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Om maar even met de deur in huis te vallen: wat zijn wij van de 
redactie blij dat de zomer voorbij is. Of ja zomer.. Dit jaar mogen we 
het geen zomer noemen. September en begin oktober waren mooier 
dan heel juni, juli en augustus samen. Vanaf het moment dat de 
kleine mannen en vrouwen weer naar school mochten, begon de zon 
te schijnen. Onze slippers hebben dit jaar geen zandkorrel aangeraakt 
en de zonnebrand kan nog wel een jaartje mee. Voor ons mogen de 
feestdagen wel weer beginnen.

Want het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet staat de Sint met 
zijn zwarte pieten weer voor de deur met een zak vol cadeaus en  
mag de kerstboom weer opgetuigd worden. De mensen die de  
Kerstborrels en Sinterklaasintocht organiseren zijn achter de  
schermen al druk bezig. 

Maar laten we nog niet al te hard van stapel lopen. We blikken deze 
editie eerst terug op een toch wat corona vrije zomer. Groede Festival, 
cocktail avonden, lange avonden op het terras op de Markt en diverse 
activiteiten samen georganiseerd met Omroep Zeeland. Wat hebben 
we genoten! 

In deze editie zullen er vanuit diverse hoeken nieuwtjes de revue 
passeren. Denk bijvoorbeeld aan het nieuws vanuit de Meerstromen-
school en nieuws over het nieuwe voetbalseizoen, maar ook nieuws 
van een Groese kunstenaar die een boek heeft uitgebracht en de 
nieuwe speeltuin die Groede rijker is geworden. Hier zijn niet alleen 
de kinderen heel blij mee! Hopelijk kunnen de kinderen (en ouders) 
hier snel van genieten! 

Allemaal dingen waar we als Groedenaar enorm naar uit hebben 
gekeken. Weer samen zijn onder het genot van een drankje en een 
hapje en het wel en wee uit het dorp bespreken. 

Kortom, weer een goede reden om 
snel een bakje koffie of thee te pakken 
met een heerlijke paptaart 
(mag ook wat anders zijn hoor)  
en als de wiedeweerga de 
Dorpsomroeper te lezen!

Heel veel leesplezier weer!

De redactie 
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Nieuws v/d
Dorpsraad

Samen met de Meerstro-
menschool in Groede zijn 
we een ontwerp aan het 
maken voor een eventu-
ele herinrichting voor 
het parkeerterrein aan 
de Monnikenstraat. Met 
name het ontbreken van 
een voetpad richting de 
Schuitvlotstraat en de 
gevaarlijke parkeersituaties 
bij het ophalen en brengen 
van kinderen heeft ons 
hiertoe gebracht. Daarnaast 
zien we ook kansen om het 
aantal parkeerplekken uit 
te breiden, in combinatie 
met een duidelijke en juiste 
bewegwijzering, kan daar 
eventueel de parkeerdrukte 
in de Schuitvlotstraat en 

eventueel everaarslaan mee 
gereduceerd worden. De 
dorpsraad heeft een opzet 
gemaakt, welke de komende 
weken besproken zal worden 
met de basisschool. Daarna 
zullen we met dit voorstel 
richting de gemeente gaan 
om te kijken welke mogelijk-
heden hier in zijn. 

een voorlopige eerste opzet is 
te vinden op www.groede.net, 
onder het kopje stichting 
Dorpsraad Groede > Parkeer 
& Verkeer. Heeft u ideeën, 
tips of feedback, laat het  
ons weten!

Ontwerp herinrichting  
parkeerterrein Monnikenstraat

PRIJSVRAAG: 
Naam gezocht 
voor speeltuintje 
in Nieuwe wijk
Aan de jonkheer de Brauw-
straat is er de afgelopen 
weken een nieuw speeltuin-
tje gerealiseerd. De toestel-
len zijn door de leverancier 
geplaatst en de gemeente 
Sluis gaat de komende 
weken de overige zaken 
van het speeltuintje in orde 
brengen. Denk hierbij aan 
het neerzetten van een prul-
lenbak, beplanting rondom, 
ondergronden aanbrengen 
rond de toestellen etc. 
We willen dit speeltuintje 

eind september hebben we 
overleg gehad met Woongoed 
Zeeuws-Vlaanderen. een 
goed overleg, waarbij Woon-
goed aangaf dat er wellicht 
in de komende jaren oude 
Woongoed huizen afge-
stoten gaan worden. Deze 
zullen dan in de verkoop 
komen, waarbij Woongoed 
de huurwoningen wil 
verkopen aan starters via 

officieel openen op vrijdag 
12 november 2021 om 
10:00 ’s ochtends. 
Voor dit speeltuintje zijn we 
nog op zoek naar een leuke 
naam. Daarom hebben we 
een prijsvraag uitgeschreven 
voor de beste, meeste unieke 
en meest passende naam. 
Heeft u of uw kind een goed 

idee, stuur het voor  
1 november in naar 
dorpsraadgroede@gmail.
com of deponeer uw inzen-
ding in de brievenbus van  
’t Torentje. een heuse jury 
zal de winnaar kiezen en 
deze krijgt naast een mooie 
prijs natuurlijk ook de  
eeuwige roem!

een “sollicitatieprocedure”. 
Dit hebben ze de afgelopen 
tijd al uitgeprobeerd in een 
pilot-vorm en dit is goed 
bevallen. Op deze manier 
gaan ze niet voor de hoogste 
bieder, maar voor de juiste 
kandidaat. Meer informatie 
kan je vinden op woongoed-
zvl.nl en bij “ik zoek een 
huurwoning” klikken op 
het kopje “aanbod koop”. 

Overleg Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

De  DORPSOMROePeR 5

Deze oktobermaand kunt 
u weer meedoen aan de 
Rabo Clubsupport. Na-
mens Stichting Verenigd 
Groede wordt er dit jaar 
aandacht besteedt aan 
ons Groese dorpsblad 
de Dorpsomroeper. De 
Dorpsomroeper wordt 
in stand gehouden door 
trouwe adverteerders uit 
het dorp en door mooie 
donaties vanuit de inwo-
ners. We hopen dat we 
mede door steun vanuit 
Rabo Clubsupport een 
lang voortbestaan van het 
blad kunnen garanderen. 

We zouden het erg op 
prijs stellen als we ook uw 
stem mogen ontvangen 
voor de Dorpsomroeper, 
zodat we ervan verzekerd 
zijn dat de Dorpsomroeper 

Steun de Dorpsomroeper 
via Rabo Clubsupport

ook de komende jaren op 
de (digitale) deurmat kan 
blijven vallen. 

Als u lid bent van de  
Rabobank heeft u een code 
ontvangen waarmee u uw 
stem kunt uitbrengen.  
Wel een Rabobank- 
rekening, maar nog geen 

lid? Lid worden is gratis 
en kan heel eenvoudig  
via de website of via de 
Rabo app. 

Stemmen kan via de site  
van de Rabobank:  
www.rabo-clubsupport/nl/
zeeuws-vlaanderen.
Stemmen kan tot  
maandag 25 oktober. 

Namens Stichting  
Verenigd Groede;  
alvast bedankt!
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Het was genieten met 
een grote G in het eerste 
weekend van september. 
Na een gedwongen pauze in 
2020 was het festival weer 
terug. Dankzij een aantal 
aanpassingen kon er een 
grandioos Groede Festival 
aangeboden worden voor 
jong en oud. Iedereen had er 
zin in, de organisatie en vele 
vrijwilligers, de artiesten, 
het enthousiaste publiek en 
de uitbundige zon. 

Op zaterdagavond was er 
zoals gebruikelijk een 
voorstelling in de Grote 
Kerk. Spinvis (erik de Jong) 
en Saartje van Camp stonden 
(na dezelfde gedwongen 
pauze) weer oog in oog 
met echt publiek. Hun 
muziekvoorstelling “Oog 
in Oog” met liedjes uit het 
oeuvre van Spinvis werd 
gespeeld op een waaier 
van instrumenten. Judith 
en Sophie van theaterduo 
Roes brachten met hun rode 
haren, eigenwijze blikken 
en scherpzinnigheid de 
theatervoorstelling ‘We zullen 
wel zien waar we terecht 
komen.’ 

Groede Festival 
na gedwongen 
pauze grandioos

Op zondagmiddag was het 
familiedag in Groede. Voor 
het Torentje van Groede 
stond een heus dolfinarium 
opgesteld. Het dolkomische 
Haagse duo dat al eerder 
naar Groede kwam met 
vliegende honden gaf met 
hun zeezoogdieren een  
wervelende show weg. 
Theatergroep Rake Klappen 
had de hulp nodig van de 
kinderen in Groede om een 
bouwproject af te maken. 
In de Grote Kerk dansten 
Roodkapje en de wolf en  
in een acrobatisch duet 
verloor een dame haar  
witte kledingstukken en 
bleek ze zwart te zijn. 

Ook op straat was er, binnen 
de perken, wat te beleven. 
De heren van Kartje Kilo 
zagen op straat in elke 
publieke beweging genoeg 
aanleiding om met Radio 
Mano Sport tot live sport- 
verslaggeving over te gaan.
In samenwerking met  
Cultuureducatie Zeeuws- 
Vlaanderen en en theater-
maakster Monika van de Ree 
presenteerde een groep  
enthousiaste kinderen hun 
zelf bedachte straat  
theateract Soppen Sok.
Uiteraard was er ook talent 
van eigen bodem. Living 
statue Amber Houtzager 
toonde haar nieuwste 
creatie ‘Fleur zonder kleur’. 
Kaato en Megan, twee jonge 
meiden met klinkende stem-
men, een gitaar, een ukulele 
en een piano maakten hun 
debuut. 

We gaan door in 2022. 
Bent u er ook bij? 
Zoals in alle eerdere edities 
gaan we in 2022 ook weer 
voor een programma met 
bijzondere acts, variërend 
van straattheater, klein-

kunst, muziek & dans tot 
acrobatiek, voor groot en 
klein. Als u in de tussentijd 
iets van de festivalsfeer 
wilt proeven, bekijk dan de 
foto’s. Via Facebook, Insta-
gram en de Groede Festival 
website houden we u op de 
hoogte van onze plannen.
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Foto’s: Jan Duivenvoorde en Bonny Groosman
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Wij zijn sinds de vorige keer dat jullie van 
ons gehoord hebben, met van alles bezig 
geweest. Aan de loods hebben we veel kunnen 
doen. We zijn de onderste meter aan het 
metselen en aan één kant tot wel 3 meter 
hoog. Ook hebben we een zolder in het ge-
bouw gemaakt van gebruikte houten balken 
en deze met drie lagen landbouwplastic 
overdekt. Nu hebben we een redelijk droge 
ruimte om van alles onder te zetten.

Ook zijn we regelmatig met een volle auto 
naar het Leger des Heils en de Dorcaswinkel 
in Terneuzen geweest. Daar waren ze blij 
met hetgeen we meebrachten. Gelukkig 
konden we daar ook in coronatijd naartoe, 
toen ze dicht waren. Verder hebben we af 
en toe spullen opgehaald wanneer iemand 
ging verhuizen. We nemen dan alleen de 
dingen mee, die wij zelf denken te kunnen 
verkopen voor het goede doel. Dit willen 
we in de toekomst wel meer gaan doen, 
als ons gebouw klaar is. Dan hebben we de 
ruimte! Ook de verkoop via Marketplace op 
Facebook gaat goed. Nu we ook versturen, 
zijn de mogelijkheden ongekend. 

De opslag van al deze oude en mooie spul-
letjes bevindt zich ook in Nieuwvliet op 
de Transitoweg 100. Wanneer je eens wilt 
komen kijken: op zaterdagmiddag zijn we er 
meestal. Hartelijk welkom. Je kunt ook eerst 
een berichtje sturen als je wilt.

er worden nog steeds metalen, kabels en 
kapotte apparaten bij ons gebracht en in de 
grijze bak gezet, hier zijn we super blij mee! 
In mei hebben we weer allerlei gesloopt  
restafval naar een oud ijzer bedrijf in 
Terneuzen gebracht en van de opbrengst 
konden we weer wat overmaken naar ver-
schillende goede doelen!

Tot ziens op de Transitoweg 100 
in Nieuwvliet.

Arjan en Karin de Hullu
Mr. A. Roeststraat 10 in Groede 0636366707
www.utgoejedoen.nl
info@utgoejedoen.nl

Geen Kerstfair 
Groede in 2021
De Kerstfair in de Grote Kerk van 
Groede gaat ook dit jaar niet door. 

Alle nog geldende maatregelen rondom 
COVID-19 geven nog teveel onzekerheid 

over wat wel en niet kan om een 
evenement te organiseren.
 
Als we het doen, willen we het ook 
goed doen voor iedereen!
We gaan voor Kerstfair 2022!!
 
Vriendelijke groeten,
Organisatie Kerstfair Groede

Op zaterdag 13 november 
aanstaande wordt het 
boek Papierzang gepre-
senteerd op de tentoon-
stelling Meeresstimmung 
te Viervaart. Aan de hand 
van beelden, anekdotes, 
beschrijvingen, artikelen, 
poëzie, en interviews 
maakt de lezer de artistieke 
reis van de kunstenaar 
mee. Niet de chronologie 
is de constante in het 
boek, maar de verbanden 
die worden gelegd tussen 
het werk onderling en de 
tekstuele bijdragen. 

Papierzang is als een bos-
wandeling zonder route-
aanduiding. Op intuïtieve 
wijze kan het boek worden 
gelezen en bekeken. De 
katernen waaruit het boek 
is opgebouwd, staan op 
zichzelf maar vormen 
tezamen een beeld van de 
kunstenaar.

Het is in het werk van Theo 
Jordans zoals in de muziek, 
waar de klank pas ontstaat 
door de communicatie 
tussen de instrumentalisten 
en het publiek. Papierzang, 
een ode aan het landschap 
en haar bewoners, commu-
niceert via de werken en 
de teksten. Kijken en lezen 
gaan hand in hand. ervaren 
is het doel. 

PAPIERZANG
een caleidoscopische kijk op het 
werk van kunstenaar Theo Jordans 

Het boek verschijnt bij Uit-
geverij Den Boer | De Ruiter 
te Vlissingen. Parallel aan 
de publicatie vinden drie 
tentoonstellingen plaats 
in het Zeeuwse. Viervaart 
en atelier Theo Jordans te 
Groede en de Kunstuitleen 
Terneuzen tonen tegelijker-
tijd drie verschillende in-
valshoeken van het werk. In 
het voorjaar van 2022 wordt 
het boek opnieuw gepresen-
teerd op een tentoonstelling 
te Pulchri in Den Haag. 

Jan van Damme verzorgt 
de eindredactie van het 
geheel, met bijdragen van 
Ad Beenhakker, Marijn 
de Grip, André van der 
Veeke, Tijs van Bragt, Jeroen 
Mertens, Peter Verdurmen, 
Renee Boomkens, Ramon de 
Nennie , Rob Smolders, Rob 
de Melker. Het boek is mede 
door de hulp van Joost Bakker 
(Galerie Viergemeten, 
Middelburg), Lo van Driel 
en Frank Steidl tot stand 
gekomen. 

Het rijk geïllustreerde boek 
krijgt een stevig formaat 
van 24 bij 27 centimeter met 
harde kaft en beslaat 224 
pagina’s. De prijs is € 39,- 
en de oplage bedraagt 350 
stuks. Dertig boeken wor-
den van een handgedrukte 
litho voorzien, vervaardigd 
door de kunstenaar, en bij 
voorintekening verkocht 
voor € 85,-. 

Overwogen wordt het boek 
bij voorintekening aan te 
bieden. Bij belangstelling 
kunt u mailen naar 
theojordans@hotmail.com. 

 www.theojordans.nl
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Na helaas 1,5 jaar bijna tot helemaal niks 
te hebben kunnen organiseren, willen we 
dit jaar toch zeker Halloween niet voorbij 
laten gaan. Zet zondag 31 oktober vast 
in jullie agenda, want het belooft weer een 
griezelige middag/avond te gaan worden. 

Vanaf 16:00u is er een programma voor 
kinderen van 2 t/m 8 jaar. Zij kunnen 
zich verzamelen bij de Soos op de Markt. 
Gezellig knutselen voor de aansluitende 
lampionnen optocht door Groede. 
Vanaf 19:00u tot 20:30u is er een pro-
gramma voor kinderen vanaf groep 5. 
Zij kunnen zich verzamelen bij camping 
Harderzee voor een griezeltocht. Graag 
vooraf opgeven via 
kindercomitegroede@gmail.com. 

Aan de inwoners van de Schuitvlotstraat, 
Markt, Walenstraat, Blekestraat, Nieuw-
straat en Molenstraat wordt gevraagd of 
ze eventueel hun huis/straat/voortuin 
griezelig willen versieren (vergeet niet op 
tijd snoepjes in huis te halen!!). 

Daarnaast heeft Sinterklaas ons een zonnige 
kaart uit Spanje gestuurd, waarin hij 
vertelde dat hij op 20 november weer in 
de buurt is. Hopelijk kunnen wij hem 
en zijn pieten ontvangen rond het 
middaguur. 

Tot gauw allemaal!
Kindercomité Groede 

UIT DE 
OUDE 
DOOS!
Via de Facebookpagina  
‘West Zeeuws Vlaanderen 
uit de oude doos’, kwamen 
eind mei enkele mooie foto’s 
voorbij van de aanleg van  
het plantsoen en de vijver 
aan de Voorstraat. een mooie 
toevoeging aan het dorp en 
we zien nog vaak mensen 
op het bankje plaatsnemen 
aan de vijver, maar de aan-
leg was ooit een punt van 
discussie in de voormalige 
gemeente Groede. 

Op 6 oktober 1953 kopte de 
PZC “Groede Verfraait en 
Moderniseert”. Mede door 
subsidie vanuit het Rijk kon 
er in ons dorp destijds ‘met 
grote energie en voortvarend-
heid’ gewerkt worden aan 
deze verfraaiing en moder-
nisering. Van een nieuwe 
riolering met een moderne 
zuiveringsinstallatie, tot 
een nieuwe bestrating en 

moderne straatverlichting. 
Daarnaast zou er ook een 
nieuwe brandput en een 
fraai plantsoen worden 
aangelegd aan de Voorstraat, 
maar dat bleek nog wel een 
puntje van discussie.

Na deskundig advies bleek 
eind 1953 dat de kosten uit 
zouden komen op 4800,-  
gulden, in plaats van de eerder 
beraamde 2200,- gulden. 
Hierdoor werd besloten 
om het plantsoen en de 
brandput alsnog niet aan 

te leggen. Maar het college 
sprak in mei 1954 uit dat 
het “zich niet kon berusten 
in een toestand zonder 
brandveiligheid”. Samen 
met de Rijksinspectie voor 
het brandweerwezen heb-
ben ze B. en W. verzocht het 
eerder ingediende voorstel 
nogmaals in te dienen. 
Hierna is besloten om de 
brandput met het plantsoen 
eromheen alsnog aan te 
laten leggen door de firma 
Christiaansen te Oostburg. 

Uniek aan de foto’s is dat op 
de achtergrond nog een huis 
staat, wat er tegenwoordig 
niet meer staat. Dit huis 
heeft later plaats moeten 
maken voor de aanleg van 
de everaarslaan. 

Bron:
https://krantenbankzeeland.nl/issue/zda/1953-10-06/edition/0/page/2
https://krantenbankzeeland.nl/issue/zda/1953-12-21/edition/0/page/2
https://krantenbankzeeland.nl/issue/sch/1954-05-21/edition/0/page/3
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Klasseboeren - Groep 3 en 4 
naar de Heerenhoeve
Via Klasseboeren zijn de kinderen van 
groep 3 en 4 naar Melkveebedrijf Vesseur - 
De Heerenhoeve in Oostburg geweest. 
Tijdens deze ochtend hebben ze op een leuke manier kennis gemaakt 
met de boerderij. De kinderen mochten met zijn allen naar de koeienstal 
om indrukken op te doen en kennis te maken met de koeien en de kalfjes. 
Ook hebben ze in groepjes allerlei verschillende opdrachten op de boerderij 
uitgevoerd, de melkrobots ontdekt en mochten ze melk en kaas proeven.
Als afsluiting van de leerzame en gezellige ochtend hebben ze ook nog een ijsje 
gegeten. 

Krav Maga
Vanuit Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen  
(Cultuurmenu) hebben de kinderen van groep 5 en 
6 een kennismakingsworkshop Krav Maga aange-
boden gekregen. Krav Maga is een zelfverdedigings-
systeem waarbij de nadruk ligt op de-escalatie. Het 
richt zich op assertiviteit én op het ontsnappen uit 
vervelende situaties. De workshop bestond uit een 
mix van fysieke activiteiten waarbij ze bewegingen 
op basis van natuurlijke reflexen aangeleerd kregen. 
Ze leerden bijvoorbeeld op vier verschillende 
manieren snel overeind te komen om hun ‘pesters’ 
voor te kunnen zijn en ze leerden hun ‘schat’ te 
kunnen verdedigen tegen rovers. 

Op moment van schrijven zitten 
de eerste vier schoolweken er al 
weer op! We hebben de kinderen 
hartelijk ontvangen, wat zijn we 
blij dat we ze weer om ons heen 
mogen hebben! 

We wensen alle leerlingen weer een fantastisch 
schooljaar toe. We zullen u in de loop van 
dit schooljaar weer op de hoogte houden 
van vele activiteiten en ontwikkelingen 
binnen onze school. U heeft echter ook nog 

een leuk inkijkje van eind vorig schooljaar 
van ons tegoed. We hebben het schooljaar 
namelijk swingend afgesloten, hieronder 
leest u daar meer over. 

Juf AnneKe 
grp. 1&2

Juf Monique

grp. 3&4
Juf StepHAnie 

grp. 3&4

Juf nAdJA 

intern  

begeleider

Juf ellen 
directie

Juf MArtine
klassen assistent

Juf ellen 
grp. 5&6

Juf eStHer 

grp. 5&6

Juf Jodie
grp. 7&8

Juf CArolien grp. 7&8

Allereerst willen we 
alle leerkrachten van 
de Meerstromenschool 
aan u voorstellen! 

peren plukken
Op woensdag 15 september mochten we met heel 
de school peren gaan plukken in de boomgaard 
bij Annemarie en Thim van Leeuwen in Groede. 
Hier werden we hartelijk ontvangen. We zijn 
daar per klas vanuit school heen gewandeld en 
bij aankomst kregen we eerst een korte uitleg 
over hun perenboomgaard. Na allerlei weetjes 
over de peren, mochten de kinderen zelf  
Conferece peren gaan plukken. Ze mochten 
een tas peren meenemen, zoveel als ze zelf 
konden dragen. een aantal kinderen hadden 
de volgende dag een heerlijke taart gebakken 
van de geplukte peren, waar de klas en juffen 
heerlijk van hebben gegeten. 

 Juf lindA
grp. 1&2
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een toekomst in de horeca d.m.v. het 
“Meerstromen-buitenkookeiland”.
Gezien de vele vacatures in de horeca willen wij 
graag ons steentje bijdragen aan dit probleem. We 
zijn in groep 1 en 2 gestart met het “Meerstromen- 
buitenkookeiland”. De kinderen leren er de meest 
creatieve natuurrecepten maken. Met zand, gras en 
andere plantjes en hier en daar een “kriebelbeestje”, 
maken de kinderen kennis met de natuur door middel 
van verschillende keukenmaterialen. Over een aantal 
jaren plukken we hier vast de vruchten van…

Schoolkamp
eind van het vorige schooljaar zijn we 
ondanks de coronamaatregelen met onze 
schoolverlaters op kamp geweest. ’s Morgens 
zijn we op de fiets naar de Boerenhoeve 
vertrokken om daar leuke klim- en klauter-
activiteiten te doen en in teams het spel Shootout 
te spelen. Na deze ochtend waren we ontzettend blij 
dat we door de Zagerij getrakteerd werden op een heerlijke lunch. We hadden gelukkig een 
zonnige dag. Het was daarom fijn dat we ’s middags naar het zwembad in Aardenburg konden. 
Nadat we afgekoeld waren, zijn we onze kookvaardigheden gaan testen bij Veldzicht in 
Groede. Ook de andere juffen die op bezoek kwamen, om zo afscheid van de kinderen te nemen, 
hebben genoten van een super maaltijd. Na het eten hadden we weer voldoende energie 
en zijn we gaan lasergamen in Groede Podium. Na deze volle leuke dag zijn we naar school 
gegaan om daar met zijn allen te ‘slapen’. De volgende ochtend zijn we gaan ontbijten bij de 
Fonteyn. Het was een geweldig kamp en super afsluiting van de basisschooltijd!

Voorstelling lappie lapstok – 
Koekjes en snorharen 
Op donderdag 30 september mochten de 
kinderen van groep 1 t/m 4 genieten van een 
voorstelling van Lappie Lapstok. Het was een 
voostelling met een verhaal over Grootkapje 
die van moeder koekjes naar oma moest 
brengen, maar Grootkapje deed er echter 
alles aan om maar niet bij oma aan te komen. 
Het verhaal was interactief en had een aantal 
leuke liedjes die de kinderen van te voren in 
de klas al hadden geoefend. Het was een leuke 
voorstelling! 

Schooljudo
Voor het derde jaar bieden we de kinderen van de 
Meerstromenschool weer schooljudo aan. De leerlingen 
van groep 1 t/m 8 zijn vanaf de tweede week dit 
schooljaar gestart met Schooljudo. Dit schooljudo 
project volgen we voor zes weken. De judoleraar 
Liam Mulder van Sportschool Geelhoed geeft de 
lessen bij ons op school. Hij leert de kinderen over 
de Schooljudo-waarden: vertrouwen, samenwerken, 
respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en 
plezier. Kinderen krijgen les op echte judomatten en 
in complete Schooljudo-pakken. De gymzaal is een 
echte dojo. 
Schooljudo helpt docenten bij het creëren van een 
veilige en fijne sfeer. Zo wordt er een significante 
bijdrage geleverd aan de fysieke, sociaal-emotionele 
en cognitieve ontwikkeling van een kind. Én aan de 
groepsdynamiek van een klas. 
De judolessen zullen plaatsvinden tot de herfst-
vakantie en alle kinderen zullen een Schooljudo 
diploma krijgen! 

“Waar was dat feestje,  
Hier was dat feestje!”
De laatste donderdag van het schooljaar hebben  
we swingend afgesloten! Heel veel zon, gezelligheid, 
muzikale workshops welke gegeven werden door 
Jambo Afrika, vrolijke muziek en enthousiaste 
kinderen. Dit waren alle ingrediënten voor een ge-
slaagde dag. Het optreden aan het einde van de dag 
kon door het mooie weer buiten plaatsvinden. Alle 
ouders konden, binnen de maatregelen van corona, 
genieten van een spetterend optreden! Wij kijken 
terug op een swingend schoolfeest! 

We willen Fenna (groep 1) van harte welkom 
heten bij ons op de Meerstromenschool! 
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estafette lezen
Al enkele jaren gebruiken wij de methode estafette 
Lezen als technisch leesmethode. Vanaf dit schooljaar  
organiseren we de inzet van deze methode wat anders.  
We hebben er voor gekozen groepsdoorbrekend te werken. 
We concludeerden dat de niveauverschillen in een jaar-
groep zo groot waren dat het beter kon. Dit betekent nu dat 
leerlingen met hetzelfde leesniveau bij elkaar zitten om te 
lezen. De instructie is zo meer afgestemd op het niveau van 
de leerlingen. Instructies zijn zo betekenisvoller, omdat ze 
beter aansluiten bij het niveau. Frustraties zijn minder en 
omdat het kleinere groepjes zijn, is betrokkenheid van de 
kinderen groter.  

Kindergemeenteraad en kinderburgemeester 
In de vorige Dorpsomroeper heeft u kunnen lezen dat onze 
school mee doet aan de kinderraadverkiezingen en de installatie 
van de kindergemeenteraad en kinderburgemeester! Alle groep 
7 klassen in de gemeente Sluis mochten één leerling opgeven 
om deel te nemen aan de kindergemeenteraad. De leden van de 
kindergemeenteraad vertegenwoordigen de kinderen van de 
gemeente Sluis. Marit Noteboom vertegenwoordigd de Meer-
stromenschool in de kindergemeenteraad! 

Schoolvoetbal
Op woensdag 22 september is het school-
voetbal geweest. We hebben het met ons 
Meerstromenteam uitstekend gedaan op het 
toernooi in Oostburg. Het was een heerlijke 
dag en de sfeer zat er goed in! 
Na verschillende spannende wedstrijden, 
waar we echt als team gestreden hebben, 
zijn we in de finale gekomen. Deze wedstrijd 
eindigde op gelijkspel. Daarom werd de wed-
strijd afgesloten met penalty’s, die we jammer 
genoeg niet gewonnen hebben. Maar wat 
waren we trots op onze tweede plaats! Het 
was een fantastische middag! We zouden zo 
allemaal nog eens mee willen doen.
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DORpswINkEL 
VAN IwAARDEN
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Uw organisatie staat  
voor een noodzakelijke 
en ingrijpende verande-
ring, een brede proces- 
optimalisatie, een complexe 
systeemimplementatie,  
U breekt zich het hoofd 
over hoe dit aan te pakken. 
U zoekt een ervaren  
projectmanager die mensen 
en processen op één lijn 
weet te krijgen. Ik ben 
uw man.

Ik ben Jan Ducaat, alias  
- en sinds 10 jaar - Iskaato 
Management & Consultancy. 
Ik draag ruim twintig jaar 
ervaring mee in complexe 
problemen oplossen, vast-
gelopen veranderprocessen 
vlot trekken, projecten naar 

 “Eenvoud scheppen in de chaos  
en met betrokken medewerkers 
doelen stellen én bereiken.”

een succesvolle implemen-
tatie managen. Resultaat-
gericht, met oog voor de 
mensen die met het project 
verder moeten als mijn 
werk erop zit. Dat zijn de 
waarden waar ik voor sta. 

een opdrachtgever schreef 
op mijn LinkedIn-pagina: 

“…. Complexe problemen 
brengt hij terug tot de essentie 
en hij is een waardevolle 
sparringpartner. Hij straalt 
rust uit, wekt vertrouwen  
en weet medewerkers te 
motiveren en te verbinden.”

en daar kan ik me in vinden: 
eenvoud scheppen in de 
chaos en met betrokken 
medewerkers doelen stellen 
én bereiken. Spreekt dit u 
aan? Neem gerust contact 
op. U bent gegarandeerd 
van een persoonlijk gesprek 
en betrokkenheid, zonder 
enige verplichting.

Met vriendelijke groet,

Jan Ducaat
jducaat@gmail.com
T. +31 (0)6 2160 6088
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Toch even lezen 
mensen! 
Ook al gaat het over klassieke muziek, want 
er gebeurt regelmatig iets bijzonders in  
Grote Kerk Groede. Weet je, zei een van onze 
vrijwilligers, ik ben niet zo van die klassieke 
muziek, meestal heb ik het na een kwartiertje 
wel gehad. Maar deze keer was het om voordat 
ik het wist, ik heb er warempel echt van genoten.  
Dit gebeurde zaterdag 25 september…

Wat was er nu voor bijzonders  
aan de hand dan? 
Het eerste concert van New Masters on tour 
(concerten voor trio’s) vond plaats in Groede. 
Het werd gegeven door het Rimsky-Korsakov 
Trio uit Sint-Petersburg. Datzelfde concert 
werd de volgende dag gegeven door hetzelfde 
trio in het Concertgebouw Amsterdam.  
en dat geldt voor al de concerten die in het 
kader van New Masters on Tour 2021 | 2022 
in Groede zijn gepland: Zaterdagmiddag 
in Groede, de daaropvolgende Zondag in 
Amsterdam. Ze duren ongeveer een uur en 
leveren voor fervente concertgangers de 
mogelijkheid om te genieten van gelouterde 
musici die prachtige klassieke muziek ten 
gehore brengen. Daarnaast bieden ze mensen 
die het wel eens willen proberen een goede 
kans om een uurtje kennis te maken met 
klassieke muziek die er zijn mag!

Dat kan weer op 6 november a.s. 
Dan speelt het even sensationele als jonge 
Ingenium Trio in Grote Kerk Groede. Dit 
trio biedt pure magie! Ze vonden elkaar in 
het najaar van 2017 in Budapest, toen ze 
studeerden aan de Franz Liszt Academy. 
Violiste Ke Li had al succes in haar Chinese 
bakermat en de Hongaarse cellist Mátyás 
Hotzi en zijn landgenoot pianist András 
Moldoványi wisten als solist de aandacht 
in eigen land op zich gevestigd. Vanaf het 
moment dat zij hun krachten bundelden 

gebeurde er iets dat zich slechts laat om-
schrijven als pure magie. Opeens vielen alle 
talenten en alle persoonlijke humeuren op 
hun plek en was het Ingenium (Latijns voor 
‘talent’ of ‘humeur’) Trio veel meer dan de 
som der delen. 

Programma: 
• András Moldoványi, piano (Hongarije) 
• Ke Li, viool (China) 
• Mátyás Hotzi, cello (Hongarije)

- Wolfgang Amadeus Mozar 
 Divertimento in Bes gr. t., KV 254 
 (1756-1791) Allegro assai / Adagio / Rondo.  
 Tempo di menuetto
- Ludwig van Beethoven 
 Pianotrio in Bes op. 11 ‘Gassenhauer’
  (1770-1827) Allegro con brio / Adagio / 

Tema con variazioni ‘Pria ch’io impegnio’, 
Allegretto

-  Sergej Rachmaninoff - (1873-1943)  
Trio élégiaque nr. 1 in g kl. t.

Graag tot dan! 

Tickets zijn te koop via 
www.grotekerkgroede.com.
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Begin oktober is Waterdunen 
officieel geopend. een 
feestelijke opening met 
genodigden vanuit de vijf 
partijen die samen werken 
aan Waterdunen: Provincie 
Zeeland, de gemeente Sluis, 
waterschap Scheldestromen, 
Molecaten en stichting Het 
Zeeuwse Landschap. Water-
dunen zal stap voor stap ver-
der open gaan voor publiek. 
Als eerste kunnen bezoekers 
over de groene Zeekraalrou-
te wandelen in het oostelijk 
deel van Waterdunen.

De groene Zeekraalroute is 
deels verhard en onverhard 
en er gaat ook een stuk 
over een vlonderpad. Het 
is een route van ongeveer 
4,5 kilometer lang en enkel 
toegankelijk voor wande-
laars. er zijn geen fietspaden 
in Waterdunen zelf, rondom 
Waterdunen is wel een 
fietspad aangelegd van waar 

je een mooi zicht hebt over 
heel het gebied. 

In en rondom het gebied 
zijn er informatiepanelen 
aanwezig en bewegwijzering 
om het gebied goed te leren 
kennen. Ook de vogel-
kijkhutten zijn inmiddels 
te bezoeken. Deze zijn 
voorzien van éénrichtings-
glas, waardoor je vanuit 
de hut naar de vogels kunt 
kijken, zonder dat de vogels 
dit doorhebben. een mooie 
plek om te kijken wat de 
vogels doen en van waaruit 
in alle rust de kiekendief, 
lepelaar of gierzwaluw te 

officiëel geopend

spotten is. Ook de schoepen- 
raderen in Waterdunen 
draaien nu volop voor de 
binnendijkse oesterteelt. 
Ze brengen op deze manier 
vers water de oestergeul in, 
waar op tafels in het water 
de oesters liggen.

De eerste bezoekersdag op 
zaterdag 9 oktober trok al 
meer dan 800 bezoekers 
en vanaf heden is iedereen 
welkom om Waterdunen te 
beleven. Het natuurgebied 
is open van zonsopgang tot 
zonsondergang, voor meer 
praktische informatie, zie 
www.waterdunen.com.

Foto’s: Marcella Davidse & 
Lora van den Hemel

komende Sint- en Kerst-
vieringen, tezamen met 
diverse andere producten 
en originele met de hand 
gemaakte cadeautjes.

Indien u de wijnen eerst 
wilt proeven, ga dan naar 
de boerderij op Oranjedijk 
1, daar is een proeverij 
gevestigd. U kunt daar 
uitgebreid alle wijnen die 
daar ter plekke geprodu-
ceerd worden proeven 
(www.elmare.eu). Meer 
informatie of een afspraak 
maken: info@elmare.eu / 
tel. 085 1303260.

Openingstijden winkeltje:
di. t/m vr. 10-16.00 uur; 
za.: 13.30-17.00 uur
Slijkstraat 10, Groede.
versenlekker.com

Bij de wijnkeuring van de 
lage Landen in september 
jl. heeft De Catharinahoeve 
in Waterlandkerkje weer 
een keurzegel toegekend  
gekregen voor de Wolke 
2020 (Roséwijn). Deze 
wijn is op de 4e plaats 
geëindigd. een mooie 
opsteker, want vorig jaar 
kregen de Zonne 2019 
(witte wijn) en de Wolke 
2019 ook een keurzegel. 
Deze en de andere wijnen 
met de merknaam elmare 
worden in ons winkeltje 
verkocht naast andere 
producten die op de boer-
derij gemaakt worden.

Ook kunt u dan kennis 
maken met twee jonge 
wijnen, sinds kort ge-
botteld en die al goed op 
smaak zijn:
-  De Zwaene 2020: een  

verrassende smaakvolle 
witte cuvée wijn

-  De Merelaer 2020: een 
samengestelde wijn van 
diverse rode wijnrassen, 
die op de boerderij groei-
en. Dit is een dieprode 
fruitige wijn met een 
ronde afdronk.

De medewerkers pakken 
de flessen graag mooi 
voor u in, zodat het een 
leuk streekpakketje/
cadeau is. Mogelijk een 
origineel idee voor de 

Lokale wijn in het Vers 
& Lekker winkeltje

Burg. J.C. Everaarslaan 9 
4503 AA Groede

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN 
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

De  DORPSOMROePeR 21



22 De  DORPSOMROePeR

Het heeft “even” geduurd, 
maar uiteindelijk draaien 
de voetbalcompetities bij 
zowel senioren als jeugd 
weer op volle toeren. 

Jeugd
Lang moesten we de leuke 
gewoontes op zaterdag- 
morgen missen, wakker 
worden en met de voetbaltas 
naar het voetbalveld, ouders 
aan de koffie in de kantine, 
met z’n allen in de rust aan 
de ranja en de strafschop-
penserie aan het eind van 
elke wedstrijd.

Hier en daar wat opstart-
probleempjes, wat onver-
mijdelijk is na zo’n lange en 
gedwongen rustpauze, maar 
wat lange tijd als een gemis 
werd ervaren is nu weer als 
vanouds; lekker een potje 
voetbal op zaterdag! Dat het 
plezier er weer vanaf straalt 
is goed te zien aan de team-
foto van de JO8, leuk om 
weer zoveel enthousiaste 
voetballers bezig te mogen 
zien op de zaterdagen.

Senioren
Met Groede 1 en 2 en Groede/
Schoondijke 3 is ook de zon-
dag weer als vanouds. Ook 
hier is het voor velen een 
opluchting om op een  
normale wijze de gemiste 
hobby weer te mogen 
oppakken. en voor suppor-
ters een welkome invulling 
van de lange tijd zo rustige 
zondag. Kortom, er kan 

weer over voetbal gepraat 
worden. De eerste compe-
titiewedstrijd van Groede 1 
leverde gelijk al een grote 
verassing op. Op bezoek bij 
buurman Breskens werd 
door nog 2 doelpunten in 
blessuretijd met 0-3  
gewonnen! een fraaie  
afsluiting van een toch  
al mooie, zonnige zondag-
middag. 

Eindelijk...

“Vers gebrande noten 
  uit alle werelddelen, 
zuidvruchten, chocolade 
   en andere lekkernijen”
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Op zondag 5 december zal 
de vernieuwde kantine van 
v.v. Groede officieel worden 
geopend. In de afgelopen 
periode is de kantine zowel 
aan de buitenkant als aan 
de binnenkant gerenoveerd. 
Op 5 december spelen alle 

Nieuwe tenues 
”twidde en  
’t derde”
Zonder een bal geraakt te 
hebben begon het nieuwe 
seizoen voor Groede 2 en 
Groede/Schoondijke 3 met 
de uitreiking van nieuwe 
tenues. Groede 2 werd door 
Strandhuys de Vrijbuyter en 
Groese Duintjes van fraaie, 
modieuze nieuwe tenues 
voorzien. Het team van 
Groede/Schoondijke 3 werd 
voorzien van even fraaie  
tenues door Renewi. 
Namens beide teams heel 
veel dank voor dit mooie, 
sportieve gebaar.

senioren elftallen een thuis-
wedstrijd en het bestuur wil 
deze “Super Sunday” op de 
Groe extra glans geven met 
het officieel in gebruik ne-
men van de kantine. U bent 
uiteraard van harte welkom 
om mee te proosten!

Officiële opening kantine v.v. Groede



De  DORPSOMROePeR 25

In het speel- en bunkerpark 
Groede Podium zal eind 
oktober weer Herfst in  
’t Park plaatsvinden. er staat 
een leuk programma klaar 
voor de kleine bezoekers, 
maar ook voor de papa’s, 
mama’s en familie is er weer 

van alles te beleven. Van een 
kinderbunkertocht en pony-
rijden tot herfstknutselen en 
een roofvogeldemonstratie. 
Ook is er een interactief  
muziektheater van Tijl 
Damen en zorgen de Ukelele 
band “CoffeeCat Uku Club” 

en Woodworks voor een 
gezellige sfeer. U bent van 
harte welkom op  
woensdag 20 oktober, 
zondag 24 oktober, 
woensdag 27 oktober en 
zondag 31 oktober. 

Voor meer informatie en het 
volledige programma, kijk 
op groedepodium.nl.

Ontwikkelingen bij 
het Brouwerslokaal  
en Dutch Bargain 
De Brouwerij
In het Brouwerslokaal aan de Blekestraat 
waren er de afgelopen periode weer veel 
mooie ontwikkelingen. De brouwerij is zo 
goed als volledig operationeel. De laatste 
ontbrekende onderdelen zijn eindelijk 
binnen; een centrifuge en een eigen canning 
line uit Italië. Alles kan nu in eigen beheer 
worden geproduceerd in Groede en via de 
eigen canning line kunnen de bieren ook  
in blik worden afgevuld. 

Het Proef- en eetlokaal
Voor het Proef- en eetlokaal zijn alle belang-
rijke voorzieningen in het pand aanwezig 
(denk aan elektra, isolaties, vloer(verwarming), 
keuken, bar, koelingen, toiletten etc.). Het is 

nu nog wachten op de exploitatievergunning 
van de gemeente, maar de verwachting 
is dat deze er snel gaat komen en dat de 
deuren zo snel mogelijk geopend kunnen 
gaan worden.

Streekproducent van het jaar 2021
Dutch Bargain is verkozen tot Streekproducent 
van het jaar 2021! De verkiezing werd uitge-
schreven door Zeker Zeeuws Streekproduct. 
Dit is een onafhankelijk erkend streekkeur-
merk dat garandeert dat een product echt 
Zeeuws is en dat het bovendien op een 
duurzame 
manier, met 
respect voor 
milieu, mens en 
dier gemaakt is. 
Dutch Bargain 
won de prijs 
met vlag en 
wimpel, een 
mooie 
opsteker!
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 ‘t Muziek
Langzaamaan krijgen we 
het oude ‘normale’ leven 
weer een beetje terug. Na 
een periode met slechts één 
optreden in 2020 naar weer 
een paar optredens in 2021. 
Zoals in de vorige editie 
van de Dorpsomroeper al 
geschreven, hebben we 
op zaterdag 17 juli op het 
plein van Schoondijke een 
middagconcert gegeven. 
Voor een aantal muzikanten 
was dit toch wel weer erg 
spannend. Het vorige echte 
concert was namelijk in 
2019 geweest! We hadden 
prachtig weer, alleen wat 
wind die graag wilde mee-
doen en spelen op 1,5 meter 
is al niet ideaal, maar met 
wind erbij is het extra goed 
opletten en luisteren naar 
elkaar. Gelukkig ging dat 
allemaal redelijk goed en 
was er veel publiek aanwezig. 
Op zaterdag 28 augustus 
hebben we nog een concert 
gegeven bij de fontein in 
Groede. Het weer speelde ook 
hier weer mee en gelukkig 
was de wind ook te moe om 
te blazen. 

De herdenking op het 
bombardement van 11 
september in Breskens kon 
vanwege de omstandig-
heden ook dit jaar helaas 
niet doorgaan. Wel zijn er 
bloemen gelegd bij het mo-
nument en kwamen er wat 
mensen bij elkaar om toch 
even te herdenken. Op 13 
september hebben we de be-
woners van ‘de Okkernoot’ 
in Schoondijke getrakteerd 
op een avondje muziek. Wat 
een heerlijk enthousiasme 
hadden de bewoners en wat 
was het leuk om daar weer 
te mogen spelen. 
De herdenking voor het 
vissersmonument in Breskens 
die vorig jaar op de planning 
stond, kon dit jaar wel 
plaatsvinden. er was een 
toespraak van Burgemeester 
Vermue, er werden persoon-
lijke verhalen gelezen en 
de namen van de vissers die 
omgekomen zijn, werden 
voorgelezen. Wij hebben 
daar als muziekvereniging 
passende muziek bij ge-
speeld en er werden kransen 
gelegd. 

Ook de jeugd van de geza-
menlijke verenigingen heeft 
weer van zich laten horen. 
Zij verzorgden op dezelfde 
plaats op dinsdag 20 juli een 
leuk concert in een stralende 
zon. Ze hadden zelfs een 
eigen speaker: Merlijn. Hij 
heeft alle stukken vak-
kundig aangekondigd en 
het was een leuke middag. 
Donderdag 23 september 
hebben ze ook in Breskens 
nog een concertje gespeeld.

Het wordt als alles goed 
blijft gaan steeds makkelijker 
om weer iets te organiseren 
en natuurlijk staan ook 
wij niet stil. Op zondag 12 
december is er weer een 
adventsconcert in de PKN 
Kerk te Schoondijke en op 
zondag 19 december staat de 
Volkskerstzang in de Grote 
Kerk in Groede weer op het 
programma. Voor zaterdag 
19 maart hebben we ook 
grootste plannen voor een 
concert in de PKN-kerk te 
Breskens. Hierover wellicht 
in een volgende omroeper 
meer informatie!
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Bijgaand opmerkelijk 
verhaal kregen we op- 
gestuurd van enkele 
Groedenaren die deze 
zomer de grens zijn 
overgegaan, en op een 
ongeveer 1700 meter hoge 
berg waren aanbeland in 
Zwitserland:

“Zo, nu ben je wel toe aan 
koffie met paptaart..” We 
hadden net een lange, steile 
bergwandeltocht achter 
de rug. Ik dacht dat ik het 
verkeerd verstaan had. Mijn 
oren suisden toch al door 
mijn, zo nu en dan lawaaierige 
hobby, of was ik door de 
koeienbellen van de 125 
koeien die we net nog hoger 
op de berg waren tegenge-
komen, doof geklepeld? Al 
die koeien waren voorzien 
van enorme nummers. Op het 
naar Groede gestuurde filmpje 
van onze ontmoeting 
kregen we als reactie: doen 
jullie mee aan koeienbingo 
en wat heb je gewonnen? 
Nou, paptaart dus. Zomaar 
in het Franstalige deel van 
Zwitserland, een bergdorpje 
kleiner dan Groede, maar 
met Paptaart!
 
We hadden wel eens 
gehoord van gebak dat op 
Groese paptaart leek uit 
Portugal en in Frankrijk 
schijnt ook een variant te 
bestaan, maar Zwitserse 
Paptaart was ons onbekend. 
Van gewoon deeg maar met 
de pap er mooi ingedraaid 
en zo geven de Zwitsers aan 

Groedenaren over de grens
Groese Paptaarten in Zwitserland?

deze lekkernij met Zwitserse 
precisie hun eigen draai. 
Ze noemen het Gateau 
Vanille. Ben benieuwd of 
reizende Groenaars onder-
weg ook paptaarten zijn 
tegengekomen.

DQ

Ook een Groese 
paptaart tegengekomen 

in het buitenland? 
Laat het ons weten via 

dorpsomroeper
@gmail.com
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onduidelijkheid optreedt 
als de rechter tegen een 
15-jarige zegt dat het vonnis 
gefaxt zal worden. Dan kijkt 
die 15-jarige delinquent 
waarschijnlijk gelijk op zijn 
app-store om de fax app te 
downloaden.

Nee, faxen is niet meer 
van deze tijd. Maar wat is 
dan nog wel van deze tijd? 
Afgelopen week kwamen 
er kinderen aan de deur 
met kinderpostzegels! Ik 
heb er natuurlijk gekocht, 
maar of ik die dit jaar nog 
ga opmaken dat is nog maar 
de vraag. Ik verstuur niet 
vaak meer een kaartje of een 
brief, als mijn kleinzoon 
jarig is dan stuur ik hem een 
gefeliciteerd gifje en stuurt 
hij mij een tikkie van €10,- 
terug, of ik dat voor zijn 
verjaardag cadeau wil doen. 
Tsja, ook die communicatie 
verandert, het is mooi maar 
aan de andere kant gaat 
alle charme er ook vanaf. 
Mijn kleinzoon had een 
nieuw vriendinnetje leren 
kennen via Tinder. Dat is 
zo’n app waarbij je foto’s 

Communicatie is het 
overdragen of uitwisselen 
van informatie, aldus dhr. 
Johan Hendrik van Dale. 
Een begrip dat o zo simpel 
is, maar blijkbaar ook zo 
veranderlijk. Zo las ik 
namelijk het bericht dat 
de rechtbanken in februari 
2022 gaan stoppen met 
het gebruik van de fax. 
Een fax, dat is echt lang 
geleden dat ik daar nog 
van gehoord had. Ik dacht 
dat die apparaten allang 
in het museum zouden 
staan, maar blijkt dat de 
rechtspraak iedere maand 
nog zo’n 30.000 faxen 
ontvangt, hoe dan? 

Voor degene die niet meer 
weten wat een fax is, dat is 
hetzelfde als een foto van 
een papiertje maken en via 
de app naar iemand anders 
sturen die dat vervolgens 
uitprint. Afijn, zoiets 
dergelijks dan toch, maar 
dan niet via wifi of 5G, 
maar gewoon nog via een 
ouderwetse telefoonkabel. 
Ik kan me voorstellen dat er 
bij de jeugdrechter wel eens 

van anderen kan zien en aan 
de hand daarvan bepaal je 
of je ze leuk vind. Vroeger 
ging je naar de kermis en 
vroeg je een meisje ten dans 
als je haar leuk vond. en als 
er een klik was wisselde je 
adressen uit om vervolgens 
elkaar brieven te schrijven. 
Och, dan kon het wel eens 
voorkomen dat zo’n velletje 
kinderpostzegels al na een 
week leeg was, ik wedde 
namelijk nooit op één paard 
tegelijk als u snapt wat ik 
bedoel...
 
Maar goed, wat dat betreft  
is die communicatie van  
de liefde een stuk efficiënter 
geworden, maar of het er 
ook romantischer op gewor-
den is durf ik niet te zeggen. 
De communicatie evolueert 
en dat is maar goed ook. 
Afgelopen maand bestond 
de televisie 70 jaar en daar-
bij werd de vraag gesteld of 
er nog eens 70 jaar in het 
vooruitzicht ligt voor de 
televisie. Nou als je het mij 
vraagt, kijkt er over 10 jaar 
al niemand meer naar de 
televisie. Netflix, YouTube 

en Apple TV is de nieuwe 
televisie. en communicatie 
via Whatsapp, dat zal ook 
wel niet lang meer blijven 
duren. Afgelopen week nog 
was er een grote storing 
en kon je niemand meer 
bereiken. Dat is toch niet 
meer van deze tijd dat je 
onbereikbaar bent?
 
Die man van Tesla had  
dat ook bedacht en gaat  
nu “StarLink” uitrollen. 
Allemaal satellieten in  
een kring rond de aarde, 
zodat je van Chigombela  
in Mozambique tot aan 
Itsukaichi in Japan bereik-
baar bent. Dat als je in slaap 
valt op je luchtbedje aan de 
Groese kust en je zover bent 
afgedreven dat je wakker 
wordt op Qeqertaq Avannar-
leq, je alsnog je telefoon kan 
pakken en ff een appje kan 
sturen naar het thuisfront 
dat je wat later thuis bent 
voor het eten, zonder extra 
belkosten of wat dan ook. 
Dat als je met het vliegtuig 
een 5 uur durende tussen-
stop op het nietszeggende 
eiland Tristan da Chuna 
moet maken, je alsnog wel ff 
de gehele Harry Potter film-
reeks kunt streamen in full 
HD. Dat als je een openhart 
operatie moet ondergaan 
in Noordelijk Tadzjikistan, 
een chirurg uit het Johns 
Hopkins ziekenhuis de ge-
hele operatie kan uitvoeren 
vanuit zijn luie stoel in de 
contreien van Washington 
in Amerika. 

Gedachten    Faxen

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. 

Nee, onze manier van 
communicatie zal er over 20 
jaar weer anders uitzien dan 
heden ten dage. Dan lachen 
we niet meer om een fax, 
want dat zijn we dan allang 
vergeten. Dan lachen we om 
het gebruik van Whatsapp 
en e-mail, want wie typt er 
over 20 jaar nog berichtjes? 
Dan worden je gedachten 
toch zo automatisch 
verstuurd, het enige wat je 
moet doen is er aan denken. 
Pfoe ik hoop dat ik er tegen 
die tijd niet meer ben, want 
dat gaat toch veel problemen 
opleveren. Ik liep van de 
week in de supermarkt met 
mijn vrouw en toen zat er 

zo’n 18-jarige jonge dame 
achter de kassa, maar goed 
dat mijn gedachten toen niet 
gecommuniceerd werden 
richting mijn vrouw. 

Dat het gaat veranderen, 
daar zullen we het vast wel 
over eens zijn, maar hoe de 
communicatie er over 20 
jaar uitziet, daar ben ik wel 
benieuwd naar. Kom er eens 
over praten op d’n Oek van 
de Straate. Je weet wel, die 
plek waar je nog gewoon 
eerst kunt nadenken voor-
dat je iets communiceert. 

S.Z.



Groede Live! presenteert
zaterdag 23 oktober 2021: 
King of the World

van King of the World de 
studio in om de nieuwe CD 
op te nemen die begin 2022 
(het tienjarig jubileumjaar) 
zal uitkomen. 

De band bouwde in de afge-
lopen 9 jaar een dijk van een 
reputatie op met de albums 
“Can’t Go Home” (2013), 
“KOTW” (2014), “Live at 
Paradiso” (2015), Cincinnati 
(2016) en Connected (2019). 
Alle albums vielen louter 
lovende reviews ten deel, 
zowel in de binnen-als 
buitenlandse muziekpers. 
Ook de live-reputatie, die 
de band heeft opgebouwd 
middels optredens op festivals 

als het North Sea Jazz 
Festival, Ribs ‘n Blues, R & B 
Night Groningen, Bluesrock 
Tegelen en het Vienna Blues 
Springfestival (Wenen) 
heeft aan het succes bijge-
dragen. Daarnaast wordt de 
groep geboekt in Neder- 
poptempels als Paradiso, 
Hedon, De Boerderij, en vele 
andere. een bevestiging dat 
KOTW erin geslaagd is de 
blues in bredere zin voor 
het voetlicht te brengen. 
De band heeft er ook al ver-
scheidene TV en radioshows 
op zitten waaronder Vrije 
Geluiden (TV), Pauw en 
Witteman (TV 2x), Derksen 

Sinds de oprichting in 
2012 is King of the World 
een begrip in de binnen- 
en buitenlandse roots 
& blues scene. Met de 
komst van Stef Delbaere 
op gitaar (2018) en de CD 
“Connected” (2019) is 
deze status nog eens ste-
vig bevestigd. Een band 
die zichzelf heeft heront-
dekt en waar de klasse en 
energie vanaf druipt! 

Tijdens de corona pandemie 
waarin de musici thuis 
zaten, besloten de heren van 
King of the World om zich 
te storten op het schrijven 
van nieuw materiaal. Geïn-
spireerd door het tijdsbeeld 
waarin we verkeren ging 
de band aan het werk en 
schreef naar eigen zeggen 
enkele van hun beste com-
posities. Daarin horen we 
veel nieuwe invloeden van 
gitarist Stef Delbaere, maar 
ook van drummer/zanger/
songwriter Marlon Pichel 
die in 2019 werd ingelijfd 
door de band. In het najaar 
van 2021 duiken de heren 

on the Road (TV), Jongens 
van het Noorden (TV),  
Spijkers met Koppen (radio) 
en TROS-muziekcafé́ 
(radio). 

King of the World ontving 
in tien jaar tijd vele Blues 
Awards (beste drummer, 
beste toetsenist, beste 
bassist (3x), beste gitarist 
en beste band). Sinds het 
toetreden van Stef Delbaere 
wordt hij gerekend tot de 
top van de “Beste Blues/
Rock Gitaristen Benelux”. 
(Gitarist Magazine 2019 en 
2020). In de tweede helft 
van 2021 gaat de band de 
optredens inhalen die lange 
tijd zijn uitgesteld. Tijdens 
deze shows krijgen de 
liefhebbers alvast een voor-
proefje van de nieuwe CD die 
begin 2022 zal uitkomen. 

Voor meer info: 
www.kingoftheworld.eu 

Ruud Weber – zang/bas 
Stef Delbaere – gitaar 
Govert van der Kolm –  
toetsen/zang 
Marlon Pichel – drum/zang

Zaterdag 23 oktober, Grote Kerk Groede
Aanvang concert 20:30 uur, deuren open 
om 19:45 uur
Toegang: €18,=

er is ook een dinerarrangement mogelijk 
i.s.m. De Drie Koningen.

Tickets: www.grotekerkgroede.com
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Rommelmarkt ten bate 
van Stichting Signi
Tijdens de rommelmarkten die we afgelopen zomer 
gehouden hebben op Camping “International” in 
Nieuwvliet zijn er weer veel gebruikte spullen van 
eigenaar gewisseld. De opbrengst van de verkoop 
was, zoals elk jaar, bestemd voor een goed doel.
Voorgaande jaren hebben we steeds een goed doel 
in onze regio met een bedrag blij mogen maken, 
deze keer hebben we daarop een uitzondering ge-
maakt buiten de regio en hebben we de opbrengst 
bestemd voor de Stichting Signi zoekhonden.

Het vermiste lichaam van Ichelle uit Oostburg 
werd met behulp van hun honden opgespoord. 
De Stichting werkt met vrijwilligers en doet haar 
werk op non-profit basis. Dankzij de vele spullen 
zoals boeken, kleding, speelgoed, puzzels enz. die 
we kregen van familie, vrienden en bekenden 
alsmede van de campinggasten konden we de 
Stichting Signi een bedrag van € 1250,- overhan-
digen. Veel dank ook aan de mensen uit Groede 
voor de ingebrachte spullen.

Joke de Bert, Greetje de Hullu en Yvonne Dees
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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Hieronder een korte 
fotoreportage van gebeurtenissen 
uit de afgelopen periode. 

Groese PaPtaartenkermis
op de eerste woensdag van 
oktober was het weer zover, de 
Groese Paptaartenkermis. Vanuit 
de Dorpsraad werden er in de 
muziektent op de markt gratis 
paptaarten met bruune suuker en 
een bakje koffie uitgedeeld. alle 
Groedenaren waren uitgenodigd en 
ondanks het gure herfstweer was 
er zowel ’s middags als ’s avonds 
een leuke opkomst. De overgebleven 
paptaarten zijn de volgende dag 
door de Dorpsraad bezorgd bij 
emergis Groede, Juutsom, Jodi 
nieuwvliet, ambulance personeel 
oostburg en de Hoge Platen in 
Breskens.

een wisPelturiGe Groese zomer
Halverwege juli ontvingen we deze exemplarische foto, 
die goed weergeeft hoe de zomer van 2021 is geweest. 
Dagen met regen en harde storm, afgewisseld door 
prachtige zomerse dagen. Je fiets dicht bij het 
strand tegen de duinen parkeren, bleek deze zomer 
niet altijd even handig.

GoeDemorGen zeelanD en 
De H’roeten uut De H’roe!
eind augustus was elsa van Hermon van 
omroep zeeland in Groede voor de 
zomerspelen. Bij dit programma gaat 
omroep zeeland langs verschillende 
dorpen en moeten de dorpen in een 
onderlinge strijd allerlei 
opdrachten uitvoeren. 
sven wisse en Jan elfrink 
waren de vertegenwoordigers 
van Groede en zij zorgden 
ervoor dat er heel wat mensen 
en bananen werden verzameld 
om de opdrachten tot een 
goed einde te brengen. 
met stralend weer en veel 
lachende gezichten werd er 
een topscore behaald 
voor het dorp!

GroeDe tafelt
op maandag 13 september was omroep max 
een hele dag in Groede om opnames te maken 
voor het programma ‘Het Dorp’, waarin Groede 
centraal staat. om een indruk te geven van de 
gemoedelijkheid in het dorp, waren de Groedenaren 
’s avonds welkom bij Groede tafelt. iedereen kon 
zijn eigen gerechten meebrengen om te delen. 
Dankzij het evenement van Duurzaam Groede de 
vorige dag, waren er kraampjes beschikbaar, 
waar iedereen kon zitten. onder het toeziend oog 
en een brede glimlach van presentatoren Huub 
stapel en wim Daniëls was het een erg gezellig 
samenzijn. De uitzending zal begin 2022 op omroep 
max komen, we zijn erg benieuwd!

foto
CollaGe

GroeDe in Het nos Journaal
na een item over de verlichte Grote kerk op het 
nos journaal in mei, was Groede begin augustus 
wederom op het nos journaal te zien. Gerri 
eickhof was met zijn cameraploeg in Groede voor 
een item over het tweede woningbeleid. 
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Werkleerbedrijf (WLB) Hertenpark 
Groede op zoek naar vrijwilligers
Als je vanuit Groede naar de 
kust rijdt, is het altijd leuk 
om even langs het Hertenpark 
te gaan, tegenwoordig ook 
wel bekend onder de naam 
Groede Podium. In 1948 
werden de eerste herten 
geschonken door Koningin 
Wilhelmina en tegenwoordig 
lopen er naast een groep 
herten ook onder andere 
geiten, pony’s, ezels, hang-
buikzwijntjes, pauwen, ganzen 
en kippen in een mooie 
bosachtige omgeving. Bij 
binnenkomst van het park, 
komend vanuit de Catsweg, 
zit aan de rechtse kant het 
Werkleerbedrijf Hertenpark 
Groede, zij verzorgen in sa-
menwerking met het team 
van Groede Podium o.a. het 
onderhoud van het park. 

Het Werkleerbedrijf is opge-
richt voor en gespecialiseerd 
in mensen voor wie werken 
en leren niet altijd vanzelf-
sprekend en gemakkelijk 
is. Door werken, leren en 
groeien in taken en verant-
woordelijkheden, kunnen 
mensen hier opbloeien en 
werken aan herstel van 
gezondheid, vaardigheden 
en contacten. Het is zorg 
op maat, er wordt steeds 
gekeken naar wat iedereen 
leuk vindt en wat ze goed 
kunnen. Het is een algemene 
voorziening waar iedereen 
welkom is. 

De twee drijvende krachten 
achter het Werkleerbedrijf 
Hertenpark Groede zijn 
Desiree Lecluyze en Anno 

enserink. Zij hebben een 
team van in totaal 35 werk-
nemers onder zich, waarvan 
er per dagdeel 12 tot 15 
werknemers aanwezig zijn 
voor allerlei verschillende 
activiteiten. De werkzaam-
heden zijn zeer divers en na-
tuurlijk afhankelijk van het 
weer. Van parkonderhoud, 
tuinverzorging en dier-
verzorging tot werkzaam-
heden in de werkplaats 
(bijvoorbeeld demontage of 
verpakken), huishoudelijke 
en administratieve taken. 
Ook wordt er dagelijks door 
de medewerkers een warme 
maaltijd bereid. Verder zijn 
er werkzaamheden voor 
het winkeltje “Bie Bram”. 
Deze winkel zit op dezelfde 
plek als het Werkleerbedrijf 
en er worden allerlei leuke 
cadeau-artikelen verkocht. 
Creatief gemaakt en voor 
een hele schappelijke prijs. 
Naast de winkel is er in de 
bunker tegenover ook een 

tentoonstellingsruimte, 
gericht op de Tweede 
Wereldoorlog. Met onder 
andere een filmvertoning 
en verschillende historische 
uitrustingen en materialen 
ook zeker het bezoeken waard. 

Desiree en Anno bekijken 
samen wie welke dagacti-
viteiten uitvoert en geven 
hierin begeleiding. Omdat 
het zorg op maat betreft, 
moeten ze hun aandacht 
continue verspreiden. een 
goede sfeer en een open cul-
tuur zijn twee belangrijke 
uitgangspunten, waarmee 
ze mensen proberen op  
hun gemak te stellen en 
natuurlijk verder te kunnen  
helpen. De nodige uitdagingen 
dus, maar Desiree en Anno 
zijn een goed team en hebben 
weinig woorden nodig. er 
is een leuke samenwerking 
met het team van restaurant 
’t Hoofdkwartier en camping 
Groede. 

Voor ondersteuning van 
dagelijkse activiteiten zijn 
Desiree en Anno nog op 
zoek naar vrijwilligers. er 
zijn verschillende activi-
teiten die de vrijwilligers 
kunnen uitvoeren, van 
handige klussers tot bijvoor-
beeld chauffeurs, er zijn veel 
mogelijkheden. Maar ook 
indien er bedrijven zijn die 
werk willen uitbesteden, 
zijn er mogelijkheden bij 
het Werkleerbedrijf. Mocht 
je interesse hebben om te 
komen helpen of eens vrij-
blijvend informatie willen 
opvragen kan je contact op-

nemen met Anno of Desiree 
via 0117-371251 of via  
hertenpark@wlbzeeland.nl. 

Je bent ook van harte welkom 
om eens binnen te lopen, ze 
hebben er goede koffie!
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een busreis was nog geen 
optie, maar een toertje met 
een open elektrische minibus 
was zeker een coronaproof 
uitje. Met het weer troffen 
we het, het zonnetje liet 
zich goed zien. Met 17 
deelnemers werd na een 
ritje langs de Panoramaweg 
en polderwegen een bezoek 
gebracht aan het Visserij- 
museum in Breskens. De 
één met de trap, anderen 
met de lift naar boven, op 
zich al een “attractie”. We 
werden hartelijke ontvangen 
door de vrijwilligers en gids 
Wilma Valk leidde ons met 
tekst en uitleg door het  
museum. Kortom een 
bezoek voor herhaling 
vatbaar, want eigenlijk 
kwamen we wat tijd tekort 
om alles goed te bekijken. 
Hierna reed de bus richting 
het oude PSD gebouw waar 
de deelnemers genoten van 
koffie met korsttaart. Aan 
de reacties te horen viel het 
uitstapje goed in de smaak. 

Eindelijk kan en mag 
er weer wat meer! 

Niks te morreN?
Een kromme stoeptegel, een omvergereden paaltje, een verstopt riool, een kapot bankje, een verdwenen verkeersbord, wateroverlast, een verzakking in de weg, noem het maar op. U kunt dit eenvoudig melden bij de gemeente Sluis middels een MOR (Melding Openbare Ruimte). Via de website van de gemeente Sluis of als u “MOR Sluis” in typt bij Google, kunt u een melding doen. U wordt dan netjes op de hoogte gehouden van de afwikkeling.MOR (Melding Openbare Ruimte) via www.gemeentesluis.nl/Inwoners/Melding_doen.Defecte lantaarnpaal via www.ovstoringzeeland.nl

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.

speeLtuiNtje 
zoekt Naam

Voor het nieuwe speeltuintje in de Nieuwe Wijk is de Dorpsraad nog op zoek naar een leuke naam. Daarom is er een prijsvraag uitgeschreven voor de beste, meeste unieke en meest passende naam. Heeft u of uw kind een goed idee, stuur het in naar dorpsraadgroede@gmail.com of deponeer uw inzending in de brievenbus van ’t Torentje. Een heuse jury zal de winnaar kiezen en deze krijgt naast een mooie prijs natuurlijk ook de 
eeuwige roem!

wie mist 
kataLysatoreN 

eN/of eeN 
reciprozaag?

Groede - De politie is op zoek naar de 
eigenaar/eigenaars van katalysatoren en een 

reciprozaag die in de nacht van woensdag 
15 september op donderdag 16 september 

werden aangetroffen bij twee 
aangehouden verdachten op 

de Havendijk in Groede. 
(bron: politie.nl)

oppas gezocHt
Voor meerdere gezinnen in Groede 
zijn we op zoek naar een oppas. Bij 

voorkeur in de avonduren. Voor meer 
informatie, neem contact op met 

Daisy de Smet of stuur een mail naar 
dorpsomroeper@gmail.com. 

De gezamenlijke maaltijd 
“Vader Jacob” is weer opge-
start en valt ook nog steeds 
goed in de smaak. Dit vindt 
plaats elke laatste woens-
dag van de maand. Indien 
u hieraan wilt deelnemen 
kunt u zich opgeven bij Piet 
Brakman, telefoonnummer 
0117 371402.

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

Verder is er nog nieuws van 
het biljart front. De biljart is 
voorzien van een nieuw la-
ken en nieuwe banden, kort-
om alles weer als nieuw. De 
ballen rollen nu weer soepel 
over het laken. Tweemaal 
rondspelen wat voorheen 
toch wel wat moeite kostte, 
is volgens de kenners nu een 
makkie geworden. Of een 
en ander zich vertaald naar 
een hoger gemiddelde is nog 
even afwachten, want er is 
vernomen dat de biljarters 
duidelijk moesten wennen 
aan de nieuwe banden.
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Activiteiten 
in Groede

Dit is de vierde Dorpsomroeper uit-
gave van 2021. er is een schema op-
gesteld om voor iedereen duidelijk te 
krijgen wanneer de Dorpsomroepers 
in het dorp bezorgd gaan worden: 

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 2021

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

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

20-24-27-31 
oktober 
Herfst in ’t Park
Groede Podium 
Zie p.24

23 oktober 
Groede Live! presenteert 
King of the World 
Één van de toppers uit de 
Nederlandse blueswereld
in Grote Kerk Groede

31 oktober 
Halloween in Groede
lampionnenoptocht en 
griezeltocht

6 november  
Ingenium Trio 
in Grote Kerk Groede
Zie p.19

12 november  
Officiële opening 
nieuwe speeltuin 
in de Nieuwe Wijk

13 november  
Boekpresentatie 
Papierzang 
van kunstenaar  
Theo Jordans  
op de Viervaart
Zie p.8 

Vader Jacob 
maaltijden
De gezamenlijke 
maaltijd “Vader Jacob” 
is weer opgestart en 
valt ook nog steeds 
goed in de smaak. Dit 
vindt plaats elke laatste 
woensdag van de 
maand. Indien u hier-
aan wilt deelnemen 
kunt u zich opgeven 
bij Piet Brakman, 
telefoonnummer  
0117 371402.

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 
tennisbaan is, grijp 
dan nu je kans. De 
jeugd start van 18:45 
tot 19:30, gevolgd door 
de volwassenen.
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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

> 1e uitgave 2022
 25 januari
 15 februari

20 november  
Sinterklaasintocht 
in Groede

5 december 
Officiële opening 
kantine v.v. Groede 
Zie p.22

11 december 
Workshop Kerst-
bloemschikken 
in de Soos op de Markt. 
Zie p.38

19 december  
Volkskerstzang 
in Grote Kerk Groede

Het breicafé
Misschien hebben jullie 
ons alweer zien zitten op 
het terras van De Drie 
Koningen? De dames van 
het breicafé hebben de 
draad weer opgepakt en 
breien daar twee keer  
per maand van alles 
van. Heb je zin om een 
keer of vaker mee te 
doen? Je bent welkom 
op de tweede en vierde 
donderdagmiddag van 
elke maand. Tot dan!

Kerstbloemschikken 
Op zaterdag 11 december a.s. vindt 
er in het Soosgebouw op de Markt 
weer een workshop kerstbloemschik-
ken plaats. Iedereen kan meedoen, 
ervaring is niet nodig. Iedereen gaat 
s’middags naar huis met 2 mooie 
kerststukken. 

Het begint om 10.00 uur en duurt tot 
ongeveer 15.00 uur. Voor koffie of thee 
met lekkers en tussen de middag een 
uitgebreide lunch wordt gezorgd. 

Alle materialen worden  
verzorgd, dus u hoeft zelf  
niets mee te nemen. 

Geïnteresseerden 
kunnen contact 
opnemen met 
Miranda Morel
06-52456894.

  Uiterlijke  
aanleverdatum 

 In de  
 brievenbus




