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Inhoud

De volgende Dorpsomroeper verschijnt op  
15 april 2022. Aanleveren kopij voor 25 maart 
2022 via email redactie. Foto’s en afbeeldingen 
niet in documenten verwerken, maar liefst in 
origineel formaat aanleveren.

Woord vooraf

De Dorpsomroeper 
is ook online te lezen 
via www.groede.net
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Een gloednieuwe, bruisende en volle Dorpsomroeper. De eerste 
van 2022. Eentje waarvan we nu al weten dat deze legendarisch 
zal worden.. Waarom zou u denken? Nou.. Er zitten wat 
verrassingen aan te komen, want we zitten aan het einde van de 
coronapandemie. In ieder geval, wij hopen daar enorm op!

De meeste van ons zijn gevaccineerd en ondertussen geboosterd. 
De hoge heren uit Den Haag hebben besloten om de teugels 
te laten vieren en dan begint het bij ons van de redactie te 
kriebelen. We hebben zo op het gemak eens zitten brainstormen 
wat dat betekent voor ons als Groedenaren. Kermis, Jaarmarkt, 
Kindervakantieweek, Old Timer Weekend, Groede Festival en wat 
al nog meer. Groede mag en kan weer. In de wandelgangen hebben 
we vernomen dat de eerste vergunningen voor de evenementen de 
deur uit zijn en dat er veel comités bij elkaar aan het komen zijn 
om de eerste plannen te maken. Of het allemaal doorgaat zoals 
we gewend zijn, dat weten we nog niet. Hou daarom ook de social 
media goed in de gaten!

Weten we als Groedenaren nog wel hoe we dit allemaal moeten 
doen? Iets organiseren, een feestje vieren en een pintje in het café 
drinken. Of wat dacht u van uw favoriete tennisser of voetballer 
aanmoedigen? Oh, wat kijken we hier naar uit! Wij denken dat 
iedere Groedenaar hier wel in gaat slagen! 

Maar eerst even terug naar het hier en nu, want deze editie van  
de Dorpsomroeper is weer goed gevuld met veel nieuws van in  
en rondom het dorp. Groede ontwaakt langzaam uit zijn 
winterslaap. In deze editie leest u onder andere over het project 
Topgebied Groede, over het nieuwe Hoogtij Festival Groede,
 over een langlaufparcours in de Nieuwe Wijk en 
ontvangt u een uitnodiging om eens een kijkje te 
komen nemen in het nieuwe 
Brouwerslokaal aan de Blekestraat. 

Een hoop om naar uit te kijken, 
dus wij wensen u weer 
veel leesplezier.

De Redactie. 
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Nieuws v/d
Dorpsraad

Politiek café 
Groede 
Op woensdag 16 maart 2022 
zijn het weer gemeente- 
raadsverkiezingen. Om u 
goed geïnformeerd naar 
de stembus te laten gaan, 
organiseren we weer een 
politiek café. Deze zal net 
als 4 jaar geleden in de Gro-
te Kerk op de Markt worden 
gehouden. Op maandag 7 
maart bent u van harte wel-
kom vanaf 19:15 uur, zodat 
om 19:30 uur het debat kan 
beginnen. Heeft u vooraf al 
onderwerpen die u graag  
besproken ziet worden 
tijdens dit debat, laat het 
ons weten via dorpsraad-
groede@gmail.com.

Vitaal West 
Zeeuws-
Vlaanderen
Binnen de gemeente Sluis 
is er een groot project 
opgezet omtrent Vitaal 
West Zeeuws-Vlaanderen. 
Op 20 december zijn wij 
hierover geïnformeerd door 
de gemeente Sluis. Het ging 
hierbij voornamelijk over 
het informerende stuk en 
hoe het project vorm gaat 
krijgen. Voor meer infor-
matie verwijzen wij u graag 
naar de project pagina op 
de website van de gemeente 
Sluis onder Bestuur en  
Organisatie en vervolgens 
bij Projecten. Wij horen 
graag van u hoe u tegen 
het project aankijkt, zodat 

Parkeerterrein 
herinrichting
Zoals in een eerdere editie 
van de Dorpsomroeper 
aangegeven, zijn we aan 
het kijken naar het ver-
keersveiliger maken van 
het parkeerterrein voor 
de Meerstromenschool 

en ’t Torentje. Hier is een 
document over opgesteld in 
samenspraak met de basis-
school en voorgelegd aan de 
gemeente. In het kader van 
het Burgerparticipatie proces, 
zijn we aan het kijken of 
dit via het uitdaagrecht of 
gewoon als burgerinitiatief 
ingediend kan worden. 

Groede FIt
Het project Groede FIT gaat 
gestaag door! Het doel van 
dit project is om een plaats 
te creëren in het dorp waar 
jong en oud kan samen 
komen om te bewegen en 
te ontmoeten. We zijn nu 

Stichting ’t Torentje heeft in januari 
een gesprek gehad met wethouder 
Poissonnier over het gebruik van het 
multifunctioneel centrum. Er werd 
gekeken naar de gebruikers, de staat 
en het beheer van het gebouw. Mia 
Elfrink is de contactpersoon van ’t 
Torentje en regelt veel zaken binnen 
de stichting, zoals ook het sleutelbe-
heer en de planning. De wens werd 
uitgesproken richting de gemeente 
om in de toekomst te kijken naar de 
“dorpshuis” functie van het multi- 
functioneel centrum. Dit komt nu 
niet goed tot zijn recht, terwijl het bij 
de gemeente wel staat aangeschreven 
als dorpshuis. 

we deze input in een later 
gesprek met de gemeente 
kunnen meenemen.

in gesprek met de gemeente 
over het gebruik van de grond 
achter de kleedlokalen op 
het terrein van v.v. Groede. 
Het gaat hierbij om welke 
constructie gebruikt zal 
worden, zoals bijvoorbeeld 
erfpacht of bruikleen van 
de grond. Maar ook over het 
beheer en de exploitatie, 
wat te doen als er bijvoor-
beeld iets kapot gaat en 
door wie het onderhoud zal 
worden gedaan. Daarnaast 
wordt er verder gekeken 
naar het ontwerp en de 
financiële mogelijkheden 
door bijvoorbeeld subsidies. 
Meer informatie is te vinden 
op www.groede.net

MFc ’t torentje 
Prijzen 2022
Huur per uur  
• Vergaderruim: € 6,50   
• Gymzaal:  € 8,50 
• Keuken: € 1,50

Huur per dag  
•  Gymzaal + vergaderruimte keuken, zonder 

extra kosten voor opbouw: € 120,-*

•  Beamer per dagdeel: € 10,00

*Andere mogelijkheden in overleg

Diverse dag- en avonduren zijn nog beschikbaar. 
Inlichtingen via torentjegroede@gmail.com

Overleg wethouder 
en stichting ’t torentje

Stemmen in Groede - 
Gemeenteraadsverkiezingen
In maart 2022 vinden in Nederland de Gemeente-
raadsverkiezingen plaats. De dag van de verkiezingen 
is woensdag 16 maart 2022. De stembureaus zijn op 
woensdag 16 maart 2022 geopend van 7.30 tot 21.00 
uur. In Groede kunt u stemmen bij MFC ‘t Torentje 
(Monnikenstraat 2, Groede).
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Zondagmiddag 17 april 2022 
is de Groese Kermiskoers 
alweer toe aan zijn eerste 
lustrum editie. In 2017 is 
de historische kermiskoers 
weer nieuw leven in geblazen 
met een testrit zonder 
winnaar. In 2018 kwam Bart 
van den Hemel als winnaar 
uit de rit, Jan Elfrink pakt 
een jaar later de titel. Jacco 
Ras pakte, tijdens de corona 
variant, in 2020 de titel. 
Bart van den Hemel kwam 
in 2021 wederom als eerste 
over de meet. Met een route 
van een kleine 40 kilometer 
is iedereen met een fiets en 
een gezonde conditie van 
harte welkom om mee te 
rijden voor de prijzen, maar 
vooral voor de gezelligheid. 

Op zondagmiddag 17 april 
2022 zal de helse tocht 
weer van start gaan. Om 
12.30 uur zal er verzameld 
worden bij de Fonteyn 
op de Markt, zodat om 
13.00 uur de stalen rossen 
gestart kunnen worden 
voor een koers doorheen 

De Groese kermiskoers
west Zeeuws-Vlaanderen. 
Geschatte aankomst tijd 
is 16.00 uur op de Markt 
in Groede, maar dit is een 
flexibele eindtijd gezien het 
stempelpost-punt bij cafe 
Greet in St. Kruis.
 
Na het startschot zal het 
befaamde “Rondje rond de 
Markt” worden gereden 
met de titelhouder voorop. 
Opgeven is niet nodig en  
excuses om niet mee te 

doen, worden vaak als on-
gegrond verklaard. Iedereen 
met een koersfiets of iets dat 
daarop lijkt, is dan ook van 
harte uitgenodigd om aan 
te sluiten bij het peleton. 
Kortom, wees welkom voor 
deze speciale Kermiskoers 
lustrum editie!

Begin 2020 was het zowat het 
eerste evenement in Nederland dat 
werd afgelast vanwege de corona 
maatregelen. Maar net voor het ter 
perse gaan van deze Dorpsomroe-
per kregen we het mooie nieuws 
vanuit de Dorpsvereniging dat, 
2 jaar later, de Groese kermis zal 
behoren tot de eerste evenementen 
die weer door zal gaan! u kunt zich 
dus alvast gaan klaarmaken voor 
het schietkraam, het pintje paasei 
en een rondje in de zweefmolen! 

Ook de Groese horeca heeft direct alle 
draaiboeken weer uit de kast gehaald 
en is druk bezig om weer een mooi 
programma in elkaar te draaien voor 
het Paasweekend. 

Hiernaast alvast het voorlopige  
programma voor de Groese kermis 
van 14 tot en met 18 april.

Houd social media in de gaten voor 
verdere ontwikkelingen omtrent de 
Groese Kermis 2022!

kermis Groede gaat door!
Donderdag 14 april  
Pintje Paasei in ’t Overleg
Van 21:00u tot 23:00u zal Hans van der 
Werf optreden in ’t Overleg, met het 
gebruikelijke Pintje Paasei zal hier het 
startschot worden gegeven voor de  
Groese Kermis.

De Groese Duintjes en de 3 Koningen 
zijn druk bezig met het uitzoeken van 
de beste bandjes en artiesten. Waar u 
van vrijdag tot zondag moet zijn: 

Vrijdag 15 april 
de Groese Duintjes

Zaterdag 16 april 
de 3 koningen

Zondag 17 april 
de Groese Duintjes

Maandag 18 april 
Woodworks in ’t Overleg
De afsluiting van de Kermis zal net als de 
opening plaatsvinden in ’t Overleg. Van 
16:30 tot 18:30 zal Woodworks de boel 
voor de laatste keer tijdens deze Groese 
Kermis mee op sleeptouw nemen. 

DE  DORPSOMROEPER 7
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Groede is een nieuw 
festival rijker. Op 4 en 
5 juni zal namelijk het 
Hoogtij Festival plaats-
vinden in het dorp. Een 
tweedaagse muzikale 
belevenis voor jong en 
oud, voor liefhebbers en 
voor ieder die verrast wil 
worden en wil genieten 
van klassieke muziek. 
De organisatie is in 
handen van Cathelijne 
Maat, oud-Groedenaar 
met een grote passie 
voor klassieke muziek 
en ook nog steeds voor 
ons mooie dorp Groede. 

Cathelijne is opgegroeid 
op de Markt van Groede, 
als dochter van de onder 
de meeste Groede- 
naren wel bekende 
ouders Jan en Jet Maat. 
Na haar middelbare 
schooltijd aan het Zwin 
College is ze gaan stu-
deren aan het conser-
vatorium in Arnhem. In 
deze stad is ze blijven 
plakken en woont ze  
inmiddels al geruime 
tijd samen met haar 
man en twee kinderen. 
Na haar studie Klassieke 
Piano is ze als full-time 
pianiste aan de slag  
gegaan. Van concerten 
organiseren tot het geven 
van pianoles, haar leven 
stond in het teken van 
de klassieke piano. Door 
alle ontwikkelingen met 
betrekking tot corona, 

zijn deze activiteiten 
grotendeels tot volledig 
stil komen te liggen. De 
overvolle agenda van 
Cathelijne werd helaas 
steeds leger, maar dat 
gaf wel ruimte om na 
te gaan denken over 
andere zaken. 

Al snel ontstond het 
idee om de culturele 
sector weer een boost 
te geven. Door een 
combinatie van haar 
passie voor klassieke 
muziek en het mooie 
Groede werd een idee 
voor een nieuw evene-
ment geboren. Een idee 
waar ze graag iets mee 
wilde gaan doen en dus 
werden de vrienden 
van de Grote Kerk te 
Groede gecontacteerd. 
Daar vond ze vele 
enthousiaste reacties 
en zodoende werd een 

projectplan gemaakt 
voor een nieuw festival, 
waarbij klassieke muziek 
een plek kan krijgen, 
toegankelijk en in een 
modern jasje. 

En zo begon het balletje 
afgelopen zomer te 
rollen. Samen met wat 
creatieve vriendinnen 
werd de naam Hoogtij 
Festival bedacht, een 
naam gerelateerd aan 
onze kuststreek, maar 
ook aan het thema 
feest. Daarnaast zijn 
verschillende subsidie- 
verstrekkers aange-
schreven en is Cathelijne 
in contact gekomen met 
de Provincie Zeeland 
en de gemeente Sluis 
om het festival te gaan 
realiseren. Ondanks 
de onzekere tijden en 
de weinige ervaringen 
met betrekking tot het 

organiseren van grote 
evenementen, lijkt het 
allemaal vlekkeloos te 
verlopen. Mede door 
de vele steun die ze 
ontvangt van vrienden, 
familie en mensen uit 
het dorp, voelt het erg 
goed. 

En zo mogen we gaan 
uitkijken om op 4 en 5 
juni Hoogtij Festival te 
verwelkomen in ons 
dorp. Twee volle dagen 
met een afwisselend 
programma op ver-
schillende locaties in 
het hele dorp. Er zullen 
lokale gezelschappen 
optreden (o.a. muziek-
verenigingen Groede- 
Breskens en Veronica 
en het Zeeuws-
Vlaams Kamer-
koor), maar ook 
internationale 
artiesten. 

Een gedeelte 
van het 
programma 
zal gratis te 
bezoeken 
zijn en voor 
andere 

optredens zullen vooraf 
tickets te bestellen zijn. 
Hoogtij Festival is nog 
op zoek naar vrijwilligers 
en naar logeeradressen 
voor muzikanten om 
te verblijven. Mocht 
je geïnteresseerd zijn, 
laat het zeker weten 
aan Cathelijne Maat via 
info@hoogtijfestival.nl. 

Meer informatie over 
het festival is te vinden 
op www.hoogtijfestival.nl. 

Vanaf 1 maart start de 
verkoop van de tickets. 
We wensen Cathelijne 
veel succes en kijken 
uit naar een mooi nieuw 
festival in Groede.

8 DE  DORPSOMROEPER
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We zijn blij jullie te kunnen vermelden 
dat we als Stichting afgelopen jaar een 
bedrag van ruim € 2500,- mochten 
overmaken naar onze goede doelen. 
We steunen vooral het Leger des Heils 
in Terneuzen, maar ook andere doelen, 
zoals KWF en Stichting Dorcas, die jullie 
waarschijnlijk kennen van de voedsel-
acties in de winkels en ook Mercy ships. 
Door de verschillende giften kunnen zij 
operaties doen bij mensen in heel arme 
landen.

Dit geld komt van alle metalen en kapotte 
apparaten die jullie bij ons ingeleverd 
hebben, maar ook van de verkoop van 
onze spulletjes via Marketplace. Heel 
hartelijk dank voor jullie steun op wat 
voor manier dan ook.

We gaan gewoon verder op deze manier, 
dus breng vooral jullie metalen en 
kapotte apparaten. We hebben nu sinds 
kort onze eigen ijzerbak, zodat we ons 
ijzer niet zelf naar Terneuzen hoeven te 
brengen. De rest van de metalen brengen 
we wel.

Onze opslag en ons winkeltje zijn ook 
aangepast en wat veranderd, je ziet dit 
op de foto. Welkom op de zaterdag- 
middag, dan zijn wij meestal op de 
Transitoweg 100 in Nieuwvliet. 

Arjan en Karin de Hullu
Mr. A. Roeststraat 10 in Groede, 
Tel 06-36366707

10 DE  DORPSOMROEPER

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 bij onze 
eigen Dorpsomroeper 
‘huisdrukker’ aan de 
Voorstraat. Want wie 
tegenwoordig vanuit 
de Everaarslaan komt 
gereden richting de 
Voorstraat, ziet voor zich 
‘de Ideeënfabriek van 
Pieters’ verschijnen.

Een gewijzigde naam, 
maar wat is er nou precies 
veranderd? “Behalve wat 
administratieve processen 
niet zoveel. De echte veran-
dering heeft al lang plaats 
gevonden. We zijn ons de 
afgelopen jaren steeds meer 
toe gaan leggen op resultaat-
gericht communicatie-en 
marketingadvies over de 
volle breedte van dit vak. 
Daarnaast zijn en blijven 
we trotse uitgever van de 
Badkoerier. Drukwerk en 
middelenproductie zijn dus 
nog steeds onverminderd 
belangrijke onderdelen voor 
ons bedrijf. Eigenlijk zijn we 
heel natuurlijk uit ons oude 
jasje gegroeid. Hoe je het ook 
wendt of keert: creativiteit is 
en blijft ons product. Daar-
bij past een nieuwe naam en 
dito huisstijl: de Ideeënfabriek 
van Pieters!”

Bij de Ideeënfabriek kan je 
terecht voor al je vraagstuk-
ken omtrent branding,  
design, drukwerk, marketing 
& communicatie en online. 
Luisteren, meedenken en 
realiseren is waar ze goed 
in zijn. Ze denken mee en 
soms ook tegen, want met 
kritische vragen kom je tot 
de beste resultaten. 

Nieuwsgierig? Voor een 
bakje koffie zijn ze altijd in, 
ze hebben er zelfs een mail-
adres voor waar je jezelf kan 

aanmelden; koffiedoen@
ideeenfabriek.com of via 
het oude en vertrouwde 
nummer 0117-377170.
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Misschien heeft u het afge-
lopen jaar in de omgeving 
van Groede vroeg in de 
ochtend wel eens een (vieze) 
witte Prius langs de kant 
van de weg zien staan. Naast 
die auto iemand dik aange-
kleed met een verrekijker 
aan haar ogen, raam van  
de auto open en in de auto 
iemand die druk op een 
tablet bezig is. Een enkele 
keer zelfs naast de auto 
turend door een telescoop. 
Wees gerust, dit zijn geen 
voyeurs die vanuit de polder 
aan het ‘schumen zien’, in 
huizen en tuinen zijn we 
niet geïnteresseerd. We 
‘schumen’ wel, maar zoeken 
de polders van Groede af 
naar vogels en andere  
dieren. Niet alle polders, 

maar een bepaald gebied 
wordt door ons bekeken. 
Op de afbeelding ziet u welk 
gebied het is, ook wel het 
Topgebied Groede genaamd. 

In dit gebied wordt door 
onder meer Het Zeeuwse 
Landschap en Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland 
en boeren samengewerkt 
om de biodiversiteit te 
stimuleren. Waarom is voor 
dit gebied gekozen? Vanaf 
de jaren negentig werden 
er al akkerranden aange-
legd door dorpsgenoten. 
Deze zijn te zien vanaf de 
Provincialeweg en vanaf de 
Bramendijk. De combinatie 
van onverharde dijken, lage 
begroeiing en akkerranden 
zorgt aan de noord- en 

oostkant van Groede voor 
omstandigheden waarin 
de patrijs goed kan gedijen. 
Bij een monitoring in 2019 
werden in een relatief klein 
gebied veertien patrijzen 
hanen geteld, dit was niet 
slecht. Het aantal patrijzen 
is hier, vergeleken met de 
rest van Zeeland, behoorlijk 
groot. Voor de ouderen 
onder ons (hier behoort 
schrijver dezes ook toe) zijn 
de aantallen veel minder 
dan vroeger, maar naar 
moderne maatstaven doen 
we het hier niet slecht. 
Naar aanleiding van die 
telling in 2019 is het project 
Topgebied Groede ontstaan, 
als onderdeel hiervan is er 
in 2021 ook een akker met 
strokenteelt aangelegd.

Er moet ook gekeken worden of alle 
inspanningen zin hebben, dan komt 
dus die Prius in beeld. Meer dan eens 
is het gebeurd dat ik mijn verrekijker 
laat zakken en een praatje aan ga met 
voorbijgangers, dit helpt om de achter- 
dochtige blikken te laten verdwijnen.  
Als ik dan enthousiast begin te vertellen 
over wat er allemaal te zien is reageren 
mensen vaak heel verbaasd. Echt waar, 
er leeft meer rondom Groede dan je 
denkt. Nu het voorjaar nadert kan je 
ons ook ’s avonds in de polder tegenko-
men. Nu gaan we niet met de verrekijker 
aan de slag, maar gaan we alleen 
luisteren, luisteren of we de patrijzen 
horen roepen. In de winter zitten ze in 
groepen bijeen, een zogeheten klucht, 
eind februari en begin maart vormen 
de patrijzen koppels om te gaan broeden. 
Een haan roept dan tijdens de balts 
naar vrouwtjes en om zijn territorium 
aan te geven. Door te luisteren krijgen 
we dan een beeld hoeveel paren er on-
geveer zitten. We hopen dat er dit jaar 
weer meer te horen zijn dan vorig jaar, 
of in ieder geval dat het aantal hetzelfde 
is gebleven. Deze aantallen worden 
centraal geregistreerd zodat de ont-
wikkeling van de populatie in de loop 
der jaren kan worden gevolgd, ook in 
vergelijking met soortgelijke projecten 
elders. Oh ja, nog een kleinigheid, in de 
periode van februari tot april zou het 
fijn zijn als er geen loslopende honden 
het land in gaan, dat geeft de patrijs alle 
kansen. Zodat we nog trotser kunnen 
zeggen: Groede is top, een Topgebied.

Groede is top en ook een topgebied
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te stellen en het onderlinge contact met 
alle klasgenootjes te hebben. Tijdens die 
quarantaineperiode vond de persconferentie 
plaats, waarbij de minister heeft besloten 
dat kinderen niet standaard in quarantaine 
moesten als zij in contact zijn geweest met 
iemand die positief is getest op het corona-
virus. Kinderen die klachtenvrij waren 
konden vanaf dit moment direct weer naar 
school komen! Deze maatregel bevordert de 
continuïteit van het onderwijs en daar zijn 
we natuurlijk blij mee!  

Bewegend- en 
coöperatief leren
Alle leerkrachten van de Meerstromen-
school volgden enkele cursussen betreft 
bewegend- en coöperatief leren. Bewegend 
leren is buiten (en soms binnen) actief 
bezig zijn met de lesstof. Het brein wordt 
hierdoor in beweging gezet. Er vindt een 
betere doorbloeding van de hersenen plaats, 
er worden nieuwe zenuwcellen aangemaakt 
en er ontstaan meer verbindingen tussen 
zenuwcellen, hierdoor blijft de lesstof 
letterlijk beter hangen. Daarnaast heeft het 
positief effect op de aandacht en concentratie 
van leerlingen. Lessen die leerkrachten 
inzetten m.b.t. bewegend leren zijn soms 
ter aanvulling van bestaande lesstof, maar 
we zetten ze ook in ter vervanging. Wij zijn 
voor bewegend leren en vinden het een 
goede afwisseling! 

We wensen iedereen het 
allerbeste toe in 2022! 

Inmiddels zijn de eerste schoolweken 
in het nieuwe kalender jaar alweer 
verstreken en zat helaas in de tweede 
week al een groep in quarantaine. De 
groep moest op advies van de GGD in 
quarantaine, omdat er meerdere positief 
geteste kinderen in één groep waren. 
De groep is direct overgeschakeld naar 
afstandsonderwijs, waarbij ze enkele 
momenten per dag online kwamen in 
Teams om onder begeleiding van de leer-
kracht(en) lesstof door te nemen, vragen 

Coöperatief leren heet ook wel samen- 
werkend leren. De leerlingen leren de les-
stof van en met elkaar. De gedachte is dat 
zowel de zwakkere als de sterkere kinderen 
van de samenwerking leren. De zwakke 
leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en 
aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, 
omdat zij de stof op een hoger niveau leren 
beheersen als ze het aan anderen uitleggen. 
Naast een cognitief doel is er dus ook 
sprake van een sociaal doel, omdat het de 
sociale vaardigheden bevordert en hierdoor 
bijdraagt aan een positieve sfeer in de 
groep. De achterliggende gedachte van 
coöperatief leren is dat kinderen niet alleen 
leren van de interactie met de leerkracht, 
maar dus ook van de interactie met elkaar.

Wij willen door de inzet van Coöperatief 
leren ook de betrokkenheid en actieve 
deelname van leerlingen bij de lessen  
stimuleren en vergroten. Dit wordt  
gestimuleerd door de coöperatieve werk-
vormen. Er zijn zeventien coöperatieve 
werkvormen, die de leerkracht kan inzetten 
in de les. De werkvormen verschillen in 
tijdsduur, maar ook in complexiteit. Bij de 
werkvormen zijn verschillende samen-
werkingsvaardigheden nodig. De kinderen 
discussiëren samen over de leerstof, ze 
geven elkaar uitleg en informatie en 
vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar 
een oplossing en helpen elkaar. De ene 
werkvorm is geschikt als startopdracht, 
terwijl de andere werkvorm een goede 
verwerkingsopdracht is. De leerkracht zet 
de werkvorm in zoals hij bedoelt is, want 
dan komt hij het beste tot zijn recht.

De werkvormen van Coöperatief leren 
worden bij diverse schoolvakken ingezet. 
De werkvormen zijn met veel enthousiasme 
door de leerlingen ontvangen.
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We willen La-Vie (groep 1), Carice (groep 1), 
Janna (groep 1), Martina (groep 1) van  
harte welkom heten bij ons op de  
Meerstromenschool! 

Kerstlunch
Een week eerder dan gepland vorig jaar, mochten we  
genieten van een heerlijke kerstlunch. Omdat alle 
scholen wegens coronamaatregelen een week voor de 
kerstvakantie al dicht moesten, zou ons kerstdiner niet 
doorgaan. Gelukkig konden we samen een gezellige 
kerstlunch houden, doordat de mama van Bram en Sam, 
papa van Marit en de papa van Laut en Mijs zorgden voor 
heerlijke vers gemaakte soep en frietjes met een snack 
van de Zagerij. Als kers op de taart nog een lekker ijsje. 
We mochten luisteren naar het kerstverhaal en hebben 
een fijne dag gehad samen. 

DORPSWINkEL 
VAN IWAARDEN

Nieuwe uitdaging: 

New Masters  
on tour 2022
5 maart 2022 
Grote kerk Groede 
16.00 – 17.00 uur
 zaal open 15.30 uur

Had ik de lezers van de Dorpsomroeper 
uitgedaagd om naar het concert begin janu-
ari te komen, gaat dat niet door! Gelukkig 
mogen we weer. Kom op mensen; een veel-
belovende violiste en een geweldige pianist 
in De Groe! Komt er maar eens om.

Sinds Tosca Opdam in 2011 het Oskar Back 
Concours won, geldt ze als een van de meest 
opvallende jonge Nederlandse violisten. De 
‘overrompelende muzikale persoonlijkheid’ 
zoals de Volkskrant haar noemde, ontwik-
kelde zich tot een avontuurlijk musicus en 
verdeelt haar tijd tegenwoordig tussen Ne-
derland en de Verenigde Staten. Samen met 
de van oorsprong Oekraïense pianist Victor 
Stanieslavsky brengt Opdam in de Grote 
Kerk te Groede en het Concertgebouw  
(Amsterdam) een programma dat u mee-
neemt van de toverachtige negentiende-eeuwse 
romantiek van Mendelssohn via de vroeg 
twintigste-eeuwse Engelse dromerigheid 
van Elgar naar de eenentwintigste-eeuwse 
wereld van Robin de Raaff die speciaal voor 
Tosca Opdam North Atlantic Light schreef. 
Laat u meevoeren door deze buitengewoon 
grootse violiste en beleef deze intense reis 
door drie eeuwen van nabij.

Op de website: Grotekerkgroede.com zie je 
hoe de kaarten besteld kunnen worden.

Programma:
Tosca Opdam, viool
Victor Stanieslavsky, piano (Israël)

Edward Elgar
Sonate voor viool en piano in e kl. t., opus 
82 (1857-1934)   
I. Allegro. Risoluto
II. Romance. Andante
III. Allegro non troppo

Robin de Raaff
Sonate voor viool en piano nr. 2 ‘North 
Atlantic Light’ (1968) 

Felix Mendelssohn  
Sonate voor viool en piano in F gr. t.
(1809-1847)
I. Allegro vivace
II. Adagio
III. Assai vivace
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Op het moment dat ik dit 
stukje aan het schrijven 
ben, zijn de kwartfinales op 
de Australian open in volle 
gang. Als ik dan zie, hoe 
makkelijk ze de ene winner 
na de andere slaan, denk ik 
vaak: hoe doen ze dat toch?

Denk jij dat ook wel 
eens, dan heb ik GOED 
NIEUWS!!!

Vanaf nu kun je je weer aan-
melden voor de tennislessen 

Ook hiervoor kun je terecht 
op onze website, waar je 
alle informatie terug kan 
vinden.

Is je e-mailadres of andere 
gegevens recent veranderd, 
laat het even weten via 
info@con-forza.nl zodat we 
je goed kunnen bereiken. En 
zo krijg je ook regelmatig de 
nieuwsbrief met interessante 
weetjes en actualiteiten.

Hoe doen ze dat toch ?
die ergens in april van start 
zullen gaan. Ga naar de web-
site www.con-forza.nl en vul 
het inschrijfformulier voor 
tennisles in of geef je op bij 
één van de bestuursleden. 
Wees er snel bij want: vol is 
vol, en zo hebben wij ook 
tijd om alles in te plannen.

Wil je geen tennisles, maar 
wel lid worden van onze 
vereniging? Dat kan, want 
ook nieuwe leden zijn van 
harte welkom bij onze club! 

Onderhoud 
tennisbanen
Begin 2022 zijn de tennis- 
banen letterlijk en figuur- 
lijk op de schop gegaan. 
De afgelopen jaren bleef 
er steeds meer water op 

de banen staan als het had 
geregend, dus was het hoog 
tijd om de bovenste lagen 
van de tennisbanen los te 
maken en te vernieuwen.  
Zo gezegd, zo gedaan. Met 
een heel team aan vrijwil-
ligers en een nieuw aange-
kochte machine om de baan 

Sponsors 
bedankt!
Dankzij onze sponsors 
kunnen we o.a. de  
kinderen die lid zijn 
van LTV Con Forza 
gratis tennisles aan- 
bieden. Vanaf eind 
maart versieren hun 
reclameborden weer 
onze omheining van 
de tennisbaan en vindt 
je ze terug op de tafel-
tjes in de kantine. 

Kan je niet zolang 
wachten en wil je nu 
al weten wie deze 
bedrijven zijn, die onze 
vereniging een warm 
hart toedragen. Ook 
dat kun je allemaal 
vinden op de website, 
waarvoor nu wel weer 
genoeg reclame is 
gemaakt ;-)

te bewerken, is de bovenste 
toplaag losgemaakt en afge-
voerd en is de laag daar- 
onder losgemaakt. Een nieuwe 
toplaag zal nog worden aan- 
gebracht in de komende  
periode en worden aangedrukt 
met een wals. Daarnaast zal ook 
gekeken worden of de drainage 
buizen onder de tennisbanen 
nog goed functioneren, om 
zodoende de afwatering nog 
meer te verbeteren. Binnenkort 
zullen de banen er weer op en 
top bij liggen en bespeelbaar 
zijn voor alle tennis(t)ers uit 
Groede en omstreken. Aan alle 
vrijwilligers die hierbij hebben 
geholpen: Bedankt!
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De eerste competitie- 
wedstrijden zijn inmiddels 
al weer gespeeld en ook 
onze trouwe supporters 
waren weer welkom 
langs de lijnen, dat voelde 
goed! Hopelijk kunnen 
we hiermee de periode 
van lege velden en lege 
kantines weer voorgoed 
achter ons laten. 

Paptaartenderby 
junior
Op zaterdag 5 februari was er 
een heuse Paptaartenderby 
junior. De jongste twee 
elftallen van de vereniging 
mochten hierbij tegen 
elkaar aantreden, de JO8-1 
tegen de JO8-2. De spelertjes 
werden gemengd om de 
krachten wat te verdelen. 
Onder begeleidende muziek 
van ’The Eye of the Tiger’ 

kwamen de spelertjes  
enthousiast het veld op.  
De wedstrijd ging goed 
gelijk op en dat zagen ook 
de vele toeschouwers die op 
de Paptaartenderby waren 
afgekomen. Uiteindelijk  
eindigde de wedstrijd in 7-7 
en had iedereen een erg leuke 
en vrolijke voetbalochtend. 
Alle voetballers kregen een 
heerlijke paptaart, 
met medewerking van  
De Bakkerieje. 

André de Nooijer 
verlengt contract
Het bestuur is verheugd 
te kunnen melden dat 
André de Nooijer ook in het 
seizoen 2022 - 2023 aan het 
roer zal staan van Groede 
1. André is momenteel aan 
zijn achtste seizoen bezig bij 
v.v. Groede en zal volgend 
seizoen dus ook zijn negende 
jaar als trainer aangaan op 
de Groe. Zowel het bestuur, 
spelersgroep en de trainer 
zelf zijn nog steeds positief 
over de samenwerking en 
zien dan ook geen reden om 
dit te veranderen. 

We mogen weer! 
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In de vorige Dorpsomroeper 
schreef S.Z. over de Groese top 
2000. De redactie kreeg veel in-
zendingen en dit smaakt dan ook 
naar meer voor volgend jaar. 

De inzendingen liepen zeer uiteen  
en er zaten wat bijzondere pareltjes 
tussen, echter het nummer Rol-
lercoaster van Danny Vera werd 
meerdere keren genoemd en deze 
Zeeuwse muzikant voert daarom dit 
jaar de Groese Top 2000 aan. 

Hieronder een Top 10 met wat minder 
bekende nummers die werden inge-
diend, door de redactie samengesteld 
in willekeurige volgorde:

 1.  Burbujas de Amor – Juan Louis Guerra
 2.  Samba Pa Ti – Carlos Santana
 3.  Apache – The Shadows
 4.  Kombine – Van Talud
 5.  Deurdonderen – Normaal
 6.  The Dolphines Cry – Live
 7.   Going home by Helicopter  – 10 years after
 8.  Shout – The Trammps
 9.   Yellow Moon – The Neville Brothers
 10.   Mmm mmm mmm – Crashtest Dummies

 Aan iedereen die gestemd heeft,  
 bedankt voor jullie inzendingen!

De Groese top 2000 
evaluatie
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Aan het begin van het 
nieuwe jaar leek ons het 
leuk om jullie een update 
te geven over het project 
“Brouwerslokaal” in  
de oude gymzaal te  
Blekestraat 16.
 
Jullie zullen de afgelopen 
maanden wel gezien 
hebben dat er redelijk wat 
beweging is rond en in 
het pand. Al die busjes die 
door het dorp rijden en al 
die parkeerplaatsen bezet 
houden. Maar wat zijn we 
nou eigenlijk allemaal aan 
het uitspoken?

 
Heel erg in 
het kort:
In 2012 namen 
Marc Menue en 
Stijn Jordans de 
Drie Koningen 
aan de Markt 30 
over. Ze begonnen 
hier met het 
brouwen van ver- 
schillende bieren 
onder de naam 
Marckensteijn.  
Al gauw kwam  
er vraag uit de om-
geving of we bieren 
voor collega horeca-
zaken konden 
brouwen. We zijn 
toen een commer-
cieel biermerk 
gaan ontwikkelen 
en kwamen via de Brouw-
school van Gent waar wij 
mee samenwerken een 
jonge Antwerpse brouwer 
tegen die nu onze brouw-
meester en mede- 
eigenaar is. Met hem konden 
we het biermerk Dutch 
Bargain verder ontwikkelen. 
Dutch Bargain is landelijk 
op meerdere plekken 

verkrijgbaar en we zijn ook 
al bieren aan het verkopen 
in verschillende Europese 
landen. De vraag stijgt. We 
verkopen nu op jaarbasis 
zo’n 2000 hectoliter aan  
slijterijen, horeca, super-
markten en groothandels. 
Door de toenemende ver- 
kopen krijg je ook mensen 
die op zoek gaan naar de 
brouwerij. Die kwamen 
 steevast bij De Drie Koningen 
terecht en dat was niet 
helemaal terecht, omdat die 
bieren daar eigenlijk niet 
meer gebrouwen werden. 
Ook door de stijgende vraag 
zijn we gaan kijken naar 
een grotere brouwerij. Toen 
kwam de Gemeenteschool 
op ons pad en we hebben dit 
pand 5 jaar geleden gekocht. 
Bedoeling was om daar 
een nieuw “thuis” voor de 
brouwerij te gaan maken en 
ook onze bieren daar te brou-
wen. Al gauw bleek dat we 

hier niet de hele productie 
konden huisvesten en zijn 
we op zoek gegaan naar een 
brouwerij die in combinatie 
met het Proef- en Eetlokaal 
wel kon werken. Met een 
jaarproductie van ongeveer 
750 hectoliter uit de school 
moeten we alsnog op zoek 
naar een plek waar we een 
grote brouwerij kunnen 
bouwen. Dit gaan we waar-
schijnlijk doen op een van de 
bekende bedrijventerreinen 
bij ons in de buurt.
 
Een proeflokaal, in de letter- 
lijke zin van het woord, is 
een pand waar je naartoe 
gaat om dingen te proeven. 
Eten, drinken, maar ook 
sfeer. En dat zo goed als 
100% van Zeeuwse bodem.
 
We hebben het pand 
bijna volledig gestript en 
opnieuw opgebouwd. Er 
is een brouwerij van 10 

hectoliter in geplaatst en er 
is in oktober een splinter-
nieuwe bottelarij geplaatst. 
We brouwen er momenteel 
al stevig bier, er komt nu ge-
middeld zo’n 3000 liter per 
week aan bier uit de school.
 
Naast productieruimte 
krijgt de school een horeca- 
functie waar je onder 
andere aan een 11 meter 
massief betonnen bar kan 
plaatsnemen en kan kiezen 
uit 1 van de 30 tapkranen 
die er geplaatst zijn. We 
beschikken over een hagel-
nieuwe restaurantkeuken 
en restaurant waar we een 
lokaal- en biologische kaart 
gaan voeren. We gaan enkel 
werken met lokale producten 
uit de streek! De laatste 
ontwikkeling is dat er grond 
is aangekocht om eigen 
teelt te gaan ontwikkelen. 
Vlees en groenten van eigen 
Zeeuws-Vlaamse grond.

 
De planning is om dit voor-
jaar open te gaan. We willen 
jullie, als mede-dorpsgenoten 
graag uitnodigen om eens te 
komen kijken op zaterdag 5 
maart onder het genot van 
een drankje en een lekker 
hapje uit onze nieuwe 
keuken. Dit vindt plaats 
van 14.00 uur tot 18.00 uur. 
Wees welkom!

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

De Blikken omHeinD tegen vossen
in de afgelopen maanden is er 
rondom het gehele gebied van 
de Blikken aan de Ringdijk een 
vossenraster geplaatst. De omheining 
heeft een klein raster, zodat de vos 
er niet meer door kan. Daarnaast 
is het ook voorzien van verschillende 
schrikdraden, zodat de vos het 
gebied niet meer kan betreden. 

explosief nieuws
Begin januari is de explosieven opruimingsdienst 
Defensie (eoD) uitgerukt naar groede, vanwege 
de vondst van een handgranaat uit de tweede 
wereldoorlog. Het explosief werd gevonden in groede 
podium. Het betrof een Duitse ei-handgranaat m-39 
uit de tweede wereldoorlog. Het explosief is veilig 
gesteld door de eoD en later op de springlocatie 
van de gemeente sluis bij oostburg tot ontploffing 
gebracht. 

kale polDeRs
Het zicht in de groese polders 
is de afgelopen periode flink 
veranderd. onder andere in de 
torenweg en aan de krabbendijk 
zijn er flink wat bomen gekapt. 

De keRst vakantiecHallenge
Het kindercomité groede 
heeft tijdens de kerstvakantie 
via facebook een echte 
vakantiechallenge opgezet. vanaf 
22 december tot en met 7 januari 
waren er 15 verschillende online-
uitdagingen voor de kinderen van 
groede. van speurtochten door 
het dorp tot het maken van eigen 
sneeuwbollen en van geheimagenten 
tot superhelden, van alles kwam 
voorbij. De kinderen hebben zich 
erg goed vermaakt met het leuke 
initiatief van het kindercomité!

foto
collage

veRlicHte optocHt
op 30 december kwam er 
een verlichte optocht van 
tractoren door het dorp 
gereden, georganiseerd 
door het aJk west 
Zeeuws vlaanderen. een 
optocht van meer dan 100 
verlichte tractoren en 
vrachtwagens, een prachtig 
zicht. complimenten aan 
alle deelnemers en de 
organisatie. 
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Op 15 december werd 
na vele maanden van 
verwikkelingen en on-
derhandelingen tussen de 
politieke partijen in Den 
Haag eindelijk een regeer-
akkoord gepresenteerd 
met de fraaie naam: “Om-
zien naar elkaar, vooruit-
zien naar toekomst”. 
Op 1 december was er  
na een paar bakjes koffie 
en een drankje aan de  
keukentafel in enkele 
uren een Oliebollen- 
akkoord in Groede. 
Partners in deze coalitie: 
Verenigd Groede, de 
Dorpsraad, de Grote kerk 
Groede en koekenbakker 
thijs Groosman. 

Waar bij het regeerakkoord 
wordt gesproken over 
omzien naar elkaar, was bij 
het Oliebollenakkoord de 
titel “aandacht voor elkaar”. 
Deze term werd toegevoegd, 
omdat de Gemeente Sluis 
budget beschikbaar stelde 
aan de dorpsraden. Budget 
om in de donkere december-
maand, die nu al voor het 
tweede jaar nog iets donkerder 
voelde door corona, iets 
voor en met elkaar te doen. 
Het geld was beschikbaar, 
er moest nog wel wat voor 
worden gedaan. En dat 
werd oliebollen bakken en 
rondbrengen. 

De samenwerking met de 
Grote Kerk, die al sinds 
jaren het patent heeft op 
oliebollen acties, lag daarbij 
voor de hand. De originele 
oliebollen bakkers hadden 
inmiddels een leeftijd 
bereikt dat een hele dag olie-
bollen bakken zwaar begint 
te wegen. Maar gelukkig 
diende zich een nieuwe 

oliebollenbakker aan. Thijs 
Groosman, nog jong van lijf 
en leden, maar met hang 
naar vroeger en traditie, zag 
het wel zitten. Meel maalde 
hij zelf en hij had net een 
spiksplinternieuw bak-
apparaat. Mooi om dat eens 
uit te testen.   

Hoewel het een ouderwetse 
traditie betrof, pakten we 
het verder wel modern aan. 
De premier van de Dorps-
raad maakte een app groep 
aan met de naam ‘Oliebollen- 
akkoord’ en het akkoord 
werd gefinetuned met veel 
appjes heen en weer, voor 
planning en logistiek en het 
benaderen van vrijwilligers. 
Er werd ook nog eens goed 
gerekend: er zouden toch 
wel heel veel oliebollen 
moeten worden gebakken 
deze keer. Ruim 300 zakjes 
om uit te delen in het kader 
van de actie “aandacht voor 
elkaar” en dan nog zoveel 
mogelijk om te verkopen 
ten bate van de kas van de 

Het Oliebollenakkoord Grote Kerk. Dat was met 
1 bakker en 1 apparaat niet 
haalbaar, dus werd er gezocht 
naar nog een bakapparaat. 

VV Groede bleek nog ergens 
een mobiele frituur te hebben. 
Na een flinke schoonmaak-
beurt kwam er een nog 
prima werkend apparaat 
tevoorschijn. Nu moest er 
nog een extra bakker worden 
gezocht en gevonden. Olie-
bollenbakker van het eerste 
uur Thijs Soeting bood zijn 
diensten aan. 

Op 29 december was het 
dan zover. In de torenhal 
werd gebakken. Het tocht 
daar altijd, maar dat was 
nu wel een voordeel, ook 
zonder afzuiging bleef de 
baklucht niet zo hangen. 
In de Kerkzaal was een hele 
opstelling gemaakt voor 
het inpakken. Zakken van 
3 stuks om weg te geven, 
zakken met 5 stuks voor de 
verkoop en dan nog pakjes 
oliebollenmix om achter te 
laten op die adressen waar 
niemand thuis was. Alles 
werd per route gereed gezet. 
In de keuken werd een hele 
dag druk beslag gemaakt, 
volgens ‘Het recept van 
Thijs’. Emmers oliebollen-
mix, liters melk, kilo appels 
(die natuurlijk moesten 
worden geschild en in 
stukjes worden gesneden) 
en rozijnen werden gemixt 
in grote emmers om daarna 
nog een uurtje te rijzen op 
een warme plek. 

Het liep als een trein, maar 
het was wel een race tegen 
de klok, om 13.00 uur 
kwamen immers de mensen 

voor het rondbrengen en 
die moesten natuurlijk wel 
met een voorraadje op pad 
kunnen. Vijf routes waren 
er voor dus vijf groepjes, 
te voet, met busjes en zelfs 
met een tractor gingen ze 
enthousiast op pad. Het zag 
er geweldig uit.

De eersten waren er al voor 
het licht werd en de laatsten 
waren pas klaar toen het 
weer al donker was. Bij velen 
kwam de stappenteller die 
dag ruim boven de 10.000 
uit. De oliebollen waren 
heerlijk, de inwoners van 
Groede blij verrast en de kas 
van de Grote Kerk is weer 
gespekt. Het was allemaal 
zeer de moeite waard. Dat 
vond ook Omroep Zeeland 
die ’s middags ter plekke 
was, de bezorgers en bak-
kers van hun werk afhield 
met interviews en opnames, 
maar natuurlijk wel een 
mooi verslag verzorgde. 

O ja, bij het rondbrengen 
waren per ongeluk enkele 
huizen overgeslagen. De 
voorraad was net op toen 

men daar arriveerde en later 
is men vergeten terug te 
gaan. Maar geen nood, op 31 
december stond Thijs bij de 
Molen in Nieuwvliet nog-
maals oliebollen te bakken 
(hij kon het nu) en daarvan-
daan zijn nog enkele zakjes 
naar de vergeten adressen 
gegaan. Iedereen hopelijk 
weer tevreden. 

Waar de regering nu nog 
maar net begonnen is aan 
haar moeilijke klus en nog 
een hele rit voor de boeg 
heeft, is de onze weer al, 
naar wij menen, succesvol 
afgesloten. Maar omzien 
naar elkaar of aandacht voor 
elkaar dat kan natuurlijk 
het hele jaar door. 

Wat fijn om dit samen te 
hebben gedaan. Dank jullie 
wel allemaal! 

Namens de Grote Kerk 
Groede, Jeanine Klaaijsen.
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een heel andere vegetatie in 
de bergen dan in Oostenrijk 
of Frankrijk. Pas op dat  
moment realiseerde ik 
me dat de Winterspelen 
eigenlijk niet in elk land 
gehouden kunnen worden. 
De Winterspelen kunnen 
in tegenstelling tot de 
Zomerspelen maar in een 
aantal landen ter wereld 
worden gehouden. Zwiter-
sland, Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk en Italië zijn 
de bekende wintersport 
landen in Europa en daar 
zijn de Winterspelen dus 
ook al eens georganiseerd. 
Maar ook in de wat minder 
bekende sportgebieden 
zoals Japan, Rusland of 
Amerika zijn er Olympische 
medailles voor de winter 
editie uitgereikt. Maar in 
dat lijstje met organiserende 
landen zal je geen België, 
Griekenland of Brazilië 
tegen komen. 

Nee, om een Winterspelen 
te organiseren moet je 
geografisch gezien toch echt 
wel een soort van stevige 
bergen binnen je landsgren-

Rond deze tijd zijn de 
Olympische Winterspelen 
in volle gang. Het is 
alweer de 24ste editie van 
de koudere versie van 
de officiële Olympische 
Spelen. 

Waar de zogenoemde 
Zomerspelen in 1896 voor 
het eerst werden gehouden, 
duurde het nog 28 jaar 
voordat in Frankrijk de 
eerste Winterspelen werden 
gehouden. Destijds deden 
er 16 landen mee met 6 
verschillende sporten en  
16 onderdelen, tegenwoordig 
doen er 91 landen mee in 7 
verschillende sporten, maar 
wel met 109 onderdelen. 
Dat is overigens nog niks in 
vergelijking met de Zomer-
spelen met 33 sporten en 
339 onderdelen. Afijn, tot 
zover wat cijfertjes, maar 
waar ik me naast de getallen 
ook over verbaasde zijn de 
locaties. 

Of ja verbazing, het was 
meer een realiteitscheck. 
Ik zat naar het onderdeel 
skieën te kijken en zag toen 

zen hebben in combinatie 
met een goede dosis sneeuw 
en af en toe een nachtvorst 
met ijs van 10 cm hebben. 
Dus mijn conclusie was dan 
ook, in Nederland zullen we 
nooit de Olympische Winter- 
spelen organiseren, ook al 
krijgen we de klimaatveran-
dering misschien ooit eens 
gekeerd. Die conclusie hield 
stand, tot ik naar het onder-
deel “Freestyleskiën” zat te 
kijken. Die werd gehouden 
op de Big Air Shougang. 
Moet je voor de grap eens 
Googlen, dat is dus een 
ski schans midden op het 
terrein van een voormalig 
staalfabriek. Geen bergen of 
sneeuw op de achtergrond, 
maar een viertal koeltorens 
en wat fabrieksgebouwen. 
‘Bijzonder’ dacht ik, als dit 
al kan dan kunnen we op de 
Groe ook wel de Winterspelen 
organiseren.

Voor het onderdeel kunst-
schaatsen zetten we de 
waterput op de Markt onder 
water halverwege januari, 
hopend op een goede nacht-
vorst. Met die nachtvorst 

is dan ook de vijver aan de 
Traverse bevroren, waar we 
dan het onderdeel short-
track kunnen organiseren. 
In het eendenparkje zal dan 
het onderdeel IJshockey  
komen en voor het onder-
deel Curling zullen we 
moeten uitwijken naar het 
vijvertje voor Groede 
Podium. Halverwege  
januari durft er ook nog 
wel eens een sneeuwvlok 
te vallen, dus dan kunnen 
we een langlaufparcours 
uitzetten door de Nieuwe 
Wijk. Onderweg is er dan 
de mogelijkheid om wat 
dakpannen van de oude  
gemeenteschuur te 
schieten, 
zodat het 
onder-
deel 
Biatlon ook 
gewaarborgd is. 
Voor het alpineskiën 
zullen we dan toch 
echt richting de Groese 
Duintjes moeten gaan, 
waar onze geografische 
bergen liggen. Het 
onderdeel 
Bobsleeën 
zal wellicht 
op de meest 
extreme baan 
uit de geschie-
denis van de Olym-
pische Winterspelen 

De Olympische Winterspelen 
op de Groe... het kan!

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. 

gehouden worden, namelijk 
vanuit de kerktoren op de 
Markt, via de wenteltrap 
naar beneden met een slee. 
De schaatsonderdelen zul-
len natuurlijk op de Blikken 
en het Zwarte Gat verreden 
worden. En van het onder-
deel Rodelen, maken we het 
onderdeel Roddelen, wie 
weet hebben we dan nog 
een Groese winnaar ook!

Ik ben er al redelijk enthou-
siast over, enkel de details 
moeten we nog uitwerken 
voor de Groese Olympische 
Winterspelen. De editie van 
2026 is al ingevuld met een 

gastheer zie ik, 
maar die van 
2030 staat  

   nog vacant. 
Ik wil me wel 

opwerpen als orga-
nisator voor dit 

evenement, wie 
doet er mee? 

Kom eens 
langs op de 

toekom-
stige 

locatie van skischans Big 
Air de Groe, je weet wel,  
op d’n oek van de straate. 
We maken goede kans denk 
ik, al is het alleen maar omdat 
we hier wel de mensen- 
rechten respecteren. 

S.Z.



Groede Live! presenteert
zat. 26 mrt. 2022: JW Roy

Zij dachten gelijk: “Natuur-
lijk! Als JW de mensen weet 
te raken dan is het wel in 
zijn moerstaal.” 

Samen met zijn vrienden 
Ruud van den Boogaard en 
Gabriël Peeters (de bezetting 
van destijds) brengt JW een 
ode aan de albums die 15 en 
10 jaar geleden uitkwamen. 
Intiem en oprecht. Over 
bijzondere plaatsen, op 
bijzondere plekken!

Beide albums, die rondom 
de optredens voor het eerst 
als dubbelalbum op vinyl 
uitkomen,  zijn geïnspireerd 
op bijzondere plekken voor 
JW. Jeugdvriend Ruud van 

den Boogaard woonde op 
Laagstraat nummer 443 (en 
volgens welingelichte bron-
nen is dat nog steeds zo) en 
het album Ach, Zalig Man 
verhaalt over de zogenaamde 
Acht Zaligheden, een acht-
tal dorpen in de Nederland-
se Kempen waaronder JW’s 
geboortedorp. Laagstraat 
443 was overigens ook 
het eerste album (15 jaar 
geleden) waarop de zanger 
in het Brabants zong.
Het Parool schreef daar 
destijds over: 
De man heeft nog nooit zo 
goed geklonken. Americana 
in het Brabants, dat dat kán 
weet je zodra Roy na een 
eerste gezingzegde couplet 

JW Roy
Hier is het Goed / 
kouwe kermis

Naar aanleiding van het 
uitkomen van de dubbel LP 
Laagstraat 443/Ach, Zalig 
Man + het nieuwe album 
Kouwe Kermis

JW zingt in het Engels, in 
het Nederlands of in het 
Brabants. Hij speelt solo, of 
met band. Maar altijd vanuit 
het hart en de nummers die 
op dat moment goed voor 
hem voelen. In augustus 
2019 stuurde JW ’s morgens 
om half 8 een sms-bericht 
naar zijn boekingskantoor 
en manager:

“Ik lag vannacht wakker en 
luisterde Laagstraat 443 en 
Ach, Zalig Man. Prachtig. 
Bedacht me dat ik het zo 
leuk zou vinden om die 
liedjes weer te gaan spelen 
samen met Ruud en Gabriël. 
En zullen we beide albums 
op vinyl uitbrengen? Geen 
idee of de mensen dat leuk 
vinden...”

dat tweestemmige refrein inzet. Muzikaal 
zijn zijn liedjes nog van eenzelfde ruw- 
houten schoonheid, en Roy’s poëtisch  
directe Nederlands geeft je nou niet eens 
het akelige gevoel dat je naar klein-
kunst zit te luisteren. Jan Willem vertelt  
je gewoon van zijn oude dorp, zijn  
gerafelde hart en zijn zuidelijke ziel. 
Gewoon betoverend mooi.

Deze tour voert JW en zijn manschappen 
langs een reeks speciale gebouwen. 
Kerken, fabrieken, herbergen, zolders  
en af en toe een klein theatertje. 
Plekken die qua ambiance hun eigen 
bijdrage hebben aan deze concerten.  

Dit concert van JW Roy is vanwege  
de corona-maatregelen al 2 keer 
verplaatst. De tijd gaat door, JW Roy zit 
niet stil en dat heeft inmiddels geleid 
tot een nieuw album + boek: Kouwe 
Kermis. In het optreden in de Grote 
Kerk komt ook dit album zeker aan de 
orde!

Grote Kerk Groede
Entree € 19,00
Aanvang 20:30 uur
Deur open vanaf 19:45 uur

Diner-arrangement i.s.m. restaurant café De Drie 
Koningen mogelijk. 

Voor meer info en kaarten: www.grotekerkgroede.com
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Drukwerk, logo’s, websites, marketing, 
online, zomaar een greep van wat wij doen 
in onze fabriek. Mooie dingen maken met 
Zeeuwse nuchterheid.

Doe het simpel, maar wel op z’n H’roes

ideeenfabriek.com

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

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



Op zaterdag 5 maart gaan 
we wafels bakken in de 
Soos.

U bent van harte welkom 
vanaf 11:00 uur, de ijzers 
zullen dan aan gaan. De 
kosten voor deze wafelmaal-
tijd inclusief koffie / thee 
bedraagt € 5,-. Uiteraard zal 
deze activiteit plaatsvinden 
onder de dan geldende coro-
namaatregelen.

Soos Groede haalt de 
ijzers uit het vet!

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.

Hoogtij festivaL zoekt vrijwiLLigers
Voor het Hoogtij Festival op 4 en 5 juni is de organisatie nog op zoek naar vrijwilli-gers. Van het opzetten van de podia tot de ontvangst van de artiesten, je kan in overleg voor allerlei activiteiten worden ingezet. Wil je meer informatie of jezelf aanmelden, dat kan via 

info@hoogtijfestival.nl.

Hoogtij 
festivaL zoekt 

Logeeradressen
Naast vrijwilligers is het Hoogtij Festival  

op zoek naar logeeradressen voor  
verblijf van artiesten gedurende het  
festival weekend. Wil je meer info  
of jezelf aanmelden, dat kan via 

info@hoogtijfestival.nl.

kindercomite 
zoekt 

vrijwiLLigers!
Het Kindercomite is per direct op zoek 

naar extra vrijwilligers. Alle hulp is 
welkom! Interesse? Contacteer het 

Kindercomite via kindercomitegroede
@gmail.com.

digitaLe  
dorpsomroeper  ontvangen?
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. 
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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

Graag opgeven voor 
dinsdag 1 maart bij 
Janien Hubregtsen - 
Tel.: 06-15337486.

Tot 5 maart!
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jaarmarkt groede
De Jaarmarkt in Groede, een begrip in de 

streek. Een evenement waar we als Groede-

naren hard aan werken met z’n allen en waar 

saamhorigheid centraal staat. Als het allemaal 

kan en mag, zal de Jaarmarkt op 29 juli 2022 

weer plaatsvinden in Groede. Maar dit kunnen 

we niet zonder de actieve vrijwilligers in ons 

dorp. Mocht u zin en tijd hebben om ons als 

Jaarmarkt comité te helpen rond en op de dag 

van de Jaarmarkt, neem dan contact met ons 

op via:groedejaarmarkt@gmail.com of per 

telefoon: Imre Hubregtsen: 06-23289027
Daisy de Smet: 06-45358200
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Activiteiten 
in Groede

Kijk op groede.net voor een 
uitgebreide activiteitenkalender

5 maart
Opening 
Brouwerslokaal 
& Vernissage 
Signature Editions 
2022 voor alle 
Groedenaren
Zie p. 22

5 maart
Wafelmaaltijd 
in de Soos op 
de Markt 
Zie p. 32

5 maart
Optreden 
tosca Opdam 
Grote Kerk Groede
Zie p. 17

7 maart
Politiek café 
Debat ter voorbe-
reiding op de lokale 
gemeenteraads- 
verkiezingen. 
Aanvang 19:30, 
inloop vanaf 19:15 
Grote Kerk Groede
Zie p. 4

16 maart
Gemeenteraads-
verkiezingen
Stemmen is moge-
lijk in ’t Torentje te 
Groede
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27 maart
Groede Live 
presenteert 
JW Roy (met band) 
Grote Kerk Groede
Zie p. 30

15-16-17 april 
kermis Groede
Zie p. 6

6-7-8 mei
trials Herding 
traditional style
Event van de Neder-
landse Herdershonden 
Club in Groede Podium

4-5 juni
Hoogtij Festival 
Groede
Zie p. 8

29 juli 
Jaarmarkt Groede
De Dorpsvereniging 
heeft de voorbereidingen 
opgestart en de ver-
gunningsaanvragen 
zijn ingediend. Onder 
voorbehoud gaan we 
er vanuit dat het weer 
door zal gaan.

Dit is de eerste Dorps-
omroeper uitgave 
van 2022. Voor het 
komende jaar is er een 
schema opgesteld om 
voor iedereen duidelijk 
te krijgen wanneer de 
Dorpsomroepers in 
het dorp bezorgd gaan 
worden: 

Aanleverdata 
Dorpsomroeper 
2022

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

> 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:

Een lichtje 

Na het uitkomen van de laatste Dorpsomroeper in december zijn er 
helaas meerdere bekende Groedenaren in een kort tijdsbestek van ons 
heen gegaan. Dit is Groede niet ontgaan en daarom wordt er ook in deze 
Dorpsomroeper bij stil gestaan en laten we hier een 
symbolisch kaarsje branden. 




