
juni 2018



Agenda
•	 2	t/m	6	juli	Avond4daagse
•	 15	juli	Zomermarkt	Graauw
•	 18-19	augustus	Ambachtelijk	Weekend
•	 1-3	september	Zandberg	Kermis
•	 4	september	Dorpsraad
•	 8	september	Klavertje	4	wandeltocht
•	 11	september	Reanimatiecursus
•	 Elke	dinsdag	13.00	uur	KBO:	Jokeren
•	 Elke	woensdag	13.00	uur	Graauw	leeft
•	 Elke	woensdag	14.30	uur	Gymnastiek	en	bewegen
•	 Elke	donderdag	13.30	uur	KBO:	Bieden
•	 Elke	vrijdag	13.45	uur	KBO:	Koersbal
•	 Plastic:	op	woensdag	in	even	weken
•	 Groene	bak:	op	donderdag	in	oneven	weken
•	 Grijze	bak:	28	juni;	26	juli;	23	augustus;	20	september;	18	oktober;	15	november;	13	december
•	 Papierbak:	6	juli;	3	augustus;	31	augustus;	28	september;	26	oktober;	23	november:	21	december

Uw	activiteit	ook	op	de	agenda	van	of	in	de	Dorpswijzer	van	oktober	2018-januari	2019?
Stuur	voor	15	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
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“ Art en Route ” Graauw
Op	 dit	 moment	 staan	 er	 zo’n	 30	
beelduitingen	 opgesteld	 door	 ons	
hele	 dorp.	Het	merendeel	 van	de	
beelden	 en	 teksten	 staan	 in	 de	
straten	rond	–	en	in	het	kunstparkje	
aan	de	Irenestraat,	maar	ook	in	de	
Dorpstraat,	Oude	Kaai	 en	Paalse	
weg	vindt	u	diverse	kunstuitingen.

Om	 de	 kunstwerken	 meer	 onder	

de	 aandacht	 van	 de	 bevolking	
van	Paal,	Zandberg	en	Graauw	te	
brengen,	 zullen	 we	 iedere	 dorps-
wijzer	één	kunstenaar	op	de	route	
in	 het	 zonnetje	 te	 zetten	 zodat	 u	
wat	meer	 informatie	krijgt	over	de	
maker	of	maakster	en	zijn	of	haar	
werk.

Dit	 keer	 wil	 ik	 u	 voorstellen	 aan	

Zomermarkt Graauw
15	juli	2018	organiseert	dorpsraad	
Graauw	wederom	een	zomermarkt
De	15e	editie	krijgt	een	nieuw	jasje.	

Het	 is	 de	 bedoeling	 dat	 de	markt	
vooral	voor	verkopers	uit	de	buurt	
is.	Wij	bieden	plaats	aan	de	han-
delaar,	 oude	 ambachten,	 kunst	 &	
curiosa	maar	ook	aan	 iemand	die	
kaartjes	maakt	of	spullen	van	zol-
der	heeft	gehaald.	

De	 markt	 is	 er	 voor	 iedereen	 en	
biedt	voor	elk	wat	wils.

De	laatste	jaren	was	de	markt	voor-
al	gericht	op	handelaren,	dat	heeft	
geleid	 tot	een	terugloop	van	onze	
markt.	In	2018	zijn	er	een	paar	vrij-

willigers	bij	gekomen	die	opnieuw	
de	 schouders	 eronder	 gaan	 zet-
ten	en	opnieuw	naar	buiten	komen	
met	de	zomermarkt	Graauw.

Inschrijven	 voor	 een	 plaats	 €5,		
een	plaats	inclusief	een	overdekte	
kraam	€25,-	Verder	staat	er	op	de	
markt	een	vrij	podium	waarvoor	ie-
der	talent	zich	kan	inschrijven.	

Niets	is	te	gek	als	het	maar	feest	en	
zomers	is,	aldus	Andre	Declercq.	

Inschrijven	voor	de	markt	of	het	vrij	
podium	kan	via	www.graauw.net
Informatie	 via	 zomermarkt-
graauw@gmail.com
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een	ras	beeldhouwer,	Ger	de	Wit,	
een	 markante	 inwoner	 van	 Sint-
Jansteen.	Ger	is	afgestudeerd	aan	
de	academie	in	Antwerpen	en	is	lid	
van	Artifisium	te	Stekene.

Hij	 houdt	 zich	 bezig	met	 beelden	
van	steen	en	het	gieten	van	brons	
en	maken	van	mallen	tbv	het	giet-
proces.	 Vooral	 het	 gieten	 van	
bronzen	 beelden	 krijgt	 de	 laatste	
jaren	meer	en	meer	aandacht,	ook	
steeds	 meer	 collega	 kunstenaars	

weten	 de	weg	 naar	 zijn	 atelier	 te	
vinden	 om	 hun	 creaties	 te	 laten	
gieten.

Persoonlijk	 ben	 ik	 bewonderaar	
van	 zijn	 torso’s.	 De	 mannelijke	
torso	die	geëxposeerd	staat	 in	de	
Jacintastraat	 (privébezit)	 is	 een	
prachtig	 voorbeeld	 van	 kracht	 en	

expressie,	 evenals	 	 “Lady	 in	 red“	
dat	 te	 zien	 is	 in	 het	 kunstparkje	
aan	de	 Irenestraat,	mijn	persoon-
lijke	favoriet.

In	het	parkje	is	ook	van	zijn	hand	te	
zien	“70	+“	een	levensgroot	naakt	
van	een	oude	mevrouw,	een	intens	
beeld	dat	 prachtig	de	 schoonheid	
van	ouderdom	verbeeldt,	 leuk	de-
tail	is	dat	de	vrouw	die	model	stond	
voor	 dit	 beeld	 al	 bijna	 haar	 leven	
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lang	als	model	fungeert	en	zo	mis-
schien	 wel	 zo’n	 vijftig	 jaar	 lang	
zeer	vele	kunstenaars	heeft	geïn-
spireerd.

Op	de	kunstroute	van	2017	expo-
seerde	Ger	 een	 prachtig	 bronzen	
object	dat	qua	vorm	mij	deed	den-
ken	 aan	 gotiek,	 religie	 en	 verstil-
ling,	 maar	 gelukkig	 heeft	 een	 ie-
der	weer	 een	 andere	 beleving	 bij	
kunstuitingen.

Bent	u	nieuwsgierig	geworden	door	
dit	artikel	en	wilt	u	informatie	over	
eventuele	plaatsing	van	een	beeld-
uiting	in	uw	tuin,	of	wilt	u	graag	een	
geëxposeerd	 beeld	 aanschaffen?	
Schroom	dan	niet	en	neem	contact	
met	ons	op.		

Inspiratie	 opdoen?	 De	 beelden	
“en	route”	en	in	de	kruidentuin	en	
kunstparkje	zijn	zeker	een	bezoek-
je	waard.

Een	 volgende	 keer	 stel	 ik	 graag	
aan	u	voor	Angelique	Saman,
schilderes/objecten.	U	kunt	alvast	
als	 voorproefje	 werk	 van	 Angeli-
que	bekijken	in	het	kunstparkje	en	
in	de	Jacintastraat.

Rest mij u veel kijkplezier te wen-
sen, mocht u vragen of  opmer-
kingen hebben kunt u mij berei-
ken op tel. 0114 851420 of  e-mail  
wiegerdevalk@gmail.com
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Sociaal zorgplan Graauw e.o.

Het	 vragenformulier	 van	het	 soci-
aal	 zorgplan	Graauw	 e.o.	 is	 door	
zeer	velen	erg	goed	ontvangen.	

De	vele	positieve	reacties	hebben	
ons	 gesteund	 in	 ons	 voornemen	
om	een,	 toch	wel	 ambitieus,	 plan	
met	verve	verder	uit	te	bouwen.

In	de	afgelopen	maanden	is	er	veel	
overleg	 gevoerd	 met	 gemeente,	
hulpinstanties,	 Hulst	 voor	 elkaar,	
seniorenraad	enz.	om	tot	een	goe-
de	 afstemming	 van	 de	 werkwijze	
te	komen.

Een	behoorlijk	aantal	mensen	heeft	
zich	 als	 vrijwilliger	 aangemeld	 en	
al	vroeg	na	het	verspreiden	van	de	
vragenlijsten	 zijn	we	al	 begonnen	

met	het	eigenlijke	werk,	het	in	con-
tact	 brengen	 van	 een	 hulpvrager	
met	een	vrijwillige	hulpverlener.

We	 kunnen	 nu	 met	 z’n	 allen	 het	
Sociaal	 zorgplan	 handen	 en	 voe-
ten	geven.

Uw	 hulpverzoek	 kunt	 u	 richten	
aan;	 zorgplangraauw@gmail.com		
of	telefoon	0114	851420

Mocht	u	als	vrijwilliger	mee	willen	
doen,	u	bent	van	harte	welkom	in	
het	 zorgteam,	 want	 het	 motto	 is	
nog	steeds;
Voor	 en	 Door	 bewoners	 van	
Graauw,	Paal,	Zandberg	e.o.
Met	 elkaar	 houden	 we	 onze	 dor-
pen	leefbaar.
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GEZOCHT:

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

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

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

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

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

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

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

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

Mogen	wij	 u	 als	 nieuw	dorpsraad	
lid	verwelkomen	?

Vriendelijke groeten,
Dorpsraad  Graauw – Paal – Zandberg
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Avond4daagse
maandag	2	t/m	vrijdag	5	juli;
Vertrek	 en	 aankomst	 in	 Gemeen-
schapshuis	Graauw	(dorpstraat	46);	

Inschrijven	 maandag	 2	 Juli	 vanaf	
18.30	uur;
Vertrek	19.00	uur.
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Maak jij Graauw h♥rtveilig
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Op	11	september	organiseert	So-
ciaal	Zorgplan	Graauw	 in	 samen-
werking	 met	 EHBO	 Graauw	 een	
cursus	 levensreddend	 handelen	
met	 o.a.	 reanimatie	 en	 AED	 ge-
bruik.	

Het	doel	is	om	zoveel	mogelijk	in-
woners	 van	 Graauw	 vaardig	 te	
maken	in	het	gebruik	van	de	AED	
en	levensreddend	te	kunnen	han-
delen.

Deze	2	uur	durende	cursus	wordt	
gegeven	door	Annelies	de	Waal	bij	
Galerie	 Terra	 Groda.	 	 Dankzij	 de	
samenwerking	 met	 Sociaal	 Zorg-
plan	 Graauw	 kunnen	 we	 u	 deze	
cursus	aanbieden	voor	slechts	10	
euro.	
Dit	 is	 een	 eenmalige	 aanbieding	
en	VOL	=	VOL.

Alle	inwoners	van	Graauw,	Paal	en	

Zandberg	 mogen	 gebruik	 maken	
van	 deze	 aanbieding.	 Bewoners	
van	 andere	 kernen	 kunnen	 zich	
wel	 inschrijven,	 de	 kosten	 bedra-
gen	dan	20	euro.

Op	11	september	worden	2	cursus-
sen	georganiseerd,	de	eerste	start	
om	18.30	uur,	de	tweede	om	20.30	
uur.	

Aanmelden	kunt	u	zich	via	de	web-
sites	van:
•	www.ehbo.graauw.net	
•	www.graauw.net

Via	een	formulier	op	deze	websites	
kunt	u	zich	 inschrijven	en	ook	uw	
voorkeurstijd	opgeven.

15	juli	op	de	zomermarkt	in	Graauw	
kunt	 u	 al	 een	 voorproefje	 nemen	
en	is	er	ook	de	mogelijkheid	om	u	
aan	te	melden.

EHBO instructeur Annelies de Waal
Als	11-jarig	meisje	heb	ik	op	de	ba-
sisschool	 in	groep	8	 jeugd-EHBO	
mogen	 krijgen.	 Sindsdien	 ben	 ik	
nooit	meer	gestopt	met	EHBO.	

Hulp verlenen wanneer pro-
fessionele hulp even op zich 

laat wachten 
Omdat	 ik	 het	 belangrijk	 vind	 om	
hulp	 te	 kunnen	 verlenen	 op	 mo-
menten	 en	 plaatsen	 waarbij	 pro-
fessionele	 hulp	 even	 op	 zich	 laat	
wachten.	In	Zeeuws-Vlaanderen	is	
dat	dus	overal.
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Er	is	niets	erger	dan	te	moeten	toe-
kijken	hoe	een	geliefde	of	bekende	
iets	overkomt	en	jij	niet	weet	wat	te	
doen.

Kinder-EHBO
Ik	 heb	 mijn	 Eenheidsdiploma	 ge-
haald	 (volwassen	EHBO-diploma)	
met	daarbij	 verbandleer	 en	 reani-
meren.	 Ook	 heb	 ik	 kinder-EHBO	
gedaan	 zodat	 ik	 ook	 EHBO	 kan	
verlenen	aan	kinderen.

LOTUS-diploma
In	2005	heb	ik	mijn	Lotus-diploma	
gehaald.	Je	leert	daar	grimeren	en	
naspelen	 van	 alle	 soorten	 letsels	
en	 verwondingen.	 In	 2016	 heb	 ik	
mijn	diploma	instructeur	EHBO	ge-
haald.

Basisscholen
Sinds	 2012	 geven	 wij	 (Jessica	
Baert	en	ik)	EHBO-lessen	op	ver-
schillende	 basisscholen	 in	 de	 ge-
meente	Hulst.	Omdat	wat	je	vroeg	
leert	het	beste	bijblijft!

EHBO-vereniging Graauw en 
Lamswaarde
Na	 het	 behalen	 van	 mijn	 instruc-
teursdiploma	ben	ik	les	gaan	geven	
bij	 de	 vereniging	 op	 Lamswaarde	
en	Graauw.	Deze	laatste	heeft	mij	
gevraagd	 om	 de	 levensreddend	
handelen	lessen	te	verzorgen,	wat	
ik	met	veel	liefde	wil	doen.	Omdat	
ik	 het	 belangrijk	 vind	 dat	 zoveel	

mogelijk	 mensen	 kunnen	 hande-
len	in	geval	van	nood.	

Door	middel	van	de	cursus	levens-
reddend	handelen	probeer	ik	men-
sen	de	belangrijkste	vaardigheden	
te	 leren.	 Denk	 hierbij	 aan	 wat	 te	
doen	bij	een	verslikking	of	een	be-
roerte.

De cijfers
In	het	geval	van	een	hartinfarct	 is	
het	belangrijk	zo	snel	mogelijk	de	
symptomen	te	herkennen	en	ade-
quaat	te	handelen.	Het	aansluiten	
van	een	AED	verhoogt	de	overle-
vingskansen	met	maar	liefst	30%.

Dagelijks	in	Nederland:
•	 sterven	 106	 mensen	 aan	 een	
hart-	of	vaatziekte:	meer	vrouwen	
dan	mannen
•	sterven	24	mensen	jonger	dan	75	
jaar	aan	een	hart-	of	vaatziekte
•	worden	zo’n	750	mensen	 in	het	
ziekenhuis	 opgenomen	 vanwege	
een	hart-	of	vaatziekte
•	De	meeste	mensen	-	70%	-	krij-
gen	een	hartinfarct	in	de	thuissitu-
atie.	 Grote	 kans	 dat	 het	 dus	 een	
bekende	treft!

S+an
Doordat	 zoveel	 mogelijk	 certifi-
ceerde	mensen	zich	aanmelden	bij	
S+an	hopen	we	altijd	iemand	snel	
ter	plaatse	te	hebben.
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Hoe werkt S+an? 
Als	 iemand	 112	 belt	met	melding	
dat	er	gereanimeerd	moet	worden	
stuurt	 de	 meldkamer	 twee	 sms-
jes	 naar	mensen	 in	 de	 buurt	 van	
de	melding	 (500-750	meter	maxi-
maal)	die	zijn	aangemeld	bij	S+an.	
De	ene	melding	vraagt	om	te	gaan	
helpen	reanimeren.	De	andere	om	
de	AED	op	het	halen.	Zodat	deze	
beiden	 zo	 snel	 mogelijk	 kunnen	
starten.

Graauw - Paal - Zandberg
Sociaal	Zorgplan	Graauw	probeert	
om	 in	alle	drie	de	plaatsen	 (Paal,	
Graauw	 en	 Zandberg)	 een	 AED	
te	plaatsen	zodat	de	beschikbaar-
heid	en	 spreiding	 zoveel	mogelijk	
inwoners	“beschermt”.

Helpt	 u	 zorgen	 voor	 voldoende	
mensen	die	ze	kunnen	gebruiken?

Veel gehoorde excuses
Ik heb daar allemaal geen tijd 
voor:	Het	kost	2	uur	per	jaar,	her-
haling	1,5	uur	per	jaar.	
Ik kan dat nooit leren: Zelfs	kin-
deren	 op	 de	 basisschool	 kunnen	
het.	
Ik raak in paniek als er iets ge-
beurt: Dat	weet	 je	 niet	 van	 tevo-
ren.	 Iedere	handeling	die	 je	doet,	
al	 is	het	maar	het	bellen	van	112,	
kan	levens	redden.	Het	kan	zomaar	
zijn	dat	het	volgen	van	de	cursus	
je	voldoende	vertrouwen	geeft	om	

toch	te	kunnen	helpen.
Ik ben bang dat ik iets verkeerds 
doe: Niets	 is	verkeerder	dan	niks	
doen,	 doorlopen,	 je	 hoofd	 weg-
draaien.	Als	 je	112	belt,	praten	zij	
je	er	ook	doorheen.
Er zijn er al genoeg die dit kun-
nen: Binnen	 een	 straal	 van	 500-
750	meter	van	een	slachtoffer	zijn	
er	 niet	 zo	 heel	 veel	 mensen	 die	
levensreddend	 kunnen	 handelen.	
Als	 er	 iets	 in	 uw	 huis	 gebeurt	 is	
de	kans	groot	dat	u	de	enige	in	de	
buurt	bent.
Hoezo 750 meter:	Dit	 is	 voor	 de	
veiligheid	van	de	hulpverlener.	De	
reisafstand	is	anders	te	groot,	hoe	
korter	 de	 reisafstand	 des	 te	 klei-
ner	is	de	kans	dat	de	hulpverlener	
zichzelf	of	mede-weggebruikers	in	
gevaar	brengt.
Ik heb niet genoeg geld om dit 
te kunnen doen: Deze	cursus	bie-
den	we	aan	voor	10	euro,	de	her-
halingen	 kosten	10	euro	per	 jaar,	
dat	is	nog	geen	84	cent	per	maand.

Aanmelden bij S+an is gratis.

11	september	18.30	-	20.30	uur
11	september	20.30	-	22.30	uur
Galerie	Terra	Groda,	
Dorpsstraat	44	Graauw		

Meld u snel aan - VOL = VOL 
www.ehbo.graauw.net
www.graauw.net
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Graauw leeft
Gezellige	inloopmiddagen	met	o.a	
crea,	spelletjes,	lezen	en	natuurlijk	
samen	genieten	van	koffie	en	thee.	
Voor	iedereen	toegankelijk.
.	

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

Ondernemers Oude Kaai doen mee aan het 
Ambachtelijk Weekend 2018 
Het	Ambachtelijk	Weekend	2018	is	
op	18	en	19	augustus.	Tijdens	dit	
weekeinde	 kunnen	 bezoekers	 in	
zowel	Vlaanderen	 als	 in	 Zeeuws-
Vlaanderen	 verschillende	 locaties	
bezoeken	en	ambachten	en	leuke	
bedrijven	bekijken.

Ook	 in	ons	mooie	Graauw,	op	de	
Oude	Kaai,	want	zowel	Zoetebre-
dero	 als	 De	 Ketchupfabriek	 doen	
mee	en	geven	een	kijkje	in	de	keu-
ken.

Ben	je	kunstenaar	(schilder,	beeld-
houwer,	....),	muzikant	of	zing	je	in	
een	koor,	maak	je	lekkers	(bijvoor-
beeld	een	streekproduct)	of	beoe-
fen	 je	 een	 oud	 ambacht	 (houtbe-
werking	misschien)?	Doe	dan	mee	
en	 help	 mee	 om	 ons	 prachtige	
dorp	op	de	kaart	 te	zetten.	Mooie	
reclame	ook	voor	jouzelf!

Deelname	is	gratis!	Meer	info	ver-
krijgen	 en	 aanmelden	 kan	 via	 de	
website	 www.ambachtelijkweek-
end.be.	 De	 organisatie	 van	 het	
Ambachtelijk	Weekend	verzorgt	de	
publiciteit,	 maar	 je	 kunt	 natuurlijk	
zelf	ook	aan	de	slag.	

Kom	op	en	sluit	je	aan!
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Op	de	site	van	de	dorpsraad	staat	
informatie	die	belangrijk	kan	zijn.

Denk	hierbij	aan	telefoon	nummers	
van	 gemeente,	 politie,	 instanties	
en	de	plaatselijke	verenigingen.	

Sinds	kort	hebben	wij	een	agenda	
toegevoegd	waar	ook	nuttige	infor-
matie	 in	 wordt	 opgenomen	 zoals	
de	afvalverzameling	van	Graauw	–	
Paal	en	zandberg.

In	 deze	 agenda	 worden	 ook	 de	
evenementen	 die	 bij	 ons	 bekend	
zijn	opgenomen.

Wij	zetten	ons	in	voor	een	leefbaar	
dorp	en	willen	ook	uw	organisatie	
of	evenement	promoten	zowel	als	
vereniging	of	als	particulier.

Informatie en evenementen
Organiseert	 u	 bv	 een	 straat-bbq,	
wandeltocht,	 huiskamerconcert	
enz.	 of	 iets	 anders,	 laat	 het	 ons	
weten	via:
dorpswijzergraauw@gmail.com	

Uw	 oproep	 /	 melding	 wordt	 dan	
opgenomen	in	de	agenda	op	onze	
site	en	gepromoot	via	onze	Face-
book-pagina.

Wanneer	 u	 een	 item	 wil	 in	 de	
dorpswijzer	hou	dan	rekening	met	
de	aanleverdata.	Deze	vindt	u	ach-
ter	in	de	dorpswijzer.	

De	agenda	vindt	u	op:
www.graauw.net	onder	de	button	
Graauw	en	vervolgens	agenda.



16

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

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

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

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

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

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

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



BUURTPREVENTIE-APP

Graauw	is	druk	bezig	met	een	ei-
gen	 buurtpreventie-app.	 Je	 kan	
je	 voor	 deze	 app	 opgeven	 door	
een	mailtje	met	je	naam,	adres	én	
06-nummer	te	sturen	naar	
secdorpsraadgraauw@gmail

Je	wordt	dan	door	de	beheerders	
zo	 snel	 mogelijk	 toegevoegd	 in	
deze	What’s	app-groep.
De	buurtpreventie	groep	is	in	prin-
cipe	een	stille	groep	en	wordt	al-
leen	 gebruikt	 als	 er	 iets	 aan	 de	
hand	is.	

Regels
•	 De	 beheerders	 van	 de	 pre-
ventiegroep	 ‘Buurtpreventie	
Graauw’	beheren	de	WhatsApp-
groep.	Dit	betekent	dat	zij	deel-
nemers	toelaten	tot	de	groep	en	
bij	misbruik	uit	de	groep	zullen	
verwijderen.	Ook	zullen	zij	dis-
creet	met	 de	 ontvangen	 gege-
vens	omgaan	(telefoonnummer,	
e-mailadres	etc.).

•	 Deelnemers	 hebben	 minimaal	
de	leeftijd	van	achttien	jaar.

•	 Deelnemers	wonen	in	Graauw.
•	 WhatsApp	 is	 een	 burgeriniti-
atief.	 De	 politie	 komt	 alleen	 in	

actie	wanneer	een	officiële	mel-
ding	wordt	gedaan.

•	 Ziet	u	een	verdachte	situatie,	bel	
dan	eerst	naar	de	politie	via	het	
Algemene	Alarmnummer	112	en	
meldt	het	in	de	WhatsApp-groep.	
Zo	weten	andere	bewoners	dat	
er	al	melding	van	gemaakt	is.

•	 Speel	 geen	 eigen	 rechter	 en	
overtreedt	geen	regels/wetten.

•	 Let	op	het	taalgebruik.	Niet	vloe-
ken,	schelden,	discrimineren	en	
dergelijke.

•	 Wees	 terughoudend	 met	 het	
delen	 van	 foto’s	 van	personen.	
Het	is	niet	de	bedoeling	een	ver-
dacht	 persoon	 aan	 de	 schand-
paal	te	nagelen.	In	veel	gevallen	
voldoet	een	signalement	ook.

•	 Vermeld	 duidelijk	 in	 welk	 ge-
deelte	van	de	straat	(of	bij	welk	
huisnummer)	 de	 situatie	 zich	
voordoet.

•	 Een	 WhatsApp-groep	 is	 een	
serieuze	 zaak,	 en	 niet	 voor	 de	
gezelligheid.	Maak	hier	dan	ook	
geen	misbruik	van	door	het	stu-
ren	van	duimpjes	en	dergelijke.

Verdachte zaken zijn o.a.:
•	 Mensen	 die	meer	 dan	 normale	
belangstelling	 tonen	 voor	 onze	
huizen,	auto’s,	fietsen,	etc.;

•	 Auto’s	 met	 personen	 die	 zich	
(langdurig)	 verdacht	 ophouden	
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in	onze	straat/buurt;
•	 Collectanten	 zonder	 vergun-
ning;

•	 Personen	die	 ongevraagd	goe-
deren	of	diensten	aanbieden;

•	 Hangjongeren	en	dergelijk;
•	 Opzettelijke	vernielingen;
•	 Eigenlijk	alles	waardoor	wij	ons	
direct	 onveilig	 zouden	 kunnen	
voelen.

SAAR
Gebruik	 de	WhatsApp	 groep	 vol-
gens	de	SAAR	afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112	(indien	van	toe-
passing)
A = App	 om	 je	 waarneming	 be-
kend	te	maken	aan	andere	bewo-
ners	via	de	groepsalert
R = Reageer,	door	bijv.	naar	bui-
ten	 te	 gaan	 en	 contact	 te	maken	
met	de	perso(o)n(en)	

De	bedoeling	is	dat	de	plannen	van	
de	 verdachte	 perso(o)n(en)	 wor-
den	 verstoord.	 Doe	 dit	 alleen	 als	
het	veilig	en	dus	zonder	risico’s	is	
voor	 jezelf.	Maak	bijv.	een	praatje	
en	let	goed	op	hoe	de	persoon	re-
ageert	of	wat	hij/zij	doet.	Vaak	ope-
reren	ze	 in	 tweetallen:	de	een	zal	
zich	tot	jou	richten,	de	ander	‘slaat	
zijn	slag’.
Het bericht
Kort	bericht	over	de	situatie;
Om	hoeveel	personen	het	gaat;
Waar	ze	op	dat	moment	zijn;

Evt	merk,	kleur	en	kenteken	auto;
Bijzondere	kenmerken
Of	je	112	wel	of	niet	hebt	gebeld;
Foto	of	kort	filmpje	meesturen;

Als	 je	 een	 dergelijk	 bericht	 ont-
vangt,	reageer	meteen	en	geef	zo	
mogelijk	 aanvullende	 informatie.	
Als	 je	weet	wat	er	speelt,	 laat	dat	
ook	 weten,	 dan	 is	 iedereen	 weer	
gerust	gesteld.	Ben	je	ervan	over-
tuigd	 dat	 er	 geen	 verdachte	 situ-
atie	meer	is,	stuur	dan	ook	een	be-
richtje.

IS DE WAARGENOMEN SITU-
ATIE ERNSTIG, BEL DAN MET-
EEN 112!

Voor	 gezellige	 kletspraat	 en	 niet	
dringende	dorpszaken	is	deze	app	
niet	bedoeld.

In	 een	 WhatsApp-groep	 kunnen	
maximaal	 256	 personen.	 Voorlo-
pig	 voegen	we	 daarom	maximaal	
twee	 personen	 per	 huisadres	 toe	
aan	 de	 groep.	 Geen	 WhatsApp?	
Spreek	 dan	 af	 met	 de	 buren	 dat	
u,	 indien	nodig,	door	hen	geïnfor-
meerd	wordt.

Ook	 voor	 Paal	 en	 Zandberg	 zou	
zo’n	groep	handig	zijn,	wilt	u	zo’n	
groep	opstarten,	 laat	het	ons	dan	
ook	weten.
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Uitgaven in februari, juni, oktober

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

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

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

De Dorpswijzer wordt mede mogelijk gemaakt door




