
Oktober 2020



Agenda
Vanwege corono-maatregelen zijn de activiteiten mogelijk 
komen te vervallen of gewijzigd. 

•	 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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KRUIDENTUIN
 

We	 zijn	 nu	 bezig	 met	 het	 9de	
jaar	 	 en	 de	 tuin	 ziet	 er	 prachtig	
uit,	 maar	 het	 gaat	 niet	 vanzelf.	
We	 merken	 echt	 de	 klimaat-
verandering,	 veel	 zaaigoed	
is	 niet	 opgekomen,	 door	 een	
te	 droog,	 te	 warm	 voorjaar.	
Er	 zijn	 dus	 veel	 kale	 plek-
ken,	 waar	 wel	 is	 gezaaid.		
Ook	 door	 de	 corona	 hebben	 we	
een	achterstand	opgelopen.	Maar 
we gaan door!

We	proberen	 ook	mee	 te	werken	
om	de	wilde	bij	te	redden,	die	met	
uitsterven	 is	 bedreigd,	 wat	 ramp-
zalig	zou	zijn.	Schrik	niet,	de	wilde	
bij	steekt	niet.	Ook	vlinders	krijgen	
onze	 aandacht,	 door	 waardplan-
ten.	Dit	zijn	planten	die	dienen	voor	
voedsel,	hun	eitjes,	rupsen	en	pop-
pen.	Brandnetels	bijvoorbeeld	zijn	
belangrijke	waardplanten.	(Pas	op	
die	prikken	wel	!!!)	

Ons	idee,	zoveel	mogelijk	diversi-
teit,	planten,	maar	ook	egels,	pad-
den	 en	 kikkers	 zijn	 zeer	 welkom,		
mollen	en	woelmuizen	liever	niet.
Er	waren	 veel	 bessen	 en	 de	 ste-
kelbessen	 waren	 zeer	 geliefd	 bij	
de	bezoekers.	De	bramen	zijn	nu	
rijp.	 Er	 komen	 veel	 meer	 bezoe-
kers	 dan	 we	 dachten,	 niet	 alleen	
uit	 de	 gemeente	Hulst,	maar	 ook	

veel	mensen	uit	België.
Iedereen,	 die	 ik	 spreek,	 vindt	 de	
kruidentuin	een	geweldig	idee,	bo-
vendien	heel	mooi	en	interessant.
Er	worden	ook	veel	foto’s	gemaakt,	
dat	vinden	we	echt	 leuk,	want	we	
doen	 al	 het	werk	 niet	 alleen	 voor	
onszelf.

We	 willen	 ook	 wel	 rondleidingen	
geven,	 maar	 door	 corona	 zijn	 de	
afspraken,	 die	al	 gemaakt	waren,	
afgezegd.
	
Vrijwilligers	 zijn	 en	 blijven	 altijd	
welkom.	

Op maandag van 10.00 tot 12.00 
uur zijn we met de hele groep, 
dus kunt u zo mee doen.
Er is koffie aanwezig.	

Hoe	meer	helpers,	hoe	mooier	de	
tuin	kan	worden.	Bovendien	is	tui-
nieren	erg	gezond,	wat	wilt	u	nog	
meer.

Namens	het	team,	Géke
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Oproep Spooktocht
Het	feestcomité	Graauw	is	voorne-
mens	om	een	echte,	spannende
Spooktocht	te	organiseren	met
Halloween	(zaterdag	31	oktober
2020)	 voor	 alle	 kinderen	 van	
Graauw	en	omgeving	in	de	basis-
schoolleeftijd.
(het wordt dus niet supereng voor 
de kleintjes)

Lijkt	het	je	leuk	om	deel	te	nemen	
aan	deze	 tocht,	door	bijvoorbeeld	
het	adres	te	zijn	waar	de	kinderen

mogen	aanbellen	voor	een	snoep-
je,	misschien	ben	 je	wel	een	heel	
goed	spook	en	wil	je	in	de	tocht
komen	spoken.

Laat	het	ons	vooral	weten!
We	horen	je	graag!

Anja:	
anja_888@hotmail.com
Marjolein:	
ginomarjo@zeelandnet.nl
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Op	diverse	plaatsen	 in	Zeeuws-Vlaanderen	kunt	u	zonder	afspraak	 te-
recht	om	bloed	te	laten	prikken.	Diagnovum	verzorgt	dit	voor	ZorgSaam,	
zowel	op	de	prikposten	in	de	wijk	als	in	de	thuissituatie.

U	bent	van	harte	welkom	op	de	prikposten	en	hoeft	daarvoor	geen	af-
spraak	te	maken.

In	het	gemeenschapshuis	Graauw,	Dorpsstraat	46	is	ook	een	buitenprik-
post	gevestigd.	De	prikpost	is	geopend	op	elke	vrijdag	van	08.00	-	08.15	
uur	en	is	voor	iedereen	toegankelijk,	niet	alleen	voor	ouderen!

Buitenprikpost Graauw
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Burgemeester	en	wethouders	van	
de	gemeente	Hulst	hebben	beslo-
ten	 om	de	 jaarvergaderingen	 van	
2020	te	verplaatsen	naar	2021.	

Vergaderingen dorpsraad

In april maakte Boer Paul Boënne uit Graauw 
een hart voor de zorg
Het	hart	was	bedoeld	voor	alle	mensen	in	de	zorg	en	in	het	speciaal	de	
vrouw	van	Boënne	die	ook	in	de	zorg	werkt.
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De	 dorpsraad	 Graauw	 heeft	 op-
dracht	gegeven	aan	onze	ICT	om	
de	 website	 http://www.dorpsraad-
graauw.nl/	 te	 herstructureren.	 Op	
de	vernieuwde	site	staat	informatie	
over	de	kernen	Graauw,	Paal	en
Zandberg	 –	 de	 voorzieningen	 –	
activiteiten	 –	 verenigingen	 en	 de	
dorpsraad	zelf.	

Onze	volgende	zet	wordt	een	blij-
vende	 vermelding	 van	 de	 site	 op	
de	inkomstborden.

Wij	geven	u	als	bestuur	de	moge-
lijkheid	 om	 uw	 vereniging	 te	 pro-
moten.	Deze	dienst	is	kosteloos	en	
blijft	op	de	site	staan	tot	u	verzoekt	
om	verwijdering.	

Uw	vereniging	zal	worden	geplaatst	
onder	de	button	verenigingen.

Er	is	per	vereniging	een	pagina	ge-
reserveerd	 waar	 u	 alle	 informatie	
op	kunt	plaatsen	die	u	wenst.	Hier	
mogen	ook	foto’s	bij.	De	bedoeling	
van	deze	pagina	is	dat	deze	onge-
wijzigd	het	hele	jaar	door	zichtbaar	
is.	Eventuele	jaarlijkse	evenemen-
ten	 kunnen	 worden	 bekend	 ge-
maakt	onder	activiteiten,	zie	verder	
in	dit	artikel.

Om	fouten	en	of	misverstanden	te	
voorkomen	 vragen	 wij	 u	 zelf	 een	
tekst	 op	 te	 maken	 die	 wij	 laten	
publiceren.	Ook	 vragen	wij	 u	 een	
sprekende	 foto	 bij	 te	 voegen.	Mi-

Uw vereniging op de site van de dorpsraad
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nimale	 resolutie	 van	 1000	 pixels		
(deze	foto	komt	groot	bovenaan	de	
pagina)	Indien	gewenst	kunnen	wij	
een	fotograaf	langs	laten	komen.	

Dit	kan	aangevraagd	worden	via
secdorpsraadgraauw@gmail.com,	
er	 wordt	 dan	 een	 afspraak	 inge-
pland.

De	commissie	publicatie	houd	zich	
bezig	met	verzamelen	van	nieuw-
tjes	 uit	 de	 kernen.	 Deze	 worden	
geplaatst	op	onze	Facebook	of	als	
item	in	de	dorpswijzer.	Ook	schen-
ken	 wij	 aandacht	 aan	 activiteiten	
en	evenementen.	

Helaas	 is	 het	 niet	 altijd	 makkelijk	

om	de	juiste	info	per	evenement	te	
vergaren.	Daarom	vragen	wij	ver-
enigingen	om	hun	activiteit	die	ze	
geplaatst	willen	zien	aan	ons	door	
geven	 via	 dorpswijzergraauw@
gmail.com.	

Uw	activiteit/evenement	wordt	dan	
opgenomen	 op	 de	 website	 (met	
flyer	indien	meegeleverd)	bij	nade-
ren	van	datum	aandacht	via	Face-
book.	Op	de	agenda	 in	de	dorps-
wijzer	(indien	tijdig	bekend)

http://www.dorpsraadgraauw.nl/
Verenigingen.html

Met	vriendelijk	groet,
Secretaris	dorpsraad	Graauw



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	 deze	
activiteiten.

De	 volgende	 ophaalronde	 staat	
gepland	op	27	mei.
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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Zoetebredero


Voeding&zo





Gastheer & infopunt


Groot Grenspark Saeftinghe 


Homemade


&


Ambachtelijke producten 


&


duurzame levensmiddelen

ConÞturen & Chutney


Brood & Gebak 


Groenten & fruit


Kruidenierswaren


 Zepen & wasmiddelen 


cadeautjes & curiosa 


Dierenvoeding & zaden 


Openingsuren:


maandag:	 	 9-12:30.    17-19*

	 	 	 	 *niet in 	schoolvakanties

dinsdag:		 	 Gesloten

woensdag:	 	 Gesloten

donderdag:	 	 9-12:30     13:30-18

vrijdag:	 	 	 9-12:30     13:30-18

zaterdag:	 	 8-12:30

zondag:	 	 	 8-12:30

Winkeladres:

Kortestraat 3 

4569 AC Graauw 
+32479526384    +31114633108 
http://zoetebredero.123website.be 


Wij zijn gesloten van 1-21 oktober
en op zondag 25-10-2020.
Wilt	u	 toch	honden-	of	kattenvoer	bestellen	of	
afhalen		neem	dan	even	contact	op.
Wenst	u	producten	van
	 “Bio-ROn”	 (pluimveemix,	muesli	 voor	grazers	
en	 	 groenbemesters	 enz…)	 svp	 deze	maand	
bestellen,	anders	moet	u	wachten	tot	2021.
Het	complete	dorpswinkeltje,	kijk	ook	eens	op:
http://zoetebredero.123website.be

Buurderij Graauw is gewoon open
elke	maandag	van	17-18u30
Bestellen	kan	op	boerenenburen.nl
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Buurderij Graauw
Samen kopen bij boeren uit de buurt
Aangesloten boeren tot nu toe:
Groenten en fruit: Kleibeek,	15	km	van	Graauw;	Biohoeve	D’Haens	uit	
Hulst,	8	km;	de	Reyngaard	uit	Hulst,	8	km;	van	Lovi	Gardeners	uit	Bevenen,	
16	km;	Bio	Boederij	Puur	Natuur	uit	Melsese,	17	km;	De	Pluk-	en	Snoeptuin	
uit	Zwijndrecht,	20	km;	Lovi	Gardeners	uit	Beveren-Waas,	16	km;
Zuivel	van	De	Leutige	Geit	uit	Kieldrecht,	7	km;	Geitenkaasboerderij	Pol-
lehof	uit	Kwademdamme,	20	km;	KNUT	 ijsberenlekker	uit	Bazel,	25	km;	
Milli	Zuivelhoeve	uit	Lokeren,	26	km;	Vegabites	BVBA	uit	Lokeren,	28	km;	
IJsmaker	de	Petrushoeve	uit	Beervelde,	32	km;	Kaasmakerij	der	Trappis-
ten	uit	Westmalle,	39	km;	Brood en Banket: De	Buren	uit	Zuiddorpe,	18	
km;	Bakkerij	 Kris	 uit	De	Klinge,	 8	 km;	Basta	Sia	Buono-Sanae	 uit	 Sint-
Niklaas,	18	km;	Vlees:	Saeftingerhof	uit	Kieldrecht,	7	km;	Zeeuws-Vlaamse	
vleesboerderij	uit	Lamswaarde,	4	km;	Angusfokkerij	Poelzicht	uit	 ‘s-Heer	
Abtskerke,	 25	 km;	Meelproducten	 van	 De	 Meulekar	 uit	 Clinge,	 8	 km;		
Fruitsiropen, -likeuren en confituren	van	Fruithof	van	Kessel	uit	Kloos-
terzande,	5	km;	Huttentutolie	van	Jos	Heerkens	Kruiden	uit	Ossenisse,	12	
km;	Bier	van	Brouwerij	De	Kip	uit	Ossenisse,	11	km;	Warmenbol	uit	Aartse-
laar,	30	km;	Honingproducten	van	Schelle	Honing	uit	Antwerpen,	29	km;	
Monestarium	Kloosterwinkel	uit	Temse,	24	km;	Nonfood	van	Leutiglandle-
ven	uit	Kieldrecht,	7	km;	FAIR	Food	affair	uit	Kruibeke,	23	km;	Olefacio	uit	
Lebbeke,	37	km;	En natuurlijk alles van Zoetebredero uit Graauw.

Hoe werkt het:
Download	de	app	Boeren	en	Buren.	Maak	een	account	aan.	Plaats	je	be-
stelling.	Betaal	via	de	beveiligde	verbinding.	U	krijgt	een	bevestiging	via	
mail.	Haal	de	bestelling	op	of	laat	de	bestelling	thuisbezorgen.
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Oproep aan hondenbezitters
Na	een	vraag	uit	de	kern	Graauw	
is	de	dorpsraad	in	overleg	met	de	
gemeente	over	het	realiseren	van	
een	 hondenuitlaatveld.	 Deze	 zal	
dan	 naast	 de	 kruidentuin	 worden	
aangelegd	 en	 onderhouden	 wor-
den	door	de	gemeente	Hulst.	

Aangezien	 de	 aanleg	 en	 het	 on-
derhoud	een	kostenpost	met	 zich	
meebrengt	wil	de	gemeente	weten	
of	 er	 voldoende	 gebruik	 van	 ge-
maakt	gaat	worden.	Wij	nodigen	u	
daarom	uit	om	uw	stem	uit	te	bren-
gen.

Knip	 onderstaande	 strook	 uit	 en	
deponeer	 deze	 	 in	 de	brievenbus	
van	het	gemeenschapshuis.
Uiteraard	 is	 dit	 alleen	 van	belang	
voor	inwoners	van	Graauw.

Indien	u	bezwaar	wil	maken	tegen	
de	 realisatie	 van	 het	 uitlaatveld	
kunt	 u	 dat	 schriftelijk	 doen	 aan	
het	secretariaat	van	de	dorpsraad	
Graauw	-	Paal	-	Zandberg,	per	mail	
naar:
secdorpsraadgraauw@gmail.com	
of	per	brief	t.a.v	Dorpsraad	Dorps-
straat	 46	 4569	 AK	 Graauw	 (ge-
meenschapshuis)

          o Ik zal gebruik maken van het uitlaatveld

          o Ik zal geen geen gebruik maken van het uitlaatveld
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Dorpswijzer puzzel

8 2 4
9 5 8

3
2 9 7
4 3

2 7
8 5 9

7 5
1 6 4



Dorpswijzer Kleurplaat

15

8 2 4
9 5 8

3
2 9 7
4 3

2 7
8 5 9

7 5
1 6 4
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Grenspark Groot Saeftinghe ontdekken 
met de Zonnetrein
Een	compleet	nieuw	uiterlijk,	nieu-
we	 exploitanten	 en	 ambitieuze	
plannen.	De	toekomst	ziet	er	zon-
nig	uit	voor	de	Zonnetrein	én	voor	
Grenspark	 Groot	 Saeftinghe.	 De	
trein	gaat	mensen	op	actieve,	cu-
linaire	en	ontspannen	manier	ken-
nis	 laten	 maken	 met	 het	 grens-
overschrijdende	gebied.	

Stopplaatsen en arrangemen-
ten
Naast	 Op	 de	 Mariahoeve	 en	 de	
Arenberghoeve	sloten	aan	Neder-
landse	 zijde	 B&B	 Het	 Verborgen	
Geluk,	café	Het	Verdronken	Land,	
lunchroom	 The	 Captains	 Coffee	
en	Voedselbron	Graauw	aan.	Vlak	
over	de	grens	doen	rundveebedrijf	
Saeftingerhof,	 IJshoeve	 De	 Boey	
en	camping	Fort	Bedmar	mee.	Sa-
men	kochten	ze	de	Zonnetrein.	Het	
treintje,	dat	sinds	2014	door	Hulst	
reed,	zat	begin	dit	jaar	zonder	be-
stuur	 en	moest	 gerepareerd	 wor-
den.	 De	 trein	 heeft	 een	 opknap-

beurt	gekregen	en	is	voorzien	van	
foto’s	die	de	pijlers	van	het	grens-
park	 laten	 zien:	 landbouw,	 natuur	
en	haven.		Bij	elke	ondernemer	is	
een	stopplaats	en	bezoekers	kun-
nen	 zelf	 hun	 route	 samenstellen.	
Daarnaast	 zijn	 er	 arrangementen	
met	 een	 thema.	De	 ondernemers	
hopen	dat	nog	verder	uit	te	breiden.	
,,Het	is	niet	uitgesloten	dat	er	nog	
haltes	bijkomen”,	zegt	Cerpentier.	

De	Zonnetrein	begon	ooit	om	kin-
deren	 naar	 school	 en	 opvang	 te	
vervoeren	en	werd	een	geliefd	uitje	
voor	 ouderen.	 Dat	 sociale	 aspect	
blijft.	Op	maandagochtend	rijdt	de	
Zonnetrein	 vanaf	 woonzorgcen-
trum	De	Blaauwe	Hoeve	 door	 de	
polder,	 richting	 de	 Hulster	 markt.		
Afgelopen	weekend	reed	het	trein-
tje	gratis	rond	voor	bezoekers	van	
de	 streekproductenmarkt	 aan	 de	
Bierkaai,	 mits	 ze	 een	 mondkapje	
droegen.	De	trein	is	te	boeken,	ook	
als	 taxi,	 via	 zonnetrein-grootsaef-

Artikel uit het PZC, 
foto Camile Schelstraete
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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


