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De Dorpsomroeper
is ook online te lezen
via www.groede.net
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Daar ligt ‘ie weer, de zomereditie van de Dorpsomroeper. Eentje
vol kleur, letterlijk en figuurlijk. Vorig jaar was de zomereditie
eentje boordevol coronanieuws, maar deze keer bulkt hij uit
van een hoop nieuws, vele evenementen en mooie foto’s. Een
editie die plezier brengt.
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Want we mogen weer. We zijn los! De festivals barsten uit hun
voegen en iedereen geniet volop van het mooie weer op een
bomvol terras. We dansen nog net niet met z’n allen de tango
door de straten. Het voorjaar is nog nooit zo zonnig geweest.
Iets waar de één blijer van wordt dan de ander. Maar het mag de
pret niet drukken, want deze Dorpsomroeper heeft alles waar je
blij van wordt!
Onder andere het nieuws van de Dorpsraad, het wel
en wee rondom de Jaarmarkt en alle nieuwtjes van de
Meerstromenschool. Daarnaast ziet u in onze rubriek ‘Nieuw
in Groede’ de allerkleinste inwoners die ons dorp telt en is er
leuk nieuws vanuit de Seniorensoos. Het is altijd erg leuk dat
de inwoners van Groede meedenken over content en stukken
aanleveren, alle ideeën en tips zijn van harte welkom.
Via deze weg willen we graag ook
alle geslaagden in Groede van harte
feliciteren! Het was weer erg leuk
om de vlaggen met boekentassen
buiten te zien hangen.
Als laatste vanaf deze plaats nog een
gratis tip van de redactie, wees er op
tijd bij om uw stukje af te zetten voor
de Jaarmarkt, het belooft een geweldige
editie te worden!
Veel leesplezier!
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Colofon
Redactie: Daisy de Smet, Arno van den Hemel,
Bart van den Hemel Lay-Out: Studio Raven
Druk: Pieters Media B.V.
redactie: dorpsomroeper@gmail.com
De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of
zetfouten. Niets uit deze Dorpsomroeper mag
zonder toestemming van de redactie worden
overgenomen, gekopieerd of voor andere
doeleinden worden gebruikt.
De dorpsomroeper is een uitgave van de
Dorpsvereniging/Dorpsraad
dorpsvereniginggroede@gmail.com
dorpsraadgroede@gmail.com
De Dorpsomroeper is ook online te lezen via
www.groede.net
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De volgende Dorpsomroeper verschijnt op
15 oktober 2022. Aanleveren kopij voor 25
september 2022 via email redactie. Foto’s en
afbeeldingen niet in documenten verwerken,
maar liefst in origineel formaat aanleveren.
De Dorpsomroeper
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Notulen online
Sinds kort staan de notulen
van de dorpsraad vergaderingen online. Nadat de
notulen in de opvolgende vergadering worden
goedgekeurd, zullen deze
online gezet worden op de
website www.groede.net.
Onder het kopje “Nieuws
van de Dorpsraad” kunt u
de notulen vinden. Notulist

Nieuws v/d

Dorpsraad
Hans van der Geer zorgt
ervoor dat de notulen AVG
proof zijn. Mocht u vragen
hebben naar aanleiding van
bepaalde notulen, schroom
niet om ons te contacteren.

Bankje en prullenbak voor Speeltuintje
Het had er eigenlijk al een
tijdje moeten staan, maar
sinds kort staan ze er alsnog:
het bankje en de prullenbak
bij het speeltuintje in Groede. Binnen de gemeente was
dit project even op de achtergrond geraakt, vanwege
andere zaken binnen de gemeente. Na een aantal MOR
meldingen, die ingediend

werden door inwoners over
afval en gevaarlijke situaties
in het speeltuintje, zijn de
prullenbak en bankje alsnog
geplaatst. Er zijn nog een
aantal andere punten die
moeten worden aangepakt,
dat zal de komende tijd
gebeuren.

De presentatie van de
jaarvergadering van afgelopen mei staan online op
groede.net. Onder het kopje
“Nieuws van de Dorpsraad”
kan je deze vinden. Tijdens
de jaarvergadering was de
kersverse wethouder Liefting aanwezig. De opkomst
van de Groedenaren viel
ietwat tegen, maar dat nam
niet weg dat er goede punten werden aangedragen en
er nuttige discussies waren
onderling.
De Dorpsomroeper

Twee maanden geleden
heeft de dorpsraad samen
gezeten met twee wethouders en twee ambtenaren
van de gemeente Sluis om
te praten over de parkeer
en verkeer problemen in
Groede. De werkgroep
Parkeer & Verkeer had de
verschillende knelpunten in
kaart gebracht en deze werden allen toegelicht. Over
elk probleem zijn korte
afspraken gemaakt hoe daar
mee verder te gaan. We gaan
dit opvolgen als dorpsraad
zijnde.
Daarnaast hebben we u
al eerder bericht over de
herinrichting van het parkeerterreintje. Dit wilden
we inbrengen als Right To

Challenge project, maar de
feedback van de gemeente
is dat dit helaas hier niet
onder kan vallen. We zijn
nu samen met de gemeente
aan het kijken hoe we dit
project alsnog van de grond
kunnen krijgen.

Team Oekraïne
Gemeente Sluis
Vanuit de gemeente is er een
Team Oekraïne opgesteld
die de vluchtelingen opvang
organiseren binnen de
gemeente. Zij vragen organisatoren van evenementen
om hulp. Kunt u iets voor
de gevluchte mensen uit
Oekraïne betekenen? Denk
hierbij aan het brengen van
een bezoek aan uw cultuurinitiatief (een museumbe-

zoek bijvoorbeeld) of een
activiteit die u binnenkort
organiseert. Of wellicht
kunt u bij het organiseren
van uw activiteiten wat
hulp gebruiken. Alle kleine
beetjes helpen om het
verblijf van deze mensen in
onze gemeente zo aangenaam mogelijk te maken. U
kunt contact opnemen met
oekraine@gemeentesluis.
nl.

Steun de Dorpsomroeper via Rabo Clubsupport
Presentatie jaarvergadering online
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Parkeer & Verkeer

Net zoals vorig jaar doet Stichting Verenigd
Groede ook dit jaar mee aan de Rabo Clubsupport actie. Met deze financiële ondersteuning
proberen we de Dorpsomroeper kostendekkend te kunnen blijven uitgeven. Iedereen
die een rekening heeft bij de Rabobank, kan
stemmen op zijn drie favoriete verenigingen.
De stemperiode is dit jaar van 5 september
tot 27 september.
Vorig jaar hebben we 58 stemmen mogen
ontvangen en daarmee een mooi bedrag van
€ 419,41 opgehaald. U ziet het: ook uw stem
is geld waard! We hopen dan ook dat u bij
het stemmen nog eens aan ons mooie Groese
dorpsblad denkt. Namens Stichting Verenigd
Groede; alvast bedankt!

De Dorpsomroeper
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Verbeke Foundation in Groede
Expositie 9 juli t/m 22 augustus

Zaterdag 22 oktober
De Avond van de Poëzie
Achter de schermen is Groede Literair
al bezig om van de negende editie van
De Avond van de Poëzie een succes te
maken. Op zaterdag 22 oktober is het
zover: de jaarlijkse avond waar bekende
dichters voordragen, omlijst door
livemuziek. Ook dit jaar zijn we met de
Avond weer te gast in Galerie de School.
De dichters die naar Groede komen, zijn:
Bianca Boer, Maarten Buser en Hester
Knibbe. Muziek van Broeder Dieleman.
Na een paar jaar zonder poëzie in Groede,
zal het nu opnieuw gaan bruisen,
corona volente.

Wilt u verrast worden
door verschillende geluiden
uit de poëzie? Noteert u
dan alvast 22 oktober in uw
agenda en kom naar De Avond van de
Poëzie. U bent van harte welkom.
Entree €10,- inclusief koffie of thee.
www.groedeliterair.nl

De vlag van Groede
Aanvankelijk was West
Zeeuws-Vlaanderen opgedeeld
in meerdere aparte gemeentes. Na een
reeks van samenvoegingen resteert nu
weliswaar alleen gemeente Sluis. Maar
dat neemt niet weg dat veel kernen
in de streek trots hun eigen, vroegere
gemeentevlag koesteren en die bij iedere
gelegenheid uitbundig tonen. Dus was
het zaak om op zoek te gaan naar de
Groese vlag.
Google brengt ons direct naar de Wikipedia pagina die vertelt dat: “De vlag van
Groede werd op 13 mei 1954 bij raadsbesluit vastgesteld als gemeentelijke vlag
van de Zeeuwse gemeente Groede. De
beschrijving luidt: Vijf even hoge banen
van blauw en wit, met op de middelste
baan het gemeentewapenschild. De
kleuren van de vlag zijn ontleend aan
het gemeentewapen.
6
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Per 1 april 1970 ging Groede op in de
gemeente Oostburg, waardoor de vlag als
gemeentevlag kwam te vervallen. Sinds
2003 maakt het gebied deel uit van de
gemeente Sluis.”
Aan de Groedenaren en historici nu de
vraag: heeft iemand deze vlag nog in zijn
bezit? Of misschien ook foto’s waar deze
vlag op voorkomt?
In de toekomst wil de dorpsraad uiteraard
met deze vlag alle memorabele en feestelijke activiteiten in het dorp opfleuren en
de vlag (weer) laten produceren. Tips in die
richting zijn welkom.
Alle informatie is van harte welkom bij de
Dorpsomroeper of de dorpsraad. We zijn
benieuwd.
Projectgroep Geschiedenis van Groede
Afbeelding: Wikipedia

Geert en Carla VerbekeLens begonnen begin
jaren negentig met het
verzamelen van kunst.
We zijn verheugd dat een
deel van de collectie deze
zomer te zien is in en
rond de Grote Kerk van
Groede. We nemen de
bezoeker mee in prachtige
presentaties en belevenissen. De expositie is tot
stand gekomen door het
vijftienjarig bestaan van
de Verbeke Foundation
België en de oprichting
van Verbeke Foundation
Nederland.
Wat is er waar te zien?
Grote Kerk Groede
Christine Teller en Walter
Goosens
Assemblage Christine
Teller (BE 1943) en Walter
Goossens (BE 1943). Deze
expositie toont werken van
het Belgische kunstenaarsechtpaar Walter Goossens
(1943) en Christine Teller
(1943). Dit kunstenaarsechtpaar werkt al sinds de
jaren zestig in de Antwerpse
kunstscene. De Grote Kerk
Groede is verheugd een
selectie uit deze werken te
tonen aan het publiek.
De Vide
Leo Geerts
In de vide van de Grote Kerk
worden boeken gepresenteerd van de Vlaamse
schrijver Leo Geerts

(1935-1991). Leo Geerts was
een belangrijke Belgische
literatuurcriticus die naast
literatuur ook collages
maakte met portretten van
bekende schrijvers. Verbeke
Foundation heeft een boek
uitgebracht Verknipte
Schrijvers. Een aantal
collages uit dit boek zijn te
bezichtigen in de vide van
de Grote Kerk.
Rondom de Grote Kerk
Gust Romijn
In de perken rondom de
Grote Kerk worden sculpturen van Gust Romijn
(1922-2010) getoond. Gust
Romijn is een Nederlandse beeldhouwer, graficus
en kunstschilder. Romijn
volgde aanvankelijk een
opleiding tot architect en
begon in 1943 met schilderen en beeldhouwen.
In het veld van boer Smit
Will Beckers
In het akkerveld van Landbouwbedrijf Smit aan de
Scherpbierseweg staat een

groot werk van de natuurkunstenaar Will Beckers
(1967). Will Beckers is een
milieukunstenaar die internationaal bekend staat om
zijn site-specifieke installaties
en openbare kunstwerken die
een dialoog en relatie tussen
cultuur, natuur en milieu
laten zien.
De kastjeswandeling
Jos Smeets
In de 11 vitrinekastjes in het
centrum van Groede zijn
de werken van Jos Smeets
te bezichtigen. Jos Smeet
maakt sculpturen, installaties, keramische beelden
en toegepaste kunstvoorwerpen. Zijn meest recente
werk bestaat uit staal gesneden wandsculpturen. De
kastjeswandeling start bij
camping Tussen de Tuinen
en loopt via de Molenstraat
naar de Grote Kerk en eindigt bij Galerie De School
in de Schuitvlotstraat 13.
Dit is een initiatief van Aad
Speksnijders van Uitgeverij
DuoDuo.
De Dorpsomroeper
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Jesper Paridaen

20 februari 2022
3930 gram
53 cm
Mama en papa: Dieuwertje
en Leonard Paridaen

Wie of wat is er Nieuw in Groede?
Met die vraag gaan we voor deze rubriek telkens weer op pad. Deze keer
stellen we u weer de allernieuwste en
kleinste inwoners van Groede voor.

Lara Berendsen

10 september 2021
3772 gram
49 cm
Zusje van Rens
Mama en papa: Marit Berendsen
en Ruud van Westen

Is er mogelijk een klein Groedenaartje
geboren, maar nog niet vermeld in deze
rubriek? Stuur dan een mooie foto en wat
informatie naar dorpsomroeper@gmail.
com. Namens de redactie willen wij de
trotse ouders heel veel geluk wensen!
In de edtie van juli 2021 zijn
we bij het voorstellen van de
nieuwe Groedenaartjes niet
compleet geweest in ons
overzicht, Bastiaan Apers en
Petra van Iwaarden waren toen
ook net kersverse ouders van hun
nieuwe dochter Roos. Bij deze
alsnog even voorstellen:

Roos Anna Charlotte Apers

15 december 2020
3900 gram
42,5 cm
Zusje van Tom en Bas
Mama en papa: Petra van Iwaarden
en Bastiaan Apers

Loïs van Waesberghe
21 november 2021
2700 gram
47 cm
Zusje van Carice
Mama en papa: Sarah van
Waeyenberghe en Terry
van Waesberghe

Sven Govert Verweij

18 juni 2022
3500 gram
52 cm
Broertje van Rens
Mama en papa: Daniëlle Wilschut
en Rob Verweij

Gijs van den Hemel

27 februari 2022
2870 gram
46 cm
Mama en papa: Marieke
en Arno van den Hemel
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Op zoek naar een leuke en actieve
daguitstap deze zomer? Trotseer
de stormbaan in Groede Podium van
zaterdag 23 juli t/m maandag 25 juli as.

Jaarmarkt Groede - Yes, we mogen weer!

Springen, klimmen en vliegen; niets is te
gek op de lange stormbaan, voor kinderen
vanaf 120 cm. Speciaal voor de kleinere
kinderen staan er naast de bekende trampolines, ook andere toffe springkussens.
Ouders kunnen een lekker plekje zoeken
op het terras of in het park, terwijl de
kinderen uitrazen! Kom je ook?
Ticketverkoop
Tickets voor de stormbaan zijn online
verkrijgbaar voor € 8,50 per springblok
voor kinderen vanaf 120 cm. Tickets aan
de kassa zijn € 10,-.
Ook aan de allerkleinste deelnemers is
gedacht. Naast de bekende trampolines
en speeltoestellen, staan er ook toffe
springkussens in het Speel- en bunkerpark
Groede Podium. Kinderen onder de 120
cm. kunnen gratis gebruik maken van
deze speelmogelijkheden.
Let op: * Online een ticket aankopen voor
de volgende dag? Dat kan iedere dag tot
09.30 uur. Resterende tickets zijn de dag
zelf te koop aan de kassa.

Grote of kleine trek
Na een actief avontuur op de stormbaan
is het tijd om even bij te komen bij het
Hoofdkwartier, het restaurant in Groede
Podium. Het grote terras en de verschillende picknick-tafels in het park bieden
plaats om te genieten van een lekker hapje
en drankje.

Op de laatste vrijdag van juli is het
traditiegetrouw de Jaarmarkt in de Groe.
Na een paar jaar van afwezigheid is het
Jaarmarkt comité weer druk bezig om
deze dag te organiseren. De plaatselijke
horeca heeft uitgepakt met een mooi
programma van muziek en entertainment. Zo zal er bij de Drie Koningen om
14 uur een feestje gebouwd worden op
de Markt door Zanger Martijn en begint
op datzelfde tijdstip bij ’t Overleg de
band ‘The Shenanygens’. Een echte aanrader om daar een bezoekje te brengen
als u van gitaarmuziek houdt!

Na 18 uur kunnen de voetjes van de
vloer in het Brouwerslokaal met SUITZ
en de Bressiaanse rapper SWENSEE. De
Krakers zullen de Jaarmarkt feestelijk
afsluiten!
Uiteraard is er in het dorp gelegenheid
voor rommelmarkt en zijn er nog diverse kramen beschikbaar. Voor informatie of andere vragen mag u mailen naar:
groedejaarmarkt@gmail.com.
Hou de socials in de gaten voor meer
informatie voor en tijdens de Jaarmarkt.
Het belooft een mooie dag te worden!

De stormbaan trotseren? We zien je graag
bij Spring in ’t Park!

“Stel je voor….” in de Twee Duiven
Adrie Oosterling speelt in juli en augustus iedere
dinsdag, donderdag en vrijdag zijn programma “Stel
je voor….”. Over die bonte verzameling mensen en
gebeurtenissen die het leven van een mens stofferen:
vrolijk, warm, krenterig, keurig, cliché en wat al
niet. Een bont gekleurd kleinkunstprogramma met
een knipoog naar de ruim honderd theaterteksten
die verschenen zijn onder de titel: “Stel je voor…”.
Hartelijk welkom de hele zomer!
- Corona proof: kleine aantallen, persoonlijk theater
- Deur open: 20.00 uur, ook buitenterras
- Aanvang: 21.00 uur
- Entree: € 12,50 ; betaling per pin
- Reservering: 06-50617910
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music en dans, en
het sprankelende
avondconcert van
Calefax vrijwel
helemaal uitverkocht.
Afgelopen pinksterweekend, op 4 en 5
juni, vond de eerste
editie van het Hoogtij
Festival plaats. Wat
een geweldig weekend
hebben we beleefd.
Er was volop belangstelling voor alle concerten die binnen en
buiten plaatsvonden.

12
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Na de opening door
burgemeester Vermue
en de muzikale aftrap
door muziekvereniging
Breskens-GroedeSchoondijke genoot de
jeugd en hun ouders
van de hilarische voorstelling ‘Max en
de mini-piano’. Buiten
op de Markt in de zon
kon je luisteren naar
optredens van Daniëlla
Buyck en het Sonsbeek-

kwintet, een flashmob
van het Zeeuws Vlaams
Kamerkoor en ‘Ut
Schuufkwartet’, die hun
optreden daarna binnen
voortzetten in de kleine
kerk. Het Levantijns
Orkest bracht een
programma met
wereldmuziek in het
Brouwerslokaal. In de
Grote Kerk waren het
ingetogen Spiegel im
Spiegel, met minimal-

Door een paar
buitjes op zondag
werd ‘Bach bij
de bakker’ en
het optreden van
muziekvereniging
Veronica naar binnen
verplaatst. Dat verliep
probleemloos en ook
daar moesten stoelen
bijgezet worden. Pianist
Job Clement en zangeres
Sefien Vercouteren
traden op tijdens het
jong talent-concert.

Hierna dompelden
Strijbos & van Rijswijk
het marktplein van
Groede onder in hun
compositie van zang en
geluid. BINGE Collective
trad op met een indrukwekkende film en
klassiek muziektheater.

In de kleine kerk kon
je luisteren naar
Camerata Sorpresa
dat een programma
uitvoerde op historische
instrumenten en op de
muziektent speelde
ondertussen accordeonist Evgeny Suvorkin.

De Dorpsomroeper
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Een prachtige afsluiting
van het festival was het
concert van het Sonsbeekkwintet in de Grote
Kerk. Onder de noemer
Boulevard van de
verbeelding werd kunst
vertoond in de Schuitvlotstraat en Atelier
Jordans, waar tevens
poëzievoordrachten
gegeven werden door
Tijs van Bracht en Dinie
Sophie Fintelman.
De kunstborden in de
Schuitvlotstraat blijven
deze zomer te bezichtigen. Tijdens het hele
weekend kon je genieten van een hapje
en een drankje op de
terrassen en bij de bar
en pizzawagen naast de
kerk.
We hebben vele
enthousiaste reacties
gekregen over de
concerten en de goede
sfeer, en we zijn ontzettend blij dat alles
zo goed is verlopen.
Zeer veel dank aan alle
sponsoren, vrijwilligers
en dorpsgenoten die dit
mede mogelijk hebben
gemaakt! We hopen
dat het Hoogtij Festival
eens per twee jaar kan
gaan plaatsvinden.
Houd de website
hoogtijfestival.nl en
onze pagina op social
media in de gaten!

Tentoonstelling in Projectruimte VierVaart, Groede
Van 8 mei tot en met 4
september is bij de Viervaart aan de Barendijk de
tentoonstelling Habitat Multiform te zien.
Habitat Multiform is een
groepstentoonstelling
waarin de kunstenaars
een gemeenschappelijke
wereld scheppen. Alles
kan met alles worden
verbonden. o.a. gelaserde
vormen van textiel en keramiek van Tanja Smeets,
sculpturale lichaamsmaskers van Mette Sterre
en amorfe beelden van
Maartje Korstanje.
Tanja Smeets richt zich de
afgelopen jaren op het ontwikkelen van ruimtelijke
installaties, als landschappen waar de bezoeker zich
doorheen kan bewegen. Ze
laat grote structuren groeien langs muren, vloeren en
plafonds, de ruimte in. Pas
wanneer je inzoomt zie
je alle details, een schijnbaar vertrouwde wereld,
bestaand uit voorwerpen
die zijn losgeweekt uit hun
huiselijke omgeving. Het
zijn alledaagse materialen
of gebruiksvoorwerpen;
bladvangers, koffiekopjes,
frituurzeven, lepels, afstandhouders uit de bouwmarkt.
Ze ondergaan in het werk een
groei- en transformatieproces
dat heel andere associaties,
betekenislagen en identiteiten aanroert. Scheidslijnen
tussen wat iets was, is en kan,
worden vloeiend.
Mette Sterre is een multidisciplinair kunstenaar. Het
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werk van Sterre ontsnapt
aan vaste definities, omvat
en gaat voorbij aan performance, installatie, digitale
technologie, lichaamsmaskers en beeldhouwen. Bij
interactie met het werk
van Sterre wordt de kijker
in haar hersenspinsel en
gedachtekonkels geslingerd,
waarbij zachte robotica,
patronen als verhalen en fysiek ontwrichtende ervaringen worden samengebracht.
Haar werk onderzoekt een
reeks fysieke, mentale,
emotionele sociale aspecten
door het manipuleren van
het lichaam, en onderzoekt
wat we meer nog meer kunnen zijn dan mens.
Maartje Korstanje is geboeid
door hoe we ons als mens
verhouden tot onze omgeving en andere organismen.
Al geruime tijd komen de
beelden die ze maakt voort
vanuit een fascinatie voor
processen in de natuur,
zowel van schoonheid
als van gruwelijkheid. In
essentie gaat het Korstanje om de verbondenheid
tussen groei en verval en

hoe die twee hand in hand
gaan in de kringloop van
het leven. De werkwijze met
karton-maché is vanaf 2006
Korstanjes vaste basis. In
de loop van de jaren is het
bouwen met karton steeds
meer aangevuld en soms (tijdelijk) helemaal vervangen
door andere technieken en
materialen. Ze probeert voornamelijk circulair te werken;
materialen te gebruiken
die niet schadelijk zijn voor
het milieu en ook meer te
recyclen en te upcyclen.
Habitat Multiform t/m 4 september 2022
Projectruimte VierVaart
Barendijk 5
4503 GT Groede
06 2485 7625
www.viervaart.nl
info@viervaart.nl
Openingstijden:
zaterdag en zondag 13.00 17.00 uur
of op afspraak 06 2485 7625,
Iris Cornelis
Deze tentoonstelling is mede mogelijk
gemaakt door: Mondriaan Fonds en
Provincie Zeeland
De Dorpsomroeper
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Doopvont in Groede
Op 6 februari 2022 ontving
bestuurslid Andre Bauwens
van de Heemkundige
Vereniging van West
Zeeuws-Vlaanderen een
e-mail uit België met de
vraag over een voormalig
doopvont van de Grote
Kerk te Groede. Hij wist
daar niets over en speelde
mij de vraag door. Of ik
die man kon helpen.
Die mail kwam van Dhr.
Pol Herman uit België en
zijn hobby is de studie van
Romaanse en Gotische
stenen doopvonten. Verder
is dhr. Herman rapporteur
voor het internationale
project BSI Baptisteria Sacra
Index, dat wordt geleid door
de universiteit van Toronto
(Canada).
Ikzelf wist wel iets van het
doopvont maar niet het fijne.
Mijn overgrootvader en
-moeder (van moeders kant,
Luteijn) woonden schuin
tegenover de ingang van
de Grote Kerk op de Markt
in Groede. Het doopvont is
(vermoed ik) rond 1650 in
de grond gezet voor de ingang van de kerk (net achter
de Dorpspomp) en diende
toen en later in de koetssjees-tijd als op- en afstapje
voor de koetsgangers
die ter kerke gingen. Dit
was natuurlijk ook een
sneer naar de katholieken!
Een doopvont, iets heiligs
in de R.K. Kerk, als voet
opstapje te gebruiken voor
de toen na de Reformatie
Gereformeerde kerkgangers!
Mijn overgrootouders en
16
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grootouders hebben dit
doopvont zo ook gebruikt.
Niets wetende van de geschiedenis van dit doopvont
waarschijnlijk. Zo ook mijn
moeder die vanuit Zuidzande
naar haar grootouders ging
in Groede.
Tot zover mijn kennis van
het doopvont. Nu de specialist dhr. Herman met zijn
uitleg:
Dit is de voet en het onderste deel
van de zuil van een gotische,
achthoekige, Scheldelandse,
blauwstenen doopvont. Ik
schat eerste helft vijftiende
eeuw. Is er in de geschiedenis
van de kerk een gebeurtenis
tussen 1500 en 1550, die de
aanschaf van een nieuwe
doopvont noodzakelijk zou
hebben gemaakt? Verbouwingen? Modernisering door een
ambitieuze pastoor? Overstromingen, brand of ander onheil?
Dergelijke doopvonten werden
vervaardigd door steenkapperateliers verbonden aan
steengroeves in Henegouwen

(Waals België) en werden via
de Schelde stroomafwaarts
in Vlaanderen en Nederland
verspreid.
De datering is gebaseerd op:
• Gelijkaardige voorbeelden in
Nederland en Vlaanderen
• De driehoekige diamanten
die de overgang maken van
de vierkante sokkel naar de
achthoekige zuil op elke hoek.
De aflaatopening voor het
doopwater, dwars door de zuil,
is nog te zien (zie foto). Het
afgelaten doopwater verdween
door de opening in een “heilig”
putje. Met Pasen werd er weer
doopwater vernieuwd of toe-

gevoegd. Het voorwerp staat
rechtop, en de sokkel zal zo’n
10 cm in de aarde zitten. Met
de verdwenen kuip er bovenop,
moet een dergelijk doopvont
100 tot 110 cm hoog zijn
geweest, dat is de ergonomische
hoogte voor de priester tijdens
het dopen.
De losse steen die er naast
ligt, kon ik niet onmiddellijk
duiden, tot ik de foto’s vond
van Sars-la-Bruyère (plaats
in Henegouwen, vlak tegen
de Franse grens) en Baarland
(plaats in de zak van Zuid-Beveland). Ik heb de indruk dat
er in Sars-la-Bruyère zo’n
platte steen ligt tussen het
onderste deel en de kuip (zie
foto). Misschien was de steen
bedoeld om de doopvontkuip
hoger te brengen? Dit zou
er op kunnen wijzen dat het
meubel oorspronkelijk als
wijwatervat was ontworpen,
je moest er alleen je hand in
kunnen dompelen. Met zo’n
“passtuk” kon de steenkapper
onderdelen maken die zowel
voor een doopvont als voor een
wijwatervat konden dienen. Ik
vermoed dat Groede kan vergeleken worden met de doopvont
van Baarland. In Baarland is
de voet verloren gegaan, die
jullie nog wel hebben. Ook in
Baarland (foto) lijkt die platte
tussen-steen bewaard zijn.
Wat hij zegt over de periode
1500-1550 is het volgende:
tijdens de Tachtig Jarige
Oorlog (1568-1648) heeft
de Grote Kerk tijdens de
inundatie (onderwaterzetting van de omgeving
Groede en omstreken) als
verdedigingswerk tegen de
Spanjaarden, 30 jaar in het
zoute water gestaan. Dus
inderdaad overstroming!

Vanaf 1625 werd er weer
gewerkt aan de opbouw van
de kerk tot de oplevering
in september 1635. Tijdens
deze periode zal vermoedelijk het katholieke doopvont verwijderd zijn naar
buiten en vervangen zijn
door een nieuw Hervormd,
niet Katholiek, doopvont.
Waar de kuip is gebleven,
niemand weet het. Waar
de voet en tussensteen is
gebleven? Het werd nuttig
gebruikt als opstappunt
voor de kerkgangers die met
paard en koets of sjees voor
de kerk gemakkelijk konden in- of uitstappen. Dus al
zo’n 400 jaar geleden!
Conclusie: de Markt van
Groede is bijzonder! De
prachtig gerestaureerde
Grote Kerk, de ring rond de
Grote Kerk, de muziekkiosk,
de “gerestaureerde” middeleeuwse veedrinkput, het
knekelhoekje (aan de NWkant van de Grote Kerk met
de resten van de begraven
mensen van het vroegere
kerkhof van en rond de kerk
- vandaar de naam “kerkhof” en geen begraafplaats),
de dorpspomp, het beeld

van Jacob Cats met zijn
geschiedenis, de prachtige
bomen op de Markt en ook
de middeleeuwse , gotische
doopvont net achter de
dorpspomp! Mooie gevels
completeren de bebouwde
buitenkant van de Markt en
het plaatje is compleet. We
moeten maar verschrikkelijk trots zijn op zo’n mooie
Markt in Groede, met in de
toekomst meer fietsen en als
het kan minder auto’s, dan
komen al de oude elementen nog meer tot zijn recht!
Wie interesse heeft in meer
informatie kan terecht in De
Groese Til in de Walenstraat
10 te Groede. Aldaar zal deze
zomer een permanente uitleg gegeven worden middels
een prikbord met tekst en
foto’s over dit onderwerp.
Men kan dit gratis bezichtigen tijdens openingsuren
van de dorpswinkel aldaar.
Ook zal daar uitleg gegeven
worden over het verdwenen en teruggevonden deel
van de doopvont van het
verdronken dorp Nieuwerkerke. Dit dorp verdronk
tijdens de periode van de
onderwaterzetting van de
Tachtigjarige Oorlog, ook
wel de Opstand genoemd.
De Nieuwerkerkse Kreek
is naar dit dorp vernoemd.
Tussen Groede, Oostburg en
Schoondijke gelegen.
Speciale dank voor Dhr. Pol
Herman voor het speurwerk en de informatie mij
toegezonden. Fijn dat er
weer een puzzelstukje op
zijn plaats is gekomen van
de West Zeeuws-Vlaamse
geschiedenis.
Huib van Iwaarden
De Dorpsomroeper
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De nieuwste ontwikkelingen in

Kay Wisse uit Groede schrijft haar eerste boek

Waterdunen is al ruim
een half jaar open. Sinds
dat het natuurgebied
open is wordt het al druk
bezocht, zowel door
vogels als door mensen.

Van een sportieve meid die alle sporten
zonder moeite aan kon, naar een uitgeblust persoon met veel vermoeidheid
en pijntjes. Een lange zoektocht naar
de oorzaak die uiteindelijk gevonden
werd, inspireerde Kay Wisse tot het
schrijven van een boek. Een boek waarmee ze hoopt anderen te behoeden voor
een soortgelijke zoektocht en inspiratie
te geven om te komen tot hetgeen de
titel al aangeeft: ‘Op een eenvoudige
manier naar een energiek en pijnvrij
lichaam’.

Wandelt u als bezoeker
door Waterdunen en heeft
u vragen over de route
of bent u benieuwd naar
welke vogels u ziet vliegen?
Vanaf april loopt er (bijna)
ieder weekend een gastheer
rond in Waterdunen.
Zij kunnen u antwoord
geven op deze vragen.
De gastheren zijn vrijwilligers,
afkomstig uit de regio
en lopen in herkenbare
kleding van stichting Het
Zeeuwse Landschap.

bloeien er al volop verschillende planten in Waterdunen.
Ook ziet u koeien door het
gebied lopen, zij helpen de
beheerders het gras kort te
houden.

Een gele strooilaag
Waar eerst alleen in het
oostelijke deel van Waterdunen de wandelpaden
waren voorzien van een
gele strooi laag, is dat nu
ook in het westelijke deel
uitgevoerd. Het zwarte
asfalt is vervangen door een
gele strooi laag. Daarnaast

Vogelgriep
De vogels wisten Waterdunen
goed te vinden. In mei
konden we het heugelijke
nieuws vertellen dat al er al
meer dan 7.000 broedparen
grote sterns waren geteld.
Het was daarmee één van
de grootste kolonies binnen
Europa. De vogelgriep, die
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ook in andere gebieden in
Noordwest Europa heeft
toegeslagen, trof kort
daarna de kolonie grote
sterns. Het is een niet te
voorkomen tegenvaller,
voor juist deze bedreigde
vogels en het succes van
Waterdunen. Het is betreurenswaardig dat de vogelgriep binnen vele kolonies
- ook buiten Waterdunenzo’n effect heeft. Volgend
jaar hopen we op een beter
broedseizoen!

Een kleine tien jaar geleden begonnen de
kleine pijntjes, darmklachten en aanhoudende
vermoeidheid. Na het afronden van een
sportopleiding, moest Kay zelfs stoppen
met haar geliefde sport tennis en had ze de
puf niet meer om fatsoenlijk de trap op te
komen. Er moest wel iets aan de hand zijn.
Maar wat? Na een eerste doktersbezoek was
er geen duidelijk oorzaak aan te wijzen en
dus ging de zoektocht verder. Die zoektocht bracht haar onder andere langs een
osteopaat, een homeopaat, een emokinesioloog, iriscopist, bioresonantietherapeut
en een acupuncturist. Alle behandelingen
brachten haar wel tijdelijk even vooruit,
maar daarna kelderde het al snel weer terug.
De veronderstelling werd al snel dat het
misschien een mentale oorzaak zou kunnen hebben, maar daar geloofde Kay zeker
niet in. Na een lange zoektocht kwam ze
uiteindelijk uit
bij een orthomoleculair therapeut.
Hierbij werd een
onderzoek gedaan
op laaggradige
ontstekingen en
daarbij werd een
intolerantie voor
tarwe en zuivel
geconstateerd.
Zou dit de mogelijke oorzaak
kunnen zijn?
Het voedingspatroon werd
aangepast,

geen yoghurt, brood en spaghetti meer. Dat
was even wennen, een omschakeling waar
ze even wat wegwijs in moest worden. Nieuwe
recepten bedenken en altijd rekening
houden en tijd maken voor het bereiden
van eten (gelukkig mocht ze nog wel frietjes
blijven eten!). De aanpassing werd beloond,
al na acht weken waren de eerste resultaten
zichtbaar en er kwam geen terugval. De
oorzaak bleek eindelijk gevonden!
Als fysiotherapeut heeft Kay veel mensen
op de behandelbank met soortgelijke klachten.
Toen ze bij haar vakantie in Kroatie constateerde dat ze weer terug de oude aan het
worden was, besefte ze dat ze anderen met
soortgelijke verhalen graag wilde helpen,
kreeg ze inspiratie om een boek te gaan
schrijven. De pagina’s vulden zich snel met
verhalen en meer dan 20 recepten. Samen
met redacteur Renske Berckmoes en Lieneke
Termont voor het ontwerp kwamen ze tot
een prachtig exemplaar.
De eerste oplage van het boek is inmiddels
al helemaal uitverkocht en de tweede
oplage ligt reeds in de schappen. Het boek
is te verkrijgen bij de volgende winkels
in de buurt: Liefs Lies, Primera Breskens,
Body & Co, Kookwinkel Bianca Bonte en
Boekhandel van Remortel. Daarnaast is het
ook mogelijk om het boek te bestellen via
energiekenpijnvrijlichaam@gmail.com.
De Dorpsomroeper
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Snelweg in Groede
Nee, niet schrikken,
dit gaat niet over een
vierbaans ringweg rond
Groede, maar over een
egelsnelweg.

Misschien heb je ’s avonds
laat in het donker of de
schemer wel eens een egel
gezien, als je ze stoort of aan
het schrikken maakt kunnen
ze heel hard rennen. Een
egel kan elke nacht wel een
paar kilometer lopen, om
voedsel te zoeken, een partner
of soms ook een nieuwe
slaapplek. Die kilometers
worden gelopen op hele
korte pootjes, daar kan hij
toch heel hard mee lopen.
Om die kilometers te maken
moet hij wel de ruimte
krijgen, een snelweg dus.
Tuinen zijn tegenwoordig
vaak betegeld en rondom
afgezet. Dat laatste is niet zo
erg, als er maar in het hek
of de schutting gaten zitten
Een egel uit een Groese tuin,
één van de 4 à 5 egels die de
fotograaf elke avond in de
tuin ziet.
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waar een egel door heen
kan. Dat moet minimaal
een gat van 13x13 cm zijn.
Als er op deze manier een
aantal tuinen met elkaar
verbonden worden krijg je
dus een egelsnelweg. Met
een schaal(tje) vers water
kan je ze echt helpen, zeker
in de droge lentes van de
laatste jaren.

In zo’n droge lente zijn
er ook weinig tot geen
slakken. Nu is dat voor de
meeste mensen alleen maar
goed nieuws, voor egels die
uit hun winterslaap komen
is het erg slecht nieuws. Om
egels toch aan voedsel te
helpen kan je bijvoorbeeld
kattenbrokjes voeren. Heb je
de egels eenmaal in je tuin,
eten ze ook alle huisjesslakken op. Egels hebben als ze
’s nachts op stap gaan, vaak
een vaste route met behoorlijk regelmatige tijden. Als
je altijd rond dezelfde tijd

een bakje eten neerzet, kan
je de egels goed bekijken.
Wie het helemaal goed
wil doen zorgt voor een
echte insectentuin: een waar
voedselparadijs voor egels
en andere dieren. Gebruik
hiervoor veel inheemse
bloemen en planten. Laat
de natuur zijn gang gaan en
gebruik geen insecticiden
of slakkenkorrels. Hoe meer
vogels en egels in je tuin,
hoe minder je last hebt van
slakken, luizen en ander
(ongewenst) gespuis. Ook
nest- en schuilplaatsen zijn
erg belangrijk, je tuin hoeft
niet te verwilderen, maar
‘rommelhoekjes’ zijn ontzettend belangrijk. Ruim in het
najaar niet alles op, ‘zwarte’
grond tussen struiken en
planten is misschien voor
de eigenaar (of de buurt)
mooi, een tuin wordt er niet
gezonder op. Composthopen zijn fijne schuilplaatsen
voor egels, dus altijd oppassen bij het omscheppen
van een composthoop, laat
de egel lekker slapen in de
winter.
Iedereen heeft wel eens
een platgereden egel op
straat gezien. Helaas is er
de laatste jaren een andere
bedreiging bij gekomen,
de robotgazonmaaier. Een
fantastische uitvinding voor
iemand met een gazon en
weinig tijd, maar laat de
maaier alleen overdag zijn
werk doen. In de nacht gaan
de egels namelijk op stap en
als ze zo’n maaier horen dan
rollen ze zich op. Komen

ze dan in de baan van de
robot te liggen dan snijden
de messen over het bolletje
egel. De resultaten zijn vaak
gruwelijke verwondingen,
die ze niet overleven, maar
waar ze niet direct dood aan
gaan. Geef de maaier én de
egel de tijd om ’s nachts op
te laden, de een door op zijn
laadstation te staan en de
ander door zijn kostje (slakken) op te kunnen zoeken.
Kortom, egels zijn erg
leuke beesten die ook nog
goed kunnen helpen in de
tuin. Wij als tuineigenaren

moeten ze wel de mogelijkheden bieden om in onze
tuin te komen. Als je op een
zwoele zomeravond buiten
zit, hoor je soms ineens een
hoop geknor of gesmak. Dat
zijn dan bijna altijd egels,
ze kunnen erg veel lawaai
maken, zeker als ze slakken
aan het eten zijn. Op de
site van de egelwerkgroep
(www.egelwerkgroep.com)
zijn er allerlei leuke tips te
vinden om een egelsnelweg
te maken, maar ook een
bouwtekening om zelf een
egelhuis te bouwen.

‘Natuurbijdrage’
Emmy de Koeijer Groede

Markt
Duurzaam
Voedsel 2022
“Duurzaam Voedsel”
is een werkgroep van
Duurzaam Groede.
Duurzaam Groede
organiseert elk jaar in
september een vegetarische markt op de Markt
in Groede. Dit jaar op
zondag 18 september
2022. Op de Markt worden Zeeuws-Vlaamse
biologische producten
gepresenteerd.
De markt omvat 15 tot
20 kraampjes en vindt
plaats in en nabij de
Grote Kerk Groede.
Momenteel zijn reeds
5 kraampjes vergeven
voor producten zoals

eetbare bloemen, sorghum
producten (o.a. meel en
sorghum bier), biologische
producten en ambachtelijk ijs. Elk jaar zoeken we
nieuwe mensen en nieuwe
biologische producten. Nu
nog ca. 10 nieuwe deelnemers. We zoeken dus
Zeeuws-Vlaamse mensen
met eigen producten, eigen
recepten en lekkere hapjes.
De markt is open van 12:00
to 17:00 uur en wordt 2 x
30 minuten onderbroken
voor korte voordrachten.
De bezoekers kopen aan de
ingang consumptie bonnen
van 2 euro. De hapjes
mogen 2 of 4 euro kosten en

worden later verrekend
met de organisatie. De
markt wordt opgefleurd
met muziek en een kinderprogramma. Verras
ons met jouw actieve
deelname!
De werkgroep bestaat uit
: Chris Hermans, Hans
Risseeuw, Leo Ruytenberg, Peter Leguit, Ruud
Muusze en Walter de Milliano. Laat van je horen
of mail naar ruudgroe@
zeelandnet.nl.

De Dorpsomroeper
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Vrijetijdsonderzoek
inwoners gemeente Sluis

Dorpswinkel
van Iwaarden

Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen
doet een ‘vrijetijdsonderzoek’ onder de
inwoners van de gemeente Sluis. Het
onderzoek brengt onder andere in beeld
waar inwoners wel of geen gebruik van
maken in de streek en waarom, waaraan
zij behoefte hebben en wat nog mist. Zo
krijgt de stichting inzicht in de waardering
van het recreatieve aanbod en hoe zij
inwoners kan stimuleren hiervan gebruik
te maken.
Het invullen duurt slechts tien minuten
en er zit een mooie winactie aan verbonden.
De uitslag en analyse zal in lokale media
worden gepubliceerd.
Je vindt de vragenlijst via de QR code of via
bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl/vrijetijdsonderzoek & www.groede.net.

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

‘t Muziek
Yes, de eerste officiële
optredens zijn gelukt!
Op Koningsdag hebben
we in Schoondijke de
dag geopend met vrolijke
deuntjes en in Breskens
zijn we gestart met een
rondgang met versierde
fietsen. Dat waren er dit
jaar twee keer zo veel dan
gebruikelijk, wat de boel
erg vrolijk en gezellig
maakte. Tevens liepen de
jeugdleden voor het eerst
mee met de rondgang. Het
was een beetje spannend,
maar het ging super!
Vrijdagavond 20 mei
hebben we de wandelaars
van de Avondvierdaagse
opgehaald bij de Jumbo en
zo samen de laatste kilometer
naar het MFC begeleid,
zodat ze daar hun welverdiende medaille konden
ophalen. Op zaterdag 4 juni
mochten we het prachtige
Hoogtij Festival in Groede
openen. Het zonnetje lachte
ons toe en wat een mooie
plek op de Markt om een
concert te mogen geven.
Graag willen we via deze
weg alle vrijwilligers en
medewerkers bedanken
voor dit fantastische

weekend en een speciaal
bedankje natuurlijk aan
Cathelijne Maat.

Wellicht weten jullie al
dat we de laatste jaren
samen spelen met Muziekvereniging OKK Groede/
Schoondijke. Dit bevalt
beide verenigingen en muzikanten zo goed, dat er eind
vorig jaar stappen gemaakt
zijn om tot een fusie over te
gaan. Dit zal officieel ingaan
vanaf 1 januari 2023. Dat betekent ook dat er een einde
komt aan de naam Muziekvereniging Breskens-Groede.
We zijn al een poosje aan
het brainstormen over
een andere naam. Daarbij
hebben we ook gedacht aan
het feit dat deze naam juist
niet plaatsgebonden hoeft te
zijn, maar alleen streekgebonden. Het merendeel
van de muzikanten uit de
verenigingen komen dan
ook niet meer alleen uit
Groede of Breskens, maar
ook uit Oostburg, IJzendijke,
Biervliet of Aardenburg.
Tijd dus voor een nieuwe,
verfrissende naam die
tijdens het Hoogtij festival
bekend gemaakt is: Muziekvereniging WestenWind!

Of bovenstaande allemaal
nog niet genoeg is, was er
ook nog een muziekfestival
in Schoondijke. Dit was dit
jaar op zaterdag 18 juni tijdens
de Maoneblussersfeesten.
Normaliter een festival wat
jaarlijks gehouden wordt
en dan ieder jaar in een
ander dorp. Eigenlijk was
het in 2020 al de beurt aan
Schoondijke, maar door
Corona helaas niet eerder
mogelijk. Deze editie was
wel in een ander jasje gegoten,
want er werd nu eerst een
heus concert gebracht
door in totaal een 30 –tal
jeugdleden van verschillende
verenigingen. Zij hadden
een heuse Play Inn, dus
vanaf 12.00 uur beginnen
met oefenen, gezellig samen
lunchen, weer repeteren en
daarna concert! Vanaf 17.00
uur was het de beurt aan de
‘grote’ muzikanten. Alles
bij elkaar zaten er een 70
muzikanten onder de luifel
op het plein en er werden
verschillende genres ten
gehore gebracht.
Tot de volgende!

Eetcafé ‘t Overleg
Visplank

Stoofpotje

High tea
Pannetje van de dag
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Onder deelnemers verloot de stichting
verschillende lokale uitjes. Zoals een
verblijf in een VW-oldtimer camper.
(Foto: PR)
De Dorpsomroeper
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Sinkegroep Zomerlopen
de Wielingen in Groede
Op dinsdag 9 augustus wordt een zomerloopje
georganiseerd in Groede. Het zal de 5e van in totaal
7 zomerloopjes in de regio zijn.

Sinds de vorige keer dat jullie
van ons gehoord hebben,
zijn we met veel dingen
bezig geweest. Aan de loods
hebben we weer wat kunnen
doen. Sinds onze vakantie in
mei, zijn we begonnen met
metselen, maar dan nu de
buitenmuur. Het gaat goed
en we voegen de muur ook
meteen, zodat deze dan ook
gelijk klaar is.

Datum: dinsdag 9 augustus
Starttijd: jeugd om 19:30u en 19:40u, volwassenen
om 20:00u.
Afstanden: jeugd > 750 meter (t/m 9 jaar) en 1600
meter (10 t/m 12 jaar)
Volwassenen > 3,3 - 6,6 en 9,9 kilometer
Secretariaat: Kantine v.v. Groede
Kosten:
Jeugd > Gratis. Overigen > € 7,- (daginschrijving € 9,-)
Leden € 5,- (daginschrijving € 7,-)

Ook zijn we regelmatig met
een volle auto met allerlei
goederen naar het Leger des
Heils en de Dorcaswinkel
in Terneuzen geweest. Daar
zijn ze gelukkig erg blij met
alles wat we brengen. De
verkoop van onze oude en
mooie spulletjes via marketplace gaat ook goed! Zeer
regelmatig wordt er iets
verkocht. De opslag hiervan
bevindt zich in Nieuwvliet
op de Transitoweg 100.
Wanneer je eens wilt komen
kijken, op zaterdagmiddag
zijn we er meestal. Hartelijk
welkom ook voor een bakje
koffie of thee. Ook de nieuwe
ijzercontainer kunnen we
inmiddels al bijna voor de
tweede keer legen.
Er worden nog steeds
metalen, kabels en kapotte
apparaten bij ons gebracht
en in de grijze bak gezet,
heel fijn!!. Tussen het
metselen door hebben we
weer heel veel apparaten
kunnen slopen, het is leuk
om te doen en het resultaat
24
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is prachtig en komt goed
terecht. De doelen die we
o.a. steunen zijn: Leger des
Heils in Terneuzen, KWF,
Stichting MAF, UNHCR,
stichting Dorcas.
Heel erg bedankt voor jullie
meeleven en meedoen.

Let op: inschrijven moet op
voorhand worden gedaan inschrijven.nl. Daginschrijven
is beperkt mogelijk en alleen
met bankkaart (pin) en stopt
30 minuten voor de start.
Info: www.avdewielingen.nl

Tot ziens op de Transitoweg
100 in Nieuwvliet
Arjan en Karin de Hullu
Mr. A. Roeststraat 10 in
Groede
0636366707
www.utgoejedoen.nl
info@utgoejedoen.nl
De Dorpsomroeper
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Klokfeest in groep 4

Met nog maar enkele weken in het
vooruitzicht willen we jullie weer op
de hoogte brengen van activiteiten die
plaats hebben gevonden bij ons op de
Meerstromenschool. Wij zijn er trots
op dat we ook afgelopen schooljaar
weer een breed aanbod van activiteiten hebben kunnen aanbieden aan de
kinderen op onze school. We wensen
iedereen een fijne vakantie en toe en
tot volgend schooljaar!

Na op allerlei manieren de klokken goed te
hebben geoefend in groep 4, was het op woensdag 15 juni tijd voor het Klokfeest. De kinderen
van groep 3 kregen allemaal een uitnodiging van
groep 4 om dit feest mee te vieren. We hebben
diverse klokspelletjes gespeeld, de tentoonstelling
met zelfgemaakte klokken en verhalen bekeken,
iets lekkers gegeten en gedronken en als afsluiting
hebben we het lied ‘Vader Jacob‘ in canon gezongen.
Op het einde werden de klok diploma’s uitgereikt
aan groep 4. Het was een geslaagd feestje!

Masterclass: Leven als topsporter

Hoe is het om te turnen op topniveau naast school? Hoe ziet
een dag eruit? En is er nog tijd voor andere dingen? Dit hebben
de kinderen ervaren op vrijdag 17 juni. We zijn met zijn allen
naar de sporthal in Oostburg gegaan. Guitho de Wolff nam
ons mee in zijn wereld als jonge topsporter. In 2019 deed hij
mee aan het WK dubbelminitrampolinespringen in Tokio.
Guitho vertelde over hoe werken aan zijn droom eruit ziet.
De kinderen konden vragen stellen, dit was heel interessant.
Het leukste was natuurlijk een praktijkles trampolinespringen.
Er waren vijf trampolinestations waar de kinderen hun
springvaardigheden konden testen. Het toppunt was een
trampoline met echte foampit!

Gastles Ropeskipping

De gastles Ropeskipping was fantastisch! Ropeskipping is een acrobatische manier van
touwspringen. We begonnen de les met een
opwarming op muziek. Vervolgens kregen
we allerlei trucs aangeleerd met een springtouw. Het zag er heel leuk uit, maar het was
soms wel een uitdaging om de opdracht zelf
goed te volbrengen. Het was een leuke les,
waarin we onze energie goed kwijt konden
en we veel hebben geleerd.
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Cultuurmenu De Muziekkoning.

Groep 5/6 is naar de voorstelling ‘De Muziekkoning’
geweest in het Scheldetheater in Terneuzen. Aan
de voorstelling deed het Zeeuws Orkest mee. De
voorstelling ging over De Muziekkoning, die last
heeft van stemmingswisselingen. Hij kan niet
zonder muziek. Samen met zijn lakei vindt hij een
geheimzinnige kist waar een sleutel op zit. Uit de
kist komt muziek. De lakei wil ook graag muziekkoning worden. De koning moet tien muziekvragen
beantwoorden om muziekkoning te kunnen
blijven. De kinderen hebben hem geholpen met het
beantwoorden van de vragen en maakten zo
spelenderwijs kennis met allerlei instrumenten.

Cultuurmenu kippenvel

Eind mei hadden kinderen van groep 7 en 8 vanuit het cultuurmenu een gastles van beeldend kunstenaar Femke Gerestein.
Om te tekenen gebruikt ze haar eigen lichaam als materiaal.
Ze is haar eigen model. Dat eigen lichaam is het object. Maar ze
maakt geen zelfportretten, want onherkenbaar blijft ze, een ding.
In al haar grafiettekeningen zit ze zelf verstopt. Het duurde even
voordat de kinderen dat door hadden! Maar eenmaal het gezien te
hebben, vonden ze in elk werk wat Femke liet zien een hand, een
voet of een been.
Verder spraken de kinderen met haar over wat kunst is, wat doe
je met je werken, hoe begin je, hoe bepaal je een prijs. Er bleven
maar vragen komen! Het was een erg leuke en leerzame middag!
De Dorpsomroeper
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Schoolreis

Op maandag 16 mei zijn de kinderen van de groep 3 t/m 8
op schoolreis geweest naar Plopsaland de Panne!
Wat was het leuk om na twee jaar weer op schoolreis
te kunnen! Rond de klok van half negen vertrokken we
met de dubbeldekker bus richting de Panne. Onderweg
nog een spatje regen en zelfs nog een klap onweer, maar
eenmaal aangekomen hadden we een prachtige dag. Wat
hebben we genoten deze dag! Van de vele attracties,
het gezellig samen op stap zijn met de klas, de lekkere
gevulde lunchtrommeltjes en het heerlijke weer.
De dag is voorbij gevlogen!
Na een voorspoedige terugreis kwamen we allen moe en
tevreden iets voor zessen weer aan in Groede! Op naar de
volgende schoolreis!

Miniroparun

Op vrijdag 13 mei hebben de kinderen van groep
7 en 8 van de Meerstromenschool net zoals
heel veel scholen in West Zeeuws Vlaanderen
meegedaan met de mini-ROPA-run. Elk team
van 9 kinderen liep gezamenlijk 64 km hard. Dat
betekent dat elk kind toch ongeveer 7 km voor
zijn rekening heeft genomen! Dit moesten ze gelukkig niet achter elkaar lopen, maar na elke 500
meter konden ze elkaar afwisselen. Het doel was
zoveel mogelijk geld op te halen voor stichting
Roparun, die palliatieve zorg voor mensen met
kanker steunt. De kinderen alleen al van onze
school hebben ruim € 600,- opgehaald!!
Alle kinderen en natuurlijk ook alle ouders die
meegingen als fiets- of autobegeleider, een topprestatie hoor!

De Waanzinnige Waarheid

De kinderen van groep 5/6 hebben een gastles
gekregen. Ze maakten kennis met Doctor Fuégo,
welbevoegd deskundige op het gebied van lichamelijkheden, hij deelde zijn ‘wetenschappelijke’ kennis
over lichaamsdelen met de kinderen. Maar hij kon
het niet laten om telkens in een verhaal terecht te
komen, dat hij heel toevallig net had gelezen, heel
toevallig telkens in een boek dat ook in de bibliotheek
te vinden is... De voorstelling was geïnspireerd op
onder andere het boek “De waanzinnige waarheid
over je lichaam” (van de schrijvers van Waanzinnige
boomhut). Na afloop van de voorstelling kregen de
kinderen de mogelijkheid om in de meegenomen
boeken te kijken. We kregen het boek “De waanzinnige waarheid over je lichaam” ook aangeboden voor de
schoolbibliotheek.

Uitnodiging kennismakingsgesprek 4-jarigen
Als uw kind volgend schooljaar 4 jaar
wordt en u wilt graag eens op kennismakingsgesprek komen, om te horen
waar onze school voor staat. Dan bent u
altijd van harte welkom. Wanneer het
kennismakingsgesprek onder schooltijd

plaatsvindt, kunt u tijdens de rondleiding
kennismaken met de leerkrachten en
kunt u een goede indruk opdoen van
onze school.
U kunt voor het aanvragen
van een kennismakingsgesprek
contact opnemen met
juf Ellen Perdaen middels
meerstromenschool@elevantio.nl

Welkom op school

We willen Botan (groep 1) en Nica (groep 1) van harte
welkom heten bij ons op de Meerstromenschool

Kleuter Yoga

Op een speelse manier hebben de kinderen in de
gymzaal kennis gemaakt met Yoga. Door Yoga
krijgen kinderen een beter lichaamsbewustzijn. Hierdoor stijgt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van
kinderen. Bovendien is het ook nog ontzettend leuk!
Samen spelen, bewegen, dansen plezier maken en
ontspannen.
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International Holland Music
Sessions muziekfestival

Rabo Clubsupport
Het is misschien wat vroeg
om dit onder de aandacht te
brengen, maar van 5 tot en
met 27 september kunnen de
leden van de Rabobank weer
stemmen op hun favoriete
vereniging. LTV Con Forza
doet ook weer mee aan deze
actie, en met de inkomsten
betalen we een gedeelte van
de lessen voor de jeugdleden.
Mogen we ook (weer) op jullie stemmen rekenen?

Competitie

Beide competitieploegen
zijn inmiddels klaar met hun
voorjaarswedstrijden. Van het
mixedteam dat op de zaterdagen speelde is de eindstand
nog niet bekend, maar in de
eerste 4 speelronden werd
steeds een iets beter resultaat
behaald!

heel het terras (dat trouwens
weer voorzien is van kleurrijke bloemen) zat vol met
toeschouwers. De dames van
de Groe gingen er uiteindelijk
met de zilveren medaille vandoor en werden tweedes in de
competitie.

Het damesteam dat op de
vrijdagavonden ten strijde
trok, heeft weer een geweldig
resultaat behaald! Tijdens
de laatste wedstrijddag op
ons sportcomplex, moesten
de spannende onderlinge
wedstrijden met Bresjes de
beslissing brengen. Zowat

Terreinen en gebouwen
De tenniskantine is inmiddels voorzien van zonnepanelen. Op een zonnige dag eind
juni werden de 7 zonnepanelen door een paar vrijwilligers het dak opgehesen en
vakkundig aangesloten door
Groosman Techniek. Door de

weersomstandigheden konden we direct controleren of
alles goed werkte. Daarnaast
werd ook de gaskachel vervangen voor een elektrische
versie.
Op de hoeken van de tennisbanen zijn verschillende
haken gemonteerd om de
sleepnetten en bezems op te
hangen. Na de tenniswedstrijden kunnen de banen
worden geveegd en weer veilig en ordelijk achtergelaten
worden.

Als je nou…
Gek bent op voetbal en er komt een topploeg in Groede spelen, dan ga je daar als
het even kan naartoe. Fasèf.
En als er nou een topwielrenner zou komen
koersen rond de kerk, zou je dan ook gaan
kijken? Fasèf, want je houdt toch van sport.
Als je nou…
Gek ben op rap-muziek en er komt een wereldberoemde rapper in Groede spelen, dan
ga je daar als het even kan naartoe. Fasef!
En als er nou een wereldberoemde groep
uit een ander muziekgenre naar Groede zou
komen? Dan ging je er natuurlijk ook naar
toe, je houdt toch van muziek?
Àwèl, aanstormend toptalent uit de hele
wereld komt tijdens het “International Holland Music Sessions muziekfestival (IHMS)”
naar Groede. De grote namen uit de klassieke muziek van straks, zijn nu al te zien
en te horen in Groede. Dat kan omdat dit
muziekfestijn voor aanstormend toptalent
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(cello duo, pianotrio, strijkkwartet, cello en
viool) in de klassieke muziek voor de 33ste
keer wordt georganiseerd in Noord-Holland.
Omdat Grote Kerk Groede zich uitstekend
leent voor deze muziek, komt dit festival
ook naar de Groe.
Grote Kerk Groede - Summer Academy
Zaterdag 6 augustus, zaterdag 13 augustus
en zaterdag 27 augustus van 16:00u tot
17:00u
Wekelijks topconcerten door jonge klassieke musici in de feeërieke Grote Kerk te
Groede. Houd je van muziek? Kom je fasèf
ook eens luisteren naar de wereldtop van de
toekomst.
Uitgebreid programma en
kaartverkoop vanaf 1 juli:
www.ihms.nl/concerten
Tot ziens op een of meer van
deze zaterdagen!
De Dorpsomroeper
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Groede/Cadzand JO11-1
kampioen!

De laatste competitiefase,
de laatste wedstrijd, uit bij
Breskens en je mag niet
verliezen om kampioen te
worden. Groede/Cadzand
JO11-1 deed het. Met de
steun van veel supporters
mocht de JO11 aantreden
op het hoofdveld van v.v.
Breskens. Groede/Cadzand
was sterker en creëerde veel
kansen, maar Breskens was
effectiever en dat bracht een
ruststand van 1-2. Na de rust
liep Groede/Cadzand uit
naar 1-3 en leek de wedstrijd
beslist. Niet dus, Breskens
knokte zich terug naar 3-3.
Wat restte was een slotfase
van spanning, vermoeidheid en uiteindelijk opluchting en vreugde! Want de
uiteindelijke 3-3 eindstand
was voldoende voor het
bereiken van het kampioen-

worden gezien. Een eerste
aanbouw volgde al in 1987
waarna later ook nog een
extra unit als bestuurskamer
werd aangebouwd. Na zo’n
35 jaren te hebben dienst
gedaan bleek het gebouw
gedateerd, met voorzieningen die niet meer van deze
tijd waren. Hierdoor werd
groot onderhoud een pure
noodzaak.

schap! Zoals het hoort bij
een kampioenschap werden
vervolgens de welverdiende
medailles uitgereikt en was
het tijd voor de kampioensfoto mèt kampioensschaal.

Terug in de Groe werd de
viering voortgezet, met eerst
friet in de kantine en daarna
met gevulde maag op de kar
voor een rondrit door het
dorp!

Officiële opening kantine

was het dan toch zo ver.
Het bestuur zag het als haar
plicht om haar vrijwilligers
te bedanken en waardering
uit te spreken voor de vele
uren die zij aan deze immense klus hebben besteed.
Terecht, want onder leiding
van Freek Knetsch (Frederik
Bouw) hebben kantine,
toiletten, keuken en berging
een ware metamorfose
ondergaan.

De officiële opening van
de gerenoveerde voetbalkantine moest vorig jaar
december nog worden
afgeblazen, maar op 16 april

Het was oud voorzitter en
erelid, wijlen Lou Traas die
in 1984 de eerste aanzet gaf
voor de aanschaf en bouw
van een kantine en daarmee
als grondlegger van de
kantine van VV Groede mag
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Het werd dus de dag van de
vrijwilligers, de klusploeg
en een ieder die heeft
bijgedragen aan het eindresultaat van de huidige
kantine. Deze groep werd
hiervoor door de voorzitter
uitgebreid bedankt. Dezelfde
waardering werd nog
eens uitgesproken door
wethouder Rian de Feijter
van de gemeente Sluis en

Willy Spinnewijn namens
de KNVB. Als blijk hiervan
ontving de vereniging van
de gemeente een (blauw)
ornament en van de KNVB
een grote wandklok. De
kantine werd officieel
geopend door het jongste
lid van de vereniging, Floris
Knetsch (toevallig ook de
zoon van Freek Knetsch),
samen met het tot dan toe
nog enige erelid van v.v.
Groede, Bram Beun.
Als goed bewaard gebleven
verrassing werden door de
3 senioren teams een collectie van 9 ingelijste foto’s
aangeboden. Oude tijden,
mooie momenten, ASWH
en Soufiane Touzani, ze zijn
nu allemaal te bewonderen
in de kantine.

Het mooie weer, de grote
belangstelling, de vele vrijwilligers en klussers kregen
wat ze verdienden en waar
ze recht op hadden. Dankzij
hen is VV Groede een fraaie
voorziening rijker. Nogmaals dank hiervoor !

Rinus Elfrink erelid v.v. Groede

Tijdens de afsluitende seizoensbarbecue
werd Rinus Elfrink door het bestuur van v.v.
Groede benoemd tot erelid van de vereniging
vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. Rinus is
reeds sinds 30 juni 1960 lid van de vereniging,
was ruim 19 jaar bestuurslid en actief als
speler, vrijwilliger en thans vaste supporter.
Onder grote belangstelling ontving hij de
bijbehorende oorkonde en bijbehorende
bloemen.

Schoondijke versterkt
Groede/Cadzand

Al jarenlang bestaat er een
succesvolle samenwerking
bij de jeugd tussen Groede
en Cadzand. Vanaf komend
seizoen zal hierbij de voet-

baljeugd van Schoondijke
worden toegevoegd. Dit
maakt het in de toekomst
makkelijker om complete
teams te formeren en elke
speler of speelster in de
juiste leeftijdscategorie te

kunnen laten spelen. Alle
jeugdteams zullen vanaf
volgend seizoen in een
nieuw, uniform tenue gaan
spelen. Supporters van FC
Barcelona zal dit nieuwe
shirt zeker aanspreken.
De Dorpsomroeper
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FOTO
COLLAGE

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

‘Uit hetzelfde hout
gesneden’ Nederlands
Kampioen Living
Statues 2022
Op zaterdag 2 juli zijn Amber
Houtzager en Monika van de
Ree Nederlands Kampioen
geworden bij het NK Living
Statues in Ede. Met het beeld
“Uit hetzelfde hout gesneden”
zijn Amber en Monika
de beste van Nederland
geworden tussen alle levende
standbeelden. Een knappe
prestatie, proficiat!
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“De Droeftoeters”
Kampioen Touwtrekken 2022
Op Koningsdag vond
traditioneel gezien weer de
strijd plaats om de Grote
Groese Touwtrek Straatprijs.
Met in totaal 15 teams en vele
toeschouwers was het weer een
succesvolle editie te noemen.
In de finale stonden de Club
van Klosse en het team van de
Droeftoeters tegenover elkaar,
waarbij de Droeftoeters
uiteindelijk letterlijk en figuurlijk
aan het langste eind trokken.
Zij mochten dan ook de Grote
Groese Paptaart in ontvangst
nemen in de kantine van v.v.
Groede, waar het nog lang
onrustig bleef.

Nieuwe armaturen op de Markt
De nostalgische verlichtingsmasten op
de Markt worden voorzien van nieuwe
armaturen. De klassieke armaturen
zaten aan het einde van hun
levensduur, ze waren geplaatst in 1980
en dus al ruim 42 jaar oud. In totaal
worden er 17 armaturen vervangen
op de Markt. De staat van de nieuwe
armaturen zal in 2064 opnieuw worden
bekeken...

Kermiskoers 2022
Op de zondag van de Groese
Kermis is de Kermiskoers weer
verreden. Met 16 dappere
strijders op de fiets en voor
het eerst in de koers een heuse
bezemwagen, is het peloton
vanaf de Fonteyn vertrokken
doorheen het Zeeuws-Vlaamse
land. Na een tussenstop bij café
Greet in St. Kruis, werden de
ruim 50 kilometers volbracht tot
aan de Markt terug in Groede.
Uiteindelijk was het Giovannie
de Bruijne die de sprint van Jan
Elfrink wist te winnen en daarmee
de Kermiskoers 2022 op zijn naam
wist te schrijven. Traditiegetrouw
nam hij na de uitreiking een duik
in de parochieput! We kijken al uit
naar volgend jaar, iedereen is van
harte welkom om bij het peloton
aan te sluiten.
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De weg kwiet
Soms heb je wel eens van
die zaken dat je denkt, ben
ik nu de enige die dit ziet?
Dit is bij mij al een aantal
maanden het geval bij het
binnenrijden van de Groe
komende vanaf Oostburg.
Het stoort me al een tijd dat
we in “Groede-Zuid” niet
meer zijn voorzien van het
zogenoemde kombord. Het
plaatsnaambord “Groede”
is namelijk al een aantal
maanden verdwenen aan
die zijde. Bij het uitrijden
hangt er nog wel steeds een
bord met daarop de letters
Groede en een dikke rode
streep er door, maar als een
verdwaalde onverlaat per
ongeluk langs die kant ons
dorp binnen kachelt, zal hij
toch echt moeten gokken
in welk dorp hij is aangekomen.
Dat dit bord verdwenen is,
ondanks dat je deze borden
tegenwoordig niet zo simpel
meer met een sleuteltje 13
kan losmaken, is al vreemd.
Maar wat ik nog veel
gekker vind is dat je er bijna
niemand over hoort in het

dorp. Het zal ergens rond
die februari-storm geweest
zijn dat het bord is verdwenen,
maar nu eind juni is er nog
steeds geen haan die er
naar kraait. Persoonlijk heb
ik er toch wel wat moeite
mee dat het bord er niet
meer hangt, het is toch
elke keer een bevestiging
dat je in het mooiste dorp
van Zeeuws-Vlaanderen
terecht bent gekomen toch?
Daarnaast is het voor een
toerist of vreemd persoon
toch ook bijzonder dat je
een dorp binnenrijdt en zelf
maar moet bedenken welke
plaatsnaam erbij hoort. Het
is dat we een kenmerkende
kerktoren hebben, maar
anders denk ik dat we een
economisch dieptepunt
zouden ingaan deze zomer.
Alle toeristen zouden er
blind aan voorbij gaan dat
ze het mooiste plekje in
west passeren.
Nu moet ik ook wel de zaken
wat relativeren, want ik ben
me recent wel gaan realiseren dat het zomaar zou
kunnen dat over een jaar of

tien plaatsnaamborden en
straatnaamborden overbodig
zullen zijn. Het was op het
moment dat ik samen met
mijn kleindochter naar
Amsterdam toe moest. Ik
zat aan de passagierskant
en zij reed. Voordat we vertrokken, moest zij eerst op
haar telefoon Google Maps
aan zetten en de locatie
invoeren. Dat lukte nog
niet helemaal, dus vroeg ik
“zal ik het even doen, dan
kan je alvast vertrekken”.
Toen sprak zij de volgende
woorden uit; “Maar welke
kant moet ik dan op?”. Echt
waar, dit lieg ik niet. We
stonden nog op de oprit in
de Groe, met als eindlocatie
Amsterdam en zij vroeg aan
mij welke kant moet ik op?
Ik viel bijna van mijn stoel
af, hoe simpel wil je het hebben? Er is maar één uitweg
richting het hoge noorden
vanuit Zeeuws-Vlaanderen
en dat is de tunnel. Dus ik
stelde dat in al mijn geduld
rustig aan haar voor, de “Oja,
dat is wel beetje dom van
mij” waren alles zeggend.

Vervolgens reden we ergens aan Utrecht
en sloeg er opnieuw paniek toe, want de
verbinding van Google Maps begon wat te
haperen en we kwamen op een twee sprong
aangereden. Drie banen gingen naar rechts
en twee banen naar links. Blinde paniek
bij mijn kleindochter welke kant ze nu op
moest, terwijl er in grote letters boven de
snelweg stond aangegeven dat Amsterdam
naar links was. Tja, dat moeten toch echt
slimme mensen geweest zijn die de grote
blauwe borden boven de snelwegen hebben
geplaatst, voor het geval Google Maps zou
haperen.
Ja, ik maak me oprecht zorgen over het
bestaansrecht van de plaatsnaamborden
en straatnaamborden. Toch hoop ik vurig
dat ons kombord terug komt, al is het maar
voor dat kleine euforische gevoel wanneer
je de Groe weer binnen rijdt. Wacht ik af tot
de gemeente zelf actie onderneemt, of moet
ik in de pen klimmen
om dat bord terug te krijgen? Is dat dan mijn
deel dat ik kan bijdragen aan de zo geroemde burgerparticipatie?

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

Ik zit in dubio, hoor graag eens uw mening
wat de beste zet is om ons dorp weer van
een naam te voorzien. Zoek me maar eens
op aan d’n Oek van de Straete. Je weet
wel, die plek die je zonder Google Maps
gewoon kan vinden, zelfs als er geen
plaatsnaambord te bekennen is!
S.Z.

Deze rubriek is vernoemd naar een bekende quote van één van de prominenten van Groede,
te weten Piet Brakman. In zijn veel mee gezongen nummer “De mensen, ze zeggen” refereert
hij naar de alledaagse gesprekken die plaats vinden op lokale plekken zoals een hoek van de
straat, of gesprekken die gevoerd worden “mee een pint int cafe”. Geen zakelijke gesprekken
met financiële of economische onderwerpen, maar luchtige en vluchtige gesprekken met meer
woorden dan inhoud. Het is voor die gesprekken dat deze rubriek is geschreven. Na het lezen
van deze rubriek zult u met een vraag blijven zitten, die u tijdens zo’n alledaags gesprek eens
kunt bespreken en bij voorkeur natuurlijk op d’n oek van de straate.
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Groede Live! presenteert

THE 70’s UNPLUGGED

LOVE THE ONE YOU’RE WITH

Zaterdag 20 augustus 2022
De gevleugelde uitspraak
“love the one you’re with
van Billy Preston vormt het
thema voor de nieuwe show
van THE 70’s UNPLUGGED.
Een theaterconcert met de
mooiste lovesongs uit de
70’s vol prachtige popsongs
die gaan over de liefde in de
breedste zin van het woord.
Met veel gevoel en enthousiasme zingen Vannessa
Thuyns en Joost Dobbe hun
versies van deze 70’s klassiekers. Vaak verrassend, soms
sentimenteel, maar altijd
vol vuur en met respect
voor het origineel. De ijzersterke band zorgt voor een
muzikale sfeer waarin de
songs het best tot hun recht
komen.
“Love the one you’re with”
laat je de 70’s opnieuw
beleven met de hits van
bijvoorbeeld Crosby-StillsNash & Young, Fleetwood
Mac, Joni Mitchell, Simon &
Garfunkel, Bob Dylan, The
Eagles, James Taylor, Linda

Grote Kerk Groede
Aanvang 20:30 uur,
deur open 19:45 uur
Entree € 22,50
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Ronstadt en vele anderen.
Getuige de vele uitverkochte zalen en theaters
en de laaiend enthousiaste
publieksreacties heeft THE
70’s UNPLUGGED zich de
afgelopen jaren bewezen als
vaste waarde op de muzieken theaterpodia. Het is een
show die je niet wil missen!

Bezetting:
Vannessa Thuyns
– leadvocal
Joost Dobbe
– leadvocal & guitar
Leon Klaasse
– drums & vocals
Leo Mongula
– bass & vocals
Jan Willem Verbeek
– guitars

Online:
www.the70sunplugged.com
www.facebook.com/70unplugged
https://youtu.be/6F0sxUh3FYc

Voor meer info en kaarten: grotekerkgroede.com
Diner-arrangement i.s.m.
Café Restaurant de Drie Koningen mogelijk.
De Dorpsomroeper
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Elke laatste woensdag
van de maand is er in
de Ouderensoos voor
iedereen die eens gezellig
wil tafelen gelegenheid
om te komen eten. Deze
middag begint om 12.00
uur. De bijdrage hiervoor
is € 5,00.
De afgelopen 3 maanden
hebben Marion en Janien
deze taak op zich genomen.
Op woensdag 8 juni hebben
ze als afsluiting van het
seizoen het plan opgevat
om iets extra’s te doen: met
z’n allen een frietje gaan
eten bij Fritura Het Gemaal
te Nieuwvliet-Bad. Alleen
het weer werkte niet mee.
Maar ook hier werd snel een
oplossing voor gevonden.

De bestelling (friet
met iets lekkers
erbij) werd genoteerd, doorgebeld,
opgehaald en
vervolgens aan een gezellige
gedekte tafel, waar Piet en
Stant voor hadden gezorgd,
opgegeten. Daarna nog
een lekker ijsje, met voor
de liefhebbers advocaat of
chocoladesaus erbij.
Als verrassing hebben Lennard en Anna van Fritura

Het Gemaal het gedeeltelijk
gesponsord. Hartelijk dank
hiervoor.
We hopen op nog heel veel
gezellige kookmiddagen,
waarbij iedereen welkom
is. We starten na de zomer
op 31 augustus met een
barbecue.

Ni ks te mo rr en?

reden
Een kromme stoeptegel, een omverge
t bankje,
paaltje, een verstopt riool, een kaporoverlast,
een verdwenen verkeersbord, wate maar op.
een verzakking in de weg, noem hetgemeente
U kunt dit eenvoudig melden bij de nbare
Sluis middels een MOR (Melding Opeeente
Ruimte). Via de website van de gem gle,
Goo
Sluis of als u “MOR Sluis” in typt bij netjes
kunt u een melding doen. U wordt dan
kkeling.
op de hoogte gehouden van de afwi via
MOR (Melding Openbare Ruimte)
en
gemeentesluis.nl/Inwoners/Melding_do
via
aal
arnp
lanta
cte
Defe
ovstoringzeeland.nl

Dig ita le
Do rp so mroe per
on tva ng en?

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

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.

Ou de
Do rp so mroe pers
ge zo ch t

De redactie is nog op zoek naar oude
uitgaves van de Dorpsomroeper.
We hebben inmiddels al een mooie
collectie opgebouwd, maar zijn zeker
nog op zoek naar ontbrekende edities.
Met name van de jaren tussen 1970 en
1980 hebben we weinig Dorpsomroeper materiaal. Indien we ze eens mogen
inzien of eventueel mogen overnemen,
horen we dat graag!
Redactie Dorpsomroeper

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.
De Dorpsomroeper
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29 juli
Jaarmarkt
Groede
’t Overleg
Shenanygens
van 14:00u tot 18:00u

de 3 Koningen
Zanger Martijn
van 14:00u tot 17:00u

Aanleverdata
Dorpsomroeper 2022
Dit is de derde 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:
> 4e uitgave
25 september
15 oktober

Uiterlijke
aanleverdatum:
In de brievenbus:

> 5e uitgave
25 november
15 december

Brouwerslokaal
Suitz & Swensee
vanaf 18:00u

Activiteiten
in Groede
1 augustus
Sinte Pierse Feesten
Om 14:00u op het
recreatieveld aan de
Metteneijedijk met
allerlei activiteiten
6, 13 en 27 augustus
International Holland
Music Sessions
Grote Kerk
Zie p.31
9 augustus
Sinkegroep Zomerloop
Zie p.25
20 augustus
Groede Live! presenteert
the 70’s Unplugged
Zie p.38
31 augustus
Kookmiddag in de
Seniorensoos
met een barbecue.
18 september
Duurzaam Voedsel
Grote Kerk Groede
Zie p.21

5 oktober		
Paptaartenkermis
Elk jaar de eerste
woensdag van oktober
22 oktober		
Groede Literair presenteert
de Avond van de Poëzie
Zie p.6
9 juli t/m 22 augustus
Verbeke Foundation
Expositie
Zie p.7
t/m 4 september 2022
Habitat Multiform
Expositie - bij Viervaart
Groede
Zie p.15
Dorpsraad
Elke laatste maandag van
de maand van 19.00 uur
tot 19.30 uur: Het “inloopspreek-half-uurtje” van de
Dorpsraad in ’t Torentje.
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 2e en 4e donderdag
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?
Iedereen is welkom; jong
en oud, vrouw of man.

Brouwerslokaal
de Krakers
vanaf 22:00u

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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