
februari 2020

Zaterdag 11 april Paasspeurtocht
meer informatie in deze dorpswijzer



Agenda
•	 t/m	2	maart	aanmelden	levensredders
•	 Zaterdag	8	februari	19.30	uur	korte	film	‘Van	D’Ee	tot	Hontenisse	in	het	gemeenschapshuis	Graauw
•	 Vrijdag	14	februari	Valentijnsdag
•	 Vrijdag	14	februari	19.00	uur	Carnaval:	wagentje	kijken	bij	Café	‘t	Zicht	der	Schelde	in	Paal
•	 Zaterdag	15	februari	18.30	uur	vertrek	lampionnenoptocht	vanaf	Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Zaterdag15	februari	19.30	uur	Songfestival	in	het	Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Dinsdag	18	februari	2020	Vergadering	Dorpsraad	Galerie	Terra	Groda	-	Dorpsstraat	44	Graauw
•	 Vrijdag	21	februari	13.00	uur	Schoolbezoek	van	Prins	en	de	Raad	aan	basisschool	Ter	Doest	Graauw
•	 Vrijdag	21	februari	20.00	uur	Sleuteluitreiking	B&W	Hulst	mmv	Raden	van	Elf	in	het	stadhuis	te	Hulst
•	 Zaterdag	22	februari	14.00	uur	Carnavalsoptocht	m.m.v.	Fanfare	“Nooit	Gedacht”	Oude	Kaai/Meloweg-

Dorpsstraat-Irisstraat-Irenestraat-Jacintastraat-Rozenstraat-Dorpsstraat
•	 Zaterdag	22	februari	15.30	uur	Limonadebal	in	Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Zaterdag	22	februari	17.30	uur	Prijsuitreiking	door	Prins	Lu	van	enkelingen/duo’s	en	groepen	in	het	

Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Zaterdag	23	februari	21.00	uur	Prijsuitreiking	van	de	Grote	Wagens,		

aansluitend	CARNAVALSBAL	in	het	Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Zondag	23	februari	bezoek	van	Prins	en	Raad	aan	de	optocht	van	de	Lamsoren	in	Lamswaarde
•	 Maandag	24	februari	14.00	uur	Kindercarnaval	m.m.v.	Clown	Flipo	in	Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Zondag	1	maart	bezoek	van	Prins	en	Raad	aan	de	optocht	van	de	Ossekoppen	in	Ossenisse
•	 Zaterdag	14	maart	NL	DOET
•	 Zaterdag	14	maart	Rockopera	The	Secret	of	the	Stones	Revealed,	gemeenschapshuis	Graauw
•	 Zondag	29	maart	Aanvang	zomertijd
•	 Maandag	30	maart	17.00-19.00	uur	Viering	1	jaar	Buurderij	Graauw,	Kortestraat	3	te	Graauw
•	 Zaterdag	11	april	vanaf	13.00	uur	Paas-speurtocht	rond	de	Liniedijk	in	Zandberg
•	 Zondag	12	en	maandag	13	april	Pasen
•	 Zaterdag	25	en	Zondag	26	april	Kunstroute	Graauw
•	 Maandag	27	april	Koningsdag
•	 Maandag	4	mei	Dodenherdenking
•	 Dinsdag	5	mei	Bevrijdingsdag
•	 Zondag	12	en	maandag	13	april	Pasen
•	 Woensdag	20	mei	GraauwRock	for	Specials
•	 Donderdag	21	mei	Hemelvaartsdag
•	 Donderdag	21	mei	GraauwRock
•	 Dinsdag	26	mei	2020	Vergadering	Dorpsraad	Galerie	Terra	Groda	-	Dorpsstraat	44	Graauw
•	 Zondag	31	mei/maandag	1	juni	Pinksteren
•	 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	vanaf	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?	http://www.dorpsraadgraauw.nl/
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NL Doet
We	wonen	samen	in	een	mooi	ge-
bied,	 waar	 we	 in	 alle	 seizoenen	
kunnen	 genieten	 van	 de	 natuur.	
Deze	 seizoenen	 zorgen	 er	 ook	
voor	 dat	 dingen	 verouderen	 en	
af	 en	 toe	 een	 opknapbeurt	 nodig	
hebben.	

Daarom	 doet	 de	 Dorpsraad	
Graauw-Paal-Zandberg	 mee	 aan		
NL Doet.	Dit	 is	een	dag	waar	we	
samen	 met	 vrijwilligers	 dingen	
gaan	 ondernemen	 op	 onze	 ker-
nen.	Deze	dag	vindt	plaats	op	za-
terdag	14	maart	 2020	 in	 alle	 drie	
de	 kernen.	 U	 kunt	 zich	 opgeven	
als	vrijwilliger	maar	ook	aangeven	
wat	 u	 vindt	 dat	 een	 opknapbeurt	
nodig	heeft.	

Er	wordt	op	deze	dag	een	program-
ma	samengesteld	-	dat	later	wordt	
bezorgd	bij	mensen	die	zich	aan-

melden	 -	waarin	 je	 kan	meedoen	
in	2	delen,	de	voor-	of	namiddag,	
of	misschien	zelfs	de	gehele	dag.

Er	 wordt	 natuurlijk	 gezorgd	 voor	
een	natje	en	een	droogje	en	diege-
ne	die	de	hele	dag	meedoen	kun-

nen	 tevens	 rekenen	
op	 een	 lunch	 tussen	
de	middag.	

Helpt	u	mee	aan	een	
mooiere	 kern,	 een	
dag	van	samen	wer-
ken,	lachen	en	vooral	
het	 opvrolijken	 van	
uw	kern?

Meldt	u	zich	dan	aan	via:
secdorpsraadgraauw@gmail.com	

Weet	 u	 iets	 dat	 een	 opknapbeurt	
nodig	 heeft	 meld	 dit	 dan	 via	 het-
zelfde	 e-mail	 adres,	 of	 deponeer	
een	briefje	bij	het	gemeenschaps-
huis	aan	de	Dorpsstraat	 44	 in	de	
bus	onder	vermelding	van	Dorps-
raad	NL	Doet
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Kent u een levensredder?
Eerste	hulp	is	van	cruciaal	belang	
bij	noodsituaties.	 Jaarlijks	worden	
in	 ons	 land	 veel	 mensen	 gered	
door	tijdig	ingrijpen	van	burgers.	

Bijvoorbeeld	omdat	zij	direct	star-
ten	 met	 reanimeren	 als	 iemand	
een	hartaanval	krijgt.	Of	omdat	zij	
een	 bewusteloos	 persoon	 uit	 een	
brandend	huis	of	een	auto	te	water	
weten	te	redden.

Ook	 in	 de	 gemeente	 Hulst	 komt	
het	weleens	voor	dat	burgers	door	
snel	 en	 goed	 ingrijpen	 het	 leven	
van	een	persoon	redden.	Het	zijn	
prestaties	 van	 formaat	 die	 letter-
lijk	 levensbelangrijk	 zijn.	 Het	 ge-

meentebestuur	wil	wederom	graag	
personen	die	een	levensreddende	
handeling	 hebben	 verricht	 in	 het	
zonnetje	zetten.	Dit	gebeurt	tijdens	
een	bijeenkomst	op	vrijdag	3 april
2020 om 15.30 uur	in	het	stadhuis	
te	Hulst.

Iedereen	kan	een	niet-professione-
le	levensredder	uit	zijn	of	haar	om-
geving	aanmelden	bij	de	gemeen-
te.	Afhankelijk	van	de	‘zwaarte’	van	
de	aanmelding	wordt	er	vervolgens	
een	afweging	gemaakt.	
Aanmelden	kan	tot	en	met	maan-
dag 2 maart 2020,	via:
info@gemeentehulst.nl	of
telefonisch	via	140114.
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Lichte stijging aantal inwoners 
gemeente Hulst

Voor	 Graauw-Paal-Zandberg	 ziet	
het	aantal	inwoners	er	momenteel	
als	volgt	uit:
929	 inwoners,	waarvan	473	man-
nen	en	456	vrouwen.

Het	inwoneraantal	van	de	gemeen-
te	Hulst	 is	 in	2019	 licht	gestegen.	
De	 voorlopige	 cijfers	 geven	 aan	
dat	er	30	 inwoners	meer	zijn	dan	
een	jaar	geleden.

Er	werden	dit	jaar	veel	minder	kin-
deren	geboren	dan	dat	er	mensen	
overleden;	doch	het	aantal	nieuwe	
inwoners	was	een	stuk	hoger	dan	
het	aantal	mensen	dat	de	gemeen-
te	Hulst	verliet.

De	gemeente	Hulst	telt	momenteel	
27.565	inwoners,	waarvan	13.817	
mannen	en	13.748	vrouwen.	

Op	1	 januari	 2019	was	 het	 totaal	
aantal	inwoners	27.535.

Er	werden	dit	jaar	174	pasgebore-
nen	geregistreerd	in	de	gemeente	
Hulst,	92	jongetjes	en	82
meisjes.	 In	 2018	 was	 dat	 aardig	
wat	meer	(220).	

Dit	 jaar	 overleden	 282	 inwoners,	
144	 mannen	 en	 138	 vrouwen.	 In	
2018	was	het	aantal	 overledenen	
278.

In	 2019	 vertrokken	 in	 totaal	 906	
inwoners	 uit	 de	 gemeente	 Hulst.	
Daarvan	 was	 er	 in	 221	 gevallen	
sprake	van	vertrek	naar	het	buiten-
land.

Dit	 jaar	 werden	 1.034	 nieuwe	 in-
woners	geregistreerd.
Hiervan	 kwamen	 366	 personen	
vanuit	 het	 buitenland	 (245	 immi-
graties	vanuit	België).

Femke	 Steijaert,	 van	 kapsalon	
Femtastic,	heeft	al	aangegeven	in	
februari	te	zorgen	voor	een	nieuwe	
inwoner	in	Graauw.
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Werkzaamheden Begoniastraat Graauw

De	Begoniastraat	te	Graauw	krijgt	
in	het	nieuwe	jaar	haar	definitieve	
bestrating.	Zowel	de	rijbaan	als	de	
trottoirs	worden	definitief	bestraat.	

Deze	 bestratingswerken	 zijn	 ge-
start	rond	maandag	6	januari	2020	
en	 nemen	 naar	 verwachting	 tot	
medio	maart	2020	in	beslag.

De	werken	zijn	gestart	 ter	hoogte	
van	Begoniastraat	4.	Deze	worden	
vervolgd	in	de	richting	van	nummer	

6	 en	 zo	 verder.	Als	 laatste	 wordt	
het	gedeelte	van	de	Begoniastraat	
gelegen	 tussen	 de	 Irenestraat	 en	
Begoniastraat	4	aangepakt.

Tijdens	 de	 werken	 is	 de	 Begoni-
astraat	 voor	 doorgaand	 verkeer	
afgesloten.	Tijdens	de	laatste	fase	
van	het	werk	wordt	het	fietspad	in	
de	 Jacintastraat	 toegankelijk	 ge-
maakt	 voor	 voertuigen,	 zodat	 via	
die	 zijde	 de	 Begoniastraat	 kan	
worden	verlaten.
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Pinautomaat Graauw

De	pinautomaat	op	Graauw	werkt	
weer.	Geld	opnemen	mogelijk	ook	
van	 andere	 banken.	 Geld	 storten	
kan	vanaf	nu	ook,	voorlopig	echter	
alleen	 voor	 klanten	 van	ABN-AM-
RO.	Tussen	23.00	en	07.00	uur	is	
pinnen	niet	meer	mogelijk.

De	 automaat	 is	 vervangen	 voor	
een	 andere,	 de	 geldvoorraad	 is	
verder	naar	achteren	geplaatst	en	
is	voorzien	van	een	verfbom,	zodat	
een	eventuele	plofkraak	nutteloos	
is.	
Hiermee	 hoopt	men	 de	 veiligheid	
van	de	omwonenden	van	geldau-
tomaten	te	verbeteren.

Grote Clubactie
Op	2	loten	van	de	Grote	Clubactie	
van	 de	 Dorpsraad	 Graauw-Paal-
Zandberg	zijn	prijzen	gevallen.

In	beide	gevallen	gaat	het	om	een	
Greetz	waardebon	van	5	euro.

Deze	 prijzen	 zijn	 gevallen	 op	 de	
lotnummers:
162958	en	163058.

Op	de	website	https://clubactie.nl/
index.html	kunt	u	uw	lotnummer	in-
vullen	en	de	prijs	opvragen.
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Afvalscheiding gewijzigd 1 januari 2020!
PMD	is	een	afkorting	voor	het	afval	
van	 plastic	 verpakkingen,	 meta-
len	verpakkingen	en	drinkpakken.	
PMD	 afval	 mag	 in	 doorzichtige	
zakken	in	de	oranje	inzamelconai-
ners	worden	gegooid.	Het	PMD	af-
val	wordt	 ook	 huis-aan-huis	 inge-
zameld.

Het	PMD	afval	kan	worden	herge-
bruikt.	Dat	is	goed	voor	het	milieu.	
Maar	ook	goed	voor	de	portemon-
nee.	
Hoe	beter	afval	gescheiden	wordt,	
hoe	lager	de	kosten	voor	afvalinza-
meling	kunnen	worden	gehouden.	

Wat hoort wel bij PMD
*	Kartonnen	pakken	voor	vruchten-
sappen,	 water,	 wijn,	 melk,	 vla,	
yoghurt,	soep	en	saus

*	Alle	 plastic	 verpakkingen,	 zoals	
plastic	zakjes	en	 tasjes,	bekers,	
blisterverpakkingen,	deksels,	fla-
cons,	(knijp)flessen,	kuipjes,	pot-
jes	en	tubes

*	Metalen	verpakkingen	-	zoals	fris-
drankblikjes,	 conservenblikken	
en	bijvoorbeeld	ook	chipszakken

Wat hoort niet bij PMD
*	Verpakkingen	met	inhoud
*	Drankkartons	volgestopt	met	an-
der	materiaal

*	Los	karton	(doosjes)	of	ander	pa-
pier

*	 Doordrukstrips	 van	 medicijnen	
en	kauwgom

*	Piepschuim
*	Hard	plastic,	zoals	speelgoed	of	
huisraad

De	pakken	bij	voorkeur	zo	plat	mo-
gelijk	vouwen	en	als	ze	een	plas-
tic	dop	hebben,	graag	deze	er	op-
draaien.

Gratis zakken 
Voor	de	inzameling	van	PMD	afval	
worden	gratis	zakken	beschikbaar	
gesteld.	Deze	kunt	u	bestellen	via	
de	website	van	de	Zeeuwse	Reini-
gingsdienst	(ZRD)	of	op	tel.	0900-
4433333.

U	wordt	gevraagd	zoveel	als	mo-
gelijk	 deze	 zakken	 te	 gebruiken.	
Mocht	u	toch	kiezen	voor	een	an-
dere	zak,	dan	moet	deze	 in	 ieder	
geval	doorzichtig	zijn.

https://www.gemeentehulst.nl/
Inwoners/Afval/Drankkartons_
bij_plastic
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Koninklijke Onderscheiding Luciën de Maat
Burgemeester	 Jan-Frans	 Mulder	
reikte	deze	middag	een	Koninklij-
ke	Onderscheiding	uit	aan	Luciën	
de	Maat	uit	Hulst.	

Dit	gebeurde	tijdens	de	feestelijke	
middag	 tgv	het	 70-jarige	 jubileum	
van	 EHBO-vereniging	 Lamswaar-
de.

De	heer	de	Maat	kreeg	de	onder-
scheiding	 voor	 oa	 zijn	 verdien-
sten	voor	de	EHBO	Lamswaarde,	
Lotuskring	 Zeeuws-Vlaanderen,	
Carnavalsstichting	 De	 Djerken	
(Graauw),	 Buurtcomité	 Zandberg	
en	 Buurtcomité	 Schuddebeurs	 /’t	
Jagertje.

Dodenherdenking
Op	 Maandag	 04	 mei	 organiseert	
de	 dorpsraad	 in	 samenwerking	
met	de	gemeente	Hulst	en	leden
van	 fanfare	 “Nooit	 Gedacht”	 we-

derom	de	dodenherdenking	bij	het	
monument	van	de	oorlogsslachtof-
fers	op	de	begraafplaats	te	Graauw.

Het	 programma	 wordt	
huis	aan	huis	bezorgd	
bij	 de	 uitnodiging	 van	
koningsdag	2020.



Oproepje aan alle inwoners van Graauw en omgeving

Het	hele	schooljaar	lang	is	er	bin-
nen	 Basisschool	 Ter	 Doest	 een	
ruimte	beschikbaar	waar	oude	kle-
ding	(en	nog	veel	meer,	zie	flyer)	in	
zakken	mag	worden	gezet.

Middels	 een	 Bag2School	 actie	
worden	 deze	 zakken	 2x	 per	 jaar	
opgehaald,	waar	per	kilo	een	ver-
goeding	tegenover	staat.	

Deze	 vergoeding	 is	 ten	 behoeve	
van	de	Ouderraad	van	Basisschool
ter	Doest.	

De	 Ouderraad	 zet	 zich	 een	 heel	
schooljaar	 in	om	de	kinderen	van	
school	te	laten	genieten	van	llerlei	
verschillende	activiteiten	zoals:
Nieuwjaarsbal,	Sinterklaas,	Kerst-
viering	en	een	buitenschoolse	ac-
tiviteit	 onder	 schooltijd	 voor	 alle	
groepen.

Hoe	meer	we	ophalen,	hoe	meer	
geld	er	beschikbaar	is	voor	boven-
staande	activiteiten.

Mogen	we	rekenen	op	jullie	bijdra-
ge?	Namens	de	Ouderraad;	alvast	
vriendelijk	bedankt!
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Uw evenement ook in onze dorpswijzer, op 
de website en onze facebookpagina?
Stuur een mailtje naar:
dorpswijzergraauw@gmail.com 
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Koningsdag maandag 27 April
Ochtend programma:
09.00 uur:
Lawaaioptocht	 en/of	 optocht	 met	
versierde	 fietsen.	We	maken	 een	
korte	 optocht	 door	 het	 dorp	 met	
alle	kinderen	van	groep	O	t/m	8.
Leeftijdgenoten	die	niet	op	Graauw	
naar	school	gaan	zijn	ook	van	har-
te	welkom.
Verzamelen	om	9	uur	op	het	Arnold	
Bruggemanplein.
Er	zijn	enkele	prijsjes	voor	de	best	
versierde	fietsen.

09.30-11.30 uur:
Voor	de	kinderen	van	3	t/m	12	jaar	
zijn	er	spelletjes	en	activiteiten	op	
het	 schoolplein,	 Het	 thema	 wordt	
nog	 bekend	 gemaakt.	 Bij	 slecht	
weer	 worden	 de	 spelletjes	 in	 het	
Gemeenschapshuis	 Graauw	 ge-
houden.

Vrijwilligers gevraagd
Deze	ochtend	kunnen	we	nog	en-
kele	 vrijwilligers	 gebruiken	 voor	
begeleiding	bij	 de	 spelletjes.	 Lief-
hebbers	 kunnen	 dit	 kenbaar	 ma-
ken	 via	 feestcomgraauw@gmail.
com	voor	24	april	a.s.

Middagprogramma:
13.15-16.45 uur:
Fiets-puzzel-doetocht	 (ca.	 10	 km)	
rondom	Graauw	en	Paal
Om	13.15	uur	wordt	 het	 startsein	
gegeven	voor	de	fietstocht	rondom	
Graauw	waarbij	onderweg	ook	nog	
kennis	 en	 vaardigheden	 van	 de	
deelnemers	 worden	 getest.	 Aan	
deze	 tocht	kan	worden	deelgeno-
men	in	groepjes	van	l	tot	maximaal	
6	personen	en	is	bestemd	voor	alle	
leeftijden.
Inschrijven	 van	 13.15	 tot	 13.45	
uur.	 bij	 Eet	 -	 en	Drinckerij	 Nobel,	
vertrek	vanaf	13.30	uur.
Inschrijfgeld	€	l	per	persoon.

Avondprogramma:
19.00 uur:
Prijsuitreiking	 Fiets-puzzel-doe-
tocht,	 waarschijnlijk	 bij	 Eet-	 en	
Drinckerij	Nobel	te	Graauw
19.30	uur:
Rondgang	 door	 het	 dorp	 door	 de	
fanfare	 ‘Nooit	 Gedacht’	 (onder	
voorbehoud)
20.00	uur:
Fanfare	speelt	het	Wilhelmus	voor	
Nobel	(onder	voorbehoud)
Feestcomite	Graauw
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Programma carnaval 2020
Vrijdag 14 februari 19.00 uur Wa-
gentje	kijken	en	na	afloop	erwten-
soep	bij	Café ‘t Zicht der Schelde 
in Paal.	

Zaterdag 15 februari 18.30 uur	
Lampionnenoptocht,	vertrek	vanaf	
Gemeenschapshuis Graauw.	Na	
afloop	 van	 de	 lampionnenoptocht	
is	 er	 voor	 iedereen	 een	 heerlijke	
beker	warme	chocolademelk.
Zaterdag 15 februari 19.30 uur	
Songfestival	 in	 het	 Gemeen-
schapshuis in Graauw.	 Deze	
avond	wordt	verzorgd	door	Carna-
valsstichting	De	Djerken.	Na	afloop	
de	After	Party	met	DJ	Arnout.

Vrijdag 21 februari 13.00 uur	
Schoolbezoek	van	de	Prins	en	de	
Raad	van	Elf	aan	de	kinderen	van	
basisschool	 Ter	 Doest	 in	 het	Ge-
meenschapshuis te Graauw.
Vrijdag 21 februari 20.00 uur	sleu-
teluitreiking	 door	 Burgemeester	
en	Wethouders	van	de	gemeente	
Hulst	in	het	Stadhuis te Hulst.

Zaterdag 22 februari 14.00 uur	
Optocht	 Graauw	 m.m.v.	 Fanfa-
re	 “Nooit	 Gedacht”.	 Route:	 Oude	
Kaai/Meloweg	-	Dorpsstraat	-	 Iris-
straat	 -	 Irenestraat	 -	 Jacintastraat	
-	Rozenstraat	-	Dorpsstraat.

LET OP: Langs het parkoers van 
de optocht, op de toegangswe-
gen + langs de Meloweg geldt 
een parkeerverbod vanaf 12.00 
uur!

Zaterdag 22 februari 15.30 uur	
Gemeenschapshuis Graauw	 Li-
monadebal	m.m.v.	D.J.	Arnout.
Zaterdag 22 februari 17.30 uur 
Prijsuitreiking	door	Prins	Lu	van	de	
enkelingen,	duo’s	en	groepen
Zaterdag 22 februari 19.30 uur	
Gemeenschapshuis Graauw	
Prijsuitreiking	 grote	wagens,	 aan-
sluitend	 het	 Groot	 Carnavalsbal	
m.m.v.	D.J.	Arnout

Maandag 24 januari 14.00 uur	
Kindercarnaval	 in	 het	 Gemeen-
schapshuis Graauw	m.m.v.	Clown	
Flipo,	 aansluitend	 Zottemaandag-
menu	bij	Eet-	&	Drinckerij	Nobel



1 jaar Buurderij Graauw
Buurderij	 Graauw	 bestaat	 1	 jaar	
en	dat	wordt	gevierd.
Op	maandag	 30	maart	 2020	 van	
17.00-19.00	uur	bij	Zoete	Bredero	
aan	de	Kortestraat	3.

Het	 feestprogramma	 wordt	 uiter-
aard	via	de	website	en	via	de	face-
booksite	 van	 Graauw-Paal-Zand-
berg	 gepubliceerd.	 Noteer	 het	
alvast	 in	 uw	 agenda,	 iedereen	 is	
natuurlijk	van	harte	welkom.

Bestellen	 kan	 van	 dinsdag	 t/m	
zaterdag	 op	 de	 website	 van		
boerenenburen.nl.
Ophalen	 kan	 tijdens	 de	 bijeen-

komsten	elke	maandag	van	17.00-
18.30	bij	Zoete	Bredero.	

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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Dorpswijzer Kleurplaat
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Gezocht Bassist of Basgitarist

Voor	een	amateur	muziek	groepje	
zijn	we	op	zoek	naar	een

BASSIST	of	een	BASGITARIST.
We	spelen	van	oude	Rock	tot	Luis-
terliedjes.

Voor	meer	info,

Wieger	de	Valk
0114	851420

wiegerdevalk@gmail.com

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@zeelandnet.nl
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Kunstparkje/ontmoetingsplaats
Zoals	 u	 allen	wellicht	 weet	 is	 het	
kunstparkje/dorpsontmoetings-
plaats	al	weer	een	enige	tijd	gele-
den	ontruimd	ten	bate	van	woning-
bouw.

In	 gesprekken	 met	 de	 gemeente	
Hulst	 over	 een	 eventuele	 nieuwe	
dorpsontmoetingsplaats,	 zijn	 we	
overeen	gekomen	om	op	het	gras-
veld/speelplaats	 aan	 het	 Jacinta-
plein	een	nieuwe	plaats	te	creëren	
waar	weer	diverse	activiteiten	kun-
nen	plaatsvinden.

Het	 theatertje	 zal	 ook	 daar	 een	
nieuwe	plaats	krijgen,	de	palissade
van	de	achterzijde	staat	 reeds	en	
de	bestrating	van	de	speelvloer	zal	
binnenkort	aangebracht	worden.

Het	 afneembare	 zeildak	 zal	 pas-
send	worden	gemaakt	en	van	een
nieuwe	 tentpaal	worden	voorzien,	
zodat	er	weer	een	overdekte	speel-
vloer	ontstaat.

Het	geheel	kan	dan	weer	gebruikt	
worden	 voor	 kleine	 muziekvoor-
stellingen,	 de	 Kerst-inn,	 eieren	
zoeken,	spelletjes,	schoolactivitei-
ten	 enz.	 enz,	maar	 natuurlijk	 ook	
als	 speelplaats	 voor	 individuele	
groepjes	kinderen	die	bv.	toneeltje	
spelen.

Ook	word	gekeken	naar	de	moge-
lijkheid	 om	 ook	 een	 paar	 grotere	
beelduitingen	te	kunnen	plaatsen.

De	bestaande	jeu	de	boules	baan	
zal	 onderhanden	 genomen	 wor-
den,	toplaag	geschoond,	getrild	en	
gewalst	en	er	bestaan	plannen	om	
een	 “dug-out”	 over	 de	 bankjes	 te	
maken	zodat	de	gebruikers	van	de	
jeu	de	boules	baan	enigszins	be-
schut	kunnen	zitten.

We	 proberen	 een	 “clubje“	 gebrui-
kers	 van	 de	 baan	 bijéén	 te	 bren-
gen	zodat	de	baan	weer	regelma-
tig	bespeeld	gaat	worden.

Degenen	 die	 graag	 mee	 willen	
doen	 kunnen	 dat	 via	 de	 bekende	
dorpsraad	 kanalen	 kenbaar	 ma-
ken,	u	bent	van	harte	welkom.

Over	verdere	invulling	van	activitei-
ten	 voor	 de	 nieuwe	 ontmoetings-
plaats	 wordt	 volop	 nagedacht	 en	
mocht	u	ideeën	hebben	dan	horen	
we	dat	graag,	u	kunt	ons	altijd	bel-
len	of	mailen.

Monique	Haest-Grob	0114-317753

Wieger	de	Valk	0114-851420
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♪	GraauwRock for Specials 2020 gaat door! ♪

GraauwRock for Specials
Op	woensdagmiddag	20	mei	2020	
gaat	 de	 Stichting	 Graauwrock	 na	
de	 vele	 positieve	 reacties	 en	 het	
daverende	 succes	 van	 vorig	 jaar	
opnieuw	GraauwRock	for	Specials	
organiseren.	 En	 om	dat	 te	 vieren	
maken	ze	de	eerste	3	namen	be-
kend!

Pater	Moeskroen,	One	Two	Trio	en	
Tijl	Damen	Muziek,	Kindertheater,	
Illustraties	met	orkest	staan	op	de	
bühne	in	Graauw!	En	dat	is	nog	niet	
alles,	 er	 zal	 weer	 voldoende	 ani-
matie	 verzorgd	worden	 zodat	 be-
zoekers	 zich	 geen	 enkel	moment	
moeten	vervelen.	Meer	namen	en	
de	headliner	voor	GraauwRock	for	
Specials	volgen	nog.

Tevens	 is	 Stichting	 Graauwrock	
op	 zoek	 naar	 vrijwilligers	 voor	
GraauwRock	for	Specials.	Mocht	u	
zich	willen	aanmelden	kan	dat	via	
www.stichtingforspecials.nl

GraauwRock
Op	 donderdag	 21	mei	 2020	 (He-
melvaartsdag)	 zal	 voor	 de	 19de	
maal	 GraauwRock	 plaats	 vinden.	
Meer	info	en	de	line	up	volgen	zeer	
binnenkort.	 Even	 als	 informatie	
over	de	ticketverkoop.

Ook	via	de	Facebooksite	en	via	de	
website	 van	 Graauw-Paal-Zand-
berg	 zullen	we	 u	 uiteraard	 op	 de	
hooge	blijven	houden.

Pater Moeskroen
18



Plaquette onthuld in Paal
In	Paal	werd	op	zaterdag	9	novem-
ber	2019	een	plaquette	onthuld	ter	
nagedachtenis	van	de	–	tijdens	de	
Tweede	 Wereldoorlog	 -	 gesneu-
velde	bemanning	van	de	bommen-
werper	“De	Lancaster”.	

De	plaquette	is	een	initiatief	van	de	
Werkgroep	 Archeologie	 Hulst	 en	
de	 gemeente	Hulst.	 De	 plaquette	
kreeg	 een	 plaatsje	 aan	 de	 muur	
van	Paviljoen	 ’t	 Schor	 te	Paal	 en	
werd	onthuld	door	familieleden	van	
de	bemanning.

In	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 zijn	
zo’n	700	vliegtuigen	neergekomen	
in	 Zeeland.	 Van	 het	 merendeel	
zijn	de	gegevens	bekend.	Dit	was	
echter	 niet	 het	 geval	 bij	 een	 gro-
te	 bommenwerper,	 die	 brandend	
neerstortte	 in	 het	 Speelmansgat	
vlakbij	Paal.	

Zeven	 gesneuvelde	 bemannings-
leden	 werden	 geborgen	 uit	 het	
wrak	dat	in	het	water	lag.	Verdere	
gegevens	 over	 de	 bemanningsle-
den,	het	type	vliegtuig,	nationaliteit	
of	zelfs	het	jaartal	van	het	voorval	
waren	jarenlang	onbekend.

Enkele	 leden	 van	 de	 Stichting	
Werkgroep	Archeologie	 Hulst	 zijn	

er	 in	 geslaagd	 om	meer	 informa-
tie	boven	water	te	halen.	Aan	hand	
van	 enkele	 kleine	 wrakstukken,	
hebben	 zij	 toch	 het	 type	 vliegtuig	
weten	te	identificeren.	

Het	 bleek	 een	 Lancaster.	 De	 be-
manning	blijkt	in	Antwerpen	te	zijn	
begraven;	 in	 plaats	 van	 in	 Vlis-
singen,	 wat	 gebruikelijk	 was.	 Het	

vliegtuig	is	van	de	Canadese	lucht-
macht	(RCAF)	en	wel	van	het	408	
RAF	Squadron.	

De	 EQ-R	 werd	 neergeschoten	
door	 een	Duitse	 nachtjager	 in	 de	
vroege	 ochtend	 van	 20	 februari	
1944.	Daarbij	kwam	de	gehele	be-
manning	om	het	leven
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Voor	alle	duidelijkheid:	Het	gaat	pas	van	start	als	
1)	er	10	deelnemers	zijn	en	2)	de	financiering	rond	is.

Aanmelden	via	mailadres	Tafeltennisgraauw@zeelandnet.nl,	dan	wordt	u	
op	de	hoogte	gehouden.
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Kerstmarkt 2020
De	 feestdagen	 zijn	 net	 achter	 de	
rug,	en	wij	zijn	al	begonnen	met	de	
kerstperiode	van	2020.

Na	het	sluiten	van	het	kunstpark	is	
er	2	 jaar	geen	Kerst-Inn	geweest.	
Nu	er	zicht	is	op	het	nieuwe	parkje	
(Jacintaplein)	zijn	wij	weer	voorne-
mens	 om	 in	 december	 wederom	
een	Kerst-Inn	te	gaan	organiseren.	

Koets met paarden gezocht
Vooral	door	de	vele	positieve	reac-
ties	over	de	rondgang	van	de	kerst-
man	tijdens	onze	eerste	editie	zijn	
wij	de	mogelijkheden	hiervan	aan	
het	bekijken.	De	rondgang	was	he-
laas	maar	1	keer	mogelijk	daar	wij	
geen	 paarden	 met	 koets	 konden	
regelen	om	de	kerstman	door	het	
dorp	te	laten	rijden.

Daarom	willen	wij	er	voor	de	editie	
van	2020	vroeg	bij	zijn	en	doen	wij	
nu	 al	 een	 oproep.	 Indien	 u	 of	 ie-
mand	kent	die	ons	hierbij	kan	hel-
pen	horen	wij	dit	graag.	Reageren	
voor	 info	 kan	 naar	 secdorpsraad-
graauw@gmail.com

Aankleding kerstmarkt
De	kerstmarkt	is/wordt	een	markt
worden	waar	je	enkel	kerst	gerela-
teerde	spullen,	cadeaus	en	ideeën	
voor	de	 feesten	kan	vinden.	Hier-

voor	zijn	wij	op	zoek	naar	aankle-
ding	zoals	slingers	en	kerstballen.	
Heeft	u	deze	in	liggen	en	doet	u	er	
eigenlijk	niets	mee,	dan	horen	wij	
dit	graag	via	
zomermarktgraauw@gmail.com.

Op de kerstmarkt staan
ndien	 u	 kerstgerelateerde	 goede-
ren	 verkoopt	 of	 op	 de	 kerstmarkt	
wil	 staan	 met	 uw	 spulletjes	 kunt	
u	 informatie	opvragen	via	het	ge-
noemde	e-mail	adres.
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The Secret of the Stones Revealed

Een “rock opera’’ geschreven door Ron Dhont (Graauw NL.) en 
Pedro De Bruycker

(Evergem B.) 
Uitgevoerd door Agarthys, Een 
“Mythical Movement”- project.

Op	 zaterdag	 14	 maart	 wordt	
Graauw	 ondergedompeld	 in	 een	
wereld	van	mythen	en	sagen.	

Het	verhaal	is	een	weerspiegeling	
van	 “the	 struggle	 of	 life”waar	 ie-
dereen	in	zijn	leven	mee	te	maken	
krijgt.	Wat	 op	 ons	 pad	 komt	 doet	
ons	keuzes	maken.	Keuzes	die	op	
zich	 resulteren	 in	 wie	we	worden	
en	hoe	we	in	het	leven	staan.

Dit	 is	 een	 live	 voorstelling	 die	 je	
vastgrijpt,	je	laat	nadenken	over	de	
bewegingen	in	je	leven,	de	richting	
die	 je	 uitgaat,	 vragen	 die	 je	 stelt,	
antwoorden	die	je	zoekt...

Het	 geheim	 van	 de	 stenen	 wordt	

eindelijk	onthuld...	zorg	dat	je	er	bij	
bent.

zaterdag 14 maart 20.00 uur
Gemeenschapshuis Graauw

Zang: 
Ilse	Scheers	en	
Pedro	De	Bruycker
Gitaren: 
Kurt	De	Keulenaer	en	
Juan	Carlos	Galdos	Caseres
Viool:	Ivan	Coppieters
Drum:	Peter	Van	Sweevelt
Klavieren, samples, visuals
Ron	Dhont
Verteller:	Bruno	Van	Gasse
Geluid:	Herbert	Vercauteren
Licht:	Lin	Nimmegeers

Zin	in	een	voorproefje?	Typ	de	link	
in	je	browser	en	geniet...
https://youtu.be/CvFmLPLWOJ4
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Van d’Ee tot Hontenisse
Deze	korte	film	gaat	over	het	 jon-
gerenprobleem	 dat	 nu	 speelt	 in	
Zeeland.	

De	eigen	bevolking	wordt	ouder	en	
jongeren	vluchten	uit	Zeeland.	De	
absurde	 scenes	 die	 in	 de	 film	 te	
zien	zijn	spelen	zich	af	in	de	open-
bare	 ruimte,	allemaal	op	dezelfde	
dag	en	tijd.	

Zeeuws	meisje	weerhoudt	de	jeugd	
van	ontsnappen,	zonder	genade…

Deze	 korte	 film,	 gemaakt	 door	
‘’Kipsproducties’’(oftewel	 familie	
Kips	:	o.a.	Jennah,	Tatum,	Izis	en	
co)	 draait	 op	 zaterdag	 8	 februari	
2020	in	het	gemeenschapshuis	te	
Graauw.

De	 aanvang	 is	 om	 19:30u	 en	 de	
première	om	20.00u.	De	film	duurt	
ongeveer	15	minuten.	De	entree	is	
gratis	en	iedereen	is	welkom!

Zaterdag 8 februari 19.30 uur
Gemeenschapshuis Graauw
Gratis entree
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Paasspeurtocht
De	Dorpsraad	Graauw	organiseert	
in	samenwerking	met	het	Buurtco-
mité	 Zandberg	 dit	 jaar	 een	 paas-
speurtocht	 voor	 kinderen	 tot	 en	
met		12	jaar.	

Alle	 kinderen	 van	 Graauw-Paal-
Zandberg	 zijn	 van	 harte	 uitgeno-
digd	 op	 zaterdag	 11	 april	 aan	 de	
Liniedijk	 in	Zandberg	 vanaf	13.00	
uur.	 Voor	 de	 allerkleinsten	 is	 het	

handig	als	mama,	papa,	oma	en/of	
opa	mee	komt	helpen.
In	de	 tent	aan	de	Liniedijk	 kunt	u	
genieten	 van	 chocolademelk	 en	
koekjes.

Zaterdag 11 april 13.00 uur
Liniedijk Zandberg

In	geval	van	slecht	weer	worden	de	
activiteiten	naar	binnen	verplaatst.
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DI-RECT headliner GraauwRock 2020
Op	 donderdag	 21	 mei	 (Hemel-
vaartsdag)	2020	zal	de	Nederland-
se	topband	DI-RECT	in	hun	twintig	
jarig	bestaan	het	publiek	tijdens	de	
19e	editie	van	GraauwRock	enter-
tainen.

Stichting	GraauwRock	 had	 al	 en-
kele	jaren	zijn	oog	laten	vallen	op	
de	niet	meer	 uit	 de	NL	popscene	
weg	te	denken	band	en	is	dan	ook	
uitermate	 tevreden	 dat	 het	 voor	
editie	2020	gelukt	is	!

Van	een	 tikkie	opgeschoten	 rotjo-
chies	naar	een	toffe,	hedendaagse	
rockband:	dat	 is	toch	wel	het	par-
cours	van	DI-RECT	geweest.

De	 groep	 uit	 Den	 Haag	 viert	 in	
2020	 dat	 ze	 twintig	 jaar	 bestaan.	
Ze	 doen	 dat	met	 twee	 nagenoeg	
uitverkochte	shows	 in	Ahoy,	maar	
komen	daarvoor	nog	even	het	land	
opnieuw	op	zijn	kop	zetten	–	met	
dus	een	passage	GraauwRock.	

De	laatste	plaat	‘Devil	Don’t	Care’	
combineert	rock	met	hedendaagse	
pop	en	soul	op	een	manier	die	ver-
rassend	fris	is.

De	 verdere	 line	 up	 voor	Graauw-
Rock	volgt	op	korte	termijn.	Wat	
we	wel	al	kunnen	verklappen	 is	
dat	 de	 winnaar	 van	 de	 Zeeuw-
se	muziekcompetitie	Steenworp	
GraauwRock	 2020	 zal	 openen!	
Hiermee	willen	we	jong	muzikaal	
talent	 uit	 Zeeuws-Vlaanderen	
steunen.

Kaarten	 voor	 GraauwRock	 en	
GraauwRock	 for	 specials	 zijn	

vanaf	1	februari	verkrijgbaar	via	de	
website;	www.graauwrock.nl	en	bij	
Plus	 Kloosterzande,	 Max	 Korting	
Hulst	en	Tankstation	Totté	Graauw.
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Bottom-up plan gepresenteerd

Op	22	januari	jongstleden	zijn	-	on-
der	het	genot	van	een	hapje	en	een	
drankje	-	tijdens	de	inloopavond	tot	
nu	 toe	 ingebrachte	 ideeën	gepre-
senteerd	over	het	Bottom-up	plan.

Het	Bottom-up	plan	is	een	project	
van	 de	 gemeente	 Hulst	 waarbij	
geld	beschikbaar	wordt	gesteld	om	
alle	wijken	en	dorpen	een	boost	te	
geven.

De	 ideeën	 die	 tot	 nu	 toe	 bij	 de			
Dorpsraad	aangedragen	zijn:
•	 Restauratie	van	de	‘voetbalkooi’
•	 Bijdrage	‘keuken	
gemeenschapshuis’;

•	 Recreatief	tafeltennis	voor	
senioren;

•	 Vervanging	zitbanken	van	de	
kruidentuin;

•	 Bloembaskets	in	de	
Dorpsstraat;

•	 Grote	bloembakken	bij	de	
Entree	van	Paal,	Zandberg	en	
Graauw.

Donderdag	 30	 januari	 vindt/vond	
een	 bijeenkomst	 plaats	 van	 de	
gezamenlijke	 dorps-	 en	wijkraden	
waar	 het	 Bottom-up	 plan	 ook	 be-
sproken	worden.	

Tijdens	 de	 vergadering	 van	 de	
Dorpsraad	 op	 18	 februari	 zal	 dit	
onderwerp	 uiteraard	 ook	 bespro-
ken	 worden.	 Deze	 vergadering	
vindt	plaats	bij	Galerie	Terra	Groda	
in	Graauw.

Heeft	 u	 nog	 een	 goed	 idee?	 Via	
secdorpsraadgraauw@gmail.com	
kunt	 u	 het	 formulier	 initiatiefvoor-
stel	aanvragen	en	uw	idee	kunt	u	
nog	tot	eind	februari	indienen.

Voor	 de	 ideeën	 geldt:	 de	meeste	
stemmen	 gelden!	 Afhankelijk	 van	
de	kosten	kan	het	voorkomen	dat	
er	meerdere	projecten	 in	een	wijk	
of	dorp	kunnen	worden	uitgevoerd.
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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 (contactpersoon Paal)
Mevr. F. Grofsmid (commissie GPZ 20-30)
Mevr. Haest-Grob  (contactpersoon Zandberg)

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

De Dorpswijzer wordt mede mogelijk gemaakt door



Neem ook eens een kijkje op onze geheel vernieuwde website:
http://www.dorpsraadgraauw.nl/

Foto: Edy van Vliembergen


