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Agenda
•	 Zaterdag	15	juni	Darttoernooi	Graauw	Open
	 Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Zaterdag-zondag	29-30	juni	Zomercarnaval	2019	Paal	
	 Café	in	‘t	Zicht	der	Schelde
•	 Maandag	1	t/m	vrijdag	5	juli	Avond4daagse	2019
	 Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Zondag	14	juli	Zomermarkt	Graauw
	 Dorpsstraat	Graauw
•	 Zondag	1	september	Klavertje	4	van	Graauw
	 Gemeenschapshuis	Graauw
•	 Dinsdag	17	september	2019	Vergadering	Dorpsraad	
	 Café	in	‘t	Zicht	der	Schelde	-	Emmastraat	20	Paal
•	 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	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	blijvenKijk	ook	eens	op	de	website	van	de	dorpsraad:	graauw.net
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Inschrijven via: www.graauw.net 
Info: zomermarktgraauw@gmail.com 
 

Zondag 14 juli 2019 
09:00u tot 15:00u 

Prijzen:  
Grondplaats       gratis 
Overdekt kraam     25,-  
Stroompunt 220v    10,- 

Rommelmarkt braderie 
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Uw evenement ook in onze dorpswijzer, 
op de website en onze facebookpagina?
Stuur een mailtje naar:
dorpswijzergraauw@gmail.com 



8

Werkzaamheden
Schenkeldijk: 
3 juni t/m 19 juni 
Waterschap	 Scheldestromen	 is	
werkzaamheden	aan	het	uitvoeren	
aan	 de	 Schenkeldijk	 te	 Graauw.	
Deze	werken	worden	uitgevoerd	in	
de	periode	van	maandag	3	juni	tot	
en	met	woensdag	19	juni	2019.	
Ter	plaatse	worden	reparaties	uit-
gevoerd	aan	de	asfaltverharding.	

In	verband	met	deze	werken	is	de	
Schenkeldijk	 tijdelijk	 afgesloten	
voor	het	doorgaande	verkeer.	
Nadere	 informatie:	 www.schelde-
stromen.nl	of	via	tel.	088-2461000.

Willem Hendrikstraat: 
3 juni t/m 19 juni 
Waterschap	 Scheldestromen	 is	
werkzaamheden	 aan	 het	 uitvoe-
ren	 in	 de	Willem	Hendrikstraat	 te	
Graauw	 en	 Zandberg.	 Het	 werk	

wordt	 in	 delen	 uitgevoerd.	 Ter	
plaatse	 worden	 reparaties	 uitge-
voerd	aan	de	asfaltverharding.	

In	de	periode	van	maandag	3	juni	
tot	en	met	vrijdag	7	juni	2019	wordt	
gewerkt	 aan	 het	 gedeelte	 van	 de	
Willem	Hendrikstraat,	gelegen	tus-
sen	 de	 Beerweg	 en	 Standertmo-
lenstraat	te	Zandberg.	

In	 de	 periode	 van	 donderdag	 13	
juni	 tot	 en	met	woensdag	 19	 juni	
2019	staat	het	werk	gepland	in	het	
gedeelte	 van	 de	 Willem	 Hendrik-
straat,	 gelegen	 tussen	 de	 Beer-
weg	en	de	Graauwse	Kreekweg	te	
Graauw.	

In	 verband	 met	 deze	 werken	 is	
de	Willem	Hendrikstraat	 in	de	ge-
noemde	perioden	 tijdelijk	afgeslo-
ten	voor	het	doorgaande	verkeer.	
Nadere	 informatie:	 www.schelde-
stromen.nl	of	via	tel.	088-2461000.
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Lintjesregen 2019
Namens	Zijne	Majesteit	de	Koning	
reikte	 burgemeester	 Jan-Frans	
Mulder	 ook	 een	 lintje	 uit	 nabij	 de	
haven	 in	 Paal.	 Daar	 kreeg	 Piet	
Verras	 een	 Koninklijke	 Onder-
scheiding	 opgespeld	 –	 voor	 zijn	
verdiensten	voor	oa	Schutterijver-
eniging	 Veronica	 en	 De	 Friezen,	
Watersportvereniging	 Saeftinghe,	
Carnavalsvereniging	 De	 Djerken	
en	gemeenschapshuis	Graauw.	

Graauw krijgt weer een winkeltje 

Inwoners	van	Graauw	hoeven	van-
af	deze	zomer	voor	brood,	verswa-
ren	of	een	pak	wc-papier	het	dorp	
niet	meer	uit.	Gerda	Leys	verkoopt	
deze	in	haar	winkeltje	Zoetebrede-
ro	vanuit	huis.	

Gerda	is	inmiddels	druk	bezig	om	
de	 ruimte	achter	 haar	 huis	 om	 te	
toveren	 tot	winkeltje.	 Ze	 verkocht	
al	 langer,	 op	 bestelling	 diervoe-
ding	 en	 biologische	 producten,	
maar	 binnenkort	 kunnen	 mensen	
op	 vaste	 dagen	 bij	 haar	 terecht.	
Tot	die	tijd	kunnen	mensen	groen-
ten	en	fruit	bestellen	voor	de	week	
erop.	

Het	is	de	bedoeling	dat	Zoetebre-

dero	 -	 genoemd	 naar	 de	 rijkelijk	
bloeiende	 perenboom	 in	 de	 tuin	
en	 naar	 de	 dichter	Bredero	 -	 van	
woensdag	 tot	 en	 met	 vrijdag	 de	
hele	 dag	 en	 zaterdag	 en	 zondag	
halve	 dagen,	 geopend	 is.	 In	 de	
winkel	 aan	 de	 Kortestraat	 3	 zijn	
brood,	 een	 beperkt	 assortiment	
groenten	en	fruit,	(bak)kaas	en	zui-
vel	te	koop.	Verder	maalt	Gerda	ter	
plekke	koffie	en	verkoopt	ze	verse	
pasta	van	pastamaker	Pastati.	

Ook	 voor	 zelfgemaakte	 confituur,	
chutney,	 calendulazalf,	 olijfolie,	
Keltisch	 zeezout,	 rijstolie,	 zeep,	
wasmiddel,	 thee	 en	 kaarsen	 en	
voor	 een	 cadeautje	 kunt	 u	 er	 te-
recht.	

Prociatie,	 Piet!	 —	 bij	 Cafe	 In	 'T	
Zicht	Der	Schelde.
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Buurderij Graauw officieel geopend

GRAAUW	-	Buurderij	Graauw	werd	
maandag	25	maart	2019	feestelijk	
geopend	met	toespraken	van	Wie-
ger	 de	 Valk,	 penningmeester	 van	
de	 Dorpsraad	 Graauw,	 Richard	
Meersschaert	van	EGTS,	een	Eu-
ropese	Groepering	voor	Territoriale	
Samenwerking	en	natuurlijk	Gerda	
Leys,	 buurderij-verantwoordelijke	
en	initiatiefneemster.

Wat	 is	 een	buurderij?	Samen	on-
line	kopen	rechtstreeks	bij	boeren	
van	de	streek.	Elke	week	komt	ie-
dereen	samen	op	de	Buurderij.	Je	
haalt	 je	 bestelling	 af	 en	 ontmoet	
de	Producenten.	In	de	Buurderijen	
bepalen	 de	 landbouwers	 en	 am-
bachtelijke	 producenten	 zelf	 hun	
prijzen,	waardoor	zij	een	 inkomen	
krijgen	dat	fair	is	voor	hen	én	goed	
is	voor	de	lokale	economie.

Graauw	Zingt	gaf	de	opening	een	
extra	feestelijk	tintje	met	hun	reper-
toire	 bestaande	 uit	 Nederlandse	
liedjes	en	zeemansliedjes	waaron-
der	 ook	 bekende	 liedjes	 uit	 onze	
streek.

Het	was	een	gezellige	drukte,	alle	
bezoekers	konden	proeven	van	de	
heerlijkheden	 die	 de	 producenten	
hadden	klaargezet	en	zowel	produ-
centen	 als	 bezoekers	 gingen	met	
een	tevreden	gevoel	naar	huis.

Ook	 een	 producent	 die	 nog	 net	
niet	aangesloten	 is	bij	de	buurde-
rij	 -	Zorgboerderij	Kloosterzande	-	
was	aanwezig	en	bezoekers	kon-
den	naar	hartelust	proeven	van	de	
producten	die	gemaakt	zijn	door	de	
clienten	van	deze	zorgboerderij.

Voor	meer	informatie	en	anmelden:
https://boerenenburen.nl/nl/as-
semblies/11903/

Uiterlijk	zaterdag	bestelde	produc-
ten	 zijn	 af	 te	 halen	 op	 Maandag	
tussen	 17.00	 en	 18.30	 uur	 in	 het	
gemeenschapshuis	Graauw	en	op	
woensdag	 tussen	17.00	en	18.00	
uur	 bij	 de	 Zoetebredero	 aan	 de	
Kortestraat	3	in	Graauw.
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Leerlingen Ter Doest geslaagd voor het 
EHBO-diploma
EHBO-vereniging	 Graauw:	 Leer-
lingen	van	groep	8	van	Ter	Doest	
geslaagd	voor	het	EHBO-diploma,	
kregen	op	15	maart	2019	hun	di-
ploma	uitgereikt	

Van	harte	gefeliciteerd	allemaal!

Prijzen carnavalsoptocht Graauw 2019
Grote wagens:
1.	De	Sukkeljèrs;
2.	De	Zeverjèrs;
3.	De	Zuipcilinders;	
Groepen 7 en meer personen: 
1.	De	Vlerken;	
2.	Boozy	Woozies;	
3.	De	Toogvèrkes;

Groepen 3 t/m 6 personen: 
1.	Neef	en	nicht;	
2.	‘t	DBR	team;	
3.	Dwaze	Mieters;	
Enkelingen en duo’s: 
1.	Drankorgel;
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Graauw en Merckx gaan langer met elkaar door 
Johny	Merckx	 is	ook	volgend	sei-
zoen	 trainer	 van	 voetbalvereni-
ging	Graauw.	Het	bestuur	 van	de	
zondag-vijfdeklasser	en	de	oefen-
meester	 uit	 Lamswaarde	 hebben	
het	contract	met	één	jaar	verlengd,	
tot	de	zomer	van	2020.	Assistent-
trainer	Edy	de	Witte	blijft	ook	 lan-
ger	bij	de	club.	

Johny	 Merckx	 is	 sinds	 de	 zomer	
van	 2017	 als	 trainer	 aan	Graauw	
verbonden.	Hij	was	destijds	de	op-
volger	van	Gino	van	den	Broecke.	
Komend	 seizoen	 begint	 Merckx	
dus	aan	zijn	derde	jaar	bij	de	club.	
,,We	 hebben	 de	 afgelopen	 twee	

seizoenen	als	zeer	prettig	ervaren‘’,	
laat	de	vereniging	weten.	,,Het	be-
stuur,	de	technische	commissie	en	
de	spelers	zijn	zeer	 tevreden	met	
de	contractverlenging.‘’	
Bron:	PZC

Bestuurslid gemeenschapshuis Graauw

Eind	van	2019	 treedt	Frank	Allefs	
af	 als	 voorzitter	 van	 het	 bestuur	
van	Stichting	Gemeenschapshuis,	
Graauw.	 Door	 zijn	 drukke	 werk-
zaamheden	ontbreekt	het	hem	aan	
tijd.	Het	bestuur	van	het	Gemeen-
schapshuis	 is	 op	 zoek	 naar	 een	
nieuw	bestuurslid	met	bij	voorkeur	
een	technische	achtergrond	om	de	
plaats	van	Frank	in	te	nemen.

Indien	u	 interesse	heeft	 voor	 een	
functie	in	het	bestuur	van	de	Stich-
ting	 Gemeenschapshuis,	 Graauw	
kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 de	
secretaris-penningmeester	van	het	
bestuur	George	d’Haens,	Irisstraat	
11,	 4569	 BC	 Graauw,	 tel.	 0114-
635328,	e-mail	dhaens@planet.nl



13

Art en route

Eric van Laere  
Al	op	jonge	leeftijd	maakte	hij	ken-
nis	met	de	kracht	van	het	gespro-
ken	 en	 geschreven	 woord.	 Zijn	
eerste	 helden	 zwierven	 over	 we-
reldzeeën	en	versaagden	nimmer.	

Als	 kind	 zijnde	 al	 boeide	 hem	 de	
kunst	 van	 het	 schrijven	 van	 ge-
dichten	en	verhalen.	In	de	periode	
als	leraar	voor	de	klas	begon	hijzelf	
met	het	 schrijven,	 declameren	en	
ontdekken	van	de	schoonheid	van	
het	woord.	Er	ontstond	 in	de	 loop	
der	 jaren	 een	 bonte	 verzameling	
van	teksten,	gedichten,	versjes	en	
liedjes.	Al	deze	spinsels	markeren	
momenten	 uit	 zijn	 leven	 en	 doen	
verslag	van	wat	hem	bezielt	en	be-
zighoudt.	

In	 2016	 verscheen	 zijn	 bundel	
“Dichtbij	huis”.	

Art	en	Route	Graauw	heeft	het	ge-
dicht	 “Dromenboek”	 opgenomen	
op	de	 route,	u	vindt	het	 in	de	Ja-
cintastraat.

als woorden beelden zijn 
zal ik ze planten 
tussen de bloemen 
en koesteren 
een leven lang

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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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 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




