het groenafval
wat niet meer in de groene container
kon in de grijze container als deze
eerder aan de beurt was.
Door het minder legen van de grijze
container is dit meestal niet meer
mogelijk. Het is wel mogelijk om een
extra groene container aan te vragen.
Hier zitten geen kosten aan verbonden!
Wilt u ook een extra groene container
bestellen? Bel of mail dan naar de ZRD
(Zeeuwse Reinigingsdienst).
Tel: 0900- 4433333 of
mail naar info@zrd.nl.

container. Luiers en incontinentiemateriaal kunnen in de gemeente Sluis
nog niet gescheiden worden aangeboden
en horen dan ook in de grijze container.
Als hier een weekje 25 graden over heen
komt, dan is de stank enorm. De gemeente
Sluis heeft dit ook opgemerkt. Samen
met een recyclingbedrijf werken ze aan
een oplossing om luiers gescheiden op
te halen zodat deze niet meer 4 weken
in de grijze container in de tuin staan.
Dus iedereen die momenteel stinkende
luiers als afval heeft, even geduld, de
oplossing komt er aan!

Stinkende luiers in de grijze
container? Er komt een oplossing!
We zijn het inmiddels al weer even gewend.
De grijze container wordt maar 1 x
per 4 weken geleegd. Met de zomerse
temperaturen kan de grijze container
aardig stinken. Toch valt het mee als
iedereen het afval in de juiste container
doet. Het meeste afval dat gaat stinken,
zoals etensresten (inclusief afval van
vis of vlees), hoort immers in de groene
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Symposium en proeverij Duurzaam Groede
Klikokleurenklus

In de column van SZ in de april
editie van de Dorpsomroeper,
werd ludiek geopperd om de
kleur van de Grote Kerk te
verlichten in de kleur van
de kliko die aan de weg
moest worden gezet. Het
bestuur van de Grote Kerk
heeft deze ludieke oproep
opgepikt en tot ieders
verbazing ook tot uitvoering gebracht. De lampen
werden door Jos Groosman
opgehangen en geïnstalleerd en van het
een kwam het ander. Van Omroep Zeeland tot
het Jeugdjournaal en zelfs het NOS journaal
heeft er aandacht aan besteedt. Wat een stunt!

Het mysterie van de
vermiste struisvogels

In de vorige editie is geschreven over het
overdrachtsdocument wat in ons bezit
is gekomen van een paartje struisvogels
uit handen van de Dorpsvereniging aan
het Hertenkamp. Na het uitkomen van
de Dorpsomroeper werd de redactie al
snel benaderd door de redactie van de
PZC, die toch wel heel benieuwd waren
naar de toedracht van het mysterie en
waar de struisvogels gebleven waren.
Dit leverde eind april het krantenartikel
“Gezocht, kudde Groese struisvogels” op,
waarin naar voren kwam dat ook hun
zoektocht niks had opgeleverd.
De Dorpsomroeper redactie staat nog
steeds open voor de gouden tip!
6
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Op zondag 12 september
2021 organiseert de
Voedselwerkgroep van
Duurzaam Groede het
jaarlijkse (crisisjaren
uitgezonderd) symposium én de markt met
proeverijen van lokale
bedrijven.
We zijn nog volop bezig
met de organisatie, maar
zet de datum alvast in je
agenda.

Dit jaar is het thema de
stikstofcrisis, we pakken
de draad weer op waar
we eind 2019 gebleven
waren. Het symposium
wordt uitgevoerd in de
vorm van een burgerforum. Aan de hand van
de vijf stellingen wordt
de discussie gevoerd,
elke stelling krijgt 15
minuten. Een aantal
deskundigen zullen hun
standpunt toelichten en

de bezoekers kunnen
over elke stelling
separaat stemmen.
Het symposium vindt
plaats in de Grote Kerk
Groede en start om
15:00 uur. Vanaf 12:00
uur tot 17:00 uur is in en
om de Grote Kerk een
vegetarische markt.

Geslaagden
in Groede
Afgelopen maand kon bij veel
eindexamen leerlingen in Groede
de vlag uit, want zij hadden een
bevrijdend telefoontje gekregen
dat ze geslaagd waren. Vanwege
privacy redenen worden de namen
van geslaagden tegenwoordig niet
meer gepubliceerd. Desalniettemin
wensen wij alle geslaagden in
Groede van harte proficiat en veel
succes voor de toekomst.
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We zijn terug! Na de
gedwongen pauze van
2020 bereiden we ons voor
op een mooi festival op de
eerste zondag van september
2021. Het plan ligt klaar.
Het programma krijgt vorm.
Zoals in alle eerdere edities
bestaat het programma uit
prachtige acts, variërend van
straattheater, kleinkunst en
muziek tot dans en acrobatiek.
Voorstellingen voor groot en
voorstellingen voor klein. Terwijl
we nog in onderhandeling zijn
met een aantal artiesten, zijn
er ook al een paar bevestigd:
De eigenzinnige en veelzijdige
performer Spinvis en de
knotsgekke straatartiesten
van Kartje Kilo.
We spreiden dit jaar de voorstellingen over drie locaties,
waarvan er twee op een
steenworp van Groede liggen.
Behalve in de Grote Kerk Groede
en op de Markt in Groede,
zijn er voorstellingen in of bij
de schapenschuur bij Groede
Podium en op landgoed ‘In de
Morelleput’. Natuurlijk blijft
Groede de basis.
Vanuit de buitenlocaties houden
we uitzicht op de kerktoren. Op
deze manier verliezen we de
oorsprong van Groede Festival
niet uit het oog: behoud de
Grote Kerk Groede.

Steun het festival
Groede Festival bestaat dankzij
de jarenlange steun van ondernemers en dorpsgenoten. Wil jij
dit jaar bijdragen aan het festival?
Meld je aan als vrijwilliger of
als donateur.
En zet vooral Groede Festival
op zondag 5 september 2021
alvast in de agenda en mis het
niet. Houd de website, Facebook
en Instagram in de gaten. Alle
info over het programma is
binnenkort te vinden op
www.groedefestival.com
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Groede Festival
Jeanine Klaaijsen,
Marsha Tazelaar,
Hella Breedveld,
Liesbeth Cornelisse,
Esther van Strien
groedefestival@gmail.com
www.groedefestival.com
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Teun Torbijn
Wie of wat is er Nieuw in Groede? Met die
vraag gaan we voor deze rubriek telkens
weer op pad. Deze keer stellen we u weer
de allernieuwste en kleinste inwoners
van Groede voor. Is er mogelijk een klein
Groedenaartje geboren, maar nog niet
vermeld in deze rubriek? Stuur dan een
mooie foto en wat informatie naar dorpsomroeper@gmail.com. Namens de redactie
willen wij de trotse ouders heel veel geluk
wensen!

20 mei 2021 1900 gram 48 cm
Papa en mama: Jurgen en Bianca Torbijn

Avélie Dieleman

04 augustus 2020 3398 gram 51 cm
Papa en mama: Sebastiaan Dieleman
en Tamira van Dommelen

Izzie Leontina Bril

11 december 2020 2834 gram
Papa en mama: Davey Bril en
Daisy de Smet

49 cm

Dorpswinkel
van Iwaarden

Enzo Verploeg

11 april 2021 3710 gram 51 cm
Papa en mama: Youri Verploeg en
Carly de Wit

Myles Gijs
Riley Simpelaar
10

17 maart 2021 3370 gram 50 cm
Papa en mama: Mike Simpelaar en
Michelle
van Sante
De Dorpsomroeper

14 april 2021 4862 gram 52 cm
Papa en mama: Audrey en Lindy Gijs
Trotse broer: Mayson

Een viergeslacht!
“4 Torbijntjes bie
over gwroot vader
in dn hof...”
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Met Covid-19 om ons heen ontkwamen
wij er helaas niet aan zo af en toe
een klas in quarantaine te hebben,
te switchen naar afstandsonderwijs
en te duimen om de kinderen weer
zo snel mogelijk gezond op school te
mogen ontvangen.

Nieuws
van de

Nu is ieder druk bezig met het
regelen van de NPO gelden, formatie,
jaarverslag, analyses, oudergesprekken
en jaarplanning voor volgend jaar,
maar ook om er deze laatste weken
nog een paar fantastische weken
voor de kinderen van te maken.
Onze feestweek, welke wij elke
laatste schoolweek organiseren, zal
in ieder geval het schoolkamp voor

groep 8, klasuitjes, frietjes eten op school,
rondleiding bij de bunkers op Groede
Podium en een fantastisch muzikaal
schoolfeest bevatten.
Met nog enkele weken in het vooruitzicht
willen we jullie weer op de hoogte brengen
van enkele activiteiten die plaats vinden bij
ons op de Meerstromenschool.

Lezen & voorlezen
bij ons op school
Op de Meerstromenschool vinden we lezen
heel erg belangrijk. We hebben een groot
aanbod voor elke groep. Er wordt voorgelezen door leerkrachten in elke groep.
Voorlezen is hardop lezen voor anderen. Uit
onderzoek blijkt dat kinderen beter presteren
op school als ze vaak worden voorgelezen.
Voorlezen vergroot de woordenschat en
het taalbegrip van kinderen. Voorgelezen
worden stimuleert daarnaast het inlevingsvermogen en kan bijdragen aan het
zelfvertrouwen van het kind. Tenslotte zijn
kinderen sneller geneigd om zelf later ook
meer boeken te lezen als ze vroeger werden
voorgelezen.
Niet alleen leerkrachten lezen kinderen
voor, maar kinderen presenteren ook boeken
aan elkaar. Het promoten van een boek is
erg waardevol. Zien lezen doet lezen. Juist
als kinderen elkaar boeken aanraden en
enthousiast zijn over boeken, stimuleert
dit de andere kinderen om die boeken ook
te willen lezen. Wij vinden hier op school
de boekpresentatie en boekbespreking een
zeer geschikte manier voor.
12
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In groep 1 t/m 8 wordt er veel aan leesbevordering gedaan. In de school staan er
per klas boekenkasten. Ook is er in de klas
ruimte gecreëerd voor boeken en doen we
elk jaar mee aan de Kinderboekenweek.
Tijdens de les Engels (Stepping Stones), welke
gegeven wordt vanaf groep 5, komen de
kinderen af en toe in aanraking met korte
Engelse teksten in het werkboek.

Het start al in de kleuterklas, hier worden
elke week prentenboeken aangeboden
en/of verhalen verteld door de juf. Onze
bibliotheek “prentenboeken” is gelukkig
behoorlijk uitgebreid. Het aanbieden van
geschreven taal is voor kleuters erg belangrijk als voorbereiding op het latere lezen/
schrijven.
Ook in de klas hebben we een uitgebreide
leeshoek waar kinderen op verschillende
momenten lekker kunnen genieten van
verschillende boeken. Verder bezoeken we
met de kleuters jaarlijks de bibliotheek in
Oostburg, waarbij kinderen kennis maken
met het reilen en zeilen in de bibliotheek.

In groep 3 en 4 hebben alle kinderen een
keer per jaar een lievelingsboekendag.
De kinderen nemen deze dag een van hun
lievelingsboeken mee en lezen hier een
stukje uit voor aan de klas. Daarna worden
er vragen gesteld over het boek aan de klas
en mag de klas vragen stellen over het boek
aan degene die zijn boekbespreking heeft.
Op deze manier blijft het niet alleen bij
voorlezen, maar gaan we ook inhoudelijk
in op het verhaal en hopen we dat andere
kinderen ook enthousiast worden over
het voorgedragen boek. Verder hebben we
samen- leesboeken voor groep 3 en 4 in de
klas. Hierin wordt door tweetallen ( 1 hoger
en 1 lager AVI niveau koppel) 1x per week
20 minuten gelezen.
In groep 5 en 6 houden alle kinderen één
boekbespreking per jaar. Ze kiezen, in overleg met de leerkracht, een leesboek uit en
krijgen van de leerkracht een formulier met
informatie over de te houden boekbespreking
en een boekverslag formulier waarop ze
allerlei informatie over het boek invullen.
Ook lezen de kinderen een gedeelte uit
het boek voor, om anderen enthousiast te
maken. Na afloop krijgen de kinderen een
beoordeling over hun boekbespreking. Deze
beoordeling wordt uitgeprint en kunnen de
kinderen in hun rapportmap stoppen.
In groep 7 en 8 maken alle kinderen één
boekverslag per jaar. Ze kiezen, in overleg
met de leerkracht of met de ouders thuis in

het begin van het schooljaar, een leesboek
uit. In de eerste schoolweken krijgen ze
van de leerkracht een stappenplan met informatie over het te maken boekverslag en
een formulier waarop ze allerlei informatie
over het boek invullen. De kinderen kiezen
aan het begin van het schooljaar al een boek
uit, zodat ze voldoende tijd hebben om hun
boek uit te lezen. Dit boek gaat elke dag
heen en weer mee in hun boekentas, zodat
de kinderen er zowel thuis als op school in
kunnen lezen.
Elke week gaan de kinderen van groep 7/8
tutorlezen met de kinderen van groep 3/4.
Elke leerling uit groep 7/8 leest dan samen
met een leerling uit groep 3 of 4.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen, medio
januari, worden de kinderen van groep
7/8 altijd uitgenodigd door de juf van de
peuterspeelzaal om daar te komen voorlezen. In tweetallen bereiden de kinderen
dan een prentenboek voor en verschillende
duo’s gaan dan tijdens deze voorleesdagen
voorlezen bij de peuters.
Kortom, er wordt heel wat gelezen op de
Meerstromenschool!
De Dorpsomroeper	
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Skate-A-way
Op onze school organiseren we een aantal
keer per jaar wieltjesweken, die week mogen
de kinderen per groep tijdens de pauze en
een extra ingepland buiten speelmoment
met steps, skateboards, rolschaatsen,
spacescooters, waveboards en ook met
skeelers op het schoolplein spelen.
Veel leerlingen op onze school kunnen al
skaten, maar wij concludeerden dat remmen
bij velen nog lastig was! In het kader van
verkeersveiligheid hebben wij onze school
dan ook opgegeven voor de skateclinic.
Groep 3 t/m 7 heeft hier aan deelgenomen
en deze werd gegeven door ervaren skate
instructeurs van Skate-A-way.

Ik kon eerst niet
skeeleren, toen wel.
Ik had er veel zin in.
De schans was heel
spannend.
Mei-chi (5&6)

Ik vond het een beetje
spannend, maar ik ben wel
van de schans gesprongen.
Zeker een aanrader!
Marit (7&8)

Zo leuk!
Ik wilde er niet
mee stoppen!
Daan (7&8)

De skateclinic vond plaats onder schooltijd en
daarom was het van belang dat alle kinderen
konden meedoen. Kinderen mochten eigen materialen meenemen, maar voor wie dit niet had, had
Skate-A-way skates en andere materialen mee om
(kosteloos) te lenen.
Tijdens de Skateclinic stond veiligheid voorop.
Het goed leren vallen werd stap voor stap geoefend
en de instructeurs deelden de kinderen in, in
diverse groepen. Kinderen kregen de skateclinic
aangeboden op niveau en daarom sloten de oefeningen goed aan bij de behoeften van de kinderen.
Kinderen waren heel erg enthousiast het was
voor hen een hele uitdaging!

Eerst dacht ik
dat het niet ging
lukken, maar toen ik het
deed was het heel leuk!
Kafka (7&8)

Klokfeest
Ondanks wat vertraging in het plannen
van het Klokfeest in groep 4, hebben we dit
uiteindelijk toch samen met de kinderen in
april kunnen vieren. Heel jammer was dat we
de ouders en grootouders en andere belangstellenden hiervoor niet konden uitnodigen,
maar het is toch gelukt om dit op een aangepaste wijze heel gezellig en leerzaam met de
klas te kunnen vieren.
Er zijn allerlei spelletjes gespeeld die
natuurlijk met de tijden van de klok te
maken hadden; het leukste was het spel
“levende klok” waarbij de kinderen zelf de
wijzers van de klok waren. Een lekkere traktatie en drinken als tussenpauze en als kers
op de taart het Klokdiploma met natuurlijk
een snoephorloge!

Groepsuitjes
Het jaarlijkse schoolreisje met de bus (of auto’s)
kon vanwege de Corona afspraken niet
plaatsvinden. Elke groep heeft een alternatief
georganiseerd. Dit in de vorm van een
sportieve en gezellige ochtend op het strand
bij Groede, Spelen in Groede Podium of naar
Speelparadijs ’t Kreekeltje in Eede.
Leuke groepsspelletjes waarbij het er soms
fanatiek aan toeging, een speurtocht naar
allerlei materialen van de zee waarmee
tenslotte met de groepjes verschillende
zandkastelen gebouwd werden en heel
de dag klimmen en klauteren. Kinderen
en leerkrachten hebben genoten van hun
groepsuitje!

Het was een hele
leuke les. Ik heb er veel
van geleerd. Het leukste vond
ik het heuveltje. En thuis ben ik
toen ook nog even gaan skeeleren. Nog bedankt voor de les.
Madhou (5&6)

We hebben
trucjes gedaan
en ze moeten echt een
keertje terugkomen!
Jinx (7&8)
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Optreden Tijl Damen
groep 3/4

Nieuwe dichtbundel
Dinie Sophie Fintelman

Op maandag 7 juni kwam Tijl
Damen met zijn theaterbus
het schoolplein opgereden.
In het kader van het cultuurmenu bracht hij ook onze
school een bezoekje.
De kinderen van groep 3 en
4 werden een half uur vermaakt met een interactieve
show met vrolijke liedjes.
Wat hebben we genoten!
Dankjewel Tijl voor de leuke
show.

Kindergemeenteraad en
kinderburgemeester
Onze school doet mee aan de kinderraadverkiezingen en de installatie van de kindergemeenteraad en kinderburgemeester! Het
college van Burgemeester en Wethouders
besloten tot de invoering van een kinderburgemeester en een kinderraad en daarom
organiseert de gemeente Sluis dit jaar voor
de eerste keer de kinderraad. Wij vinden het
belangrijk, omdat ieder kind het fundamentele recht heeft om zichzelf te ontwikkelen en daar moet de gelegenheid voor
gegeven worden. Leren meedenken, naar
elkaar luisteren, begrijpen wat er speelt, het
vormen van een eigen mening, daarover
praten en samen tot een beslissing komen is
belangrijk voor een democratie. We vinden
het belangrijk dat kinderen binnen mee
kunnen praten en mee kunnen doen.
Voorafgaand aan de kinderraad verkiezingen
krijgen de leerlingen van groep 7 (en 8)
in een 5-tal lessen uitleg over de werking
van (het bestuur van) een gemeente. Het
lesmateriaal wordt door de gemeente Sluis
verzorgd en door de leerkrachten van groep
7 gegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld
ingegaan op wat de gemeente doet, welke
bestuurders er zijn en hoe ze zelf een partij
kunnen oprichten. Uitleg over de gemeente16
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Dinie Sophie Fintelman heeft een nieuwe
gedichtenbundel uitgebracht: “Een
uitzicht waar iets over viel te zeggen”.
Dinie woont en dicht in Groede en
brengt hiermee inmiddels haar derde
gedichtenbundel uit via uitgeverij
Liverse in Dordrecht. In 2014 verscheen
haar eerste gedichtenbundel “Bots”,
gevolgd door haar tweede bundel
“Aan de roekelozen” in 2017.
raad wordt verzorgd door een ‘echt’ collegelid of raadslid. Het doel van de lessen is om
kinderen op een speelse manier in aanraking
te laten komen met politiek. Tijdens de laatste
les wordt een videoboodschap gedaan met
een oproep aan de leerlingen van groep
7 om zich verkiesbaar te stellen voor de
kinderraad.

Werving en selectie kinderraad
Alle groep 7 klassen in de gemeente Sluis
mogen één leerling opgeven om deel te
nemen aan de kindergemeenteraad. Bij
deelname worden de ouders/verzorgers
geïnformeerd door de gemeente. Zij ontvangen
een brief met informatie over de lessen,
de verkiezing en toestemmingverlening
als een kind zich verkiesbaar wil stellen.
Als er meerdere kinderen uit één klas zich
verkiesbaar willen stellen, vindt een voorverkiezing plaats op school. De leerling met
de meeste stemmen neemt na de zomer
vakantie deel aan de kinderraad. Tijdens de
eerste bijeenkomst van de kinderraad, kiest
de kinderraad de kinderburgemeester.
Het zou natuurlijk mooi zijn als ook de
Meerstromenschool vertegenwoordigd
wordt in de kindergemeenteraad!

Een aantal gedichten uit haar werk is
reeds opgenomen in bloemlezingen,
hebben prijzen gewonnen of kregen
eervolle vermeldingen.

Het juryrapport van De Turing gedichtenwedstrijd over het gedicht Korf:
..de indirecte wijze waarop hier over de dood
wordt gesproken (maar ook over het leven)
maakt dit tot een prachtig gedicht.

Groedenaren maken
Groede weer veilig
De bossage aan het kruispunt van de Everaarslaan/
Schuitvlotstraat/Nieuwe
Wijk werd wel erg hoog en
zorgde voor gevaarlijke
verkeerssituaties. De

gemeente gaf aan dat de
snoeimachine hiervoor in
reparatie stond, zoals werd
gecommuniceerd via Nextdoor. Enkele Groedenaren
namen in overleg met de
Dorpsraad spontaan het
initiatief om deze situatie
zelf op te lossen. Op een
mooie vrijdagavond maakten
vele handen licht werk en
werd de klus geklaard.
Burgerparticipatie ten voete
uit en Groede werd weer een
stuk veiliger, met via social
media de complimenten
van onze burgemeester
Marga Vermue. Bedankt
aan de snoeiers!
De Dorpsomroeper	
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Vernieuwde Escape Room
Per 1 augustus komt
Escape at Sea met een
geheel vernieuwde Escape
Room. Op de bovenverdieping van strandcafé
de Groese Duintjes is de
afgelopen maanden hard
gewerkt om de ruimte
helemaal te verbouwen
en opnieuw in te richten
tot een Escape Room met
het nieuwe thema: Kleinste
café van Zeeland.

kun je een datum en een
tijdstip aanklikken. Wil je
toch door de week of staat
de gewenste datum er niet
tussen dan kun je altijd via
het contactformulier naar
de mogelijkheden vragen.
Er zijn ook leuke hapjes en
drankjes arrangementen
in samenwerking met de
Groese Duintjes.

Een ruimte vol puzzels en
raadsels waar de bezoekers
binnen 60 minuten uit
moeten zien te ontsnappen.
De ultieme uitdaging voor 2
tot 5 personen, waarbij goed
samenwerken een must is en
elk detail belangrijk kan zijn.
De escaperoom is geopend
in de schoolvakanties en
weekenden. Bij de boeking

Meer info via
www.escapeatsea.nl

Zomer expo Galerie EdeSart
Tijdens de zomermaanden zal er in Galerie
EdeSart een verassende expositie te zien zijn
van 5 kunstenaars. Er word realistisch en
abstract werk geëxposeerd.
Ook zijn er design meubelen, klokken en
gebruiksvoorwerpen te zien, ontworpen en
gemaakt door Edwin de Smet.
Open: vrijdag, zaterdag en zondag
Molenstraat 18
Meer info op 06-10881938
Instagram: edesart_nl

18
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Renovatie kantine voltooid
Eindelijk is het dan zover.
De renovatie van de kantine
is een feit. Weken, maanden
is er gesloopt, getimmerd,
geschilderd en gebouwd.
Het resultaat is er eentje om
trots op te zijn. Een clubhuis
wat voldoet aan de huidige
tijd en waarmee we weer als
een goede gastheer kunnen
fungeren.
Alsof we van geen ophouden
wisten werd ook het terras
bij de kantine nog even
uitgebreid.

Regiocup levert
toch nog jeugdvoetbal op
Ze moesten er lang, heel
lang op wachten, maar
het is er dan toch nog
van gekomen: voetballen
tegen andere verenigingen.
Onder de naam ‘Regiocup’
heeft de KNVB geregeld
dat er gedurende de maand
juni nog 4 zaterdagen kon
worden gevoetbald tegen de
leeftijdsgenoten van andere
clubs. Het enthousiasme
en spelplezier spatte er

vanaf en was als vanouds
alsof er geen Corona was
geweest. Ook de JO15 en
de JO17 speelden weer
wat wedstrijden tegen
buurtverenigingen, maar
ook onderling werd er een
wedstrijd georganiseerd.
Ze spaarden elkaar zeker

niet, en door het technische
goede voetbal van de JO15
konden ze lang mee met de
oudere spelers van de JO17.
De JO17 wist uiteindelijk
wel de wedstrijd te winnen.
Een leuke pot om naar te
kijken en voor herhaling
vatbaar!

De eerste sportieve uitdaging
voor het nieuwe seizoen zal
op 28 augustus zijn als de
oefenwedstrijd v.v. Groede
– v.v. Bevelanders op het
programma staat. Met een
gerenoveerde kantine erbij,
redenen genoeg voor een
bezoekje aan het sportpark
aan de Traverse.

Nieuwe webshop v.v. Groede
De echte liefhebbers zullen het vast wel al
hebben gezien, maar op de website van
v.v. Groede (www.vvgroede.nl) staat sinds
kort de nieuwe webshop gepresenteerd
(www.groede.sportswearvanacker.be).
De shop bevat 9 pagina’s met alle mogelijke
kleding en accessoires die nodig zijn voor voetballers of gewoon voor vrije tijd. Bij de kleding
bestaat de keuze van wel of geen clublogo.

20
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Uit de oude doos!

v.v. Groede
introduceert
“Club van 50”
Wie binnenkort de
gerenoveerde kantine binnenstapt zal daar een groot
“Club van 50” bord zien
hangen. Bij veel sportverenigingen een bekend verschijnsel om voor wat extra
aanschaffingen te kunnen

Geslaagd
Senioren
toernooi
Nu de coronamaatregelen
werden versoepeld, liet het
ook de senioren toe om
weer onderling een partijtje
te gaan spelen. Een zonnige
zondag in juni werd uitgekozen om een onderling
gemengd toernooitje te

zorgen, welke normaal niet
uit de gewone middelen
kunnen worden bekostigd.
Kort gezegd kunnen (oud-)

spelers, (oud-) leden,
supporters of gewoon mensen
die v.v. Groede een warm
hart toedragen een bedrag
van € 50 doneren. Als tegenprestatie wordt dan de naam
vermeld op een groot bord
in de kantine. Uiteraard
hopen we dat veel mensen
hier gehoor aan willen
geven en ons een extra
financieel steuntje in de
rug willen geven.

Foto’s en ansichtkaarten
Voor deze rubriek is de redactie telkens op
zoek naar stukken uit een oude Groese doos.
Van mooie oude (klassen)foto’s tot leuke
artikelen uit Groede. We waren zeer blij
verrast met de inzending die we mochten
ontvangen van mevrouw Marina Bastiaansen-Loeffen uit Groede. Zij stuurde ons een
hele verzameling met tientallen oude foto’s

en ansichtkaarten toe van het dorp Groede.
Een prachtige collectie, waar we u graag een
inkijkje in geven. Mocht u de totale collectie
willen zien, kunt u de redactie hiervoor
benaderen. De uitgever of maker van deze
foto’s is bij de redactie onbekend. Mocht u
dit weten, horen we het graag.

spelen. Met een mooie
opkomst van ongeveer
35 spelers van het eerste,
tweede en derde werd er
fanatiek gestreden tussen
verschillende landenteams. Er kwam een
droomfinale: Nederland
- Duitsland, met als winnaar.. Nederland! Het leek
een mooie voorbode voor
het toen nog aanstaande
EK..

www.hotelgroede.nl
1-persoonskamers,
Eetcafé Pension ‘t Overleg 2-persoonskamers
Herberg de Natte Pij
Slijkstraat 9 Slijkstraat 1
4503 BC Groede 4503
BC Groede
familiekamers
en
studio’s
+31 (0) 117 37 13 17 +31 (0) 117 37 66 33

Eetcafé ‘t Overleg
Visplank

Stoofpotje

High tea
Pannetje van de dag
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Mocht u nog mooie oude stukken hebben in een oude schoenendoos, is de redactie daar heel
benieuwd naar. U kunt het sturen naar dorpsomroeper@ gmail.com of overhandigen aan één
van de redactieleden (en indien gewenst naderhand terug ontvangen). We kijken er naar uit!
De Dorpsomroeper	
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Nachtkoeien

Voordat we beginnen, wil
ik graag even vermelden
dat ik enorm heb genoten
van de reactie op de vorige
column. Prachtig dat ik
dit nog mag meemaken,
dank aan een ieder die dit
mogelijk heeft gemaakt.
En daar hebben we ook
nog eens het landelijk
nieuws mee gehaald!
Mooi dat dit kan in de Groe.

De toeristen zijn weer in het
landje, gelukkig, want dat
betekent dat Corona aan het
verdwijnen is en de toeristische sector weer op volle
toeren kan draaien. Maar
ook voor mezelf vind ik het
prettig dat de toeristen weer
terug zijn, het levert namelijk
kostelijk vermaak op als
je zo eens een middagje op
d’n Oek van de Straat zit. Zo
hoorde ik van de week een
toerist zeggen; “Goh dat is
hier toch schone lucht he, je
kan merken dat er hier maar
weinig stikstof in de lucht
zit”. Ja, ik moest toch een
beetje gniffelen toen deze
wellicht Randstad-bewoner
met opstaande kraagje op
zijn elektrische fiets voorbij
reed. Van alle lucht die wij
inademen elke dag bestaat
meer dan drie kwart (78%)

uit stikstof. En dat maakt
niet uit of je nu in Groede,
Amsterdam, Enschede of op
Rottumerplaat tot je knieën
in het zand staat, overal zit
er dezelfde hoeveelheid stikstof in de lucht. Het zijn de
stikstofverbindingen waar
Nederland zich zo druk over
maakt; de stikstofoxiden en
de ammoniakverbindingen.
Een vrij technisch verhaal
en dat dit een lastig vraagstuk is, snap ik heus wel.
Maar ik snap ook heel goed
dat de boeren op 7 juli op
hun trekker richting Den
Haag zijn gereden voor weer
een boerenprotest. Want
het zijn juist die elektrisch
fietsende Randstad-types
die zonder enige achtergrondkennis die discussie
te vaak voeren. En daar ben

ik wel eens bang voor, dat
er te veel van die duurzaamheid beslissingen gemaakt
worden op basis van emotie
in plaats van op basis van
cijfers. Goh, dat zou toch
wat zijn als we dat in de
Groe ook zouden doen hè.
“Dat vlas dat bloeit wel
mooi blauw en uien eet
ik niet zo graag, dus laten
we de boeren verplichten
om alleen nog maar vlas te
zaaien” of “In de zomer zit ik
altijd in mijn tuin en wil ik
rust, dus laten we de boeren
verplichten alleen in de
winter hun tarwe te dorsen”
of “Weidemelk drink ik wel
graag, maar ik vind een koe
lelijk. Laten we de boeren
verplichten de koeien alleen
’s nachts buiten te laten
lopen”.

Och, laten we hopen dat het
verstand zegeviert en er beslissingen gemaakt worden
op basis van feiten, cijfers
en gezond boerenverstand.
Laat mensen beslissen met
kennis van zaken, daar ben
ik er in ieder geval niet één
van. Dat zou overigens niet
alleen in de landelijke politiek zo moeten zijn hoor,
maar dat is wellicht een
onderwerp voor later.
Ik hoop dat de Groese boeren
gewoon kunnen blijven
bestaan. Het zal wellicht
allemaal wat anders gaan
worden, maar dankzij hun
kan ik wel ’s avonds een
bord gekookte aardappelen
met bloemkool eten met
een goed glas melk erbij. Als
je er anders over denkt hoor

ik het graag. Kom gezellig
eens langs op d’n Oek van
de Straate, want over het
onderwerp duurzaamheid
praat ik graag. Maar dan wel
op een normale manier met
gezond boerenverstand. En
wellicht dat ons gesprek
dan even overstemd wordt
door een ronkende combine
die z’n oogst van het land
haalt. Verexcuseer mij dan
dat ik even op sta en mijn
telefoon pak om foto’s te
maken, want een boer op
zijn dorsende combine is
toch het mooiste moment
van een zomer!
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.
24
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Toss
Op de donderdagavond
is het lekker druk op de
tennisbanen van Groede.
Alle volwassen leden die
een balletje willen slaan,
zijn daar te vinden vanaf
half 8. Kom jij ook? Ben je
nog geen lid maar wil je,
toch eens mee tennissen
dan is zo’n avond een leuke
mogelijkheid om de andere
leden te leren kennen. Dus
van harte welkom!
Als je vanaf 18:45 uur komt
kijken, zie je de jeugdspelers
van onze club bezig op de
banen. Het is leuk om het
niveau van de jeugdspelers
met de week te zien stijgen.
Als deze progressie zich

voortzet, zien we over een
paar jaar allemaal loepzuivere aces, diepe topspin
backhands en strakke
forehands op de tennisbanen in Groede!

Bestuur
Na vele vele jaren een
belangrijke kracht te zijn
geweest in het bestuur,
heeft Ingrid Buijsse besloten
om haar plekje vacant te
stellen. Ingrid, bedankt
voor je jarenlange inzet
voor onze club!
We hopen dat als we met
ons handen in het haar
zitten (om schema’s op te
maken voor de toernooitjes,
ruzie hebben met de helpdesk
van de KNLTB, of andere
problemen tegen komen)
we jou nog eens om advies
mogen vragen!

Competitie
Vanaf half september tot
eind oktober zal zoals het
er nu naar uitziet de KNLTB
competitie 2021 gespeeld
worden.

Accomodatie
Toen de coronamaatregelen
versoepeld werden en er
eindelijk weer gebruik
gemaakt kon worden van
ons nieuwe (inmiddels
weer al anderhalf jaar oude)
interieur in de kantine, was
er opnieuw een valse start.
Iedereen ging buiten op
het sfeervol, nieuw in de
bloemetjes gestoken terras
zitten. Maar, daar was het
dan ook prima vertoeven,
met een stralend zonnetje
en een lekker drankje!

‘t Muziek
Na maanden van pauze en
niet meer mogen repeteren
en concerteren was het dan
op maandag 31 mei eindelijk
weer zover. We konden
beginnen met repeteren en
terug onze hobby uitoefenen.
Dit was wel weer even wennen, want begin november
2020 was de laatste repetitie
geweest en al de geplande
optredens en concerten
werden afgelast. Een zware
dobber voor de muzikanten
en de organiserende partijen.
Nu kunnen we gelukkig
weer vooruitkijken. Een
groot deel van de muzikanten
is ondertussen helemaal of
deels ingeënt en de coronaregels zijn bijna allemaal
van de baan.
Die eerste repetitie was
meteen een hele leuke, want
het was prachtig weer en
we konden daardoor in de

tuin van de familie Haartsen
zitten om te oefenen. De
daaropvolgende weken zijn
we weer naar het MFC in
Breskens gegaan en daar
zijn we tot half juli te vinden. In de zomer repeteren
we gewoon door, maar dan
verhuizen we voor een paar
weken naar MFC ’t Torentje
in Groede.
De laatste weken zijn we
het repertoire terug aan het
instuderen. Op zaterdag 17
juli mochten we het
eerste zomerconcert
geven bij de garagesale
in Schoondijke. Een
geslaagde middag,
waarin we wat vrolijke
nummers ten gehore
hebben gebracht. Erg
leuk om na al die tijd
weer eens voor het
publiek te mogen
spelen!

Helaas zal ook dit jaar
een optreden tijdens de
Visserijfeesten niet mogelijk
zijn, maar we hebben voor
volgend jaar een paar leuke
nieuwe meezingers voor
jullie in petto.
Ook zijn we al druk aan
het plannen voor een groot
concert in het voorjaar van
2022. Deze keer met koor en
een bekende mannelijke
solist. Daarover een
volgende keer meer!
Een fijne zomer en
graag tot ziens.

BBQ
Begin juli is er een
geslaagd zomertoernooi
georganiseerd. Er was
een mooie opkomst van
jong en oud en aansluitend een heerlijke
barbecue, verzorgd door
Food Plaza uit Breskens.
Ondertussen werden de
lichten aangestoken en
gingen de laatste fanatiekelingen rond 23u van
de baan.
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Groede Live! presenteert:
Zaterdag 21 augustus 2021
Tim Knol -Solo Acoustic
Na ruim een jaar van verplaatsen van concerten
zijn we eindelijk zo ver
dat we weer een optreden
durven aankondigen. En
wel een optreden dat we
nog niet in ons programma
hadden staan! We zijn
zeer vereerd singer/songwriter Tim Knol te mogen
ontvangen op het podium
van de Grote Kerk, op
zaterdag 21 augustus.
Tim Knol is opgegroeid
met de platencollectie van
zijn vader en dat hoor je.
Sinds zijn tiende covert hij
liedjes van Steve Earle, John
Hiatt en Gram Parsons. Al
snel begint hij zijn eigen
rootsrockband BeRightBack, waarmee hij 5 jaar
lang intensief speelt. Vanaf
mei 2009 neemt de band
Johan hem op sleeptouw
en verzorgt hij het voorprogramma tijdens alle shows
van hun clubtour.
In 2010 breekt hij door met
zijn titelloze solodebuut op

Preview op de
volgende concerten

Tim Knol weet het: hij heeft
zijn plek in de zon gehad.
Hij tuurt nu de vlakte in
met opgeheven hoofd. Zijn
visie is haarscherp. Die
sweet melodies van hem
blijven immer uit de aarde
schieten.

Zondag 1 augustus:
Inloopconcert Maaike
en Martha Roelofs. Zang,
cello, piano, gitaar,
contrabas en orgel!
Van 16:00u tot 17:00u.

Over zijn jubileumconcert in 2019 schreef de
Volkskrant*****: ‘Knol bereikt de perfectie in een cover van
zijn grote held de singer-songwriter Gram Parsons. Knol grijpt
iedereen bij de strot met een jubelende, maar breekbare zangstem
en speelt de zaal ineens doodstil. Wat een muzikale rijkdom.’
En over zijn laatste cd Cut the Wire meldde de
Volkskrant****: ‘…frisheid in de wiegende, elegante melodieën
die Knol zo mooi kan schrijven én met zijn heldere stem zo mooi
kan inkleuren…Gewoon mooie muziek maken, dat is nu het
devies, maar hij doet hier meer dan dat.’
Excelsior, waarop hij wordt
begeleid door Anne Soldaat
en leden van Johan. De plaat
kreeg lovende kritieken,
de single Sam werd een
grote hit. Nederland maakte
kennis met Tim Knol en
was gelijk overtuigd van
zijn talent.
Dit bevestigde hij met
Days, zijn tweede album.
Het brengt de singer-songwriter onder meer naar het
hoofdpodium van Pinkpop.
Het derde album, Soldier
On, verschijnt eind 2013.

Aanvang 20:30u; zaal open 19:45
Toegang: €20,=; jongeren tot 16 jaar
€12,=
De Dorpsomroeper

mer in de Verrukkelijke 15
van Radio2.

Recensies:

Zaterdag 21 augustus 2021

28

Vorig jaar maakte hij met
de countryband Blue Grass
Boogiemen het album ‘Happy
Hour’ en ook tijdens het
project ‘The Lost And Found
Tapes’ doet de songwriter
alleen nog maar waar hij
zich goed bij voelt. Begin
juni kwam de nieuwe single
‘Wandering Heart’ uit, twee
weken later stond dit num-

Met de release in 2018
van album ‘Cut The Wire’
gooide de songwriter het
roer om. Zowel mentaal als
fysiek is er een behoorlijke
last van Tim Knol afgevallen en dat is hoorbaar in zijn
muziek: het draait nu vooral
weer om plezier maken.
‘Sweet Melodies’ is een van
de bekendste nummers van
dit album.

Rockzine****: ‘Het album biedt de liefhebber van muziek een
mooi begin van 2018 en laat daarmee horen dat er anno 2018
nog echt muziek gemaakt kan worden!’
MusicMaker****: ‘een nieuwe kant van Tim Knol.’

Zaterdag 14 augustus:
Castor en Pollux of
opera in strijkkwartet
formaat. Kaartverkoop
via Porgy en Bess.
Aanvang 20:00u.

Onder ud
ho
voorbe orona
c
van de egelen
maatr

Zaterdag 18 september:
Dubbelconcert Hans
Vandenburg (Gruppo
Sportivo) en Jan Rot
Zaterdag 23 oktober:
King of the World,
één van de toppers uit de
Nederlandse blueswereld
Kijk voor info op
grotekerkgroede.com

OOR: ‘Het prachtige Cut the Wire staat vol liedjes om bij op
adem te komen en je aan te warmen.’

Behalve soloartiest is
Tim Knol ook gitarist en
leadzanger van de garagerockband The Miseries.

Er is ook een dinerarrangement mogelijk
bij De Drie Koningen.
Tickets: www.grotekerkgroede.com
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Grote Kerk Groede weer open voor bezoekers!
In juli, augustus en begin
september zijn bezoekers
dagelijks (behalve de maandag) hartelijk welkom in
Grote Kerk Groede. Wie wil
kan een filmpje bekijken,
genieten van de fijne sfeer,
zich voor laten lichten over
de geschiedenis of gewoon
even ergens gaan zitten en
nadenken over de dingen
van deze tijd. En dat kost
allemaal niets, al stellen
we een vrijwillige bijdrage
natuurlijk zeer op prijs.
Omdat Grote Kerk Groede
een zogenaamde ANBI-status
heeft, kan je die gift aftrekken
van je inkomsten.
Niet alleen het gebouw is
de moeite van bezoek meer
dan waard. Ook dit jaar is
er weer mooie kunst te
bewonderen. In juli de
expositie met werk van Flip
Schrameijer en in augustus
een Duo Expositie van Ferdy
Remijn en Ed de Hoogd.
De Grote Kerk Groede is niet
het enige mooie, historische
gebouw in de Gemeente
Sluis. West ZeeuwsVlaanderen heeft veel te
bieden op het gebied van
Cultureel Erfgoed. Omdat
samen meestal beter is dan
alleen, hebben de musea
en ander cultureel erfgoed
beheerders de handen ineen
geslagen, hierbij ondersteund door de Gemeente
Sluis. Dit heeft al geleid tot
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een gezamenlijke aanpak
van de PR, onder de noemer:
Neem een duik in de tijd en
laat je verbazen!
Met aantrekkelijke advertenties in de Badkoerier, op
de Fietskaart West ZeeuwsVlaanderen en op de Oriëntatiepalen op de stranden
hopen we zowel de toerist
als de eigen bewoners warm
te maken voor een bezoekje
aan één of meerder musea’s.
Worden het meerdere musea’s,
dan kan men sparen voor
stempels. Met genoeg
stempels op je kaart maak
je kans een goed gevulde tas
met producten uit de streek
te winnen.
Reden genoeg dus voor
een bezoekje aan onze
Grote Kerk (of één van de
andere deelnemers van
Cultureel Erfgoed West
Zeeuws-Vlaanderen). Meer
info: www.erfgoedwestzeeuwsvlaanderen.nl
Over Grote Kerk Groede
gesproken
We zijn heel blij met de onverwacht grote waardering
voor de actie met de in kleur
verlichte kerk. De actie was
in feite bedoeld om SZ een
hart onder de riem te steken
(die heeft ons daarvoor op
haar/zijn eigen wijze schriftelijk bedankt). Dankzij
hem of haar en de daarop

volgende actie hebben we
zelfs landelijk de aandacht
op Groede kunnen vestigen.
Dat doen we natuurlijk met
veel plezier en kan alleen
dankzij een aantal enthousiaste vrijwilligers. Die
groep wordt overigens wel
kleiner! Niet omdat we geen
goede sfeer hebben, maar
omdat de leeftijd van een
aantal het steeds moeilijker
maakt om een steentje bij
te dragen. Heb je geen idee
wat vrijwilliger bij de Grote
Kerk zijn inhoudt en of dat
wel bij jou past, dan nodigen
we je uit eens te komen
praten over wat je voor
de Grote Kerk Groede zou
kunnen betekenen. Moet je
Christelijk zijn om mee te
mogen doen? Nee, iedereen
is welkom! De kerk is nog
steeds af en toe in gebruik
voor kerkdiensten, maar
de kerkelijke gemeente is
al tien jaar geen eigenaar
meer. Loop eens binnen
van de zomer en spreek een
vrijwilliger aan of neem
contact op via de mail of
telefonisch. We zitten echt
op je te wachten!
Meer info:
grotekerkgroede.com

Zondag 8 augustus

Gipsy flamenco
gitaarconcert
Op zondagmiddag 8 augustus
a.s. geeft gitarist Manito een
akoestisch concert in de
Grote Kerk van Groede.
Met een enorme bezieling
bespeelt Manito de Spaanse
gitaar. Hij speelt ‘hoe de
sterren staan en de wind
waait’. Zijn spel is intuïtief
en rijk aan diverse invloeden.

De zigeunermuziek uit de
Camargue loopt als een rode
draad door zijn muziek. Met
zijn verhalende improvisaties houdt Manito een
dialoog met zijn publiek.

Zijn naam is een directe
verwijzing naar ‘Manitas
de Plata’. Dit concert is ook
speciaal opgedragen aan deze
Franse gitaarlegende die 100
jaar geleden geboren werd in
Sete, Zuid-Frankrijk. Vooral
in de jaren ’60 en ’70 maakte
deze flamboyante muzikant
furore. In 2014 overleed hij
op 93-jarige leeftijd.
Dit belooft een middag vol
vurige gitaarklanken en
gevoelige snaren te worden.
Het concert is van 15.00u tot
16.00u en is o.b.v. vrije gift.

Elke dinsdag in
juli en augustus

Interactief
event
Duik in het verleden en
speel mee in de Grote Kerk
van Groede. We duiken
terug in de tijd. Je komt
mensen tegen die eeuwen
geleden in Groede woonden.
Je leert ze kennen, en je kan vervolgens in hun huid kruipen
of vanuit het heden met hen
een gesprek aangaan.

Speel mee en ontmoet
mensen van toen.
Elke dinsdag in juli en
augustus hebben we plaats
voor maximaal 15 deelnemers, jong en oud. Wil je
zeker weten dat je mee
kunt doen? Reserveer dan
via onze site tickets.

Voor een entree van 5 euro
kan je meespelen en krijg je
bovendien een consumptie.
(kinderen tot 16 jaar gratis).
Dus elke dinsdagavond in
juli en augustus tussen half
acht en half tien duik je in
het verleden van de Grote
Kerk Groede
De Dorpsomroeper	
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Soos Groede
weer opgestart

7-8-9 augustus

Op 2 juni kwam het bericht binnen dat we weer op
locatie mochten kaarten en biljarten. Nog wel met de
inachtneming van de nodige regels, dit schrijvende
is ondertussen ook de regel omtrent de mondkapjes
versoepeld.
Het gaat dan een mooie Soos zomer worden, want in
afwijking van voorgaande jaren blijft de Soos heel de
zomer geopend.

Ook dit jaar wordt Speel- en bunkerpark
Groede Podium weer omgetoverd tot een
waar springparadijs. Op 7-8-9 augustus
kunnen de kinderen weer de stormbaan
trotseren terwijl ouders zich kunnen
vermaken op het terras met een hapje en
drankje of een kijkje nemen in de bunkers.
Voor de kleintjes zijn er natuurlijk de
kleine springkussens, speeltoestellen
en trampolines. Het evenement is onder
voorbehoud van eventuele beperkende
maatregelen.

Het was goed te zien dat de leden blij waren dat de Soos
weer open kan. De opkomst was heel groot.
Er kunnen echter nog altijd mensen bij, heb je interesse,
loop gerust even binnen op maandagmiddag.

“Vers gebrande noten
uit alle werelddelen,
zuidvruchten, chocolade
en andere lekkernijen”
Ond
voorbe er
van de houd
maatrecorona
gelen

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl
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1 augustus
Inloopconcert Maaike
en Martha Roelofs
Grote Kerk te Groede

7,8,9 augustus
Spring in ’t Park
Groede Podium
Zie p.32

8 augustus
Akoestisch concert
Manito
Grote Kerk Groede
Zie p.31

Onraad
melden

Ge zo ch t
Jaa rm ar kt
ku nsten aa r

Een aantal jaren geleden heb ik op
de jaarmarkt een schilderij laten maken
van onze hond. Ze is inmiddels overleden
en we willen ook graag van de nieuwe
een schilderij. Weet u toevallig de naam
van de dame die op de jaarmarkt heeft
gestaan en schilderijtjes vanaf een
foto maakte van huisdieren?
Ik zou er heel blij van worden.
Bij voorbaat dank
Jeannette Cornelissen
jhcornelissen612@gmail.com

Schoonmaker
/-ster gezocht
Schoonmaker/-ster gezocht bij
tennisvereniging LTV Con Forza in
Groede. Voor meer informatie, neem
contact op via info@con-forza.nl.

Afgelopen jaar is de gemeente
Sluis opgeschrikt door een aantal
drugs-laboratoria in Zeeuws-Vlaanderen.
De oproep is om alert en opmerkzaam
te blijven als men verdachte situaties
ziet. Melden kan op 3 manieren:
Spoed: 112. Geen spoed: 0900-8844
Anoniem melden: 0800-7000 of
www.meldmisdaadanoniem.nl

N ik s te m o rr en?

Een kromme stoeptegel,
een
paaltje, een verstopt rio omvergereden
bankje, een verdwenen ol, een kapot
wateroverlast, een ver verkeersbord,
noem het maar op. U zakking in de weg,
kunt dit eenvoudig
melden bij de gemeente
MOR (Melding Openba Sluis middels een
re
website van de gemee Ruimte). Via de
“MOR Sluis” in typt bij nte Sluis of als u
melding doen. U wordtGoogle, kunt u een
hoogte gehouden van dan netjes op de
MOR (Melding Openbade afwikkeling.
re
www.gemeentesluis.n Ruimte) via
l/Inwoners/
Melding_doen.
Defecte lantaarnpaal via
www.ovstoringzeeland.n
l

Heeft u nog iets voor op het prikbord
in de Dorpsomroeper? Laat het ons
weten! Vraag en aanbod is welkom
op het prikbord in de Dorpsomroeper.
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Onder ud
ho
voorbe orona
c
van de egelen
maatr

10 augustus
Sinkegroep
Zomerloop Groede
Afstanden van 3,3, 6,6 en
9,9 km. Vooraf inschrijven
verplicht, verzamelpunt
bij de kantine van v.v.
Groede.
14 augustus
Castor en Pollux
Grote Kerk te Groede
Zie p.29
21 augustus
Groede Live! Tim Knol
Grote Kerk Groede
Zie p.28
5 september
Groede Festival
Zie p.8
12 september
Symposium
Duurzaam Groede
Grote Kerk Groede
Zie p.7
12 september 2021
Eendaags evenement Old
Timer Weekend Groede
Meer info volgt.
18 september
Groede Live!
Hans Vandenburg
en Jan Rot
Grote Kerk Groede
Zie p.29

Activiteiten
in Groede
1,2,3 oktober
Herding Trials
traditional style
Groede Podium
Zomertentoonstelling
Atelier Theo Jordans
Geopend op vrijdag,
zaterdag en zondag van
13.00 tot 18.00 uur.
www.theojordans.nl
Schuitvlotstraat 28
Expositie Grote Kerk
In juli de expositie met
werk van Flip Schrameijer
en in augustus een Duo
Expositie van Ferdy Remijn
en Ed de Hoogd.
Expositie Lutherse Kerk
Van 14 t/m 21 augustus
2021 exposeren edelsmid
Florian Rodts en glaskunstenaars Marjan
Michielsen en Marcel
Vlamynck.
Adrie Oosterling speelt
de Tantalus kwelling
Deze zomer elke dinsdag,
donderdag en vrijdag in
de Twee Duiven. Deur
open om 20.00u.
Meer info op
www.adrieoosterling.nl

Aanleverdata
Dorpsomroeper
2021
Dit is de derde
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:

> 4e uitgave
25 september
15 oktober
> 5e uitgave
25 november
15 december

Uiterlijke
aanleverdatum:
In de brievenbus:

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