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Groede in 1000 jaar

door Raymond de Frel

Groede ademt geschiedenis. Niet alleen het dorp zelf, maar ook de wijde omgeving. De
eerste dijk is aangelegd in 1100, de laatste in 2009. In Groede zelf herinnert het beeld
van Jacob Cats aan het verleden, in de polders laten fraaie kreken de historie herleven.

Parkerende vrachtauto’s in
Waterlandkerkje kent felle
vóór- en tegenstanders
tegenwerkende Randstad-krachten, die vanwege hun financiën
een goedkoop huis in het mooie
Zeeuwse kopen en het daar dan
‘even’ gaan regelen.”
Reageerder ‘Kerkjenaar’ durft
zelfs te reppen over de ‘stadsen tegen de plattelanders’. Kerkjenaar
vindt dat de chauffeur niet moeten klagen. „Alleen maar omdat
meneer de chauffeur iets vroeger
uit zijn bed moet. Er zijn mensen
die de fiets nemen om naar hun
werk te gaan. Dus deze chauffeur
is wel een beetje lui.”
Er werd nogal met modder gesmeten. Gedupeerde chauffeurs zouden in de vroege ochtend bij wijze van protest klagers wakker toeteren, een ander vindt dat de
chauffeurs de klagers maar eens
op een flinke lading zand moeten
trakteren en ‘pieter’ opteert om
de klagers naar een bejaardentehuis te sturen.
U merkt het al: de vrachtwagens
maken heel wat tongen los. En
dat zal ongetwijfeld nog wel even
zo blijven. Ook al probeert chauffeur Ronny met een reactie onder
het internetbericht zelf een einde
te maken aan de discussie. „Twee
bewoners hebben gewonnen van
het hele dorp, dus twee families
hebben wat te vieren. Hiep, hiep,
hoera, dat hebben we fijn voor elkaar. O ja, de landbouwer is van
plan te vragen wanneer zijn aardappelen eruit mogen. En ook of er
misschien zomertarwe in mag
van jullie. Discussie vanaf nu gedaan, ik wil het er niet meer over
hebben. Get a life!”

Reageer ook op artikelen
op de website van de
PZC. Post uw bijdrage onderaan een bericht.

Sluise partijen peilen meningen
bevolking tijdens ‘coalitiecafé’
OOSTBURG – De Sluise coalitie

houdt donderdag 29 maart vanaf
19.30 uur coalitiecafé in de Rabozaal van het Ledeltheater. Aan de
hand van prikkelende stellingen
kunnen inwoners in discussie
gaan met wethouders en raadsleden van de coalitiepartijen CDA,
VVD, PvdA, D&T en D66.
Na de verkiezingen beloofde de geformeerde Sluise coalitie dat ze
jaarlijks verantwoording zou afleg-

almanak

gen voor het beleid. Burgers mochten en konden in het coalitiecafé
vragen stellen, ideeën opperen en
in discussie gaan met raadsleden
en wethouders en zodoende een
‘bijdrage leveren aan het toekomstig beleid’ van de gemeente.
Stellingen als ‘landbouw is ook natuur’ en ‘kleine scholen moeten
zo snel mogelijk dicht’ zullen vanaf 19.30 uur vermoedelijk voor felle debatten zorgen.
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Whiiiii! Op weg van school naar het
werk realiseerde ze zich dat ze het ondergoed nog op haar hoofd droeg: In
het handschoenenkastje ermee.
Veel later op de dag haalde ze haar
auto op, die een APK had ondergaan. ,,Ik heb het kentekenbewijs in
het handschoenenkastje gelegd”,
sprak de glimlachende automonteur.
Whaaaa!
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Slipje
Ze is nogal chaotisch, die medewerkster van dat Middelburgse kantoor.
Vooral ’s morgens als er in hoog tempo wordt gedoucht, gekleed, ontbeten en de kinderen naar school worden gebracht. Voor het gemak doet
ze dan altijd een elastiekje in heur
haar. Die ochtend kon ze zo’n ding
niet vinden. ‘Vooruit, een slipje dan
maar. Dat is ook elastisch’.

Breskens
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Donja Odijk en Rolant Quist | foto’s Harmen van der Werf
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eesluizen, ontpoldering,
een tweede kerncentrale ... U maakt zich op onze website druk over tal
van belangrijke zaken. Maar het
wordt pas echt spannend als het
gaat om het parkeren van vrachtwagens in Waterlandkerkje.
Chauffeur Ronny van de Kerkhove maakte zich druk over een klagende bewoner, die ervoor heeft
gezorgd dat hij zijn voertuig niet
meer bij ‘de blauwe loods’ in de
Torontostraat kan parkeren. Deze
overbuurvrouw ervoer geluidsoverlast, dus vroeg ze de gemeente
Sluis in te grijpen. Van de Kerkhove parkeert zijn wagen daarom nu
buiten het dorp, in de polder. Hij
vreest dat zijn cabine daar binnen
de kortste keren wordt opengebroken. Van de Kerkhove heeft weinig begrip voor de klacht, ook omdat op deze locatie meerdere
chauffeurs al sinds jaar en dag
hun vrachtauto’s stallen.
Het internetbericht resulteerde al
snel in ruim dertig reacties, die
zijn op te delen in twee kampen:
sympathisanten van de chauffeurs én steunbetuigingen aan de
klager. De tegenstanders van de
klager beroepen zich al snel op
een sentimenteel argument: de
klager zou geen Zeeuws-Vlaamse
roots hebben. „Jammer dat in
zo’n kleine gemeenschap zo weinig verdraagzaamheid is, met dit
soort vetes als gevolg. Als je voor
de rust naar een dorp komt en
aan de industriezijde een woning
koopt, dan denk ik dat je sowieso
zelf de problemen opzoekt”,
schrijft ‘inwoner’. Over verdraagzaamheid gesproken, ‘inwoner’
toont zich meteen na voorgaande
opmerking op dit vlak ook niet
van zijn sterkste kant.
„Heren/chauffeurs, succes met de
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1. Platte Putje
2. Groede dorp
3. Grote Kerk
4. Markt
5. Jacob Cats
6. Vlaemsche Erfgoed
7. Lutherse kerk
8. Geuzendijk
9. Barendijk
10. Biosfeer
11. Kasteelberg
12. Nieuwerkerkse kreek
13. Scherpbier
14. De Blikken
15. Marolleput
16. Krabbedijk
17. Nieuwerkerkse kreek
18. Torenhoeve
19. Schoondijkse weg
20. Baarzandsekreek
21. Kruisdijk
22. Boerenhol
23. Boerenhof
24. Hoerenkreek
25. Nolletjesdijk en Hogendijk
26. Zwartegatse kreek
27. Nieuwe Zwartegatse dijk
28. Groede Podium
29. Catshoeve

Speed of life
2 dvd-box
Nog nooit werd de natuur zo wonderschoon in beeld
gebracht. Met maar liefst 3.000 beelden per seconde hebben meerdere “high speed camera’s” de meest spectaculaire acties van vele prachtige dieren weten vast te leggen.
In extreme close-ups en in de beste beeldkwaliteit mogelijk
ziet u haarscherp wat voorheen niet waarneembaar was.
Zie onder andere hoe een arend in volle vlucht zijn prooi
pakt, hoe een kikker een bidsprinkhaan grijpt en hoe een
ratelslang wordt verrast door een koningsslang. Speed of
Life is met recht de natuurdocumentaire van het jaar!
Speelduur 130 minuten, Nederlands ondertiteld.
Adviesprijs € 19,95

Lezersprijs € 12,95*
* exclusief verzendkosten.

pzc.nl/webwinkel
categorie / dvd’s en games
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Zwingastvrouwen
Astrid van Damme (foto) van mini-camping Het Platte Putje bij Groede maakte, met
Nathalie en Christianne de Maertelaere van mini-camping Boerenhof in Boerenhol, de
fietsroute Groede in 1000 jaar in kader van cursus gastvrouw/gastheer Zwinstreek.

Verrassing zit
in slotakkoord
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Weerman Jos Broeke kondigt op
de radio bij Omroep Zeeland
‘de mooiste dag van het jaar’
aan. „Tot nu toe”, voegt hij er
wijselijk aan toe. Tijd om de
fiets te pakken om een splinternieuwe route te verkennen,
Groede in 1000 jaar.
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door Harmen van der Werf

O

p internet circuleert
de fietsroute al een
tijdje. Toch is Astrid van Damme
van Het Platte Putje
bij Groede verbaasd als een liefhebber zich meldt. Het lijkt nog niet
de bedoeling dat die wordt verreden. Komende maandag eindigt in
het Belgische Damme de cursus
Gastheer en gastvrouw van de Zwinstreek. Pas dan is het officieel. En
wie weet heeft Astrid met haar
mede-ontwerpers Nathalie en
Christianne de Maertelaere uit
Boerenhol wel één van de beste
drie arrangementen gemaakt. De
kans is aanwezig.
En die kans is niet alleen aanwezig
omdat iedereen altijd kans maakt.
Het enthousiasme van de maaksters voor hun streek straalt af van
hun 38 kilometer lange fietsroute.
Ze brengen de onverwacht rijke
historie van Groede en omgeving
tot leven. „Met dank aan Huib van
Iwaarden van de supermarkt in
Groede”, merkt Astrid direct op.
„Hij is een levende encyclopedie
als het om de geschiedenis van
Groede gaat.” Ze is er zelf ook
door gegrepen. „Waar komt de
naam Zwartegatse Kreek bijvoorbeeld vandaan? Dat is aardig om te
weten.”
Het Platte Putje aan de Woordweg
is het startpunt van de ontdekkingstocht. De route is te rijden
met satellietnavigatiesysteem gps,
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Fons Roctus en Piet de
Cock uit Hulster raad
door Sheila van Doorsselaer
HULST – Fons Roctus (75) en Piet

de Cock (76) nemen na een jarenlange carrière per 1 april afscheid
van de Hulster politiek.
De politieke loopbaan van Roctus
uit Kloosterzande begint in 1970,
waar hij raadslid was in de toenmalige gemeente Hontenisse. In
de raadsperiode 1998 tot 2002 is
hij er ook wethouder financiën
voor de partij Algemeen Belang geweest. Na de gemeentelijke herindeling in 2003 komt hij weer een
periode terug als raadslid voor Algemeen Belang in de gemeenteraad van Hulst en in 2010 werd hij

wederom met voorkeursstemmen
in de raad gekozen voor de fusiepartij Algemeen Belang Groot
Hulst. Nu is het echter mooi geweest. De Cock uit Nieuw Namen
zit sinds 1994 in de Hulster gemeenteraad. Eerst namens Groot
Hulst en sinds 2010 namens Algemeen Belang Groot Hulst.
Bij de gemeente is de brief, waarin
beide heren aangeven hun zetel beschikbaar te stellen, nu in behandeling. Volgens de kieslijst zou Hulstenaar Aloïs de Deckere (78) in de
raad komen, maar die geeft te kennen dat niet meer te ambiëren.
Toon Maas en Marina Strooband
zijn volgende op de lijst.

www.pzc.nl

van internet te plukken op
www.routeyou.com/route/view
/404612/fietsroute-groede-in1000-jaar.nl, of gewoon met een
kaartje in de hand. Wel zo eenvoudig, al moet je wel goed opletten.
Allereerst is het dorp Groede aan
de beurt, met de fraaie Grote Kerk
die, rijdend door de polder, steeds
een baken blijft. Groede is gelukkig in de Tweede Wereldoorlog gespaard gebleven als Rode Kruisvluchtelingendorp.
Jacob Cats zetelt onder de Grote
Kerk, in brons. De dichter en politicus heeft rond Groede veel geld
verdiend met inpolderingen, maar
wie had dat anders moeten doen?
Niet alle sporen van natuur- of
menselijk geweld heeft hij overigens kunnen laten uitwissen. Her
en der zijn nog oude waterlopen
te vinden, kreekresten, nu vaak natuurgebieden. In combinatie met
‘gewoon’ akkerland zorgen ze voor
de juiste, spannende verscheidenheid. Zoals natuurgebied De Blikken bij Scherpbier, de buurtschap
die eindelijk met een - mooi - fietspad van Groede naar Oostburg is
‘ontsloten’.
Helaas zijn enkele stukjes in de
route, zoals een deel van de Henricusdijk bij Scherpbier, niet geasfalteerd. Op een wielrenfiets is dat
niet lekker; van de andere kant, zo
waren alle wegen vroeger. Gelukkig komt er geen landbouwtrekker
voorbij die stofwolken veroorzaakt. Boeren zijn volop op het
land bezig. Aan de Torenweg tussen Groede en Schoondijke worden aardappelen gepoot. De oostenwind is nog behoorlijk fel. Snel
richting Boerenhol - naar Boere’
nol; een nol is een zandrug - en
richting de kust, waar bijna aan
het einde een verrassing wacht.
Dwars door de Zwartegatse Kreek
is een fietspad aangelegd. Daar doe
je het voor, 38 kilometer fietsen,
voor zulke briljantjes.

Dethon-medewerkers demonstreerden tegen nieuwe Wet Werken naar
Vermogen. Zie www.pzc.nl/video.

KLASSENWERK
Lees alle vorige afleveringen van de
rubriek Klassenwerk op de website!
www.pzc.nl/klassenwerk
TIPS NAAR redtern@pzc.nl

Zet uw foto in een album op
www.pzc.nl/foto

Kanaalweg 83 4401 PE Vlake • 0113 38 16 62
info@pekaar.com • wwww.pekaar.com

HEIKANT

Inbouwapparatuur bij
garagebedrijf gestolen
Tussen dinsdagavond 20.15 uur en
woensdagochtend 08.00 uur is er
ingebroken in een garagebedrijf in
Heikant.
Uit het pand zijn gereedschappen
en elektrische inbouwapparatuur
met een totale waarde van vele duizenden euro’s weggenomen. Er is
een ruit vernield.

HULST

Scoutingactiviteiten
op Grote Markt
Scouting ’t Jagertje Hulst houdt
morgenmiddag Scout It Out op de
Grote Markt in Hulst.
Tijdens deze middag kunnen kinderen allerlei scoutingactiviteiten
doen, waaronder reuzetwister,
marshmallows roosteren en een
mega-stoelendans. De scoutingmiddag start om 13.00 uur.

SCHOONDIJKE

‘Oefening Kweekt
Kunst’ treedt op
In dienstencentrum de Moaneblusser in Schoondijke trakteert muziekvereniging ‘Oefening Kweekt
Kunst’ de bezoekers morgenavond
op een muzikale avond.
De muzikanten spelen zowel marsmuziek als muziek van Michael
Jackson.
Het concert begint om 19.30 uur en
de toegang is gratis.

TERNEUZEN

Kraampjesmarkt op
koopzondag centrum
De maandelijkse koopzondag in
het centrum van Terneuzen wordt
zondag voor het eerste gecombineerd met een kraampjesmarkt.
Op de Markt staan van 12.00 tot
18.00 uur 54 kramen, met een totale lengte van ruim 220 meter. Het
aanbod is breed: kleding, planten,
curiosa en lekkernijen uit de Hollandse, Surinaamse en Thaise keuken. De winkels zijn geopend van
13.00 tot 17.00 uur.

Geen wateroverlast bij
breder Schipdonkkanaal
door Wout Bareman

VIDEO

• natuursteen tegels
• gebakken klinkers
(nieuw en herbruik)
• vijverranden

TERNEUZEN – In het Vlaams parle-

ment zijn twee studies gepresenteerd die duidelijk maken dat een
eventuele verbreding van het
Schipdonkkanaal, net over de
Vlaams-Zeeuws-Vlaamse
grens,
niet leidt tot overstromingen of anderzijds watertekort. De waterhuishouding in de Vlaamse grensstreek baart deskundigen al jaren
zorgen.
De afvoermogelijkheden zijn gebrekkig. Er moet al te vaak een beroep worden gedaan op het Kanaal Gent-Terneuzen en de sluizen in Terneuzen voor het spuien

van het overtollige water uit het
Vlaamse achterland. En dat wekt
weer irritatie bij de scheepvaart.
Langdurig spuien via de sluizen
leidt tot soms lange wachttijden.
Verbreding en verdere aanpassing
van het Schipdonkkanaal tussen
Deinze en Zeebrugge is van levensbelang voor de ontsluiting naar
achterland van de haven van Zeebrugge. Die haven wordt op die
manier ook aangesloten op de Seine-Scheldeverbinding, die in 2018
in gebruik moet worden genomen. De aanpassing van het Schipdonkkanaal stuit echter al jaren op
felle protesten van met name de
milieu- en natuurorganisaties.

