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Bij het samenstellen van deze editie van de Dorpsomroeper nemen 
we een hap van onze heerlijke paptaart met bruine suiker, want het 
is paptaartjeskermis! Wat kan dat toch smaken hè? Bakje koffie er bij. 
een Groedenaar kan je niet blijer maken.
 
Alhoewel, wat hebben we deze zomer veel blije Groedenaren gezien! 
op de Jaarmarkt, tijdens het Hoogtijfestival, bij de poppen van 
Ferini op de markt, in Groede podium, op de markt met een ijsje of 
gewoonweg lekker aan het strand. Genietend van de zomer met al zijn 
warme dagen, vol zonneschijn. 
 
Wat hebben we genoten he? De ene hittegolf was nog niet voorbij of 
de andere stond al voor de deur. De woorden: ‘wat ist wèrm ih’, ‘ Kha 
houw om een ijsje wa tis nie te ouwn’ of ’T zwjit sta op m’n snorre’ zijn 
vast vaak de revue gepasseerd. Ach, aan al het mooie komt een eind en 
zo dus ook deze zomer. 
 
De blaadjes van de boom zijn al weer van kleur veranderd en de 
regenmeters hebben weer overuren gemaakt. De tuin is nog nooit zo 
groen geweest en menig grasmaaier heeft al zijn best moeten doen. 
De ‘okkerneuten’ vallen weer van de boom en de salades maken weer 
plaats voor een heerlijk stoofpotje of stampotje.. Ja lieve mensen, de 
winter komt er aan. 
 
maar niet voordat we uitgebreid gaan terugblikken naar de zomer en 
vooruitkijken naar de herfst en winter. Uiteraard staan we altijd open 
voor nieuwe of oude nieuwtjes uit ons dorp. mocht u iets missen of 
willen aanvullen in onze volgende editie, dan mag u altijd mailen 
naar: dorpsomroeper@gmail.com.
 
pak de dekentjes er maar bij, steek de haard maar lekker aan en warm 
een lekker kopje chocomelk op wanneer u deze Dorpsomroeper leest 
en… geniet! 
 
Veel leesplezier!

De redactie 
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U heeft ze vast wel al zien 
hangen door het dorp: de 
Groese vlag. De werkgroep 
“Groede Geschiedt” heeft 
uitgezocht of dit toch echt 
de juiste vlag was van  
Groede en na veel beraad- 
slagingen blijkt het inder-
daad waar te zijn, de blauw-
wit gestreepte vlag met het 
schild in het midden is de 

enige echte Groese vlag. De 
dorpsraad heeft deze vlag 
tijdens de paptaartenkermis 
verkocht en de vlaggen die 
over zijn, kunnen gekocht 
worden bij tankstation van 
den Hemel. Bij de Galerie 
in Groede liggen er ook 
vlaggen te koop van een 
grotere afmeting. over een 
heus vlag protocol wordt 

was er een kleine “bioscoop 
zaal” ingericht voor oud 
beeldmateriaal uit Groede 
en werden er vele verhalen 
en herinneringen opgehaald 
door de aanwezigen. De 
paptaarten die over waren 
aan het einde van de avond 
zijn de volgende ochtend 
uitgedeeld in de Hoge platen 
in Breskens. 

200 Groedenaren die ver-
spreid over de middag en 
avond kwamen, was het een 
succes te noemen. De werk-
groep “Groede Geschiedt” 
had ervoor gezorgd dat 
mensen naast het nuttigen 
van de paptaart ook oude 
foto’s, verhalen en beelden 
konden zien van Groede. Zo 
lag er bijvoorbeeld een hele 
grote collectie van meer dan 
50 jaar Dorpsomroepers, 

Nieuws v/d
Dorpsraad

klachten onkruid 
in Groede
We kregen afgelopen zomer 
veel klachten vanuit het 
dorp over de hoeveelheid 
onkruid in Groede. We 
hebben hierover gesproken 
met de gemeente en hieruit 
is naar voren gekomen dat 
de gemeente het geld en 
de mankracht niet hebben 
om het gewenste niveau 
te halen. ook is het beleid 
van de gemeente veranderd. 
er wordt meer onkruid 
en groen geaccepteerd als 
vroeger, mede doordat de 
middelen er gewoon niet 
meer zijn om dit te bestrij-
den. We zullen dus moeten 

Paptaartenkermis 
een succes
op de eerste woensdag van 
oktober was het als vanouds 
weer paptaartenkermis. Als 
dorpsraad hebben we er 
ook dit jaar weer wat extra 
aandacht aan geschonken 
en waren alle Groedenaren 
van harte welkom in  
’t Torentje voor een paptaart 
met koffie. met meer dan 

accepteren dat we wat vaker 
ongewenst groen zien in de 
straten, en misschien vaker 
zelf even door de hurken 
gaan om wat onkruid op 
de stoep voor de deur te 
verwijderen.

kerncoördinator 
en kernwethouder
Voorheen was er één wet-
houder verantwoordelijk 
voor alle kernen, maar door 
het nieuwe beleid van de  
gemeente zijn de verschil-
lende kernen verdeeld over 
de wethouders. Aan onze 
kern Groede is wethouder 
Cees Liefting gekoppeld, 
hij zal bij ons het vaste 

aanspreekpunt worden 
als wethouder. Voor de 
dag dagelijkse communi-
catie heeft de dorpsraad 
een “kerncoördinator” 
toegewezen gekregen. Dit 
is ester Verweij (afkomstig 
uit Groede), waar we goed 
mee kunnen samenwerken. 
Wat ons betreft is dit een 
positieve aanpak, waar we 
constructief mee verder 
kunnen. 

Werkgroep Groede Geschiedt presenteert de Groese vlag

Parkeerterrein  
’t torentje
Zoals eerder vermeld zijn 
we aan het kijken om het 
parkeerterrein bij ’t Torentje 
veiliger te maken. Hiervoor 
hebben we drie opties bij de 
gemeente sluis ingediend. 
Bij de eerste optie komt  
er enkel een oversteek  
van de basisschool naar  
’t Torentje, zodat kinderen 
veilig het parkeerterrein 
kunnen oversteken. De 
tweede optie heeft naast 
de oversteekplaats ook een 
veilig voetpad richting de 
schuitvlotstraat. De laatste 

optie is de meest uitgebreide 
optie, waarbij ook extra par-
keervakken zijn gecreëerd. 
We gaan de mogelijkheden 
bespreken met de gemeente 
en bekijken welke opties 
realiseerbaar en haalbaar 
zijn op korte termijn. 

Overlast? Maak 
een MOR melding!
We hebben in de Dorpsom-
roeper al vaker aandacht 
gevraagd voor de mor  
meldingen, de melding 
openbare ruimte. Je kan 
een mor melding vrij 

eenvoudig aanmaken via 
de website van de gemeente 
sluis. Dit kan voor een 
kromme stoeptegel, een 
kapotte lantaarnpaal, maar 
ook voor eventuele overlast. 
Door de melding te doen, 
staat de klacht geregistreerd 
bij de gemeente sluis. Als 
er niks geregistreerd staat, 
kan er ook geen actie op 
ondernomen worden. Via 
verschillende mensen uit 
het dorp die reeds een mor 
melding hebben gedaan, 
krijgen we positieve reacties 
dat de afhandeling van hun 
klacht of opmerking goed 
verloopt. 

Cees Liefting
Foto: Omroep Zeeland

nog nagedacht en zal in de 
volgende Dorpsomroeper 
verschijnen.
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Het zal bij de meeste mensen 
bekend voorkomen: het is 
dinsdagavond of donderdag- 
avond en morgen komt 
de ZRD de grijze, blauwe 
of groene container legen. 
Maar hoe zet ik deze contai-
ner nu eigenlijk goed aan de 
straat? Het blijkt nog niet 
zo eenvoudig te zijn en veel 
mensen zetten de containers 
dan ook niet helemaal 
goed aan de straat of op de 
verzamelplaats. Hier enkele 
aandachtspuntjes en tips:

•   Zorg dat de container altijd 
om 07:00u buiten staat. Zo 
bent u altijd op tijd.

•   Zet de container niet naast of 
voor een paal, lantaarn of boom.

•   Zet de container niet onder 
of voor een boom, overkap-
ping of andere uitstekende 
delen van de woning.

•    Zet de container met de 
handvaten van de weg af.  
De wielen naar de woning.

•    Zet de containers niet te 
dicht op elkaar. er moet 
30cm (stoeptegel) ruimte 
tussen de containers zitten.

Hoe moet de container eigenlijk aan de straat?

container staat te 
dicht bij de auto

teveel containers 
bij elkaar

containers staat 
te dicht op elkaar

containers staan te 
dicht bij de paal

containers staan 
netjes op een rij

containers staan 30 cm 
(stoeptegel) uit elkaar

tijdens de paptaartenkermis was er 
een Groese Geschiedenis quiz met 10 
vragen over het verleden van Groede. 
Met maar liefst 75 ingeleverde 
formulieren, waren er velen die zich 
aan de kennisquiz wisten te wagen. 

Uiteindelijk is er een winnaars-duo uit 
de bus gekomen, de slimste mensen over 
Groede: Koen en monique van Doorn!  
Zij wisten de meeste vragen goed te be-
antwoorden en zodoende een originele 
Groese Vlag te winnen. De dorpsraad is 
bij hen langs geweest voor de uitreiking. 

Voor de lezers hierbij nog eens de 
Quizvragen. De antwoorden vind je 
achterin de omroeper op pagina 39:

1.  De naam GroeDe is een afGeleiDe  
van het woorD?

 A. Gerooide  
 B. Begroeide  
 C. Grode
 
2.  De eerste ontpolDerinG vonD plaats 

in De 14e eeuw met Dank aan?                
  A. Jacob Cats   

B. Gerard de moor   
C. Cornelis Cats

 
3.  het wapen van GroeDe heeft als 

afbeelDinG onDer anDere vrouwe 
Justitia en een ventJe. hoe worDt  
Dit mannetJe GenoemD?

 
4.  tiJDens De 80 JariGe oorloG heeft  

GroeDe onDer water Gestaan. De 
hooGste waterstanD is te zien aan?

  A. een witte streep  op de muur van 
de Grote Kerk 
B. een aantal afwijkende bouwste-
nen op de muur van de Grote Kerk  
C. een bout in de torenmuur van de 
Grote Kerk

 

5.  De kasteelberG is een vlieDberG en  
bevinDt zich 1 km ten zuiDen van 
GroeDe. hier heeft in De 16e eeuw een 
kasteel Gestaan.

  A. Waar 
B. Niet waar

6.  voor De 2e werelDoorloG bevonD 
het Groese politiebureau zich in De? 

  A. Waalstraat 
B. ringstraat   
C. Brouwerijstraat 

7.  welke benaminG(en) heeft De markt 
noG meer GehaD?

  A. De ringstraat 
B. pr. marijkeplein 
C. Beide

 
8.  wanneer werD GroeDe bevriJD?
  A. 15 augustus 1944 

B. 27 oktober 1944 
C. 30 november 1944

 
9.  wat is De buDapester?
  A. De blauwe tram 

B. een oldtimer 
C. De blauwe koets

 
10.  GroeDe was tot 1970 een zelfstanDiGe 

Gemeente. welke 7 buurtschappen 
behoorDen erbiJ?

Winnaars Groese 
Geschiedenis Quiz

De  Dorpsomroeper 7

Winnaars Koen en Monique van Doorn
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met vegetarische hapjes. De 
proeverij bevatte naast Zeeuws 
biologisch voedsel ook twee 
buitenlandse kraampjes, één 
uit syrië en één uit peru. Naast 
de etenswaren werden aan-
schouwelijk gemaakt het leven 
van de worm en van de bij, 
prachtige bloemen en planten 
plus een kerkversiering met 
zonnebloemen en de heerlijke  
lucht van enkele strobalen. 
Daarnaast ook biologische 
gezichtsverzorging.

Als vanouds was er meel en 
bier van Zeeuws sorghum. 
martha roelofs (retranchement) 
speelde op de vleugel en edu 
(peru / Huanchao) zorgde met 
gitaar voor Zuid-Amerikaanse 
klanken. Vele vegetarische 
recepten werden gedeeld en 
biologische tips gegeven.  
Ca. 200 bezoekers bezochten 
de voedsel markt .
 
De lezingen bij het voedsel- 
symposium werden verzorgd 

door dr. marjan van Dijk 
(internist/oncoloog bij 
Zorgsaam) en dr. Herman 
Lelieveldt (politicoloog 
aan de University College 
roosevelt). Dr. van Dijk 
gaf een overzicht van de 
meest gebruikelijke gewas 
bestrijdingsmiddelen, de 
gezondheidsrisico’s voor de 
boer en de omwonenden. 
Dr. Lelieveldt gaf aan dat de 
risico’s van de hedendaagse 
intensieve landbouw al 
ca. 30 jaar bekend zijn. 
De uitweg uit deze crisis 
lijkt gevormd te kunnen 
worden door een ecologisch 
verantwoorde landbouw en 
een sociaal contract met de 
boeren. Ca. 125 personen 
bezochten het symposium.

We kunnen terugkijken op 
wederom een geslaagd en 
goed bezocht evenement!
 
 
 

Zondag 18 september 2022 
werd in de Grote Kerk 
Groede door “Duurzaam 
Groede” een voedsel- 
festival georganiseerd.  
Het voedsel-festival be-
stond uit twee delen: een 
vegetarische proeverij en 
een voedsel symposium.
 
De vegetarische proeverij 
bestond uit 14 kraampjes 

Duurzaam Voedsel 2022

Voedsel Festival: 
(H)eerlijk duurt  
het langst

zaterdag 17 dec 2022
Kerstfair groede
De Groese Kerstfair zal dit jaar doorgaan op zaterdag 17 december. 
Dit jaar in een ander jasje, maar daar hoort u later meer over. 
En als u de kerstspullen van de zolder haalt, kunt u vast kijken  
of er iets tussen zit voor het 2de hands kerstkraam tbv de  
Grote Kerk Groede. Vanaf 10 december kan dat ingeleverd  
worden bij tankstation van den Hemel.

Tot dan!

In de gemeente Sluis is de 
kinderraad voor 2022-
2023 vastgesteld. Mijs 
Surewaard uit Groede is 
benoemd tot één van de 
11 raadsladen. Van elke 
school binnen de gemeente 
Sluis neemt één leerling 
plaats in de kinderraad.  
Zo zijn alle kinderen  
binnen de gemeente  
vertegenwoordigd. 

Begin oktober was er in het 
gemeentehuis al een eerste 
kennismaking tussen de raads-
leden en de gemeente sluis en 
daarbij is er een Kinderburge-
meester gekozen. De kinder-
raad wordt op 10 november 
a.s. officieel geïnstalleerd. 

Graag stellen we de nieuwe 
kinderraad aan u voor (v.l.n.r):
•  Anna van de ree  

Op Dreef Aardenburg   
(kinderraadslid)

•  mijs surewaard  
Meerstromenschool Groede 
(kinderraadslid)

•  Bruce Lookman  
De Schuttershoek IJzendijke 
 (kinderraadslid)

•  Carlijn Dezutter  
Sint Jozef Eede  
(kinderraadslid)

•  Niels Impens 
Molenbolwerk IJzendijke  
(kinderraadslid)

•  schaphath Kaje  
Sint Bavo Oostburg  
(kinderburgemeester)

•  rosalinde Damen  
De Kustschool Cadzand 
(kinderraadslid)

•  Cristi sevastian  
De Berenburcht Oostburg 
(kinderraadslid)

Mijs Surewaard uit Groede in de 
kinderraad van de Gemeente Sluis

•  Jana satouf  
De Nieuwe van Dale Sluis 
(kinderraadslid)

•  Levi pijcke  
De Molenkreek Schoondijke 
 (kinderraadslid)

•  Asya erdem 
De Zeemeeuw Breskens  
(loco kinderburgemeester)

Van harte gefeliciteerd mijs 
en een leerzame en plezierige 
tijd gewenst in de raad!

De  Dorpsomroeper 9
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stichting Groede Literair 
organiseert op 22 oktober 
de negende editie van dit 
bekende poëziepodium. 
Te gast zijn: Bianca Boer, 
maarten Buser, Hester Knibbe 
en Broeder Dieleman.
 

In Weier laat Tijs van 
Bragt onder meer een 
akkerput zingen en 
wulken vallen uit een 
torenhoog geheven zee. 
een ochtend dompelt 
stuurs in een rietkraag. 
 
Na zijn positief ontvan-
gen debuut Bonterik 
sterrenzager gaat Van 
Bragt verder, weier, met 
meer afstand en met zijn 
kenmerkende manier 
van kijken. 
 
De gedichten kennen 
verstilde observaties 
en schurende ver-

Weier, de nieuwe dichtbundel 
van tijs van Bragt

vreemding. er wordt naar 
een zwaard gezocht, maar 
iets mooiers gevonden. 
Landschap is een veelvoor-
komend kader in het werk 
van Van Bragt, waarin hij 
zijn omgeving vastlegt en 
bevraagt. De bundel besluit 
met Veldnotities.

De Avond van de Poëzie
entree per persoon  
bedraagt €10,- en is  
inclusief koffie of thee.
Inloop 19:30. Aanvang 
20:00 Galerie de school, 
schuitvlotstraat 13 in 
Groede.

reserveren via 
groedeliterair@gmail.com

 
De bundel is verkrijgbaar 
in de boekhandel en via 
uitgeverij De Kaneelfabriek.

www.kaneelfabriek.nl
www.tijsvanbragt.nl 

thnx!
 

 
Dit jaar was Dutch Bargain 
samen met het Brouwers- 
lokaal en de Drie Koningen 
hoofdsponsor van de 
Jaarmarkt. strandcamping 
Groede, rent & Joy, Groede 
podium, strandpaviljoens 
puur, Groede aan Zee en Van 
Houten zijn gezamenlijk 
hoofdsponsor van onze eve-
nementen. ook Tankstation 
van den Hemel/oliehandel 
& Gewasbescherming van 
den Hemel draagt Groede 
een warm hart toe met hun 
steun als hoofdsponsor. 
 
maar er zijn meer hoofd-
sponsors die ons onder-
steunen: al jaren mogen wij 
rekenen op de steun van 
eetcafé & pension ’t overleg, 
Herberg de Natte pij en 
Hotel Groede. en wist je dat 
de Dorpsomroeper altijd 
gedrukt wordt door de  
Ideeënfabriek van pieters, 
maar dat zij ook één van 
onze hoofdsponsors zijn. 
Het creatieve ontwerp is 

Wat fijn was het om weer 
aan de slag te kunnen met 
de organisatie van mooie 
evenementen voor Groede! 
De Jaarmarkt, kermis, 
kindervakantieweek, 
Pasen en straks ook nog 
Halloween & Sinterklaas 
of wat dacht je van de 
Dorpsomroeper, de bloem-
bakken en de kerstaan- 
kleding. Allemaal acti-
viteiten die de Stichting 
Verenigd Groede regelt.
 
Wij kunnen deze mooie 
evenementen niet verzorgen 
zonder de hulp van onze 
vele vrijwilligers. Zij zorgen 
er iedere keer weer voor dat 
het evenement een succes 
wordt. Iedereen draagt zijn 
steentje bij, iets waarop 
wij in de Groe natuurlijk 
super trots zijn. maar deze 
evenementen zouden wij 
natuurlijk nooit kunnen 
organiseren door de financiële 
ondersteuning van de 
Gemeente sluis, rabobank 
Clubsupport, donaties van 
onze inwoners en de fan-
tastische bijdrage van onze 
sponsoren.
 
Wellicht heb je tijdens de 
Jaarmarkt onze posters 
met sponsoren al voorbij 
zien komen. Bedrijven die 
allemaal op hun manier een 
bijdrage leveren. Van het 
inzetten van materiaal, het 
verzorgen van de lunch tot 
een financiële bijdrage, wij 
zijn hun heel dankbaar. 

in de gouden handen van 
studiorAVeN. onze laatste 
hoofdsponsor die wij graag 
willen bedanken is Deltaxe 
BV, de groente- en fruitgroot-
handel, uit schoondijke. 
 
en dan hebben wij nog een 
grote groep Vrienden van de 
stichting: Biosfeer, Ice-art, 
koffiebar/ijssalon Fonteyn, 
Camping de Catshoek, Traas 
vloeren, Cafetaria de Zagerij, 
Hubo’s drankboetiek, 
paviljoen de strandganger 
en In Zaken accountants & 
adviseurs. maar ook onze 
club van 100 en donateurs: 
enorm bedankt! 
 

kortom: thnx 
voor jullie steun!
Namens: stichting Verenigd 
Groede, Jaarmarktcomité, 
Kindercomité en redactie 
Dorpsomroeper. 
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De Groese Spelen

Vrijdag 26 augustus jl. had het Kindercomité 
Groede voor de kinderen van 4 t/m 12  
jaar een leuke dag op het programma!  
We begonnen de dag met spel en sport op 
de velden van V.V. Groede en LTV Con Forza. 
met als thema: De Groese speLeN. 

Nieuws v/h 
kindercomitéDe kinderen werden 

opgesplitst in twee teams. 
er werd een team vlag 
gemaakt en er moest 
gestreden worden voor 
stempels per onderdeel. estafette, tennis 
met vliegenmeppers, touwtrekken, potje 
voetbal, toren van suikerklontjes, ring-
gooien en bowlen werden in de ochtend 
afgevinkt! Bij de Zagerij stond een lange 
tafel vol frietjes en snacks te wachten. Dat 
was smikkelen! 

De kinderen waren weer opgeladen voor de 
tweede ronde waarbij er water aan te pas 
kwam. spons schieten, een beker estafette 
en als afsluiter de Buikschuifbaan! met een 
medaille en cadeautje op zak kwam deze 
leuk dag ten einde. 

Was je er niet bij? Zet dan zaterdag 29 oktober 
in de agenda! Dan gaan we Griezelen!

Streekwijnen in de prijzen! 

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

Opnieuw zijn er prijzen onder de Elmare wijnen uit het 
Vers & Lekker winkeltje in Het Vlaemsche Erfgoed! 

Tijdens de Wijnkeuring van De Lage Landen heeft de 
witte wijn Zwaene een keurzegel gekregen en de rode wijn 
merelaer een zilveren prijs; we zijn weer zeer trots op onze 
Zeeuwse wijnen, die op Landgoed De Catharinahoeve in 
Waterlandkerkje zijn geteeld en gemaakt. Deze en andere 
elmare streekwijnen zijn te koop in het Vers&Lekker 
winkeltje op slijkstraat 10 in Groede (open: dinsdag t/m 
vrijdag 10-16.00 uur; zaterdags 13-16.00 uur). Natuurlijk 
zijn hier ook onze heerlijke kerstpakketten te verkrijgen 
of bestel ze op de website www.versenlekker.com !

Halloween 
•  29 oktober
•  16:00u - 18:00u 
 Knutselen &  
 Griezeltocht (2-8 jr)
•  19:00u - 20:30u   

Griezeltocht (vanaf 9 jr)
•  Locatie: seniorensoos

Ben je erbij? 
meld je even aan via:
kindercomitegroede
@gmail.com. 

Sinterklaasintocht 
sinterklaas heeft laten weten dat hij op 
zaterdag 19 november weer naar Groede 
komt. Hij heeft er heel veel zin in! Ga jij 
alvast bedenken wat je wil vragen aan 
sinterklaas?

Hou FB en Instagram 
in de gaten om te 
kijken om hoe laat en 
waar hij in Groede aan 
komt. 
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op 12 november 2022 verzorgt 
de Koninklijke muziek-
vereniging “Veronica” uit 
Zuidzande een concert in 
de Grote Kerk op de markt 
van Groede. Dit is binnen 
de periode dat in 1944 
Zeeuwsch-Vlaanderen door 
de Canadezen werd bevrijd. 
Dat ging gepaard met 
zowel vreugde en verdriet. 
Dit concert is dan ook een 
eerbetoon aan de bevrijders, 
gevallen militairen, burger-
slachtoffers en uiteraard 
inwoners van Groede en 
omstreken. Het is tevens 
speciaal omdat de kerk 
tijdens de slotakkoorden van 
het oorlogsgeweld in West 

Bevrijdingsconcert 
“Veronica” op 12 nov. in 
de Grote kerk te Groede

Zeeuws-Vlaanderen was 
ingericht als (nood)hospitaal 
en daartoe werd gesierd met 
de alom bekende vlag van 
het rode Kruis. menig leven 
zal hierdoor zijn gered.

“Veronica” hoopt op deze 
bijzondere plaats tijdens 
dit concert met passende 
muziek aan deze roerige 
tijd inhoud te geven. 
Bijzonder om te vermelden 
is dat dorpsgenote sandra 
swagers, bekend van “All for 
musical”, het orkest vocaal 
zal ondersteunen met een 
aantal passende en ongetwij-
feld bekende melodieën uit 
die periode.

De gemeente Sluis wil graag de schaamte 
rondom armoede verlagen. Zeker nu 
meer mensen kans lopen niet meer rond 
te komen. In deze rubriek daarom wat 
meer informatie omtrent de kleding-
bank en de mogelijkheden die hier 
geboden worden. 
 
Wat doet de kledingbank?
De Kledingbank verstrekt kleding aan 
mensen uit Zeeuws-Vlaanderen die zelf 
geen nieuwe of tweedehandskleding (meer) 
kunnen kopen. Deze mensen komen via de 
hulpverlening bij de Kledingbank terecht en 
worden gratis geholpen.
 
Wat doet de kledingbank nog meer?
De Kledingbank houdt regelmatig een 
verkoop in het uitgiftecentrum in Terneuzen. 
In oostburg wordt twee keer per jaar, in 
samenwerking met JoTA, een verkoopbeurs 
georganiseerd. Deze verkoopdagen zijn voor 
iedereen toegankelijk. De opbrengst komt 
volledig ten goede aan het werk van de  
Kledingbank Zeeland. 
 
Help ons helpen
U kunt uw overgebleven textiel, kleding, 
schoenen en/of tassen (mits in goede staat en 
niet kapot of vies) doneren aan de Kleding-
bank. Zij zorgen ervoor dat deze kleding bij 
de mensen terecht komt die het goed kunnen 
gebruiken. In de gemeente sluis kunt u 
kleding afgeven bij JoTA, raadhuisplein 4 in 
oostburg. Dit kan op woensdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt uw 
kleding of textiel ook afgeven in het uitgifte-
centrum in Terneuzen tijdens openingsuren 
of gebruikmaken van de kledingcontainer 
naast de ingang. Heeft u veel kleding? Dan 
is er de mogelijkheid om het bij u thuis op 
te halen.  
 
contact
op de website www.kledingbank-zeeland.
nl vindt u meer informatie over de stichting 
Kledingbank Zeeland Zeeuws-Vlaanderen. 
Heeft u vragen? stuur dan een e-mail naar 
kledingbankzeelandzv@gmail.com of bel 

kledingbank Zeeland Zeeuws-Vlaanderen

U bent van harte welkom. 
Vanwege de kosten kan het 
concert niet gratis zijn.

Locatie: Grote Kerk Groede
Datum: 12 november 2022
Aanvang: 20.00 uur
Toegangsprijs : € 10,-

Bevrijdingsconcert:
•  Koninklijke muziek- 

vereniging “Veronica”  
o.l.v. rené Nelis

•  Gastoptreden van  
sandra swagers

 

0115 - 552009. Het bezoekadres is molenzicht 
in Terneuzen (zijstraatje van de Noordstraat). 
De Kledingbank is geopend op woensdag 
van 09.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 
09.30 tot 16.00 uur. De kledingbank is ook te 
volgen via Instagram en Facebook.

De  Dorpsomroeper 15
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 ‘t Muziek
In de vorige editie hebben we al over tal van optre-
dens geschreven die gelukkig weer konden doorgaan. 
Gelukkig volgde na het muziekfestival op 18 juni ook 
nog een rondgang in Breskens tijdens de Visserijfeesten, 
een concert bij de bewoners van de Okkernoot in 
Schoondijke en de jaarlijkse herdenking op 11 september 
voor het bombardement op Breskens. Optredens met 
een lach en een traan, maar o zo belangrijk!

sinds vorig jaar zijn we al 
bezig met het plannen van 
een groots concert in de 
pKN-kerk te Breskens. Helaas 
moesten deze plannen een 
aantal keer in de ijskast 
gezet worden, vanwege de 
onzekere periode tijdens 
corona. echter, wat in het 
vat zit verzuurt niet en 
we hebben het laatste jaar 
zeker niet stil gezeten. sinds 
enige tijd hebben we een 

ook enkele nummers ten 
gehore brengen. De kerk zal 
weer worden omgetoverd 
met licht en geluid via Vizzy 
events. Het concert begint 
om 20:00u en de kerk is 
geopend vanaf 19.30 uur. 
Kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis komen kijken en 
luisteren.

er kunnen al kaarten  
gereserveerd worden  
voor deze avond via:  
secretariaatbreskensgroede@ 
gmail.com of muziekokk@
zeelandnet.nl graag onder 
vermelding van je naam, 
adres en het aantal kaarten 
dat je wilt reserveren. Zodra 
de kaarten binnen zijn, 
laten we dat even aan je 
weten. Binnenkort kan je 
ook een kaartje kopen via 
Boone schoondijke of via 
’t Kaasboerinnetje op de 
diverse markten. ook wordt 
er nog geflyerd in Breskens, 
Groede en omstreken. Dus 
hou je brievenbus goed in 
de gaten en mis het niet! 
Dit concert wordt mede 
mogelijk gemaakt door 
onze hoofdsponsor Verhage 
Lemahieu en de Gemeente 
sluis. Graag tot dan!

datum vaststaan voor dit 
concert, te weten zaterdag 
22 oktober. Deze avond 
wordt gevuld met muziek 
van de vereniging, maar 
ook met nummers die het 
projectkoor Zeekoraal zal 
brengen. Als special Guest 
voor deze avond hebben we 
het voor elkaar gekregen 
om bariton marco Bakker 
te strikken. Hij zal samen 
met ’t muziek en het koor 

Voor deze rubriek zijn we 
altijd op zoek naar oud 
Dorpsomroeper materiaal. 
tijdens de Paptaarten-
kermis lag de gehele 
opgebouwde collectie 
tentoongesteld. En de 
collectie wordt nog steeds 
uitgebreid, we waren 
dan ook erg blij met een 
nieuw stapeltje oude 
Dorpsomroepers die we 
mochten ontvangen van 
Paul Sarneel. 

terug in de tijd met 
de Dorpsomroeper

Bladerend door deze 
Dorpsomroepers, moesten 
we toch wel even lachen bij 
een stuk van een Dorps-
omroeper uit 1996. Hier 
zien we een prachtige foto 
staan van een tennis-ploegje 
die dat seizoen kampioen 
zijn geworden. In die tijd 
kon je dat nog niet op je 
Facebook of Instagram 
account plaatsen, waardoor 
het voor velen onbekend 
bleef dat er kampioenen 

rond liepen in Groede. Het 
enige medium waardoor er 
bekendheid aan gegeven 
kon worden was via de 
lokale Dorpsomroeper. Het 
tennis-ploegje smeekte dan 
ook redactie-lid paul sarneel 
om alstublieft iets op te 
nemen over dit kampioen-
schap in de Dorpsomroeper. 
paul streek over zijn hart 
en plaatste de kampioenen 
op een prominente plek in 
de Dorpsomroeper. Vanaf 
dat moment konden de 
tennis-virtuozen niet meer 
onopgemerkt door het dorp 
lopen. met de borst vooruit 
kregen ze in het café gratis 
bier, autodeuren werden 
voor hen open gedaan en 
bij de Kermis mochten ze 
voor niks in de botstauto’s. 
Althans zo gaan de verhalen 
rond, of dat ook echt waar 
is blijft alleen maar gissen. 
maar dat ze kampioen zijn 
geworden, dat staat zwart 
op wit.

mocht u als lezer nog oude 
Dorpsomroepers hebben 
liggen die we mogen inzien, 
zouden we u daar als 
redactie zeer dankbaar voor 
zijn. mocht u nog eens een 
kijkje willen nemen in de 
reeds verzamelde collectie, 
neem dan contact op met de 
redactie. 
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De oproep in de Dorps-
omroeper van april jl. 
om gebruikte spullen 
zoals (kinder-)kleding, 
speelgoed en huisraad te 
doneren voor het goe-
de doel, mag zeker een 
succes genoemd worden. 
Er werden veel spullen 
ingeleverd, zodat er weer 
volop keuze was voor de 
belangstellenden. Niet 
alleen de campinggasten 
van camping “Internatio-
nal” kwamen onze mark-
ten bezoeken, maar ook 
mensen van buitenaf. Veel 
fietsers die middels het 
bord langs de weg bij ons 
terecht kwamen, hebben 
genoten van onze heerlijke 
vers gebakken wafels. 
Ook de ca.15 kilogram zelf 
gebakken Nieuwjaarswa-
feltjes/ Zeeuwse wafeltjes 
vonden gretig aftrek. Leuk 
verpakt als aandenken aan 
de vakantie in Zeeland.

Bij de molen zonder wieken 
in Nieuwvliet werd in het 
voormalige kippenkot 
brocante en curiosa verkocht, 
ook deze opbrengst 100% 
voor het goede doel. We had-
den ons ten doel gesteld om 
de opbrengst van de verkopen 
te doneren aan de stichting 
Iris’t (zie ook www.irist.
nl). Hier kunnen mensen 
in het vakantiehuis aan de 
puijendijk terecht om na het 
verlies van een dierbare even 
tot rust te komen. omdat de 
opbrengst ver boven verwach-
ting is, wordt net als vorig jaar 
de opbrengst verdeeld over 
meerdere doelen in de streek.

Het tweede goede doel dat 
wij zullen ondersteunen is 
“villa Kakelbont” in oostburg. 
Dit is een kleinschalig, hui-
selijk logeer- en opvanghuis 
voor kinderen van 4 tot 14 
jaar die inwoner zijn van 
Zeeuws Vlaanderen. Het 
opvanghuis is voor kinderen 
die door allerlei omstandig-
heden even niet in het  
gezin kunnen verblijven.  
De deuren van “villa Kakel-
bont” zijn in mei jl. geopend 
en deze realisering
wordt mede gedragen 
door de 3 Zeeuws-Vlaamse 
gemeenten, Jeugdzorg West 
en Inkoop Jeugdzorg. In 
het opvanghuis vinden 
gefaseerde omgangen plaats 
tussen kind en een ouder. 
Hier kan die ouder in de 
huiselijke setting weer als 
ouder functioneren met 
het kind en er zelfs logeren. 
Grote wens van de kinderen 
is een speeltoestel in de tuin 
van het opvanghuis met 
een schommel, wip en een 
glijbaan met bovenop een 
huisje om te chillen. Dankzij 
de mooie opbrengst van alle 
ingebrachte spullen kunnen 
wij hun wens vervullen. Fijn 
dat we op zo’n manier deze 

kinderen een klein stukje 
plezier in hun leven mogen 
geven!

omdat we ook veel kerst-
spullen gekregen hebben, 
worden er in het 1e weekend 
van oktober tot eind oktober 
nog kerstmarkten georgani-
seerd. (Geopend als het bord 
aan de weg staat). 

Bij deze willen we alle 
mensen die spullen gedo-
neerd hebben héél hartelijk 
bedanken.

en ook deze keer weer onze 
speciale dank aan marleen 
Vermeulen van camping 
“International” voor het 
gebruik van alle faciliteiten.
 
Joke de Bert
Namens de werkgroep
“Goed gevoel voor een  
goed doel”

 “Goed gevoel voor een goed doel”

Tussen de bunkers van speel- 
en bunkerpark Groede podium 
worden tijdens Herfst in ’t 
park, op woens- en zondagen 
van 5 t/m 26 oktober diverse 
activiteiten georganiseerd. 

met bomen in prachtige 
herfstkleuren is Groede 
podium tijdens de herfst één 
van de kleurrijkste locaties 
aan de kust. In het speel- 
en bunkerpark kunnen 
kinderen lekker klimmen, 
klauteren en ravotten. op de 
springweide, de klimtorens 
en in de waterspeeltuin 
raken kinderen nooit uitge-
speeld. Dieren als konijnen, 
geiten, herten en ezels 
hebben een eigen plekje in 
het park. Tijdens Herfst in ‘t 
park is er in Groede podium 
nóg meer te beleven! 

Herfst in ’t Park, 
een herfstvakantie 
boordevol plezier 

Programma 
Tijdens de woensdagmidda-
gen op 5, 12, 19 en 26 okto-
ber staat de Herfst voorop! 
Knutselen in herfst-thema, 
pompoenen uithollen, 
ponyrijden en marshmallows 
roosteren. ook worden er 
bunkertochten georganiseerd, 
onder leiding van een gids 
die alles afweet van de bun-
kers en het verhaal wat zich 
er jaren geleden afspeelde. 

op de zondagen, 9 en 23 
oktober staat het programma 
ook bol van activiteiten. 
Lappie Lapstok weet de 
kinderen te vermaken op 
zondag de 23ste tijdens haar 
interactief muziek- 
theater, daarnaast zorgen de 
Brother&sister band voor 
de nodige gezelligheid rond 

’t Hoofdkwartier. Zodra 
het begint te schemeren 
wordt de muziek gedoofd en 
worden de lichtjes ontstoken 
voor de lampionnenoptocht. 
ouders gaan mee ter 
begeleiding en extra veel 
gezelligheid. 

Meer informatie en  
aanmelden 
Herfst in ’t park is gratis  
toegankelijk. Voor enkele 
activiteiten is het nodig 
vooraf aan te melden en 
wordt een kleine bijdrage 
gevraagd. Kijk voor het 
volledige programma,  
aanvangstijden en  
aanmelden op de website: 
www.groedepodium.nl.
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Misschien een bijzondere 
kop van dit artikel na de 
vele regen van de laatste 
weken. Het betreft een 
waterpartij gegraven in 
de Groese klei, daar ben 
ik de laatste maanden he-
lemaal blij van geworden. 
Het topgebied Groede 
en het wel en wee van 
de huiszwaluwen zijn al 
eens besproken. De wa-
terpartij heeft met beide 
te maken.

Als je Groede binnen of 
buiten rijdt via de zuidkant, 
richting oostburg, is je het 
afgelopen jaar misschien 
iets opgevallen. Aan de 
schuitvlotstraat is voorjaar 
2021 een mini natuurge-
biedje aangelegd. Waar eerst 
een wei was waar soms 
schapen liepen of er alleen 
gehooid werd, is nu beplan-
ting aangebracht. Hoe is 

dit tot stand gekomen en 
waarom?

De bewoners van het huis 
ernaast wilden dat het 
weiland een natuurlijke en 
‘Zeeuwse’ uitstraling zou 
krijgen, goed voor dier en 
milieu, maar ook onder-
houdsvriendelijk en fijn om 
naast te leven. In samen-
werking met stichting 
Landschapsbeheer Zeeland 
(sLZ), één van hun werkne-
mers Jimmy pijcke en een 
tuinarchitect is het huidige 
gebied ontwikkeld. Jimmy 
zag gelijk allerlei mogelijk-
heden en ook een mogelijke 
toevoeging voor Topgebied 
Groede. De waterpartij die 
gegraven is was een wens 
van de bewoners, water 
geeft altijd een extra dimensie 
aan een tuin. De put heeft 
verschillende niveaus, aan 
de ene kant een steile oever 

en aan de andere kant een 
glooiende. Hierin is niets 
aangeplant, de praktijk wijst 
uit dat er snel genoeg van 
alles groeit in zo’n put. De 
grond die uit de put is geko-
men is dan weer gebruikt 
om langs de rand van het 
perceel een wal te maken 
en in het midden ook een 
kleine verhoging, beide 
beplant als Zeeuwse haag 
met verschillende bomen en 
struiken (o.a. een sleedoorn, 
hondsroos, wilde liguster en 
wegedoorn). De beplanting 
op het terrein is beschikbaar 
gesteld en aangelegd door 
de sLZ, wel met de restrictie 
dat het minimaal 10 jaar 
moet blijven staan. 

Dit gebied heeft een zeer 
belangrijke rol gespeeld 
in het aantal zwaluwen in 
Groede. elk jaar werden er 
minder zwaluwnesten ge-

Blij van een waterpartij teld in Groede, tot 2022. op ongeveer 
200 meter afstand van de nieuwe 
waterpartij, ook in de schuitvlotstraat 
richting de markt, is er een perfect 
huis voor huiszwaluwen. Kepers, 
geschilderde houten overstek, ruime 
aanvliegroute en menselijke bewoners 
die het niet erg vinden dat er ook hier 
en daar zwaluwpoepjes te vinden zijn. 
Toen de huidige bewoners dit huis 
kochten zaten er heel erg veel nesten, 
in de loop van de jaren werden het er 
steeds minder. Vorig jaar zijn hier 4 
nesten geteld en dit jaar ineens 14. en 
2022 was echt geen ideaal jaar: door 
de langdurige droogte zijn er overal 
veel nesten afgevallen. Door de water-
partij met natte klei op vliegafstand 
was het voor ‘onze Groese zwaluwen’ 
mogelijk om hun nesten te blijven  
repareren. De waterpartij en de bloei-
ende struiken zorgen er ook voor dat 
er meer insecten op af komen. Kort-
om, een bouwvergunning (nesten ver-
welkomen in plaats van verwijderen), 
bouwmateriaal voor de nesten en 
voedsel in de buurt hebben er voor ge-
zorgd dat we in de dorpskern Groede 
weer een kolonie(tje) huiszwaluwen 
hebben. erg benieuwd of de kolonie 
groter wordt volgend jaar. 

Het zou helemaal mooi zijn als er 
nog meer van deze waterpartij(tjes) 
in Groede zouden komen. Het hoeft 
niet eens een partij te zijn, modder 
is al voldoende. Heeft u een stukje 
grond over waar nu eens af en toe 
een schaap oploopt of wat u weer 
moet maaien, denk eens aan de sLZ. 
misschien kunt u samen er een onder-
houdsvriendelijk stukje natuur van 
maken.

‘Natuurbijdrage’ 
Emmy de Koeijer - 

Groede

www.hotelgroede.nl
Eetcafé Pension ‘t Overleg

Slijkstraat 9
4503 BC Groede

+31 (0) 117 37 13 17

Herberg de Natte Pij
Slijkstraat 1
4503 BC Groede
+31 (0) 117 37 66 33

Visplank Stoofpotje

Pannetje van de dag

High tea

Eetcafé ‘t Overleg

1-persoonskamers, 2-persoonskamers 1-persoonskamers, 2-persoonskamers 
familiekamers en studio’sfamiliekamers en studio’s
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Deze zomer kwamen 
toch wel zeer bijzondere 
berichten naar buiten 
over een oud-inwoner van 
Groede. Het betrof zowel 
een persbericht van de 
universiteit van tilburg 
als een nieuwsbericht  
van de Rijksvoorlichtings- 
dienst. Dhr. Jurgen de 
Poorter, geboren en 
getogen aan de Scherp-
bierseweg in Groede, is 
namelijk door koning 
Willem-Alexander beëdigd 
als staatsraad in de Afde-
ling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.  

De Afdeling bestuursrecht-
spraak van de raad van sta-
te is de hoogste algemene 
bestuursrechter van het 
land. om in de positie te 
komen om voorgedragen te 

worden, dient bekwaamheid 
en deskundigheid bewezen 
te worden op het gebied van 
bestuur, bestuursrecht of 
bestuursrechtspraak. en dat 
heeft Jurgen zonder meer 
bewezen in de afgelopen 
jaren. Na zijn rechtenstudie 
in Tilburg, promoveerde hij 
in 2003 eveneens in Tilburg. 
sinds 2013 was hij bij Tilburg 
Law school (parttime) bij-
zonder hoogleraar bestuurs- 
(proces)recht, in het  
bijzonder met betrekking 
tot rechtsvorming in de 
democratische rechtsstaat. 
Daarnaast werkte hij als 
raadadviseur bij de raad van 
state. Nadat hij in 2016 ook  
rechterplaatsvervanger 
werd in de rechtbank Den 
Haag, is Jurgen op 1 februari 
2018 benoemd tot fulltime 
kernhoogleraar bestuursrecht. 

Oud-Groedenaar Jurgen 
de Poorter door koning 
Willem-Alexander beëdigd

mede hierdoor heeft de  
ministerraad op vrijdag 
10 juni 2022 besloten om 
prof. mr. dr. Jurgen de 
poorter voor te dragen voor 
benoeming tot staatsraad 
voor de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de raad van 
state. 

op 6 juli jl. was het zover. 
samen met mr. Hans Besse-
link werd Jurgen ontvangen 
door Koning Willem-Alexander. 
Na ontvangst zijn zij ten 
overstaan van de Koning 
beëdigd tot staatsraad. een 
zeer bijzondere en unieke 
prestatie. per 1 september jl. 
is Jurgen gestart bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak. 
Één dag per week blijft hij 
als hoogleraar aan Tilburg 
University verbonden.

Zijn werkzaamheden 
weerhouden hem er niet 
van om nog regelmatig, en 
met veel plezier, terug te 
keren naar Groede. samen 
met zijn vrouw Gabrielle en 
hun twee kinderen (pepijn 
(11) en Lieve (8)) maken ze 

Jurgen de Poorter, de 2e van links.
Foto: ©Albert Nieboer

Burg. J.C. Everaarslaan 9 
4503 AA Groede

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN 
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF

graag nog de reis vanuit hun 
woonplaats Delft, naar de 
scherpbierseweg. Daar zien 
Jurgen zijn ouders Herman 
en Ineke hen altijd met veel 
plezier tegemoet. We kunnen 
wel stellen dat er op dat 
mooie plekje op de kruising 

van de scherpbierseweg 
twee zeer trotse ouders 
wonen. en niet ondubbel-
zinnig kunnen we zeggen: 
dat is met recht!
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Tijdens De Gouden Weken zetten we als 
school veel energizers en coöperatieve 
werkvormen in om van een klas een (h)
echte, gezellige en veilige groep te maken. 
Kinderen leren elkaar goed kennen, leren  
rekening te houden met elkaar, leren luisteren 
naar elkaar, leren op een positieve manier 
omgaan met elkaar en leren accepteren 
dat niet iedereen hetzelfde is en hetzelfde 
reageert. De effecten zijn in de perioden van 
de Gouden Weken namelijk extra groot. 

In de ochtend is er in de groepen aandacht geweest 
voor groepsvorming, kennismaking, regels en 
afspraken en is er ook al wat gewerkt, maar we 
eindigden de eerste schooldag al met een uitje voor 
de hele school. Alle kinderen van de meerstromen-
school gingen naar het springkastelenpark van 
Groede podium onder het motto ‘springend het 
schooljaar in’.

omroep Zeeland was ook aanwezig. enkele 
kinderen van groep 7 & 8 zijn geïnterviewd 
voor radio en televisie van omroep Zeeland. 
Dit was spannend! 

Hieronder enkele teksten van leerlingen over 
de start van het nieuwe schooljaariedereen klaar, starten maar!! 

Zo een eerste schooldag, altijd toch weer spannend. 
Na een fantastische zomer hadden kinderen gelukkig 
toch ook weer zin om naar school te komen. ’s morgens 
mochten alle ouder(s)/verzorger(s) hun kind(eren) weer 
tot in de klas brengen en daar afscheid nemen. Zo konden 
de kinderen even laten zien welk plekje ze hadden en laten 
zien welke spulletjes er al weer klaar lagen voor hen. 

De eerste schoolweken zitten er 
al weer op. maandag 5 september 
hebben we alle leerlingen hartelijk 
ontvangen, wat zijn we blij dat we 
ze weer om ons heen mogen hebben! 

we wensen alle leerlingen weer een fantastisch 
schooljaar toe. we zullen u in de loop van dit 
schooljaar weer op de hoogte houden van de vele 
activiteiten en ontwikkelingen binnen onze school. 

De start van het schooljaar is een belangrijk moment 
voor de groep. De eerste weken bepalen het succes voor 
de rest van het schooljaar en hier heeft de leerkracht 
veel invloed op! Wij zetten De Gouden Weken in en 
werken actief aan positieve groepsvorming. De Gouden 
Weken is de periode van de eerste schooldag tot aan de 
herfstvakantie. De Gouden weken zijn geïntegreerd in 
onze methode sociaal emotioneel leren, KWINK. 

De eerste schooldag is begonnen.  
het was heel spannend: nieuwe klas, 
juffen, andere spullen. we zijn deze 
dag ook naar Groede podium geweest 

en kwamen op omroep zeeland!  
tuur, groep 7.

De eerste schooldag gingen we op de 
fiets naar Groede podium om op de 

springkussens ‘springend’ met heel de 
school het jaar te starten. wat een 
leuke verrassing was, dat ik werd 
geïnterviewd voor tv door omroep 

zeeland. tom, groep 8.

in de eerste schoolweek hebben  
we verschillende opdrachten gedaan om als 

groep het schooljaar goed te starten. we  
hebben de ‘all about me bag’ opdracht 

gekregen. alles wat bij jou paste, moest je in 
een zak doen en daarna keken we welke bag 
bij wie hoorde. we hebben ook in groepjes een 
challenge van torens bouwen gedaan. wie de 

hoogste toren had, had gewonnen! 
rick, groep 8

springend het schooljaar in!  
we gingen naar Groede podium om 

springend het schooljaar in te gaan. 
we werden gefilmd door omroep 

zeeland. het was een leuke middag! 
benthe, groep 7.
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Vol gepakt en gezakt gingen ze terug naar 
school. Het was prachtig weer, dus een gezonde 
wandeling komt altijd gelegen. We hebben wel 
geleerd dat het voor volgend jaar verstandiger 
is een strandkar mee te nemen, want naar de 
sportschool was deze week zeker niet nodig. 

met dank aan fam. Van Leeuwen voor het 
gastvrije ontvangst. 

peren plukken
De kinderen van groep 1 t/m 4 hadden ook hun tweede uitje al van het schooljaar. Zij waren 
weer uitgenodigd om peren te komen plukken bij fam. Van Leeuwen. Zij gingen naar de 
boomgaard om peren te plukken! Groep 1 en 2 ging onder begeleiding van sabrina en juf 
Anneke en de kleuters hebben vele kilo’s peren geplukt. eerst kregen ze uitleg over de groei 
en bloei van de peer, over welke soorten peren er zijn, over hoe je peren plukt, welke peren 
je wel en niet kan plukken, waarom sommige peren gaatjes hebben of een gekke vorm en 
toen… aan de slag!

schooljudo
Alle kinderen van de meerstromenschool doen alweer 
voor het derde jaar mee aan schooljudo. We hebben het 
schooljudo project uitgebreid van vier naar zes weken. 

schooljudo ondersteunt ons tijdens De Gouden Weken. 
Het helpt bij het creëren van een veilige en fijne sfeer. Zo 
wordt er een significante bijdrage geleverd aan de fysieke, 
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van een 
kind. Én aan de groepsdynamiek van een klas. 

De judoleraar Liam mulder van sportschool Geelhoed 
geeft de lessen bij ons op school. Hij leert de kinderen 
over de schooljudo-waarden: vertrouwen, samenwerken, 
respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. 
Kinderen krijgen les op echte judomatten en in complete 
schooljudo-pakken. De gymzaal is een echte dojo. 
 
Tijdens de laatste judoles zijn ouder(s)/verzorger(s) van 
harte welkom om te komen kijk bij de judoles van hun 
kind(eren)! 
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circuit
elke donderdagmiddag doen we een circuit 
in groep 3 en 4 met verschillende leerspel-
len. De leerspellen sluiten aan bij de leerstof 
die de kinderen hebben gehad in de dagen 
ervoor. Naast de doe-spellen die we ook 
op donderdag doen is het circuit ook een 
manier van het herhalen van de leerstof op 
een leuke manier in kleine groepjes.

 

welkom op de meerstromenschool.
We willen rafaël (groep 6) en Joos (groep 1) van harte 
welkom heten bij ons op de meerstromenschool! 

 

appelmoes maken groep 1 en 2
op het schoolplein van groep 1 en 2 staan  
8 fruitbomen. We hebben 6 appelbomen,  
1 perenboom en 1 pruimenboom.
De kinderen volgen al enige tijd de groei 
van de appels (en het andere fruit). Van 
bloesem tot nu! Zo af en toe moet er  
natuurlijk ook eens geproefd worden.  
en eindelijk konden ze dan samen met de 
juf de appels plukken en hebben ze appel-
moes van onze ‘eigen appels’ gemaakt! Dit 
was een hele happening. 

Heel de school mocht meegenieten van de 
heerlijke geur, maar de kinderen van groep 
1 en 2 ook van de smaak!
 
 
 
 bag2school

ook dit schooljaar doen we ook weer mee met de kledinginzame-
ling via Bag2school. De volgende kledinginzameling is op dinsdag 
1 november 2022 en dinsdag 23 mei 2023. Wanneer u al zakken 
met kleding heeft en daar al graag vanaf wilt, mag u deze altijd 
binnen in het halletje aan de voordeur zetten. Wij zijn er blij mee! 

Wanneer u meer informatie wilt over Bag2school, dan kunt u dit 
terugvinden op de website www.bag2school.nl.
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En toen was er  
(meer) licht!

ook bij v.v. Groede blijft 
verduurzaming van de 
accommodatie niet onopge-
merkt. Als energiebesparen-
de maatregel zijn inmiddels 
de lampen van de verlich-
ting op het trainingsveld 
vervangen door led lampen. 
Na wat aanpassingen is 
iedereen enthousiast over 
het bereikte resultaat. op 
een beter verlicht trainings-
veld kan er nu doordeweeks 
met nog meer plezier en 
enthousiasme worden 
getraind. De volgende maat-
regel staat inmiddels ook al 
op de planning.  Binnenkort 
zullen kleedlokalen en 
kantine worden voorzien 
van zonnepanelen.

Bijzondere start voor  
het eerste elftal
De start van de voetbalcom-
petitie op 25 september 
betekende voor Groede 1 
een uitwedstrijd tegen rIA 
uit Westdorpe. Aangezien 
de ploeg uit Westdorpe 
nog steeds kampt met de 
gevolgen van de stormscha-
de van februari j.l. werd 
uitgeweken naar de velden 
van Axel. Daar aangekomen 
bleek de scheidsrechter 
het hoofdveld af te willen 
keuren, omdat de witte 
lijnen niet of onvoldoende 
zichtbaar waren op het veld. 
Het rIA kamp met vele 
technische voetballers in 
de gelederen, wilde maar 
wat graag uitwijken naar 
het kunstgrasveld. Daar 
had Groede weinig trek in. 
De voorzitter van Groede, 
zelf ook een begenadigd 
veldverzorger, was het hier 
ook allerminst mee eens. 
Het verzoek om dan maar 
als bezoeker de lijnen op het 
veld te zetten werd geaccep-
teerd. De belijningswagen 
kwam uit zijn hok, en in 
zijn nette kleren zorgde eric 
van den Hemel ervoor dat er 
tien minuten voor aanvang 
van de wedstrijd een veld 
lag met strakke, witte lijnen. 
Wellicht geïnspireerd door 
deze actie speelde Groede 
zich naar een knappe 2-2 
tegen rIA.

Patroon twidde en Derde 
Het Twidde en Derde zijn 
ook weer begonnen aan 
het nieuwe seizoen. Ze zijn 
gestart in hetzelfde patroon: 
na een dik pak slaag in de 
eerste wedstrijd werden de 
daaropvolgende wedstrij-

den allen gewonnen. Het 
patroon is nog maar pril, 
maar het houdt nu al 3 wed-
strijden stand. Zouden de 
matadoren van ’t Twidde en 
’t Derde dit verder kunnen 
gaan trekken?

Slippersponsors
sponsors houden een 
vereniging mede in stand. 
er wordt door verenigingen 
vaak creatief gezocht naar 
mogelijkheden om sponsor-

Jeugd is weer van start
Begin september is het 
jeugdvoetbal in Groede 
weer van start gegaan. In 
verschillende leeftijdsca-
tegorieën zijn de combina-
tie elftallen van Groede/
Cadzand/schoondijke goed 

vertegenwoordigd. ook dit 
seizoen is het weer genieten 
langs de lijn: Klinkende 
overwinningen en doel-
puntenfestivals, bij goed en 
bij wat minder goed weer. 
mooie actiefoto’s van de 
social media accounts van 
v.v. schoondijke. 

uitingen mogelijk te maken. 
Trainer André de Nooijer 
zorgt er sinds enkele jaren 
voor dat zelfs de badslippers 
van het eerste elftal gespon-
sord worden. De oude waren 
versleten en dus tijd voor 
nieuwe. restaurant Amuse 
uit Breskens mag zich de 
nieuwe slippersponsor 
noemen van de v.v. Groede. 
Degelijk materiaal en in de 
juiste blauwe kleuren, die 
kunnen weer even mee! 
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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Hieronder een korte 
fotoreportage van gebeurtenissen 
uit de afgelopen periode. 

FOTO
COLLAGE

GLAsdrAAd CAmpAGnE TEn EindE
Op 1 oktober kwam de verlengde 
campagne voor de aanleg van een 
glasvezelnetwerk in Zeeuws-Vlaanderen 
door Glasdraad ten einde. Het aantal 
aanmeldingen is uiteindelijk op 33% 
uitgekomen. de verlenging had als 
doel om het aantal aanmeldingen te 
verhogen, zodat Glasdraad zou kunnen 
gaan starten met de aanleg. Het 
beoogde doel van 40% is niet behaald, 
maar na overleg heeft Glasdraad 
besloten om toch te starten met de 
aanleg van het netwerk. Erg goed 
nieuws dus! 

mAniFEsT VErBEkE FOundATiOn
in de zomerperiode vond in 
Groede de tentoonstelling plaats 
van de Verbeke Foundation. 
deze werd halverwege augustus 
afgesloten. Als officiële 
afsluiting werd er in het laatste 
weekend door kunstenaar 
Ferini uit nieuwvliet een optocht 
georganiseerd van ca. 2000 
poppenkastpoppen. deze stoet 
trok gedurende het weekend 
rondom de Grote kerk. Ferini 
verplaatste de poppen met de 
hand en heeft geen moment van 
de optocht gemist, hij heeft er 
zelfs zijn veldbed bij opgezet om 
zeker te zijn dat geen enkele 
pop de stoet zou verlaten. Op 
zondagmiddag arriveerden ze 
bij de voordeur van de Grote 
kerk en werd de tentoonstelling 
officieel beëindigd. 

ZOuTE GrAnd prix dOOr GrOEdE
Begin oktober kwam de Zoute 
Grand prix door Groede gereden. 
Het oldtimerevenement uit het 
Belgische knokke-Heist passeerde 
op zaterdag doorheen ons dorp. 
in totaal waren er 270 exclusieve 
wagens die deelnamen aan de 
zeer goed georganiseerde en 
veilige rally.  de één nog mooier 
en unieker dan de ander, o.a. 
Bentley’s uit de jaren ’30, Jaguars 
uit de jaren ’40 en Ferrari’s uit 
de jaren ’60. Tankstation van den 
Hemel was een stempelpost voor de 
oldtimers. Op deze locatie waren 
Jacques Vermeire en Ann Tuts, beter 
bekend als doortje en ddT van F.C. 
de kampioenen, aanwezig om een 
leuk presentje uit te delen aan de 
deelnemers. 

GEsLAAGdE JAArmArkT  
En kindErVAkAnTiEwEEk
Het lijkt alweer even geleden, 
maar na enkele jaren van 
afwezigheid waren de 
bezoekersaantallen op 
de Jaarmarkt weer als 
vanouds. Het zonnige weer 
werkte goed mee en de 
bezoekers en verkopers 
wisten elkaar weer goed 
te vinden. Leuk dat het 
weer kon en mocht. de 
organisatie kijkt alweer uit 
naar de volgende editie!

FErini



zijn met al die crisissen, 
zeker als je bekijkt wat er 
nu allemaal in de wereld 
gebeurt. misschien moet ik 
over een half jaar geen eten 
meer op gas koken, omdat 
er dan geen gas meer is, of 
omdat er überhaupt geen 
eten meer is. en douchen 
zal tegen die tijd ook wel 
verleden tijd zijn, omdat we 
dan met een watertekort of 
een woningtekort te maken 
hebben. of het kan zijn dat 
ik mijn douche moet delen 
met 20 vluchtelingen die 
intrek hebben genomen in 
mijn huis. We zullen er mee 
om moeten leren gaan, of 
misschien ook niet. Want ik 
heb eens goed zitten nadenken 
over de wereld en zijn moei-
lijkheden en.. ik ben tot een 
oplossing gekomen!

Zet je maar schrap, want hier 
komt de Groese toekomst-
bestendige oplossing; we 
verhuizen met alle Groede-
naren naar Denemarken! 

Het zal niemand ontgaan 
zijn dat we in Nederland 
te maken hebben met een 
crisis, ik bedoel eigenlijk 
crisissen. Want naast de 
toeslagencrisis, stikstof-
crisis, vluchtelingencri-
sis, woningcrisis, perso-
neelscrisis, klimaatcrisis 
en de coronacrisis, is er 
nu ook de energiecrisis. 

Kijk die eerste paar crisissen 
raken de Groe niet (meer) zo 
heel erg, maar die laatste crisis 
van de energie begint nu 
toch wel serieuze vormen 
aan te nemen. Het is zelfs 
zo erg, dat ik tegenwoordig 
maar 5 minuutjes onder 
een half lauwe douche sta 
en liever een magnetron 
maaltijd eet dan dat ik op 
mijn gaskookstel iets moet 
klaarmaken. 

Nee, het is crisis voor iedereen 
en dus ook in de Groe. en 
daarbij komt ook nog eens 
het feit dat we nog niet klaar 

We kopen ons uit bij de 
gemeente sluis en richten 
een eigen dorp op in Dene-
marken genaamd “Gröde”. 
Denemarken is namelijk 
zelfvoorzienend in energie, 
staat in de top 3 van meest 
gelukkigste landen ter 
wereld, heeft één van de 
beste arbeidsvoorwaarden 
en salarissen ter wereld en 
boeren kunnen er gewoon 
nog boeren zijn. Verder is 
Denemarken best wel te 
vergelijken met Nederland, 
de natuur is ook vlak en 
uitgestrekt en het heeft ook 
een koning en koningin. Ik 
zat zelf te denken om een 
dorpje op te richten tussen 
Klitmöller en Hanstholm. 
Dat lijkt ook op een soort 
Zeeuws-Vlaanderen aan 
de Noordzee, maar dan in 
Denemarken. Niet veel ver-
der ligt Hirtshals, een soort 
Bresjes van Denemarken, 
daar vertrekken ook veerbo-
ten vandaan. Hoe tof is dat, 
kunnen we weer broodjes 

Dag Groede, 
Hoi Gröde

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. 

kroket en blikjes Heineken nuttigen 
tijdens een overtocht met ‘de bwoot’. 
moet je wel via röfäck rijden om daar 
te komen, vermoed ik zo.

Ik ben alvast bezig met wat zaken te 
regelen voor als we de grote verhui-
zing in gang gaan zetten. De verhui-
zing en aanpassing aan Denemarken 
moet zo soepel mogelijk verlopen, 
willen we ons daar immers snel thuis 
voelen. Daarom heb ik een lokale aan-
nemer daar gevraagd een Gröte Kirke 
op te richten en zijn we nu leden aan 
het werven voor de nieuw opgerichte 
tennisvereniging Cön Förzä. Legoland 
is op dit moment bezig het standbeeld 
van Jacob Cats na te bouwen met 
legosteentjes, zodat we deze op de 
mårkt van Gröde kunnen zetten. en 
natuurlijk moet er ook een Deense 
“oek van de straöte” komen, zodat we 
in het Deens beetje kunnen zjeveren 
over hoe slecht het er aan toe gaat in 
Nederland. 

Benieuwd wat jullie van de verhuis-
plannen vinden, ik ben in ieder geval 
enthousiast. met de huidige huizen-
prijzen is het best te realiseren en 
nemen we nog een aardig zakcentje 
mee ook. Zou toch prachtig zijn als 
we dat voor elkaar krijgen, ik zie de 
krantenkoppen al voor me “Groede 
went crisis af en verplaatst dorp naar 
ander land”. Afijn, als het zover is, 
kom maar eens af op die oek van 
de straöte. mijmeren we nog beetje 
over vroeger en hoe goed we het 
nu hebben, zal ik wel voor de koffie 
met een ouderwetse paptaart zorgen. 
Neem jij dan de Brüne süker mee? 
 
Farvel s.Z.
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DORPSWINkEL 
VAN IWAARDEN



We gaan richting het einde 
van het zomerseizoen. Er 
is goed gebruik gemaakt 
van de nieuw aangelegde 
baan. De verschillende 
najaarscompetities zijn 
alweer begonnen en 
daarbij goed nieuws: de 
eerste overwinningen 
zitten alweer in de (tennis)
tas! Dat er nog vele mogen 
volgen!

Wifi en pinnen
Vanaf heden is er een pinap-
paraat in de kantine en is 
het dus mogelijk om met de 
pinpas te betalen. Tevens kan 
iedereen gebruik maken van 
de Wifi, altijd handig!

Geslaagde kids 
Funday
op zondag 9 oktober is de 
Kids Funday georganiseerd. 
Wat een opkomst! Veel 
kinderen uit de buurt die al 
spelenderwijs met het ten-
nisracket de ballen over het 
net wisten te slaan. er waren 
pannenkoeken, we zagen 
een vol terras en samen met 
het zonnige weer hadden 
we allemaal een erg leuke 
ochtend!

Op Molecaten Park 
Waterdunen is de bouw 
van de vakantiehuisjes 
in volle gang. De eerste 
vakantiehuizen zijn in 
Waterdunen geplaatst. 

Aan de rechterkant van de 
inlaatkreek kunt u al een 
aantal huisjes zien liggen. 
De vakantiehuisjes worden 
modulair gebouwd, wat 

update Molecaten in 

‘duinvallei’ zijn de glam-
pingtenten inmiddels ge-
plaatst. De volgende stap is 
het plaatsen van de overige 
vakantiehuizen, bouw van 
het ontvangstgebouw en 
aanleggen van paden. Bent 
u benieuwd naar de ontwik-
kelingen of hoe de camping 
en vakantiehuisjes eruit 
komen te zien? Bezoek dan 
de website van molecaten. 

inhoudt dat deze grotendeels 
in de fabriek worden gemaakt 
en ter plaatse in korte tijd 
worden afgebouwd. Hier-
door bouwt molecaten het 
vakantiepark met zo min 
mogelijk verstoring van het 
natuurgebied.

ook kunnen bezoekers de 
contouren van de duincam-
ping al zien liggen en in de 
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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.

ouDE 
DorpsomroEpErs GEzocHT

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

Redactie Dorpsomroeper

VacaTurE 
mEErsTromEn-

scHooL
De Meerstromenschool is op zoek naar 

een interieurverzorg(st)er. Werktijden en 
dagen zijn in overleg. Er is altijd wel iets 

passends te vinden. Voor meer informatie, 
neem contact op met Sascha van Stoffels 

Bleijenberg via 06-20483574 
of via Ellen Perdaen van de 

Meerstromenschool.

DiGiTaLE  
DorpsomroEpEr  onTVanGEn?
Mocht u mensen kennen die de Dorpsomroeper graag digitaal willen ontvangen (of wilt u hem graag zelf digitaal ontvangen), stuur dan een mail met naam en mailadres naar dorpsomroeper@gmail.com. De vraag was gekomen om hier een mailinglijst voor op te stellen, en daar willen we graag gehoor aan geven. Na het uitkomen van de Dorpsomroeper, zullen we de digitale versie sturen naar degene die zich hebben aangemeld voor 

deze mailinglist. 

borDEn VErDwEnEn
Wie heeft de “30” borden meegenomen 

in de Everaarslaan? Halverwege de 
Everaarslaan stonden er al maanden-

lang twee borden met “30” op tegen de 
bomen aan, om het verkeer op hun snel-
heid te wijzen. Deze borden waren van 
een bewoner aan de Everaarslaan en 

deze zou de borden graag terug krijgen. 
Heeft u iets gezien, of weet u wie de 

borden heeft ? Meldt u bij de bewoner, 
of stuur de redactie van de 

Dorpsomroeper een berichtje.
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opEn DaG 
KinDErDaGcEnTrum  
En buiTEnscHooLsE  

opVanG in niEuwVLiET
Heemhuys het Zandkasteel houdt op woensdag 

19 oktober een open dag. Dit kleinschalig  

kinderdagcentrum heeft nog ruimte om  

kinderen op te vangen, er zijn nog genoeg 

plekjes vrij. Kon je deze dag niet? Eens bellen 

voor een bezoekje mag altijd. Ze zijn ook te 
volgen op Instagram en Facebook. 
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Activiteiten 
in Groede

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. 

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 vier-
de 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. 

Dit is de vierde Dorpsomroeper uitgave van 2022. er is een schema opgesteld 
om voor iedereen duidelijk te krijgen wanneer de Dorpsomroepers in het 
dorp bezorgd gaan worden: 

Aanleverdata Dorpsomroeper 2022

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

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

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 donderdagoch-
tend wordt er gebiljart 
van 09.00 tot 12.00 
uur. Loop vrijblijvend 
eens even binnen. elke 
laatste dinsdag van de 
maand wordt er bingo 
gespeeld. Iedereen is 
hier welkom! Dit 
binnen een informele 
en gezellige sfeer in ons 
gebouw. 

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 / ontspan-
ning op de tennisbaan 
is, grijp dan nu je kans. 

22 oktober
De Avond van de 
Poëzie
Georganiseerd door 
stichting Groede Lite-
rair

29 oktober
Halloween
Georganiseerd door het 
Kindercomité

1 november 
Bag2School 
Kledinginzameling
op de meerstromen-
school

5 november 
concert pianiste 
Daria Parkhomenko 
Grote Kerk Groede
om 14:30

12 november 
Bevrijdingsconcert 
“Veronica” 
Grote Kerk Groede

19 november 
Sinterklaasintocht 
Groede

17 december 
kerstfair 
Grote Kerk Groede

> 1e uitgave 2023
 25 januari
 15 februari

  uiterlijke  
aanleverdatum: 

 In de brievenbus:
1=C, 2=B , 3=De Wildeman, 4=C, 5=B, 6=A , 7=C, 8=B , 
9=A , 10=Boerenhol, scherpbier, marolleput, Kruis-
dijk, Kruishoofd, De oude menne en ‘t Wafeldorp

antwoorden Groese 
Geschiedenis Quiz




