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Inhoud

‘Maart roert zijn staart’ en ‘ april doet wat hij wil’. Het zijn
gezegdes waar toch een kern van waarheid in zit. Daar waar
iedereen in maart in de korte broek of jurkje de tuin aan het
opknappen was, bloemen aan het planten was of grasmatten
aan het leggen was, is iedereen in april nog net niet de
schaatsen uit het vet aan het halen. Er zijn delen in Nederland
waar er op 1 april sneeuwpoppen werden gebouwd. Een slechte
grap was het echt niet!
Afijn, wij van de redactie vinden een beetje kou op z’n tijd wel
goed, maar dan bij voorkeur in december. Na een paar jaar
niks anders te horen dan ‘Corona’, ‘ lockdowns’, ‘QR codes’
en ‘hoesten’, horen we nu weer woorden als ‘kermis’ , ‘live
muziek’, ‘Jaarmarkt’ en ‘we gaan even een hapje eten’. En dat
bevalt ons veel beter, daar worden we blij van! Laten we weer
genieten van de kleine dingen in het leven!
In deze editie leest u weer over al het nieuws in en rondom
Groede. Van het Hoogtij Festival en het fameuze Touwtrekken,
tot nieuws van ’t Muziek en de Tennis. Maar ook over Groese
Helden en Groese initiatieven voor Oekraïne. Dat laatste is
iets wat iedereen bezig houdt en waar iedereen op zijn of haar
manier bij betrokken is. Laten we maar hopen dat we ook die
bladzijde snel mogen gaan omslaan. Wat ons te wachten staat,
dat weet niemand. Laten we er maar het beste van maken.
Voor dit moment zouden we zeggen, vergeet even alle zorgen
en ga er maar eens lekker voor zitten, dan rest ons niks anders
dan te zeggen..
Veel leesplezier!
De redactie
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Jaarvergadering
2022 Dorpsraad en
Verenigd Groede
Vanwege het bekende
COVID virus hebben we al
geruime tijd geen jaarvergadering meer gehouden.
Daar willen we verandering
in brengen, nu er weer meer
mogelijkheden zijn. Samen
met stichting Verenigd
Groede, nodigen we u van
harte uit voor onze jaar-

vergadering op woensdag
11 mei om 19:30 uur in ’t
Torentje. Inloop vanaf 19:15
uur. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle inwoners
van Groede de mogelijkheid
om vragen, opmerkingen en
tips te geven aan Verenigd
Groede en de Dorpsraad.
We kijken terug en blikken
vooruit en bespreken de
financiële status van de
beiden stichtingen. Wees
welkom!

Buurtbemiddeling gemeente Sluis
Wanneer mensen dicht op
elkaar wonen bestaat er
kans op conflicten over bijvoorbeeld geluidsoverlast,
rommel, erf-afscheiding,
vernielingen, storende leefgewoontes. Door niet goed
met elkaar te praten, kan
het uit de hand lopen. Op
dat moment kunt u contact
opnemen met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling
helpt mensen om burenruzies op te lossen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde
vrijwilligers die luisteren
naar het verhaal van beide
partijen. Ze geven geen
oordeel en zijn neutraal.
De bemiddelaars hebben
geheimhoudingsplicht. Het
is de bedoeling dat u onder
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begeleiding van deze bemiddelaars samen uw conflict
oplost. Dat is altijd beter
dan dat een andere partij u
een oplossing oplegt. Zo is
de kans kleiner dat een probleem zich weer voordoet.
Buurtbemiddeling is gratis
en beschikbaar voor alle
inwoners van de gemeente
Sluis die in een conflictsituatie zitten of dreigen te
komen. Het is een initiatief
van de gemeente Sluis,
woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en
politie. U kunt ze bereiken
via tel: 06-20260665 of mail:
buurtbemiddeling@gemeentesluis.nl. Meer informatie
kunt u vinden op www.
problemenmetjeburen.nl.

Nieuws v/d

Dorpsraad

Speeltuin
Nieuwe Wijk

Politiek café:
een succes!
Op 7 maart j.l. werd gezamenlijk met dorpsraden
Cadzand, Zuidzande,
Nieuwvliet en Groede een
verkiezingsdebat 2022
gehouden in de Grote Kerk
te Groede. Alle 9 politieke
partijen waren vertegenwoordigd. Middels stellingen
en open vragen werden
de partijen aan de tand
gevoeld. Met een mooie
opkomst, kunnen we terug
kijken op een geslaagde en
achteraf gezellige avond.
Met name de gezamenlijke
organisatie is wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

Bijeenkomst
dorpsraad en
wethouder
Parkeer & Verkeer

Van de speeltuin in de
Nieuwe Wijk wordt al volop
gebruik gemaakt. Er zijn
echter nog een aantal zaken
die nog gerealiseerd moeten
worden. Het plaatsen van
een extra bankje, een prullenbak en een duidelijke
ingang. Daarnaast moeten
er nog val matten komen
en moeten er nog stenen
geruimd worden. Medio
april gaat de dorpsraad ter
plaatse in gesprek met de
gemeente om te kijken wat
er nog moet gebeuren.

Eind april komt de verantwoordelijke wethouder
voor Parkeer & Verkeer op
verzoek van de dorpsraad
naar Groede om in gesprek

te gaan. De dorpsraad
signaleert al langere tijd
verschillende problemen in
het dorp omtrent Parkeer en
Verkeer en wil hier nu graag
werk van maken. Naast het
plan voor herinrichting
van het parkeerterrein in
samenspraak met de Meerstromenschool, zullen ook
de parkeerverwijzingen

aan bod komen. Ook de
snelheidsremmers aan de
Traverse en Voorstraat,
snelheid in de Everaarslaan,
parkeerprobleem in Schuitvlotstraat en het verkeerscirculatie plan zullen ter sprake
komen. Heeft u nog punten
die we zeker moeten bespreken
omtrent Parkeer & Verkeer,
dan horen we het graag.

De Dorpsomroeper
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Verkiezingsuitslag
gemeente Sluis
Op 16 maart 2022 waren
het de gemeentelijke verkiezingen. Het aantal stemgerechtigden in de gemeente
Sluis was 19.537 en het
opkomstpercentage 51,5%.
In Sluis was Sluis Lokaal de
grote winnaar, die 4 zetels
toebedeeld krijgt, net als de
VVD. PvdA, die ook als winnaar van de verkiezingen
beschouwd mag worden,
krijgt 3 zetels net als het
CDA. Nieuwkomer Forum
voor Democratie neemt net
Aantal stemmen per partij

als de SP, GroenLinks, Lijst
Babijn en Nieuw Gemeentebelang met één zetel plaats
in de raad. Deze periode
zullen er twee inwoners van
Groede plaatsnemen in de
raad: Jan Elfrink zal voor de
PvdA een zetel vervullen en
René Beijersbergen namens
GroenLinks.
In Groede kon men zoals
gebruikelijk in ’t Torentje
stemmen. Daar werden 391
geldige stempassen geteld
en 64 volmachtbewijzen.
In totaal werden er dus 455

stembiljetten geteld, waarvan 450 geldig werden verklaard. De meeste stemmen
gingen naar de PVDA met
114 stemmen, VVD kreeg
in Groede 79 stemmen en
Sluis Lokaal 59 stemmen.
GroenLinks kreeg 45
stemmen en de SP 39
stemmen. Lijst Babijn
mocht in Groede 31
stemmen bij schrijven,
waar CDA er 35, Forum
voor Democratie 25 en
Nieuw Gemeentebelang er
23 stemmen bij mochten
tellen.

Percentage stemmen per partij

Toeristische verhuur in
Groede - Registratieplicht
vanaf 31 maart 2022
Vanaf 31 maart 2022 heeft u in de gemeente Sluis, en dus ook in Groede, een
registratienummer nodig om (een deel)
van uw woning te kunnen verhuren aan
toeristen. U vraagt dit registratienummer
aan en vermeldt dit bij advertenties. Met
het registratienummer kan de gemeente
Sluis zien welke woningen voor toeristische
verhuur worden aangeboden.
Waarom bestaat de registratieplicht?
De gemeente Sluis voert het verplichte
registratienummer in om inzicht te verkrijgen in het gebruik van woningen
voor toeristische verhuur. Met dit inzicht monitoren we na een evaluatieperiode of (andere of aanvullende)
maatregelen nodig zijn om schaarste aan
woonruimte of onevenredige gevolgen
voor leefbaarheid van de woongebieden
te voorkomen of te beperken. Daarnaast
gebruiken we het verplichte registratienummer voor (steekproefsgewijze) controles op brandveiligheid van verhuur
accommodaties en om verhuurders
actief te informeren over de plichten die
bij verhuur horen.

Wanneer heeft u een
registratienummer nodig?
Iedereen die een woonruimte geheel
of gedeeltelijk (Bed & Breakfast) tegen
betaling verhuurt is vanaf 31 maart
2022 verplicht te beschikken over een
registratienummer van die woonruimte.
De registratieplicht geldt voor het hele
grondgebied van de gemeente Sluis.
Het registratienummer moet vermeld
worden in elke publicatie of advertentie
waarmee u een woning aanbiedt voor
toeristisch verblijf. Websites zoals
Airbnb, Booking.com en Expedia/Vrbo
hebben een speciaal veld waar u het
nummer kunt invullen.
Wat gebeurt er als ik geen registratienummer heb of mijn nummer niet
vermeld in de advertenties?
Als u geen registratienummer heeft
en/of geen registratienummer in uw
advertenties vermeldt, dan kunt een een
boeten van €8.700,- krijgen.
Hoe vraagt u het registratienummer aan?
U kunt het registratienummer online
aanvragen via www.toeristischeverhuur.
nl/registreren. U hoeft dat maar één
keer te doen en de aanvraag is gratis.
Het nummer ontvangt u direct per mail.

Meer informatie over de registratieplicht, wie het registratienummer kan aanvragen en de
overige voorwaarden vindt u op www.gemeentesluis.nl/toeristischeverhuur.
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Groede voor
Oekraïne

IPA 555
Dutch Bargain heeft voor Giro 555 speciaal een IPA bier afgevuld en verkocht.
100% van deze winst is ondertussen
overgemaakt naar Giro 555. Er kon zo
meer dan €1800 gedoneerd worden.
Het bier in de speciale blikjes met
de kleuren van Oekraïne was direct
uitverkocht.

In de afgelopen periode is niemand
de situatie in Oekraïne ontgaan.
Ook Groede is in actie gekomen
voor Oekraïne, om in welke vorm
dan ook steun te betuigen en hulp te
bieden. Een greep uit enkele mooie
Groese initiatieven.

Flessen inzamelactie
Kleurplaten actie
Meerstromenschool

Deze kids uit Groede zijn samen in actie
gekomen voor Oekraïne met een flessen
inzamelactie. Auto’s en tassen vol gingen
naar het inzamelpunt! Maar liefst 509
flessen zijn ingezameld en 110 euro is
daarmee overgemaakt naar Giro 555, top
gedaan!

Ook de kinderen van de Meerstromenschool
zijn de afgelopen periode in actie gekomen.
In de klas hebben ze raamposters gemaakt.
Deze hebben zij te koop aangeboden in
Groede en omstreken voor minimaal €2,00
per stuk, waarvan de opbrengsten naar
Giro 555 zijn gegaan. Erg mooi om de vele
posters achter de ramen te zien hangen in
Groede.

Grote Kerk laat zijn licht
schijnen over Groede
Ook de Grote Kerk liet op een mooie
manier zien steun te betuigen aan Oekraïne. In navolging van vele gebouwen
in Nederland die al voorzien waren
van een blauw gele vlag, heeft de Grote
Kerk de lampen bovenop en onderaan
de kerktoren speciaal aangepast in het
blauw en geel.
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Stichting Steun Oekraïne
Na de berichtgeving over Oekraïne heeft
Marre Menue verschillende initiatieven
en een stichting opgezet: stichting Steun
Oekraïne. Gezinnen die willen opvangen
kunnen zich aanmelden en de organisatie
achter de stichting begeleid de reis vanuit
Oekraïne naar een veilige plek in Nederland.
Er zijn al verschillende mensen opgevangen,
zoals op de foto te zien in de Schuitvlotstraat
in het huis van Danny en Annemarie. Na
opvang in Nederland worden ze geholpen
om werk te vinden.
De Dorpsomroeper
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Wie neemt het stokje over voor het Groede Festival?
De huidige werkgroep Groede Festival
trekt zich terug als organisator van het
festival.
Bij de evaluatie van de laatste editie bleek
ieder van ons - om eigen redenen - niet
meer beschikbaar te (kunnen) zijn voor de
organisatie van het festival. In 2022 zal er
helaas geen festival plaatsvinden. Of dit een
opmaat is naar een definitief einde is nog
niet bekend. De huidige werkgroep hoopt
van harte dat er mensen zullen opstaan
die het stokje overnemen en een nieuwe
werkgroep vormen. Wij zullen graag onze
kennis, documentatie en draaiboeken delen
en hen op gang helpen voor een voortzetting
van het festival in welke vorm dan ook.
Neem contact op via info@grotekerkgroede.
com als dit je aanspreekt.

- De huidige werkgroep hoopt van
harte dat er mensen zullen opstaan
die het stokje overnemen en een
nieuwe werkgroep vormen Het festival werd in 2007 voor het eerst
georganiseerd om aandacht te vragen en
geld in te zamelen voor het behoud van de
Grote Kerk op de Markt in Groede. Het is een
prachtig festival dat wij vele jaren met enorm
plezier hebben georganiseerd. Dank aan de
vele vrijwilligers, sponsors, sympathisanten,
studio Raven voor alle ontwerpen en de
gemeente Sluis. We zijn ontzettend trots op
wat we samen met anderen hebben bereikt.
Stichting Vrienden van de Grote Kerke
Groede zet activiteiten voort
Gelukkig blijft er in de tussentijd in Groede
voldoende cultureels te beleven. De Stichting
Vrienden van de Grote Kerk Groede, waar de
werkgroep onder valt, zet haar activiteiten
onvermoeibaar voort. Met een flink aantal
exposities en concerten per jaar (er zijn al
grote namen voorbij gekomen in onder
andere de concertseries van Groede Live en
New Masters on Tour) worden steeds meer
mensen bereikt.
10
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Worm voor bloem,
alle bee(s)tjes helpen,
gratis bloemzaad
Geniet ook deze lente,
samen met bijen en
vlinders, van kleurrijke en geurende
bloemen.

Dit jaar vindt voor het eerst een nieuw
evenement plaats: Hoogtij Festival op 4 en
5 juni. Een klassiek muziekfestival dat met
passie georganiseerd wordt om zowel lokale
als landelijke musici weer de gelegenheid te
geven het podium te betreden. Een culturele
impuls voor Zeeuws-Vlaanderen en Groede.
Zet het alvast in je agenda!
Namens de Werkgroep Groede Festival:  
Jeanine Klaaijsen, Hella Breedveld, Marsha
Tazelaar, Liesbeth Cornelisse en Esther van
Strien

Duurzaam Groede
verspreidt ook dit jaar
ca. 100 pakjes gratis
bloemzaad in West
Zeeuws-Vlaanderen.
Iedereen kan mee doen,
ook als je geen tuin hebt.
Je kunt bloemen ook in
een bloembak zaaien of
een paar tegels verwijderen. Wil je hier hulp bij,

dan kan dat ook. We komen
graag langs met aarde en
dan kunnen we samen
bloemzaad zaaien. Ons doel
is om Zeeland mooi groen
te maken.
Mensen die een beetje
slordige tuin hebben met
bladeren en tuinafval, krijgen
vaak wormen cadeau.
Wormen, pissebedden,
mieren en ander klein grut
zijn een zegen voor de tuin,
want die nemen schimmels
en bacteriën mee. Daarmee
heb je een vruchtbare tuin.
Wij sturen u een pakje
bloemzaad en ook bij u zal
het zaad met een beetje zon
zeker ontkiemen.
Bloemen voor stenen,
we verwijderen een paar
tegels uit tuin en terras.
We komen langs, wisselen

gratis het zand voor aarde
en kunnen samen het
bloemzaad zaaien. U hebt
geen tuin, maar wel een
bloembak? Ook u krijgt
het bloemzaad gratis
toegestuurd.

Bestel gratis
bloemzaad

Stuur uw naam/adres/
postcode/woonplaats en
email adres aan ruudgroe@zeelandnet.nl.
Samen zetten we ook dit
jaar West Zeeuws-Vlaanderen in de bloemetjes.
We maken met “zun”
allen West ZeeuwsVlaanderen groener en
zorgen voor vlinders,
bijen en vogels.
Bedankt!

Namens alle Groedenaren een groot
woord van dank aan de Werkgroep
Groede Festival voor hun jarenlange
inzet en enthousiasme. Er is echt wat
neergezet om trots op te zijn en we
hopen net als de Werkgroep zelf dat er
opvolging zit aan te komen. Bedankt
Jeanine, Hella, Marsha, Liesbeth, Esther
van de huidige werkgroep en natuurlijk
ook de wisselende leden in de afgelopen
jaren voor jullie harde werk en inzet en
de organisatie van de telkens fantastich
verlopen edities van Groede Festival!

De Dorpsomroeper
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Groese aflevering ‘Het
Dorp’ bij Omroep Max
Op maandag 13 september 2021 is omroep
Max een hele dag in Groede geweest om
opnames te maken voor het programma
‘Het Dorp’. De aflevering over Groede zal
worden uitgezonden op omroep Max in
de vierde aflevering van de serie Het Dorp.
Deze aflevering wordt uitgezonden op
zondag 12 juni 2022 om 22:40 uur op NPO1.
De redactie en filmploeg heeft al aangegeven
heel erg blij en tevreden te zijn met het resultaat. Wij zijn erg benieuwd, u kijkt toch ook?

Aankondiging Jaarmarkt!
In Friesland zeggen ze ‘it giet oan!’ In de Groe zeggen we ‘tga deu!’
U kunt uw garage op het gemakje opruimen
en de zolder opduiken en de dozen
afstoffen, want op de laatste vrijdag van
juli is het weer Jaarmarkt! Eindelijk, na 2
jaar mogen en kunnen we weer uitkijken
naar het afstruinen van de markt op zoek
naar de mooiste koopjes van de Groe en
een pintje op de Markt!

de voorbereidingen! We zoeken uiteraard
nog wat vrijwilligers voor die dag, dus
mocht u zin hebben ons te helpen, dan
horen we het graag!

Het Jaarmarkt comité heeft de eerste inschrijvingen binnen en is druk bezig met

Het Jaarmarkt comité

Expositie in
galerie EdeSart

Het thema is ‘Kleur Bekennen’, tien
Zeeuws-Vlaamse exposanten zijn met
dit thema aan de gang gegaan en
dat leverde een aantal spannende
schilderijen op!

Van 2 april tot 14 mei is er een nieuwe
expositie. De expositie is van Tekenatelier
Nieuwvliet, onder leiding van Kunstdocent
Wilma van der Lee uit Groede.
12
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Leg het afzetlint en de stoepkrijt maar
klaar, het belooft weer een prachtige dag
te worden!

De geschiedenis van Groede
mag niet verloren gaan
Al bij veel gelegenheden
en zeker bij de laatste
Paptaartenkermis heeft
de dorpsraad gemerkt dat
er onder de bewoners grote
betrokkenheid is bij de
historie van Groede. In de
volle breedte. Er zijn fotoverzamelingen, geluidsopnames, filmopnames,
boeken, Dorpsomroepers,
tijdschriftartikelen enz.
En veel oudere bewoners
herinneren zich nog van
veel panden welke bakker, schilder, cafébaas of
slager daar hun bedoening
hadden.

Maar ook de oudere
geschiedenis van Groede
boeit velen. Van de functie
als Rode Kruisdorp in WOII
tot het belang van Jacob
Cats voor het ontstaan
van ons prachtige dorp. En
vergeet de functie niet van
Groede als opvangplaats
voor vluchtelingen door de
eeuwen heen. We zien dat
terug in namen van mensen
in de streek. Maar ook in het
bestaan van de Lutherse en
Franse kerk.
Helaas is al deze informatie nergens verzameld en
toegankelijk gemaakt. En
veel van de meer recentere
informatie dreigt verloren
te gaan met het verscheiden
van oudere bewoners.
Dat is zonde. Daar wil de
dorpsraad wat aan doen.

Allereerst doen daarom we
een oproep:
- Heeft u informatie in welke
vorm dan ook over de
historie van Groede?
- Heeft u ideeën hoe de historie
van Groede naar buiten
gebracht kan worden? Graaft u graag in archieven
op zoek naar informatie? Heeft u belangstelling om
samen met anderen de
informatie te verwerken?
Laat het ons weten!
Mail aan dorpsraadgroede@
gmail.com of spreek een van
de dorpsraadsleden aan. Op
de komende algemene jaarvergadering (zie elders) zullen
we aandacht geven aan
mogelijke vervolgstappen en
projecten. Komt allen!

Opening zaterdag 2 april om 15u.
Tijdens de de expositie open op vrijdag,
zaterdag en zondag van 13u tot 17u.
Iedereen is van harte welkom!
De Dorpsomroeper
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Het zoemt al even rond
in het dorp: op zaterdag
4 en zondag 5 juni vindt
in Groede de eerste
editie plaats van het
Hoogtij Festival. Een
toegankelijk muziekfestival met optredens
van top-ensembles
èn lokale gezelschappen. De organisatie is
in handen van de uit
Groede afkomstige
pianiste Cathelijne
Maat in samenwerking
met Stichting Vrienden
van het Kerkgebouw
Groede.
Groede staat in dit Pinksterweekend geheel in
het teken van klassieke
muziek en het hele dorp
doet mee! Je wordt
vanzelf meegezogen in
de festival activiteiten:
zangeressen op het
marktplein zingen je
toe en begeleiden je
naar overweldigende
muzikale ervaringen in
de Grote Kerk. Van jong
tot oud, van liefhebber

14
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tot eerste kennismaker
en van inwoner tot
bezoeker: iedereen is
welkom.
Niet de minste
ensembles komen
naar Groede. Het internationaal beroemde
rietkwintet Calefax
treedt op met onder
andere een bewerking
van Rhapsody in Blue.
Het componistenduo
Strijbos & van Rijswijk
dompelt de Markt
onder in geluid uit
speakers in combinatie
met live zang. Bij het
optreden van BINGE
Collective wordt de
film Lockdown-Sessions
vertoond, en het
muziektheatergezelschap Het Trojaanse
Kalf speelt de jeugdvoorstelling ‘Max en de
minipiano’.
Zittend op het terras
van de Fonteyn wordt
je toegezongen door de
Zeeuwse mezzo-sopraan

Daniëlla Buijck, en op
zondagochtend in de rij
bij de Bakkerieje wordt
je door celliste Mariette
Freijzer getrakteerd
op ‘Bach bij de Bakker’.
Ook gezelschappen
uit de streek wordt
een podium geboden:
van muziekvereniging
Breskens - Groede Schoondijke tot het
Zeeuws-Vlaams
Kamerkoor en een concert door jong talent.
De straten van Groede
worden naast muziek
ook gevuld met
beeldende kunst
en poëzie. Zeeuwse
kunstenaars dopen de

Schuitvlotstraat om in
de Boulevard van de
Verbeelding. In Atelier
Theo Jordans is muziek de inspiratie voor
geëxposeerd werk en
poëzievoordrachten,
en in de Grote Kerk
stellen leerlingen van
het Lodewijkcollege
hun eindexamenwerk
ten toon.
Of je nu even de sfeer
wilt komen proeven of
gericht voor één van de
topconcerten komt: er
is voor iedereen iets te
beleven. Samenkomen,
genieten van kwalitatief
hoogwaardige klassieke
muziek, beeldende
kunst en lekker eten en
drinken. Laat je verrassen!

De programmering is
divers en een gedeelte
is gratis te bezoeken.
Een aantal andere
concerten is betaald.
De kaartverkoop is al
begonnen. Wees er snel

bij, want voor sommige
populaire concerten is
maar beperkt plaats.
Kijk voor meer informatie en het hele
programma op www.
hoogtijfestival.nl.

Het Hoogtij Festival is
van én voor Groede. Een grote
groep vrijwilligers werkt al mee om
het festival tot een succes te maken.
Wilt u hier ook aan meewerken? Daar
zijn we heel blij mee! Stuur een mailtje
naar info@hoogtijfestival.nl. Ook zijn
we nog op zoek naar een aantal
logeeradressen voor de musici.
Dus heeft u dat weekend
een logeerkamer over?
Laat het ons weten!

De Dorpsomroeper
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Buxusmot - Cydalima Perspectalis
Ik weet het nog goed,
de eerste vangst van een
Buxusmot in mijn nachtlichtval in onze tuin in
de Walenstraat te Groede.
De lichtval voor nachtvlinders staat daar om
reden dat ik mee doe met
het Macro Nachtvlinder
Monitoringsproject voor
de Vlinderstichting. Het
is een officieel meetpunt,
no. 225.
Het was juni 2017 en ik wist
niet wat ik gevangen had.
Opgezocht in nachtvlinderboeken, maar nergens
te vinden. Dan maar een
collega nachtvlinderaar
gebeld, Pieter Simpelaar uit
Oostburg, en toen kwam de
aap uit de mouw! Er klonk
een lach uit de telefoon:
“Haha Huib, dat is nu de
Buxusmot, de nieuwe exoot
onder de nachtvlinders.”
Opgezocht in Wikipedia
en jawel hoor, het was
een Buxusmot. Tussen 2
haakjes, Pieter heeft mij
de nachtvlindermicrobe
overgebracht tijdens een
nachtvlinderexcursie
van ’t Duumpje, de West
Zeeuws-Vlaamse natuurbeschermingsvereniging.
Ik voelde het meteen, een
exoot nog nooit waargenomen in Nederland die
hier is gearriveerd met
pootgoed in de omgeving
van Bodegraven rond de
jaren 2013-2014. Daarna
zijn weg gevonden door
heel Nederland en diegenen
die Buxus planten/heggen
16
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hebben, in model geknipt of
niet, iedereen in Nederland
heeft er kennis van genomen. Daarvan moet ik alle
waarnemingen net zoals
alle andere nachtvlinderwaarnemingen goed van
documenteren. Zo’n kans
krijg je bijna nooit, het van
0 beginnen tot…?
Het staatje laat zien dat
er in 2017 nog maar 3
exemplaren zijn gevangen
op het meetpunt. Daarna in
2018, 236 stuks. In 2019 de
top van 715 stuks, in 2020
een lichte afname tot 601
exemplaren en in 2021 nog
een verdere afname tot 211
stuks. Hoe zal het verder
evalueren? Meten is weten!
De afname heeft te maken
met het wegvallen/rooien
van de waardplant de buxus.
De buxus werd massaal
gerooid na de massale vraat
van de Buxusmot rupsen.
Ook werd er met gif bestreden, wat jammer is voor de
tuinvogels die hun jongen
voeren met o.a. die rupsen
met dode jongen in hun
nesten als gevolg. Ook de
tuinvogels hebben de laatste
jaren de rupsen ontdekt. De
natuur reageert zelf op deze
invasies, maar we moeten

Lenteconcert
mannenkoor
LEZZOM
zaterdag 21 mei
20.00 uur

Foto Leo Janssen - natuurpunt.be

even geduld hebben en dan
komt de oplossing vanzelf.
Geduld is een schone zaak!
Biodiversiteit in de tuin is
ook daar belangrijk, dan
hebben predatoren ook de
kans om vanuit de tuin zelf
de aanval te openen op deze
invasiegolven.
Vijf jaar vangen en dan
krijg je een beeld van de
aantallen. Altijd op dezelfde
manier vangen is daarom
heel belangrijk, je hebt
dan een referentiepunt 0
en daarna bouw je daarop
verder.
Gegevens aanleveren,
citizen science oftewel burgerlijke wetenschap, en die
dan weer gebruikt kunnen
worden voor het berekenen
van tendensen en soorten
onderzoek i.v.m. opwarming
van de aarde, lichtvervuiling, stikstofdepositie, akkerranden enz. Het is weer
de drive van alle tellers!
Succes weer dit jaar!
Huib van Iwaarden, Groede

Een vriendengroep die elkaar gevonden
heeft in koormuziek, en als het kan acapella.
Vocale muziek, dat gedragen wordt door
ritme en emoties. Lezzom, een 16 koppige,
4-stemmige mannenensemble zingt werken
van oude meesters tot moderne componisten.
Onder leiding van onze bevlogen dirigente:
ELENA BERDNIKOVA.

Datum: Zaterdag 21 mei
Grote Kerk Groede
Tijd : 20.00.uur (inloop 19.30 uur)
Entree : € 15,- p.p.
(incl. consumptie; koffie,thee,fris)
Kaartjes verkrijgbaar aan de kassa van
de kerk en via email: pr@lezzom.nl

Organisatie Oldtimer Weekend
Groede pakt de draad weer op
Vele evenementen hebben we de laatste
2 jaar moeten missen, maar het mag
weer! Daarom organiseren we dit jaar,
met enige voorzichtigheid, een Oldtimer
dag in en om Groede. Het zal er iets anders uitzien dan andere jaren, maar het
gaat tenslotte om de rondrit en gezellig
kletsen over de gezamenlijke hobby.
Het bestuur heeft besloten om een ééndaags evenement te organiseren, met een
kleiner aantal deelnemers, dit toch nog
met het corona virus in het achterhoofd.
Start en aankomst van de Oldtimer dag
zal op Groede Podium zijn.

Noteer alvast in jullie agenda: ZATERDAG 11 JUNI 2022

De Dorpsomroeper
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Natuur-doe-dag
Wilt u meer leren over
welke vogels er in het
water leven of welke
vogels er door de lucht
vliegen? Kom dan naar
de de Natuur-doe-dag in
Waterdunen op zaterdag
7 mei.
Op die dag ziet, proeft, ruikt,
voelt en hoort u Waterdunen. De wandeltocht is
gemaakt voor gezinnen met
kinderen, maar ook leuk en
leerzaam voor volwassenen.
Wat leeft er in het water?
Welke vogels voelen zich
thuis? En wat zijn zilte
teelten? De route van ongeveer 1,5 kilometer is ook
geschikt voor rolstoelen,
wandelwagens en buggy’s.
De tocht start vanaf de
parkeerplaats Walendijk.
Het is hier vanaf 11.00 uur
betaald parkeren. Deelname
is gratis. Een vrijwillige bij-

Excursies Waterdunen
• 26 april / 10:00u - Fietsexcursie
• 30 april / 10:00u - Wandelexcursie
• 3 mei / 10:00u - Wandelexcursie
• 3 mei / 19:00u - Fietsexcursie
• 10 mei / 10:00u - Nationale Vogelweek Wandelexcursie
• 10 mei / 19:00u - Fietsexcursie
• 28 mei / 10:00u - Wandelexcursie
• 31 mei / 19:00u - Fietsexcursie
Startpunt: Hof Waterdunen
Kosten: € 5,- p.p. en kinderen tot 16 jaar € 2,50 p.p.
Duur: ca. 2,5u.
• 21 mei / 09:00u - Vogelroute Wandelexcursie
Startpunt: parking Walendijk
Kosten: € 5,- p.p. en kinderen tot 16 jaar € 2,50 p.p.
Duur: ca. 3,5u.
Reserveren kan via de website van het Zeeuwse Landschap
drage voor het behoud van
de natuur is altijd welkom.
De Natuur-doe-dag begint /
10:00u en eindigt / 14:00u.

Voor meer informatie,
kijk op de website van het
Zeeuwse Landschap.

New Masters on
Tour 2021 | 2022
Annabel Hauk & János Palojtay
23 april 2022 16.00 uur
Hé muziekliefhebber, zin in een buitenkansje? Op 23 april zijn er weer twee zeer
getalenteerde musici te beluisteren in de
Grote Kerk Groede. Stel je voor, de celliste
komt helemaal uit Duitsland en de pianist
uit Hongarije om voor ons te spelen?!
Het New England Conservatorium in
Boston lijkt één van de grootste talentenleveranciers van dit moment. De Duitse
celliste Annabel Hauk studeerde tot voor
kort aan dit beroemde instituut. Ze is in de
pers al geroemd om haar ‘sprankelende virtuositeit’ en ‘hartbrekende emotionaliteit’.
Wat dat betreft is zij één van de meest opvallende stemmen van de jongere generatie
musici. De drive om iets te betekenen in de
muziekwereld van vandaag is groot en dat
maakt Annabel Hauk waar met meeslepende
uitvoeringen.
In Het Concertgebouw te Amsterdam én
nu ook in de Grote Kerk van Groede onderstreept Hauk samen met pianist János
Palojtay het nieuwe elan van de jongere
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musici met een prachtig concert. Een
concert vol verfrissende interpretaties van
bekende meesterwerken. Kaarten kan je
met de computer bestellen (zie de link op
grotekerkgroede.com). Lukt dat nu echt
niet, dan kan je aan de kassa ook nog wel
een kaartje kopen. Je kan dan pinnen of met
gepast geld (€18,00) betalen.

Programma:

Annabel Hauk, cello (Duitsland)
János Palojtay, piano (Hongarije)
--Robert Schumann - Stukken voor cello en
piano, opus 73 nr.1-3 “Fantasiestücke”
(1810-1856) Zart mit Ausdruck - Lebhaft,
leicht / Rasch und mit feuer
--César Franck Sonate voor cello en
piano in A gr. t.
(1822-1890) Allegro ben moderato /
Allegro / Recitativo-Fantasia, ben moderato
/ Allegretto poco mosso
--Edvard Grieg Sonate voor cello
en piano in a kl. t., opus 36
(1867-1916) Allegro agitato /
Andante molto tranquilo /
Allegro molto e marcato

De Dorpsomroeper
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Groede en beschikbare woningen,
ook een probleem voor huiszwaluwen!
Wat hebben woningen en
huiszwaluwen met elkaar
te maken? Heel simpel: een
huis! De naam huiszwaluw
zegt het eigenlijk al, deze
zwaluw heeft een huis
nodig om zijn nest te
kunnen bouwen. Maar we
gaan eerst een stapje terug.
Groede huisvest elke zomer
niet alleen massa’s toeristen, maar ook drie (binnenkort misschien vier) soorten
zwaluwen. De gierzwaluwen in de Lutherse kerk, de
boerenzwaluwen o.a. in de
stallen van de kinderboerderij bij Groede Podium en
huiszwaluwen. De vierde
soort, de oeverzwaluw, is
hopelijk deze zomer voor
het eerst te zien in Waterdunen, hiervoor zijn speciale
oeverwanden aangelegd.
Zwaluwen broeden als het
even kan, altijd gezellig
bij elkaar in kolonies, een
soort van vakantieparken.
Elke zwaluwsoort heeft
zijn eigen specifieke eisen
om nesten te bouwen. In
een kolonie boerenzwaluwen zal je dus nooit een
huiszwaluw vinden. Wat
wel alle soorten zwaluwen

Aantal nesten
in Groede
2017
2018
2019
2020
2021
20

20
15
22
17
20
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gemeen hebben: ze eten
alleen maar insecten, heel
veel insecten. Dat alleen al
is een reden om zuinig te
zijn op zwaluwen: met zwaluwen rond je huis heb je
zeker veel minder muggen
en vliegen.
Die zwaluwen rond je huis,
de huiszwaluwen, daar
gaat het in Nederland niet
zo goed mee. Dit heeft een
aantal oorzaken: een vermindering van het aantal
insecten, hun voedsel dus,
maar ook de huisvesting.
Een huiszwaluw bouwt
zijn huis (nest) tegen een
ruwe buitenmuur onder een
afdak en dan ook nog liefst
een licht geschilderd afdak.
In de buurt wil hij ook graag
water en modder, dit heeft
hij nodig om zijn nest op te
bouwen. Door alle verbouwingen en renovaties met

de allernieuwste materialen
en technieken is het de huiszwaluw steeds moeilijker
gemaakt. Wanneer een overstek van Trespa is gemaakt
of wanneer het bovenste gedeelte van een nok bekleed
is met Trespa of een andere
kunststof heeft, is het niet te
‘metselen’ voor de zwaluw,
de klei hecht daar niet
tegen. Oude huizen of oude
stijl huizen hebben vaak de
kepers (onderdeel dakconstructie) aan de buitenkant
zitten, bij moderne strakke
huizen bouwen zijn die
weggewerkt. In de hoek dak,
keper, muur is het goed bouwen voor de huiszwaluw.
Gelukkig zijn er in Groede
nog een aantal huizen die
wel aan de voorwaarden
voor goede zwaluwhuisvesting voldoen. Zijn ze dan
hun nest aan het bouwen,

Voorkomen van overlast
Dit is te verhelpen door ongeveer 50 cm. onder de nesten een
plankje te bevestigen. Als u tussen
het plankje en de muur een ruimte
van 3 cm vrijhoudt, voorkomt u
dat de zwaluwen onder het plankje
gaan nestelen. Plaats eventuele
kunstnesten op plaatsen waar ze
het minste overlast veroorzaken.

of ze hebben al eitjes gelegd, doet ze
zich een probleem voor de menselijke
bewoners voor: poep. Hoe leuk en nuttig
zwaluwen ook zijn, ze produceren ook
veel poep. Heeft zo’n zwaluw zijn nest
gebouwd boven je voordeur, wordt het
voor de visite of de pakketbezorger niet
aangenaam om te staan wachten. In
het kader 1 staat hoe deze overlast te
voorkomen. Wettelijk zijn de nesten
van de huiszwaluwen beschermd, dit
betekent dat als ze eenmaal nestelen
het nest niet verwijderd mag worden.
Helaas worden er in de praktijk nog
regelmatig nesten kapot gemaakt. Dat
is erg jammer, want een betere natuurlijke vliegen- en muggenvanger bestaat
er niet.
‘t Duumpje inventariseert al jaren het aantal bezette nesten in de
kernen en buitengebieden van West
Zeeuws-Vlaanderen. In de buitengebieden
zijn de kolonies ernstig geminimaliseerd, in Groede zelf blijft het aantal
nesten stabiel. Wel helaas op wisselende
locaties, dit duidt op verstoring. In
de Voorstraat zijn er altijd de meeste
zwaluwnesten te zien. Heeft u een
zwaluw bij uw onderdak gevonden,
laat de resten van het nest dan hangen,
ze komen namelijk graag terug naar
hun oude adres. Net als een toerist, als
ze het goed hebben gehad dan komen
ze het jaar daarop weer terug…

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
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GlasDraad ZeeuwsVlaanderen wil de
kleine dorpen en het
buitengebied van geheel
Zeeuws-Vlaanderen voorzien van een glasvezelnetwerk. Zo kan iedereen
in de gemeente Sluis in
de toekomst beschikking

hebben over een glasvezelaansluiting. Een aantal
dorpen hebben al glasvezel,
maar de meeste adressen zijn
nog niet voorzien van een
glasvezelaansluiting. GlasDraad wil alle adressen waar
nu nog geen glasvezel ligt,
voorzien van een verbinding.

GlasDraad wil u graag
informeren over de
mogelijkheden en er zal
daarom een informatieavond worden gehouden
in ’t Torentje te Groede op
donderdag 19 mei. Aanvang om 19:30, inloop
vanaf 19:00u.
Voor meer informatie
kunt u alvast kijken
op de website
www.glasdraad.nl.

‘t Muziek
Zou het dan nu eindelijk
eens gaan lukken… Een
‘gewoon’ jaar met Koningsdag, herdenkingen, Avondvierdaagse, Visserijfeesten,
Hoogtij festival en andere
concerten?

Het lijkt al een eeuwigheid
geleden dat er van alles
georganiseerd werd en we er
niet eens bij nadachten dat
er iets zou kunnen gebeuren
waardoor het afgelast moest
worden.
Voor de komende tijd staat
er al het een en ander op de
planning en het zou weer
erg leuk zijn om dat door
te laten gaan. Na een iets
kortere lockdown eind vorig
jaar, zijn we sinds een paar
weken weer lekker aan de
gang en is het stof eruit geblazen en geslagen. Een paar
jeugdleden hebben zich bij
het ‘grote’ orkest gevoegd en
zullen dus binnenkort ook
te bewonderen zijn, tijdens
de uitstappen.

Er wordt druk gerepeteerd
aan nieuw repertoire, maar
ook een paar oldies van
vorig jaar pakken we weer
op. Deze hebben nog niet de
kans gehad om zich tijdens
een concert te kunnen laten
horen, maar deze willen we
jullie zeker niet onthouden.

Als muziekvereniging
zijn we gevraagd om het
weekend te openen van
het Hoogtij festival. Een
hele eer! En het belooft een
mooi en vooral muzikaal
weekend te worden, met
veel verschillende genres op
muziekgebied. Groede zal
ongetwijfeld druk bezocht
worden en er zal nog lang
over gepraat worden.
Ook is het de bedoeling
om het Zeeuws-Vlaams
muziekfestival weer te laten
plaatsvinden. Dit jaar wordt
het festival in Schoondijke
gehouden en alle zusterverenigingen hebben ondertussen een uitnodiging

ontvangen. Het festival
heeft als doel om samen een
mooi en extra groot orkest
te vormen en een concert
te geven. Ook dit jaar zal
er een samenwerking met
alle jeugdmuzikanten zijn,
die gezamenlijk een aantal
nummers zullen brengen.
Het muziekfestival staat op
de planning voor zaterdag
18 juni. In dat weekend
zijn het in Schoondijke
Maoneblussersfeesten met
naast muziek, nog veel meer
leuke activiteiten voor jong
en oud.
Het grote concert samen
met projectkoor ‘Zeekoraal’
en operazanger Marco
Bakker is voor nu vastgezet
op zaterdag 22 oktober en
zal worden gehouden in de
PKN-kerk aan de Dorpsstraat te Breskens. Hierover
in een latere editie van
de Dorpsomroeper meer
informatie!
Graag tot ziens bij één van
de optredens!

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

Burg. J.C. Everaarslaan 9
4503 AA Groede
22

De Dorpsomroeper

T.	:	0117 - 37 25 83
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M.	: 06 - 53 35 69 69
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Gezien in Groede de Groese helden
U bent ze wellicht ook al vaker tegen
gekomen de laatste tijd, in het dorp zelf
of in het buitengebied. Samen op pad
met een prikker, een vuilniszak en
hun hond.
Op zoek naar zwerfvuil zijn ze van plan
om Groede en omgeving een stuk schoner
te gaan maken. En dat doen ze niet voor
een project voor school of omdat ze daar
wat voor krijgen, nee, dat doen ze geheel
vrijwillig en omdat ze daar plezier in hebben. Zijn dat nou geen Groese helden?
Dit zijn Yarno en Marit Bogema en hun
hond Dana. Laatst zijn ze richting Oostburg gelopen en hebben ze maar liefst
8 volle vuilniszakken met zwerfvuil
opgehaald. Ze komen ook regelmatig
andere dingen tegen dan zwerfvuil. Zo
lagen er enkele verkeersborden in de
vijver aan de Voorstraat, hoe deze erin

zijn gekomen is nog altijd een raadsel, maar
Yarno en Marit hebben ervoor gezorgd dat
ook deze uit het water zijn gevist.
Yarno en Marit, heel goed bezig en ga zo
door!

Zaaiuien uit een perspotje
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Wie de tweede week van april Groede uit reed richting
Nieuwvliet, zag net buiten de Groe aan de linkse kant
van de één op andere dag een perceel vol uien staan.
Dat kan toch niet zou je denken, maar niets is minder
waar! Want Denny de Smit uit Groede is begonnen met
een nieuwe teelt.

ze de volle grond in. Het
voordeel hiervan is, dat je al
gelijk een grote voorsprong
hebt met de uien en je ze
(net als plant uien) vroeg
kan rooien, maar wel met
de (goede bewaar-) kwaliteit
van zaaiuien.

“Zaaiuien uit een
perspotje”.
Dit zijn zaaiuien die
van te voren in een
kas zijn opgegroeid
in perspotjes. In elk
potje zitten 5 uienzaadjes die worden
uitgegroeid tot ze
een paar centimeter
groot zijn. Vanaf dan
worden ze vanuit
de kas naar het land
gebracht en kunnen

Het is een bijzondere teelt
die niet veel voorkomt in
Nederland. Het plant proces
is dan ook best speciaal, zoals
men kon zien. Een grote
machine pakt de potjes uit
de trees en plant deze direct
in de grond. Deze rode
“zaaiuien uit een perspotje”
zouden in principe begin
juli gerooid kunnen worden
en een paar weken later al
vers in de supermarkten
kunnen liggen.
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Verkoop voor het goede doel
Met Pasen starten we
weer met de verkoop
van 2e hands spullen op
camping “International”
te Nieuwvliet (variabele openingstijden).
De spullen krijgen we
van familie, vrienden,
bekenden, dorpsgenoten
en campinggasten. En
ook bij de molen zonder
wieken is in een voormalig kippenkot een
knus brocante winkeltje
ingericht (alleen geopend
als het bord aan de weg
staat). De opbrengst van
deze verkopen komt
geheel ten goede aan één
of meerdere goede doelen
in onze regio.
Deze keer hebben we gekozen
voor de Stichting Iris’t. Een
stichting voor mensen die
geconfronteerd zijn met het
verlies van een dierbare.
Wanneer iemand in een
gezin komt te overlijden na
een ziekbed of een ongeval
heeft dat een enorme
impact op het dagelijkse
leven en functioneren. Na
een periode van drukte,
komt het besef dat het leven
doorgaat zonder degene die
zo dierbaar was en dat alles
voor altijd is veranderd. Dan
breekt een rouwperiode
aan, een periode waarin
men tot rust wil komen
om de situatie te overzien,
om tranen maar ook mooie
herinneringen de ruimte te
geven. Om mensen die de
middelen niet hebben om er
even tussenuit te gaan, biedt
de Stichting Iris’t een vakan-

tiewoning aan, gelegen aan
de Puijendijk in Groede. Het
is een geheel gerenoveerd
dijkhuis met een prachtig
uitzicht over de polders, het
huis straalt rust en warmte
uit. Hier kan men op adem
komen en laten bezinken
wat hun is overkomen, er
is ruimte voor het gezin
om elkaar weer te vinden,
ondanks alles… om daarna
de kracht te vinden om door
te gaan.
Voor meer info: www.irist.nl
Wij willen graag dit mooie
initiatief financieel ondersteunen door de opbrengst
van de rommelmarkt
verkoop te doneren aan
deze Stichting. En komt
u nog overbodige spullen
tegen tijdens de voorjaarsschoonmaak? Voor de
verkoop kunnen we nog
mooie (kinder)kleding,
kinderboeken, speelgoed en
woonaccessoires gebruiken.
Een telefoontje en ik kom
het graag bij u ophalen (tel.
06 51 39 97 24).

In de maanden mei en juni
verkoop op zaterdag van
16.00 uur tot ca.19.30 uur
en verder geopend als het
bord aan de weg staat. Dit
geldt voor zowel de verkoop
op de camping als voor de
verkoop in het kippenkot.
In het hoogseizoen, juli en
augustus is er elke woensdag van 17.00 uur tot 19.30
uur een rariteitenmarkt/
rommelmarkt met diverse
activiteiten, zoals wafels
bakken, Nieuwjaarswafeltjes bakken. Men kan
hobby-enthousiasten aan
het werk zien, er zijn oude
tractoren te bezichtigen enz.
De markt is voor iedereen
toegankelijk.
Namens het team “goed
gevoel voor een goed doel”,
Joke de Bert
De Dorpsomroeper
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Olympische Winterspelen  

In de maand februari hebben wij gewerkt rondom
de Olympische Spelen. De Winterspelen vonden dit
jaar plaats in China. De hal was ingericht volgens het
thema. Leerkrachten hebben het thema geïmplementeerd in verschillende lessen. Tijdens de gymlessen
zijn verschillende wintersporten uitgeprobeerd. Ondanks dat er geen sneeuw lag is het toch goed gelukt.
Snowboarden, shorttrack, bobsleeën, skeleton, curling
en schansspringen waren sporten die in de gymzaal
voorbij kwamen. Tijdens de handvaardigheid lessen
zijn kinderen enthousiast aan de slag gegaan met het
maken van skiërs en een bobsleebaan.

‘Samen In Actie Voor Oekraïne’

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de kinderen van
de Meerstromenschool de afgelopen periode in actie
zijn gekomen voor ‘Samen In Actie Voor Oekraïne’.
Deze landelijke actie van Giro 555 is op 7 maart van
start gegaan. De landelijke en regionale media zijn
massaal in actie gekomen. En de kinderen van de
Meerstromenschool wilden niet achterblijven! In de
klas hebben ze raamposters gemaakt. Deze hebben
zij te koop aangeboden in Groede en omstreken
voor minimaal €2,00 per stuk.

Het doel van de kinderen was natuurlijk om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de
mensen in Oekraïne, maar ook om zoveel
mogelijk posters in Groede (en omstreken)
voor de ramen te zien hangen. Zodat
iedereen kon zien dat Groede meeleeft
met de mensen in Oekraïne en dat niet
alleen de kerk ’s avonds blauw/geel kleurt,
maar ook de ramen van de mensen. En met
hun actie hebben ze € 825,61 opgehaald!!
Een applausje voor de kinderen van de
Meerstromenschool!

Ook zijn de voorbereidingen begonnen voor de komst van
kinderen uit Oekraïne. Samen met ons schoolbestuur Elevantio hebben we de afgelopen periode beleid opgesteld,
omdat de verwachting is dat er behoorlijk wat kinderen
ook naar de Gemeente Sluis zullen komen. Daarbij is ook
de samenwerking met de kinderopvang, de gemeente en
het andere schoolbestuur in onze gemeente gezocht. We
doen allen ons best, zodat de kinderen uit Oekraïne krijgen
waar ze recht op hebben, maar ook de kinderen die nu al
op school zitten goed onderwijs blijven krijgen. Samenwerking is hierbij cruciaal.
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Muziek Match

We zijn na de voorjaarsvakantie gestart met het
schoolbreed muziekproject in de groepen 1 t/m 8.
Het muziekproject zal 6 weken lang duren en heet
MuziekMatch. De kinderen van groep 1 t/m 3 krijgen
op dinsdagochtend muziekles verzorgd door juf
Clara. Ze maken kennis met veel verschillende
muziekinstrumenten. De kinderen uit de groepen
4 t/m 8 krijgen zangles of leren een instrument te
bespelen, deze lessen worden gegeven door verschillende muziekdocenten. De kinderen mogen de
instrumenten ook mee naar huis nemen, om wat
extra te oefenen. De kinderen genieten enorm van
de lessen en zijn daarnaast hard bezig met het voorbereiden van het muziekstuk voor de Bonte Avond,
waarbij dit jaar het thema muziek centraal staat.

Cultuurmenu:
gedachten en gedichten.

Op 11 februari kregen de kinderen van
groep 5 en 6 vanuit het cultuurmenu een
gastles over gedachten en gedichten. Anna
de Bruyckere vertelde over letters die
woorden worden. Over woorden waarmee
je zinnen kunt maken. En over je fantasie
die je daarbij goed kunt gebruiken. De kinderen mochten zelf een gedicht schrijven
voor iemand waar ze van houden.
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Skate-clinic

Op onze school organiseren we een aantal keer per jaar
wieltjesweken, die week mogen de kinderen per groep
tijdens de pauze en een extra ingepland buiten speelmoment met steps, skateboards, rolschaatsen, spacescooters,
waveboards en ook met skeelers op het schoolplein
spelen. Veel leerlingen op onze school kunnen al skaten,
maar remmen is bij velen nog lastig! Goed kunnen remmen is natuurlijk wel één van de belangrijkste dingen die
kinderen moet beheersen, vooral wanneer zij op skates
deelnemen in het verkeer. In het kader van verkeersveiligheid hebben wij op onze school dan ook een skateclinic
georganiseerd. Groep 5 t/m 8 heeft hier aan deelgenomen
en deze werd gegeven door ervaren skate instructeurs van

Skate-A-way

De skateclinic vond plaats op vrijdag 18
maart, onder schooltijd en daarom was het
van belang dat alle kinderen konden meedoen. Kinderen mochten eigen materialen
meenemen, maar voor wie dit niet had, had
Skate-A-way skates en andere materialen
mee om (kosteloos) te lenen. Tijdens de
Skateclinic stond veiligheid voorop. Kinderen waren heel erg enthousiast, het was
voor hen een hele uitdaging!

Letterfeest groep 3

Het letterfeest groep 3 is een big deal. Al wekenlang leven de kinderen er naartoe. Eindelijk
kennen ze halverwege groep 3 alle letters,
dat maak je maar één keer in je leven mee en
dat moet natuurlijk gevierd worden. Met alle
geleerde letters kunnen ze ineens ontelbare
combinaties woorden, zinnen en korte teksten
lezen!

Voor ons reden genoeg om stil te staan bij deze
mijlpaal. Door de kinderen al vanaf het begin mee te
nemen in de organisatie van het feest, was de betrokkenheid heel groot. De kinderen hebben tijdens het
feestje allerlei verschillende letter spellen gespeeld,
een traktatie gekregen en alle geknutselde werkjes
speciaal voor het feest zijn bekeken. Ook kwamen
leerlingen uit groep 4 en andere leerkrachten van
de school tijdens het feest nog even op bezoek. De
directeur mocht het officiële gedeelte op zich nemen,
zij kwam de Letter-Diploma’s uitreiken. De kinderen
hebben allemaal ontzettend genoten van het letterfeest. Ze waren aan het eind van de ochtend allemaal
wel tien centimeter gegroeid van trots.
Als je dan die van trots glimmende snoetjes ziet
tijdens het letterfeest, dan realiseren wij ons maar
weer al te goed wat een bijzonder mooi beroep wij als
leerkrachten hebben!

Cultuurmenu kleutergroep de Meerstromenschool.

Er staat een vreemdeling in de tuin... De gymzaal werd omgetoverd tot een vrolijk geheel.
Spaanse heren en Zeeuwse vissersvrouwen zijn van de partij. Er wordt gezongen en muziek
gemaakt, wat een pret! Kees Wagenaar en Marjo van der Pols van Fabela Rozo speelden een
kleine voorstelling, afgewisseld met muziek- en theateropdrachtjes. Alles met een knipoog
naar de geschiedenis van de Staats Spaanse Linies.
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Opkomst
percentage
Op vrijdag 11 maart was de
Algemene Ledenvergadering,
en al werd bij de gemeenteraadsverkiezingen al geklaagd over een opkomstpercentage van 50,3 procent, hier
kwamen wij zelfs nog niet in
de buurt (voordeel was wel
dat de aanwezigen, hierdoor
konden genieten van extra
veel hapjes).
Tijdens de vergadering vond
er een bestuurswissel plaats,
hierbij werden Ingrid Buijsse
(die eigenlijk al een jaar
geleden het bestuur verliet)
en Piet Labijt bedankt voor
hun jarenlange inzet voor
de club en nadat ze luid
waren toegezongen kregen
ze nog een aantal attenties
aangeboden. Ik wilde hier
eigenlijk nog even opsommen wat ze allemaal voor de
club gedaan hebben,
maar daar heb ik van afgezien omdat ik anders bang
was dat de Dorpsomroeper
niet meer door de brievenbus zou passen.
Soraya Oosterbaan en Birgit
Heemskerk zijn verkozen
tot nieuwe bestuursleden
(nadat ze al een jaartje meegedraaid hadden en konden
zien hoe leuk het is om iets
voor je club te kunnen betekenen).
Niet iedereen wil tegenwoordig meer een bestuursfunctie bekleden, daarom
willen we proberen een paar
commissies op te zetten om
bijvoorbeeld bij (jeugd)evenementen te helpen. Wil jij
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je hiervoor aanmelden, laat
het ons dan even weten via
info@con-forza.nl.

Activiteiten
Sinds april is op de donderdagavond de tennistoss
weer begonnen (jeugd 18:45
uur volwassenen 19:30 uur).
En ook de Kids Fundagen
zijn gestart, de aftrap was op
27 maart in Biervliet. Groede
is op 9 oktober aan de beurt,
dus zet die dag alvast in je
agenda! Op deze dagen tennissen de kinderen van de
verschillende tennisverenigingen tegen elkaar. Hou de
app in de gaten voor verdere
info.
Net als de tennis heeft ook
de jeu de boules aangegeven

dat nieuwe leden van harte
welkom zijn, dus wil je eens
proberen of één van deze
twee sporten iets voor jou
is, kom dan op donderdagavond of zondagmorgen gewoon eens gezellig meedoen.

Dorpswinkel
van Iwaarden

Onderhoud
banen
De nieuw aangevoerde gravel
(4.500 kilo) is inmiddels
egaal verspreid over baan 1
en baan 2. De lijnen liggen
weer op hun plaats, de
banen zijn meerdere keren
aangewalst en ook de netten
zijn weer terug gehangen.
De banen zijn ongeveer half
maart weer in gebruik genomen en al meerdere malen
getest en goed bevonden.

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

Bekijk ook eens de website van onze vereniging
www.con-forza.nl, die voorzien is van een nieuwe look!

Stoofpotje

High tea
Pannetje van de dag
De Dorpsomroeper
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De afgelopen periode vermengde het goede nieuws
zich met het mindere
nieuws.

JO17 gaat op in senioren
van Groede en Cadzand
Het elftal van JO17 is na de
winterstop niet meer teruggekeerd als team in de lijst
van de KNVB. Vanwege een
te krappe selectie is er besloten dat het beter is voor alle
partijen dat de spelers van
JO17 ofwel bij Cadzand 2
of 1 mee trainen en spelen,
ofwel bij Groede 2 of 1. Zodoende worden de selecties
van de senioren aangevuld
met goede spelers. Zo
krijgen de trainers weer
ruimere keuzes en kunnen
de spelers van de JO17 volop
meetrainen met de senioren
en ervaring op doen in het
seniorenvoetbal.

Eerste overwinning
in de boeken voor de
jongste jeugd!
Op 12 maart heeft het
jongste jeugdelftal van v.v.
Groede, de JO8-2, hun eerste

Onze aanvoerder in de
krant, alleen niet met
gewenst nieuws

Foto: Anne Hana
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Begin april verscheen aanvoerder van de eerste
selectie, Arno van den
Hemel, met een artikel in
de PZC. Alleen niet met het
nieuws waar je mee in de
krant wilt komen. Tijdens
de training op dinsdag 1
maart heeft Arno voor de
derde keer in zijn voetbalcarrière zijn kruisbanden
afgescheurd. Waar de eerste
twee zware knieblessures
eerder aan de linkerknie
waren, is het deze keer aan
de rechterknie. Onbeschrij-

overwinning geboekt. Na
een mooie strijd werd er
gewonnen van buurman
Oostburg met maar liefst
8-6! Een overwinning die
naar meer smaakte!

felijk om dat te moeten meemaken. Vreugde en verdriet
lagen kort bij elkaar zoals
is beschreven in het artikel
van de PZC, omdat twee
dagen eerder op 27 februari
Arno en Marieke ouders zijn
geworden van hun zoontje
Gijs. We gaan je missen op
de velden van de v.v. Groede
en hopen dat je spoedig kan
herstellen.

De Grote Groese
Touwtrek
Straat Prijs 2022
Hij gaat weer door, de Grote
Groese Touwtrek Straat Prijs!
Begin maar met spinazie te eten
en ander krachtvoer, want het zal
weer nodig zijn om aan de start
te verschijnen van deze fameuze
Touwtrekwedstrijd en om mee
te dingen naar die Grote Groese
Paptoarte!
Vanwege de moeilijke woensdag waarop
Koningsdag dit jaar zal vallen, heeft de
organisatie besloten om het touwtrekken dit jaar door te laten gaan op zaterdag 30 april 2022. Door het verzetten van
het evenement wordt het voor iedereen
mogelijk gemaakt om zonder spierpijn
weer op het werk te verschijnen.

Op die bewuste zaterdag zal de organisatie na de voetbalwedstrijd van de
veteranen beginnen met het wegen
van de deelnemers om 17.00 uur. Elk
team mag 450KG wegen in totaal en
voor elke vrouw in het team mag er
15KG extra worden gerekend. De eerste
touwtrekwedstrijd zal van start gaan
om 18.00uur. En reken maar niet dat het
vriendschappelijke potjes zullen zijn,
deze wedstrijden zijn titanengevechten,
iedereen gaat tot het uiterste om die
overheerlijke zoete smaak van de overwinning, maar ook van de Grote Groese
Paptoarte te kunnen proeven.  
De inschrijvingen zijn geopend, dus
iedereen is uitgenodigd om een team te
vormen voor de Grote Groese Touwtrekwedstrijd op zaterdag 30 april 2022.
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Beelden zeggen vaak meer dan
woorden. Hieronder een korte
fotoreportage van gebeurtenissen
uit de afgelopen periode.
Werkzaamheden Boerenhol
Dat Boerenhol een verkeersslagader
is in de omgeving heeft iedereen wel
gemerkt de afgelopen periode. Op
meerdere punten zijn er aanpassingen
gedaan aan de infrastructuur van
Boerenhol. Op 9 maart was er een
voorlichtingsavond voor de inwoners
van Boerenhol in ’t Torentje met uitleg
van de uitvoerende partijen over de
nieuwe inrichting en het tijdsvak waarin
de werkzaamheden zouden gaan
plaatsvinden. De werkzaamheden zijn
soepel verlopen en volgens planning is
de weg begin april weer vrijgegeven
voor het verkeer. Ondanks dat het
verkeer langs andere wegen werd
omgeleid, heeft de sluiproute langs de
Schoondijkseweg in de tussentijd flink
afgezien...

Opening Brouwerslokaal
Groede is sinds begin maart weer
een mooie horecagelegenheid rijker.
Op 4 maart heeft het Brouwerslokaal
namelijk officieel de deuren
geopend. Op deze dag waren de
ambassadeurs en alle dorpsgenoten
uitgenodigd om te komen kijken
naar de splinternieuwe taproom van
Dutch Bargain. Gedurende de dag
zijn er zo’n 400 mensen afgekomen
op de geslaagde opening. Veel succes
aan het Brouwerslokaal en Dutch
Bargain met de nieuwe locatie aan
de Blekestraat.
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Lente? Lente!
Corrie, Dudley, Eunice en Franklin
kwamen kort na elkaar op bezoek
in februari. Vorst in het land
begin maart, een schitterend
voorjaarszonnetje aan het einde
ervan en in april zijn ook alle
weersomstandigheden wel voorbij
gekomen. Kortom, oude spreuken
houden stand: maart roert zijn
staart en april doet wat ‘ie wil.

MeerBomen.nu in actie in Groede Podium
In samenwerking met MeerBomen.nu, Duurzaam Groede en Dorpsraad Groede
zijn er eind februari zaailingen geoogst in Groede Podium. Dit zijn jonge
bomen die geen kans hebben om verder te groeien, omdat ze door andere
bomen overgroeid worden en op andere locaties beter tot hun recht komen.
De zaailingen, onder andere de Veldesdoorn, Vlier, Kornoelje, Meidoorn en
Kardinaalsmutsen, zijn gratis uitgedeeld bij ’t Torentje. De opkomst was goed
en alle (!) boompjes hebben een mooie nieuwe bestemming gekregen.
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De Omloop van
de Groese Kermis
Afgelopen weekend had
ik een oude vriendin aan
de lijn, met de vraag of de
kermis op de Groe toch door
zou gaan. Dat is voor haar
gezin namelijk elk jaar een
reden om af te reizen naar
ons Groede, niet om mij te
zien of mijn vrouw, maar
om naar de Markt te gaan
richting het schietkraam
of grijpkraam. Een kleinere kermis dan in Groede
bestaat er wellicht niet,
maar er zijn dus mensen die
er vele kilometers voor over
hebben om het te bezoeken.
Wat maakt die kermis dan
zo speciaal denk ik, is het
niet meer het gevoel dan
de kermis an sich? Het
Paas-gevoel is niet compleet
als je niet op de Groese
kermis bent geweest? Is dat
het dan?

Wist u, dat er in 2005 zelfs
bijna geen kermis in de
Groe meer was geweest? Het
is dankzij de grote inspanningen van de dorpsvereniging destijds en met behulp
van de burgemeester dat het
toch nog door ging. We hadden aanvankelijk maar één
attractie en zelfs die dreigde
af te zeggen, door pure
laksheid van de ambtenaren. Want ja, de kermis werd
toen nog georganiseerd
door de gemeente Sluis. Op
vrijdag werd duidelijk dat
er geen kermisattractie zou
komen, toen is dhr. Sala in
eigen persoon naar de Markt
van de Groe toe gekomen
om te spreken met Louis
Houdersteijn, de voorzitter
van de dorpsvereniging.
Enkele attracties werden

nog aangetrokken en de
kermis was gered. Vanaf dat
moment werd besloten dat
de dorpsvereniging de kermis
zelf mocht organiseren.
Toen ik dat laatst vertelde
op d’n oek van de straate
stond iedereen versteld en
de vraag kwam toen voorbij
of ook de kermiskoers bijna
niet door ging. Nou, toen
begonnen mijn oren weer
te klapperen, want van een
kermiskoers op de Groe
had ik nog nooit gehoord.
Ze lieten het me zien op
Facebook, dat er de afgelopen jaren toch echt een
kermiskoers werd verreden
op de Groe. Prachtig vond
ik dat, deed me denken aan
de Omloop van Groede.
Dat waren mooie tijden!
Heb hem zelf nooit gefietst,
maar wel altijd geholpen als
vrijwilliger.
De eerste editie was destijds
in 1979, ook in april volgens
mij. Jan Boeije had dat eens

geopperd bij het Groese
wielercomité. Daar was de
Zutter voorzitter van en
Schautteet en Faas waren de
overige leden van het dagelijks bestuur. In dat bestuur
zaten verder nog Boeije zelf,
Torbijn, den Beer, Salomé,
Adam, Verploeg, de Maillie,
die andere de Zutter, Maas
en van Eijk.
De Omloop van Groede,
was het moment voor meer
dan 100 jongelingen om
zich te laten zien tijdens
de koers. En ze kwamen
uit alle windstreken; van
Limburg tot Gelderland,
Noord-Holland en Brabant.
Maar ook gewoon jongens
van eigen Zeeuwse bodem.
Ik weet nog wel dat mannen
als Ronnie Hamelinck, Jos
van Baal, Mario de Vreeze en
Bennie de Wever de Omloop
hebben verreden, maar
ook bijvoorbeeld Patrick
Tolhoek; ‘de vader van’
inderdaad.
En dat werd niet op zijn
Jan-Boeren-Fluitjes georganiseerd hoor, nee, dat was
met een strak programma.
Aan ’t platte putje werden
destijds de ploegenpresentaties gehouden. Dan had
je twee delen, een ploegentijdrit in de ochtend en dan
de grote koers in de middag
die uit 3 rondes bestond. In

de Everaarslaan was toen de
aankomst, in die tijd mocht
je daar nog harder dan 30
kilometer per uur rijden.
De uitreiking was in de
Wulpenhoek, daar werd de
koers ook nog meerdere malen met de mond verreden,
maar dan met name door de
vrijwilligers aan de bar.
Mooie tijden waren dat en
die zijn dus nu weer aan het
herleven zag ik op Facebook. De kermiskoers wordt
zelfs voor het vijfde jaar
op rij georganiseerd, een
lustrum! Prachtig, ik ben benieuwd of er ook een ploegenpresentatie gaat zijn op
het platte putje en hoeveel
rugnummers ze moeten uitdelen. Ik vrees dat er geen
drie-cijferige rugnummers
aangewend moeten worden.
Ben ook benieuwd wie de
ploegentijdrit gaat winnen,
Huib&Marleen-Visma,
AG2Brouwerslokaal, LottoTankstationTotal, QuickStep Risseeuw, Trek-Zagerij?

innemen in de Omloop van
de Groese kermis. Ditmaal
niet als vrijwilliger, maar als
enthousiaste supporter op
de beste locatie; d’n Oek van
de Straate. Kom er gezellig
bij zitten, gaan we daarna
ook nog even richting de
Markt voor de uitreiking.
Daar zal aan de bar de koers
ook nog wel een paar keer
verreden worden, ditmaal
ook door de renners zelf
vrees ik. Gaan we daarna
gelijk nog even langs het
schietkraam, want het Paasgevoel is pas compleet…
S.Z.

Eén ding weet ik
zeker, ik ga mijn
plekje weer

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.
36

De Dorpsomroeper

De Dorpsomroeper

37

Groede Live! presenteert
zaterdag 28 mei 2022
Gruppo Sportivo
-The Spotify TourGroede Live! presenteert
De Haagse (neder-)popband
Gruppo Sportivo is een van
de succesvolste Nederlandse
bands van de late jaren ’70.
Ze behaalden onder aanvoering van Hans Vandenburg
enorme populariteit met
hun aanstekelijke catchy
popsongs met new waveinvloeden. Dat hebben we
destijds goed gemerkt hier
in de regio: in januari 1979
gaf Gruppo Sportivo een
legendarisch optreden in de
Vismijn in Breskens. Menig
bezoeker zal zich nog de
gevaarlijk golvende vloer
door de dansende massa
herinneren… De vismijn
is helaas niet meer actief,
maar de band zeker nog wel!
Gruppo Sportivo gaat nu
weer optreden. Tijdens de
The Spotify Tour worden
de 25 vaakst op Spotify
gestreamde nummers van
de band gespeeld. In feite
bepaalt het publiek dus de
setlist. Nederpopklassiekers
als Hey Girl, Beep Beep
Love, Tokyo, Rock ’n Roll en

zaterdag 16 juli 2022
Stephanie Struijk

Disco Really Made It komen
daar zeker op voor.
De bezetting van Gruppo
Sportivo zal tijdens The
Spotify Tour dezelfde
zijn met frontman Hans
Vandenburg (zang/gitaar)
en de andere oerleden Peter
Calicher (keyboards) en
Max Mollinger (drums).
Natuurlijk zijn ook de blik-

Voor meer info en kaarten:
www.grotekerkgroede.com
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En Stephanie slaat met
haar nieuwe theatertour
‘Vanaf toen’ weer een nieuw
hoofdstuk open in het
Nederlands. Ze gaat door
waar ze gebleven was, soms
dromerig terugkijkend
naar vroeger, maar de focus
ligt vooral op verhalen die
verder willen en liedjes
die troost geven en de tijd
misschien heel even stil
doen staan.

vangers Lies Schilp & Inge
Bonthond (beiden zang) als
de Bombitas weer van de
partij. Tim Barning (bas)
maakt - sinds Great - het
gezelschap compleet.

Gepassioneerd singer-songwriter met warme stem
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.

Zaterdag 28 mei Grote Kerk Groede
Aanvang 20:30 uur,
deuren open vanaf 19:45.
Entree € 24,00

In 2016 schreef ze samen
met Daniël Lohues haar eerste
album in het Nederlands
tijdens een roadtrip door
Amerika, waar Stephanie

Diner-arrangement i.s.m. Café Restaurant
De Drie Koningen mogelijk.

een tijdje gewoond en
gewerkt heeft. Tijdens deze
reis van Los Angeles naar
Minneapolis merkten ze dat
de liedjes zich het beste lieten vertellen in haar eigen
taal. Het werden liedjes die
gaan over het maken van
een nieuw begin, verlangen
naar thuis, en de magie van
geluksmomenten. Deze
switch is haar goed bevallen,
en er kwamen meer liedjes
in de moerstaal uit de pen
gerold. Liedjes over haar
geboortegrond, Limburg, en
hoe het was geweest als ze
daar was gebleven.

Kindamuzik over de cd
Stephanie Struijk
‘Zonder haar eigen stijl
drastisch te veranderen, keert
ze terug naar haar wortels.
Met een geslaagde zoektocht
naar haar eigen geluk, vrede
en rust, gevangen in fijne,
rustieke luisterliedjes vol verlangen. Jezelf opnieuw (uit)
vinden blijkt soms gewoon een
kwestie van terugkeren naar
de basis’.
Musici:
Stephanie Struijk: zang,
gitaar, toetsen
Reyer Zwart: bas
Bernard Gepken: gitaar
Zaterdag 16 juli 2022
Grote Kerk Groede
Aanvang 20:30 uur, deur
open vanaf 19:45 uur
Entree € 20,00

Voel je welkom bij Groede Live!
Poppodium
De Dorpsomroeper
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Wafelmiddag
Soos Groede
Zaterdag 5 maart, wafels
bakken en eten in de Soos
Om 08.15 uur stond “de
bakker” ons al op te wachten
met 6 emmers beslag en 6
zakjes gist, alleen de gist
moesten wij nog aan het
beslag toevoegen. Om 08.45
uur stond de eerste emmer
al bij de verwarming om te
rijzen. Nu hadden we tijd
om de zaal “wafelproof”
in te richten. We hadden
ongeveer 25 aanmeldingen
binnen gekregen. Bakken
met 6 wafelijzers en heel
wat verlengkabels. We
moesten er wel voor zorgen
dat iedereen veilig kon
zitten, dit is mede door
Stant en Piet perfect gelukt.

Om 11.00 uur was het tijd
om te starten met bakken.
Het beslag om de eerste
wafels te bakken was te dik,
op advies van “Onze bakker
Piet” moesten we lauw
water aan ons beslag toevoegen. Zo gezegd, zo gedaan!
Het bakken van de wafels
verliep daarna vlotjes. De
wafels rolde niet allemaal
perfect uit het ijzer, maar
de smaak was goed! Onder
het genot van een bakje
koffie of thee kon iedereen

Ho og tij Festival
zo ekt vr ijw ill ige rs
en lo ge era dr ess en

onbeperkt wafels eten,
met goede boter en suiker.
Weer eens andere mensen
ontmoeten en bijkletsen na
een lange periode van, voor
verschillende onder ons,
alleen te zijn.
Hierbij bedanken we iedereen die heeft bijgedragen
aan deze geslaagde (wafel)
dag!!

Ja ar ma rk t Groe de

in de
De Jaarmarkt in Groede, een begrip
Groedestreek. Een evenement waar we als en waar
naren hard aan werken met z’n allen allemaal
saamhorigheid centraal staat. Als hetjuli 2022
kan en mag, zal de Jaarmarkt op 29 kunnen
dit
weer plaatsvinden in Groede. Maar rs in ons
illige
vrijw
ve
actie
de
er
zond
we niet
ons als
dorp. Mocht u zin en tijd hebben om de dag
op
Jaarmarkt comité te helpen rond en met ons
van de Jaarmarkt, neem dan contactm of per
op via:groedejaarmarkt@gmail.co
027
telefoon: Imre Hubregtsen: 06-23289
Daisy de Smet: 06-45358200

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.

Het Hoogtij Festival is van én voor Groede. Een grote groep vrijwilligers werkt
al mee om het festival tot een succes
te maken. Wilt u hier ook aan meewerken? Daar zijn we heel blij mee! Stuur
een mailtje naar info@hoogtijfestival.
nl. Ook zijn we nog op zoek naar een
aantal gastgezinnen voor de musici. Dus
heeft u dat weekend een logeerkamer
over, laat het ons weten!

Opvang
en donaties
gevraagd voor
Stichting Steun
Oekraïne.
Stichting Steun Oekraïne vangt mensen
uit Oekraïne op in Nederland. Het is nog
steeds mogelijk om tijdelijk onderdak of
donaties aan te bieden via deze stichting. Hiervoor kan contact worden
opgenomen met Marre
Menue.

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.

Heeft u nog iets voor op het prikbord
in de Dorpsomroeper? Laat het ons
weten! Vraag en aanbod is welkom
op het prikbord in de Dorpsomroeper.
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Aanleverdata
Dorpsomroeper
2022
Dit is de tweede
Dorpsomroeper 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:

> 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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Activiteiten
in Groede
23 april
Grote Kerk Groede
presenteert
New Masters
on Tour:
Annabel Hauk
& János Palojtay
zie p.19
30 april
Viering Koningsdag
Veteranenvoetbal
en Touwtrekken op
de sportvelden van
v.v. Groede
zie p.33
30 april
Viering restauratie
molen Nieuwvliet
Plantjesmarkt bij de
molen!
6-7-8 mei
Trials Herding
traditional style
Event van de
Nederlandse
Herdershonden
Club in Groede
Podium
7 mei
Natuur-doe-dag
in Waterdunen
zie p.18

11 mei
Jaarvergadering
Stichting Dorpsraad
Groede en Stichting
Verenigd Groede
in ’t Torentje
Aanvang 19:30u
inloop vanaf 19:15u
zie p.4
19 mei
Informatieavond
GlasDraad
in ’t Torentje
Aanvang 19:30,
inloop vanaf 19:00u
zie p.22
21 mei
Lenteconcert
mannenkoor
LEZZOM
Grote Kerk, 20.00 uur
zie p.17
28 mei
Groede Live!
presenteert
Gruppo Sportivo
The Spotify Tour
Grote Kerk
zie p.38
4-5 juni
Hoogtij Festival
zie p.14

11 juni
Oldtimer Weekend
start en aankomst in
Groede Podium

gespeeld. Iedereen is hier
welkom! Dit binnen een
informele en gezellige
sfeer in ons gebouw.

12 juni
Uitzending ‘Het Dorp’
over het dorp Groede
bij Omroep Max om
22:40 op NPO 1

Dorpsraad
Elke laatste maandag
van de maand van 19.00
uur tot 19.30 uur: Het
“inloop-spreek-half-uurtje” van de Dorpsraad in
’t Torentje.

16 juli
Groede Live! presenteert
Stephanie Struijk
zie p.39
1 augustus
Sinte Pierse Feesten
Om 14:00u op het
recreatieveld aan de
Metteneijedijk met
allerlei activiteiten
Senioren Sociëteit
Wekelijks kan men op
de maandagmiddag van
13.30 tot ca.16.30 uur een
kaartje leggen (jokeren,
frikken) en biljarten.
Er worden nog (extra)
spelers gezocht om te
biljarten op de maandagavond van ca. 19.00
uur tot 21.00 uur. Ook op
donderdagochtend wordt
er gebiljart van 09.00 tot
12.00 uur. Loop vrijblijvend eens even binnen.
Elke laatste dinsdag van
de maand wordt er bingo

Tennis
Er wordt getosst op de
donderdagavond, iedereen is die avond welkom!
Heb je zin om eens een
balletje mee te slaan,
om te ervaren hoe leuk
een avondje inspanning
/ ontspanning op de
tennisbaan is, grijp dan
nu je kans.

Jeu de Boules
Ook voor de Jeu de
Boules vereniging kan
je op donderdagavond
en zondagochtend vanaf half elf gewoon het
terrein op komen.
Breiclub Groede
Op de tweede en vierde
donderdagmiddag van
de maand zijn we vanaf
ongeveer 13.30 uur tot
het eind van de middag
bij De Drie Koningen
te vinden. Wil je leren
breien of haken of het
weer oppakken, een
keertje meedoen of
alleen iets leren zoals
kabels breien? Iedereen
is welkom; jong en oud,
vrouw of man.
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