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Het is al februari, maar namens de redactie nog de beste 
wensen voor het nieuwe jaar! Januari hebben we weer gehad. 
Wij van de redactie zijn hier maar al te blij mee. Het is wel 
echt zo’n maand waar iedereen een beetje in een dipje zit. 
Geen feestjes, geen voetbal, geen evenementen. Buiten is het 
koud en bewolkt of nat en erg winderig. Al met al, een maand 
die we wat ons betreft wel over mogen slaan. 
 
Gelukkig is het nu februari en dat betekent nog maar één 
maand tot de lente. Wat kijken we hier naar uit. De voetbal is 
nu ondertussen weer uit zijn winterslaapje ontwaakt, dus dat 
brengt weer wat reuring op de zaterdagen en zondagen in het 
dorp. Ook kijken we weer uit naar de evenementen die weer 
voor de deur staan. 
 
Zo nemen we u eerst mee naar een kleine terugblik van  
de nieuwjaarsborrel in het Brouwerslokaal en gaan we  
weer met een frisse en zonnige kijk verder naar wat er  
de komende periode te doen staat. 
 
Zo hebben we het allerlaatste nieuws van de Dorpsraad,  
zijn er Groedenaren die ver over de grens gaan en komt  
het Kindercomité weer met een prachtig programma voor  
de kleine Groedenaren. 
 
Kortom, ga maar weer goed zitten voor deze nieuwe  
en eerste editie van 2023. 
We maken er weer een topjaar van!
 
Veel leesplezier, 
De redactie 
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Woonbeleid
Het rapport van STEC 
staat online alsook het 
concept beleidsplan 
wonen. Op 31 januari 
was er een informatie-
ve raadsbijeenkomst 
over. Ook de evaluatie 
van de toeristische 
verhuur stond deze 
raadsbijeenkomst op 
de agenda. Inhoudelijk 
lijkt de gemeente Sluis 
een ommekeer te ma-
ken, waarbij er ruimte 
komt voor bebouwing 

Op zaterdag 11 maart wil-
len we weer mee doen met 
de actie NL Doet. We zul-
len deze middag combine-
ren met de opplusdag van 
de gemeente Sluis, waar 
we één keer in de drie 
jaar gebruik van kunnen 
maken. Op deze middag 
willen we de bankjes in 

Nieuws v/d
Dorpsraad

NL Doet 2023 Groede
Groede 
een op-
knapbeurt 
geven en 
daarbij voor-
zien van een quote van 
Jacob Cats. Iedereen is van 
harte welkom om mee te 
helpen, we verzamelen 
om 13:00 uur in ’t Torentje 

 

Dorpswandeling Groede

in Groede. De dorpsraad 
zal zorgen voor de koffie 
en de borrel na het harde 
werken. U bent van harte 
welkom, aanmelden kan 
via dorpsraadgroede@
gmail.com. 

Jacob cats Quotes

Via de dorpsraad is er in 
Groede een commissie aan 
het kijken of er een dorps-
wandeling opgezet kan 
worden voor de toeristen 
die ons dorp bezoeken. 
Deze commissie is ont-
staan uit het feit dat men 
vorig jaar veel “verloren” 
toeristen zag lopen in het 
dorp en de toeristen vaak 
niet weten waar de mooie 
plekjes zijn in Groede. Het 

is de bedoeling dat er een 
folder zal komen waar de 
route op staat uitgestippeld 
met bijbehorende infor-
matie. Via QR codes kan 
er dan extra informatie 
worden opgevraagd. Mo-
menteel is men druk bezig 
met informatie te verza-
melen, om zodoende voor 
Pasen de dorpswandeling 
te kunnen presenteren.

Of u bij NL Doet mee kan 
helpen of niet, we horen 
graag welke quotes 
van Jacob Cats we 
op de bankjes gaan 
schilderen. Stuur 
uw top 5 favoriete 
quotes van Jacob 
Cats in naar 
dorpsraadgroede@
gmail.com. 

armaturen 
lantaarnpalen
De armaturen in de Nieuwstraat 
en de Blekestraat, in totaal 12 
stuks, zijn aan vervanging toe. 
We mogen meedenken in het 
ontwerp van de nieuwe armaturen. 
Er is een keuze tussen een  
“Beauregard” en een “Oxya”.  
De Beauregard hangt als proef  
op de Markt en de Oxya hangt  
op als proef in de Blekestraat. 
Wilt u meedenken in het 
ontwerp, laat het ons weten 
via een mailtje naar 
dorpsraadgroede@gmail.com.

Voor het jaar 2023 zijn de huurprij-
zen van ’t torentje gewijzigd. Helaas 
zijn we genoodzaakt om de prijzen 
door o.a. stijgende energiekosten te 
verhogen. Mocht u eens gebruik wil-
len maken van het multifunctioneel 
centrum; hieronder ziet u de prijzen 
per onderdeel. 

Huur per uur:
Vergaderruimte per uur > € 8,00   
Gymzaal per uur > € 10,00 
Keuken > € 2,00

Per dagdeel:
Huur beamer > € 11,50

Hele dag:
Gymzaal + vergaderruimte + keuken
zonder extra kosten voor opbouw         
€ 150,= *

*Andere mogelijkheden in overleg

Wij bieden een beamer te huur aan 
(zie prijslijst) en in de vergaderruimte 
kunt u gratis beschikken over een White- 
board met flip-over papier en stiften.

Voorbeelden van activiteiten
Sporten met een vriendenclub, 
apenkooien, trainen, workshop, 
hobbymarkt, Creabeamarkt, leesclub, 
lesclub, kletsclub, teamspiriting, (kin-
der)feestje, disco, dansen, repeteren, 
zingen etc.

Diverse dag- en avonduren zijn nog 
beschikbaar.

en beperkingen van 
tweede woningen en 
toeristische verhuur. 
Als dorpsraad gaan we 
de komende periode 
gebruiken om de stuk-
ken door te nemen en 
indien nodig te reage-
ren. In eerste instantie 
zagen de stukken er 
positief uit. Wilt u mee 
denken of mee praten 
over een eventuele 
reactie, dan horen we 
dat graag.

tarieven van ’t torentje 2023

Meer info via :
torentjegroede
@gmail.com



Als (startende) ondernemer heb je vragen 
en soms ben je gewoon op zoek naar een 
goede gesprekspartner. Vragen over een 
goede vestigingslocatie voor je bedrijf, 
welke vergunningen je nodig hebt, of je 
aanspraak maakt op een subsidie, hoe het 
zit met ondernemen in het buitenland, 
de voortgang van jouw aanvraag; bij het 
Ondernemersloket stel je al deze vragen 
gerust. Heb je nieuwe plannen? Ga alvast 
eens in gesprek.

Bedrijvencontactfunctionarissen Gerben 
en Claudia staan voor je klaar. Beiden 
kennen de streek als geen ander en weten 
wat er speelt. Ze kennen niet alleen 
de weg binnen de gemeente maar ook 
daarbuiten. Ze hebben nauw contact met 
andere overheden, semioverheden en 
ondernemersverenigingen. Hierdoor zijn 
de lijntjes kort en zijn ze jouw verbindende 
schakel. 

Naast vraagbaak deelt het ondernemers- 
loket zelf informatie over bedrijfsbezoeken, 
wijzigingen van beleidsregels, wat er 
speelt in de regio enzovoorts. Het onder-
nemersloket informeert ondernemers via 
Facebook, LinkedIn en via de nieuwsbrief 
‘Nieuws voor ondernemers’. Ontvang je 
de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan een 
e-mail naar ondernemen@gemeentesluis.nl.

Ondernemersloket gemeente Sluis

Kermis Groede
Van donderdag 6 tot maandag 10 april 
is het weer zover, kermis in het dorp! 
Het voorlopige programma:
Donderdagavond 6 april Pintje Paasei met Hans van der Werf in ’t Overleg
Vrijdagavond 7 april DJ Djanny & DJ Dzjunior in de 3 Koningen 
Zaterdagavond 8 april  Silent Disco in het Brouwerslokaal
Zondagmiddag 9 april kermiskoers met aansluitend een band bij de 3 Koningen 
Zondagavond 9 april DJ Remmie bij de 3 Koningen 
Maandagmiddag 10 april Woodworks in ’t Overleg

kermiskoers
Zondag 9 april zal er weer een Kermiskoers plaatsvinden. 
Met een route van een kleine 40 kilometer is ieder-
een met een fiets en een gezonde conditie van harte 
welkom om mee te rijden voor de prijzen, maar vooral 
voor de gezelligheid. Om 12.30 uur zal er verzameld 
worden bij de Fonteyn op de Markt, zodat om 13.00 
uur de stalen rossen gestart kunnen worden voor een 
koers doorheen West Zeeuws-Vlaanderen. Geschatte 
aankomst tijd is 16.00 uur op de Markt in Groede, maar 
dit is een flexibele eindtijd gezien het stempelpost-punt bij 
cafe Greet in St. Kruis. Wees welkom om mee te doen!

Eén centraal aanspreekpunt voor àlle 
ondernemers in de gemeente Sluis. Als 
ondernemer wil je graag direct en snel 
kunnen schakelen. Je kunt je vraag mailen 
naar ondernemen@gemeentesluis.nl. 
Daarnaast kun je Gerben en Claudia ook 
rechtstreeks benaderen. Gerben bereik je 
op Gijsselmuiden@gemeentesluis.nl of 
via (06) 13 24 62 15. Claudia bereik je op 
cpielaat@gemeentesluis.nl of via 
(06) 10 00 73 49.
 
Hartelijke groeten,
Claudia Pielaat
Bedrijvencontactfunctionaris
 
Gemeente Sluis
Ondernemersloket
Afdeling Externe Dienstverlening
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Burg. J.C. Everaarslaan 9 
4503 AA Groede

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

info@vloerenzeeland.nl
www.vloerenzeeland.nl

CEMENTDEKVLOEREN - MONOLIETVLOEREN - KUNSTSTOFVLOEREN 
ISOLATIEVLOEREN - TERRAZZOWERKEN

TERRAZO - VLOERENBEDRIJF
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tijd voor een update in de 
Dorpsomroeper van Groede 
dachten wij. We zijn per 
slot van rekening elkaars 
buren en door de waan van 
de drukke dagen, vergeten 
we onze mede dorpelingen 
mee te nemen in ons 
verhaal. 

Ons verhaal, zoals jullie 
weten, startte begin juni 
van het jaar 2012. De Drie 
Koningen werd heropend 
rondom het Oldtimer 
Weekend van dat jaar.  
We vielen redelijk met de 
neus in de boter, maar het 
was ook paniek. Veronique 
en Marc hadden nog geen 
horeca ervaring en de rijen 
mensen die aan de bar 
wilden bestellen groeiden 
met het uur. Dat was een 

goede test voor ons. Kort 
daarna startten we met 
het leren bierbrouwen met 
de hulp van de brouw-
school uit Gent (B), welke 
de brouwerij in De Drie 
Koningen gebruikte als 
leslokaal voor de opleiding 
tot brouwmeester. Ronny 
Clyncke heeft ons hiermee 
in contact gebracht. Hij 
heeft sowieso een belang-
rijke bijdrage geleverd aan 
het begin. Ook bedacht hij 
de naam MARCKENSTEIJN 
voor ons bier, als verbastering 
van Marc en Stijn. 

Marckensteijn was geboren 
en de zomer van 2012 
kwamen we uiteindelijk 
goed door. Marc is vanaf 
dat ze in Zeeland kwamen 
wonen in het jaar 2000, 

maar zeker ook om restaf-
val stromen te beperken. 
Zo brengen we de bierbostel 
naar de Heerenhoeve, die 
het weer als voeding voor 
de koeien gebruikt. Van 
hen nemen we dan weer 
het ijs af als product voor 
ons Brouwerslokaal.  
Het Groente-, Fruit- en 
Tuinafval gaat ondertussen 
naar de boerderij van Marc 
en Veronique in IJzendijke 
(we noemen het onze 
eigen Dutch Bargain  
Boerderij), waar we er 
weer compost van maken. 
We hebben in de Gemeente- 
school een installatie in 
voorbereiding, die het re-
genwater van het dak van 
de Gemeenteschool kan 
opvangen, filteren en wat 
we weer kunnen herge-
bruiken voor het spoelen 
van de toiletten. Lokaal en 
duurzaam dus, dat is waar 
we voor staan. 

We nemen voor de keuken 
van Brouwerslokaal veel 
van de groenten nu af van 
Biologische boeren in de 
streek en van de Tuinen 
van Groede. Soms halen 
we het op en soms komen 
de boeren of boerinnen 
het afgeven. Vanaf 2023 
willen we een deel van de 
groenten al van de Dutch 
Bargain Boerderij laten 

direct gevraagd om een  
bestuurdersrol te nemen in 
de Katholieke Gemeenschap 
van Groede, wat hij 10 jaar 
lang heeft gedaan, hij was 
bestuurslid van Stichting 
Groede (Slijkstraatje) gedu-
rende een aantal jaren en 
was vanaf 2000 tot en  
met ongeveer 2015 jeugd-
begeleider bij v.v. Groede. 
Dit laatste betekende, 
nadat Veronique en Marc 
waren verhuisd van  
Boerenhol naar de Noord-
straat in Groede, dat hij 
altijd langs de oude -ver-
vallen- Gemeenteschool 
liep richting de voetbal. 

Tijdens die vele wandelingen 
langs dat pand werd in 2015 
het plan geboren om de 
Gemeente aan te schrijven. 
Mede ook vanwege een 
eerdere ontmoeting in 2015 
met Thibo Baccarne, was 
het plan om de Brouwerij 
uit te breiden en een 
circulair en lokaal horeca 
concept te realiseren in en 
om dat pand. Thibo kwam 
aan boord als afgestudeerd 
brouwmeester en we wonnen 
een prijsvraag rondom de 
oude Gemeenteschool van 
een 11-tal andere initiatieven. 

Circulair ondernemen, nu 
een hot item, maar een 
aantal jaren geleden werd 
er amper over gesproken. 
We werken samen met 
lokale bedrijven om de 
lokale economie zoveel 
mogelijk te stimuleren, 

komen. De knoflook staat 
al boven, evenals de uien. 
Komende maand starten 
we met voorzaaien van 
veel verschillende groenten, 
die we dan later in het 
voorjaar kunnen uitzetten 
op het land. We zijn ook 
begonnen met de aanleg 
van een voedselbos op 
de Boerderij op ongeveer 
1 Hectare van het erf. In 
een voedselbos planten we 
bodembedekkers, struiken, 
laagstambomen en hoog-
stambomen. Kenmerk is 
dat alles eetbaar moet 
zijn in een dergelijk bos. 
Zo staan er veel kruiden, 
bramen, appelbomen en 
lindebomen bijvoorbeeld. 
Ook tamme kastanjes en 
walnoot, of een pruim of 
kers. Hopelijk over een 
vijftal jaren, kunnen de 
chef-koks van Brouwers- 
lokaal door het bos wan-
delen en oogsten voor de 
ingrediënten in de keuken. 

Brouwerslokaal is afge-
lopen maart opengegaan 
en daar waar we De 
Drie Koningen meer zijn 
gaan inzetten als een 
restaurant, willen we bij 
Brouwerslokaal ook een 
gemeenschapsruimte zijn 
voor de directe omgeving. 
Er staan “wel honderd” 

gemeenschapspelletjes, er 
hangt een dartbord, je kunt 
er straks spieker’n en nog 
veel meer. En dat onder 
het genot van een lokaal 
gebrouwen bier, mooie 
gerechten van lokale  
ingrediënten, of gewoon 
een mooie frisdrank of 
biologische wijn. Het 
hele concept is continu in 
beweging. Voor ons is het 
ook zoeken en schaven 
aan het concept, waar-
mee we de wereld willen 
laten zien dat het ook 
anders kan zijn. Lokaal 
georiënteerd voor de 
lokale bevolking met een 
product (ons biermerk) 
waar we allemaal trots op 
mogen zijn. Dat biermerk 
ligt ondertussen door heel 
Nederland en in vijf andere 
landen. En dat heeft haar 
oorsprong uit ons dorp 
Groede! 

We willen graag iets  
betekenen voor jong en 
oud en proberen zoveel  
als mogelijk begaan te  
zijn met dorpsactiviteiten. 
Als je voor het dorp iets  
organiseert, dragen we al-
tijd iets bij. En dit betekent 
ook dat we af en toe een 
feestje willen organiseren 
of zoals afgelopen januari, 
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Gino willen uitnodigen 
om de nieuwjaarsreceptie 
luister bij te zetten. Het 
dorp waar we onderdeel 
van zijn is ons dierbaar. Zo 
hebben we ook gemeend 
onze dorpelingen af en 
toe met een voordeel te 
kunnen laten genieten 
van De Drie Koningen. 
Op de achterzijde van de 
Dorpsomroeper vindt u 
daarom kortingsbonnen 
om de komende maanden 
te besteden bij Eetcafé De 
Drie Koningen.

We hebben vooralsnog 
de moeilijke corona tijd 
overleefd en zijn positief 
gestemd. We hebben van-
uit Groede iets neergezet 
om trots op te zijn. Daar 
kan niemand in Nederland 
meer omheen. Ons eigen 
Zeeuws Vlaamse biermerk 
DUTCH BARGAIN. De 
naam is een eerbetoon aan 
de handelskwaliteiten van 
ons Nederlanders. In de 
gouden eeuw gingen we 

zaken doen in het Verre 
Oosten en hadden altijd  
Jenever mee. Door de  
onderhandelingspartner 
een paar glaasjes meer te 
geven als onszelf, maak-
ten we op ‘t einde van de 
avond de allerbeste deals. 
En dat noemen ze in de 
Engelse taal een DUTCH 
BARGAIN. Met ons bier uit 
Groede maak je de mooiste 
deals. En als ze vragen 
waar de naam vandaan 
komt, dan weet je nu waar 
het vandaan komt. Wij 
zeggen zelf eigenlijk altijd 
dat degene die ons bier 
koopt altijd de winnaar is, 
want zij zijn een heel mooi 
flesje met een heel mooi 
bier daarin rijker en wij 
zijn er eentje armer. 

Tot slot willen we jullie 
graag uitnodigen of uitdagen 
om contact met ons te zoe-
ken, als we links of rechts 
eens voor overlast zouden 
zorgen. Wij zijn mensen 
van vlees en bloed en zijn 

met een heel mooi project 
bezig, waarover nog veel 
zal worden gesproken, 
maar willen niemand tot 
overlast zijn. Binnen onze 
mogelijkheden proberen 
we iets neer te zetten, 
waar we allemaal baat bij 
zouden kunnen hebben. 
Niets menselijks is ons 
vreemd en dus maken 
wij fouten. In onze optiek 
bestaan er geen problemen 
maar enkel oplossingen 
voor uitdagingen. 

We hopen jullie snel te 
mogen begroeten: 
•		Met	korting	op	Woensdag	

in De Drie Koningen 
•		Voor	een	spelletje	kaarten	

op Donderdag tot en met 
Zondag in Brouwers- 
lokaal, soms met live 
muziek 

•		Op	vrijdagavond	een	
spelletje Spieker’n of 
Darten in Brouwerslokaal 

•		Voor	een	mooi	cadeau	
met bier uit Groede bij 
Brouwerslokaal 

Of gewoon voor lekker 
lokaal eten.. en drinken.. 
bij zowel De Drie Koningen 
als Brouwerslokaal. Of 
loop gewoon eens binnen 
op maandag, dinsdag of 
woensdag overdag om 
de brouwavonturen van 
Thibo, Ciske, Kevin en hun 
team te komen bewonderen.

Team Gemeenteschool 
Groede Groep 

BSO De Schavuitjes
In het gebouw van de Meerstromen-
school in de Monnikenstraat zit de 
buitenschoolse opvang van Kinder-
opvang Zeeuws-Vlaanderen. Elke 
dag open voor en na schooltijd om 
leuke activiteiten te organiseren voor 
kinderen. 

Al in de vroege ochtend is er een  
pedagogisch medewerker aanwezig 
om de kinderen op te vangen voordat 
ze naar school gaan. Omdat het op 
dezelfde locatie is, kunnen de kinderen 

veilig naar school. Na schooltijd komen 
ze weer terug in de groepsruimte. We 
eten fruit, drinken wat en als het weer 
het toelaat, gaan we naar buiten. 

In de komende weken organiseert Kikke- 
sport activiteiten op het schoolplein. 
Daarnaast knutselen we en doen een 
spelletje. Ook kunnen de kinderen vrij 
spelen met het aanwezige speelgoed. 
Voordat we er erg in hebben is het al 
tijd dat de ouders de kinderen weer 
komen halen om thuis te gaan eten. 

Meer informatie via bsoschavuitjes@
kinderopvangzvl.nl of via 0117-222122.

 

Nieuws v/h 
kindercomité

Noteer de volgende data alvast in uw 
agenda. Informatie over de evenementen 
van het kindercomité volgen zodra de 
evenementen aanstaande zijn. 

•	10	april	2023	 Pasen
•	27	april	2023	 Koningsdag
•	Kindervakantiedagen,	data	volgen
•	28	oktober	2023	 Halloween
•	25	november	2023	 Intocht	Sinterklaas

Agenda 2023
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Het hele jaar door worden 
er door vrijwilligers van  
‘t Duumpje in West 
Zeeuws-Vlaanderen vogels 
geteld, ook in en rond 
Groede. Dit is geen hobby 
van mensen die niets  
beters te doen hebben,  
er wordt wel degelijk iets 
gedaan met deze tellingen. 
De tellingen van alle soor-
ten worden doorgegeven 
aan Sovon, het kenniscen-
trum voor verspreiding 
en trends van in het wild 
levende vogels in Neder-
land. 

Van oktober tot en met maart 
worden er maandelijks 
ganzen en zwanen geteld. 
Iedereen heeft wel eens op 
een weiland of landbouw-
grond een grote groep 
ganzen zien zitten. We 
willen niet alleen weten 
hoeveel ganzen er in een 
gebied zitten en wat voor 
ganzen het zijn, maar ook 
of het wintergasten zijn 

Groede, schaatsen en       vogels kijken

of dat ze het hele jaar hier 
blijven. Daarom worden 
er zes maanden aaneen en 
altijd in hetzelfde weekend 
(midden in de maand) 
door heel Nederland ganzen 
geteld. Maar ook in de 
zomer worden ze geteld, 
alleen niet zo frequent.  
Er wordt ook afgestemd 
om het zoveel mogelijk op 
dezelfde dag en hetzelfde 
tijdstip te doen. Ganzen 

vliegen meestal in groepen 
en kunnen op zaterdag 
langs de Baarzandse Kreek 
zitten en op zondag langs 
de Blikken. Tel je dan op 
die twee dagen, wordt het 
dus een dubbeltelling. 

Schrijver dezes telt samen 
met manlief het gebied 
vanaf Groede tot en met 
de Blikken en dan richting 
Zuidzande. Om het gebied 

tussen de Barendijk, Ring-
dijk, Scherpbierseweg en 
de Bavodijk te tellen moet 
je echt de tijd nemen. Hier 
gaat het soms om groepen 
van duizenden ganzen en 
alle smaken zijn meestal 
vertegenwoordigd: kol-, 
grauwe-, brand-, nijl- en 
grote canadese ganzen. 
Soms zitten er ook nog een 
paar andere minder voor-
komende soorten tussen. 
Bij de Blikken zitten er 
altijd heel veel, je telt dan 
vanaf de dijk en vanuit 
de vogelkijkhutten. In die 
kijkhutten zijn er altijd wel 
andere vogelaars aanwe-
zig, vaak Belgen maar 
ook wel uit andere delen 
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In het weekend van 21 januari ’23 vond de jaarlijkse 
ganzenslaapplaatstelling plaats. Ganzen overnachten 
op de Hooge Platen, ‘s ochtends vliegen ze weer naar 
hun foerageergebieden. In de ochtendschemer worden 
ze dan tijdens het uitvliegen geteld. Deze keer zijn er 
ruim 18.000 ganzen geteld.

van Nederland. Groede-
naren kom ik hier niet 
vaak tegen, behalve op 18 
december jongstleden. 

Op 18 december moest er 
weer geteld worden en dat 
beloofde een interessante 
ochtend te worden. Het 
had namelijk al heel de 
week gevroren en dat is 
voor watervogels behoorlijk 
vervelend. Zo niet voor de 
Groedenaren. Wij vertrek-
ken altijd zondags rond  
negen uur ’s morgens en 
dan is het heel rustig op 
straat. Niet op die och-
tend. Wij staan onderweg 
regelmatig stil om op het 
land te kijken of er ganzen 

of andere vogels zitten, 
nu passeerden ons volop 
auto’s op de Scherpbierse-
weg. Op de Ringdijk was 
het laveren tussen de auto’s, 
iedereen had de Blikken 
gevonden. Als het een beetje 
vriest is de Blikken het 
schaatsparadijs voor iedere 
schaatsliefhebber hier uit 
de buurt. Het zag er erg 
mooi en gezellig uit. Als 
ik deze keer mensen had 
geteld was ik een heel eind 
gekomen, ganzen waren er 
niet te vinden. Die ochtend 
waren we vroeg thuis…
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Het mag misschien 
niet helemaal meer 
maar we doen het toch: 
De allerbeste wensen voor 
2023! We gaan er weer 
een mooi, gezellig en 
muzikaal jaar van maken, 
waarin we elkaar hopelijk 
weer veel mogen begroeten. 
 
Het jaar 2022 hebben we 
ook fijn kunnen afsluiten. 
De Volkskerstzang moest 
door de gladheid en alle 
risico’s van dien wel een 
dagje verzet worden, maar 
toch was het nog gezellig 
druk in de Grote Kerk. Ook 
bij de winterwonderwande-
ling in Nieuwvliet was het 
weer aangenaam toeven en 
hebben we weer heerlijk 
gespeeld. 
 
Zoals misschien een aantal 
lezers wel weten, wordt 
Muziekvereniging Groede- 
Breskens sinds een paar 
jaar versterkt door mu-
zikanten van Muziek-
vereniging OKK Groede/
Schoondijke. Dit is in de 
afgelopen jaren zo goed  
bevallen, dat we in 2022 
een fusie in gang hebben 
gezet. Hier komt uiteraard 
een heleboel bij kijken, 
zoals het wijzigen van de 
statuten en de huishoude- 
lijke reglementen. Ook 
moesten de gegevens aan-
gepast worden bij de KVK, 
de bank, de verzekeringen 
en ga zo maar door.  
 
Op donderdag 12 januari 
zijn de nieuwe statuten bij 
de notaris gepasseerd en is 
Muziekvereniging Westen-
Wind een feit. Het nieuwe 
logo is al klaar en ook een 

band’ wat Engels is voor 
harmonieorkest. 

Er zal snel via diverse 
kanalen meer bekendheid 
worden gegeven aan de 
nieuwe naam en er komt 
nog een donateursactie 
aan. Al onze huidige dona-
teurs krijgen nog een brief 
met daarin verdere uitleg. 
Mocht je zelf donateur willen 
worden van deze leuke 
vereniging, stuur dan een 
mailtje naar het mailadres!

aangepast emailadres 
is al aangemaakt: 
SecretarisWestenWind
@gmail.com 
 
We begrijpen dat 
het wellicht even 
wennen is zo’n 
nieuwe naam, maar het is 
een bewuste keuze van ons 
om dit te doen. We vonden 
het erg lastig om een 
naam te behouden waarin 
plaatsnamen stonden. Het 
grootste deel van de muzi-
kanten komt namelijk niet 
meer uit Groede, Breskens 
of Schoondijke. Tevens kan 
het een belemmering zijn 
voor muzikanten die uit 
een andere plaats komen. 
Vandaar dat er voor een 
neutralere naam is gekozen, 
echter wel met een referentie 
naar het westen en de 
wind die we hier maar al 
te goed kennen. Ook is het 
een verwijzing naar ‘wind-

Gezien in 
Groede
In de vorige Dorpsomroeper verscheen er 
een artikel over het verschil tussen reeën 
en herten en hun aanwezigheid in onze 
streek. Het maakte om meerdere redenen 
de tongen los in Groede en met name om 
de volgende twee zinnen uit het artikel:
“Als je hier in de regio een hert wilt zien, 
dan kan dat in het hertenpark (in de 
volksmond “’t Hertenkamp”) bij Groede 
Podium. Voor een ree heb je geluk nodig, 
maar zelfs reeën zijn in Groede en  
omgeving wel eens te zien.” 

De eerste zin leek eind december nog de 
normaalste zaak van de wereld, maar 
eind januari werden de Groese tongen 
losgemaakt toen in het nieuws kwam dat 
hertenkampen een aflopende zaak zijn in 
Nederland door het nieuwe beleid van de 
overheid. 

menig koffietafel onderwerp van gesprek 
was, bleek toch dat de reeën niet zo  
zeldzaam waren als we dachten. Afgelopen 
december zijn er tussen Groede en Boeren- 
hol zelfs twee aanrijdingen geweest met 
overstekende reeën. Bij 1 aanrijding bleef 
het beperkt tot blikschade, maar bij de an-
dere aanrijding moest er helaas zelfs een 
noodslachting aan te pas komen. Er waren 
meerdere verhalen over gespotte reeën, in 
februari ’s nachts aan de Zeeweg tot 14 
gespotte reeën in het Erasmusbos. 

Als redactie moeten we deze verhalen 
aannemen en op de eerlijkheid en goede 
trouw van de berichtgevers afgaan. 
Maar begin februari mochten we het zelf 
meemaken. Rond 7 uur ’s avonds reden 
we in het donker vanaf de waterzuivering 
richting Groede toen we bij de bochten 
halverwege met groot licht in het land 
schenen en in een flits daar wat ogen 
zagen oplichten. De auto gestopt en even 
terug gereden om te kijken wat het zou 
zijn en jawel, in het land zagen we een 
groep van circa 5 reeën rustig grazen van 
de groenbemesting die daar op het land 
net was boven gekomen. Niet geschrokken 
van het licht keken ze ons aan, lieten zich 
fotograferen en liepen rustig voort. Prachtig 
om te zien!

Dat ze in onze omgeving aanwezig zijn 
is dus zonder meer waar. De rustige en 
weidse natuurgebieden hier zouden wel-
licht in de toekomst drukker bezet kunnen 
worden door deze dieren. Zouden we dus 
kunnen stellen dat het Hertenkamp in 
Groede niet zozeer verdwijnt, maar alleen 
maar groter gaat worden..!?
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De 250 hertenkampen in Nederland zullen 
moeten sluiten, omdat deze dieren meer 
ruimte nodig hebben. De bestaande dieren 
mogen er wel blijven tot ze overlijden. 
Menig Groedenaar had hier een mening 
over klaar en de redactie kreeg zelfs 
inzendingen binnen waarbij oplossingen 
werden aangedragen om de dieren de 
vrijheid te bieden in het nabij gelegen 
Waterdunen. 

Dit grijpt direct in op de tweede zin die in 
het artikel uit de vorige Dorpsomroeper 
verscheen. Je zou geluk moeten hebben 
om een ree te treffen. Nadat het aan 
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Voor de rubriek Nieuw in Groede gaan 
we deze keer naar de Burgemeester  
J.c. everaarslaan. Daar wonen sinds 
een aantal maanden Sven, Nikki en hun 
zoontje River. Ook wel bekend van  
‘De Zeeuwse toko’, hun bedrijf in 
klassieke Indonesische gerechten en 
rijsttafels. Menig Groedenaar heeft de 
pad al gevonden naar de heerlijke maal-
tijden van Nikki, we waren dan ook erg 
benieuwd naar hun verhaal. Wie zijn ze 
en waar komen ze vandaan?
 
Sven is opgegroeid in Zelzate, België. Nikki 
is opgegroeid in Yogyakarta, Indonesië. Dit 
is een studentenstad op Midden-Java met 
een rijke culturele traditie. Daar hebben 
Sven en Nikki elkaar ontmoet, zo’n 23 
jaar geleden. Eerst hebben ze samen jaren 
in Gent gewoond en daar is hun lieve  
River geboren. Sinds de geboorte zijn ze 
de rust gaan opzoeken van Zeeuws- 
Vlaanderen. Eerst 10 jaar in Retranchement 
en nu in het prachtige ‘De Groe’. River 
gaat naar de basisschool in Knokke en 
Sven werkt als kelner in de Royal Zoute 
Golf Club in Knokke.
 
Reizen is altijd hun passie geweest. Vroeger 
was het backpacken en sinds enkele jaren 
hebben ze een camperbusje gekocht. 
Daarmee ontdekken ze de meest mooie 
plekjes die Nederland te bieden heeft. 

Daarnaast genieten ze als gezin van 
alle mooie natuur, gaan ze graag 
lekker wandelen door het dorp of op 
de fiets naar Groede Podium en het 
strand. Hun favoriete plekjes zijn  
zonder twijfel de polders en kreken 
tussen Groede en Oostburg. 

Nikki is de belangrijke factor in hun 
bedrijf ‘De Zeeuwse Toko’. Zij kookt 
dagelijks Indonesisch zoals ze dat 
vroeger in Indonesië deed. Koken is 
altijd haar hobby geweest en sinds 
de COVID lockdown is ze ook voor 
andere mensen gaan koken. Zo is de 
‘De Zeeuwse Toko’ ontstaan. In Sluis 
en omgeving is het mogelijk om de 
klassieke Indonesische gerechten en 
rijsttafels te laten thuisbezorgen. De 
gerechten kunnen een dag op voor-
hand worden besteld en worden een 
dag later afgeleverd. De foto’s op de 
Instagram pagina van de Zeeuwse Toko 
spreken boekdelen. Meer informatie en 
bestellen is mogelijk via 06-14997508.

We wensen jullie veel geluk hier in 
Groede! 

Vroeger kwamen ze vaak als toerist in 
Groede en hier hebben ze hun hart verlo-
ren. Het was hun grote droom om hier te 
komen wonen. Toen het huis waar ze nu 
wonen te koop kwam, was het liefde op 
het eerste gezicht. 

Inmiddels hebben ze hun weg goed 
gevonden in het dorp. Ze houden van 
een terrasje doen op de mooie Markt van 
Groede en gaan graag gezellig eten bij  
’t Overleg, de Zagerij of Etablissement 1880. 
River houdt van tennis en oefent regel-
matig bij de LTV Con Forza. Ook houdt hij 
van tafeltennis en is hij fan van KAA Gent. 

DORPSWINkeL 
VaN IWaaRDeN



Start van het seizoen 
zaterdag 29 april ‘23
The Gumbo Kings

een groeiende schare fans.  
In 2019 was Gumbo Kings 
de meest geboekte band 
van Popronde. In 2020 
stond de band op het NPO 
Soul & Jazz podium op 
Noorderslag.
 
Met de nieuwe plaat  
‘In The Dark’ komt Gumbo 
Kings met het meest 
persoonlijke statement 
tot nu toe. Het album is 
donkerder dan het eerdere 
werk, met thema’s als een-
zaamheid en verlangen. En 
ook nog eens op gedurfde 
wijze geproduceerd door 
Paul Willemsen (Michelle 
David & the TrueTones). 
 
“Verrassende nieuwe jonge 
Nederlandse act die de 
zaal in een New-Orleans 

sfeer zal dompelen. En dan 
niet de toeristische Bour-
bonstreet, maar vooral de 
zompige Frenchmenstreet 
sfeer waar het jonge talent 
tot ontplooiing komt. De 
invloeden van Dr. John en 
Tony Joe White zijn over-
duidelijk terug te horen in 
de muziek van dit jonge 
vijftal.” 

Musici
Boy Vielvoye (zang, 
bluesharp) / Marc “Magic 
Johnson” Jansen (gitaar, 
zang) / “St. Thomas” 
Hanenburg (keyboards) 
/ Jonne Venmans (bas) /
Remon Hubert (drums)
 
Website
thegumbokings.com 

De eerste Groede Live! 
concerten in de Grote 
kerk komen er weer aan! 
We beginnen dit jaar op 
zaterdag 29 april met  
wat wordt genoemd  
“the newest sensation in 
Soul and Rhythm ‘n Blues 
on the european stage”: 
the Gumbo kings! 

Gumbo Kings? Een vijf- 
koppige alligator die uit 
de Nederlandse moeras-
delta 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 liveshow 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.
 
Sinds de oprichting werkt 
de band (door kilometers 
aan podium te vreten) aan 

Voor meer info en kaarten: grotekerkgroede.com
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Zaterdag 10 juni ‘23 

The Juke Joints 
(semi)-akoestisch Blues, 
rock & roll, rockabilly 
en zydeco

Zaterdag 10 Juni verzorgen 
de Juke Joints een uniek 
bluesconcert in de Grote 
Kerk Groede. Blues op zijn 
best door de band die zijn 
thuisbasis heeft in het Zuid 
Bevelandse Kwadendamme. 
Speciaal voor de Grote Kerk 
Groede (semi)- akoestisch.
 
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 muziekdocumentaire  
“This is it”. Een film die 
een schitterend inkijkje 
geeft in het reilen en zeilen 
van de band.
 
“De winnaars van de 
Dutch Blues Foundation 
Award voor “Best Dutch 
Blues Band” in 2012 en 
2016 zetten door de jaren 
heen niet alleen Neder-
landse podia in vuur en 
vlam maar deden dat ook 
in meer dan een dozijn 
andere landen, waaronder 
Engeland, Frankrijk, 
Duitsland, Polen, Noor-
wegen en zelfs de USA. In 
de Benelux staan festivals 
als North Sea Jazz, Moulin 
Blues, BRBF en Bospop 
o.a. op de CV en de band 
deelde affiches met arties-
ten als Buddy Guy, Bonnie 

Raitt, Van Morrisson, 
Johnny Winter, BB King en 
vele anderen. Gitaarvirtuoos 
Jan Akkerman springt ook 
regelmatig het podium op 
om met The Juke Joints 
mee te spelen. Daarnaast 
heeft de band diverse 
Amerikaanse artiesten in 
Europa begeleid, waar-
onder Eddy “The Chief’ 
Clearwater en Willie Foster 
uit Greenville, Mississippi, 
waarmee ook een livealbum 
werd opgenomen. Dat de 
band internationaal wordt 
gerespecteerd blijkt mede 
uit het feit dat Ronnie  
Baker Brooks de CD 
“Going To Chicago” produ-
ceerde, waarop gasten Ana 
Popovic en Eddy Clearwater 
meespeelden.” (Blues Ma-
gazine, 30 november 2017)
 
Voor het akoestische 
optreden in Groede is de 
bezetting: 
 
Musici
Peter Kempe (zang, gitaar, 
mandoline) / Sonny Boy 
van den Broek (harmonica, 
accordeon) / Derk Korpers-
hoek (basgitaar). 

Special guests:
Wouter Verhelst (gitaar, 
accordeon) / Sander Elder-
kamp (drums)
 
Website
thejukejoints.com
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Joris Over-
haus naar 
Zuid-Korea
Voor jongeren ligt de 
wereld tegenwoordig 
letterlijk aan hun voeten. 
en dit is zeker het geval 
voor Joris Overhaus uit 
Groede. Hij vertrekt deze 
zomer namelijk naar het 
World Scout Jamboree in 
jawel.. Zuid-korea! 

Dit is een wereldwijde 
bijeenkomst van jongere 
scouts, waar in de laatste 
editie van 2019 meer als 
40.000 scouts bijeen zijn 
gekomen uit 124 landen. 
En dit jaar zal Joris Over-
haus daar één van zijn. 
Voor de Dorpsomroeper 
heeft hij wat toelichting 
geschreven.

Veel plezier met de voor- 
bereiding Joris en we zijn 
benieuwd naar je avonturen 
deze zomer in Zuid-Korea. 

Meer Bomen Nu helpt de 
gemeente Sluis verder 
te vergroenen! We halen 
jonge zaailingen van 
bomen en struiken uit de 
natuur en geven ze weg 
aan de burgers, boeren en 
buitenlui. Wil je ook bij-
dragen aan meer bomen 
in onze gemeente? Haal je 
jonge boompjes op bij de 
tuinen van Groede. Wil 
je meer doen? We zoeken 
nog hulp om de boompjes 
uit te scheppen en uit te 
delen. 

Begin dit jaar heeft een 
groep enthousiaste vrij-
willigers jonge boompjes 
gered uit het Elderschans-
park in Aardenburg. 
Zaailingen die niet groot 
kunnen worden omdat 
ze te donker of te dicht 
op elkaar staan hebben 
we eruit geschept om ze 
een nieuwe plek te geven 
waar ze wel groot kunnen 
worden. Maar waar zijn 
die zaailingen gebleven? 
De meeste zijn naar de bo-
menhub in de Tuinen van 
Groede gebracht. Daar zijn 
ze tijdelijk ingekuild en 
wachten ze op die mooie 
nieuwe plek. 

Wat voor boompjes zijn er 
ingekuild? Op dit moment 
zijn er ruim duizend 
zaailingen van esdoorn, 
vlier(stekken), meidoorn, 
kardinaalsmuts, hulst, kas-
tanje en enkele vruchtdra-
gende soorten ingekuild. 
Binnenkort komen er nog 

veel wilgentenen beschik-
baar en we verwachten 
nog zeker duizend nieuwe 
boompjes te gaan oogsten, 
o.a. in IJzendijke. 

Op zaterdag 4 maart gaan 
we de boompjes die nog 
niet zijn opgehaald uitde-
len in de Tuinen van Groe-
de! Zet die datum alvast 
in je agenda; we delen uit 
van 10 tot 14 uur. 

Kun je niet wachten tot 4 
maart en wil je meer dan 
100 boompjes planten? 
Schrijf je dan in als plant-
locatie op de bomenplan-
ner zodat je de precieze 
voorraad kunt bekijken en 
direct boompjes kunt aan-
vragen bij de beheerder, 
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“Hoi, ik ben Joris Overhaus. 
Vanaf mijn 4de jaar zit ik al bij 

Scouting Oostburg. Dit jaar (2023) 
wordt een heel bijzonder jaar, want 

ik ga ik met mijn scoutingtroep en 
nog zo’n 40.000 andere scouts van over 

de hele wereld naar de World Scout Jamboree 
(WSJ). Dat is een wereldwijd Scoutingkamp dat 
om de 4 jaar in een ander land ergens op de 
wereld wordt georganiseerd, en dit jaar is dat 
in Zuid-Korea. Elke scout heeft maar één keer 

in zijn leven de kans om als deelnemer mee te doen 
aan de WSJ, want je moet tussen de 14 en 18 jaar oud 
zijn. We zijn 18 dagen weg, want naast de WSJ hebben 
we ook nog een aantal dagen om met onze troep door 
Zuid-Korea te reizen en meer van dit land te zien. 

Als voorbereiding op de WSJ hebben we de nodige kampen 
(gehad) om onze troep beter te leren kennen. In mijn 
troep zitten scouts vanuit heel Zeeland en een deel uit 
het westen van Brabant. Op de WSJ zijn er heel veel 
verschillende activiteiten te doen en worden er verschil-
lende optredens gegeven door bekende mensen uit dat 
land. Natuurlijk ga ik ook mee voor de activiteiten, maar 
waar ik zelf het meest naar uitkijk is het ontmoeten 
van nieuwe mensen en culturen. Ik hoop er veel vrienden 
aan over te houden en heb er ontzettend veel zin.”

Peter Leguit. 
www.meerbomen.nu/
ik-doe-mee/ikwilbomen/

Voor de uitdeeldag kunnen 
we wel wat hulp gebruiken; 
op vrijdag 3 maart bij het 
sorteren en het voorzien 
van labels en op zaterdag 
4 maart bij het uitdelen. 
Ook bij de oogstdag in het 
bunkerbos in IJzendijke en 
bij oogstdagen in de Braak-
man zijn nog vele handjes 
nodig. Heb je zin om lekker 
buiten bezig te zijn en bij 
te dragen aan meer groen 
in de gemeente Sluis? Via 
www.meerbomen.nu/ 
regios/zeeland kom je direct 
bij de agenda en kun je je 
inschrijven bij verschillende 
activiteiten om te helpen.

Boompjes van -Meer Bomen 
Nu- in de tuinen van groede
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De redactie werd laatst weer blij verrast door een 
stapeltje oude Dorpsomroepers die we aan onze 
collectie mochten toevoegen. uit de archieven van Piet 
klaaijsen kwamen nog een aantal Dorpsomroepers van 
meer dan 20 jaar geleden, uit de tijd dat we nog met 
guldens betaalden. altijd leuk om er dan even door 
te bladeren en warempel, ons oog viel op een 
artikel waardoor wat zaken uit het verleden 
als puzzelstukjes in elkaar vielen. 

lettertjes van het document 
was te lezen dat alle eieren 
gelegd door het hennetje 
van dit koppel en/of 
nakomelingen eigendom 
zouden worden van de 
Dorpsvereniging Groede. 
De vraag die we ons een 
kleine twee jaar geleden 
stelden was natuurlijk of 
de Dorpsvereniging nog 
in actief bezit was van 

de struisvogels en/of een 
(enorme) kudde nakome-
lingen. Ondanks intensief 
onderzoek bleef deze vraag 
onbeantwoord, totdat  
Piet Klaaijsen zijn Dorps-
omroepers bij ons aanleverde.

In de Dorpsomroeper uit 
het najaar van 2001 wordt 
door de redactie van des-
tijds (Monique Bouwens, 
William Florijn en Janien 
Hubregtsen) geschreven 
over het Kernbezoek van 
Burgemeesters en Wet-
houders aan Groede. Vele 
punten passeerden toen de 
revue, van het aanleggen 
van een zebrapad aan de 
Voorstraat tot het uitvoeren 
van politiecontroles in 
de Everaarslaan voor het 
harde rijden. Ons oog viel 
op de tekst onder het kopje 
‘Struisvogels Hertenkamp’, 
waar staat geschreven: 
“De struisvogels van 
het Hertenkamp wa-
ren geschonken door de 
Dorpsvereniging. Er was 
ons gevraagd of ze deze 
mochten verkopen daar 

Terug in de tijd met 
de Dorpsomroeper

ze niet meer als partners samen 
verder konden. De Dorpsvereniging is 
hiermee akkoord gegaan, mits ze voor 
de verkoopopbrengst nieuwe dieren 
kunnen aankopen”.

En zo vallen de puzzelstukjes dus 
in elkaar. De struisvogels zijn door 
relatieproblemen (als we dat zo 
mogen interpreteren, wel goed voor 
het verhaal..) verkocht en niet meer 
in het bezit van de Dorpsvereniging. 
Of er bij de aanschaf van de nieuwe 
dieren dezelfde kleine lettertjes zijn 
opgeschreven als destijds in het 
document van de struisvogels, is niet 
bekend bij de redactie. Maar laten we 
het erop houden dat het verhaal van 
de struisvogels bij deze in ieder geval 
is afgesloten. 

Via deze weg nogmaals hartelijk 
dank voor het aanleveren van de 
oude Dorpsomroepers. We zijn nog 
steeds op zoek naar oude Dorpsom-
roepers of natuurlijk Dorpsomroeper 
gerelateerde documenten. Mocht u 
als lezer misschien nog stukken uit 
het verleden hebben liggen die we 
mogen inzien, horen we het graag!

In de Dorpsomroeper editie 
van april 2021 schreven we 
over het officiële ontvangst- 
bewijs wat in ons bezit 
was gekomen, voor de 
2 zwartkopstruisvogels 
die de Dorpsvereniging 
in 1996 aan het Herten-
park had geschonken. 
Het betrof een hennetje 
en een haantje van zeven 
maanden en in de kleine 
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Winterbingo
verplaatst
In de laatste editie van 
de Dorpsomroeper stond 
vermeld dat de bingo bij 
v.v. Groede op 28 januari 
zou plaatsvinden. In goed 
overleg is besloten deze te 

verplaatsen naar zaterdag 
25 februari in de kantine 
van v.v. Groede. Het 
belooft weer een spette-
rende editie te worden met 
prachtige prijzen en als 
kers op de taart: 1 minuut 
gratis winkelen bij Jumbo! 
Aanvang 19:30u. 

Groede 1 op 
trainingsstage
Het eerste elftal van v.v. 
Groede heeft een bij-
zonder verloop van de 
competitie gekend. In de 
eerste 6 wedstrijden werd 
alleen de eerste wedstrijd 
gelijk gespeeld en de rest 
verloren, een schamele 1 
op 18, zoals de Belgen het 
zouden zeggen. Maar in de 
6 wedstrijden die daarop 
volgden werd er uit een 
ander vaatje getapt. Alleen 
tegen Koewacht werd er 
gelijk gespeeld en de rest 
werd gewonnen (o.a. tegen 
IJzendijke en Oostburg), 
een rijkelijke 16 op 18, 
zoals de Belgen het zouden 
zeggen. 

Wellicht is er inspiratie  
gehaald uit de ‘trainings- 
stage’ die Groede in januari 
heeft gehad in Londen. Het 

Creatieve jeugdtrainers

De winterperiode was nat en koud en 
de velden bleven gesloten. Maar dat 
weerhield de Groese jeugdtrainers er niet 
van om creatief de winterperiode door te 
komen met de jeugdelftallen. We zagen 
de ploegen uitwijken naar het strand, 
naar de zaal en zelfs op het ijs waren 
de jeugdelftallen samen gekomen. Een 
compliment voor de jeugdtrainers, top 
gedaan!

bezoeken van een wedstrijd 
in Engeland met de gehele 
selectie is ooit begonnen 
als een kantinepraatje, 
maar deze winter dan 
ook echt uitgevoerd. Met 
spelers en staf, 19 man in 
totaal, werd in Londen een 
wedstrijd van Watford FC 
tegen Blackpool bezocht. 
Op de eerste rij, kort aan 

het veld zag de selectie dat 
er met 2-0 gewonnen werd. 
Naast de wedstrijd was 
er dat weekend ook een 
culturele en culinaire tour 
door Londen. Zeer goed 
voor de teambuilding, dat 
zagen we bij terugkomst 
in Nederland terug in de 
resultaten op het veld!
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Touwtrekken op 
Koningsdag

Op Koningsdag, donderdag 
27 april, organiseert v.v. 
Groede op de voetbalvel-
den weer de Grote Groese 
Touwtrek Straat Prijs! Om 
17:00u zullen de deelne-
mers gewogen worden, 

waarna om 18:00u de 
eerste wedstrijden zullen 
plaatsvinden. Elk team 
mag weer 450KG wegen 
en voor elke vrouw in het 
team mag er 15 KG extra 
worden gerekend. Er zal 
weer worden gestreden om 
de Grote Groese Paptoarte, 
dus stel je team samen en 

geef je op bij Arno of Bart 
van den Hemel. Ook alle 
supporters zijn welkom, 
zowel tijdens de touw-
trekwedstrijden als tijdens 
de nabeschouwing in de 
kantine.
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liefst 70 
parkeerplek-
ken zou moeten 
herbergen. Nu ben ik 
niet zo ruimtelijk inge-
steld en heb ook nog niet 
daadwerkelijk mijn telraam 
erbij gepakt, maar dat er 
daar 70 parkeerplekken 
zijn lijkt me heel stug! 
Volgens de website van de 
gemeente Sluis zijn die er 
overigens wel, die geeft 
namelijk 3 plekken aan om 
te parkeren aan de Groese 
kust; Parking Tankval aan 
de Zeeweg (150 plaatsen), 
Parking Groese Duintjes 
Zeeweg (20 plaatsen) en 
Parking Puijendijk (70 
plaatsen). Voor de goede 
orde, Parking Walendijk 
bij de Beachhouse van 
900 plaatsen valt onder 
Breskens. 

Ik vermoed zomaar dat we 
er weer eentje te pakken 
hebben, eentje in de lijst 
van Euregiotuinen, de 
kantelweg in Nieuwvliet, 
de oeverloze upgrades van 
het centrum in Oostburg, 
het bruggetje van Sluis en 
de BR74 die met zijn 42 
meter lengte toch iets te 
groot bleek voor op het 
nieuwe visserijmuseum in 
Breskens. Ik heb het hier 
over investeringen en ideeën 
van de gemeente Sluis die 
wellicht toch nog eens een 
overdenking waard zouden 
zijn geweest. In ons eigen 
dorp hebben we sinds kort 
ook zo’n “Sluise Flop” en 
wel gelegen aan de Puijen-
dijk. En dan heb ik het niet 
over het gerealiseerde pro-
ject Waterdunen (alhoewel 
daar ook de meningen over 
verdeeld zijn, zeker nu die 
afgrijselijke hutjes en tentjes 
worden geplaatst). Nee 
ik heb het hier over DE 
parking van Waterdunen 
gelegen aan de Puijendijk! 
U weet wel, daar aan de 
oude waterzuivering, 
officieel de Noordweg 7 
locatie. 

In april 2020 werd hier een 
klap op gegeven door de 
gemeenteraad, op de plek 
van de oude waterzuivering 
zou een parkeerplaats wor-
den aangelegd dat maar 

Afijn, 
ze moesten 
natuurlijk 
iets doen om 
in 2020 de gehele 
gemeenteraad te overtuigen 
om hier geld tegen aan te 
gooien! Nu ben ik daar 
de afgelopen maanden 
toch wel met regelmaat 
voorbij gereden en heb 
eens bijgehouden hoeveel 
auto’s er elke keer op die 
parking staan. Nu mag u 
drie keer raden wat mijn 
conclusie is; een gemid-
delde van 0,65 auto’s per 
dag die daar op de parking 
staan. Dus je hebt theo-
retisch (want dat zegt de 
gemeente Sluis) plaats 

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 

voor 70 auto’s en er staat 
gemiddeld (volgens mijn 
bierviltjes berekening dan 
toch) 0,65 auto op. Dat is 
een bezettingsgraad van 
nog geen 1 hele procent. 
Dat moet je eens in een 
echt bedrijf doen, dat een 
hotelketen investeert in 
een nieuw hotel en van 
de 70 kamers er maar één 
kamer effectief verhuurd 
wordt en dan ook nog 
maar een paar maanden 
per jaar. Dan wordt je als 
hotelmanager toch op 

kwijt moest, dan zou ik 
het nog begrijpen. Maar ik 
geloof dat er een kilometer 
verderop in het dorp Groede 
zelf een schreeuwende vraag 
is naar parkeerplaatsen. In 
de zomer staat de Schuit-
vlotstraat, de Everaarslaan 
en de Markt bommetje vol, 
het is elk jaar weer hopen 
dat er niet een paar brand-
weerauto’s met spoed door 
moeten, want dan zou het 
wel eens kunnen dat er niet 
veel meer te blussen valt als 
ze arriveren. 

Nee, dat geld hadden ze 
gewoon beter gestopt in 
een upgrade van de parking 
aan ’t Torentje. Met dat 
geld hadden we hier een 

ondergrondse parking 
van kunnen bou-

wen onder de 
huidige 

de  Dorpsomroeper 27

Budget “parkings
              bouwen”

staan-
de voet 
ontslagen of 
ben ik nu gek?

Kijk, en als de gemeente 
Sluis nu een overschot 
aan geld had in het budget 
“parkings-bouwen” en het 

natuurlijk ook een bewaakte 
ondergrondse parking onder 
het kerkhof. Dan hangen 
we daar bordjes op met “Gij 
zult niet stelen, er wordt 
van bovenaf op u gelet”. 
En wedden dat we dan wel 
effectief aan 70 parkeer-
plekken gaan komen, u 
mag mijn telraam ervoor 
gebruiken. We maken die 
parking gratis voor iedereen, 
in het kader van Gastvrij 
Groede. Hoe mooi zou dat 
zijn, de markt auto-vrij 
en de Schuitvlotstraat en 
Everaarslaan een heel jaar 
toegankelijk voor brandweer 
en ziekenauto’s. 

Eindelijk eens geld van de 
gemeente Sluis dat nuttig 
besteed zal worden. Ben 
benieuwd wat uw mening 
is over dit lumineuze idee 
van me, ik hoor het graag. 
Zoek me maar eens op, u 
weet me ondertussen wel 
te vinden daar op d’n Oek 
van de Straate. Er is in de 
buurt wel niet veel plek 
om uw auto te parkeren 
als u me komt opzoeken, 
maar ik weet nog wel een 
parking iets verderop met 
70 plekken. Ben met de 
gemeente Sluis overeen-
gekomen dat ik een paar 
plekken mag gebruiken 
voor mensen die me willen 
komen opzoeken op d’n 
Oek van de Straate, de 
gemeente bood me hier 69 
plaatsen voor aan. 

S.Z.

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. 

parking. Maar ook onder 
de gymzaal en onder de 
Meerstromenschool, met 
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Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden. Hieronder een korte 
fotoreportage van gebeurtenissen 
uit de afgelopen periode. 

FOTO
COLLAGE

AFBrEkEn 
GEmEEnTEsCHuur
Er is lang over 
gesproken, maar 
begin januari is er 
dan toch begonnen 
aan het project 
‘Gemeenteschuur’. 
Het ging ineens 
erg snel en het 
gebouw was al 
snel met de grond 
gelijk gemaakt. De 
komende maanden 
zullen er 4 nieuwe 
woningen gebouwd 
worden op deze 
plek. 

niEuwjAArsrECEpTiE 
BrOuwErsLOkAAL
Begin januari was de 
nieuwjaarsreceptie in 
het Brouwerslokaal. 
De opkomst was niet 
groot, maar Gino en de 
Bulldozerband zorgden 
ervoor dat het zeker 
geen saaie middag 
werd. 
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Snoeiseizoen
De windsingel rond de tennisbaan is 
inmiddels weer gesnoeid. Dit wordt om 
de 2 jaar gedaan om te voorkomen dat de 
takken door de omheining groeien. 
Op een zaterdagmorgen in januari werden 
door een groepje vrijwilligers de takken 
versleept en netjes op hopen klaar gelegd 
om te versnipperen. Ook werd er die morgen 
gezellig bijgepraat tijdens een bakje koffie 
met een appelflap, want die hadden ze 
meer dan verdiend na al dat gesjouw. 

aLV
De algemene ledenvergadering is gepland 
op vrijdagavond 10 maart in de tennis- 
kantine. Hiervoor zijn jullie van harte 
uitgenodigd (als jullie niet te moeilijke 
vragen stellen..). Aanvang 19:30 uur.

Vorst op de banen
Door de vorst periode half december, zijn 
de tennisbanen opgevroren. Dit wil zeggen 
dat de lijnen uit de banen een beetje naar 
boven gedrukt worden en de bovenlaag 
van de gravel los komt te liggen, waar-
door de tennisballen niet meer stuiteren. 
Maar geen paniek, zodra het weer het 
een beetje toelaat, willen we op baan 1 
en 2 de lijnen weer op hun plaats trillen 
met een trilplaat, en daarna beide banen 
verschillende keren aandrukken met 
een soort wals. Ook baan 3 krijgt deze 

behandelingen, maar die willen we ook 
nog eggen om de waterdoorlaatbaarheid 
te bevorderen. Daarvoor moeten eerst alle 
lijnen eruit en het net moet gedemonteerd 
worden. Daarna wordt er nog een beetje 
nieuwe gravel over verdeeld, zodat we er 
weer een heel seizoen tegenaan kunnen.

 
tennislessen en 
competities
De deadline om je aan te melden voor 
de tennislessen is inmiddels verstreken. 
Maar als je nog een berichtje stuurt naar 
info@con-forza.nl kunnen we kijken of er 
nog ergens een plaatsje vrij is. De lessen 
zullen starten op dinsdag 18 april.
 
Wat betreft de voorjaarscompetitie, hiervoor 
is op de vrijdagavond het damesteam 
ingeschreven. En op de zaterdag willen de 
heren (na een paar jaar afwezigheid) het 
weer eens proberen.

Veel succes allebei, maar vooral veel plezier, 
want daar gaat het tenslotte toch om.
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Met dankbaarheid in 
ons hart, kunnen we 
jullie vermelden dat we 
als Stichting afgelopen 
jaar een bedrag van 
ruim € 4.500,- mochten 
overmaken naar onze 
goede doelen. Heel 
hartelijk dank voor 
jullie steun op wat 
voor manier dan ook.

We gaan gewoon op deze 
manier door, dus breng 
vooral jullie metalen en 
kapotte apparaten.

Hartelijke groet,
Arjan en Karin de Hullu

Mr. A. Roeststraat 10 
in Groede 
06-36366707
 



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.

iets te morren?
Een kromme stoeptegel, een omver- gereden paaltje, een verstopt riool, een kapot bankje, een verdwenen verkeers-bord, wateroverlast, een verzakking in de weg, noem het maar op. U kunt dit eenvoudig melden bij de gemeente Sluis middels een MOR (Melding Openbare Ruimte). Via de website van de gemeente  Sluis of als u “MOR Sluis” in typt bij Google, kunt u een melding doen.  U wordt dan netjes op de hoogte  gehouden van de afwikkeling.MOR (Melding Openbare Ruimte) viawww.gemeentesluis.nl/Inwoners/

Melding_doen
Defecte lantaarnpaal via 

www.ovstoringzeeland.nl

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. 

Geslaagde mid-
winter middag 
Op 13 december van het 
afgelopen jaar hield Soos 
Groede haar Midwinter 
middag. Het was met 
recht midwinter want 
het had tot min 7 graden 
gevroren en overdag bleef 
het ook onder nul. Dit 
weerhield echter onze 
bezoekers niet richting 
Soos te gaan.
 
Rini Fenijn uit Nieuwvliet, 
ook wel bekend onder 
zijn artiesten naam Ferini, 
trad deze middag voor ons 
op. Zijn optreden bestond 
o.a. uit (liefdes)liedjes 
zingen waarbij hij zichzelf 
begeleidde op gitaar. Daar-
naast plaatste hij ook een 
“boom” in de zaal waarin 
hij allerlei attributen hing 
die over de liefde gingen, 
en waar Rini dan weer wat 
over vertelde. Rini zong 
ook over gebeurtenissen 
uit zijn jeugd, met voor de 
toehoorders vaak herken-
bare zaken. Tussendoor 
ook nog een quiz met 

bijzondere voorwerpen 
uit vervlogen tijden. 
Er werd een voorwerp 
getoond waarbij Rini 
twee verhalen vertelde 
waarvoor het voorwerp 
diende. Soms had maar 
één persoon in de zaal 
het goede antwoord, 
wat natuurlijk tot wat 
hilariteit leidde. Het was 
een mooi optreden met 
een leuke interactie met 
de zaal.

Na het optreden was er 
tijd voor een versnapering, 
waarna er een verloting 
gehouden werd. Rond vijf 
uur werd het tijd voor een 
aperitiefje waarna er een 
drie gangen menu geser-
veerd werd. Het Overleg 
had in samenspraak met 
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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

informatie gezocHt
over touwsLagers

De redactie is op zoek naar meer 
informatie over de Touwslagers die 

vroeger in Groede hun beroep hebben 
uitgeoefend. De lange smalle tuinen in 
de Molenstraat zouden de thuisbasis 

vormen van de Groese touwendraaiers, 
die touwen maakte voor de Visserij in 

Breskens. Mocht u hier meer informatie 
over hebben, neem dan contact op met 
de redactie. Dat kan uiteraard persoon-

lijk of per mail: dorpsomroeper@
gmail.com. 

het Soos bestuur een menu 
samengesteld dat bij de 
bezoekers zeer goed in de 
smaak viel.

Na de maaltijd werden 
er gezamenlijk een aantal 
bekende kerstliedjes 
gezongen. Gelovig of niet 
gelovig, iedereen zong uit 
volle borst mee.

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

27 mei
Foodtruck Festival 
op camping Harderzee

10 juni
Groede Live! concert 
The Juke Joints

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 vrijblij-
vend 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. 

25 februari
Bingo in de kantine 
van v.v. Groede
Aanvang 19:30

4 maart
Uitdeeldag  
Meerbomen Nu 
bij de Tuinen van Groede
Zie p.21

10 maart
Algemene Leden  
Vergadering 
LTV Con Forza

11 maart
NL Doet in Groede
Zie p.4

11 maart
New masters on tour 
met Chisa Kitagawa
Optreden van deze  
Japanse violiste in de 
Grote Kerk te Groede

6 tm 10 april
Kermis in Groede
Zie p.7

27 april
Koningsspelen 
bij v.v. Groede
zie p. 11

27 april
Touwtrekken 
bij v.v. Groede
zie p.25

29 april
Groede Live! concert 
The Gumbo Kings

Kijk op groede.net voor een 
uitgebreide activiteitenkalender

aanleverdata 
Dorpsomroeper 2023

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

> 2e uitgave
 25 maart
 15 april

activiteiten 
in Groede

> 3e uitgave
 25 juni
 15 juli

> 4e uitgave
 25 september
 15 oktober

> 5e uitgave
 25 november
 15 december

  Uiterlijke aanleverdatum    In de brievenbus




