
oktober 2019

BELANGRIJK:

Deze Dorpswijzer bevat 

een Enquête 

over uw toekomstvisie van

Graauw - Paal - Zandberg



Agenda
•	 Vrijdag	18	oktober	15.00	uur	Oktoberfestparty	55+
•	 Vrijdag	18	oktober	20.00	uur	Oktoberfest
•	 Zaterdag	19	oktober	20.00	uur	Herfstparty	XXL
•	 5-19	oktober	loten	grote	clubactie	+	ophalen	enquêteformulieren
•	 Dinsdag	12	november	2019	Vergadering	Dorpsraad	(jaarvergadering)
	 Graauw	Gemeenschapshuis	-	Dorpsstraat	46	Graauw
•	 Zondag	24	november	14.00	uur:	Sinterklaasintocht
•	 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
•	 1x	per	14	dagen	donderdag	10	oktober	14-17	uur:	Dansen	in	Graauw
•	 1x	per	14	dagen	donderdag	24	oktober	14-17	uur:	Dansen	in	Graauw	en	zo	voort

Uw	activiteit	ook	op	de	agenda	of	in	de	Dorpswijzer	van	oktober	2019	-	januari	2020?
Stuur	voor	september	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

Op	de	hoogte	blijven?	Kijk	ook	eens	op	onze	geheel	vernieuwde	website:

http://www.dorpsraadgraauw.nl/
2
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Eric van Laere
Af	 en	 toe	 breng	 ik	 een	 bezoek	
aan	Graauw,	 een	 rustig	 dorpje	 in	
het	 platgeslagen	 landschap	 van	
Zeeuws-Vlaanderen.	

Het	 is	 er	 goed	 wandelen	 langs	
mooie	vergezichten	en	de	zeedijk	
is	nooit	ver	weg.	

Als	het	kan	 loop	 ik	even	de	oude	
kerk	in	om	restanten	van	de	vroe-

gere	 luister	 te	bekijken	en	mezelf	
te	 verbazen	 over	 de	 serene	 rust	
binnen	dat	monumentale	gebouw.	

Weer	terug	op	straat	valt	het	op	hoe	
men	hier	in	dit	dorp	herinneringen	
levend	houdt.	Over	de	weidse	lan-
derijen	waart	nog	wat	van	de	geest	
van	 vroeger	 dagen	 en	 tussen	 de	
takken	van	de	hoge	bomen	hangt	
nog	menig	oud	verhaal.

wanneer de wind langs dijken blaast
de zoute zee door de geulen raast

dan zoekt een man zijn vrouw haar hand
vertelt haar van het verdronken land

over die nacht dat het is gebeurd
dat iemand daar door haat verscheurd

zijn beste vriend geen uitweg bood
dan het water dat zich zwijgend sloot

en sinds die tijd had hij geen rust
hij ging op zee van kust naar kust

voorgoed aan boord dat was zijn straf
daar wachtend op een zeemansgraf

een oude vader bidt en wacht
op een late voetstap in de nacht
en blijft die uit, gaat hij op zoek

draagt zo zijn deel van de oude vloek
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Carnaval als vanouds met De Djerken
Om	 dit	 mogelijk	 te	 blijven	maken	
zijn	we	altijd	op	zoek	naar	verster-
king.	
Dus	schroom	niet	om	een	 lid	aan	
zijn	 rode	 jas	 te	 trekken,	 dat	 mag	
natuurlijk	 ook	 bij	 de	 prins,	 hofda-

mes,	sjampetters	of	onze	nar,	ook	
na	carnaval	via	de	mail	of	persoon-
lijk	bij	één	van	onze	leden.

http://djerken.graauw.net/home.
html
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Oktoberfest en Herfstparty XXL Graauw
Oktoberfest 2019
Op	vrijdag	18	oktober	geht’s	wie-
der	mal	loss	in	Graauw.	Om	de	tra-
ditie	in	stand	te	houden	organiseert	
Stichting	 Graauwrock	 wederom	
het	Oktoberfest	op	de	sportvelden	
van	vv	Graauw.

Lange	 tafels	 en	 banken,	 bier	 uit	
grote	 pullen,	 bratwurst,	 serveer-
sters	in	bijpassende	kleding	en	Zu-
gabe,	dweilorkest	Sjores	Ambras-
band	en	DJ	Eric.	Alle	ingrediënten	
zijn	weer	aanwezig	om	er	een	spet-
tende	avond	van	te	maken.	
---------------------------------------------

Oktoberfestparty 55 + (gratis)
Ook	in	2019	zal	 in	de	middag	het	
oktoberfestparty	55	+	plaats	vinden

Optredens	van	DJ	Eric	en	de	band	
Zugabe

Entree	is	deze	editie	gratis
18	oktober	Aanvang	15.00	uur
---------------------------------------------
Oktoberfest
Optredens	van	DJ	Eric,	Sjores	Am-
brasband	en	de	band	Zugabe

Entree	vanaf	10	euro
18	oktober	Aanvang	20.00	uur
---------------------------------------------

Herstparty XXL
19	oktober	zal	de	volgende	editie	
plaatsvinden	 van	 de	 Herfstparty	
XXL

Optredens	 van	oa	DJ,	 the	Hillbily	
Moonshiners	en	de	Dirty	Daddies

Entree	vanaf	17.50	euro
19	oktober	Aanvang	20.00	uur
---------------------------------------------
Voor	 meer	 informatie,	 prijzen	 en	
voorverkoopadressen	zie	
www.oktoberfestgraauw.nl
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Een Boost voor wijken en dorpen
Het	gemeentebestuur	van	Hulst	is	
een	bijzonder	project	gestart	waar-
in	geld	beschikbaar	wordt	gesteld	
voor	alle	dorpen	en	wijken.	

Wie heeft een idee?
Iedereen	 kan	 een	 voorstel	 doen.	
Heel	 simpel	 via	 een	 formulier	 dat	
te	 vinden	 is	 op	 https://www.ge-
meentehulst.nl/Inwoners/Geef_
uw_wijk_dorp_een_boost	
Hier	kunt	u	alles	lezen	over	dit	pro-
ject	 en	het	 formulier	 downloaden.
Het	voorstel	kan	worden	ingediend	
bij	 de	 gemeente	 Hulst	 of	 bij	 de	
dorpsraad.

Projecten	 die	 structureel	 activiteit	
met	 zich	meebrengen	 hebben	 de	
voorkeur.	 Zoals	 het	 aanplanten	
van	 een	 gezamenlijke	 bloemen-
tuin	waarvoor	 samen	gezorgd	 zal	
worden	 of	 het	 plaatsen	 van	 een	
outdoor	 fitness	 toestel	waarbij	 re-
gelmatig	 sportactiviteiten	 worden	
georganiseerd	voor	jong	en	oud.	

Aanschaffen	van	zaken	zonder	ac-
tie	is	niet	de	bedoeling	van	dit	pro-
ject.	Dus	geen	fietsenrekken,	info-
borden	of	verkeersmaatregelen.

Beschikbaar budget
De	 hoogte	 van	 het	 budget	 is	 be-
paald	door	het	aantal	inwoners	van	

de	wijk	cq.	het	dorp.	Voor	Graauw	
is	dat	7.497	euro.

Wie beslist?
De	inwoners!	Alle	voorstellen	wor-
den	gecheckt.	Voldoen	ze	aan	de	
doelstelling?	 Over	 de	 voorstel-
len	 die	 voldoen	 aan	 de	 doelstel-
ling,	 gaan	de	 inwoners	 tijdens	de	
jaarvergadering	 van	 de	 dorp/wijk-
raad	of	een	andere	avond	beslis-
sen.	Meeste	stemmen	gelden!	Dat	
project	krijgt	het	geld	en	mag	wor-
den	uitgevoerd.	Afhankelijk	van	de	
kosten	 kan	het	 voorkomen	dat	 er	
meerdere	projecten	 in	een	wijk	of	
dorp	 tot	 uitvoering	 gebracht	 kun-
nen	worden.

BOOSTEN DAT DORP EN DIE 
WIJK!!
Initiatieven	 voor	 Graauw	 kunnen	
worden	verstuurd	naar	
secdorpsraadgraauw@gmail.com	
of	naar	Dorpsraad	Graauw	
Dorpsstraat	46	4569AK	Graauw
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In	2019	is	de	dorpsraad	gestart	met	
GPZ	20/30.	Dit	 is	 een	 commissie	
met	 het	 doel	 om	 leefbare	 kernen	
te	 realiseren	 in	 de	 tijdsgeest	 van	
2030.	Vooruitzien	wat	er	verandert	
op	 verschillende	 vlakken	 zoals		
woningbouw,	 woon-werk	 verkeer,	
zorg	 in	de	kernen,	voorzieningen,	
vergrijzing	enzovoorts.

In	deze	dorpswijzer	vindt	u	een	en-
quêteformulier	waarmee	we	willen	
polsen	hoe	u	als	bewoner	over	de	
toekomst	 en	 de	 leefbaarheid	 van	
uw	 kern	 denkt.	Wat	 er	 volgens	 u	
mag/moet	veranderen	of	juist	niet.
Hoe	meer	antwoorden	wij	ontvan-
gen	 des	 te	 duidelijker	 een	 beeld	
kan	worden	gevormd.	

Zo	 kan	 de	 dorpsraad	 zich	 op	 de	
juiste	aspecten	richten	om	samen	
met	 de	 gemeente	 Hulst	 in	 2030	
kernen	te	realiseren	waar	u	graag	
wil	 (blijven)	wonen.	Het	 project	 is	
nu	in	de	startfase	en	zal	op	de	jaar-

vergadering	 12	 november	 2019	
worden	gepresenteerd.

De	ingevulde	enquête		wordt	door	
onze	vrijwilligers	opgehaald	tussen	
zaterdag	5	oktober	en	zaterdag	19	
oktober	 tijdens	 onze	 jaarlijkse	 lo-
tenverkoop.	 Mocht	 u	 ons	 missen	
kan	de	enquête	 in	uw	eigen	 kern	
worden	 gedeponeerd	 in	 de	 brie-
venbus	 (voor	 Graauw:	 gemeen-
schapshuis	 Graauw,	 Dorpsstraat	
46)	(voor	Paal:	Zeestraat	8)	(voor	
Zandberg:	HCR	de	Zandeberg	.

Onder	de	ingevulde	enquêtes	wordt	
een	 boodschappenpakket	 verloot	
(dit	 kan	 alleen	wanneer	 naam	en	
adres	 zijn	 ingevuld).	 Deze	 gege-
vens	worden	door	ons	gescheiden	
van	uw	ingevulde	antwoorden.	

De	 verloting	 zal	 plaatsvinden		
tijdens	 onze	 jaarvergadering	 op		
12	 november	 in	 het	 gemeen-
schapshuis	te	Graauw.
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Lotenverkoop Grote Club Actie
Net	 als	 voorgaande	 jaren	 zullen	
ook	 in	 2019	 	 onze	 vrijwilligers	 bij	
u	 langs	 komen	met	 loten	 van	 de	
grote	club	actie.	

Al	enkele	jaren	doet	de	dorpsraad	
hier	met	succes	aan	mee.	Het	be-
drag	dat	wordt	opgehaald	komt	ten	
goede	aan	de	Commissie	Cultuur	
en	Volksvermaak.	Denk	hierbij	o.a	
aan	 de	 Zomermarkt,	 paaseieren	
zoeken,	kinderdisco	enz.	

Het	 wordt	 steeds	 moeilijker	 om	
sponsoring	 te	 vinden	 buiten	 onze	
kernen	daarom	hebben	wij	ervoor	
gekozen	 om	 op	 deze	manier	 wat	

extra	 in	kas	 te	krijgen	om	diverse	
evenementen	 te	 kunnen	 realise-
ren.

Wij	 komen	 tussen	 zaterdag	 5	 en	
zaterdag	19	oktober	rond	voor	de	
verkoop.	Indien	u	ons	mist	en	toch	
een	 lot	wil	kopen	kunt	u	een	mail	
sturen	naar	
secdorpsraadgraauw@gmail.com	

Wij	zorgen	ervoor	dat	u	dan	alsnog	
de	loten	ontvangt.
Evenals	 voorgaande	 jaren	 is	 de	
prijs	 van	 een	 lot	 	 €3,-	 en	 is	 de	
hoofdprijs		€100.000,-	(let	op	dit	is	
een	landelijke	actie)	

Buurtpreventie
Opgelet	voor	de	brief	hiernaast	af-
gebeeld.	Wat	men	hier	mee	wil	 is	
niet	duidelijk.	

Graauw-paal-Zandberg	 heeft	 een	
buurtpreventie	 via	 de	 dorpsraad.	
Dit	is	een	stille	app	die	enkel	wordt	
ingezet	bij	calamiteiten.
Info	of	aanmelden	kan	via	
secdorpsraadgraauw@gmail.com
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vrijwilligers gezocht
De	dorpsraad	is	op	zoek	naar	jon-
geren	die	graag	buiten	zijn,	 leuke	
dingen	 willen	 ondernemen	 met	
leeftijdsgenoten	 en	 actief	 willen	
zijn	in	hun	eigen	kern.	

Het	gaat	om	o.a.	verspreiding	van	
de	Dorpswijzer,	flyers	en	 informa-
tie	 van	 de	 dorpsraad.	 Over	 hulp	
bij	evenementen	zoals	de	Zomer-
markt,	paaseieren	zoeken,	kinder-
disco	en	het	jaarlijkse	Darttoernooi.	
Of	 over	 het	 ontwikkelen	 van	pos-
ters,	 thema’s	 voor	 kinderdisco	 en	
andere	activiteiten.

Je	kunt	als	vrijwilliger	 rekenen	op	
een	leuke	tijd	tijdens	en	na	een	ac-
tiviteit,	een	presentje	op	je	verjaar-
dag	en	natuurlijk	 jaarlijks	een	ge-
zamenlijk	uitje	met	alle	vrijwilligers.	

Ben	 je	 tussen	 	 14	 en	 17	 jaar	 en	
wil	 je	 iets	 doen	 voor	 het	 dorp	
waar	 je	 woont,	 samen	 met	 leef-
tijdsgenoten	 activiteiten	 organi-
seren,	 laat	 dan	 wat	 van	 je	 ho-
ren	 en	 stuur	 een	 mailtje	 naar		
secdorpsraadgraauw@gmail.com	

(indien	van	toepassing	kan	je	jouw	
activiteiten	 bij	 de	 dorpsraad	 ge-
bruiken	 voor	 je	 maatschappelijke	
stage)	

Uw evenement ook in onze dorpswijzer, 
op de website en onze facebookpagina?
Stuur een mailtje naar:
dorpswijzergraauw@gmail.com 
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Nieuwe kunstenaar: Lut de Baere
Lut	de	Baere	exposeert	sinds	eni-
ge	 tijd	 op	 onze	 vaste	 kunstroute	
door	 het	 dorp.	 Lut,	woonachtig	 in	
het	 mooie	 Beveren,	 is	 een	 echt	
multi-talent.	

Waar	Lut	tijdens	haar	opleiding	aan	
de	academie	van	Berchem	begon	

maar	kleinere	stukken	kan	Lut	nog	
steeds	vinden	in	het	slib	 langs	de	
waterkant.	

Met	deze	grillige	staalfragmenten,	
stelt	ze	haar	beelduitingen	samen	
tot	 prachtige,	 tot	 de	 verbeelding	
sprekende	beelden.		Assemblages	
worden	 verwerkt	 tot	 herkenbare		
figuren.	 De	 resultaten	 zijn	 zeer	
boeiend	en	verrassend	!	

We	 zijn	 erg	 blij	 met	 Lut’s	 deel-
name	 aan	Art	 en	 Route	 Graauw,	
twee	van	haar	beelden,	“Tuterend“	
en	 “Wachter“	 kunt	 u	 vinden	 in	 de		
Begoniastraat,	wij	hopen	dat	u	zult	
genieten	van	de	beelduitingen	van	
deze	ras-kunstenares.
www.lutdebaere.com 

met	 schilderen,	 met	 als	 speciali-
teit	portretten,	evolueerde	zij	naar	
beeldhouwen/assembleren.
Het	materiaal	dat	zij	gebruikt	is	af-
komstig	van	een	in	1953	gezonken	
motorspits,	 de	CBR	 81.	 Dit	 schip	
was	geladen	met	300	ton	cement.	
Het	 wrak	 hinderde	 de	 scheep-
vaart	 en	 met	 springstof	 werd	 het	
schip	 in	 stukken	 opgeblazen.	 De	
grote	 stukken	 werden	 geborgen	
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EHBO Graauw

kunt	er	ook	voor	kiezen	om	volledig	
gecertificeerd	EHBO’er	te	worden.	
Na	 het	 volgen	 van	 de	 lessen	 (bij	
voldoende	 deelname	 gewoon	 op	
Graauw)	 doet	 u	 examen	en	wan-
neer	u	slaagt	bent	u	gediplomeerd	
EHBO-er

Indien	 u	 daarna	 lid	 blijft	 van	 de	
EHBO-vereniging	 Graauw	 en	 de	
oefenavonden	 bijwoont	 wordt	 uw	
diploma	verlengd	zonder	opnieuw	
examen	te	hoeven	doen.	

Voor	€12,-	per	 jaar	bent	u	 lid	van	
de	 vereniging.	Voor	 de	 juiste	 prij-
zen	en	data	van	de	cursus	kunt	u	
terecht	op	www.ehbo.graauw.net		

Een	ongeluk	zit	in	een	klein	hoekje.	
Weet	jij	wat	je	moet	doen	wanneer	
je	 getuige	 bent	 van	 een	 ongeluk,	
wanneer	 je	 bij	 familie	 of	 vrienden	
bent	of	wanneer	je	ergens	oppast	
en	er	iets	gebeurt?

Er	 zijn	 tal	 van	 zaken	 te	 noemen	
wanneer	je	in	een	situatie	komt	dat	
er	eerste	hulp	nodig	is.	
Wist	 je	 dat	 de	 aanrijtijd	 van	 een	
ambulance	 15	 minuten	 is	 voor	
onze	kernen?

Jaarlijks	 organiseert	 het	 sociaal	
zorgplan	Graauw	een	 reanimatie-
cursus	 (deze	 heeft	 plaats	 gevon-
den	 op	 10	 september	 j.l)	 Maar	 u	
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Dansen in het Gemeenschapshuis
Iedereen	is	van	harte	welkom	in	het	
Gemeenschapshuis	van	Graauw.	

Elke	 veertien	 dagen	 (oneven	we-
ken)	gaan	de	voetjes	van	de	vloer.	
Er	zal	vrij	worden	gedanst,	dus	de	
middag	 is	 zowel	 voor	 koppels	als	
voor	mensen	die	alleen	willen	ko-
men.	
Marleen	zorgt	voor	de	muziek.

Het	is	een	initiatief	van	Happy	Peo-
ple.	Meedoen	en	kijken	is	gratis,	u	
betaalt	alleen	de	drankjes.
De	 muziek	 wordt	 gedraaid	 door	
Marleen,	 zij	 heeft	 een	 hele	 grote	
collectie		dansmuziek.

Er	wordt	vrij	gedanst,	de	middag	is	
zowel	voor	koppels,	maar	ook	voor	
line-dansers.

Er	 komen	 ook	 dansers	 uit	 Clinge	
en	België.	 	 Voel	 u	 vrij	 om	 ook	 te	
komen	en	te	genieten	van	dans	en	
muziek.

Er	liggen	nog	flyers	in	het	gemeen-
schapshuis.	

Zin	 in	 een	 gezellige	 middag	 met	
dansmuziek?

Meer	informatie:	http://www.dorps-
raadgraauw.nl/Dansen.html
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KBO Graauw
Katholieke	 Bond	 van	 Ouderen	 (KBO	 Graauw)	 is	 een	 vitale	 senioren-	
organisatie	voor	belangenbehartiging,	informatie	en	ontspanning.

De	KBO	Graauw	organiseert	onder	andere:
•	 Iedere	6	weken	op	vrijdag	seniorendiner	met	bingo
•	 Op	dinsdag/donderdagmiddag	kaarten	(bieden	en	jokeren)
•	 Op	woensdagmiddag	gymnastiek,	breien,	kaartjes	maken	e.d.
•	 Vrijdagmiddag	koersbal
•	 Regelmatig	spelmiddagen	en	bingo
•	 Jaarlijkse	kerstviering	met	koffie,	gebak	en	muzikale	gezelligheid
•	 Gratis	magazine	‘Nestor’	met	informatie	en	interessante	aanbiedingen
•	 Gratis	(juridisch)	advies
•	 Gratis	hulp	bij	belastingaangifte	en	ouderenadvisering
•	 Voordelige	zorgverzekering	bij	Zilveren	Kruis	en	CZ
•	 Goed	verzekerd	met	FBTO-verzekeringen
•	 Korting	op	uw	rijbewijskeuring
•	 Meerdaagse	reizen	voor	KBO	Zeeland	en	jaarlijkse	dagreis	samen	met	
KBO	Lamswaarde	en	KBO	Terhole

Wil	 je	 lid	 worden	 van	 de	 KBO	 Graauw,	 geef	 je	 snel	 op	 en	 je	 gaat		
ontdekken	dat	je	als	KBO-lid	vanaf	55	jaar	en	ouder	voor	22.50	per	jaar	
een	leuke	oudere	dag	hebt	zonder	eenzaamheid.

U kunt zich aanmelden bij het bestuur:
Ria	Mahu-Ferket	 0114-635221
Nicolette	van	Puyvelde	 0114-374094	 of	 06-11868947
Geert	de	Bakker	 0114-633190	 of	 06-46843800

Of via onderstaande strook:
Dhr/Mevr	 :	.............................................................................
Adres	 :	.............................................................................
Postcode/Woonplaats	 :	.............................................................................
Tel.	 :	.............................................................................
E-mail	 :	.............................................................................
Geboortedatum	 :	.............................................................................

Kijk ook eens op: http://www.dorpsraadgraauw.nl/KBO-Graauw.html
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Dorpswijzer Kleurplaat



16

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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Kookgroep Graauw

Wij	willen	een	kookgroep	opstarten	
in	Graauw!

Voor Wie?
Voor	personen	die	alleen	zijn	of	die	
geen	zin	hebben	om	zelf	eten	klaar	
te	 maken.	 Of	 voor	 mensen	 die	
moeite	hebben	met	koken	maar	die	
toch	goed	en	gezond	willen	eten.

Waar?
Bij	voldoende	belangstelling	begin-
nen	we	op	woensdag	6	november	
met	de	kookgroep	in	het	gemeen-
schapshuis.

Wanneer?
Elke	woensdag	van	10.00	tot	13.00	
uur

Wat kost het?
Per	maaltijd	vragen	we	slechts	vijf	
euro!

Moet ik me aanmelden?
Ja,	 meld	 je	 aan	 voor	 za-
terdag	 2	 november	 bij:	
Silvio	Tichelaar
Tel.	0114-851441
E-mail	siltich@gmail.com

Eet smakelijk!

Mede mogelijk gemaakt 
door Hulst voor Elkaar en  
Happy People

Art en Route App 
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	volle-
dige	route	volgen	en	alle	beeldui-
tingen	bekijken.
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Graauw heeft weer een winkeltje 
Gerda	 heeft	 de	 ruimte	 achter	
haar	 huis	 omgetoverd	 tot	 winkel-
tje.	 Voor	 brood,	 groenten,	 fruit,	
kaas	en	zuivel,	vers	gemalen	kof-
fie,	 thee,	 verse	 pasta,	 olijfolie,		
zepen	 en	 wasmiddelen,	 kaarsen,	
diervoeding,	 cadeautjes	 en	 nog	
veel	 meer	 hoeven	 we	 niet	 meer	
het	dorp	uit.	

Zoetebredero	 -	 voeding&zo	 kunt	
u	 vinden	 aan	 de	 Kortestraat	 3	 in	
Graauw.	

De	openingstijden	zijn:
Maandag	09-12.30	en	17-19	uur
Donderdag	09-12.30	en	13.30-18	uur
Vrijdag	09-12.30	uur
Zaterdag	08-12.30	uur
Zondag	08-12.30	uur
Dinsdag	en	woensdag	gesloten
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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 GPZ 20-30)
Mevr. R. van Campen (cont. Paal)
Mevr. F. Grofsmid (commissie GPZ 20-30)

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

De Dorpswijzer wordt mede mogelijk gemaakt door
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Neem ook eens een kijkje op onze geheel vernieuwde website:
http://www.dorpsraadgraauw.nl/


