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Inhoud

De volgende Dorpsomroeper verschijnt op 
15 februari 2023. Aanleveren kopij voor 25 
januari 2023 via email redactie. Foto’s en 
afbeeldingen niet in documenten verwerken, 
maar liefst in origineel formaat aanleveren.

Woord vooraf

De Dorpsomroeper is 
ook online te lezen 
via www.groede.net

Colofon
ReDactIe: Daisy De smet, arno van Den Hemel,  
Bart van Den Hemel Lay-Out: stuDio raven 
DRuk: De iDeeënfaBriek

 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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Voor u ligt alweer de vijfde en tevens laatste editie van het jaar 
2022. Een bomvolle editie, waarin we terugkijken op Sinterklaas 
en vooruitblikken op de vele Kerstvieringen en het nieuwe jaar. 
U zult ook lezen dat we zijn langsgegaan bij nieuwe inwoners in 
Groede en dat de Meerstromenschool en de Dorpsraad samen met de 
gemeente Sluis het parkeerterrein een stukje veiliger gaan maken.

Gaat u er maar eens goed voor zitten om deze editie tot u te 
nemen. Wellicht doet u dit naast de kerstboom die u thuis al heeft 
opgezet, want we zagen in november al dat de eerste kerstbomen 
opgetuigd en wel in de Groese woonkamers stonden. De kachel 
kunt u het best ook aanzetten, want de temperaturen zijn gezakt 
tot “Elfstedentocht-kriebels” temperaturen. Zet de kachel ook 
weer niet te hoog, want de energiekosten zijn tegenwoordig 
ook niet meer van die aard om in je t-shirt aan het Kerstdiner te 
verschijnen. Niet voor niets is de gemeente Sluis opzoek naar 
energiecoaches in de regio, die mensen kunnen helpen met de 
energiekosten, zoals u verderop in deze Dorpsomroeper kunt 
lezen. 

U zult ook lezen dat we wellicht auto’s gaan delen in het dorp.  
We zijn als redactie heel benieuwd hoe het concept wordt 
ontvangen door de Groedenaren en of we in de toekomst geen 
auto’s meer tegen komen op de Markt, omdat iedereen aan het 
auto-delen is. 

Geniet nog van de laatste dagen van 2022 en dan gaan we ons 
klaarmaken voor 2023! Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe 
mogelijkheden en natuurlijk ook nieuwe Dorpsomroepers!

Veel leesplezier!

De redactie
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energiecoaches
De gemeente Sluis werkt 
aan een plan van aanpak 
voor energiearmoede.  
Hiervoor zijn ze op zoek 
naar energiecoaches en 
een coördinator. Energie-
coaches zijn vrijwilligers 
die op basis van een korte 

training en vaak ook eigen 
ervaring buurtgenoten 
helpen met kleine energie-
besparende maatregelen 
in de woning. Wil je graag 

Ook hebben we aangekaart 
dat de overgang van de 
stoep aan het einde van 
de Schuitvlotstraat niet 
overloopt in het fietspad 
van de Scherpbierseweg. 
Dit is vaak een hachelijk 
stukje, waar wandelaars 
op de weg moeten lopen. 

Nieuws v/d
DorpsraadParkeer  

& Verkeer
De gemeente heeft in 
samenspraak met de 
dorpsraad de afgelopen 
periode de bebording naar 
het parkeerterrein beter 
zichtbaar gemaakt. Zo stond 
er op de kruising van de 
Schuitvlotstraat en de Eve-
raarslaan een verwijsbord 
achter een boom. Dit bord 
staat nu voor de boom en 
is dus beter zichtbaar. Ook 
de verwijsborden komend 
van Breskens en vanuit 
Nieuwvliet zijn beter gepo-
sitioneerd. Op deze manier 
hopen we dat bezoekers 
aan ons dorp hun auto 
sneller op het parkeerter-
rein aan ’t Torentje zetten 
in plaats van in de Schuit-
vlotstraat of op de Markt.
 

Oude situatie

Nieuwe situatie

De gemeente heeft nu dit 
stukje verbreed, waardoor 
wandelaars makkelijker 
richting het fietspad 
kunnen lopen. Op dat 
zelfde stukje is overigens 
het kom-bord terug gezet, 
waardoor je dus weer kan 
zien dat je het dorp 
“Groede” in rijdt. 

Zoals in eerdere Dorpsom-
roepers gecommuniceerd, 
is er met de gemeente en 
de Meerstromenschool een 
plan om het parkeerterrein 
aan ‘t Torentje verkeersvei-
liger te maken. Dit plan is 
verder uitgewerkt en zal 
binnenkort gerealiseerd 
worden. Voor details kunt 
u kijken op www.groede.net.

Nieuwe prullenbakken
Op de Markt zullen de prullenbakken vervangen worden, 
deze zijn aan het einde van hun gebruikersleeftijd. Er 
zullen nieuwe zwarte bakken worden teruggeplaatst met 
een inhoud van 200 liter (in plaats van 100 liter).

Woonoverleg 
met bureau 
Stec
Op 7 november is er een 
“woonoverleg” geweest 
met het bureau STEC. 
Het bureau STEC helpt de 
gemeente Sluis met het 
schrijven van een woon- 
visie en is in elke kern aan 
het inventariseren wat de 
woonbehoefte is (bijvoor-
beeld: is er behoefte aan 
nieuwbouw en zoja, wat 
voor soort nieuwbouw). 
Het tijdsbestek om deze 
woonvisie te ontwikkelen 
is zeer kort. Hierdoor 
kregen we als dorpsraad 
Groede ook niet de moge-
lijkheid dit woonoverleg 
breed uit te zetten onder 
de Groedenaren. Echter 
hebben we in het verleden 
naast een woonenquê-
te ook een woonavond 
gehouden, waar we veel 
signalen en input hebben 
opgepikt die we bij dit 
overleg gebruikt hebben. 

aan de slag als coach of 
coördinator in de aanpak 
voor energiearmoede? 
Stuur een mailtje naar 
nalbregtse@gemeentesluis.nl. 

Groede geeft!
Ook dit jaar doen we weer 
mee met de actie “Aandacht 
voor elkaar” van de gemeente 
Sluis onder de noemer 
Groede Geeft. Na in 2020 
het zakje wafeltjes en in 
2021 de oliebollen, willen 
we u in 2022 verblijden 
met een echt Groes kaarsje. 
Dit kaarsje is gemaakt door 
Verena Blessing uit Groede. 
Tegen inlevering van het 
kaartje wat u in de brieven-
bus heeft ontvangen, kunt 

u het kaarsje afhalen op 
de Kerstmarkt of tot 31 
december bij tankstation 
van den Hemel. Een lichtje 
voor in de donkere dagen 
van december en het geeft 
zelfs ook nog een klein beetje 
warmte om de energiekosten 
wat te drukken!

Masterplan 
Oostburg
De titel “Masterplan  
Oostburg” doet anders ver-
moeden, maar heeft ook 
impact op Groede. Het gaat 
hierbij om de ontwikkeling 
van zorg, onderwijs, sport 
en wonen in de gemeente 
Sluis en is onderdeel van 
het bredere Vitaal West 
Zeeuws-Vlaanderen. Het 
project bevindt zich in de 
planvorming, waar er al 
twee inloopavonden voor 
zijn geweest. De derde 
inloopavond zal gehouden 

worden op woensdag 18 
januari. Op de website 
www.masterplanoostburg.nl 
kunt u meer informatie 
vinden en u aanmelden 
voor de nieuwsbrief, zodat 
u wekelijks op de hoogte 
wordt gebracht van de 
ontwikkelingen. 
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EHBO Groede 
Reanimatiecursus.
Nu de corona weer wat geluwd is, willen 
wij weer de mogelijkheid geven tot een 
reanimatiecursus. De kosten zijn €5,- en 
de les zal in ‘t Torentje zijn. Aanvang 
rond 19:30u.

Bij voldoende deelname kunnen we een 
datum plannen. Opgave kan via 
ehbogroede@gmail.com.

eHBO diploma 
Ook hebben we mensen nodig die het 
EHBO diploma willen halen. Dit zijn 
lessen via e-learning en ongeveer 
5 praktijklessen en een examendag. 
We zoeken deze mensen, omdat we voor 
de vele evenementen in Groede en om-
streken altijd mensen kunnen gebruiken.

Bij voldoende mensen kunnen we deze 
cursus ook aanbieden. Heb je interesse 
of een vraag, neem dan contact op met 
ons via ehbogroede@gmail.com.

Namens EHBO Groede,
Monique Bogema en Jenny van Belois

Voor deze rubriek 
bladeren we graag eens 
door de collectie van 
Dorpsomroepers die zijn 
verzameld door de jaren 
heen. Maar de collectie 
is zeker nog niet com-
pleet en daarom zijn we 
ook altijd erg blij als we 
weer een stapeltje oude 
Dorpsomroepers krijgen 
aangeleverd. Deze keer 
kregen we een paar oude 
Dorpsomroepers van  
Marian de Vlieger ter 
inzage, en dat waren wel 
echte puntgave pareltjes. 

Neem nou deze Dorps-
omroeper Kerstspecial uit 
1985. Daar waar studioRaven 
voor ons tegenwoordig de 
voorzijde telkens weer tot 
wat speciaals maakt, zo 
konden ze er vroeger ook 
al wat van. Kosten noch 
moeite gespaard voor de 
kleurrijke full-color voor-
kant van dit bijna 40-jaar 
oude kerstnummer. 

Het doorbladeren leverde 
ook weer een glimlach op. 
Online de nieuwste mode 
bekijken was toentertijd 
nog niet aan de orde, de 
wintercollectie werd toen 
gepresenteerd door een 
heuse mode-show. In 
H.C.R. “de Wulpenhoek”, 
waar tegenwoordig ’t Overleg 
is, werd op donderdag 14 
november 1985 een grote 

Terug in de tijd met de 
Dorpsomroeper Groede

‘Breimode-show’ gehouden 
door de Fa. Risseeuw-Boidin 
uit Groede. Maar liefst 150 
dames (en enkele heren) 
waren hierbij aanwezig 
en 150 modellen werden 
geshowd. Alle modellen 
waren van echte Nomotta 
breiwol (wie kent het 
niet?) en volgens het 
artikel kwamen er Noorse 
truien, fantasietruien,  
damespakjes en disco-truien 
voorbij. Onder genot van 
een kopje koffie was het 
een doorslaand succes!

Zeg nou zelf, zo’n mode-
show is toch veel gezelliger 
dan alleen achter je com-
puter op zoek naar nieuwe 
mode? Mochten er mensen 
geïnspireerd zijn geraakt 
tot het organiseren van 
een hedendaagse Groese 
modeshow, de redactie 
houdt zich aanbevolen 
voor de voorste rijen langs 
de Groese catwalk!

Via deze weg nogmaals 
hartelijk dank aan Marian 

de Vlieger voor het mooie 
Dorpsomroeper materiaal. 
We zijn nog steeds op zoek 
naar oude Dorpsomroepers 
of natuurlijk Dorpsomroe-
per gerelateerde docu-
menten. Mocht u als lezer 
misschien nog stukken uit 
het verleden hebben liggen 
die we mogen inzien, 
horen we het graag!
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De opbrengst van (kerst)
spullen die we tijdens de 
markten in de maand okto-
ber verkocht hebben, was 
verrassend hoog. Het bord 
aan de weg met daarop 
vermeld dat er verse wafels 
gebakken werden, heeft 
daartoe zeker bijgedragen. 
tijdens een fietstochtje 
gaat een verse wafel er wel 
in. terwijl men wachtte op 
de wafels werd er rondge-
snuffeld in het winkeltje en 
zelden ging er iemand met 
lege handen de deur uit. Zo 
waren wij weer wat euro’s 
rijker voor het goede doel!

Zoals in de vorige uitgave 
van de Dorpsomroeper 
gemeld is, gaat een deel 
van de opbrengst deze keer 
naar de Stichting Iris’t, het 
vakantiehuis aan de Puijen- 
dijk waar mensen tussen 
november en april terecht 
kunnen om tot zichzelf te 

“Een goed gevoel 
voor een goed doel”

komen na een ingrijpend 
verlies van een dierbaar 
gezinslid. Het project is in-
middels van start gegaan, 
het eerste gezin heeft 
gebruik gemaakt van het 
vakantiehuis.

Daarnaast hebben we 
onlangs aandacht besteed 
aan kinderen die opgroeien 
in een gezin waarin een 
broertje, zusje of een ouder 
komt te overlijden. Voor 
deze kinderen en hun 
ouders hebben wij onlangs 
een geheel verzorgde dag 
georganiseerd naar Mini 
Mundi in Middelburg. 
Alleen de overtocht met 
de veerboot was voor de 
kinderen al een belevenis. 
Aangekomen in Vlissingen 
stond een taxi klaar om 
het gezin naar Mini Mundi 
te brengen. Wij hadden 
gezorgd voor retourtickets 
voor de boot, tickets voor 

de taxi (gesponsord door 
Taxicentrale Altena uit 
Vlissingen), entreetickets 
voor Mini Mundi en 
een cadeaukaart om te 
besteden voor een lunch 
incl. drankjes en een leuk 
aandenken uit het winkeltje 
aldaar.

Wij kregen een lief be-
dankje van de ouders, ze 
hadden genoten om de 
kinderen te zien genie-
ten en weer blij te zien. 
Fantastisch toch! Want 
daar doen we het voor: 
om mensen even een hart 
onder de riem te steken in 
een moeilijke periode.

Veel dank weer aan 
alle gulle gevers en aan 
Marleen van camping 
“International” dat we ook 
dit seizoen met een mooi 
resultaat konden afsluiten.
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Gratis promotie voor 
jouw evenement
 
Gemeente Sluis bruist jaarlijks 
van de evenementen en uitstapjes 
die worden georganiseerd. Maar 
hoe weten onze inwoners en 
gasten waar en wanneer een 
evenement plaatsvindt? De 
evenementenkalender op www.
bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl 
biedt uitkomst!
 
aanmelden
Iedereen (bedrijf, vereniging of 
particulier) kan kosteloos een 
evenement aanmelden. Na controle 
voegen we jouw evenement gratis 
toe aan de website. En wie weet, 
lichten we jouw evenement nog 
eens extra uit via onze social media 
kanalen. 
 
Kortom, organiseer jij een evenement  
of activiteit in de gemeente Sluis 
en wil je deze onder de aandacht 
brengen? Vul dan het aanmeld- 
formulier in op www.bezoekwest-
zeeuwsvlaanderen.nl/evenementen. 
Mocht je vragen hebben of problemen 
tegenkomen bij het gebruik van 
het formulier, neem dan contact 
op via hallo@bezoekwestzeeuws-
vlaanderen.nl.
 
Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen 
De evenementenkalender is een 
initiatief van Stichting Gastvrij 
Zeeuws-Vlaanderen (SGZV). 
SGZV is sinds 1 januari 2022 de 
uitvoeringsorganisatie voor de 
toeristische streekpromotie en het 
gastheerschap in de regio West 
Zeeuws-Vlaanderen.

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

DORPSWINkeL 
VaN IWaaRDeN
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Wellicht heeft u ze al eens 
gezien, de 10 vitrines die in 
de straten van Groede aan 
gevels hangen. Sinds een 
jaar of 8 zijn deze vitrines 
een uitstalraam voor kunst. 
Groede heeft inmiddels een 
lange traditie met kunst, in 
velerlei vormen. 

De kunstkastjes zijn  
een initiatief van Aad 
Speksnijder, kunstkenner en 
kunstliefhebber, uitgever 
en verzamelaar, boekver-
koper in Groede van 2008 
tot 2022. Aad heeft met 
deze kastjes beoogd om 
kunst gewoon aan iedere 
voorbijganger te tonen. 
Zonder dat je hiervoor een 
museum of galerie hoeft te 
bezoeken kan het publiek 
in Groede kennis maken 

met wisselende exposities. 
Vanwege corona is er wat 
vertraging opgetreden in de 
wisseling van kunstenaars 
en zijn de vitrines lange 
tijd niet gevuld geweest. 
Maar afgelopen zomer 
waren ze weer gevuld, dit-
maal met werken van Jos 
Smeets (www.jossmeets.
com). Inmiddels zijn deze 
werken nu te bewonderen 
bij de Verbeke Foundation 
in Kemzeke. 

Op dit moment zijn de 10 
vitrines gevuld met werken 
van de Poolse kunstenares 
Wladyslawa Wlodarzewska. 
De getoonde werken zijn 
voor deze expositie ter 
beschikking gesteld door 
Willem Otten. Hij is een 
groot verzamelaar van 

Buitenkunst/Kunstkastjes 

naïeve Poolse kunst. De 
vitrines blijven nog een 
tijdje met deze werken 
gevuld, zodat ook tijdens 
de wintermaanden ‘buiten-
kunst’ voor ieder zichtbaar 
en toegankelijk blijft. Deze 
tentoonstelling is door de 
stuwende kracht van John 
Loose tot stand gekomen.

Voorstellingen de 
Plattelanders met 
een Groes tintje 
De Plattelanders mogen weer! en HOe!  
er wordt alweer druk gerepeteerd met een 
geheel nieuw stuk ‘Zonde van de Zusters’ 
geschreven door ton Davids en geregis-
seerd door Richard Van De Vijver. 
 
Dit jaar doen er twee inwoners uit Groede 
mee. Annemarie de Groote heeft de rol 
van zuster Francisca en is al jaren een 
vertrouwd gezicht bij De Plattelanders. 
Peter Overhaus doet dit jaar voor het eerst 
mee met De Plattelanders en heeft nu de 
rol van journalist Boeyens.
 
Zonde van de Zusters is een blijspel waar 
het tijdens de repetities hilariteit alom is! 
Het stuk speelt zich af in een klooster  
dat zich, door omstandigheden, in een  
‘financiële crisis’ bevindt. Om dit op te lossen, 
en om mensen een idee te geven van  
het ‘Rijke Katholieke leven’, hebben de 
nonnen Klooster Parc bedacht. Hier kunnen 
mensen genieten van Kloosterkaas, 
Kloosterbier, en iedere week een wonder! 
Helaas loopt niet alles zoals verwacht..
 
Er vallen rake klappen, er worden  
‘ondeugende’ foto’s gemaakt, er wordt 
meer wijn gedronken dan goed is voor 

kloosterlingen en zuster Kunegunda blijkt 
misschien toch geen oprechte zuster. Is 
Boeyens wel echt journalist en is Sint 
Juttemis de sleutel tot het oplossen van de 
financiële problemen van Klooster Parc? 
De zusters weten er wel raad mee. 
 
Een dolkomische inkijk in het rijke 
kloosterleven met een sterk en spannend 
plot, zoals gewoonlijk, weer bijzonder 
vakkundig op de planken gebracht door 
de Plattelanders. 

 
 
 

Piazza Italian Kitchen 

bezorgt ook in Groede

De bij camping Zonneweelde gelegen 
Piazza Italian Kitchen biedt de  
mogelijkheid om verse pizza’s thuis 
te laten bezorgen in Groede. Bekijk 
het aanbod op de website. 

Piazza Nieuwvliet
www.piazzanieuwvliet.nl
Tel: +31 (0) 117 372316

de  Dorpsomroeper 11
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Nieuws v/h 
kindercomité

Halloween 

Dat was griezelen in 
Groede! De kinderen van 
2 t/m 8 jaar hebben een 
mooie lampion gemaakt 
en een tasje versierd voor 
hun snoepjes. De griezel-
tocht kon beginnen! Wat 
hadden veel inwoners 
hun best gedaan om het 
huis te versieren.  

De kinderen vanaf 9 
jaar stonden voor hetere 
vuren! De rode heks 
kwam op de zolder van 
haar oma een boek tegen. 
Daarin stond het volgende 
geschreven: 29-10-2022 
is de dag des oordeels 
om precies 21 uur valt er 
een vloek over Groede 
en haar inwoners. Uit 
alle hoeken komen grote 
dikke zwarte harige spin-
nen, die zo groot zijn als 
een olifant. Deze spinnen 
eten het liefst kinderen 

en als die op zijn zullen 
ze ook wel wat volwas-
senen op eten. De vloek 
kan gestopt worden, maar 
enkel door kinderen. 
Door dappere kinderen… 
Om de vloek te stoppen 
moesten ze snoepjes  
verzamelen, opdrachten 
voltooien, letters VAMPIER 
en spookjes verzamelen. 
Als de kinderen alles goed 
hadden uitgevoerd, zal de 
vloek over Groede verval-
len! Dat hebben ze met 
succes voltooid! Hebben 
jullie nog wel even onder 
je bed gekeken of er toch 
geen spin zat? 

Sinterklaas
Zaterdag 19 november 
kregen we in Groede hoog 
bezoek! Met loeiende 
sirenes mochten we de 
Sint verwelkomen. De 
politieagenten hadden nog 
wat goed te maken, omdat 
ze reporter Jeroen van het 
Sinterklaas journaal hadden 
aangehouden.  
Sinterklaas stapte op de 
koets en samen met de 
kinderen en ouders gingen 
we door de straten van 
Groede.

Bij aankomst in de Grote 
Kerk kregen de kinderen 
wat te drinken en kwam 
Sinterklaas op het podium 
met het rode boek. De Sint 
riep enkele kinderen bij 
zich. De pieten deden nog 
een leuke dans en de pieten- 
gym kon beginnen. Met 
een pietendiploma, choco-
ladeletter en een foto met 
de Sint gingen de kinderen 
tevreden naar huis.

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

Dank aan de inwoners die 
hun huis mooi hebben 
versierd, aan de figuranten 
en aan de vele kinderen 
die zich hebben opgegeven.
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een kleine beurs? Besparen op gezonde 
voeding? “Stichting Duurzaam Groede” 
en de “tuinen van Groede” slaan de 
handen ineen om abonnementen te 
kunnen uitdelen aan liefhebbers van 
biologische groenten met een kleine 
beurs. 

Een abonnement geeft recht op 1 tas 
met biologische groenten per week in 
de periode van april t/m oktober 2023. 
Met een kind in huis krijg je 1 groente- 
tas extra. Uit een groentetas kan je 
drie dagen eten. De deelnemers mogen 
ook actief deelnemen aan de arbeid 
in de biologische tuin. Zo ben je meer 
betrokken bij je eigen voedsel en leer 
je biologische landbouw kennen.  
In de paradijselijke “Tuinen van Groede” 
(Scherpbierseweg 3) geniet je altijd 
van rust en natuur.

Je kunt je gratis aanmelden voor het 
“Tuinproject 2023” via ruudgroe@
zeelandnet.nl of tel. 0117-372363.  
Dit geldt voor alle inwoners van de 
gemeente Sluis. Aanmelden voor  
1 maart 2023. 

Sponsor mee!
Het is ook mogelijk een deel van een 
groentetas te sponsoren. Elke bijdrage 
is welkom. 

Graag overmaken per bank: 
NL46RABO0127885579 t.n.v. 
“Duurzaam Groede” en 
t.b.v. “Tuinproject 2023”.

Meer informatie te verkrijgen bij 
Ruud Muusze - Ellenstraat 2 te Groede.

We wensen jullie heerlijke vegetarische 
maaltijden!

Biologische “Tuinen van 
Groede” trakteert

en dan zijn we weeral in de laatste maand 
van 2022 gekomen, het jaar is voorbijge-
vlogen. Misschien komt dat wel omdat er 
weer zoveel mogelijk en zoveel te doen 
was. Ook in de Grote kerk waren dit jaar 
tal van activiteiten. concerten van klassiek 
tot pop, van heel intiem tot een volume 
waar de ruiten van rinkelden. 

Bij de concerten van Groede Live stonden 
bands van naam op het podium voor 
een stampvolle zaal. Bij New Masters on 
Tour ontvingen we klassieke musici die 
ook in het concertgebouw in Amsterdam 
speelden. Ook de lokale muziekvereniging 
of de kinderen van de Meerstromenschool 
gebruikten het podium. Allemaal anders, 
maar iedere keer weer mooi, leuk en 
gezellig. 

Geen Groede Festival meer in september, 
maar wel het Hoogtij Festival in juni.  
Hoe verschillend straattheater en klassieke 
muziek ook zijn, de kwaliteit en de fijne 
sfeer waren hetzelfde. 

In de zomermaanden werd onze monu-
mentale kerk druk bezocht, vaak door 
toevallige passanten. Maar ook geplande 
bezoekjes. Soms voor het gebouw en 
haar geschiedenis, soms voor de tentoon-
gestelde kunst die deze zomer van de 
Verbeke Foundation kwam. De kerk werd 
verhuurd voor huwelijken en uitvaarten, 
zodat we de klokken regelmatig konden 
luiden. Er waren lezingen, seminars en 
presentaties. En onlangs werd Sinterklaas 
er hartelijk ontvangen. 

Dit jaar bakken/verkopen we geen 
oliebollen. Een heleboel vrijwilligers 
hebben zich een heel jaar ingezet om 
alle activiteiten te organiseren en goed 
te laten verlopen. Met de Kerstfair en de 
samenzang, ook weer met de hulp van die 
vrijwilligers, denken we het jaar mooi af 
te sluiten. Daarna hebben de vrijwilligers 
een welverdiende “Kerstvakantie”.

 
Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen?! 
In het Kader van “New Masters on Tour” 
komt op zaterdag 7 januari a.s. Amerikaanse 
/Australische Merz Trio naar Groede. Erg 
bijzonder dat we dit wereldse ensemble in 
onze kerk mogen ontvangen. Aanvang om 
14:30u, kaarten via onze website of aan 
de kassa.
 
Tenslotte nog een tip voor een goed  
voornemen voor 2023:
Meldt u aan als vrijwilliger bij de Grote 
Kerk. We kunnen altijd mensen gebruiken 
om samen al deze mooie activiteiten te 
kunnen blijven doen. Misschien bakken 
we volgend jaar dan wel weer oliebollen. 
 
Hopelijk tot ziens en alvast fijne feestdagen 
en de beste wensen voor het nieuwe jaar!
 
Namens het bestuur van de Grote Kerk 
Groede,
Jeanine Klaaijsen

activiteiten in de Grote kerk

de  Dorpsomroeper 15
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 ‘t MuziekZoals jullie in de uitgave 
van oktober hebben kunnen 
lezen, zaten we toen vol in 
de drukte voor het concert 
met Marco Bakker en project- 
koor Zeekoraal. Tot op de 
dag van het concert werden 
er kaarten besteld, zelfs nog 
tijdens de soundcheck. We 
waren dan ook blij verrast 
toen we ’s avonds zagen 
dat de kerk bijna helemaal 
vol zat en er nagenoeg 
geen plekjes meer vrij 
waren. Uiteraard is het met 
zo’n volle kerk, licht en 
geluid, een bekende  
Nederlander en een koor 
best spannend! Gelukkig 
verliep alles prima, waren 
de dirigenten van ’t Muziek 
en het koor zeer tevreden 
en ook Marco sprak vol lof 
en heeft erg genoten van 
deze avond. Graag willen 
we ook via deze weg alle 
sponsors, vrijwilligers en 
bezoekers bedanken voor 
hun donaties, inzet en 
applaus!! 

Uiteraard is zo’n concert 
een hoogtepunt waar een 
lange periode van repete-
ren, regelen en plannen 
aan vooraf gaat. Echter 
dit is nog niet het laatste 
optreden van dit jaar. Op 
vrijdag 18 november was 
er een lampion- 
optocht 
samen met 
Sinterklaas  
en zijn 
pieten. Daar 
hebben we 
een rondje 
door Breskens 
gelopen en 
kregen we 
onderweg nog 

een mooie opkomst hebben 
we er een mooie avond van 
gemaakt. De opbrengst van 
deze avond komt ten goede 
van de Grote Kerk. 
 
De laatste uitstap van dit 
jaar zal in Nieuwvliet zijn. 
Tijdens de WinterWonder-
Wandeling zijn we daar 
aanwezig en spelen we nog 
een aantal kerstliedjes, maar 
ook bekende meezingers. 
Dit jaar wordt de wandeling 
gehouden op donderdag 29 
december vanaf 17:00 uur.
 
Tot ziens en alvast hele 
fijne Kerstdagen en een 
mooi 2023!
 
 

een bui regen op ons dak. 
Dat mocht de pret echter 
niet drukken en iedereen is 
tot het einde van de tocht 
doorgelopen. Op zaterdag 
19 november hebben we de 
Sint met zijn pieten door 
Groede geloodst. Het was 
gelukkig droog, maar wel 
wat fris. Ook hier waren 
er heel wat kinderen die 
met de tocht meeliepen 
en onderweg natuurlijk 
lekker van de pepernoten 
snoepten! 

Op maandag 19 december 
is er weer een Volkskerst-
zang gehouden in de Grote 
Kerk op de Markt. Samen 
met het mannenkoor van 
de St. Davids Minstrels en 

Inmiddels geen onbe-
kend fenomeen meer: 
de Deelauto. ‘Onzeauto’ 
is een organisatie die 
elektrische deelauto’s 
aanbied. en wel voor 
‘kleine‘ kernen in het 
bijzonder. 

Waarom een deelauto kan 
je je afvragen? Welnu, 
het openbaar vervoer 
in onze regio is op zijn 
zachts gezegd nogal 
mager van aanbod. 
De gemiddelde West 
Zeeuws-Vlaming kan 
een auto nauwelijks 
missen. Er zijn ook veel 
gezinnen die over meer-
dere auto’s beschikken. 
Als je op een willekeuri-
ge dag eens door Groede 
wandelt, zie je veel 
auto’s ongebruikt staan. 

Waarom dan toch de 
lasten van een auto die 
bijna niet van zijn plaats 
komt? De bekende argu-
menten van individuele 
vrijheid, plotseling weg 
moeten en bedenk nog 
maar wat argumenten, 
zijn eenvoudig te onder-
vangen door een auto 
die je met anderen deelt. 
En dat geeft voordelen. 
Voorop gesteld natuurlijk 
de lagere kosten die het 
met zich meebrengt en 
daarnaast geeft het ook 
minder geparkeerde auto’s 
in het dorp. Wat we in 

Groede nodig hebben 
om hiermee aan de slag 
te gaan zijn enthousias-
telingen die achter een 
deelauto initiatief staan. 
Het gaat om ‘community’ 
vormen met 6 tot 10 
mensen die samen een 
auto delen. Dus niet dat 
iedereen deze auto gaat 
gebruiken. Je kan dan 
denken aan de voet-
balvereniging, de leden 
van de Soos of mensen 
uit één straat. Hierdoor 
wordt de betrokkenheid 
en de zorg voor het 
voertuig groter. Een 
vaste plaats in het dorp 
met laadpaal en de boel 
is geregeld. Abonnementen 
zijn op basis van het 
werkelijk gebruik in kilo-
meters en afhankelijk 
per auto type.

Dit deelauto concept 
wordt veel in platte-
lands gemeenschappen 

ingezet. Mensen kennen 
elkaar en maken elkaar 
enthousiast. Nu begint 
het werven van deelne-
mers aan dit plan. Er is 
al een Groede pagina op 
de website van OnzeAuto 
waar je je kan aanmelden. 
Enthousiast geworden? 
De uitdaging is om mi-
nimaal 2 deelauto’s naar 
Groede te kunnen halen. 
Er is in Groningen een 
dorp waar ze inmiddels 
meer dan 20 auto’s 
delen. Veel tweede privé 
auto’s zijn daar dus ver-
dwenen. Tijd om dromen 
te verwisselen voor actie! 
Ga naar www.onzeauto.
com/autodelen voor 
meer informatie.

Dit initiatief wordt van 
harte ondersteund door 
Stichting Duurzaam 
Groede en Stichting 
Dorpsraad Groede.

Groese Deelauto’s
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Wie of wat is er Nieuw in Groede?  
Met die vraag gaan we voor deze rubriek  
op pad. Deze keer kwamen we uit bij de 
Nieuwstraat 24, aan de rand van Groede 
richting Nieuwvliet. Daar werden we 
hartelijk ontvangen door thim &  
annemarie van Leeuwen. Sinds het 
voorjaar van 2022 zijn zij de nieuwe  
bewoners van dit mooie plekje in Groede. 
 
Na 15 jaar op dezelfde plek in Alphen 
aan den Rijn te hebben gewoond, vond 
het gezin van Leeuwen het tijd voor wat 
anders. Thim en Annemarie bespraken de 
mogelijkheden met hun zoons Sjors en 
Robbert en er kwamen vele opties voor 
een nieuwe bestemming voorbij. De ver-
huizing had ook zomaar in het buitenland 
kunnen eindigen, maar de zee, de ruimte 
en hun eerdere ervaringen op vakantie in 
Zeeuws-Vlaanderen gaven de doorslag. 
Op zoek naar bestaande bouw in een 
ruimtelijke omgeving, maakte de vrijgeko-
men plek in Groede tot het ideale plaatje. 
 
In de zomer van 2021 werd de knoop 
doorgehakt om permanent in Groede 
te gaan wonen en Annemarie is daarna 
gaan kijken voor een eventuele baan in 
Zeeuws-Vlaanderen. Bij de gemeente Sluis 
stond de positie voor teamleider Financiën 
vacant en met haar werkzame verleden bij 

ondermeer de gemeente Alphen aan den 
Rijn, bleek zij al snel de passende persoon 
voor deze functie. Ondanks dat ze hier 
toen nog niet woonde, is ze op de troepen 
vooruit gelopen en startte ze in december 
vorig jaar al bij de gemeente Sluis. Deels 
op afstand, maar het was ook een periode 
van veel reizen. De gemeente Sluis is een 
andere schaalgrootte dan de gemeente 

Alphen aan den Rijn, maar ze 
houdt zich bij de Gemeente Sluis 
inmiddels bezig met veel mooie 
projecten. Zo is ze tegenwoordig 
samen met een collega ook pro-
grammamanager voor het project 
Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen.
 
Ook Thim vond later in het jaar 
werk in de streek, hij is werkzaam 
bij Technoservice in Oostburg als 
autotechnicus. Maar na de rondlei-
ding die we van Thim kregen door 
het huis, kwamen we tot de conclusie 
dat Thim ook deels een zelf opge-
leide aannemer is van zijn eigen 
bouwproject in Groede. Zijn vrije 
dagen, avonden en weekenden is hij 
samen met zijn zoons en Annemarie 
druk bezig met het verbouwen van 
de woning aan de Nieuwstraat. De 
bossages aan de buitenkant zijn voor 
het mooie vrije uitzicht weggehaald 
en aan de binnenzijde van de woning 
is alles wat niet-dragend was er hele-
maal uitgehaald. Inmiddels is gestart 
met de opbouwfase, wat ook volledig 
eigenhandig zal worden uitgevoerd. 
 
Hun zoons Sjors en Robbert zijn inmiddels 
ook gewend aan de nieuwe situatie. 
Oudste zoon Sjors woont en studeert in 
Eindhoven. Hij zit in het derde jaar van 
de studie Sustainable Innovation aan de 
TU/e, maar komt regelmatig met veel 
plezier richting Groede. Jongste zoon 
Robbert woont nog thuis en studeert 
Bedrijfskunde aan de HZ in Vlissingen. 
In de avonden kan je hem ook wel eens 
tegenkomen in een DHL busje, waarmee 
hij pakketten bezorgt in de buurt. 
 
Op de vraag of het hen bevalt in Groede is 
het antwoord éénduidig ‘Ja!’. Het wonen 
in Groede went snel, ze hebben goed 
contact met de leuke buurt en genieten 
van de ruimte. Ze zoeken vaak het strand 
op met hun hond Maggie, of pakken de 
auto richting het mooie Brugge, Gent of 
Noord-Frankrijk. 
 

Ze willen ook graag iets betekenen voor 
het dorp. Zo zijn alle kinderen van de 
Meerstromenschool in september op 
bezoek geweest voor een perenplukdag 
in de boomgaard naast het huis. Deze 
boomgaard hoort bij het huis, net als een 
groot gedeelte van de boomgaard achter 
de schuur. Het onderhoud van de boom-
gaard vraagt veel tijd, de familie D’Hont 
(de achterburen) helpt hierbij. Wat er 
de komende jaren met de lekkere peren 
uit de boomgaard gaat gebeuren is nog 
een vraagstuk, de eerste ideeën voor een 
Groes perensapje zijn al opgeworpen. 
 
We wensen de familie van Leeuwen 
veel woonplezier in Groede. Thim en 
Annemarie zullen wellicht nog even wat 
werk hebben in het huis, maar als we de 
vorderingen zien gaat dat zeker en vast 
goed komen!
 



Terug- en Vooruitblikken
nummers. Bijzonder: de 
12-jarige zoon van Gruppo’s 
geluidsman opende het 
concert op ons kerkorgel! 

Half juli bracht singer/
songwriter Stephanie 
Struijk ons een bezoek 
nadat haar concert al twee 
keer was uitgesteld. Het 
was gezellig druk en het 
publiek genoot! Op naar 
augustus, maar helaas 
bleek dat het geplande  
optreden van Mathilde 
Santing niet door kon 
gaan: ze was voorlopig 
gestopt met optreden. We 
moesten dus op stel en 
sprong vervanging zoeken 
voor de geplande datum. 
Gelukkig lukte dat, met 
als resultaat een volledig 
uitverkochte zaal voor het 
optreden van The Seven-
ties Unplugged. 

Slechts een paar weken 
later stond ons laatste 
concert voor 2022 op het 
programma: Massada zou 
met 8 muzikanten op ons 

speciaal voor deze gele-
genheid vergrote podium 
staan. Goed dat we dat 
gedaan hadden: op de dag 
zelf bleek de band met 
12 man voor onze neus 
te staan. En dat hebben 
we geweten: ook hier een 
meer dan uitverkochte zaal 
die kon swingen op de 
latin rock van de band.

Kort daarop kwam er een 
telefoontje van Ries de 
Vuijst, of we misschien 
nog een plekje hadden 
voor de Ierse folkband 
The Fiddle Case, die op 
een korte tournee door 
Nederland en België was. 
Ook hier lukte het dankzij 
de inspanning van ons 
sublieme team vrijwilligers 
om alles op tijd te regelen 
en kon het in grote getale 
opgekomen publiek in een 
uitverkochte zaal genieten 
van Ierse ballads, jigs en 
reals. En van de speciaal 
voor deze gelegenheid in 
voorraad genomen Guin-
ness biertjes…

Na 2 jaar schuiven met 
concertdata was 2022 
eindelijk weer een jaar 
waar echt alle concerten 
konden door konden 
gaan zoals gepland. Nou 
ja, bijna alle… en zelfs 
op het laatst nog een 
extra concert! 

We begonnen het jaar 
voorzichtig, vroeger dan 
gebruikelijk (al eind maart) 
met JW Roy. De Brabantse 
Americana-zanger met 
z’n 2 begeleiders gaf een 
intiem concert in een be-
hoorlijk gevulde zaal. Het 
concert daarop, eind mei, 
was onderdeel van The 
Spotify Tour van Gruppo 
Sportivo: in de volledig 
uitverkochte zaal stond  
publiek uit alle windstreken 
te genieten van de 25  
meest gestreamde Gruppo- 

Intussen was het 
programma voor 2023 
op een enkel concert na 
gepland en konden we 
al half oktober 4 van de 
5 concerten definitief 
aankondigen en niet 
veel later een klap ge-
geven op het 5e concert. 
Wat staat ons komend 
jaar te wachten?

Gumbo Kings? Een 
vijf-koppige alligator die 
uit de Nederlandse moe-
rasdelta komt gekropen. 
Zeer strak in het pak 
gestoken ook nog eens. 
Deze jonge muzikanten 
hebben een moderne 
en helemaal eigen kijk 
op hun geliefde Soul & 
Rhythm ’n Blues. De live-
show van Gumbo Kings 
brengt je een chique 
nachtclub binnen, waar 
het feestje langzaam tot 
het absolute kookpunt 
wordt gebracht. Deze 
jongens zijn dan ook 
onvervalste romantici. 
Kijk alleen wel uit voor 
de scherpe tandjes…

Wie kent ze niet? Al 
bijna 40 jaar treedt de 
viermans-formatie met 
veel succes op in binnen- 
en buitenland. The Juke 
Joints hebben een 15 
cd’s op hun naam staan 
en zijn gelauwerd met 
prestigieuze prijzen. De 
Zeeuwse band was bij 
Omroep Zeeland nog 
hoofdrolspeler in de mu-
ziekdocumentaire “This 
is it”. 

De top van de Neder-
landse jazzwereld strijkt 
vandaag neer in Groede. 
De bekende saxofonist 
Benjamin Herman bezoekt 
ons met zijn 8-koppige 
formatie New Cool Collec-
tive, de band die ontelbaar 
vaak heeft gespeeld in 
toonaangevende clubs en 
festivals over de hele we-
reld. Een unieke mix van 
jazz, dance, latin, salsa en 
afrobeat. NCC werkte sa-
men met onder meer Tony 
Allen, Mapacha Africa, 
Jules Deelder, Typhoon, 
Guus Meeuwis en Georgie 
Fame. 

Absynthe Minded, de 
band waarmee Bert 
Ostyn en zijn kompanen 
al jaren Belpop-geschie-
denis mee schrijven, 
dook in 2021-2022 haar 
twintigste levensjaar in! 
Al even lang grossiert de 
band in frisse indiepop 
doorspekt met jazz, gypsy 
swing en rock. De puike 
songs én kenmerkende 
warme stem van Ostyn 
leverden acht langspelers 
op. Absynthe Minded 
treedt als trio akoestisch 
op in de Grote Kerk Groede 
en laat daarbij, naast de 
klassiekers, ook enkele 
nieuwe songs horen.

Marble Waves is een 
Nederlandse indie 
folkband met pop en 
Americana-invloeden: 
denk aan Fleetwood Mac 
en Daryll-Ann. Het werk 
van de band met lead-
zangeres singer/song-
writer Eveline Armina 
Haverlag kenmerkt zich 
door dichtende teksten, 
dromerig gitaarspel en 
puike meerstemmige 
zang. 

Programma 
voor 2023

Zo, nu nog even de winter door, en dan kunnen we weer genieten 
van een paar mooie concerten in de Grote Kerk Groede! Kaarten 
(en dinerarrangementen) zijn te bestellen via www.grotekerkgroede.com. 
Volg ons op www.facebook.com/Muziekpodium om op de hoogte te blijven!
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losgewerkt waren, zette 
ik een stevig tempo in en 
reed via de kortste weg 
naar een restaurant met 
daarbij een hertenkamp. 
“Zo, hier zijn de beloofde 
herten”. De klant reageerde 
kribbig: “Nee, ik bedoel in 
het bos”. “Oh, bedoelt u 
dan misschien reeën?”.
 
Laatst zei een kennis die in 
Oostburg woont: “Er liepen 
twee hertjes in mijn tuin”. 
Herten en reeën, het blijft 
voor veel mensen verwar-
rend. Een ree is namelijk 
ook een hertensoort. Maar 
een hert is beduidend 
groter en zwaarder dan 
een ree. Het wordt zo groot 
als een pony, tot 1.40 
meter schofthoogte. 
Reeën worden niet 
groter dan een grote 
hond, tot zo’n 70 
cm schofthoogte. 
Herten hebben ook 
de kenmerkende 
lichte vlek niet aan 
de achterkant. Als 

toen ik het boevenstaand kranten- 
artikel vond. Dit artikel heeft 
toen in diverse kranten gestaan 
en niet alleen de regionale pers, 
zelfs de Volkskrant had hier 
ruimte voor ingeruimd. De vraag 
is, was het een ree of een hert? 
En wat wordt er bedoeld met 
‘kwaadaardig’? Misschien was 
het alleen maar een welkome 
afleiding om de lange winter 
te breken, lekker met z’n allen 
door de polder scheuren om de 
Groedenaren te verlossen van 
het kwaad..

Ter geruststelling; als u een ree 
tegenkomt in uw tuin of tijdens 
het wandelen, u hoeft echt niet 
bang te zijn dat ze iets doen.  
Ze zijn banger van u dan omge-
keerd. Geniet ervan en als u de 
kans krijgt bekijk ze goed, het 
zijn mooie dieren met schitte-
rende reebruine ogen.

Groede, reeën en herten
je hier in de regio een hert 
wilt zien, dan kan dat in 
het hertenpark (in de volks-
mond “’t Hertenkamp”) 
bij Groede Podium. Voor 
een ree heb je geluk nodig, 
maar zelfs reeën zijn in 
Groede en omgeving wel 
eens te zien. 

Enkele jaren geleden 
hebben er twee reeën een 
paar dagen in de Blikken 
gelopen en zijn via de 
Barendijk, waar ze een 
hele dag hebben gerust 
in een weiland, richting 
de Knokkert getrokken. 
Afgelopen voorjaar is er 
ook een paar keer een ree 
gesignaleerd in de Knokkert. 

Van verschillende 
Groedenaren hoor-
den we daarnaast 
dat er zeker 3 en 
misschien wel 6 
reeën regelmatig 
in de buurt van 
Groede gezien 
worden.  

Reeën zijn over het 
algemeen schuwe 

dieren, bij een lichte 
verstoring gaan ze er 
al vandoor. Daarom 
was ik ook verbijsterd 

“Je zorgt wel dat we hertjes 
zien vandaag”, deze zin 
werd decennia geleden tegen 
mij uitgesproken door een 
klant van de manege in 
Brabant waar ik toen werk-
te. Er bestaan vervelender 
dingen, heerlijk stappen, 
draven en galopperen door 
de bossen en de duinen, de 
wind rond je hoofd, de zon 
in je gezicht en daar ook 
nog geld mee verdienen. 
De klanten die meegingen 
waren heel verschillend, de 
een was gezelliger dan de 
ander. De meesten hadden 
een ding gemeen, de liefde 
voor paarden en de natuur. 
Een enkeling was wat las-
tiger, zoals de mijnheer die 
de vraag over de hertjes 
stelde. Deze mijnheer en 
zijn gezelschap reden regel-
matig mee en probeerden 
altijd de groep te domineren, 
als begeleiding had je er je 
handen vol aan. 

Die ochtend was ik het een 
beetje beu en ik antwoordde: 
“Uiteraard, als u herten 
wilt zien, dan krijgt u 
ze te zien”. Hij keek 
wat verbaasd. Op 
het moment dat 
de paarden wat 
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Emmer Courant 20-02-1956
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Kinderraad gemeente Sluis
Mijs is in het Belfort in Sluis als lid van de 
Kinderraad Sluis officieel geïnstalleerd. Op deze 
bijeenkomst is er afscheid genomen van de oude 
Kinderraad en hebben zij hun taken overgedragen 
aan de nieuwe leden van de raad. We wensen 
Mijs dit schooljaar veel succes met haar taken als 
Kinderraadslid.

Winkeltje groep 5/6
In de maand november had groep 5/6 een eigen 
winkeltje in de school, De Groede Meermarkt. Ze 
verkochten vele verschillende producten, zoals 
aardappelen, pompoenen, eieren, uien, bieten en 
thee. Ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes konden 
een bestellijst invullen en hun boodschappen 
komen ophalen. De winkeliers hebben ontzettend 
veel geleerd. Ze wogen de producten af, rekenden 
van kilogrammen naar grammen, rekenden de juiste 
prijzen uit, telden geldbedragen bij elkaar op, maak-
ten bonnen en leerden het juiste wisselgeld terug te 
geven. Ze hebben hier ontzettend veel van geleerd 
en willen alle klanten bedanken! 

Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 11 november hebben we op school 
meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. 
In heel Nederland schoven kinderen op school 
aan tafel voor een gezond ontbijt en een leuke 
les over de beste start van de dag. Zo ook de 
kinderen bij ons op school. Ze leerden op een 
feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke 
dag gezond te ontbijten. In groep 7/8 hebben 
we gewerkt rondom de Schijf van Vijf. Hoe 
is deze samengesteld en welke keuze kun je 
maken om een gezond ontbijt samen te stellen? 
De kinderen hebben verschillende nieuwe dingen 
geproefd. Ze hebben combinaties gemaakt om 
het ontbijt zo divers mogelijk te maken. Niet 
alle combinaties waren even geslaagd, maar 
de kinderen hebben tijdens het Nationaal 
Schoolontbijt ervaren dat een gezond ontbijt 
gezellig met zijn allen een echt feestje kan zijn!

Het einde van dit jaar 
zit er al weer bijna op. 
In deze periode hebben 
wij Sinterklaas weer 
mogen ontvangen en 
richten we ons op de 
Kerstviering. 

Paddenstoelen gezocht... en gevonden! 
Ter voorbereiding aan de boswandeling hebben de juffen het 
voorleesboek ‘Op een grote paddenstoel’ voorgelezen. 
De paddenstoel van Kabouter Pinnemuts is door het vele 
wippen en schommelen kapot gegaan. Hij gaat op zoek 
naar een nieuwe: geen bankje zoals de elfjes hebben, 
geen stinkende die de vliegen graag lusten en ook geen 
paddenstoel die je kan opeten. Gewoon een rode met witte 
stippen! In het bos hebben de kleuters samen met de peuters 
voor kabouter Pinnemuts uitgekeken naar de bekende 
vliegenzwam, maar natuurlijk ook naar andere paddenstoelen. 
Ze ontdekten op deze prachtige zonnige 
ochtend de grote verscheidenheid aan 
vormen, dieren, kleuren, geuren en het 
belang van zwammen in het bos. 

Imker op school
We hebben bezoek gehad van een imker, hij 
bezocht alle groepen apart om de inhoud 
van zijn verhaal af te stemmen op de leeftijd 
van de kinderen. Hij vertelde ontzettend 
enthousiast over “zijn bijen”. Naar aanleiding 
van een informatief filmpje waren de kinderen 
zichtbaar onder de indruk van het nut van 
de bijen en beloofden vele kinderen om 
bloemenzaad; speciaal voor bijen, in hun 
tuinen thuis uit te gaan strooien om zo mee 
te helpen aan het behoud van de bijen. 

De honing die we mochten proeven viel niet 
bij iedereen in de smaak, wat tot hilarische 
momenten leidde. Maar wel fijn om te leren 
dat er heel veel goede afweerstoffen in eigen- 
gemaakte honing zit. Een aantal kinderen 
waren geïnteresseerd in de techniek rondom 
het bouwen van een bijenkast. We zien de 
bijenkasten graag tegemoet!
 

We bedanken TokTok de Dobbelaere, Veronique de Wispelaere, Jento Hoeve en Annies 
Heizame Kruiden voor het aanleveren en sponsoren van producten.  
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Sinterklaas
Wat hebben we weer een prachtig 
Sinterklaasfeest gehad op onze school. 
In de ochtend lag er een brief met een 
gedicht in de klas. Daarop stond dat 
we Sint moesten gaan zoeken door de 
pijlen te volgen die Piet had neergezet. 
Hij was namelijk de avond ervoor al 
naar Groede gekomen. We kwamen uit 
bij B&B de Reiziger, waar hij met zijn 
kopje koffie op ons aan het wachten 
was. Een taxi zou Sint naar ’t Torentje 
brengen, maar die kwam niet opdagen. 
Gelukkige wilde papa Ab met trekker en 
wagen de Sint naar ’t Torentje brengen, 
hij was namelijk net onderweg naar de 
milieustraat! 

De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben 
eerst het Sinterklaasfeest gevierd met 
allerlei fantastische optredens. Later 
brachten de kinderen van groep 5 en 6 
de Sint en zijn Pieten een bezoek in  
’t Torentje, waar ook zij vele mooie  
optredens hebben laten zien. Na afloop 
vonden de kinderen de zak met cadeautjes 
in de klas. Wat een verrassing! Groep 7 
en 8 hebben in de ochtend mooie surprises 
en gedichten van elkaar bewonderd en 
uitgepakt, die hulppieten hadden er echt 
weer hun best op gedaan dit jaar! 

Dank je wel Sint & Pieten en 
tot volgend jaar! 

Workshop Talenten
De kinderen van de groepen 5 en 6 krijgen gedurende 
6 weken les over Talenten. De kinderen leren wat 
talenten zijn en welke talenten bij hen passen. 
Tijdens de eerste les hebben ze een eigen lijst 
gemaakt met hun talenten. In vervolglessen werden 
de talenten kaarten verder uitgelegd en keken de 
kinderen of hun opgeschreven talenten nog steeds 
bij hen pasten. Ook het geven van complimenten 
werd besproken en geoefend! Momenteel zijn ze 
bezig met het maken van een eigen talentenkaart. 
Daar gaan ze de komende lessen mee verder. Tot 
slot presenteren de kinderen hun talentenkaart aan 
de kinderen in de klas. 
 

Welkom op de Meerstromenschool
We heten Rosy (groep 1) en Olaf (groep 1) van harte 
welkom op de Meerstromenschool! 

Herinrichting Parkeerterrein
De dorpsraad en de school zijn samen 
in overleg met de Gemeente Sluis over 
een herinrichting van het parkeerterrein. 
We zijn aan het kijken of we de verkeers-
situatie voor kinderen die van en naar 
de Schuitvlotstraat gaan veiliger kunnen 
maken. Ook slingeren we nu met de 
kinderen tussen de auto’s door naar de 
gymzaal toe, hier komt ook een goede en 

veilige oplossing voor! Bij de herinrichting is ook rekening gehouden met de parkeer-
gelegenheid voor de vrachtwagens en auto’s. De bocht in de weg voor de school wordt 
ook weggehaald, zodat de versmalling weg is en auto’s elkaar makkelijker kunnen 
passeren. Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat en hopen de verkeerssituatie voor 
de school door de herinrichting veiliger te maken. 
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We wensen u namens Team 
Meerstromenschool alvast 
prettige Kerstdagen toe en 
een voorspoedig Nieuwjaar! 
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Bingo avond

Er wordt weer een bingo avond georganiseerd! Op zaterdag 
28 januari 2023 is iedereen van harte welkom in de kantine 
van v.v. Groede. Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen! 

‘In de Groe da stao ‘n (twidde) tafel’
De kantine is verrijkt met een fraaie lange tafel. Het idee 
ontstond met een lach en een knipoog in de Groese kantine, 
maar werd niet veel later al omgezet in daden. Dankzij het 
vakmanschap van Sander Termote staat er nu in de kantine 
een mooie tafel met v.v. Groede logo. 

Nieuwe jeugdtenues 
Groede/Cadzand/Schoondijke
Alle Groese jeugdteams zijn voorzien van nieuwe tenues. 
Door de combinatie met v.v. Cadzand en v.v. Schoondijke, zijn er 
mooie nieuwe shirts ontworpen. Mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren, 
die we daarvoor de afgelopen periode met veel plezier eens in het zonnetje hebben gezet. 

 De teams met hun sponsorsO8-1: 
TMS

O9-1: TAK 
Makelaardij

O10-1: PUUR 
& Blinck!Kids O10-2: Escape 

at Sea & WEA 
Accountants 
& Adviseurs

O11-1: 
Basting Groen 
& de Zagerij O12-1: Grovebo 

& Deltaxe

O14-1: 
Hydrauvision 

& Plieger

O17-1: 
Café Buitenlust 

& frituur 
‘t Gemaal

bleek dit niet de oorzaak. Er werd met 
een spade een gat gegraven op zowel 
hoofdveld als trainingsveld. De eerste 
5 cm was een dichte vette laag, maar 
daaronder was het een goed doorlaatbare 
onderlaag. Bezanden was dus het advies. 
Door zandkorrels op de bovenlaag aan te 
brengen, wordt de bovenlaag minder  
vettig en kan het water beter afvoeren 
naar onderste lagen. 
Zo gezegd, zo gedaan. In november werd 
er 15 ton zand op het trainingsveld en 
25 ton zand op het hoofdveld gestrooid. 

Vervolgens werd het veld met een 
speciale machine belucht en het 
zand ingewerkt. 
In de weken die volgden kwamen 
er dus af en toe wat zandkorrels 
in de tas mee naar huis, maar 
hopelijk minder afgelaste  
wedstrijden en trainingen  
op de Groe!

Zand op de Groese velden 

De Groe kon altijd beschikken over een 
goede grasmat, waar zelfs bij enige neer-
slag fatsoenlijk op gespeeld kon worden. 
Echter moesten er de laatste jaren steeds 
vaker trainingen en wedstrijden worden 
afgelast vanwege regenbuien. Een slechte 
ontwikkeling waar het bestuur graag ver-
andering in wilde brengen.
Drainage was de eerste gedachte, die ligt 
er namelijk niet onder de grasmat. Echter 
toen de coöperatie voor onderhoud van 
de velden er de echte kenners bij haalde, 

Nieuwe shirts voor 
v.v. Groede 1
Het eerste elftal heeft ook nieuwe 
tenues in ontvangst mogen nemen, 
mede mogelijk gemaakt door Oliehandel 
en Tankstation van den Hemel. Met 
deze tenues kunnen ze er weer jaren 
tegenaan!
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de “uitgaans-cultuur”.  
De vele verhalen van elke 
vroegere discotheek in 
de streek passeerden de 
revue, van eerste liefdes 
die er werden opgedaan tot 
eerste kleine vechtpartijtjes 
die werden afgehandeld. 

Nee, als je de vergelijking 
maakt met vroeger is er  
al veel verdwenen. Disco-
theek de Ploeg natuurlijk, 
maar ook het Casino in 
Breskens of recenter nog 
discotheek de Joy. En we 
wachten af wat er gaat 
gebeuren in de Groese 
Duintjes. Hopelijk kan de 
jeugd daar in de toekomst 
naar toe blijven gaan,  
want Groede heeft eigenlijk 
altijd wel een uitgaansmo-
gelijkheid gehad. En als 
dingen anders waren 
gelopen, stond die ene  
grote discotheek in Zeeuws- 
Vlaanderen aan de  
Hoenderweg in Groede. 

Het was namelijk dhr.  
Hagendoorn die in 1991 
zijn oog had laten vallen 
op een boerderij aan de 
Hoenderweg, nadat hij eerder 
bot ving om een discotheek 
in Zuidzande te bouwen. 
Hij had toen het plan 
om de boerderij aan de 
Hoenderweg om te toveren 
tot DE uitgaansgelegenheid 
van Zeeuws-Vlaanderen. 
Het B en W was al snel 
akkoord, maar heeft het 
nooit voorgesteld aan de 
gemeenteraad. Er kwam 
namelijk veel verweer 

Afgelopen zondagmiddag 
was het de jaarlijkse ver-
jaardag van mijn buurman. 
Zoals elk jaar kom je dan 
terecht in zo’n verjaardag 
kringetje. U kent het wel, 
stukje taart erbij, bakje 
koffie (gewoon zwart of 
drinkt u er iets in?). En als 
het bakje dan halverwege 
leeg is, komt de vraag: “Zal 
ik nog wat bijschenken?”. 
De mannen zaten aan de 
ene kant van de tafel en 
de vrouwen aan de andere 
kant. Niet dat dit was 
afgesproken, maar zo gaat 
dit vaak onbewust; als je 
binnenkomt loop je toch 
elk naar een stoel naast 
hetzelfde geslacht. Toen de 
worstjes en kaasjes op tafel 
kwamen werd het eerste 
flesje Heineken geserveerd 
en dan weet je dat de goede 
oude verhalen boven zullen 
komen drijven.

Het ging al snel over de 
nieuwe discotheek in  
Breskens, waar plaats 
is voor 1500 man. Een 
ambitieus plan met grootse 
ideeën als je dat allemaal 
zo leest, want men denkt 
dat er in Zeeuws-Vlaanderen 
markt is voor minimaal 
één grote discotheek van 
allure. Aan tafel werd 
het plan wel enthousiast 
ontvangen; “Ik gun mijn 
kleinkinderen ook wel zo’n 
uitgaansperiode als dat wij 
dat beleefd hebben”. En 
dat klopt wel, want er is al 
het één en ander verdwenen 
de afgelopen decennia in 

tegen de komst en de 
raadsleden waren niet on-
verdeeld in hun stemming. 
Geluidsoverlast, maar ook 
verkeerstechnische proble-
men waren de reden dat 
het niet door ging. “Maar 
goed ook hoor, wat voor 
rotzooi had dat niet gegeven 
daar in die polders”, was 
al gauw de eerste reactie 
aan tafel. 

“Is er nog wel behoefte 
aan een discotheek voor  
de jeugd, die zitten toch  
alleen maar op hun telefoon”, 
werd geponeerd door de 
vrouwen aan de andere 
kant van de tafel. Nou als 
je het mij vraagt is juist 
vanwege die reden, extra 
meer reden om uitgaansge-
legenheden te bieden voor 
de jeugd. Sociale interactie 
is belangrijker dan ooit 
met alle social media en 
de “individualisering” van 
de samenleving, zoals men 
dat wel eens noemt. De 
COVID periode heeft daar 
ook geen goed aan gedaan, 
dus hup, stuur de jeugd maar 
op pad de discotheken in. 

Uitgaansleven
Want laten we eerlijk zijn, 
sociale interactie gaat vaak 
toch een stuk makkelijker 
als je een paar potten bier 
op hebt. 

Dat ging in onze tijd 
althans toch zo, dat waren 
de plekken waar ik mijn 
sociale interactie tot in 
de puntjes heb verfijnd. 
Verschillende sociale 
interactie lessen heb ik 
daar geleerd en uitgepro-
beerd: lessen om vrouwen 
aan te spreken, lessen hoe 
je zo stoer mogelijk over 
komt bij vrienden, lessen 
wanneer je wel en niet 
een vrouw mag kussen, en 
veel lessen geleerd hoe je 
het beste met een dubbele 
tong toch nog nuchter kunt 
praten als je ouders plots 
nog wakker zijn bij thuis 
komst. Ik heb geleerd hoe 
je ruzies het beste kan op-
lossen, al pratend of soms 
gewoon ouderwets op een 
andere manier. Ik heb ge-

leerd wat onzekerheid met 
je doet op de dansvloer. Ik 
ben er achter gekomen dat 
ik na 4 bier wat makke-
lijker uit mijn woorden 
kom en na 14 bier het 
weer wat moeilijker begint 
te worden. Het was één 
groot onderwijs-instituut 
zonder dat we het eigenlijk 
wisten. 

Kortom, ik gun de 
jeugd een discotheek in 
Zeeuws-Vlaanderen. Ik gun 
de jeugd een onderwijs- 
instituut voor sociale inter-
actie, zeker in deze tijden. 
En mocht je op wat latere 
leeftijd nog steeds behoefte 
hebben aan lessen omtrent 
sociale interactie, kom dan 
eens langs op d’n oek van 
de straate. Daar ben ik al 
meer dan 10 jaar aan het 
uitproberen welke intonatie 
van het woordje “heuj” het 
beste werkt bij een passe-
rende fietser. 

S.Z.

Deze rubriek is ver-
noemd 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 zake-
lijke gesprekken met 
financiële of economi-
sche onderwerpen, maar 
luchtige en vluchtige 
gesprekken met meer 
woorden dan inhoud. 
Het is voor die gesprek-
ken 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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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Hieronder een korte 
fotoreportage van gebeurtenissen 
uit de afgelopen periode. 

FOTO
COLLAGE

DE 3 MUSKETiERS WiNNEN 
DE GROESE PUBqUiZ
Op zondag 18 december 
verzamelden in ’t Overleg 
weer een heleboel 
pubquizzers. Jelko 
Sweegers en Laura 
Mookhoek hadden 
weer een zeer diverse 
quiz opgezet, waar 
breinbrekers voor alle 
deelnemers uit naar 
voren kwamen. Uiteindelijk 
gingen de 3 Musketiers 
uit Breskens er met de 
winst vandoor (zie foto). 
Zij waren in een felle 
titelstrijd verwikkeld met 
Sharon en de Outsiders 
uit Groede. De top 3 werd 
compleet gemaakt door 
De Lopertjes uit Oostburg. 

ZEER GESLAAGDE KERSTFAiR GROEDE
De Kerstfair Groede werd dit jaar buiten georganiseerd. Het werd een mooi 
winters tafereel, met vele leuk ingerichte kraampjes en ondanks de winterse 
temperaturen een erg goed bezochte editie. Met alle vrolijke gezichten kan de 
zeer tevreden organisatie terugkijken op een mooi evenement. 

DE iJZERS UiT 
HET vET
Na enkele dagen 
van vorst kon 
er halverwege 
december weer 
geschaatst 
worden. Het ijs 
werd gemeten 
en sterk genoeg 
bevonden. Op de 
Blikken zagen we 
al snel de eerste 
schaatsers, die 
later werden 
gevolgd door vele 
liefhebbers. 

WENSBOOM
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Het gaat goed met onze 
Stichting. We krijgen veel 
spullen binnen die we kun-
nen demonteren. Bedankt 
dat jullie aan ons denken 
en onder andere apparaten 
en oud ijzer bij ons in de 
grijze bak voor de garage 
neerzetten. 

Onze ijzerbak is net weer 
geleegd, hij zat bomvol!!
Zeer benieuwd wat hij 
deze keer gaat opbrengen. 
Met een gedeelte van ons 
andere metaal, zijn we een 
tijdje terug naar Terneuzen 
geweest en heeft een heel 
mooi bedrag opgeleverd  
van €1209,-. Dit hebben  
wij weer kunnen over-
maken naar onze goede 
doelen, waaronder het Leger 
des Heils in Terneuzen, 
st. Mercy Ships, st. MAF, 

st. Dorcas, st. World Vision, 
UNHCR en het KWF.
 
Ons gebouw, waar de 
Stichting straks gebruik 
van gaat maken, vordert 
gestaag. Alle muren zijn nu 
gemetseld en er moet alleen 
nog een gedeelte gevoegd 
worden. De wandbeplating 
komt er volgend jaar op en 
dan worden ook de deuren 
en de ramen geplaatst. Ons 
gebouw is dan wind en 
waterdicht. Hier zien we erg 
naar uit, want het is in deze 
tijd vaak heel erg nat.
 
Ook de verkoop via Market-
place gaat goed. Het is leuk 
om mensen blij te maken 
met meestal oude of antieke 

spulletjes. De opbrengst 
hiervan gaat ook weer naar 
onze goede doelen.
 
We zien jullie graag voor 
een bakje koffie op de 
Transitoweg 100 in Nieuw-
vliet. Veelal zijn we op de 
zaterdag aanwezig!
 
En de grijze bak voor onze 
garage is altijd bereikbaar 
op de Albert Roeststraat  
nr. 10 in Groede.
 
Hartelijke groeten, 
Arjan en Karin de Hullu
 
www.utgoejedoen.nl
info@utgoejedoen.nl
06-36366707

Rabo ClubSupport
Dankzij jullie stemmen 
hebben we 316,35 euro 
ontvangen tijdens deze 
jaarlijkse actie. Nogmaals 
bedankt hiervoor ! 
 
Tennisbanen LTV 
Con Forza
Vorig jaar zijn de banen 
eind november gesloten 
wegens teveel water op 
de baan. Doordat de banen 
in het voorjaar met 
een groep vrijwilligers 
gerenoveerd zijn, is de 
infiltratie weer een stuk 
verbeterd en konden we 
tot laat in het jaar lekker 
buiten blijven tennissen. 
Desondanks worden  
op ons sportcomplex 

Kerst in Het Vlaemsche Erfgoed!
Het Vers&Lekker winkeltje aan de Slijkstraat 10 in Groede 
is ook al in kerstsfeer; wat denkt u van een mooie 
kerstbal of kerstcadeautje houten speelgoed. De winkel is 
open van dinsdag tot en met vrijdag van 10:00u tot 16:00u 
en op zaterdag van 13:00u tot 16:00u. 

Natuurlijk zijn hier ook onze heerlijke relatie- en kerst-
pakketten te verkrijgen. Deze kunt u ook bestellen op 
onze website www.versenlekker.com!

Het museumwinkeltje en de andere musea in Het Vlaemsche Erfgoed zijn ook open: een 
kijkje in het verleden! Kom langs in de Slijkstraat en geniet van de historie, de heerlijke koffie 
en Zeeuwse paptaart! Meer info via www.het-vlaemsche-erfgoed.nl of tel. 085-1303 258.

weer de nodige voor- 
bereidingen getroffen 
voor de winter!
 
Najaarscompetitie 
De najaarscompetitie is 
inmiddels ook afgelopen 
en werd door het mix 
team op de zaterdag 
(met 1 wedstrijd minder 
gespeeld) op een vierde 
plaats afgesloten. De 
damesploeg die op de 
vrijdagavonden de banen 
op gingen, hebben net als 
in de voorjaarscompetitie 
de 2e plaats op het podium 
bereikt en gingen er dus 
met een zilveren plak 

vandoor. Gefeliciteerd!!!
Ten slotte mag ik jullie 
nog een gelukkig, gezond 
en sportief 2023 toewensen 
namens het bestuur en 
graag tot ziens op onze 
tennis en jeu de boules 
banen.
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Drukwerk, logo’s, websites, marketing, 
online, zomaar een greep van wat wij doen 
in onze fabriek. Mooie dingen maken met 
Zeeuwse nuchterheid.

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

ideeenfabriek.com



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 Dorpsomroeper materiaal. Indien we ze eens mogen inzien of eventueel mogen overnemen, 

horen we dat graag!  
Redactie Dorpsomroeper

vrijwiLLiger bij 
Vluchtelingen-

werk
De vrijwilligers van VluchtelingenWerk Sluis 
helpen vluchtelingen die zich definitief in 
de gemeente mogen vestigen om de best 

mogelijke start te maken in hun nieuwe thuis. 
Ontzettend belangrijk en dankbaar werk! 

Wil je vrijblijvend meer weten? Stuur 
dan een mail naar vrijwilligers.sluis@

vluchtelingenwerk.nl. We nemen 
dan zo snel mogelijk contact 

met je op.

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. 

Op 1 november hield Soos 
Groede een uitstapje naar 
Landgoed in de Morelleput. 
een twintigtal leden had 
zich aangemeld voor deze 
activiteit. Met eigen ver-
voer reden we daarheen, 
waar we welkom werden 
geheten door Suzan de 
Zwart. 

Na een eerste kopje koffie 
kregen we uitleg hoe de 
diverse spellen gespeeld 
moesten worden. Deels 
Oud Hollandse spelen 
en deels ontwikkelt en 
gemaakt door vader Jan 
de Zwart. In groepjes van 
vier konden we aan de 
slag. De spellen waren 
uitdagend, de nodige 
concentratie en handigheid 
werden vereist. Er konden 
bij de verschillende spellen 
punten gescoord worden, 
maar het samen spelen en 
de gezelligheid onderling 
scoorden hoger. 

De Morelleput staat ook 
bekend om de lekkere 
huisgemaakte taarten.  

De appel- en rabarbertaart 
lieten we ons dan ook 
goed smaken nadat we de 
spellen hadden afgerond.

Al met al een geslaagde 
actieve middag.

Teuni wist bij dit spel een 
uitzonderlijke score van 
1000 punten te behalen!

Uitstapje naar de Morelleput
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energiecoacHes 
gezocHt

De gemeente Sluis is op zoek naar energie-
coaches. Dit zijn vrijwilligers die op basis 
van een korte training en vaak ook eigen 
ervaring buurtgenoten helpen met kleine 

energiebesparende maatregelen in de 
woning. Zij geven handige tips om snel en 
simpel energie en dus geld te besparen, 

maar bieden ook praktische ondersteuning 
door bijv. het aanbrengen van radiator-

folie, ledlampen of een waterbesparende 
douchekop. Zij kunnen buurtgenoten ook 

helpen bij digitale aanvragen als de energie-
toeslag. Wil je graag aan de slag als coach 

of coördinator in de aanpak voor energiear-
moede? Neem dan contact met ons op, via: 

nalbregtse@gemeentesluis.nl
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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.

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

4, 11, 18 en 19 Februari
de Plattelanders 
- Zonde van de Zusters- 
met Groese inbreng in 
het Ledeltheater Oostburg
Zie p.11

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 maandag- 
avond van ca. 19.00 uur 
tot 21.00 uur. Ook op 
donderdagochtend wordt 
er gebiljart van 09.00 tot 
12.00 uur. Loop vrijblijvend 
eens even binnen. Elke 
laatste dinsdag van de 
maand wordt er bingo 
gespeeld. Iedereen is hier 
welkom! Dit binnen een 
informele en gezellige 
sfeer in ons gebouw. 

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. 

23 december 
Kerstborrel 
met Shenanygens 
vanaf 17:00u in 
de Groese Duintjes

26 december 
Last (X-Mass) Party 
met Jules & Frans Live 
vanaf 16:00u in 
de Groese Duintjes 

29 december
Voorstelling Adrie  
Oosterling en Peter 
Baartmans
in Huistheater De Twee 
Duiven te Groede.

29 december
WinterWonderWandeling 
in Nieuwvliet.

8 januari 
Nieuwjaarsborrel 
vanaf 15:30u in 
het Brouwerslokaal

18 januari
Inloopavond 
Masterplan Oostburg 
Zie p.5

28 Januari
Bingo 
bij v.v. Groede. Zie p.29

Dit was alweer de laatste editie 
van 2022. Voor het komende 
jaar is er een schema opgesteld 
om voor iedereen duidelijk te 
krijgen wanneer de Dorpsom-
roepers in het dorp bezorgd 
gaan worden:  

aanleverdata 
Dorpsomroeper 
2023

Elke bewoner van Groede kan 
deze Dorpsomroeper ontvan-
gen. Kent u iemand die de 
Dorpsomroeper niet ontvangt, 
laat het ons weten via dorps-
omroeper@gmail.com. 

> 1e uitgave
 25 januari
 15 februari

> 2e uitgave
 25 maart
 15 april

> 3e uitgave
 25 juni
 15 juli

> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

  Uiterlijke  
aanleverdatum: 

 In de brievenbus:

activiteiten 
in Groede




