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Agenda
•	 19	oktober	Oktoberfest	55+
•	 19	oktober	Oktoberfest
•	 20	oktober	Herfstparty	XXL
•	 17	november	Jubileum	Muziekvereniging	“Nooit	Gedacht	Graauw”
•	 Elke	dinsdag	13.00	uur	KBO:	Jokeren
•	 Elke	woensdag	13.00	uur	Graauw	leeft
•	 Elke	woensdag	14.30	uur	Gymnastiek	en	bewegen
•	 Elke	donderdag	13.30	uur	KBO:	Bieden
•	 Elke	vrijdag	13.45	uur	KBO:	Koersbal
•	 Plastic:	op	woensdag	in	even	weken
•	 Groene	bak:	op	donderdag	in	oneven	weken
•	 Grijze	bak:	28	juni;	26	juli;	23	augustus;	20	september;	18	oktober;	15	november;	13	december
•	 Papierbak:	6	juli;	3	augustus;	31	augustus;	28	september;	26	oktober;	23	november:	21	december

Uw	activiteit	ook	op	de	agenda	van	of	in	de	Dorpswijzer	van	februari	-	mei	2019?
Stuur	voor	15	januari	een	mailtje	naar	dorpswijzergraauw@gmail.com

Een	berichtje	op	de	facebook-pagina	van	Graauw-Paal-Zandberg?
Stuur	een	mailtje	met	het	bericht,	liefst	voorzien	van	een	leuke	foto	of	afbeelding,	
naar	dorpswijzergraauw@gmail.com
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Sociaal zorgplan Graauw en omstreken

Het	sociaal	zorgplan	Graauw	heeft	
als	 werkgebied,	 Zandberg	 –	 Paal	
–	Graauw		en	de	omliggende	pol-
ders.
De	doelstelling	van	het	plan	is	om	
éénvoudige	hulp	“dicht	bij	de	deur“	
te	verlenen.

U	 moet	 dan	 denken	 aan	 bood-
schappendienst,	 hulp	 bij	 internet,	
telefooncirkels,	 lotgenotencontact,	
bemiddeling	 huishoudelijke	 hulp,	
bezoek	 vereenzaamde	 mensen,	
kleine	klusjes-hulp,	beantwoorden	
van	vragen	op	het	gebied	van	de	
wmo,	 vragen	 over	 levenseinde,	
hulp	 bij	 aankleden,	 	 hulp	 bij	 dok-
tersbezoek,	 hulp	 bij	 vragen	 over	
pgb,	bezoeken	van	ouderen,		in	sa-
menwerking	met	Hulst	voor	elkaar	
het	houden	van	inloop	spreekuren,	
hulp	aan	statushouders	enz.	enz.
Uiteraard	 zijn	 alle	 hulp-	 of	 zorg-
vragen	die	zich	voordoen	ter	zake	
doende.

Wij	 beseffen	 ons	 terdege	 dat	 er	
niet	 voor	 alles	 een	 oplossing	 is,	
maar	we	denken	wel	dat	als	we	het	
principe,			“Voor	bewoners	–	Door	
bewoners“		hanteren,	we	een	heel	
eind	kunnen	komen.

Voor	uitgebreide	informatie	kunt	u	
terecht	op	onze	website:
www.sociaalzorgplangraauw.nl

Wilt	u	zich	aanmelden	als	vrijwilli-
ger	of	heeft	u	een	zorgvraag?
Via	email:
zorgplangraauw@gmail.com		
of	via	telefoon		06-36195070	(Mar-
ja	Snoeren)	of
telefoon	0114	851420	 (Wieger	de	
Valk)	kunt	u	terecht	met	al	uw	vra-
gen	of	opmerkingen.

Ook	 kunt	 u	 terecht	 op	 de	 inloop-
spreekuren	 van	 het	Sociaal	 zorg-
plan	 Graauw,	 in	 samenwerking	
met	 Hulst	 voor	 elkaar	 die	 gehou-
den	worden	in	het	dorpshuis.

Voor	 tijden	en	datums	zie	de	 info	
op	 de	 website	 van	 Dorpsraad	
Graauw.

Sociaal Zorgplan Graauw
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“ Art en Route ” Graauw
Art	 en	 Route	 is	 een	 permanente	
opstelling	van	beelduitingen	in	pri-
vétuinen	 van	 inwoners	 van	 onze	
dorpen	Zandberg,	Paal	en	Graauw.
Via	 een	 QR-code	
kunt	 u	 de	 volledige	
route	volgen	en	alle	
beelduitingen	 bekij-
ken.

De	bedoeling	van	deze	permanen-
te	kunstroute	is	beginnende	en	ge-
vestigde	kunstenaars	een	volledig	
gratis	podium	te	bieden	in	de	open	
lucht.

Iedere	 beeldend	 kunstenaar	 kan	
volledig	gratis	een	beelduiting			op	
de	route	laten	plaatsen,	net	als	bij	
het	 jaarlijkse	 kunstweekeinde	 zijn	
er	totaal	geen	kosten	aan	verbon-
den.
Bent	u	geïnteresseerd	?	Richt	dan	
uw	melding	naar;
secdorpsraadgraauw@gmail.com	
of	tel.	0114-851420

Helaas	 voor	 ons	 allen	 gaat	 het	
parkje	sluiten,	de	grond,	eigendom	
van	Woongoed,	 was	 ons	 in	 tijde-
lijk	 gebruik	 gegeven	 (pauze-land-
schap).

Woongoed	 heeft	 aangegeven	 de	
grond	 te	 gaan	 verkopen	 tbv	 de	
bouw	van	vier	á	vijf	woningen.

Wij	zijn	rustig	aan	bezig	het	park-
je	 te	ontruimen,	een	tweetal	beel-
den	zijn	verkocht,	een	tweetal	her-
plaatst	en	twee	beelden	zijn	terug	
naar	 de	 desbetreffende	 kunste-
naar.

Voor	twee	beelduitingen	zij	we	op	
zoek	naar	een	nieuwe	plaats	op	de	
route.

Voor	het	“theatertje”	zijn	we	in	over-
leg	met	de	gemeente	om	te	bezien	
wat	 een	 passende	 nieuwe	 plaats	
zal	zijn.

Vanaf	deze	plaats	bedanken	wij	de	
“bouwers”	van	het	parkje	voor	hun	
inzet	en	toewijding.
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Rest	mij	nog	een	op	de	route	expo-
serende	kunstenaar	uit	 te	 lichten,	
deze	keer	:

Angelique Saman

Angelique	is	een	begaafd,	veelzij-
dig	autodidactische	kunstenares.
Zij	houd	zich	bezig	met	schilderen,	
beeldhouwen	 en	 het	 maken	 van	
plastieken	en	objecten.
Zij	werkt	graag	met	kinderen	die	ze	
helpt	hun	eigen	creativiteit	 te	ont-
wikkelen,	ook	op	één	van	de	kunst-
routes	 waren	 haar	 work-shops		
voor	kinderen	zeer	druk	bezocht.

Haar	beelduitingen	zijn	zeer	divers,	
van	 wandvullende	 schilderijen	 tot	
in	het	beton	gieten	van	erg	mooie	
“Blades”,	 die	 ook	 op	 de	 route	 te	
bewonderen	zijn.

Eén	van	de	laatste	projecten	is	het	
beschilderen	van	een	trafo	kast	in	
de	 Jacintastraat	 met	 hagedissen,	
voorwaar	een	zeer	veelzijdige	cre-
atieveling.
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Kerkgebouw Graauw
Hoe	het	verder	moet	met	het	kerk-
gebouw	 is	 volstrekt	 onduidelijk.	
Het	 is	 thans	 wachten	 op	 de	 uit-
komst	van	het	onderzoek	naar	de	
mogelijkheden	 tot	herbestemming	
van	het	gebouw		

Of	de	beoogde	datum	van	28	au-
gustus	2018	wordt	gehaald	 is	on-
zeker.	En	wat	daarvan	de	gevolgen	
zijn	 voor	 het	 verdere	 verloop	 van	
de	 gesprekken	 over	 het	 behoud	
van	het	gebouw	is	onduidelijk.

Als	u	meer	wil	weten	over	de	histo-
rie	van	het	gebouw,	als	u	wil	weten	
om	 welke	 reden(en)	 het	 kerkge-
bouw	als	rijksmonument	is	aange-
wezen	bezoek	de	webstek	van	de	
Organisatie	die	zich	inzet	voor	het	
behoud,	www.kerkgraauw.nl	.

Namens	de	Organisatie
Karel	Flos
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Oktoberfest
GRAAUW	 –	 Na	 het	 succes	 van	
voorgaande	 jaren	 organiseert	 de	
stichting	 Graauwrock	 dit	 jaar	 we-
derom	 het	 oktoberfest	 op	 vrijdag	
19	en	de	Herfstparty	XXL	op	zater-
dag	20	oktober	op	de	sportvelden		
te	Graauw.
Daags	na	het	al	eerder	aangekon-
digde	oktoberfest	en	de	senioren-
middag	met		Zugabe,	“Ut	Mag	Hin	
Noam	Èn”		en	DJ	Eric	staat	de	tent	
bol	van	muzikaliteit	en	LOL.

Op	 20	 oktober	 a.s.	 is	 tijdig	 aan-
wezig	 zijn	 in	 de	 feesttent	 dit	 jaar	
een	MUST,	de	avond	wordt	name-
lijk	om	20.00	uur	geopend	door	7	
uit	 Alabama	 afkomstige	 muzikale	
broers;”	The	Wetnecks”.
Al	 meerdere	 jaren	 graag	 gezien	
en	gehoorde	gasten	op	de	Zwarte	
Cross.	Met	hun	mix	van	Bluegrass,	
Polka,	Country	en	Rock	&	Roll	krij-
gen	ze	ieder	feestje	op	gang.

Na	een	korte	pauze	zal	het	stokje	
overgenomen	 worden	 door	 BöK-
KERS!	 	Met	hun	opruiende	recht-
toe-rechtaan	 rock	 ’n	 roll	 a	 la	AC/
DC,	 Chuck	 Berry	 en	 ZZ	 Top	 zijn	
de	mannen	hard	op	weg	heel	Ne-
derland	te	onderwerpen.	De	Over-
ijsselse	 rockband	 rond	 voormalig	
Voederbietel	Hendrik	Jan	Bökkers	

begon	in	2010	als	Normaal-cover-
band,	maar	heeft	inmiddels	na	vier	
studioplaten	en	een	live-album	een	
volledig	 eigen	 smoelwerk	 opge-
trokken.	Ze	stonden	dit	 jaar	al	op	
Down	the	Rabbithole	en	de	Zwarte	
Cross.

De	avond	wordt	ook	dit	 jaar	weer	
afgesloten	 door	 “The	 Dirty	 Dad-
dies”.	 In	 sneltreinvaart	 wordt	 een	
salvo	 van	 bekende	 hits	 met	 een	
hoog	 meeblergehalte	 op	 je	 afge-
vuurd.	 	 Een	 optreden	 dat	 uit	 zijn	
voegen	 barst	 van	 de	 energie	 en	
muzikakliteit.	

Voor	meer	info	over	kaarten	en	prij-
zen	zie	www.oktoberfestgraauw.nl
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Vacature: voorzitter dorpsraad
Vacature:	 voorzitter	 Dorpsraad	
Graauw-Paal-Zandberg	M/V

De	Dorpsraad	 is	
het	 officiële	 ad-
viesorgaan	 dat	

namens	alle	inwoners	van	Graauw,	
Paal,	Zandberg	en	haar	buitenge-
bied,	gevraagd	en	ongevraagd	ad-
vies	geeft	aan	Gemeente	Hulst	en	
diverse	andere	instanties	en	over-
heden.	 Onze	 huidige	 voorzitter	
stopt	 per	 31	 december	 2018.	Wij	
zoeken	dan	ook	een	nieuwe	voor-
zitter	die	zich	al	op	korte	termijn	bij	
de	 vergaderingen	wil	 voegen,	 zo-
dat	hij/zij	goed	ingewerkt	kan	wor-
den.

De	 Dorpsraad	 bestaat	 uit	 een	
groep	 van	 enthousiaste	 mannen	
en	vrouwen	die	4	keer	per	jaar	bij	
elkaar	 komen	 voor	 een	 vergade-
ring.	 Binnen	 deze	 groep	 zijn	 di-
verse	 commissies	 gevormd,	 die	
overleggen	 over	 bepaalde	 onder-
werpen.	Tijdens	de	vergaderingen	
wordt	 door	 deze	 commissies	 zo	
nodig	verslag	gedaan	aan	de	an-
dere	Dorpsraadsleden	en	zo	nodig	
overleg	gevoerd.	Tijdens	vergade-
ringen	worden	dan	besluiten	geno-
men.	
Per	commissie	wordt	gezorgd	dat	
relevante	 agendapunten	 tijdig	 ge-

meld	worden	bij	de	secretaris.

De	voorzitter:
-	Maakt	deel	uit	van	het	dagelijks	
bestuur	samen	met	de	penning-
meester	en	secretaris;

-	 Leidt	 de	 openbare	 vergaderin-
gen;

-	Is	‘het	gezicht’	van	de	dorpsraad.

Wij	zijn	op	zoek	naar	een	persoon	
die	woonachtig	is	in	Graauw,	Paal	
of	 Zandberg	 en	 het	 dorp	 en	 haar	
inwoners	 goed	 kent.	 Iemand	 die	
het	 leuk	 lijkt	 op	 de	 hoogte	 te	 zijn	
van	 “wat	 er	 speelt”	 bij	 de	 lokale	
overheden	en	bereid	is	zich	enkele	
uren	per	maand	daarvoor	in	te	zet-
ten.	Hij/zij	vindt	het	leuk	om	als	co-
ordinerende	en	bindende	factor	te	
werken	binnen	de	Dorpsraad.
Hij/zij	 zal	 vaak	 als	 eerste	 aan-
spreekpunt	 fungeren	 en	 daarmee	
gezien	kunnen	worden	als	“het	ge-
zicht”	van	de	Dorpsraad.

Herkent	u	zichzelf	 (of	 iemand	an-
ders)	in	deze	beschrijving?	Neemt	
u	dan	contact	op	met	de	secretaris	
secdorpsraadgraauw@gmail.com

Hij	informeert	u	graag	verder	over	
de	functie.	Wij	hopen	u	binnenkort	
tijdens	 onze	 vergadering	 te	 kun-
nen	begroeten!
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Graauw leeft
Gezellige	inloopmiddagen	met	o.a	
crea,	spelletjes,	lezen	en	natuurlijk	
samen	genieten	van	koffie	en	thee.	
Voor	iedereen	toegankelijk.
.	

Gemeenschapshuis	Graauw,	
dorpsstraat	46	
Voor	alle	leeftijden
Elke	woensdag	13.00	uur

De vlag van Graauw bestellen
Vormgever	 Patrick	 Keizer	 van		
Ketchup	 Media	 [en	 ketchup-
maker	 bij	 De	 Ketchupfabriek]	
heeft	 in	 2013	 op	 basis	 van		
heraldisch	 onderzoek	 van	 het	
schrijversduo	 Kisling	 &	 Verhuyck	
een	 vlag	 van	Graauw	ontworpen.			
	

Het	 ontwerp	 is	 vrij	 gebaseerd	
op	 de	 oorspronkelijke	 omschrij-
ving:	 “In	 blauw	 een	 schuinlinks	
geplaatste	 dam	 waarop	 een	 hek,	

alles	 van	 zilver,	 de	 dam	met	 een	
boogvormige	 opening	 en	 oprij-
zend	 uit	 een	 golvende	 schild-
voet,	 golvend	 gedwarsbalkt	 van	
vier	stukken	van	zilver	en	blauw.”	
	
Van	verschillende	kanten	is	er	ge-
vraagd	of	de	vlag	nog	leverbaar	is.		

Je	kunt	de	vlag	bestellen	op:
www.groetenuitgraauw.nl/vlag	 .	
De	 vlag	 kan	 worden	 betaald	
(ook	 met	 PIN)	 en	 afgehaald	 in:		
De	 Ketchshop,	 OudeKaai	 16,	
Graauw.	
	
Het	 blauwe	 schild	 is	 geplaatst	
op	 een	 witte	 achtergrond.	
De	 vlag	 heeft	 een	 afmeting	
van	 1	 meter	 x	 70	 centimeter.	

De	vlag	kost	€	18,50	inclusief	BTW,	
te	voldoen	bij	afhaling.	
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GEZOCHT:

Nieuwe leden Dorpsraad Graauw
De	 dorpsraad	 van	 Graauw,	 Paal	
en	Zandberg	 functioneert	 al	weer	
een	aantal	jaren	in	de	huidige	sa-
menstelling.

Door	een	aantal	te	verwachten	mu-
taties	en	taken	in	de	toekomst,	zijn	
wij	op	zoek	naar	een	aantal	nieu-
we	mensen	die	mee	willen	functio-
neren	in	onze	dorpsraad.

Daar	de	overheid	zich	steeds	ver-
der	 terugtrekt	 en	 ook	 provinciale	
en	 gemeentelijke	 overheden	 aan	
veranderingen	 onderhevig	 zijn,	 is	
het	zeker	nu	en	in	de	toekomst	van	
groot	 belang	dat	 de	 kleine	platte-
landskernen	opkomen	voor	hun	ei-
gen,	soms	zeer	speciale	belangen.

Daarbij	 kunt	 u	 denken	 aan	 ver-
keersproblemen	in	de	dorpen,	snel	
internet,	vergrijzing,	openbaar	ver-
voer,	behoud	van	het	kerkgebouw,	
beschikbaarheid	 van	 voorzienin-
gen,	scholen	enz.	enz.

Een	 	 sterk	 bezette	 dorpsraad	 is	
daarbij	nodig	om	in	overleg	te	kun-
nen	blijven	treden	met	diverse	or-

ganisaties	 en	 overheden	 om	 het	
belang	van	de	bewoners	in	de	dor-
pen	 zo	 goed	 mogelijk	 te	 kunnen	
behartigen.

Wij	zijn	op	zoek	naar	mensen	die	
de	 leefbaarheid	 van	 onze	 dorpen	
hoog	in	het	vaandel	hebben	en	in	
teamverband	samen	die	kar	willen	
trekken,	mensen	die	niet	langs	de	
lijn	alles	becommentariëren,	maar	
die,	samen	met	anderen,	de	schou-
ders	willen	zetten	onder	de	proble-
men	van	onze	dorpen	en	daarmee	
de	 leefbaarheid	 voor	 ons,	 onze	
kinderen	en	kleinkinderen	en	voor	
de	 leefgemeenschap	 in	 zijn	 alge-
meenheid	willen	versterken.

U	kunt	altijd	met	vragen	over	deel-
name	aan	de	dorpsraad	terecht	bij	
de	 bestuursleden	 van	 de	 huidige	
dorpsraad.

Mogen	wij	 u	 als	 nieuw	dorpsraad	
lid	verwelkomen	?

Vriendelijke groeten,
Dorpsraad  Graauw – Paal – Zandberg
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Aan de slag met Graauw
In	 2018	 gaat	 de	 dorpsraad	 aan	
de	 slag	 met	 Graauw,	 een	 dorps-
plan,	 een	 visie,	 de	 toekomst	 van	
ons	 dorp.	 Hier	 wordt	 een	 rapport	
opgesteld	door	de	universiteit	van	
Wageningen	 voor	 gebruikt	 om	
een	ideaal	beeld	te	schetsen	over	
Graauw	–	Paal	–	Zandberg	en	wat	
er	te	realiseren	is	binnen	nu	en	een	
verloop	van	10	jaar.

Hier	 heeft	 de	 dorpsraad	 ook	 uw	
mening	bij	nodig	als	bewoner.	Hoe	
ziet	u	of	wilt	u	dat	Graauw	er	over	
10	jaar	uit	gaat	zien?	Wat	is	uw	me-
ning	over	de	 leefbaarheid	 in	onze	
kernen?	Heeft	u	suggesties?

Ook	ergernissen	binnen	de	kernen	
horen	wij	natuurlijk	graag.	Wij	heb-
ben	besloten	geen	enquête	op	 te	
stellen	maar	u	als	bewoner	de	vrij-
heid	van	reageren	te	geven.	

Heeft	u	een	mening	of	idee?	Laat	
uw	 stem	 horen	 en	 reageer	 via		
secdorpsraadgraauw@gmail.com		
of	schrijf	een	briefje	naar	Commis-
sie	Aan	de	slag	met	Graauw	dorps-
raad	Graauw.	

Deze	kunt	u	deponeren	in	de	brie-
venbus	 van	 het	 gemeenschaps-
huis	of	versturen	naar	dorpsstraat	
46	4569AK	Graauw.

Gezocht
De	dorpsraad	Graauw	 is	 altijd	 op	
zoek	naar	mensen	die	mee	willen	
denken	over	onze	kernen.

Wil	 jij	 deel	 uitmaken	 van	 een	 ge-
motiveerd	team	dat	zich	inzet	voor	
de	kernen	Graauw	–	Paal	en	Zand-
berg	laat	het	ons	weten	via:
secdorpsraadgraauw@gmail.com	
of	 kom	 langs	 op	 een	 van	 onze	
vergaderingen.
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Uitgaven in februari, juni, oktober

Items inzenden voor 15 januari, 15 mei, 15 september
voor verschijning in de eerstvolgende dorpswijzer, via
dorpswijzergraauw@gmail.com

Dorpsraad Graauw:
Dhr. F. van Campen (voorzitter);
Dhr. K. Blanckaert (waarn. voorzitter, cont. Zandberg);
Dhr. A. Declercq (secretaris);
Dhr. W. de Valk (penningmeester)
Dhr. A. Verdurmen (commissie verkeer)
Dhr. J. Buysrogge (commissie P.R.)
Dhr. P. Magnus (commissie G.H.G.)
Mevr. R. van Campen (cont. Paal)
Dhr S. Fraikin (ICT) 

Postadres: Dorpsraad Graauw, Dorpsstraat 46, 4569 AK Graauw
E-mail: secdorpsraadgraauw@gmail.com
Website: http://dorpsraad.graauw.net/

De Dorpswijzer wordt mede mogelijk gemaakt door



Foto: Edy van Vliembergen


