
februari 2019



Agenda
•	 14	februari	Happy	People	Gratis	gezondheidsonderzoek	
•	 19	februari	2019	HCR	de	Zandberg;	vergadering	dorpsraad
•	 22	februari	Carnaval:	Wagentje	kijken
•	 23	februari	Carnaval:	Songfestival/Lampionnenoptocht
•	 1	maart	Carnaval:	Schoolbezoek
•	 2	maart	Carnaval:	Optocht/Limonadebal/Carnavalsbal
•	 4	maart	Carnaval:	Carnavalsdag	voor	het	hele	gezin
•	 13-14	april	16e	editie	van	de	Kunstroute
•	 29	mei	GraauwRock	for	Specials
•	 30	mei	GraauwRock
•	 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

Uw	activiteit	ook	op	de	agenda	of	in	de	Dorpswijzer	van	juni	-	september	2019?
Stuur	voor	15	mei	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

Kijk	ook	eens	op	de	website	van	de	dorpsraad:	digitaal.graauw.net
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♪ Stichting ‘t Huus en Stichting Graauwrock 
slaan de handen ineen ♪
Al	meerdere	jaren	bezoekt	Stichting	‘t	Huus	een	muziekfestival	voor	mensen	
met	een	beperking	in	Limburg.	Door	de	grote	reisafstand	en	daarmee	gepaard	
gaande	kosten	is	het	niet	voor	alle	cliënten	mogelijk	om	dit	festival	te	bezoe-
ken.	Vanuit	hun	doelgroep	kwam	de	vraag	om	zelf	 in	de	regio	Zeeland	een	
soortgelijk	festival	te	organiseren.	

Omdat	 de	 organisatie	 van	 een	 dergelijk	 evenement,	 met	 buiten	 de	 provin-
ciegrenzen	reikende	uitstraling,	een	hele	kluif	is,	werd	er	een	zoektocht	gestart	
naar	een	ervaren	organisatie	om	de	krachten	te	bundelen.	Zo	 is	 in	stichting	
Graauwrock	een	gretige	partner	gevonden	om	voor	de	eerste	keer	in	Zeeland	
een	festival	te	organiseren	voor	de	minder	valide	medemens	“GraauwRock	for	
Specials”.

Door	de	bundeling	van	de	kennis,	expertise	en	ervaring	van	beide	organisaties	
op	gebied	van	organiseren,	faciliteren	en	verzorgen	wordt	een	onvergetelijke	
ervaring	gecreëerd	voor	de	bezoekers.	Het	festival	wordt	op	woensdag	29	mei	
2019	van	13:00	tot	20:00	uur	op	het	terrein	van	GraauwRock	georganiseerd	
dat	deze	middag	geheel	ingericht	wordt	naar	de	behoeften	van	de	bezoekers.

Er	zal	een	mooi	en	kwalitatief	goed	programma	aangeboden	worden	aan	onze	
bezoekers.	Naast	muziek	zal	er	ook	voldoende	ruimte	zijn	voor	ander	vermaak	
zoals	bv	spelletjes,	schminken	en	knutselen.

Wij	kijken	enorm	uit	naar	dit	evenement!
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Brei-groep Graauw
We	gaan	een	brei-groep	starten	in	Graauw.

De	bedoeling	is	om	gezellig	met	een	groepje	samen	te	gaan	breien,
het	maakt	niet	uit	of	je	een	beginnende	breister	bent	of	een	gevorderde,	

iedereen	kan	meedoen.

We	denken	aan	éénmaal	in	de	twee	weken	bij	elkaar	te	komen.
Als	je	denkt,	dat	lijkt	me	leuk,	brei-ervaringen	uitwisselen,	gezellig

over	breien	en	brei-technieken	te	praten	en	natuurlijk	gewoon	lekker	een	praatje	
en	koffie	onder	het	breien,	meld	je	dan	aan	en	doe	mee.

Aanmelden	kan	bij	Janny	de	Valk,	telefoon	0114	851420,	 jannydevalk@zeeland-
net.nl

Er gaat weer gebouwd worden in Graauw
Het	 kunstpark	 in	 Graauw	 gaat	
plaats	maken	voor	vier	of	vijf	bouw-
kavels.	 Nieuwbouw	 in	 Graauw	 is	
volgens	 de	 dorpsraad	 en	 de	 ge-
meente	Hulst	nodig	om	nieuwe	in-
woners	aan	te	trekken	en	het	dorp	
leefbaar	te	houden.	

Woningbouwcorporatie	Woongoed	
gaat	de	kavels	in	de	markt	zetten.	
Het	 kunstpark	 wordt	 verplaatst.	
Veel	kleine	kernen	krimpen,	maar	
Graauw	groeide	vorig	jaar	met	vijf	
inwoners.	 ,,Het	 lijkt	 weinig,	 maar	
ze	 zijn	wel	 heel	 positief	 over	 ons	
dorp”,	 aldus	 voorzitter	 Ferdy	 van	
Campen	tijdens	de	dorpsraadsver-
gadering.
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Wolter Kroes en Wulf in mei naar Graauw

GraauwRock for Specials

Dit	 jaar	 viert	 GraauwRock	 zijn	
20-jarig	bestaan	en	de	eerste	editie	
voor	 GraauwRock for Specials. 
En	met	 trots	 maken	 we	 vandaag		
5	nieuwe	namen	bekend	voor	deze	
evenementen.
	
De	eerste	hoofdact	voor	Graauw-
Rock	for	Specials	is	Wolter Kroes! 
Hij	zal	samen	met	zijn	band	op
de	eerste	editie	van	GraauwRock	
for	Specials	op	woensdag	29	mei	
2019	komen	optreden.	
Verder	zal	ook	Bustaflax	optreden	
deze	dag.

Wolter	 Kroes	 is	 al	 decennialang	
een	van	de	meest	optredende	ar-
tiesten	in	Nederland,	en	heeft
hiermee	 in	 heel	 het	 land	 een	 on-
gekende	 populariteit	 opgebouwd.	
Met	 bekende	 hits	 als	 ‘Ik	 heb	 de	
hele	nacht	liggen	dromen’	en	‘Viva	
Hollandia’	staat	Wolter	altijd	garant	
voor	een	groot	feest.	
In	2019	zit	Wolter	30	jaar	in	het	vak	
en	geniet	van	het	terugdenken	van	
zijn	rijke	carrière,	maar	is	nog	aller-
minst	van	plan	rustig	aan	te	doen!

GraauwRock	 for	 Specials	 is	 een	
initiatief	 van	 Stichting	 ’t	 Huus	 en	

stichting	GraauwRock.	Door	de
bundeling	van	de	kennis,	expertise	
en	ervaring	van	beide	organisaties	
op	gebied	van	organiseren,
faciliteren	en	verzorgen	wordt	een	
onvergetelijke	 festival	 dag	 voor	
mensen	met	een	beperking.	

Naast	muziek	zal	er	ook	voldoen-
de	ruimte	zijn	voor	ander	vermaak	
zoals	bv	spelletjes,	schminken	en
knutselen.

GraauwRock 2019

Een	 dag	 later,	 op	 donderdag	 30	
mei	2019,	komen	Wulf,	The Blue-
Birds	en	Handsome Poets	naar
GraauwRock	2019.	Eerder	werd	al	
bekend	 dat	 Racoon	 de	 hoofdact	
zal	zijn	op	deze	dag.

Wulf	 was	 vorig	 jaar	 al	 te	 zien	 op	
GraauwRock,	 maar	 komt	 op	 her-
haling.	Wulf	was	in	2018	niet	van	
de	 radio	 af	 te	 slaan.	Met	 hits	 als	
‘Mind	Made	Up’,	‘All	Things	Under	
The	 Sun’	 en	 ‘Switching	 Gears’	 is	
het	een	jaar	geworden	om	niet	snel	
te	vergeten.	Dit	jaar	ziet	zijn	lang-
verwachte	debuutalbum	het	licht.

Drie	van	Nederlands	beste	zange-
ressen	 bundelen	 hun	 krachten	 in	
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het	nieuwe	countrytrio	The
BlueBirds!	Elkse	DeWall,	Krystl	en	
Rachèl	Louise	besloten	hun	krach-
ten	te	bundelen	toen	ze	elkaars
liefde	voor	Americana	muziek	ont-
dekten.

Van	 een	 handrem	heeft	Handso-
me Poets	nooit	gehoord.	De	band	
is	altijd	in	beweging.	Niet	alleen
vanwege	 de	 uiterst	 dansbare	 in-
diepop	en	de	energieke	live-shows	
maar	ook	omdat	de	groep	sinds
haar	oprichting	geen	seconde	heeft	
stilgezeten.	Ze	komen	hun	10-jarig	
bestaan	vieren	op	het	20-jarig
bestaan	van	GraauwRock!

Er	 volgen	 nog	 meer	 namen	 voor	
zowel	 GraauwRock	 for	 Specials	
als	voor	GraauwRock.
De	 kaartverkoop	 voor	 Graauw-

Rock	for	Specials	en	GraauwRock	
is	via	de	site	begonnen.	
De	 voorverkoopadressen	 worden	
medio	 februari	 bevoorraad.	 Voor	
meer	info	zie	www.graauwrock.nl

♪ Racoon headliner 
GraauwRock 2019 ♪
Op	 donderdag	 30	 mei	 2019	 zal	
Racoon	 te	 zien	 zijn	 als	 headliner	
van	GraauwRock	2019.	We	vieren	
dan	 20	 jaar	 GraauwRock	 en	 we	
zijn	 vereerd	dat	we	dat	met	deze	
Zeeuwse	helden	mogen	doen!

Racoon	kan	 leunen	op	een	 lange	
reeks	 hits,	 denk	 aan	 ‘Love	 You	
More’,	‘No	Mercy’,	‘Brick	By	Brick’	
en	het	Nederlandstalige	‘Oceaan’.	
Met	 hun	 album	 ’Look	Ahead	And	
See	 The	 Distance’	 stonden	 ze	 in	
april	in	een	stijf	uitverkochte	Ziggo	
Dome.	 Momenteel	 doet	 Racoon	
een	 theatertour,	zijn	ze	de	maan-
delijkse	 muzikale	 gast	 bij	 DWDD	
en	 wordt	 er	 gewerkt	 aan	 nieuwe	
muziek.

Gezocht!!!!!!
Voor	een	amateur	muziekgroepje	

zijn	we	op	zoek	naar	een

BASSIST of een
BASGITARIST.

We	spelen	van	oude	Rock	tot	
Luisterliedjes.

Voor	meer	info,
Wieger	de	Valk
0114	851420
wiegerdevalk@gmail.com
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Secretariaat: M. Kips, Begoniastraat 40, 4569 AD 
Graauw, e-mail: djerken@live.nl 

 
Aan alle inwoners van Graauw en omstreken. 

 
Uitslag tritsen 2018: 

Hoofdprijs:  Ad  Knicknie  
Wijkprijzen:  Jos Heijens, Jo Serrarens, Danny  
   Darmond, Mark Staal, Fons van   
   Geertruij, Werner Verras, Edward  
   Kips en Wilfried Ferket 
PROGRAMMA CARNAVAL 2019 
 
VRIJDAG 22 FEBRUARI:      WAGENTJE KIJKEN 
 
ZATERDAG 23 FEBRUARI:  SONGFESTIVAL / 
         LAMPIONNENOPTOCHT 
 
VRIJDAG  1 MAART:    SCHOOLBEZOEK  
 
ZATERDAG 2 MAART: OPTOCHT/LIMONADEBAL 
         CARNAVALSBAL 
 
MAANDAG 4 MAART: CARNAVALSDAG VOOR  
         HET HELE GEZIN 

 
Onder de 18 geen alcohol en roken verboden!!! 

 
Vrijdag 22 februari: 

Wagentje kijken 19.00	uur:	samenkomst	bij	Eet	
en	Drinkerij	Nobel,	vertrek 19:30 uur	

Opgeven	voor	wagentje	kijken	en	of	deelname	
optocht,	bij	M.	Kips	of	via	mail	voor	21-02-2019.		

Na	afloop	erwtensoep	bij	café	In ’t Zicht der 
Schelde	op	de	Paal.	
	

Zaterdag 23 februari: 

Lampionnenoptocht en Songfestival met 
afterparty in het gemeenschapshuis m.m.v. 
DJ Arnout 

 

 
Programma	
18:15	uur		 Zaal	open	
18:30 uur  Aanvang Lampionnenoptocht 	
Aansluitend chocolademelk drinken en het Songfestival 2019.	
19:30 uur aanvang songfestival.	

	 	Optreden	deelnemers	tot	en	met	12	jaar.	
	 	Optreden	van	de	Raad	van	Elf		
	 	Optreden	deelnemers	vanaf	13	+	jaar.	
	 	Korte	pauze	
	 	Prijsuitreiking	voor	alle	deelnemers	
	 	After	Party	met	DJ	Arnout	!!!	
	
Cd’s graag bij binnenkomst inleveren bij René	
Kips.	Zorg	dat	deze	voorzien	zijn	van	de	naam	
en	het	nummer	van	het	optreden.	

	

	

Secretariaat: M. Kips, Begoniastraat 40, 4569 AD 
Graauw, e-mail: djerken@live.nl 

 
Aan alle inwoners van Graauw en omstreken. 

 
Uitslag tritsen 2018: 

Hoofdprijs:  Ad  Knicknie  
Wijkprijzen:  Jos Heijens, Jo Serrarens, Danny  
   Darmond, Mark Staal, Fons van   
   Geertruij, Werner Verras, Edward  
   Kips en Wilfried Ferket 
PROGRAMMA CARNAVAL 2019 
 
VRIJDAG 22 FEBRUARI:      WAGENTJE KIJKEN 
 
ZATERDAG 23 FEBRUARI:  SONGFESTIVAL / 
         LAMPIONNENOPTOCHT 
 
VRIJDAG  1 MAART:    SCHOOLBEZOEK  
 
ZATERDAG 2 MAART: OPTOCHT/LIMONADEBAL 
         CARNAVALSBAL 
 
MAANDAG 4 MAART: CARNAVALSDAG VOOR  
         HET HELE GEZIN 

 
Onder de 18 geen alcohol en roken verboden!!! 

 
Vrijdag 22 februari: 

Wagentje kijken 19.00	uur:	samenkomst	bij	Eet	
en	Drinkerij	Nobel,	vertrek 19:30 uur	

Opgeven	voor	wagentje	kijken	en	of	deelname	
optocht,	bij	M.	Kips	of	via	mail	voor	21-02-2019.		

Na	afloop	erwtensoep	bij	café	In ’t Zicht der 
Schelde	op	de	Paal.	
	

Zaterdag 23 februari: 

Lampionnenoptocht en Songfestival met 
afterparty in het gemeenschapshuis m.m.v. 
DJ Arnout 

 

 
Programma	
18:15	uur		 Zaal	open	
18:30 uur  Aanvang Lampionnenoptocht 	
Aansluitend chocolademelk drinken en het Songfestival 2019.	
19:30 uur aanvang songfestival.	

	 	Optreden	deelnemers	tot	en	met	12	jaar.	
	 	Optreden	van	de	Raad	van	Elf		
	 	Optreden	deelnemers	vanaf	13	+	jaar.	
	 	Korte	pauze	
	 	Prijsuitreiking	voor	alle	deelnemers	
	 	After	Party	met	DJ	Arnout	!!!	
	
Cd’s graag bij binnenkomst inleveren bij René	
Kips.	Zorg	dat	deze	voorzien	zijn	van	de	naam	
en	het	nummer	van	het	optreden.	

	

	

Se
cr

et
ar

ia
at

: M
. K

ip
s, 

Be
go

ni
as

tr
aa

t 4
0,

 4
56

9 
AD

 
Gr

aa
uw

, e
-m

ai
l: 

dj
er

ke
n@

liv
e.

nl
 

 
Aa

n 
al

le
 in

w
on

er
s v

an
 G

ra
au

w
 e

n 
om

st
re

ke
n.

 
 

Ui
ts

la
g 

tr
its

en
 2

01
8:

 

Ho
of

dp
rij

s: 
 

Ad
  K

ni
ck

ni
e 

 
W

ijk
pr

ijz
en

:  
Jo

s H
ei

je
ns

, J
o 

Se
rr

ar
en

s, 
Da

nn
y 

 
  

 
Da

rm
on

d,
 M

ar
k 

St
aa

l, 
Fo

ns
 v

an
   

  
 

Ge
er

tr
ui

j, 
W

er
ne

r V
er

ra
s, 

Ed
w

ar
d 

 
  

 
Ki

ps
 e

n 
W

ilf
rie

d 
Fe

rk
et

 
PR

OG
RA

M
M

A 
CA

RN
AV

AL
 2

01
9 

 VR
IJD

AG
 2

2 
FE

BR
UA

RI
:  

    
W

AG
EN

TJ
E 

KI
JK

EN
 

 ZA
TE

RD
AG

 2
3 

FE
BR

UA
RI

:  
SO

NG
FE

ST
IV

AL
 / 

  
 

 
    

 LA
M

PI
ON

NE
NO

PT
OC

HT
 

 VR
IJD

AG
  1

 M
AA

RT
:  

  S
CH

OO
LB

EZ
OE

K 
 

 ZA
TE

RD
AG

 2
 M

AA
RT

: O
PT

OC
HT

/L
IM

ON
AD

EB
AL

 
  

 
 

    
 C

AR
NA

VA
LS

BA
L 

 M
AA

ND
AG

 4
 M

AA
RT

: C
AR

NA
VA

LS
DA

G 
VO

OR
  

  
 

 
    

 H
ET

 H
EL

E 
GE

ZI
N 

 O
nd

er
 d

e 
18

 g
ee

n 
al

co
ho

l e
n 

ro
ke

n 
ve

rb
od

en
!!!

 

 Vr
ijd

ag
 2

2 
fe

br
ua

ri:
 

W
ag

en
tje

 k
ijk

en
 1
9.
00
	u
ur
:	s
am

en
ko
m
st
	b
ij	
Ee

t	
en
	D
rin
ke
rij
	N
ob
el
,	v

er
tre

k 
19

:3
0 

uu
r	

O
pg
ev
en
	v
oo
r	w

ag
en
tje
	k
ijk
en
	e
n	
of
	d
ee
ln
am

e	
op
to
ch
t,	
bi
j	M

.	K
ip
s	
of
	v
ia
	m
ai
l	v
oo
r	2

1-
02
-2
01
9.
		

N
a	
af
lo
op
	e
rw
te
ns
oe
p	
bi
j	c
af
é	

In
 ’t

 Z
ic

ht
 d

er
 

Sc
he
ld
e	
op
	d
e	
Pa

al
.	

	 Za
te

rd
ag

 2
3 

fe
br

ua
ri:

 

La
m

pi
on

ne
no

pt
oc

ht
 e

n 
So

ng
fe

st
iv

al
 m

et
 

af
te

rp
ar

ty
 in

 h
et

 g
em

ee
ns

ch
ap

sh
ui

s 
m

.m
.v

. 
D

J 
Ar

no
ut

 

 

 Pr
og

ra
m

m
a	

18
:1
5	
uu
r		

Za
al
	o
pe
n	

18
:3

0 
uu

r  
Aa

nv
an

g 
La

m
pi

on
ne

no
pt

oc
ht

 	
A

an
sl

ui
te

nd
 c

ho
co

la
de

m
el

k 
dr

in
ke

n 
en

 h
et

 S
on

gf
es

tiv
al

 2
01

9.	
19

:3
0 

uu
r a

an
va

ng
 s

on
gf

es
tiv

al
.	

	
	O
pt
re
de
n	
de
el
ne
m
er
s	
to
t	e
n	
m
et
	1
2	
ja
ar
.	

	
	O
pt
re
de
n	
va
n	
de
	R
aa
d	
va
n	
El
f		

	
	O
pt
re
de
n	
de
el
ne
m
er
s	
va
na
f	1
3	
+	
ja
ar
.	

	
	K
or
te
	p
au
ze
	

	
	P
rij
su
itr
ei
ki
ng
	v
oo
r	a

lle
	d
ee
ln
em

er
s	

	
	A
fte
r	P

ar
ty
	m
et
	D
J	
Ar
no
ut
	!!
!	

	 C
d’

s 
gr

aa
g 

bi
j b

in
ne

nk
om

st
 in

le
ve

re
n 

bi
j R

en
é	

Ki
ps
.	Z

or
g	
da
t	d
ez
e	
vo
or
zi
en
	z
ijn
	v
an
	d
e	
na
am

	
en
	h
et
	n
um

m
er
	v
an
	h
et
	o
pt
re
de
n.
	

	

	



9

Vrijdag 1 maart: 	

13:00 uur	Schoolbezoek:	Prins	en	Raad	van	Elf	
brengen	een	bezoek	aan	de	kinderen		
van	basisschool	"Ter	Doest"	in	het	
Gemeenschapshuis	te	Graauw.	
	
20:00 uur	Bezoek	sleuteluitreiking	door	
Burgemeester	en	Wethouders	gemeente	Hulst,	
m.m.v.	de	Raden	van	Elf	in	het	stadhuis	te	Hulst.	
	

Zaterdag 2 maart: 

De	indeling	van	de	categorieën	en	het	
prijzengeld	van	de	optocht	is	als	volgt:	

Enkelingen en Duo’s	 	 	
	 eerste	prijs	 €   25,-	
Groepen van 3 t/m 6 deelnemers	
	 eerste	prijs	 €   75,-	
Groepen van 7 deelnemers en meer	
	 eerste	prijs	 € 100,-	
Grote wagens 	 	 	
	 eerste	prijs	 € 375,-		

13:00 uur	Inschrijven	en	nummers	uitdelen	in	de	
kleine	zaal	van	het	gemeenschapshuis	voor	alle	
deelnemers	aan	de	optocht.	Tevens	jurering	van	
enkelingen en duo’s in het gemeenschapshuis.	

Grote wagens zijn verplicht om het 
opgaveformulier, naam van hun 
aanspreekpersoon, checklist en een kopie van 
hun verzekeringsbewijs in te leveren bij M. Kips, 
Begoniastraat 40, Graauw of via de mail 
djerken@live.nl , dit ten laatste voor 21 februari 
2019.  

13:30 uur	opstellen	optocht	op	de	Oude	Kaai		

Aanrijdrichting	via	Paal	of	van	Alsteinpolder..		

Deelnemers	dienen	tijdig	aanwezig	te	zijn	en	
chauffeurs	blijven	bij	de	wagen.	

Zorg	dat	je	op	tijd	aanwezig	bent.	Er	wordt	niet	
gewacht!!!		

14:00 uur	vertrek	optocht	m.m.v.	Fanfare	"Nooit	
Gedacht"		

Route	beschrijving:	Oude	Kaai	–	Dorpsstraat	-	
Irisstraat	-	Irenestraat	–	Jacintastraat	–	
Rozenstraat	–	Dorpsstraat.	

ATTENTIE: 	
Tijdens de optocht geldt er een algemeen 
parkeerverbod langs het parkoers en de 
toegangswegen. Er geldt tevens een 
parkeerverbod langs de Meloweg (tankstation 
Totté)  i.v.m. de carnavalswagens die langs 
deze kant zullen vertrekken 

Het is verboden voertuigen te parkeren op de 
route van de optocht vanaf 12.00 uur tot einde 
optocht. Wij vertrouwen op Uw medewerking. 

 

15:30 uur	Limonadebal,	in	het	
Gemeenschapshuis	m.m.v.	D.J.	Arnout	

17:30 uur	prijsuitreiking	in	het	
gemeenschapshuis	door	Prins	Lu,	van	de	
enkelingen en duo’s en de groepen.			
	
21:00 uur	prijsuitreiking	van	de	grote	wagens	in	
het	"Gemeenschapshuis"	met	aansluitend	ons			
GROOT	CARNAVALSBAL	m.m.v.	DJ.	Arnout	
	
ATTENTIE: de consumptiebonnen (ook van 
het songfestival) zijn geheel carnaval geldig. 
 

 
Zondag 3 maart: 
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Lamsoren	te	Lamswaarde. 

Maandag 4 maart:	

CARNAVALSDAG VOOR HET HELE GEZIN. 

13:30 uur	Zaal	open		

14:00 uur		 	
	
Aanvang	kindercarnaval	m.m.v.	Arthuro	
Cardini..	Dit	allemaal	in	combinatie	met	de	
jeugdprins(es)verkiezing	voor	het	seizoen	
2019.		

	
Arthuro	Cardini	is	in	
hart	en	ziel	een	echte	
circusclown.	Hij	
werkte	jarenlang	in	
diverse	
circusprogramma’s. 
Samen	met	zijn	
lieftallige	assistente	
laat	hij	de	kinderen	
genieten	van	zijn	
goocheltoeren	en	
spelletjes.	De	
kinderen	worden	
actief	betrokken	in	
deze	grote	
meespeelshow!	
	

Na	afloop	van	de	kindermiddag	kunt	u	gebruik	
maken	van	het	Zottemaandagmenu	bij	Eet-	
&	Drinckerij	Nobel	(graag	tijdig	opgeven!!!).	
Daarna	is	het	rustig	uitbuiken	en	uitbollen	van	
het	Graauwse	carnaval	bij	Nobel!		

Zondag 10 maart:	
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Ossekoppen	te	Ossenisse.	
 
 

Wij wensen iedereen een fijne carnaval! 
Alaaf, alaaf, alaaf 

De Djerken, Graauw!! 

Vrijdag 1 maart: 	

13:00 uur	Schoolbezoek:	Prins	en	Raad	van	Elf	
brengen	een	bezoek	aan	de	kinderen		
van	basisschool	"Ter	Doest"	in	het	
Gemeenschapshuis	te	Graauw.	
	
20:00 uur	Bezoek	sleuteluitreiking	door	
Burgemeester	en	Wethouders	gemeente	Hulst,	
m.m.v.	de	Raden	van	Elf	in	het	stadhuis	te	Hulst.	
	

Zaterdag 2 maart: 

De	indeling	van	de	categorieën	en	het	
prijzengeld	van	de	optocht	is	als	volgt:	

Enkelingen en Duo’s	 	 	
	 eerste	prijs	 €   25,-	
Groepen van 3 t/m 6 deelnemers	
	 eerste	prijs	 €   75,-	
Groepen van 7 deelnemers en meer	
	 eerste	prijs	 € 100,-	
Grote wagens 	 	 	
	 eerste	prijs	 € 375,-		

13:00 uur	Inschrijven	en	nummers	uitdelen	in	de	
kleine	zaal	van	het	gemeenschapshuis	voor	alle	
deelnemers	aan	de	optocht.	Tevens	jurering	van	
enkelingen en duo’s in het gemeenschapshuis.	

Grote wagens zijn verplicht om het 
opgaveformulier, naam van hun 
aanspreekpersoon, checklist en een kopie van 
hun verzekeringsbewijs in te leveren bij M. Kips, 
Begoniastraat 40, Graauw of via de mail 
djerken@live.nl , dit ten laatste voor 21 februari 
2019.  

13:30 uur	opstellen	optocht	op	de	Oude	Kaai		

Aanrijdrichting	via	Paal	of	van	Alsteinpolder..		

Deelnemers	dienen	tijdig	aanwezig	te	zijn	en	
chauffeurs	blijven	bij	de	wagen.	

Zorg	dat	je	op	tijd	aanwezig	bent.	Er	wordt	niet	
gewacht!!!		

14:00 uur	vertrek	optocht	m.m.v.	Fanfare	"Nooit	
Gedacht"		

Route	beschrijving:	Oude	Kaai	–	Dorpsstraat	-	
Irisstraat	-	Irenestraat	–	Jacintastraat	–	
Rozenstraat	–	Dorpsstraat.	

ATTENTIE: 	
Tijdens de optocht geldt er een algemeen 
parkeerverbod langs het parkoers en de 
toegangswegen. Er geldt tevens een 
parkeerverbod langs de Meloweg (tankstation 
Totté)  i.v.m. de carnavalswagens die langs 
deze kant zullen vertrekken 

Het is verboden voertuigen te parkeren op de 
route van de optocht vanaf 12.00 uur tot einde 
optocht. Wij vertrouwen op Uw medewerking. 

 

15:30 uur	Limonadebal,	in	het	
Gemeenschapshuis	m.m.v.	D.J.	Arnout	

17:30 uur	prijsuitreiking	in	het	
gemeenschapshuis	door	Prins	Lu,	van	de	
enkelingen en duo’s en de groepen.			
	
21:00 uur	prijsuitreiking	van	de	grote	wagens	in	
het	"Gemeenschapshuis"	met	aansluitend	ons			
GROOT	CARNAVALSBAL	m.m.v.	DJ.	Arnout	
	
ATTENTIE: de consumptiebonnen (ook van 
het songfestival) zijn geheel carnaval geldig. 
 

 
Zondag 3 maart: 
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Lamsoren	te	Lamswaarde. 

Maandag 4 maart:	

CARNAVALSDAG VOOR HET HELE GEZIN. 

13:30 uur	Zaal	open		

14:00 uur		 	
	
Aanvang	kindercarnaval	m.m.v.	Arthuro	
Cardini..	Dit	allemaal	in	combinatie	met	de	
jeugdprins(es)verkiezing	voor	het	seizoen	
2019.		

	
Arthuro	Cardini	is	in	
hart	en	ziel	een	echte	
circusclown.	Hij	
werkte	jarenlang	in	
diverse	
circusprogramma’s. 
Samen	met	zijn	
lieftallige	assistente	
laat	hij	de	kinderen	
genieten	van	zijn	
goocheltoeren	en	
spelletjes.	De	
kinderen	worden	
actief	betrokken	in	
deze	grote	
meespeelshow!	
	

Na	afloop	van	de	kindermiddag	kunt	u	gebruik	
maken	van	het	Zottemaandagmenu	bij	Eet-	
&	Drinckerij	Nobel	(graag	tijdig	opgeven!!!).	
Daarna	is	het	rustig	uitbuiken	en	uitbollen	van	
het	Graauwse	carnaval	bij	Nobel!		

Zondag 10 maart:	
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Ossekoppen	te	Ossenisse.	
 
 

Wij wensen iedereen een fijne carnaval! 
Alaaf, alaaf, alaaf 

De Djerken, Graauw!! 

Vrijdag 1 maart: 	

13:00 uur	Schoolbezoek:	Prins	en	Raad	van	Elf	
brengen	een	bezoek	aan	de	kinderen		
van	basisschool	"Ter	Doest"	in	het	
Gemeenschapshuis	te	Graauw.	
	
20:00 uur	Bezoek	sleuteluitreiking	door	
Burgemeester	en	Wethouders	gemeente	Hulst,	
m.m.v.	de	Raden	van	Elf	in	het	stadhuis	te	Hulst.	
	

Zaterdag 2 maart: 

De	indeling	van	de	categorieën	en	het	
prijzengeld	van	de	optocht	is	als	volgt:	

Enkelingen en Duo’s	 	 	
	 eerste	prijs	 €   25,-	
Groepen van 3 t/m 6 deelnemers	
	 eerste	prijs	 €   75,-	
Groepen van 7 deelnemers en meer	
	 eerste	prijs	 € 100,-	
Grote wagens 	 	 	
	 eerste	prijs	 € 375,-		

13:00 uur	Inschrijven	en	nummers	uitdelen	in	de	
kleine	zaal	van	het	gemeenschapshuis	voor	alle	
deelnemers	aan	de	optocht.	Tevens	jurering	van	
enkelingen en duo’s in het gemeenschapshuis.	

Grote wagens zijn verplicht om het 
opgaveformulier, naam van hun 
aanspreekpersoon, checklist en een kopie van 
hun verzekeringsbewijs in te leveren bij M. Kips, 
Begoniastraat 40, Graauw of via de mail 
djerken@live.nl , dit ten laatste voor 21 februari 
2019.  

13:30 uur	opstellen	optocht	op	de	Oude	Kaai		

Aanrijdrichting	via	Paal	of	van	Alsteinpolder..		

Deelnemers	dienen	tijdig	aanwezig	te	zijn	en	
chauffeurs	blijven	bij	de	wagen.	

Zorg	dat	je	op	tijd	aanwezig	bent.	Er	wordt	niet	
gewacht!!!		

14:00 uur	vertrek	optocht	m.m.v.	Fanfare	"Nooit	
Gedacht"		

Route	beschrijving:	Oude	Kaai	–	Dorpsstraat	-	
Irisstraat	-	Irenestraat	–	Jacintastraat	–	
Rozenstraat	–	Dorpsstraat.	

ATTENTIE: 	
Tijdens de optocht geldt er een algemeen 
parkeerverbod langs het parkoers en de 
toegangswegen. Er geldt tevens een 
parkeerverbod langs de Meloweg (tankstation 
Totté)  i.v.m. de carnavalswagens die langs 
deze kant zullen vertrekken 

Het is verboden voertuigen te parkeren op de 
route van de optocht vanaf 12.00 uur tot einde 
optocht. Wij vertrouwen op Uw medewerking. 

 

15:30 uur	Limonadebal,	in	het	
Gemeenschapshuis	m.m.v.	D.J.	Arnout	

17:30 uur	prijsuitreiking	in	het	
gemeenschapshuis	door	Prins	Lu,	van	de	
enkelingen en duo’s en de groepen.			
	
21:00 uur	prijsuitreiking	van	de	grote	wagens	in	
het	"Gemeenschapshuis"	met	aansluitend	ons			
GROOT	CARNAVALSBAL	m.m.v.	DJ.	Arnout	
	
ATTENTIE: de consumptiebonnen (ook van 
het songfestival) zijn geheel carnaval geldig. 
 

 
Zondag 3 maart: 
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Lamsoren	te	Lamswaarde. 

Maandag 4 maart:	

CARNAVALSDAG VOOR HET HELE GEZIN. 

13:30 uur	Zaal	open		

14:00 uur		 	
	
Aanvang	kindercarnaval	m.m.v.	Arthuro	
Cardini..	Dit	allemaal	in	combinatie	met	de	
jeugdprins(es)verkiezing	voor	het	seizoen	
2019.		

	
Arthuro	Cardini	is	in	
hart	en	ziel	een	echte	
circusclown.	Hij	
werkte	jarenlang	in	
diverse	
circusprogramma’s. 
Samen	met	zijn	
lieftallige	assistente	
laat	hij	de	kinderen	
genieten	van	zijn	
goocheltoeren	en	
spelletjes.	De	
kinderen	worden	
actief	betrokken	in	
deze	grote	
meespeelshow!	
	

Na	afloop	van	de	kindermiddag	kunt	u	gebruik	
maken	van	het	Zottemaandagmenu	bij	Eet-	
&	Drinckerij	Nobel	(graag	tijdig	opgeven!!!).	
Daarna	is	het	rustig	uitbuiken	en	uitbollen	van	
het	Graauwse	carnaval	bij	Nobel!		

Zondag 10 maart:	
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Ossekoppen	te	Ossenisse.	
 
 

Wij wensen iedereen een fijne carnaval! 
Alaaf, alaaf, alaaf 

De Djerken, Graauw!! 

Vrijdag 1 maart: 	

13:00 uur	Schoolbezoek:	Prins	en	Raad	van	Elf	
brengen	een	bezoek	aan	de	kinderen		
van	basisschool	"Ter	Doest"	in	het	
Gemeenschapshuis	te	Graauw.	
	
20:00 uur	Bezoek	sleuteluitreiking	door	
Burgemeester	en	Wethouders	gemeente	Hulst,	
m.m.v.	de	Raden	van	Elf	in	het	stadhuis	te	Hulst.	
	

Zaterdag 2 maart: 

De	indeling	van	de	categorieën	en	het	
prijzengeld	van	de	optocht	is	als	volgt:	

Enkelingen en Duo’s	 	 	
	 eerste	prijs	 €   25,-	
Groepen van 3 t/m 6 deelnemers	
	 eerste	prijs	 €   75,-	
Groepen van 7 deelnemers en meer	
	 eerste	prijs	 € 100,-	
Grote wagens 	 	 	
	 eerste	prijs	 € 375,-		

13:00 uur	Inschrijven	en	nummers	uitdelen	in	de	
kleine	zaal	van	het	gemeenschapshuis	voor	alle	
deelnemers	aan	de	optocht.	Tevens	jurering	van	
enkelingen en duo’s in het gemeenschapshuis.	

Grote wagens zijn verplicht om het 
opgaveformulier, naam van hun 
aanspreekpersoon, checklist en een kopie van 
hun verzekeringsbewijs in te leveren bij M. Kips, 
Begoniastraat 40, Graauw of via de mail 
djerken@live.nl , dit ten laatste voor 21 februari 
2019.  

13:30 uur	opstellen	optocht	op	de	Oude	Kaai		

Aanrijdrichting	via	Paal	of	van	Alsteinpolder..		

Deelnemers	dienen	tijdig	aanwezig	te	zijn	en	
chauffeurs	blijven	bij	de	wagen.	

Zorg	dat	je	op	tijd	aanwezig	bent.	Er	wordt	niet	
gewacht!!!		

14:00 uur	vertrek	optocht	m.m.v.	Fanfare	"Nooit	
Gedacht"		

Route	beschrijving:	Oude	Kaai	–	Dorpsstraat	-	
Irisstraat	-	Irenestraat	–	Jacintastraat	–	
Rozenstraat	–	Dorpsstraat.	

ATTENTIE: 	
Tijdens de optocht geldt er een algemeen 
parkeerverbod langs het parkoers en de 
toegangswegen. Er geldt tevens een 
parkeerverbod langs de Meloweg (tankstation 
Totté)  i.v.m. de carnavalswagens die langs 
deze kant zullen vertrekken 

Het is verboden voertuigen te parkeren op de 
route van de optocht vanaf 12.00 uur tot einde 
optocht. Wij vertrouwen op Uw medewerking. 

 

15:30 uur	Limonadebal,	in	het	
Gemeenschapshuis	m.m.v.	D.J.	Arnout	

17:30 uur	prijsuitreiking	in	het	
gemeenschapshuis	door	Prins	Lu,	van	de	
enkelingen en duo’s en de groepen.			
	
21:00 uur	prijsuitreiking	van	de	grote	wagens	in	
het	"Gemeenschapshuis"	met	aansluitend	ons			
GROOT	CARNAVALSBAL	m.m.v.	DJ.	Arnout	
	
ATTENTIE: de consumptiebonnen (ook van 
het songfestival) zijn geheel carnaval geldig. 
 

 
Zondag 3 maart: 
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Lamsoren	te	Lamswaarde. 

Maandag 4 maart:	

CARNAVALSDAG VOOR HET HELE GEZIN. 

13:30 uur	Zaal	open		

14:00 uur		 	
	
Aanvang	kindercarnaval	m.m.v.	Arthuro	
Cardini..	Dit	allemaal	in	combinatie	met	de	
jeugdprins(es)verkiezing	voor	het	seizoen	
2019.		

	
Arthuro	Cardini	is	in	
hart	en	ziel	een	echte	
circusclown.	Hij	
werkte	jarenlang	in	
diverse	
circusprogramma’s. 
Samen	met	zijn	
lieftallige	assistente	
laat	hij	de	kinderen	
genieten	van	zijn	
goocheltoeren	en	
spelletjes.	De	
kinderen	worden	
actief	betrokken	in	
deze	grote	
meespeelshow!	
	

Na	afloop	van	de	kindermiddag	kunt	u	gebruik	
maken	van	het	Zottemaandagmenu	bij	Eet-	
&	Drinckerij	Nobel	(graag	tijdig	opgeven!!!).	
Daarna	is	het	rustig	uitbuiken	en	uitbollen	van	
het	Graauwse	carnaval	bij	Nobel!		

Zondag 10 maart:	
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Ossekoppen	te	Ossenisse.	
 
 

Wij wensen iedereen een fijne carnaval! 
Alaaf, alaaf, alaaf 

De Djerken, Graauw!! 

Vrijdag 1 maart: 	

13:00 uur	Schoolbezoek:	Prins	en	Raad	van	Elf	
brengen	een	bezoek	aan	de	kinderen		
van	basisschool	"Ter	Doest"	in	het	
Gemeenschapshuis	te	Graauw.	
	
20:00 uur	Bezoek	sleuteluitreiking	door	
Burgemeester	en	Wethouders	gemeente	Hulst,	
m.m.v.	de	Raden	van	Elf	in	het	stadhuis	te	Hulst.	
	

Zaterdag 2 maart: 

De	indeling	van	de	categorieën	en	het	
prijzengeld	van	de	optocht	is	als	volgt:	

Enkelingen en Duo’s	 	 	
	 eerste	prijs	 €   25,-	
Groepen van 3 t/m 6 deelnemers	
	 eerste	prijs	 €   75,-	
Groepen van 7 deelnemers en meer	
	 eerste	prijs	 € 100,-	
Grote wagens 	 	 	
	 eerste	prijs	 € 375,-		

13:00 uur	Inschrijven	en	nummers	uitdelen	in	de	
kleine	zaal	van	het	gemeenschapshuis	voor	alle	
deelnemers	aan	de	optocht.	Tevens	jurering	van	
enkelingen en duo’s in het gemeenschapshuis.	

Grote wagens zijn verplicht om het 
opgaveformulier, naam van hun 
aanspreekpersoon, checklist en een kopie van 
hun verzekeringsbewijs in te leveren bij M. Kips, 
Begoniastraat 40, Graauw of via de mail 
djerken@live.nl , dit ten laatste voor 21 februari 
2019.  

13:30 uur	opstellen	optocht	op	de	Oude	Kaai		

Aanrijdrichting	via	Paal	of	van	Alsteinpolder..		

Deelnemers	dienen	tijdig	aanwezig	te	zijn	en	
chauffeurs	blijven	bij	de	wagen.	

Zorg	dat	je	op	tijd	aanwezig	bent.	Er	wordt	niet	
gewacht!!!		

14:00 uur	vertrek	optocht	m.m.v.	Fanfare	"Nooit	
Gedacht"		

Route	beschrijving:	Oude	Kaai	–	Dorpsstraat	-	
Irisstraat	-	Irenestraat	–	Jacintastraat	–	
Rozenstraat	–	Dorpsstraat.	

ATTENTIE: 	
Tijdens de optocht geldt er een algemeen 
parkeerverbod langs het parkoers en de 
toegangswegen. Er geldt tevens een 
parkeerverbod langs de Meloweg (tankstation 
Totté)  i.v.m. de carnavalswagens die langs 
deze kant zullen vertrekken 

Het is verboden voertuigen te parkeren op de 
route van de optocht vanaf 12.00 uur tot einde 
optocht. Wij vertrouwen op Uw medewerking. 

 

15:30 uur	Limonadebal,	in	het	
Gemeenschapshuis	m.m.v.	D.J.	Arnout	

17:30 uur	prijsuitreiking	in	het	
gemeenschapshuis	door	Prins	Lu,	van	de	
enkelingen en duo’s en de groepen.			
	
21:00 uur	prijsuitreiking	van	de	grote	wagens	in	
het	"Gemeenschapshuis"	met	aansluitend	ons			
GROOT	CARNAVALSBAL	m.m.v.	DJ.	Arnout	
	
ATTENTIE: de consumptiebonnen (ook van 
het songfestival) zijn geheel carnaval geldig. 
 

 
Zondag 3 maart: 
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Lamsoren	te	Lamswaarde. 

Maandag 4 maart:	

CARNAVALSDAG VOOR HET HELE GEZIN. 

13:30 uur	Zaal	open		

14:00 uur		 	
	
Aanvang	kindercarnaval	m.m.v.	Arthuro	
Cardini..	Dit	allemaal	in	combinatie	met	de	
jeugdprins(es)verkiezing	voor	het	seizoen	
2019.		

	
Arthuro	Cardini	is	in	
hart	en	ziel	een	echte	
circusclown.	Hij	
werkte	jarenlang	in	
diverse	
circusprogramma’s. 
Samen	met	zijn	
lieftallige	assistente	
laat	hij	de	kinderen	
genieten	van	zijn	
goocheltoeren	en	
spelletjes.	De	
kinderen	worden	
actief	betrokken	in	
deze	grote	
meespeelshow!	
	

Na	afloop	van	de	kindermiddag	kunt	u	gebruik	
maken	van	het	Zottemaandagmenu	bij	Eet-	
&	Drinckerij	Nobel	(graag	tijdig	opgeven!!!).	
Daarna	is	het	rustig	uitbuiken	en	uitbollen	van	
het	Graauwse	carnaval	bij	Nobel!		

Zondag 10 maart:	
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Ossekoppen	te	Ossenisse.	
 
 

Wij wensen iedereen een fijne carnaval! 
Alaaf, alaaf, alaaf 

De Djerken, Graauw!! 

Vrijdag 1 maart: 	

13:00 uur	Schoolbezoek:	Prins	en	Raad	van	Elf	
brengen	een	bezoek	aan	de	kinderen		
van	basisschool	"Ter	Doest"	in	het	
Gemeenschapshuis	te	Graauw.	
	
20:00 uur	Bezoek	sleuteluitreiking	door	
Burgemeester	en	Wethouders	gemeente	Hulst,	
m.m.v.	de	Raden	van	Elf	in	het	stadhuis	te	Hulst.	
	

Zaterdag 2 maart: 

De	indeling	van	de	categorieën	en	het	
prijzengeld	van	de	optocht	is	als	volgt:	

Enkelingen en Duo’s	 	 	
	 eerste	prijs	 €   25,-	
Groepen van 3 t/m 6 deelnemers	
	 eerste	prijs	 €   75,-	
Groepen van 7 deelnemers en meer	
	 eerste	prijs	 € 100,-	
Grote wagens 	 	 	
	 eerste	prijs	 € 375,-		

13:00 uur	Inschrijven	en	nummers	uitdelen	in	de	
kleine	zaal	van	het	gemeenschapshuis	voor	alle	
deelnemers	aan	de	optocht.	Tevens	jurering	van	
enkelingen en duo’s in het gemeenschapshuis.	

Grote wagens zijn verplicht om het 
opgaveformulier, naam van hun 
aanspreekpersoon, checklist en een kopie van 
hun verzekeringsbewijs in te leveren bij M. Kips, 
Begoniastraat 40, Graauw of via de mail 
djerken@live.nl , dit ten laatste voor 21 februari 
2019.  

13:30 uur	opstellen	optocht	op	de	Oude	Kaai		

Aanrijdrichting	via	Paal	of	van	Alsteinpolder..		

Deelnemers	dienen	tijdig	aanwezig	te	zijn	en	
chauffeurs	blijven	bij	de	wagen.	

Zorg	dat	je	op	tijd	aanwezig	bent.	Er	wordt	niet	
gewacht!!!		

14:00 uur	vertrek	optocht	m.m.v.	Fanfare	"Nooit	
Gedacht"		

Route	beschrijving:	Oude	Kaai	–	Dorpsstraat	-	
Irisstraat	-	Irenestraat	–	Jacintastraat	–	
Rozenstraat	–	Dorpsstraat.	

ATTENTIE: 	
Tijdens de optocht geldt er een algemeen 
parkeerverbod langs het parkoers en de 
toegangswegen. Er geldt tevens een 
parkeerverbod langs de Meloweg (tankstation 
Totté)  i.v.m. de carnavalswagens die langs 
deze kant zullen vertrekken 

Het is verboden voertuigen te parkeren op de 
route van de optocht vanaf 12.00 uur tot einde 
optocht. Wij vertrouwen op Uw medewerking. 

 

15:30 uur	Limonadebal,	in	het	
Gemeenschapshuis	m.m.v.	D.J.	Arnout	

17:30 uur	prijsuitreiking	in	het	
gemeenschapshuis	door	Prins	Lu,	van	de	
enkelingen en duo’s en de groepen.			
	
21:00 uur	prijsuitreiking	van	de	grote	wagens	in	
het	"Gemeenschapshuis"	met	aansluitend	ons			
GROOT	CARNAVALSBAL	m.m.v.	DJ.	Arnout	
	
ATTENTIE: de consumptiebonnen (ook van 
het songfestival) zijn geheel carnaval geldig. 
 

 
Zondag 3 maart: 
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Lamsoren	te	Lamswaarde. 

Maandag 4 maart:	

CARNAVALSDAG VOOR HET HELE GEZIN. 

13:30 uur	Zaal	open		

14:00 uur		 	
	
Aanvang	kindercarnaval	m.m.v.	Arthuro	
Cardini..	Dit	allemaal	in	combinatie	met	de	
jeugdprins(es)verkiezing	voor	het	seizoen	
2019.		

	
Arthuro	Cardini	is	in	
hart	en	ziel	een	echte	
circusclown.	Hij	
werkte	jarenlang	in	
diverse	
circusprogramma’s. 
Samen	met	zijn	
lieftallige	assistente	
laat	hij	de	kinderen	
genieten	van	zijn	
goocheltoeren	en	
spelletjes.	De	
kinderen	worden	
actief	betrokken	in	
deze	grote	
meespeelshow!	
	

Na	afloop	van	de	kindermiddag	kunt	u	gebruik	
maken	van	het	Zottemaandagmenu	bij	Eet-	
&	Drinckerij	Nobel	(graag	tijdig	opgeven!!!).	
Daarna	is	het	rustig	uitbuiken	en	uitbollen	van	
het	Graauwse	carnaval	bij	Nobel!		

Zondag 10 maart:	
Prins	en	Raad	brengen	een	bezoek	aan	de	
optocht	van	de	Ossekoppen	te	Ossenisse.	
 
 

Wij wensen iedereen een fijne carnaval! 
Alaaf, alaaf, alaaf 

De Djerken, Graauw!! 



In	 het	mooie	 Sas	 van	Gent	 staat	
het	atelier	van	Jim,	een	veelzijdig	
kunstenaar	die	in	diverse	materia-
len	zijn	ideeën	en	fantasieën	vorm-
geeft.

Het	 ruwe	 mystieke	 gevoel	 dat	
hij	 beleeft	 komt	 tot	 uiting	 in	 zijn		

creaties	 in	 grof	 gesteente,	 beton	
en	basalt.	Beelden	die	lijken	te	ko-
men	uit	een	ver	mythisch	verleden,	
met	 de	 weerbarstigheid	 van	 een	
ruig	en	donker	landschap.
Een	andere	zijde	van	zijn	kunnen	
laat	 hij	 zien	 in	 verfijnde	 dierlijke	

vormen,	maar	ook	zijn	karikaturen
van	popidolen	zijn	zeer	de	moeite	
waard.

Art	 en	 Route	 prijst	 zich	 gelukkig	
met	de	deelname	van	Jim	aan	ons	
project.

Van	Jim	staan	beelden	in	de	Dorps-
straat	 en	 de	 Tulpstraat	 en	 uiter-
aard	is	zijn	werk	regelmatig	te	zien	
op	 diverse	 exposities	 in	 Zeeuws	
Vlaanderen.
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Jim Dundas



Het	kunstparkje	aan	de	Irenestraat	
is	 inmiddels	 grotendeels	 ontman-
teld,	er	staan	nog	een	aantal	hoog-
stam	 fruitbomen	 in	en	er	 zijn	nog	
een	 paar	 bomen	 weg	 te	 geven,	
dus	liefhebbers......	meld	u.

Van	 de	 kunstwerken	 die	 er	 ston-
den	 zijn	 er	 twee	 verkocht,	 drie	
herplaatst	 en	 twee	 terug	 naar	 de	
desbetreffende	 kunstenaars,	 op	

11

Aangeboden
Goedwerkende	wasmachine	en	

een	droogmachine	
GRATIS	te	verkrijgen	voor		

mensen	met	een	kleine	beurs

Reacties
Wieger	de	Valk	0114	851420	of
zorgplangraauw@gmail.com

Art en Route Graauw dit	moment	 staan	er	 kunstwerken	
aan	de	Paalse	weg	–	Oude	kaai	–	
Dorpsstraat	–	Jacintastraat	–
Tulpstraat	 –	 Irenestraat	 en	 de		
Begoniastraat.

Alle	beelduitingen	staan	in	particu-
liere	tuinen	of	zitten	op	particuliere	
muren.
Ook	 vindt	 u	 Art	 en	 Route	 op	 de	
website	van	de	dorpsraad,
www.dorpsraadgraauw.net	 en	 via	
de	QR	code	kunt	u	de	
gehele	 route	 volgen	
en	 de	 beelden	 bekij-
ken.

Zou	u	het	ook	leuk	vinden	een	beeld	
uiting	 in	uw	tuin	 te	hebben,	neem	

dan	gerust	contact	met	ons	op	om	
de	mogelijkheden	te	bespreken.

Art	en	Route	wenst	u	veel	kijkple-
zier	op	uw	dorpswandeling.
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Het Klokhuis Backstage bij De Ketchupfabriek
We	zijn	door	de	 redactie	 van	Het	
Klokhuis	 Onderneemt	 gevraagd	
of	we,	net	zoals	in	2017,	nog	een	
keer	onze	poorten	voor	hun	jonge	
kijkers	open	willen	zetten.	Natuur-
lijk	willen	we	dat.	

Dus	 doen	 we	 30	maart	mee	 aan	
Het	Klokhuis	Backstage.	Dan	zet-
ten	we	van	10.00	tot	17.00	uur	de	
poorten	 van	 de	 fabriek	 open	 en	
leggen	 we	 uit	 wat	 er	 allemaal	 bij	
het	maken	van	ketchup	én	onder-
nemen	komt	kijken.

Ken	jij	kinderen	die	later	als	ze	groot	
zijn	willen	ondernemen?	Of	ken	jij	
kinderen	die	het	gewoon	leuk	vin-
den	om	in	een	ketchupfabriek,	we	
bedoelen	natuurlijk	De	Ketchupfa-
briek,	rond	willen	kijken?	Wijs	hen	
dan	op	onze	open	dag.	

De	kinderen	kunnen	zich	aanmel-
den	 op	 deze	 pagina:	 http://back-
stage.hetklokhuis.nl/bedrijven/de-
ketchupfabriek/
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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	(Marja	Snoeren)
of
0114	851420	(Wieger	de	Valk)	
kunt	u	terecht	met	al	uw	vragen	of	
opmerkingen.

Sociaal Zorgplan Graauw
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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. K. Blanckaert (lid)
Dhr. A. Declercq (secretaris);
Dhr. W. de Valk (penningmeester)
Dhr. J. Buysrogge (commissie P.R.)
Dhr. P. Magnus (commissie G.H.G.)
Mevr. R. van Campen (cont. Paal)
  

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


