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De winter is in aantocht. Wij hopen weer dat het gaat vriezen dat
het kraakt, zodat de schaatsen uit het vet kunnen. Iedereen kan
zich de schaatspret van vorig jaar nog wel herinneren en het zou
leuk zijn als we dit jaar het ijs weer op kunnen.
De afgelopen maanden is er ondanks de perikelen weer veel gebeurd
in en rondom het dorp. Onder andere een leuk Halloweenevent, een
drukbezochte en goed georganiseerde intocht van Sinterklaas en
in de Nieuwe Wijk is ook een nieuw speeltuintje geopend door
wethouder de Feijter met als naam ‘Het Groese Spelerijtje’. De originele
naam is bedacht door Wilma van der Lee, waarvoor hulde! Het is
prachtig geworden en een bezoekje waard!
Via deze weg willen we ook graag iedereen bedanken die het
afgelopen jaar in welke vorm dan ook zijn of haar steentje heeft
bijgedragen aan ons dorpsblad de Dorpsomroeper. Op de eerste
plaats bedanken we alle adverteerders, zonder hen heeft het blad
geen bestaansrecht. Maar ook de mensen die de stukken aanleveren
vanuit de verschillende verenigingen en organisaties, heel leuk om
jullie enthousiaste bijdragen te mogen ontvangen. We bedanken
studio Raven voor het creatieve ontwerp van de Dorpsomroeper
en de fijne samenwerking. Uiteraard ook drukkerij Pieters en
onze bezorgers, maar ook u als lezer. We krijgen vaak leuke input
vanuit het dorp voor het vullen van de Dorpsomroeper, wat we erg
waarderen. Daarnaast hebben we mede door jullie stemmen op
de Dorpsomroeper bij de Rabo Club support een mooie financiële
bijdrage ontvangen van € 419,41.
Met het opzetten van de Kerststal bij de parochieput en alle mooie
Kerststerren die ophangen aan de huizen, krijg je als Groedenaar
toch echt het gevoel dat de feestelijke dagen en de Kerstperiode
weer zijn aangebroken. We kijken uit naar een mooi en gezond
2022 en hopen dat er vele kermissen, festivals en jaarmarkten weer
kunnen doorgaan. Wij van de redactie wensen u in ieder geval een
gezond, liefdevol en warm jaar toe.
Veel leesplezier met deze
laatste editie van 2021.
Fijne Kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2022!
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’t Groese
Spelerijtje
geopend
Speeltuintje “’t Groese
Spelerijtje” is op vrijdag
12 november feestelijk
geopend. Groep 1 en 2 van
de basisschool kwam in
een lawaaioptocht richting
de speeltuin in de nieuwe
wijk. Daar kregen ze wat
te drinken en konden ze
samen met omwonenden
luisteren naar een toespraak
van dorpsraad-lid Hans van
de Geer en wethouder de
Feijter. Vervolgens werd
het speeltuintje officieel
geopend met de onthulling
van het naambord. Dit werd
gedaan door de wethouder
en Wilma van der Lee, de
bedenker van de naam. De

kinderen konden daarna
nog lekker spelen in de
speeltuin. Een mooie speeltuin en een echte aanwinst
voor ons dorp. Dank aan
Birgit Heemskerk, Ellis
Klaaijsen, Marijn van den
Hemel en Marit Berendsen
die mee hebben geholpen
met het bedenken en ontwerpen van de speeltuin.

NL Doet

Nieuwjaarsreceptie

Op 12 maart 2022 is
er weer een landelijke
actie NL Doet, we zijn
voornemens om hier
wederom aan deel
te nemen. Als u nog
een leuk project heeft
hiervoor, horen we
dat graag. Alle input
is welkom via
dorpsraadgroede@
gmail.com

Gezien de huidige maatregelen
zal er ook dit jaar geen gezamenlijke nieuwjaarsreceptie
gehouden worden. Het is nog
te onzeker hoe de maatregelen
tegen die tijd zullen zijn,
vandaar dat er besloten is
om het dit jaar niet te doen.
Volgend jaar hopen we wel
weer een nieuwjaarsreceptie
te mogen organiseren.

Groede FIT 2025

Historie
straatnamen
Binnen de dorpsraad is het idee
geopperd een project te starten
om de historie van de straatnamen
te achterhalen. Via QR codes die
op de straatnaamborden zullen
komen, kan men dan de geschiedenis en de afkomst van de naam
achterhalen. Een project dat nog
in de kinderschoenen staat, maar
waar we graag een vervolg aan
willen geven.

Het project Groede FIT 2025
draait nog steeds. Er zijn
drie leveranciers die hun
ontwerp en offerte hebben
toegestuurd. Eind november
zijn we met de commissie
Groede FIT op pad gegaan
naar drie locaties in de
buurt van Antwerpen en
Brugge om te kijken naar
projecten die deze leveranciers reeds hebben opgeleverd. Zo krijgen we een
steeds beter beeld van de
materialen en de afwerkingen. De komende maanden
zal er een keuze gemaakt

worden voor de leverancier
en zal het plan verder uitgewerkt en besproken worden
met alle betrokkenen.

Fondsenwerving zal dan de
eerst volgende belangrijke
stap zijn.

Als u hier in wilt mee denken,
horen we dat graag! U kunt ons
bereiken via dorspraadgroede@
gmail.com, of spreek Hans van
de Geer, Sharon Pieters, Arno van
den Hemel of Mia Elfrink aan.
4
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Geslaagde verkoop 2e hands
spullen voor het goede doel
Ondanks de corona
maatregelen, en dankzij
alle bezoekers die zich
hieraan hielden, is de
verkoop van 2e hands
spullen t.b.v. goede
doelen in de regio op
Camping “International”
te Nieuwvliet een groot
succes geworden.

Dit is mede te danken aan
de verkoop in een voormalig kippenhok (naast de
molen zonder wieken in
Nieuwvliet). Het “kippenkot”
werd door vrijwilligers
grondig gesopt en geschrobd
en omgetoverd tot een
knus brocante winkeltje.
Het winkeltje werd druk
bezocht door passanten
en mede daardoor werd
er een mooi totaalbedrag
opgehaald.
Tijdens de rommelmarkten waren er
allerlei activiteiten,
zoals zang & muziek, er
waren oude tractoren
te bewonderen en
er werd een demonstratie gegeven hoe
de echte Zeeuwse
babbelaars gemaakt
worden. Ook de verse
wafels vielen in de
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smaak! In oktober tijdens
de herfst/ kerstmarkt zijn
er honderden nieuwjaarswafeltjes en oliebollen
gebakken die telkens in een
mum van tijd uitverkocht
waren. Alles bij elkaar heeft
de verkoop ruim € 4.000,opgebracht, waarvan de
opbrengst bestemd is voor
goede doelen in onze regio.
In de vorige editie van de
Dorpsomroeper heeft u
kunnen lezen dat we
€ 1250,- hebben gedoneerd
aan de Signi zoekhonden
die het lichaam van de
vermiste Ichelle gevonden
hebben. Daarnaast hebben
we enkele weken geleden
een cheque overhandigd
aan Zeeuwse Gronden, dit
is een ggz-organisatie waar
mensen met een ernstige
psychiatrische ziekte
terecht kunnen voor

Heeft u overtollige spullen,
zoals speelgoed, spelletjes,
puzzels, servies, (kinder)
kleding enz. en ziet alles er
nog netjes uit? Dan houden
we ons graag aanbevolen,
zodat we ook volgend jaar
weer een goed doel in onze
regio financieel kunnen
steunen. Een telefoontje
of een mailtje en ik kom
de spullen dan graag bij u
ophalen (tel. 371704 of via
jenjdebert@zeelandnet.nl).
behandeling, begeleiding,
dagbesteding en beschermd
wonen. Uit onderzoek blijkt
dat mensen met een ernstig
psychiatrische kwetsbaarheid over het algemeen
weinig financiële draagkracht hebben zodat
extraatjes, uitjes, verjaardagen,
feestdagen enz. lastig te
realiseren zijn. Voor de
kinderen uit deze kwetsbare
gezinnen hebben wij een
cheque aangeboden van
€ 2000,- voor een Sinterklaasbon van € 25,- per kind.
Er resteerde nog een
bedrag en dat hebben we
bestemd voor Inner Wheel
Zeeuws-Vlaanderen, die
zich inzet voor goede
doelen. Inner Wheel kent
diverse projecten, waarvan
één de “Hartenvriendjes” zijn.
Dit zijn poppen die met hand
gemaakt worden door de
leden en andere vrijwilligers
in Zeeuws-Vlaanderen.
Elke pop heeft een zakje
in de vorm van een hartje
waarin iemand zijn/haar
geheim kwijt kan, vandaar
de naam “Hartenvriendjes”.
Ze worden gegeven aan
kinderen en/of volwassenen

van wie de hulpverleners
of zorginstellingen denken
dat ze er door getroost, gesteund of geholpen worden.
Zo’n vierhonderd poppen
hebben inmiddels hun weg
gevonden naar zorgboerderijen, zorginstellingen voor
verstandelijk gehandicapten
en ouderen. De vrijwilligers
van Inner Wheel steken
niet alleen de handen uit de
mouwen voor het maken
van de “Hartenvriendjes”,
maar men heeft afgelopen
zomer voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen een
speeltuin afgehuurd, zodat
deze kinderen naar hartenlust een dagje onbezorgd
konden spelen. Ze werden
voorzien van broodjes, fruit,
frisdrank enz. Het bleek een
groot succes. Ook volgend
jaar wil men kinderen die
wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken weer een
onbezorgde dag laten genieten
in de speeltuin. Voor dit
mooie initiatief hebben we
het resterende bedrag van
de rommelmarktopbrengst
t.w.v. € 1.000,- aan de
“Hartenvriendjes” geschonken.

Met dank aan alle gulle
gevers voor de spullen,
en uiteraard aan Marleen
Vermeulen van de camping,
waar we ook deze keer weer
gebruik mochten maken
van alle faciliteiten. We
kunnen terugkijken op
een geslaagd project.
Namens het Rommelmarktteam voor het goede doel,
Joke de Bert
De goede doelen
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Oliebollenactie
Grote Kerk Groede en Dorpsraad/
Verenigd Groede slaan handen ineen
Ook dit jaar is er weer de vertrouwde
oliebollenactie door en voor de Grote Kerk
Groede. Daarnaast haken de Dorpsraad en
Verenigd Groede aan met de actie “Aandacht
voor elkaar” van de gemeente Sluis. “Aandacht
voor elkaar” is een actie die is opgezet
vanwege de COVID periode, waarin we
aandacht voor elkaar moeten hebben.
Het eerste zakje met 3 oliebollen zal aan elk
huishouden in Groede worden geschonken
door de gemeente Sluis, de Dorpsraad en
Verenigd Groede. Daarnaast is er ook de
mogelijkheid om zakjes van 5 stuks bij te
kopen voor maar € 4,- of een “doe-het-zelf”
zakje gemaakt door Thijs Groosman voor
€ 4,-. De vrijwilligers van de Dorpsraad en
Verenigd Groede zullen samen met de vrijwilligers van de Grote Kerk langs de deuren
gaan op woensdag 29 december tussen
13:00 uur en 17:00 uur. Indien u niet thuis
bent, zullen we een ander mooi geschenk
aan de deur hangen.
En het zijn dit jaar niet zomaar oliebollen!
Het meel waar deze oliebollen van worden
gebakken komt van de tarwe van Graanhandel Risseeuw, die onder andere tarwe
opslaat van Groese boeren. De tarwe wordt
vervolgens gemalen door Thijs Groosman
(met zijn officiële molenaarsdiploma op
zak) in de molen van Nieuwvliet. Thijs heeft
niet alleen een passie voor malen, maar ook
voor bakken en zal dan ook op 29 december
de hele dag oliebollen bakken!
Alle opbrengst van deze actie is voor de
stichting Grote Kerk Groede.

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

Wij hopen dat jullie allemaal genoten
hebben van de Halloween en Sinterklaasintocht. Om dit te kunnen voortzetten zijn wij per direct op zoek naar extra
vrijwilligers. We willen zo’n 5 activiteiten
per jaar organiseren, maar met 2 vrijwilligers is dit niet haalbaar.
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Alle hulp is welkom.

Pannetje van de dag

Groeten van het Kindercomité Groede
kindercomitegroede@gmail.com

Na enige tijd te hebben
nagedacht blijft galerie
EdeSart in 2022 open.
Wel zal de galerie niet
meer structureel open
zijn met vaste openingsdagen en -tijden, maar
als de galerie niet open is
kan men altijd bellen om
op afspraak te bezoeken
via 06-10881938.
Momenteel wordt de
galerie opgefrist om het
geheel een nog modernere
look te geven. Tijdens
Kerst zal het weer open
zijn met een aparte Kerst
tentoonstelling.
Verder zijn er de afgelopen maanden zeer
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Minimaal 4 vrijwilligers zijn er nodig
om het comité voort te kunnen zetten!
Daarom zijn wij op zoek naar jou.

moderne design- en
kunstwerken gemaakt
door Edwin de Smet
en deze zullen dan
ook te zien zijn.
Voor 2022 zijn
er exposities van
Zeeuws-Vlaamse
kunstenaars (in
samenwerking met
Wilma van de Lee) en
van Belgische en Duitse
kunstenaars ingepland.
Om de 2 maanden zal er
een andere expositie te
zien zijn.
Allen welkom om een kijkje
te nemen, in de bijzonder
ingerichte galerie.

Molenstraat 18, Groede.
Instagram: edesart_nl
De Dorpsomroeper	
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Bestuur-/vrijwilligers werk
goed voor je tennisprestaties?
Inmiddels zijn op baan 1 en
baan 2 de netten verwijderd,
eerder dan dat we de laatste
jaren gewend waren. Maar
door de vele regen van
afgelopen zomer en herfst
blijven de banen erg lang
nat en onbespeelbaar. Het
vermoeden is dat er ergens
een storende laag zit, dus
willen we hier deze winter
een oplossing voor zoeken
(..zodat we in 2022 zelfs in
de stromende regen, lekker
verder kunnen tennissen).
Het plan de campagne is tot
dusver: de toplaag los eggen
en verse gravel toevoegen,
daarna lekker door elkaar
mengen, lijnen weer terug
op de goede plaats, aanrollen
en in maart, met veel
enthousiasme weer terug de
baan op. Verder willen we
ook de drainage (waterafvoerbuizen) opsporen. Waar
deze exact liggen of zijn
aangelegd is bij het bestuur
en de klusploeg niet bekend,

cursus BHV
In 2022 wordt er weer een
herhalingscursus BHV gegeven.
Ondanks corona en de maatregelen die hier bij horen,
plannen wij de cursus voorlopig
gewoon in. De cursus zal
gegeven worden volgens de
regels van Branche Vereniging
NIBHV.

mocht iemand daar meer
informatie over hebben, laat
het ons dan weten. Contactgegevens vindt je op onze
website www.con-forza.nl

Rabo Clubsupport

Tijdens de Rabo ClubSupport
is er 144,54 euro opgehaald.
Hiermee gaan we weer een
gedeelte van de lessen voor
de jeugd betalen. Bedankt voor
het stemmen op onze club.

Kampioenen!

Inmiddels is de KNLTB competitie 2021 ook afgerond.
De club mag trots zijn op
de deelnemers, want bij het
mixed team werd er een
zilveren medaille behaald.
Het dames dubbelteam
wist dit resultaat zelfs nog
te verbeteren en is na 7
speelronden knap kampioen geworden! Het kan toch
bijna geen toeval zijn, dat
3 van de 8 speelsters in het
bestuur van LTV Con Forza
zitten? Dus ja, ik denk dat
vrijwilligerswerk, ook goed
is voor je tennisprestaties.
Heb je dus zin/tijd om ook
iets voor je club te doen,
meld je aan via info@
con-forza.nl!
Rest mij nog de eer, om
jullie namens het bestuur,
allemaal een gezond en
sportief nieuw jaar toe te
wensen!
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Herhalings-

Mocht de cursus niet kunnen
doorgaan of er is iets waar we
extra rekening mee moeten
houden ivm corona (naast de
standaard regels), dan krijgt u
hierover bericht.

Data 2022:
Maandag 31 januari:
Aanvang 19:15 uur
Maandag 7 februari:
Aanvang 19:15 uur
Locatie:
Recreatieruimte van
Minicamping Het Platte putje
Woordweg 20
4503 GB GROEDE
  
Aanmelden
U kunt zich voor de cursus zich
aanmelden via deze link:
www.bit.ly/3IERG39

De Dorpsomroeper	

11

Wie of wat is er Nieuw
in Groede? Met die
vraag gaan we voor deze
rubriek telkens weer op
pad. Deze keer kwamen
we uit in de Noordstraat,
waar begin dit jaar een
Amsterdams gezin met
Zeeuws-Vlaamse roots in
het diepe is gesprongen
en een compleet huisrenovatieproject in het
midden van de Groe heeft
gerealiseerd.
Robert-Jan de Wispelaere
(44) en Saskia van
Langevelde (42) zijn samen
met hun kinderen Janne
(12) en Pippin (10) op
1 januari 2021 in Groede
komen wonen. Robert-Jan
is oorspronkelijk afkomstig
uit Hoek en Saskia komt
uit Terneuzen. Ze hebben
elkaar leren kennen tijdens
hun tijd op de middelbare
school in Terneuzen.
Ofja, de liefde is eigenlijk
meer ontstaan tijdens de
‘naschoolse activiteiten’
in het café op vrijdagmiddag. En de liefde is blijven
bestaan. Robert-Jan ging
naar Breda voor zijn studie
Chemische Technologie en
Saskia ging naar Den Haag
voor haar studie Mode &
Kleding en later naar de
Rotterdamse Kunstacademie.
Nog tijdens hun studietijd
zijn ze gaan samenwonen
in Breda. Ook dat beviel erg
goed en na het afronden van
de studies hebben ze samen
een huis gekocht in Dordrecht,
een echt ‘klushuis’ wat ze
samen als bouwproject van
nul af aan hebben moeten
opbouwen.
12
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Aangezien de uitvalsbasis
voor het werk van Saskia
in Amsterdam was en ze
zwanger werd van Janne,
hebben ze besloten om het
huis in Dordrecht nog voor
het af was te verkopen en te
verhuizen naar Amsterdam.
Ook voor het werk van
Robert-Jan was dit geen
probleem; voor zijn werk
als proces engineer bij een
ingenieursbureau reist hij
het hele land door naar
diverse projecten in de
procestechniek. Zodoende
kwamen ze terecht in de
Staatsliedenbuurt in
Amsterdam. Voor Saskia
ideaal om van daaruit met de
fiets naar het werk te gaan.
Saskia is een begrip in de
modewereld, ze heeft voor

haar baan de hele wereld
over gereisd. Ze heeft voor
verschillende modebladen
gewerkt, eerst bij ELLEgirl,
daarna bij Glamour, ELLE
en Vogue en later weer terug
naar Glamour. Ze begon als
stylist en is later creative
director geworden, waarbij ze
een groot en internationaal
netwerk heeft weten op
te bouwen; van Doutzen
Kroes en Karlie Kloss tot
Lil’ Kleine en Maan, ze staat
in contact met de top van de
Nederlandse ‘influencers’wereld .
Na meer dan tien jaar in
Amsterdam te hebben
geleefd, begonnen er toch
nieuwe plannen op te
borrelen: “We houden wel
van een beetje reuring in

het leven, het moet niet
te saai zijn”, aldus Saskia.
Er werd gesproken over
nieuwe avonturen in Ibiza
of IJsland, maar door het
overlijden van de vader
van Robert-Jan werden die
plannen verlegd naar een
nieuw avontuur dichter bij
de familie in Zeeuws-Vlaanderen. Een nieuw project
dicht aan het strand en in
de buurt van Cadzand en
Knokke werd gevonden in
Groede, niet ontoevallig ook
het dorp waar Saskia vroeger
wel eens heeft gewerkt
bij 1880 en in de buurt
haar zomerbaantje had bij
Paddington in Breskens en
vele goede herinneringen
aan over heeft gehouden.
Via Facebook kwamen ze
in contact met de familie
Zwerver, die hun huis te
koop aanbood. De onderlinge klik was er meteen,
het huis voelde goed en ook
Pippin en Janne hadden er
een erg goed gevoel bij. Een
verhuizing van de grote stad
‘Amsterdam’ naar ons mooie
Groede leek een beetje op
het televisieprogramma ‘Ik
vertrek’, maar tot nu toe
hebben ze er nog geen
moment spijt van gehad.
Vooraf was de grote vraag
natuurlijk of de in Amsterdam geboren Janne en
Pippin het leuk zouden
gaan vinden in Groede, na
al die jaren in Amsterdam
te hebben gewoond. Maar
ongeveer een jaar na de verhuizing zijn Janne en Pippin
inmiddels al goed ingeburgerd
in Groede. Ze zijn lid van
de voetbal en de tennis en
hebben veel nieuwe vrienden

leren kennen op school.
Pippin zit in groep 7 op
de Meerstromenschool en
Janne zit in de brugklas op
’t Zwin College. Pippin zit
ook op kookles in Oostburg
en mocht zelfs al een dag
koken met Edwin Vinke van
de Kromme Watergang.
Ook Robert-Jan en Saskia
kunnen hier goed aarden.
Robert-Jan vindt het oprecht
leuk om terug in het Zeeuwse
te zijn, als natuurmens
geniet hij van de rustige
omgeving langs de kustlijn
en bijvoorbeeld het gebied
in Waterdunen. Saskia kan
daar ook van genieten, maar
mist ook wel de reuring
en mogelijkheden die het
stadse leven te bieden had.
Maar het welkomstgevoel
dat ze hier hebben gehad
in Groede maakt heel veel
goed, ze zijn met open
armen ontvangen door de
Groese omgeving, van de
buren en de kapper tot de
schooljuffen en de bakker.
In het huis aan de Noordstraat
hebben ze eerst gewoond
zoals het was, maar net als
bij het huis in Dordrecht,
zijn ze ook in Groede een
heel bouwproject gestart
voor een prachtige en nog
steeds lopende renovatie.
Doordat afgelopen jaar
Saskia haar baan verdween
(het tijdschrift Glamour
verdween uit de schappen),
kon ze zich als fulltime
projectleider storten op de
verbouwing. Op één van de
eerste dagen van de verbouwing
van de trap vallen en je pols
breken, was niet direct een
goede start voor Saskia,
maar ze heeft er samen met

het gezin en verschillende
lokale ondernemers een
prachtige woning van weten
te maken. Het belangrijkste
is dat de kinderkamers nu af
zijn en het grootste gedeelte
van de leefruimte beneden. Een
nieuwe badkamer beneden,
een nieuwe tuininrichting en
verdere verduurzaming van
de woning zijn de volgende
projecten om aan te pakken.
Sinds kort is er ook gezinsuitbreiding gekomen met
de komst van hun hond
Keesje. Hiermee kan je ze
zien wandelen door het dorp
en wees dan zeker niet bang
om ze eens aan te spreken.
Ze komen dan misschien wel
uit Amsterdam, maar met
die Zeeuws-Vlaamse roots
verstaan ze ook wel ‘hoeiendag’ en ‘oeist?’. We wensen
Robert-Jan, Saskia, Janne
en Pippin veel succes met
de verdere verbouwing en
uiteraard nog veel plezier en
mooie momenten toe in ons
mooie dorp ‘de Groe’.

De Dorpsomroeper	
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Wat een leuke tijd is er weer
aangebroken! Sinterklaas heeft op
woensdag 1 december een bezoek aan
onze school gebracht. De kinderen
van groep 1 t/m 6 hebben het
Sinterklaasfeest, samen met de
Sint en enkele pieten, gevierd in de
grote gymzaal. Er zijn door de kinderen
verhalen voorgelezen, dansjes gedaan,
kunstjes getoond en toneelstukjes opgevoerd. Groep 7 en 8 hebben surprises

De ambulance op school.

Ouders mochten naar school komen en uitleg
over hun beroep geven, in het licht van het kinderboekenweek thema ‘beroepen’, en dingen
laten zien.
“Nienke en Joost kwamen van de ambulance en
vertelden van alles en we mochten zelfs in de ambulance. In de ambulance mochten we op de brancard.
Nienke, mijn moeder, legde alles uit in de ambulance. Waar alle dingen lagen en waarom er blauw
licht was. We hebben geleerd dat deze kleur licht,
rustgevend is. In de klas namen ze een grote tas mee
en er werd precies uitgelegd wat ze daar mee doen.
Joost had een soort koffer met medicijnen. Op het
laatst mocht de sirene aan en daarna kreeg iedereen
een pakje pleisters. Het was echt super leuk.”
Nina en Loeka, groep 7.

gemaakt voor elkaar. Wat hebben ze
toch weer hun best gedaan, al die prachtige
creaties en fantastische gedichten.

Erasmusbos

Kinderboekenweek

Het thema van de Kinderboekenweek was
‘beroepen’, tijdens de Kinderboekenweek
zijn er dan ook gastlessen door ouders verzorgd, dit was ontzettend leuk en leerzaam.
Zo hebben we Wouter op bezoek gehad
met de vuilniswagen en Nienke de
ambulanceverpleegkundige met een
collega ambulancechauffeur. Er zijn
enkele groepen op bezoek geweest in
de molen in Nieuwvliet waar molenaar
Jelle uitleg heeft gegeven en we hebben
herborist Esther op bezoek gehad die
zeepjes heeft gemaakt met de kinderen.
De Kinderboekenweek werd afgesloten
met een fantastische tentoonstelling,
waar de ouders met hun kinderen ’s
avonds naar toe konden komen.
14
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Op maandag 1 november mochten de
kleuters paddenstoelen gaan zoeken
met Soan Lan Ie. De kinderen hebben,
ondanks (of dankzij) het slechte weer,
heel veel mooie en verschillende paddenstoelen en zwammen gevonden. Dank
aan de ouders die ons hebben gebracht en
geholpen.

Fietsenkeuring

Tijdens de jaarlijkse fietsenkeuring in
november zijn er op onze school 62
fietsen gekeurd! We willen Sabrina, Dick Doeze Jager en Mikey van
Kruiningen hartelijk danken voor
het keuren van al deze fietsen!! Het
overgrote deel van de fietsen bleek
gelukkig in orde! Dat is fijn, want een
veilige fiets is namelijk de basis om
veilig te kunnen fietsen.
De Dorpsomroeper	
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De Kinderpostzegelactie 2021

“Zoals elk jaar gingen we weer de deuren langs met de
Kinderpostzegels. Het thema dit jaar was: Geef meer kracht!
Op woensdag 29 september begon de actie. We konden alleen
of in een team de deuren langs om te verkopen. De opbrengst
ging naar een goed doel: kinderen die het moeilijk hebben. Je
kon van alles kopen, van pleisters tot thee. In totaal heeft onze
klas ongeveer € 3000,- opgehaald. Het was een hele leuke
week.” Daan en Gabriel, groep 8 en 7.

Paptaartenkermis.

Zoals elk jaar vieren wij hier in Groede Paptaartenkermis.
Normaal gezien is het de eerste woensdag van oktober, maar
toen hadden we studiedag. Daarom hadden we het dit jaar
een dag later, dat vonden we niet erg. Ze waren zo lekker dat
we dat alweer vergeten waren! Voor degene die het nog niet
weten: paptaarten zijn ronde gebakjes met een opstaande rand
en in het rondje zit een gele roomvulling. Een soort dikke vanille
vla. Ik denk dat veel mensen héél blij zijn als het weer de eerste
woensdag van oktober is. De paptaarten waren heerlijk en we
hadden het naar ons zin! Op naar volgend jaar.
Benjamin en Silvie, groep 7 en 8.

Dag van de
duurzaamheid

Op vrijdag 8 oktober kwam
burgemeester Marga Vermue op
bezoek in groep 5 en 6. Zij las
een verhaal voor aan de kinderen
i.v.m. de Dag van de duurzaamheid. Na het voorlezen, ging
ze met de kinderen in
gesprek over duurzaamheid.

Welkom op de Meerstromenschool.

We willen Daeley (gr. 1), Kai (gr. 1), Irie (groep 1), Livy (gr. 1)
van harte welkom heten bij ons op de Meerstromenschool!
16

De Dorpsomroeper

Nationaal schoolontbijt

Onze school heeft meegedaan met het nationaal
schoolontbijt. Deze dag mochten de kinderen
zonder ontbijt naar school! We leren kinderen
hoe belangrijk het is om elke dag gezond te
ontbijten. Ontbijten is onderdeel van gezond
eetgedrag. Samen sterk voor een gezond
ontbijt, elke dag en voor ieder kind. Dat is
de missie!
Gezond ontbijten… Niet iedereen doet dit! Het is een
belangrijke start van de dag. Op 3 november hebben wij van een heerlijk ontbijt kunnen genieten.
Het was heel gezellig, zo met zijn allen! Er was van
alles wat. Ontbijten is echt belangrijk. Door een
goed ontbijt kunnen kinderen veel beter werken.
Hopelijk zal het schoolontbijt nog vaker plaatsvinden!
Anna en Marit, groep 8.

Voorleeswedstrijd

.
Op donderdag 14 oktober hebben we de
schoolronde van de Voorleeswedstrijd
gehouden. Uit groep 7 en 8 deden Loeka,
Mijs, Marit B., Annemarit, Nikki en Kafka
mee om onze schoolvoorleeskampioen te
worden! Na een spannende voorleeswedstrijd is Loeka onze voorleeskampioen
geworden. Gefeliciteerd! Zij gaat onze
school vertegenwoordigen in de volgende
ronde!
Oh, het was spannend! Ik dacht nooit dat ik
zou winnen.. Ik dacht: ‘Wat, ik Loeka? Deze
Loeka? Maar er is maar één Loeka op deze
school. Ik heb gewonnen met het boek Polleke.
Het is een echte aanrader, het is leuk en zielig.
De halve school keek terwijl ik voorlas en
het was doodeng. Maar ik heb het overleefd!
Het was voor de juffen heel erg moeilijk om te beslissen wie er gewonnen had. Het duurde ook lang
voordat ze de beslissing genomen hadden. Het wachten was erg spannend, maar uiteindelijk hadden
ze een beslissing genomen. Ik won! Loeka, groep 7
Ik heb ook meegedaan aan de voorleeswedstrijd 2021. Ik ben tweede geworden met mijn boek:
De verschrikkelijke generaal. Ik vond het op het begin best spannend, maar toen ik op de stoel zat
ging het wel beter. Kafka, groep 8
De Dorpsomroeper	
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Springtouwweek

Het was week van het springtouwen. Elke dag mochten we touwtje
springen. Tijdens ons challenge moment lag het hele schoolplein
vol met springtouwen! Je mocht een team maken en samen een
springtouwtrick bedenken. We hebben veel geoefend en daarna
hebben we ons truckje op film gezet. Het was heel leuk om samen
met ons groepje te doen! Roan en Rick, groep 7.

Via deze weg willen we u alvast fijne feestdagen
toewensen en tot volgend jaar!

Uit de oude doos!

“Denk aan de teusjes...”
Voor deze rubriek zijn we altijd op zoek
naar wat leuke foto’s uit een Groese oude
schoenendoos. Per toeval kregen we van
mevrouw Faas uit Groede een mooie zwartwit foto, die ze was tegengekomen bij het
opruimen van een oud schuurtje.
Van de herkomst en de personen op deze
foto tasten we momenteel nog wat in het
duister en we zijn daarom benieuwd of
iemand ons hier meer over kan vertellen.
Aan de sportuitrusting en de fysieke condities
van enkelen te zien, zouden we kunnen
stellen dat het een recreatief voetbalelftal
is met de naam zoals op het spandoek
vermeld: F.C. de Molen. Ook naar de functie

binnen het geheel van de man uiterst rechts
op de foto zijn we zeer benieuwd. Volgens
mevrouw Faas herkent ze twee mannen van
de familie Ekkebus die uit Groede kwamen.
Verder zien we op het spandoek de tekst:
Heineken Pils - Hup F.C. De Molen De ballentent - Laat jullie niet afslachten denk aan de teusjes - die staan te wachten
Mocht er iemand meer informatie hebben
over deze foto, dan horen we dat graag! Laat
het de redactie weten, dat kan ook per mail
via dorpsomroeper@gmail.com.

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!
18
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“Kersttijd 2021”
KERSTMIDDAG programma
woensdag 29 december
Theater-galerie De Twee Duiven
Toch even eruit tijdens de kerstperiode?
Dat kan.
In de intimiteit van Huistheater
De Twee Duiven speelt Adrie Oosterling:
Kersttijd 2021
• Kleinschalig en corona proof
• De Twee Duiven, Slijkstraat 7, Groede
• Koffie / programma / glühwein (naar wens)
• Aanvang: 14.30 uur
• Toegangsprijs: € 15,• Reserveren: 06 – 50617910

Concert Qingzhu Weng
in Grote Kerk Groede
Deze violist heet Qingzhu Weng, hij
speelt zaterdag 8 januari 2022 om 15.00
uur in Grote Kerk Groede (en zondag
9 januari in het concertgebouw in
Amsterdam).
De Groe is ier, de Groe is daar! Komter maar is
an. Je durf nie? Dat durft deze jonge Japanner
dus wel. Hij komt eraan, de achtste januari.
Hij komt samen met de Chinese pianiste
Natsumi Ohno helemaal naar Groede om
zijn/hun kunsten te vertonen. Awel de
Groe, kom dan 8 januari ook maar eens an!
Of durf je nie?

Hartelijk welkom vanaf 14.30 uur.
Hoe je kaarten kan kopen staat op de site:
GroteKerkGroede.com en als je dat te
moeilijk vindt kom je gewoon maar naar de
Grote Kerk en dan word je daar geholpen.
Kind kan de was doen.
Wat ze gaan spelen?
Ze mengen al het goede van hun eigen land
met de Europese tradities. Het resultaat:
geweldige vioolmuziek en prachtig pianowerk. Wat meer precies? Qingzhu Weng,
viool (China) en Natsumi Ohno, piano
(Japan) spelen:
- van Claude Debussy - Sonate voor viool en
piano in g kl. t., L. 140
- van Sergej Prokofjev - Sonate voor viool en
piano nr. 1 in f kl. t., opus 80
- van Witold Lutoslawski - Partita voor viool
en piano.
Meer info
Op de site van de Grote Kerk Groede staat
nog veel meer over de muzikanten en hun
muziek. Er zijn nu twee concerten in deze
reeks geweest. De eerste keer waren er twintig
bezoekers, de tweede keer waren er tegen
de veertig. We zouden al heel blij zijn als er
deze keer tegen de vijftig mensen komen.
O ja, je zal ook dan i.v.m. de Covid pandemie
wel een QR-code nodig hebben. Lastig, maar
ook veilig moet je maar denken.
Graag tot zaterdag 8 januari a.s.!
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In het Vers&Lekker winkeltje in de Slijkstraat pakken de medewerkers graag voor u
de pakketten in met onze sap-/wijnflessen
of andere Elmare producten, zodat het een
leuk streekpakketje /cadeau is. Mogelijk een
origineel idee voor de komende kerstvieringen
tezamen met diverse andere producten en
originele met de hand gemaakte cadeautjes.
Het museumwinkeltje of de andere musea
in Het Vlaemsche Erfgoed zijn tijdens de
wintermaanden tevens open. Een kijkje in
het verleden!
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 geproduceerd worden proeven. Meer informatie via
www.versenlekker.com of via 06-22819530.
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Tassenactie voor
voetbaljeugd
Groede - Cadzand

Fase 3 + 4
met Cadzand/
Groede O8-2

De komende weken vindt
er een speciale actie plaats
van voetbaltassen voor de
voetbaljeugd van Groede
en Cadzand.

Vanaf dit seizoen is het
pupillenvoetbal (O8 t/m
O12) verdeeld in blokken
of fasen. Reden hiervoor
is om te komen tot gelijkwaardiger indelingen
en kortere reisafstanden.
Inmiddels zijn blok 1 en
blok 2 afgewerkt. Vanaf 22

Met medewerking van
Groede Podium kan tegen
een geringe bijdrage een
voetbaltas (2 maten) en/of
backpack worden aangeschaft. Bestellen kan via de
uitgereikte bestelbonnen.

Cadzand/Groede O16-1 & O17-1: Cupfighters!
De O16-1 strijdt op dit moment
nog mee op twee fronten.
In de najaarscompetitie
staat het team, met nog 3
wedstrijden te gaan, op de
eerste plaats. In de 4e klasse
met leeftijdgenoten van o.a.
Arnemuiden O16-1, SSv’65
O16-1, Zaamslag O16-1,Goes
O16-1 en FC Axel O16-1 is
Zeelandia/Middelburg
O16-2 de grootste
concurrent.
Het verschil is
slechts 1 punt,
waarbij onze
jongens wel 1
wedstrijd minder
hebben gespeeld.
In de jeugdbeker
werd er in de
1e en 2e ronde
gewonnen van
resp. Arnemuiden
O16-1 en Corn
Boys O16-1. In de
3e ronde wacht
24
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SSV’65 uit Goes. Op 18
december is Cadzand het
decor van deze wedstrijd.
Ook de O17-1 doet het goed
in de beker. Nadat er van
Graauw O17-1 en Jong Ambon
JO17-1 werd gewonnen,
werd er eind november ook
gewonnen van HSVC’20
O17-1

met 1-3. Achteraf groot feest
in de kleedkamers! In de
volgende ronde wacht
Apollo 69/DWO 15 JO17-1.
Deze wedstrijd staat gepland voor eind januari.

januari 2022 begint het 3e
blok. Dit gaat gepaard met
het competitie debuut van
Groede O8-2. Na de nodige
trainingen is er voor de

Tractoren
by Night
Op donderdag 30 december organiseert
het AJK WZVL (Agrarische Jongeren
Kontakt West-Zeeuws Vlaanderen) een
verlichte rondrit met tractoren en trucks
door West Zeeuws-Vlaanderen.

allerjongsten de mogelijkheid zich echt voetballer te
noemen en te mogen spelen
tegen de leeftijdsgenootjes
van andere verenigingen.

De route start bij Draaibrug en gaat daarna
langs Aardenburg, St. Kruis, Oostburg,
Schoondijke, Breskens en Groede. Kom
kijken en bewonder de voertuigen, maar
houd wel rekening met de geldende
maatregelen rondom COVID-19. Naar
verwachting zal de stoet tussen 20 uur
en 21 uur door Groede rijden. Komend
vanaf Breskens, richting Oostburg. Naar
verluidt zullen er ook Groese tractoren
in de stoet te bewonderen zijn.

De Dorpsomroeper	

25

‘t Muziek

Excursies
Waterdunen is een
gebied van zo’n 350 hectare
dat nog volop in ontwikkeling is. Hier komen
natuur, recreatie, kustversterking en aquacultuur
samen.
Samen met de gids gaan we
Waterdunen verkennen.
We maken een wandeling
van 4,5 km langs de zilte
landbouwgronden en
de vogeleilanden in het
getijdengebied. Tijdens de
wandeling kom je meer te
weten over onder andere de
kustversterkingswerken, de
plannen voor het recreatiegebied en de reeds aanwezige
èn toekomstige natuurwaarden.

Aanmelden
Reserveren is noodzakelijk
en kan via www.hetzeeuwselandschap.nl
Startpunt
Hof Waterdunen. Navigeer
naar Hogedijk 1 in Breskens.
Vanaf daar rijd je door over
een onverharde dijkweg.
Naast de dijk, op lager terrein,
zie je Hof Waterdunen liggen.
Je kunt gratis parkeren op het
erf van de boerderij. Loop dan
door tot achter de grote schuur,
bij het ontvangstgebouw
(gebouw met de glazen gevel).

Kosten
Volwassenen: € 4,- p.p.,
kinderen tot 16 jaar € 2,- p.p.
Dit bedrag graag contant en
gepast betalen aan de gids.
Data 2021
• Di. 21 december 2021 om
14:00u
• Di. 28 december 2021 om
14:00u
• Za. 8 januari 2022
om 14:00u
Meer info
www.hetzeeuwselandschap.nl.

• De excursie duurt ca 2,5 uur.
• Draag schoenen die nat en vies mogen worden,
want we lopen ook over onverharde paden.
• Honden zijn tijdens de excursie niet toegestaan.

Helaas is dit de laatste
Dorpsomroeper van 2021.
Waar we in de vorige editie
nog goede moed hadden
op wellicht een Volkskerstzang, moeten we nu alsnog
melden dat deze ook dit jaar
niet door zal kunnen gaan.
Tijdens de persconferentie
eind november kregen we
te horen dat er de daaropvolgende 3 weken niet meer
gerepeteerd mocht worden
na 17:00 uur. Met als gevolg
dat we zeker tot 19 december
alles moesten stilleggen en
dus ook de Volkskerstzang
niet door zal kunnen gaan.
Indien de besmettingen
en daarbij de ziekenhuisopnames weer naar beneden
gaan, zal er wellicht een
kleine mogelijkheid zijn
om begin volgend jaar weer
te kunnen starten met de
repetities. We zullen het

echter moeten afwachten
hoe alles loopt.

Gelukkig konden we op
zaterdag 20 november wel
een rondgang verzorgen
voor Sinterklaas en de pieten!
Het was gelukkig droog
en er waren weer heel wat
families op de been om in de
rondgang mee te lopen. Het
is altijd een gezellige tocht
in Groede.
Ondertussen zijn ook de
donateursbrieven weer
rondgebracht in Groede en
Breskens. Bent u nog geen
donateur, maar wilt u dat wel
worden? Dan kan dit door
een donatie over te maken op
NL47RABO 0139 491 805
t.a.v. Muziekvereniging
Breskens-Groede onder vermelding van donatie 2021,
uw naam en adresgegevens.

U ontvangt dan voor 2022
een persoonlijke donateursbrief. Ook mag u natuurlijk
eenmalig een donatie
overmaken. Graag willen
we u via deze weg hartelijk
danken voor uw donatie en
steun aan onze vereniging.
Ook in 2022 zullen we u op
de hoogte houden van het
wel en wee van de vereniging
en natuurlijk melden we
het zeker ook, zodra er weer
plannen voor een concert
zijn.
Verder willen we u alvast
hele fijne Kerstdagen en een
gezond 2022 toewensen!

Op tweede Kerstdag is er van 10:00u tot 17:00u
een Garage Sale aan de Kruisdijk 5. Allen welkom!
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De Groese Top 2000
Lijstjes, lijstjes, lijstjes...
het is weer die tijd van het
jaar! Lijstje maken voor
Sinterklaas, lijstje maken
voor Kerst, lijstje met
voornemens, lijstje met
hoogtepunten, lijstje met
dieptepunten, lijstje met
wat je beter gaat doen, lijstje
om in te lijsten, witte lijsten
met sambal bij. Afijn, je
wordt knettergek van al die
lijstjes die je moet invullen
in december. Maar er is één
lijstje in december waar ik in
de voorgaande elf maanden
al mee bezig ben; de Top
2000 lijst.
Op het gebied van muziek
ben ik te vergelijken met
zo’n voetbalsupporter op de
Schotse tribune die er geen
snars verstand van heeft, die
qua fysiek, spelinzicht en
conditie nog niet de veters
mag strikken van de vierde
official en die 90 minuten
commentaar heeft op de
tactiek zonder te weten wat
het verschil is tussen een
ingooi en een vrije trap,
maar uiteindelijk wel een
pure liefhebber is van het
spelletje. Zo’n supporter

ben ik op het gebied van
de muziek. Ik weet het
verschil niet tussen de F en
de G sleutel, laat staan het
verschil tussen de zwarte
en witte toetsen op een
piano. Ik kan geen enkel
instrument bespelen, op
misschien de triangel na,
maar zelfs dat zie ik mezelf
nog uit de maat bespelen.
En teksten kan ik perfect
fonetisch meezingen, maar
vraag me niet waar dat
liedje nu precies over ging.
Ik ben zo’n persoon die voor
de openingsdans van een
huwelijk het nummer Time
To Say Goodbye van Andrea
Bocelli aanvraagt, omdat het
zo’n lekker wals nummertje is.
Maar een liefhebber van
de muziek ben ik zonder
meer, mijn muzieksmaak
loopt uiteen van ACDC naar
Pavarotti en van de Rolling
Stones naar André Hazes.
Dat maakt het opstellen van
de TOP 2000 lijst dan ook
altijd een feest en tegelijkertijd een hels karwei. Om te
beginnen pak ik de lijst van
vorig jaar erbij en kijk ik
welke nummers ik nog leuk

vind. Nou, van de 35 nummers, blijken dat er vaak 34
of meer te zijn. Daar begint
al de stress, want ja, ik heb
in de afgelopen 11 maanden
ook nummers opgespaard
die ik dit jaar “sowieso” in
mijn top 2000 lijst zou zetten.
Echter is NPO Radio 2
kei- en keihard en staan ze
geen 38 of 36 nummers toe,
nee, 35 is het maximum.
Tsja, dan moet je keuzes
maken; pak ik nummers
uit de jaren ’50 en ’60 van
the Everley Brothers en
Frank Sinatra? Kies ik voor
Nederlandse nummers
zoals Dorus met de Twee
Motten? Of ga ik voor de
destijds hippere muziek van
Nederlandse bodem van
de Golden Earring? Kies ik
voor van die controversiële
nummers zoals Nirvana
met Rape Me of kies ik voor
muziek met diepere lagen
van betekenis zoals Hotel
California van the Eagles?
Ik durf ook nog wel eens
politieke statements te
maken zoals ‘Welterusten
meneer de president’ van
Boudewijn de Groot, niet

Deze rubriek is vernoemd naar een bekende quote van één van de prominenten van Groede,
te weten Piet Brakman. In zijn veel mee gezongen nummer “De mensen, ze zeggen” refereert
hij naar de alledaagse gesprekken die plaats vinden op lokale plekken zoals een hoek van de
straat, of gesprekken die gevoerd worden “mee een pint int cafe”. Geen zakelijke gesprekken
met financiële of economische onderwerpen, maar luchtige en vluchtige gesprekken met meer
woorden dan inhoud. Het is voor die gesprekken dat deze rubriek is geschreven. Na het lezen
van deze rubriek zult u met een vraag blijven zitten, die u tijdens zo’n alledaags gesprek eens
kunt bespreken en bij voorkeur natuurlijk op d’n oek van de straate.
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dat ook maar iemand daar
van wakker gaat liggen
wanneer ik dat nummer in
mijn lijstje zet overigens.
Ook probeer ik elk jaar wel
een lokaal nummer in mijn
lijst te zetten. Vorig jaar had
ik het nummer Combine
van “van Talud” opgenomen.
Die had de eindlijst helaas
niet gehaald, maar dat vind
ik zo’n prachtig nummer.
Die tekst; “Met de grond
onder m’n klompen als m’n
werkgever”, ja veel Zeeuwser
kan het niet volgens mij.
Heb wel eens geopperd bij
die mannen dat ze hem
moeten vertalen in het
Engels om internationaal
publiek te trekken, maar
goed; “With the ground
under my wooden shoes as
my boss” bekt nu ook niet
zo lekker eerlijk gezegd.
Het zijn keuzes, keuzes
en nog eens keuzes. En

als je lijstje dan eenmaal
klaar is nadat je eindeloos
nummers hebt toegevoegd
en uiteindelijk toch weer
hebt verwijderd, om ze
uiteindelijk toch weer toe
te voegen en je de lijst wel
20 keer bent nagelopen of
er toch echt niks in mist,
pas dan druk je met nog 5
minuten voor de deadline
op de knop ‘versturen’. En
als die eenmaal verstuurd
is en je tevreden achterover
gaat zitten, kom je er achter
dat je toch nog een nummer
gemist hebt. Zo gaat het
elk jaar weer en zo zal het
ook dit jaar gaan. Ik ben erg
benieuwd of dit proces voor
andere Groedenaren bekend
voorkomt.

nummer zou er in de Groe
nu op één komen? Wat
denken jullie, zullen we het
eens testen? Tuurlijk, dat
gaan we doen! Stuur voor
30 december je top 10 door
naar de redactie van deze
Dorpsomroeper. Dan vraag
ik aan de mensen van de
redactie of ze zo’n Spotify
lijstje willen aanmaken
“De Groese Top 2000”.
Hij zal vast wel al online
en openbaar staan bij het
verschijnen van deze
Dorpsomroeper. Op vrijdag
31 december tussen 16 en
17 uur draaien we dan de
top 10; natuurlijk op d’n
Oek van de Straate. Ben
benieuwd wat er op 1 gaat
komen, lopen we om 17 uur
dan de polonaise op de Snollebollekes of gaan we toch
moeten walsen op Time To
Say Goodbye van Andrea
Bocelli?
S.Z.

Waar ik eigenlijk
nog meer benieuwd
naar ben; hoe zou
de Groese Top 2000
er uit zien? Welk
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Vooruitblik
Tegen alle verwachtingen
in konden we dit jaar
toch nog een paar concerten organiseren, helaas
met wat minder publiek
dan we gewend waren.
We hebben genoten van
een uitgesproken Tim
Knol, een intense Jan Rot,
een wat ontstemde Hans
Vandenburg en een zinderende King of the World.
Al met al flink genieten,
zeker na zo’n lange periode van uit- en afstel.
De optredens voor 2022
staan al een tijdje ingepland,
en de kaartverkoop loopt al.
Wat staat ons te wachten op
die zaterdagavonden in de
Grote Kerk? Tenminste, als
het een beetje meezit…

26 maart:
JW Roy (met band)

JW zingt in het Engels, in
het Nederlands of in het Brabants. Hij speelt altijd vanuit het hart en de nummers
die op dat moment goed
voor hem voelen. Komend
voorjaar maakt hij een
‘speciale gebouwen-tour’
en daar past de Grote Kerk
uiteraard goed bij. Samen
met zijn vrienden Ruud van
den Boogaard en Gabriël
Peters (de bezetting van
destijds) brengt JW o.a. een
30
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Really Made It zullen daar
ongetwijfeld op voorkomen.
Het is erg leuk om de Grote
Kerk terug te zien in het
toerschema van Gruppo:
we hebben een mooi plekje
tussen alle grote popzalen!

16 juli:
Stephanie Struijk
(met band)

ten album tot nu toe. Haar
eigen songs zijn zonder
uitzondering creaties met
een lyrische kwaliteit, met
uitstapjes naar de film-noir
soundtracks van David
Lynch en de bête noire van
Nick Cave. Dit album zal
centraal staan in haar optreden met band in de Grote
Kerk, aangevuld met het
beste uit haar lange carrière.

17 september:
Massada

ode aan de albums die 15 en
10 jaar geleden uitkwamen
(‘Laagstraat 443’ en
‘Ach, Zalig Man’). Intiem en
oprecht. Over bijzondere
plaatsen, op bijzondere
plekken!

28 mei:
Gruppo Sportivo

Het is alweer ruim 40 jaar
geleden dat Gruppo in
onze omgeving te zien was:
op 12 januari 1979 werd

de Vismijn in Breskens
bijna afgebroken, de vloer
golfde… Een golvende vloer
zullen we in de Grote Kerk
vermoedelijk niet zo snel
meemaken, maar dat het
dansen wordt is zeker. Gruppo speelt in de volledige
bezetting haar meest op
Spotify gestreamde nummers, een setlist met louter
Nederpopklassiekers dus.
Hey Girl, Beep Beep Love,
Tokyo, Rock ’n Roll en Disco

Stephanie Struijk schrijft
persoonlijke verhaaltjes in
liedjes. Misschien ken je
haar nog wel onder de naam
‘Stevie Ann’, ze bracht toen
op 18-jarige leeftijd haar
debuutalbum uit waarmee
ze onder andere op Pinkpop
stond. Het album werd
beloond met een Zilveren
Harp. Begin dit jaar kwam
haar single ‘Fijn zo’ uit, en
afgelopen juni werd ‘Alsof je
hier nog bent’ uitgebracht.
Beide singles zijn een
voorproefje van Stephanie’s
komende album. Op het
moment van schrijven toert
zij samen met de Vlaamse
zangeres Eva de Roovere
langs de theaters.

Dit wordt een feestconcert
waarvan we vermoeden dat
het weer uitverkocht kan
zijn, zeker gezien de zomerse klanken en de toeristen
die West Zeeuws Vlaanderen rond die tijd bezoeken.
Maak u gereed voor de

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

Kaarten via:

grotekerkgroede.com
(e.v.t. met ‘3 Koningen
dinerarrangement’)

20 augustus:
Mathilde Santing
(met band)

September 2019 verscheen
Santings indrukwekkende
album “Troublemaker”,
haar meest intens geladen,
confessionele en ongezouDe Dorpsomroeper	
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Terug in de tijd met de
Dorpsomroeper Groede
Voor deze rubriek duiken
we graag eens in ons archief
met oude Dorpsomroepers.
Ons oog viel daarbij op een
stukje wat geschreven is
in de Dorpsomroeper van
juni 1997, wat gaat over een
mogelijk Groes Gangenstelsel.
Toevallig kwam dit ook ter
sprake bij het interview
wat we voor Nieuw in
Groede hebben geschreven
in deze Dorpsomroeper, de
nieuwe bewoners Saskia
en Robert-Jan hadden ook
al geruchten gehoord over
gangenstelsels die tot in
de buurt van hun woning
aan de Noordstraat zouden
moeten lopen.

In de Dorpsomroeper van
1997 staat het stukje naast
een pagina vol leuke oude
advertenties van voormalige
Groese bedrijven, o.a. Slagerij
Bart & Sabine v.d. Luyster,
Tweedehandskleding
Catalina, Benzinestation
Fa. Risseeuw en Restaurant
de Groe aan de Zeeweg 4.
In het stukje met de titel
‘Gangenstelsel’ staat het
verhaal ook als gerucht
omschreven:

“Volgens “overlevering”,
“naar horen zeggen” en
zoals “het gerucht” gaat
bevindt zich onder de Markt
nog steeds een stelsel van
gangen die verbonden zijn
met de N.H. Kerk. Deze
gangen, die in de 15e eeuw
zouden zijn aangelegd,
hadden de functie van riool
en vluchtweg. Ze zouden
de kerk met de kelders van
omliggende huizen verbinden. Om welke panden het
gaat en op welke diepte de
gangen liggen is onbekend.”

Helaas ontbreken bij de
redactie de opvolgende
Dorpsomroeper edities, dus
of hier destijds nog reacties
op zijn gekomen of verdere
opvolging aan is gegeven,
is niet bekend. Maar we
zijn natuurlijk wel heel benieuwd! Weet u meer over
een mogelijk gangenstelsel
onder de Markt van Groede?
Of weet u wat er destijds uit
dit stukje is voortgekomen
aan informatie, dan horen
de redactieleden dat graag.
Bel ons, spreek ons aan of
stuur een mail naar dorpsomroeper@gmail.com.

We zijn nog steeds op zoek
naar oude Dorpsomroepers
of natuurlijk Dorpsomroeper
gerelateerde documenten.
Mocht u als lezer misschien
nog stukken uit het verleden
hebben liggen die we
mogen inzien of overnemen, horen we het graag!
Mocht u zelf eens eens een
kijkje willen nemen in onze
collectie met oude Dorpsomroepers, bent u ook van
harte welkom.

Gezien in Groede
Halverwege december was er plots een
kleine wijziging aangebracht op de plaatsnaamborden van Groede. Waar onze
dorpsnaam normaal gezien ‘Gem. Sluis’
als onderschrift heeft, werd dit door nog
onbekende daders vervangen door een
sticker met ‘Vakantiedorp’.
Een kleine steek onder water richting
de gemeente Sluis, waar er een flinke
discussie en verdeeldheid heerst over het
voorstel wat het college van Sluis heeft
gedaan aan de gemeenteraad omtrent
het Kader toeristische verhuur 2022. Er
ligt een omstreden voorstel op tafel om
een kader vast te stellen met registratieplicht met handhaving, maar zonder een
vast aantal-dagen-criterium. Een levend
onderwerp binnen de gemeente; in de
zomerperiode waren er al 468 zienswijzen
ingediend op het voorgenomen besluit en
waarschijnlijk is het laatste woord er nog
niet over gezegd.
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Beelden zeggen vaak meer dan
woorden. Hieronder een korte
fotoreportage van gebeurtenissen
uit de afgelopen periode.

Wandelroutes Waterdunen
volledig open
Sinds 9 december zijn alle wandelroutes
in Waterdunen open voor publiek.
Gedeputeerde Anita Pijpelink opende op
die dag samen met Rob van Westrienen
(directeur Het Zeeuwse Landschap) en
Bart van Schilt (directeur aannemer
Van Eekeren en Van Schilt) het westelijke
deel van Waterdunen met de oranje
Vogelroute. Er zijn nu drie routes: de
blauwe Golfroute (9 km), de groene
Zeekraalroute (4,5 km) of de oranje
Vogelroute (5,5 km). Als je het hele gebied
wilt verkennen, kies dan voor de blauwe
wandelroute die langs de rand van
Waterdunen loopt. De komende twee
jaar worden de recreatiewoningen van
Molecaten gebouwd, zij hopen in het
voorjaar van 2023 de eerste gasten
te kunnen ontvangen. Daarnaast zal
er verder worden gewerkt aan de
inrichting van het gebied (o.a. een
speelnatuur en ‘onthaalkamer’ van
Waterdunen aan het parkeerterrein bij
de waterzuivering/Puijendijk).

Intocht Sinterklaas
Sinterklaas heeft Groede weer
bezocht met een gezellige optocht en
een leuke afsluiting op de muziektent.
Een gezellige middag met een erg
leuke grote opkomst!

Ploegen met oldtimers
Op 16 oktober organiseerden
enkele oldtimerliefhebbers een
moment om met hun oldtimers
te ploegen. Op een perceel
bietenland in Groede werd er
geploegd. Onder andere met
een Caterpillar D4 met een
4-schaar Ransomes rondgaande
ploeg, een Ferguson FE 35 met
Maring kantelploeg, een Massey
Ferguson 65 met Rumptstad
2-schaar wentelploeg en een
Massey Ferguson 175 met
2-schaar Niemeyer wentelploeg.
Foto’s zijn van Kees de Nood en
gepubliceerd op agrifoto.nl
(www.agrifoto.nl/nieuws/log/12087)
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Luiercontainer
Sinds een maand staat er een
speciale verzamelcontainer voor
babyluiers bij ’t Torentje. Een
hele goede oplossing voor de
overvolle zwarte containers bij
veel gezinnen. Ouders met kleine
kinderen kunnen zich aanmelden
via het aanmeldformulier op
www.sluisaandebak.nl of
door te bellen naar 140117.
Zij krijgen vervolgens via een
e-mail toestemming waarmee
zij gratis de babyluiers, in een
afgesloten afvalzak, naar de
verzamelcontainers kunnen
brengen. Een bedankje naar
de Gemeente Sluis namens de
gezinnen in Groede
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Spu lle n vo or he t
go ed e do el

Heel hartelijk dank

Hebt u overtollige spullen, zoals speelgoed, spelletjes, puzzels, servies, (kinder)
kleding enz. en ziet alles er nog netjes
uit? Dan houden we ons graag aanbevolen, zodat we ook volgend jaar weer
een goed doel in onze regio financieel
kunnen steunen. Een telefoontje of
een mailtje en ik kom de spullen dan
graag bij u ophalen (tel. 371704 of
via jenjdebert@zeelandnet.nl).

Helaas valt er niet veel te
melden in deze onzekere
tijden, je wordt zo ingehaald
door de nieuwe realiteit
en de daaraan verbonden
regels. Het blijft bij een kort
bedankje i.v.m. de Rabo
Club Support actie.
Onlangs hebben we namelijk het mooie financiële
resultaat mogen ontvangen
van de Rabo ClubSupport
2021. Iedereen die een
stem heeft uitgebracht
op onze vereniging:
HEEL HARTELIJK DANK.
Met vriendelijke groet
Namens Soos Groede

Escape
at Sea zoekt
personeel
Ben je op zoek naar een leuk bijbaantje?
Dan ben je bij Escape at Sea aan het goede
adres! De escaperoom boven de Groese
Duintjes zoekt nog mensen die willen komen
werken in de weekenden of schoolvakanties.
Is dit iets voor jou? Of wil je er graag meer
over weten? Stuur dan een mailtje
naar: marieke@escapeatsea.nl

Piet Klaaijsen

Dig ita le
Do rp so mroe per
on tva ng en?
Mocht u mensen kennen die de
Dorpsomroeper graag digitaal willen
ontvangen (of wilt u hem graag zelf
digitaal ontvangen), stuur dan een
mail met naam en mailadres naar
dorpsomroeper@gmail.com. De vraag
was gekomen om hier een mailinglijst
voor op te stellen, en daar willen we
graag gehoor aan geven. Na het uitkomen
van de Dorpsomroeper, zullen we de
digitale versie sturen naar degene die
zich hebben aangemeld voor
deze mailinglist.

Starters op de
woningmarkt
gezocht
Bent u starter en wilt u in Groede komen
wonen? Meldt het aan de dorpsraad
Groede, via dorpsraadgroede@gmail.
com. Zij proberen een beeld te krijgen van
de belangstelling en kunnen u wellicht op
weg helpen met uw zoektocht.

o n d er n em er in d e
g em ee n te Slu is?

Het ondernemersloket
van
Sluis stuurt periodiek int de gemeente
eressante en
relevante nieuwsbrieven
de AVG kunnen zij dit allerond. Vanwege
de ondernemers die zic en sturen naar
aanmelden. Wilt u op de h hier ook voor
relevante zaken binne hoogte blijven van
voor u als ondernemer?n de gemeente Sluis
Me
ondernemen@gemeen ldt u dan aan via
de nieuwsbrief “Nieuws tesluis.nl voor
voor ondernemers”.

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.
36
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Aanleverdata
Dorpsomroeper
2022
Dit was alweer de laatste editie
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:
> 1e uitgave
25 januari
15 februari
> 2e uitgave
25 maart
15 april
> 3e uitgave
25 juni
15 juli
> 4e uitgave
25 september
15 oktober
> 5e uitgave
25 november
15 december

Uiterlijke
aanleverdatum:
In de brievenbus:

Elke bewoner van Groede kan
deze Dorpsomroeper ontvangen.
Kent u iemand die de Dorpsomroeper niet ontvangt, laat het
ons weten via dorpsomroeper@
gmail.com.
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18 december
Tentoonstelling
Theo Jordans
“Papierzang”
Van 12:30u tot 16:30u
in het atelier van Theo
Jordans (Schuitvlotstr.
28) en op Viervaart
(Barendijk 5)
21 december
Excursie
Waterdunen
om 14:00u
Zie p.26
26 december
Garage Sale
Kruisdijk 5
van 10u tot 17u
28 december
Excursie
Waterdunen
om 14:00u
Zie p.26
29 december
Oliebollenactie
tbv Grote Kerk Groede
Zie p.8
29 december
Kerstmiddag
programma
Adrie Oosterling
in de Twee Duiven
Zie p.20

Activiteiten
in Groede
30 december
Verlichte rondrit
met tractoren en trucks
Zie p.25
8 januari
Excursie
Waterdunen
om 14:00u
Zie p.26
8 januari
Concert
Qingzhu Weng
in de Grote Kerk Groede
Zie p.21

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!

31 januari en
7 februari
BHV herhalingscursus
Zie p.11
Vader Jacob
maaltijden
12 maart		
De gezamenlijke
NL Doet
maaltijd “Vader Jacob”
de Dorpsraad zoekt nog is weer opgestart en
leuke projecten om aan valt ook nog steeds
te pakken op deze dag
goed in de smaak. Dit
Zie p.5
vindt plaats elke laatste
woensdag van de
26 maart		
maand. Indien u hierGroede Live!
aan wilt deelnemen
presenteert
kunt u zich opgeven
JW Roy (met band)
bij Piet Brakman, teleZie p.30
foonnr. 0117 371402.
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