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BoerderijWinkel
Familie ampt
Lekker vlees van biologische koeien,
kippen,varkens en lammeren.
“Vlees dat smaakt naar vlees”

Openingstijden winkel:
Woensdag: 14:00 tot 17:00 uur
Zaterdag: 11:00 tot 16:00 uur
Westdijk 6 - GoudsWaard
WWW.natuurFreak.com

Adverteren in de Polderpraat

?

Neem contact op met de redactie.
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Beste Goudswaarders,
Afgelopen donderdag 31 mei werden de door ons geplaatste bankjes,
picknick tafels en plantenbak op het dorpspleintje bij de Hervormde
kerk door het gemeentebestuur officieel in gebruik genomen. Samen
met burgemeester Stoop en wethouder den Boer en diverse aanwezige
bestuursleden en belangstellende dames, beklonken wij deze
mijlpaal met een glas wijn. Helaas konden de gemeenteambtenaren
die intensief betrokken zijn geweest t.w. de dames Anneke van
Willigenburg en Nelleke van Buren niet aanwezig zijn. De keuze van de
verschillende lokaties is voorbereid door Leen Voorwinden en Hanneke
Niemantsverdriet. Het zware werk is perfect uitgevoerd door Henk
Melissant in samenwerking met Pieter den Hollander die steeds weer
bereid waren deze klussen belangeloos voor ons uit te voeren. Hartelijk
dank daarvoor! Wij hopen dat u als Goudswaarders maar natuurlijk
ook onze bezoekers deze rustplekjes allemaal snel weten te vinden.
Binnenkort zullen we er nog twee een plekje bezorgen.
De laatste tijd zijn er ook wat discussies geweest over een zogenoemde
‘zonnegaarde’. We hebben hier onlangs in onze ledenvergadering in
Rehoboth uitgebreid aandacht aan besteed en ons laten voorlichten
door twee aanwezige wethouders. Uiteraard waren er vragen over de
gelopen procedure en de wijze van inpassing van een en ander in een
landelijke omgeving. Diverse inspraakprocedures moeten nog worden
doorlopen maar wij vonden het een beetje jammer dat er maar weinig
leden aanwezig waren tijdens deze voorlichtingssessie terwijl we later
in de wandelgangen wel werden aangesproken door leden die nog
niet zo positief stonden t.o.v. deze ontwikkeling. Heel jammer dat zij
niet aanwezig waren bij onze, juist hiervoor uitgeschreven bijeenkomst.
‘De’ democratische mogelijkheid bij uitstek om hierover samen van
gedachten te kunnen wisselen. Volgende keer beter hopelijk.
Onlangs is onder leiding van Jaco Korpershoek ook de ‘Sleutelclub’
van start gegaan. Zij hebben een ruimte ter beschikking in een van de
schuren van Rinus de Bonte aan de Oudendijk tussen Piershil en NieuwBeijerland en zijn volop bezig deze in te richten met de benodigde
faciliteiten. Binnenkort krijgen zij fietsen die opgeknapt moeten gaan
worden maar hebben nog wel behoefte aan jonge gasten die hieraan
mee willen doen om te repareren, gereedschap op te ruimen enz. Ook
houden zij zich aanbevolen voor oude gereedschappen die mensen
willen opruimen en daar nuttig gebruikt kunnen gaan worden. Kortom,
een leuk initiatief om jongeren een zinvolle en leuke bezigheid te geven
in een leuke sfeer o.l.v. een enthousiaste Jaco Korpershoek en zijn
helpers. Willen jullie je aanmelden om hieraan mee te werken, neem dan
contact op met Jaco op zijn mobiele nummer 0627114998 of zijn e-mail
jacokorpershoek@hotmail.com. Ook als u gereedschap ter beschikking
hebt kan dit aan hem worden gemeld.
Verder volgen wij allerlei actuele ontwikkelingen rondom de
Leenheerenpolder, Hoeksche Waard West, Beleef Korendijk, Fietspad
tussen Goudswaard en Piershil enz. door deelname in diverse
gespreksgroepen en bij vele betrokken instanties zoals Gemeente,
Provincie, Waterschap, SOHW e.d. We vervelen ons dus beslist niet
en zijn heel actief om de (toekomstige) plannen voor ons leefgebied
en inwoners zo goed mogelijk te behartigen. Neem daarom deel aan
onze bijeenkomsten om ook uw zienswijzen met ons en de besturende
instanties te delen zodat wij ons optimaal gesteund weten vanuit al onze
Korendijkse inwoners. Ook op onze website: www.coorndijk.nl delen wij
regelmatig actuele stukken.

Het bestuur van Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’
Polderpraat
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J. van der Heijdenstraat 10
3281 NE Numansdorp (NL)
T: +31 (0)186-655990

Autolei 315
2160 Wommelgem (BE)
T: +32 (0)335-52555

Florijnweg 12
6883 JP Velp (NL)
T: +31 (0)26-3031249

Antonie Van Leeuwenhoekstraat 14
3291 CR Strijen (NL)
T: +31 (0)78-6745736

Arnoudstraat 11
2182 DZ Hillegom (NL)
T: +31 (0)252-745139

www.blokhutvillage.com
info@blokhutvillage.com
www.verandavillage.com
info@verandavillage.com
www.tuinhoutvillage.com
info@tuinhoutvillage.com
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H.C. Kleijn
Onderhoudsbedrijf@hckleijn.nl
De Stiel 11
3267 CA Goudswaard
06-21543848

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEEL
IMPORT • EXPORT • CONSUMPTIE- EN POOTAARDAPPELEN
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard

IMPORT • EXPORT
CONSUMPTIEEN POOTAARDAPPELEN
Tel.:•0186‐692900
• Fax.: 0186‐691491

UW PARTNER
VOOR HANDEL EN TEELT
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
Tel.: 0186‐692900 • Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl

IMPORT • EXPORT • CONSUMPTIE- EN POOTAARDAPPEL
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
IMPORT • EXPORT
• CONSUMPTIEEN0186‐691491
POOTAARDAPPELEN
Tel.: 0186‐692900
• Fax.:
aardappelhandel B.V.
E‐mail: Kleinjan’s
info@kleinjansaardappelhandel.nl
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
Internet:
www.kleinjansaardappelhandel.nl
Tel.: 0186‐692900 • Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl
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Tennisvereniging viert een feestje

De tennisafdeling van de SV Goudswaardse Boys viert dit jaar een
feestje. Op zaterdag 3 augustus is het 35 jaar geleden dat er achter de
huidige voetbalvelden twee tennisbanen werden aangelegd en er een
tennisvereniging werd opgericht.
De kosten voor een vergunning en het aanleggen van nieuwe banen was
in 1983 een groot obstakel, de gemeente vroeg ƒ 5.000,- huur per baan/
per jaar. Bij toeval werd er vernomen dat de voetbalvereniging wilde
uitbreiden met een tweede veld. Na advies van de gemeente besloten
de sportliefhebbers gezamenlijk de voetbalvereniging (VV) om te zetten
naar een sportvereniging (SV): dan waren er namelijk geen extra kosten
aan verbonden.

VEEL BELANGSTELLING
Door folders te verspreiden werden inwoners geïnformeerd over de
nieuwe sportclub. De animo voor een eigen tennisvereniging in het
dorp was groot. Bij aanvang stond de teller al op 90 leden en rond 1990
bestond de vereniging zelfs uit 120 leden. Een ﬂink aantal voor zo’n klein
dorp.

35 JAAR LATER
En nu zijn we 35 jaar verder en is de situatie minder rooskleurig. Met zo’n
35 actieve leden is het aantal fors teruggelopen. Maar gelukkig is de
vereniging gezond. Met veel vrijwilligers die meedenken en ook de handen
uit de mouwen steken. Iedereen draagt wel zijn of haar steentje bij.
Wel reden voor het huidige bestuur om dit jaar actief in te zetten op
nieuwe leden. Een groot doel is om de jeugd weer aan het tennissen te
krijgen. Om die reden zijn er ook concrete plannen om leuke tennislessen
te verzorgen.

SAMENWERKING
Het tennisbestuur is sowieso lekker actief bezig, vertelt voorzitter Marc
den Hollander. Zo is er een jaar geleden een samenwerking met TV de
Molen (Nieuw-Beijerland) en TV ’t Slag (Zuid-Beijerland) opgezet om
gezamenlijk sportieve evenementen te organiseren.
Voorbeelden daarvan zijn het Thuisblijverstoernooi tijdens de
vakantieperiode, het Oliebollentoernooi en de Korendijkse
Clubkampioenschappen, die elk jaar bij één van de drie verenigingen
wordt georganiseerd.
Onlangs is gezamenlijk nog een seniorendrieluik gestart. Want zeg
nu zelf: het is toch heerlijk om op mooie voorjaarsochtenden tegen
leeftijdgenoten te tennissen. Op drie donderdagochtenden wordt er door
60+’ers afwisselend op Goudswaard, Zuid-Beijerland en Nieuw-Beijerland
getennist.

SOCIAL MEDIA
Begin dit jaar heeft de tennisvereniging van SV Goudswaardse Boys
een kalender met activiteiten opgesteld. Tot aan het najaar is er, met
uitzondering van de vakantieperiode, wekelijks wel een leuke invulling.
Op social media kunnen potentiële leden zien wat de tennisvereniging
allemaal organiseert. Marc den Hollander: “Via Facebook (www.facebook.
com/TennisVerenigingGoudswaardseBoys) en Instagram (www.
instagram.com/tennis.goudswaard) kan je ons volgen, zo willen we “ons
cluppie” graag onder de aandacht blijven brengen.”

“Vanuit de gemeente is het initiatief Sport- en Cultuur Korendijk opgezet
en dit heeft voor de tennis positief uitgepakt. Nu kunnen we ons plan
verder uitwerken en we hopen binnenkort te starten met jeugdlessen”,
aldus Sander van Oosten, secretaris van de tennisvereniging.

Polderpraat
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Proef onze liefde
voor aardappels!
kwaliteit van ons land

100%

aardappels
vers van het land
natuurlijk
Geen toevoegingen

Waar te koop?
Noordweg 1
Goudswaard

Contact en social media
Noordweg 1
Volg ons en blijf
3267 BB Goudswaard
op de hoogte van
06 82 57 82 64
onze friet en
aardappels!
info@verseboerderijfriet.nl
www.verseboerderijfriet.nl
/verseboerderijfriet

Heemzicht, thuis in zorg

•
•
•
•
•
•

Wonen met zorg en groepswonen
Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning
Ondersteuning en begeleiding bij alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg
Open restaurant "Bij Oma" en maaltijden aan huis
De vraag van de cliënt staat centraal
Samen op zoek naar een passend arrangement van zorg en dagactiviteiten

Woonzorgcentrum Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV Piershil
tel: 0186-693122
e-mail: info@heemzicht.nl
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website: www.heemzicht.nl

Rommelmarkt 2018

Uitstapje

In deze Polderpraat willen we een terugblik geven op de rommelmarkt. De eerste verkoopdag
begon klokslag 18.00 uur en een hele groep mensen renden gelijk naar de kramen toe om spullen
te kopen. Als de verkopers een beetje bekomen zijn van de eerste bezoekers, volgt een rustige
avond. De temperatuur en het weer werkten goed mee, want rond 21.00 was het nog prima weer
om buiten te zitten. Dat merkten we ook aan de hoeveelheid mensen die gezellig nog wat bleven
eten of drinken.

dorpsbewoners

We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de rommelmarkt. Dat kan
zijn door verschillende dingen: het bezoeken van de markt, het staan in een kraam, maar niet te
vergeten: het aanbieden van spullen waardoor er weer een mooi bedrag opgehaald kon worden!

De informatie hierover was op 13

We hopen u D.V. volgend jaar weer te ontmoeten.

Maar u kunt zich nog op geven

P.S. Als u nu nog spullen heeft die u vergeten was mee te geven voor de rommelmarkt, kunt u de
spullen ook brengen bij Kringloopwinkel ’t Hoekie in de Dorpsstraat. Elke woensdag en zaterdag
tussen 9.30 en 12.00 staat daar de koffie klaar!

bij José Sintmaartensdijk,

Zin in een uitstapje met de
dorpsbewoners op 11-7-2018?

juni tijdens de koffieochtend.

telefoon 06 12 48 57 02.

Dorpshuis ‘De Coorndijk’ is niet meer
Zoals we allemaal weten is een open vlakte verschenen op de plaats waar ruim 60 jaar het dorpshuis
gestaan heeft. Graag willen we nog even terugblikken naar het wat, wie en hoe in het dorpshuis.
Hoeveel Goudswaarders zouden hun trouwdag in het dorpshuis gevierd hebben vroegen wij ons af,
waarbij vooral december populair was wegens het toenmalige belastingvoordeel.
Niet alleen bruiloften werden gehouden in het dorpshuis. Voor verenigingen was het dorpshuis hun
clubhuis. Denk maar aan muziekvereniging ‘Volharding’ , schietvereniging ‘Wilhelm Tell’, dan verder
klaverjasvereniging ‘Altijd Roem’, een biljartvereniging, knutselclub, bejaardensoos, zangvereniging,
vrouwenvereniging en de volksdansers maakten dankbaar gebruik van ons oude dorpshuis. Maar
niet alleen genoemde verenigingen kon je vinden in het dorpshuis, wat dacht u van de E.H.B.O.
die er hun oefenavonden hielden, er was zuigelingenzorg, fysiotherapie en je kon er bloed laten
prikken.
Verder heeft het dorpshuis dienst gedaan als woonhuis, aula, uitvaartcentrum, jeugdhonk, school,
kerk, stembureau, bibliotheek, Peuterspeelzaal, de kelder bood plaats aan niet alleen vriesvakken
die je kon huren, maar ook aan evangelisatie (door Flip van Looij uit Numansdorp) en kerkdiensten.
Nog steeds zijn we niet aan het eind van de opsomming. Er werden toneelvoorstellingen door ‘Da
Capo’ uit Piershil en de Goudswaardse scholen gegeven, de boutavonden van ‘Wilhelm Tell’ waren
berucht, vooral toen de ‘bout’ nog levende bout betrof, waardoor konijnen en hanen vrolijk los
door de zaal dartelden. Ook de jaarvergaderingen van ijsclub ‘De Noorman’ waren op zich al een
feest. Verder werd de Liga-kwis (later verenigingen-kwis) gehouden, film- en dia-avonden (waarbij
op 1 februari 2003 -herdenking 50 jaar Watersnood- het dorpshuis afgeladen vol zat), meerdere
verenigingen hielden er hun vergaderingen of bijeenkomsten en kon je er verjaardagen of een
jubileum vieren of spontaan een feestje bouwen. Ook kon je als je dat wilde een frisdrank, wijn, bier
of borrel nuttigen in het dorpshuis.
We willen het met deze opsomming hierbij laten en hopen dat we geen vereniging of activiteit
rondom ‘De Coorndijk’ zijn vergeten. Mocht dit laatste wel zo zijn, dan vernemen wij dat graag van u.
Polderpraat
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Mosterd & Meer
Polderboom 7
3267 BH Goudswaard
Openingstijden:
Donderdag & vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
En op afspraak.
Mosterd, jam, chutney, sausen, culinaire cadeaus.

www.schilperoortnotarissen.nl

Graafmachineverhuur
P.A. den Hollander
en
Den Hollander Service Goudswaard
Tel: 06-53568077 / 06-51586960 / 0186-690702

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag 09 tot 16 uur
18 tot 20 uur (alleen heren)
Donderdag 09 tot 17 uur
Koopavond 18 tot 20 uur
Vrijdag
09 tot 15 uur
Zaterdag
09 tot 12 uur
Lunch
12 tot 13 uur (gesloten)
Woensdag zonder afspraak
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Polderboom 5
3267 BH Goudswaard

 0186-690280

www.knippenzobijdiana.nl

Het adres voor:
• graafwerkzaamheden
• doorspuiten van rioleringen
• bestratingen
• rooien en zagen van bomen
• vlonders en beschoeiingen
• zand
• grind
• grond
• erfverharding

Plastic doppen sparen voor
blindengeleidehonden

Muziek vereniging
De Volharding

Zowel in onze supermarkt als bij mij thuis staat een bak waarin plastic
doppen verzameld worden om de opleiding van blindengeleidehonden
te bekostigen. Die doppen worden ongeveer eenmaal in de 2 maanden
opgehaald door een medewerker van Dopjesactie Nederland, gesorteerd
en verkocht aan een fabriek die ze versnipperd. Van die snippers worden
o.a. plastic pallets gemaakt.

Wanneer deze Polderpraat verschijnt, is voor muziekvereniging
Volharding het seizoen van optredens verzorgen in volle gang. Als u
wilt weten waar en wanneer Volharding optreedt, kunt u onze website
raadplegen. Het jaarconcert, dat op 14 april is gehouden is een groot
succes geweest. Op de jaarvergadering is een bestuurswisseling bekend
gemaakt. Ingrid van IJzendoorn heeft haar voorzitterschap overgedragen
aan Dennis Koppenaal. Verder is Joram Visser de nieuwe secretaris
en Paula Stolk bestuurslid. Zoals al eerder geschreven, wij vergeten
Goudswaard niet. Om de band met deze gemeente warm te houden zal
er een zomerconcert gehouden worden. De datum is nog niet bekend,
maar er zal ruim van te voren bekend gemaakt worden.

Dopjesactie Nederland heeft in de periode van januari t/m april 2018
meer dan 44.000 kg doppen op gehaald bij de grote verzamelpunten in
Nederland. Hier in Goudswaard en omgeving en hoe groot die omgeving
is, weet ik niet, want telkens liggen er zakken, kleinere of grotere in de
supermarkt of bij mij thuis of staan er één of meerdere vuilniszakken vol
doppen. Waar ze ook vandaan komen en wie ze verzameld weet ik ook
niet, maar ik ben er wel heel blij mee. In de periode januari t/m mei van
dit jaar is er hier ongeveer 1500 kg verzameld. Hartelijk dank daarvoor!
Blijft u ook in de toekomst meesparen?

Namens het bestuur een muzikale groet,
Pim Visser

Schone plastic doppen van ﬂessen frisdrank, wasmiddel, melkﬂessen en
andere zuivelpakken, maar ook plastic deksels van o.a. pindakaaspotten
en andere soorten plastic potten zijn van harte welkom. Wil u s.v.p. de
losse verpakkingen die in de doppen of deksels zitten eruit halen, zij zijn
namelijk niet van plastic. Doppen waar een plastic pompje aanzit, kunnen
we ook niet gebruiken want daarin zit een ijzerdraadje.
Nogmaals blijft u meesparen in de toekomst?
Hartelijk dank alvast!
Ella van Dienst
Dorpsstraat 20

Kip op avontuur
Terwijl de baas vakantie vierde, wilde een slimme kip dat ook.
Zij koos voor de vrijheid, brak uit en ging op avontuur. Normaal
gesproken blijft een kip rondom zijn eigen tuin. Deze eigenwijs
dus NIET.
Ze werd ontdekt tot grote verbazing van de buurtkinderen op het
voetbalveldje bij de Hooiplok. Na veel vragen kwam men er achter, waar
zij thuis hoorde.
Daar de kip in zeer stekelige bosjes zat, was zij moeilijk te vangen,
maar met gezamenlijke inzet van de kinderen, die ook voedsel gehaald
hadden, lukte het na veel moeite de avonturierster te pakken.
Jullie hebben de kip niet alleen gepakt, maar ook teruggezet bij de
andere kippen. De kip heeft haar vrijheid goed doorstaan.
Wij willen Elise, Boaz, Esther, Silvian, Ruben en Daniël bedanken.
Jullie zijn KANJERS.
Met vriendelijk groet,
Bob en Ina

Polderpraat

9

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Akkerbouw
• Veehouderij
• Vollegrondsgroente
• Grondverzet met GPS
• Cultuurtechnische werken
Bel voor meer informatie met:
Hans van Driel  06 53 66 26 40

www.loonbedrijfvandriel.nl

Tuinderij en weekendwinkel

Reedijk 1A / Heinenoord T. 0186-602101 I. www.hoekagf.nl

Elke maandag van 8.00 uur tot 12.00 uur
tegenover supermarkt Coop aan de Polderboom.

VOLOP HEERLIJK VERS ZOMERFRUIT!

• Aardbeien, zoete kersen, sappige perziken en nectarines...
• Hollandse groenten: sla, spinazie, bospeen, bloemkool, enz...
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!
1010
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Uitzicht vanaf de Bernhardstraat richting het
oude huis van Bas v.d. Hoek met verder naar
rechts het huisje van Jan Sintmaartensdijk en
Teuntje Riedijk. Rechtvooruit het vooraanzicht
van de toenmalige kleuterschool.

Najaarsaanbieding!!
Gratis
haal
brengservice,
of in op
overleg
vervangend
vervoer
Bij Groteof en
Kleinebeurt 50% korting
een ruitenwisser
set van
Bosch
Kleine
Beurtincl.
incl.APK
APK voor
voor €€ 175,00
voor
€ 275,00
Kleine
ine Beurt
135,00 -- Grote
GroteBeurt
Beurtincl.
incl.APK
APK
voor
€ 245,
245,00
Ook deze periode weer aantrekkelijk geprijsde banden.
Ook deze
periode weer aantrekkelijk geprijsde banden.
Kijk op de site voor maten, prijzen en mogelijkheden!
Kijk op de site of bel eens voor maten, prijzen en mogelijkheden!

Bij onderhoud aan uw auto wordt uitsluitend A- kwaliteit materiaal en olie gebruikt.
Bij onderhoud aan uw auto wordt uitsluitend A- kwaliteit materiaal en olie gebruikt.

Mopperen
helpt niet.
Bellen wel!
Service Meldpunt
van de gemeente
Elke werkdag te bereiken
van 8.30 tot 10.00 uur
op 088 64 717 16.
Ook via www.korendijk.nl kunt u

Acties geldig tot 27 oktober 2017

uw melding of vraag doorgeven.

Molendijk 90, 3267 AM te Goudswaard - 06-55835785
Molendijkwww.autobedrijfvoigt.nl
90, 3267 AM te Goudswaard
693737/06-55835785
- info@autobedrijfvoigt.nl
www.autobedrijfvoigt.nl
- info@autobedrijfvoigt.nl
Openingstijden
in overleg, ook ’s avonds
en op zaterdag (zondag gesloten)
Openingstijden in overleg, ook ’s avonds en op zaterdag (zondag gesloten)

Voor storing aan de openbare

Buurtpreventie

verlichting kunt u bellen met
Nijkamp Aanneming,
telefoonnummer: 076 58 10 658.

Er is een buurtpreventie WhatsApp
actief om ons dorp nog veiliger te maken.
U kunt zich hiervoor aanmelden via:
wabpgoudswaard@gmail.com

Wilt u een stralende huid maar ook heerlijk ontspannen?
Even helemaal wegdromen en helemaal tot rust komen.


Neem tijd voor jezelf en geniet!
www.salondeverademing.nl
info@salondeverademing.nl
Burgemeester Zahnweg 52
3267AC Goudswaard
WhatsApp: 06-53979022

Zomer Actie
Gratis wenkbrauwen verven bij het boeken van een behandeling
Geldig in juni 2018

Volg Facebook voor leuke acties

Polderpraat
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RTM treintje
Het oude RTM treintje (stoomtram) die haar
startpunt had in de Rosestraat-Stieltjesplein
Rdam en haar absolute eindpunt in de oude
remise in Goudswaard.

Heeft u informatie, foto’s of een leuk verhaal
over Goudswaard? Deel het in de volgende
Polderpraat. De sluitingsdatum om dit aan te
leveren is 25 augustus 2018.

Snoepwinkeltje
Gerritje van Lijnschoten
Een veel bezochte lokatie als de kinderen
zaterdag 's middags hun zakgeld gekregen
hadden van een dubbeltje (ƒ 0,10) en dat
terstond uitgaven in de schatkamer bij Gerritje.
Het winkeltje was gevestigd in het rechter
pand. 's Morgens moest er nog hard gewerkt
worden in de tuin en aan het huis maar
's middags was het omkleden in nette kleren
en begon het vrije weekend.
Beide panden zowel de remise als het huisje
van Gerritje bestaan nog altijd en houden de
herinnering aan vervlogen tijden levend.

AANMELDINGSFORMULIER ALS LID DORPSVERENIGING ‘DE COORNDIJK’
Naam

:

Geboortedatum

:

Straat/Huisnummer

:

Postcode/Plaats

:

E-mail

:

Telefoon

:

Datum

:

Handtekening

:

Het jaarlijkse contributiebedrag bedraagt slechts € 2,- per lid en kan overgemaakt worden naar ons
rekeningnummer NL 03 RBRB 0956 1483 79 bij de RegioBank t.n.v. Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’ te Goudswaard, o.v.v. contributie 2018.
Uiteraard kunt u ook contant betalen aan de Penningmeester waarvoor u een betaalbewijs kunt vragen. Het lidmaatschap gaat in na ontvangst
door ons van het contributiebedrag. Deze ingevulde strook s.v.p. inleveren bij de Penningmeester aan de Burg. Zahnweg 26, 3267 AC te Goudswaard.

Deadline Polderpraat
Polderpraat verschijnt in een oplage van circa
800 stuks en wordt verspreid in Goudswaard
en omgeving. Voor de inhoud van ingezonden stukken
neemt de redactie geen verantwoordelijkheid. De Polderpraat heeft tot doel de leefbaarheid en de saamhorigheid
in Goudswaard te verhogen. De redactie behoudt zich het
recht voor alles wat daarmee strijdig is niet te plaatsen of
aan te passen.

Kosten advertenties
Tarief per jaar (4 edities) bij vooruit betaling.
1/8 pagina
95x65mm
€ 45,1/4 pagina
95x135mm
€ 75,1/2 pagina
190x135mm
€ 135,1/1 pagina
210x297mm
€ 245,-

Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is

uiterlijk 25 augustus 2018!
Colofon
Redactie Polderpraat		
E-mail: t.roodbol@chello.nl

Vormgeving: Laurens Melissant

