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Muziekvereniging Volharding
Hoewel Muziekvereniging Volharding al zo’n 3 jaar geleden is vertrokken
uit Goudswaard, bent u ons nog niet vergeten. Dat is gebleken bij de
verkoop van pepernoten. Dankzij de verkoop in Goudswaard is deze actie
een groot succes geworden.
De intocht van Sint Nicolaas is dit jaar een koude belevenis geweest, maar
de Goedheiligman heeft door de aanwezigheid van vele kinderen en de
liedjes die zij gezongen hebben toch een warm welkom gekregen.
Er staan nog enkele uitvoeringen voor dit jaar op het programma.
Zo verleent muziekvereniging Volharding op 17 december haar
medewerking aan de kerstsamenzang in de Hervormde kerk te
Goudswaard. Op 20 december geeft muziekvereniging Volharding in de
Swaensvoet in Nieuw-Beijerland een kerstconcert. Het concert begint om
19.30 uur.
Pim Visser

Strafblad
Wat me nu toch is overkomen... Maar voor ik u mijn verhaal ga vertellen,
wil ik me eerst even voorstellen. Ik ben een hond. Tamelijk groot, want ik
heb namelijk Golden Retrievers, Bouviers en meer van dat type honden
als verre familieleden. Verder ben ik tamelijk rustig, (kind)vriendelijk,
gehoorzaam en ik heb een lange, golvende zwarte vacht, met aardig wat
grijze haren rond mijn snoet. Dat laatste is niet zo verwonderlijk want ik
denk dat ik de oudste hond van Goudswaard ben.
Een paar weken terug scharrelde ik een beetje rond op het erf rond ons
huis, tot ik zag dat de poort open stond. Ik rook geen vers spoor van mijn
baasjes, dus moesten zij nog binnen zijn.
Ik besloot om toch maar buiten de poort te gaan en mijn achterbuurman,
die ik buiten bezig hoorde, op te zoeken. Hij heeft altijd een heerlijk
hondensnoepkluifje voor me en aangezien me niets hondelijks vreemd is,
kreeg ik een te sterke trek om me binnen ons erf te houden.
Likkebaardend van het heerlijke snoepje, keerde ik terug naar ons huis,
tot plots een wit busje naast me stopte en ik in mijn kraag werd gevat.
Aangezien ik niemand kwaad doe, liet ik dat maar toe en sjokte op mijn
gemak naar huis, nog nagenietend van dat heerlijke kluifje.
De mannen uit het busje vertelden mijn baasje nadat ze aangebeld
hadden, dat ze handhavers waren en mijn baasje “meenden te moeten
bekeuren”. Dat kwam begreep ik later, omdat ik niet aangelijnd over het
trottoir had gelopen, hoewel ik dat wist, maar zeg nou zelf, zo’n heerlijk
snoepje wil niemand toch missen...
Nu heb ik dus een strafblad, dat me dat nog op mijn leeftijd moest
overkomen.

Koffieochtenden

Groetjes en wafjes van deze crimineel

Vanaf 10.00 uur welkom op de volgende koffieochtenden:
• 19 december 2018, kerst-koffieochtend in samenwerking met
leerlingen van de school met de Bijbel en kerstmaaltijd.
• 23 januari 2019, koffieochtend met activiteit.
• 20 februari 2019, koffieochtend.
• 20 maart 2019, hoera, 10 jaar koffieochtend buitenshuis (info t.z.t).
Wij vragen van u een kleine bijdrage van € 2,00 voor de koffieochtend
en € 5,00 voor de maaltijd.
Voor de maaltijd graag 1 week van te voren opgeven bij
Josè Sintmaartensdijk, tel. 691007 (ook voor meer informatie).

Nieuwbouw aan de
Van Gaesbeekstraat
Het oude Dorpshuis is inmiddels al lang verdwenen, maar er wordt nog
steeds niet gebouwd. Bij navraag wijst de gemeente naar de bouwer en
de bouwer wijst naar de gemeente. Zo gaat dat in die dingen. We zullen
het er maar op houden dat het ook komt omdat de gemeente Korendijk
aan het eind van dit jaar ophoudt te bestaan.
Wat zal ons de nieuwe gemeente Hoeksche Waard brengen? Gelukkig
kan het bouwterrein nu nog worden gebruikt door de fa. de Regt voor
opslag van zand e.d.
Polderpraat
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Droomfondsproject
opgeleverd
maar nog niet af
Dat er de afgelopen maanden door Natuurmonumenten en de aannemer
op de Korendijkse Slikken hard is gewerkt is voor menigeen wel duidelijk.
Op de Westdijk waren twee grote hopen grond van al ver te zien. Allemaal
in het teken van het “Droomfondsproject Haringvliet”, waarbij ook geld
beschikbaar kwam voor het natuurherstel en het verbeteren van de
recreatieve voorzieningen op de Korendijkse Slikken. Voor meer informatie:
www.haringvliet.nu
Van dichtbij heb ik de werkzaamheden gadegeslagen en de verbeteringen
met plezier tot stand zien komen (kijk voor meer foto’s op mijn Facebook
pagina). Die verbeteringen en herstel waren hard nodig, zowel voor de
natuur als de natuurliefhebber. Bijna 50 jaren afsluiting (1970) van het
Haringvliet heeft zijn sporen nagelaten, vooral verdroging van het gebied.
Prachtig zijn de aangelegde getijdenstukken, die weliswaar nooit meer de
eb en vloed van voor 1970 zal evenaren, maar wel tal van watervogels, steltlopers en vissen voedsel, rust en
paaigronden gaan bieden. De grond die daarbij is vrijgekomen is binnen het gebied hergebruikt voor het
verhogen en aanleggen van wandel- en werkpaden.
De verdroging van de slikken heeft een enorme invloed op de weidevogels. Van iconen als een grutto, is nog
maar een handvol broedparen over, terwijl het met de kievit, tureluur en andere weidevogels niet veel beter
gaat. Hoewel verdroging niet de enige oorzaak is wordt wel geprobeerd om dit tegen te gaan en is er een stuw
in het gebied geplaatst, die binnengestroomd water langer moet vasthouden. Met de stuw alleen is het niet
opgelost, beheer, monitoring en anticiperen op de omstandigheden zijn van even groot belang.
Gelukkig wordt door Natuurmonumenten ook in ruime mate aan de beleving van de natuur gedacht, niet
alleen voor vogelaars, maar voor iedereen die ervan houdt om een lekkere wandeling in de natuur te maken.
In combinatie met het pad bij de Leenheerengorzenpolder en de Pit kan je zo’n 4-5 km over de paden
struinen, die nu door de verhoging tot zo’n 1,5 meter een prachtig uitzicht geven over het Spui, rietvelden,
graslanden en kreken. Die uitzichten zijn helemaal fantastisch vanuit de nog op te bouwen kijkhut op één van
de voormalige rietheuvels en een kijkterp die op 2,5 meter hoogte aan de monding van de breedste kreek is
aangelegd en een super view geeft over de Spuimonding. Tussen al die opgehoogde paden wordt een stelsel
van kreken en duikers (her)ingericht die ervoor moeten zorgen dat het water langer wordt vastgehouden om
daarmee weer riet terug te krijgen.

De vernieuwde,
verhoogde wandelpaden
bieden mooie uitzichten.

De kijkterp met
uitzicht op de
Korendijkse Slikken,
de Haringvlietsluizen,
het Spui en de
Beninger Slikken.

Jammer genoeg is er een maar, namelijk dat het gebied nog niet
toegankelijk is, de kijkhut moet nog worden opgebouwd, het pad naar
de kijkterp is nog niet af, de begroeiing op de paden moet een kans
krijgen en zodoende is het nu al snel blubberig waarbij je zelfs tot de
knieën kan wegzakken. Natuurmonumenten is daarbij afhankelijk van
de omstandigheden en gebonden aan de wetgeving en kan pas na het
broedseizoen 2019 verder met de werkzaamheden en werkt nu uit hoe de
toegankelijkheid en restwerk dan samen kunnen gaan. Het kan niet snel
genoeg gaan, want zoals gezegd het ziet er goed en veel belovend uit.
Tekst en foto’s Gert Huijzers

Het uitzicht van waar
de kijkhut moet komen
op de aangelegde
getijdenpercelen.
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Beste inwoners,
U vraagt zich misschien wel eens af: Wat doet
die Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’ nu eigenlijk
allemaal? Welnu, we willen een aantal van
die zaken die voor ons zo vanzelfsprekend
zijn toch ook wel eens benoemen om u
allen wat inzicht te geven in datgene wat
ons zo het hele jaar bezighoudt. Mochten er
overigens vrijwillig(st)ers zijn die ook graag
met hun eigen specifieke deskundigheden en
kwaliteiten bij willen helpen dan zijn ze van
harte welkom en kunnen zich aanmelden bij
onze secretaris Tonny Roodbol.
Viermaal per jaar hebben wij overleg met ons
gemeentebestuur. Vaak de burgemeester,
beide wethouders en Anneke Willigenburg
die de onderwerpen voorbereidt en de
afspraken notuleert. Dit laatste zal binnen de
nieuwe gemeente Hoeksche Waard natuurlijk
veranderen maar tot op heden heeft het oude
bestuur maar ook diverse politieke partijen
aangegeven een soortgelijk periodiek overleg
van groot belang te vinden en dat te willen
continueren.
Daarnaast hebben wij jaarlijks, indien
de situatie dat verlangt, nog vele andere
overlegstructuren op incidentele basis, zoals
met het Waterschap, Hoeksche Waards
Landschap, Natuurmonumenten, onze RAD,
Staatsbosbeheer, Hoeksche Waard Wonen,
het SOHW, lokale Vluchtelingenwerk aan
Statushouders, leden van Provinciale Staten
of GS-leden, andere Dorpsverenigingen
uit de regio, commissie Dijkenoverleg,
lokale verenigingen, alhier gevestigde
ondernemers, via een klankbordgroep in de
Projectgroep Leenheerenpolder maar ook al
een lange periode daaraan voorafgaand in een
overlegstructuur met alle betrokken instanties,
verder nog via ons lidmaatschap bij de ZHVKK
(Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine
Kernen) enz. enz.
U begrijpt dat hier veel vergader- en overlegtijd
in gaat zitten maar de betrokkenen doen dat
met alle plezier en motivatie maar meer hulp is
altijd welkom.

6

Polderpraat

Wat zijn nu onze meetbare,
gerealiseerde doelstellingen:
Het opzetten van een volledig rechtsbevoegde
Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’ met via de
gemeente Korendijk afgesloten convenant en
notarieel opgemaakte Statuten en inschrijving
in het Verenigingsregister bij de Kamer van
Koophandel.
Een prachtig welkomstbord bij de entreé van
het dorp met daarop de afbeelding en tekst
uit het bekende boek van Van Ollefen (de
stads- en dorpsbeschrijver uit vroeger jaren).
Dit bord hadden wij overigens al in 1989 laten
ontwerpen ter gelegenheid van het 550-jarig
bestaan van de gemeente Goudswaard (14391989).
Twee prachtige bloemenzuilen en een grote
bloemenbak, eveneens bij de ingang van ons
dorp aan de Molendijk. De plantenbak staat
fraai in de bloemetjes maar de bloemenzuilen
zijn nu even weggehaald door de plantenboer
die ze straks in het voorjaar weer terugkomt
plaatsen voorzien van een overvloed aan
kleurrijke bloeiende planten. Deze middelen
kwamen uit een speciaal fonds van de
gemeente die wij aan dit doel mochten
besteden. Voorts wonnen wij nog een 1e prijs
van € 650,- bij de ZHVKK die wij tevens aan dit
mooie doel hebben besteed.
Op het pleintje bij de Ned. Hervormde Kerk
aan de Dorpsstraat hebben wij eveneens een
grote plantenbak geplaatst met prachtige
bloemen en een klein boompje in het midden.
Natuurlijk zijn het ook weer vrijwilligers die
onze bloembakken onderhouden en niet te
vergeten van water voorzien.
Ook ziet u in de polder op diverse locaties
bankjes staan die daar met hulp van Pieter
den Hollander en Henk Melissant geplaatst
zijn en die u de gelegenheid bieden daar even
neer te strijken en te genieten van het mooie
polderlandschap om u heen. In het dorp zelf
zijn ook bankjes geplaatst op mooie plekjes
waarvan we er één toch even extra onder uw
aandacht willen brengen t.w. op het grasveldje
aan het Binnen Spui tussen de Molen en het
huis van Kees en Ada Stolk in. Beneden aan het
dijkje. Enkelen zullen er nog geplaatst worden
in de nieuwbouw maar dan is ons budget even
op. We hebben dit nog kunnen financieren uit
de overgeschoten middelen van het intussen
afgebroken Dorpshuis ‘De Coorndijk’ zodat het
toch nog een goede bestemming kreeg voor
onze inwoners.
Het nieuw opgemetselde muurtje aan het eind
van de Burg. Zahnweg en de Nieuwstraat heeft

u ongetwijfeld ook al waargenomen. Leuk
detail is dat daarin twee gedenkstenen uit ons
oude Dorpshuis fraai zijn ingemetseld door de
aannemer. Een frappant detail is dat één van
deze stenen herinnert aan de herindeling van
de oorspronkelijke gemeente Goudswaard
binnen de Gemeente Korendijk per 1 januari
1984 terwijl we nu weer op de rand staan
van een herindeling binnen de Gemeente
Hoeksche Waard.
Het Sandeesche bos heeft ook weer aandacht
gehad maar vereist nog wel wat overleg met
Staatsbosbeheer. Niettemin is door hen daar
ook een bankje geplaatst langs het Sandee.
Met mooi weer is het daar ook goed toeven
en mits Staatsbosbeheer zo nu en dan het
gras en onkruid maait. Het heeft in elk geval
permanent onze aandacht en ook het bosje
aan de andere zijde van het Sandee ter hoogte
van de Langeweg waar enkele bomen in het
Sandee zijn gevallen sinds de stormen van het
afgelopen jaar.
Verder hebben we prettig samengewerkt bij de
uitvoering van de rioleringswerkzaamheden
en de straat- en trottoir vernieuwing door
de Firma De Regt. Een hele klus maar hard
nodig en netjes afgewerkt door deze Firma
en zijn medewerkers. Zonder enige vorm van
overlast lukt dat natuurlijk niet maar zij hebben
dit zoveel als mogelijk tot het minimum
geprobeerd te beperken. Het resultaat mag er
zijn. Nu de laatste straten nog maar die worden
even gehinderd door het nog altijd veel te lage
water in de rivieren waardoor stenen maar
mondjesmaat zijn aan te voeren en de harde
werkers even pas op de plaats moeten maken.
We hebben ook nog officieel bezwaar
aangetekend tegen de rigoureuze afsluiting
van de Spuiweg voor onze fietsers. De
noodroute via Molendijk/Steegjesdijk vonden
wij geen serieus en veilig alternatief voor onze
schoolkinderen die daar in deze donkere tijden
noodgedwongen langs moeten fietsen terwijl
er in het vervolgtraject vanaf Piershil tot en
met Oud-Beijerland mooie fietspaden liggen.
Dit staat al jaren op ons actielijstje maar helaas
is het ons nog niet gelukt langs de Molendijk
een vrij liggend fietspad te realiseren.
Wel worden er nu door het Waterschap
snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd
en hebben we ook bij het Waterschap, samen
het Dijkenoverleg en de Windmolenexploitant,
het idee gedropt om het bestaande fietspad
langs de Spuiweg vanaf het bos van Piershil tot
aan de boerderij van de Bruijne, te verlengen
aan de zijde van de rivier. Tevens vroegen wij

aandacht voor een fietspad aan de buitenzijde
onderlangs op de Westdijk ter voorkoming
van ongevallen met landbouwwerktuigen
e.d. Kortom, we blijven zoeken naar creatieve
oplossingen voor onze inwoners en onze
toeristische fietsers/bezoekers.
Een van onze laatste speerpunten was het
vinden van een ruimte voor de Sleutelclub. Een
groepje jongeren o.l.v. Jaco Korpershoek die
zich bezighouden met reparatie van fietsen,
brommers, boten, elektrische apparaten,
oftewel alles waar een motortje in zit om die
weer aan de praat te krijgen. Een enthousiaste
jeugdige groep die nu een fraai onderkomen
hebben gevonden in de schuur van Rinus
de Bonte. Ze zijn natuurlijk eerst begonnen
om de werkplek in te richten en beginnen nu
aan hun echte werkzaamheden. Je kunt er
apparaten, fietsen e.d. kopen maar dus ook
laten repareren. Jongeren die mee willen doen
kunnen zich melden bij Jaco Korpershoek in de
Burg. Zahnweg.
Voor sommige initiatieven is het wel eens
lastig om een overkoepelend kader te krijgen
wat vandaag de dag toch vaak noodzakelijk
is om een deugdelijke structuur op te zetten
en eventuele aansprakelijkheidsrisico’s af te
dekken.
Eén daarvan is de koffieochtenden groep die al
geruime tijd actief is in het Rehoboth gebouw
en toegankelijk is voor alle dorpsgenoten
om daaraan deel te nemen. Ze organiseren
diverse gezellige bijeenkomsten met de
mogelijkheden om spelletjes te doen,
workshops te organiseren op belangrijke
gebieden zoals brandveiligheid, de zorg,
valpreventie enz. Jaarlijks organiseren ze ook
altijd een leuk uitstapje en niet te vergeten
ook de befaamde Winterkostdagen. Meer
informatie bij José Sintmaartensdijk! In het
kader van de, ook door de gemeentebesturen,
gewenste verbinding en samenwerking
tussen Verenigingen, is dit voor ons weer
een belangrijke uitbreiding van onze
doelstellingen.
Om gelijksoortige overwegingen is dit
jaar voor het eerst ook het initiatief van
de Sinterklaasintocht en viering bij de
Dorpsvereniging ondergebracht. Ook
daarbij speelde de aansprakelijkheid en
de verzekeringsplicht een rol. We mogen
terugzien op een mooi kinderfeest en we
hebben nog zelden zoveel kinderen en ouders
bij elkaar gezien en de Sint en Pieten deden
weer hun stinkende best.
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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 17 uur
18 tot 20 uur (alleen heren)
Donderdag 09 tot 17 uur
18 tot 20 uur **
Vrijdag
09 tot 15 uur
Zaterdag
09 tot 12 uur
**
**
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Zonder afspraak
Uitsluitend op 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

Windpark Spui tussen
Nieuw-Beijerland en Piershil hield
zaterdag 1 december open dag.
Ongeveer 300 belangstellenden
waaronder veel Goudwaarders
hebben een kijkje genomen.
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Neem tijd voor jezelf en geniet!
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.salondeverademing.nl
info@salondeverademing.nl
Burgemeester Zahnweg 52
3267 AC Goudswaard
WhatsApp 06 53 97 90 22

www.loonbedrijfvandriel.nl
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JCS Auto’s & JCS Service
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 NIEUWE OOGST SPAANS CITRUSFRUIT!
• Vers gesneden wintergroenten, verse vatzuurkool
en heerlijk ambachtelijke rookworsten
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!
1010
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Thomas Edisonstraat 7
3284 WD Zuid-Beijerland
0186-663999

Mopperen
helpt niet.
Bellen wel!

Aangedreven door passie

Wij zijn dealer van Falken en Avon,
waarom?
 Positieve testresultaten bij ADAC en TÜV
 Betaalbaar
 Goede kwaliteit
 Designed and Engineered in Europa

Het is weer winter!
Hierdoor is het van cruciaal belang dat u zich veilig
kunt bewegen door het verkeer.

Service Meldpunt

In Nederland zijn winter- of 4 seizoenenbanden nog
geen verplichting, maar uit veiligheidsoverwegingen
zeker te adviseren.
Voor de wintersporters onder ons is het echt een
must.
We hebben weer vele interessante aanbiedingen!
Bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgaaf of
advies.
Molendijk 90, 3267 AM te Goudswaard
0186-693737/06-55835785
www.autobedrijfvoigt.nl - info@autobedrijfvoigt.nl
Openingstijden ma/vrij 08:30 – 17:30, Za: 08:3017:00. ’s avonds in overleg

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
uw melding of vraag doorgeven.
Voor storing aan de openbare
verlichting kunt u bellen met
Nijkamp Aanneming,
telefoonnummer: 076 58 10 658.

Aangedreven door passie

Wij zijn dealer van Falken en Avon,
waarom?

Er is een buurtpreventie WhatsApp

Het is weer winter!
actief om ons dorp nog veiliger te maken.
Hierdoor is het van cruciaal belang dat u zich veilig
kunt bewegen door het verkeer.
U kunt zich hiervoor aanmelden via:

Buurtpreventie

 Positieve testresultaten bij ADAC en TÜV
 Betaalbaar
 Goede kwaliteit
 Designed and Engineered in Europa

wabpgoudswaard@gmail.com

In Nederland zijn winter- of 4 seizoenenbanden nog
geen verplichting, maar uit veiligheidsoverwegingen
zeker te adviseren.
Voor de wintersporters onder ons is het echt een
must.
We hebben weer vele interessante aanbiedingen!
Bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgaaf of
advies.

Heemzicht,
thuis in zorg
0186-693737/06-55835785
Molendijk 90, 3267 AM te Goudswaard

www.autobedrijfvoigt.nl - info@autobedrijfvoigt.nl
Openingstijden ma/vrij 08:30 – 17:30, Za: 08:3017:00. ’s avonds in overleg

•
•
•
•
•
•

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

website: www.heemzicht.nl

Polderpraat
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Comfort bij
Spuimonding Oost
Wat een luxe, een prachtige robuuste natuurbank, aan het einde van het
dijkje tussen de Pit en de Leenheerengorzenpolder. Een mooi geschenk
van de aannemer van het Spuimonding Oost project, Van den Herik uit
Sliedrecht. Een prachtige zitgelegenheid voor iedereen die van natuur en
stilte houdt, met een schitterend uitzicht op de Leenheerengorzenpolder,
Korendijkse Slikken en het Spui.
Voor degene die op de fiets komt zijn de voorzieningen ook verbeterd.
Geen getob meer tegen het prikkeldraad, maar een aantal eenvoudige
“fietsplanken” zijn in de lengte voor de afrastering geplaatst, waar je
gemakkelijk je fiets tegenaan kan zetten.
Bij de parkeerplaats en op het grasveld naar de kijkhut zijn op een aantal
plaatsen struiken geplant, als zonering tussen het natuurgebied en de
buren, maar ook om onder dekking van de struiken ongezien (voor
de vogels) naar de kijkhut te kunnen lopen. De gekozen struiken zoals
gewone vlier, sleedoorn, Gelderse roos, hazelaar en nog wat andere
soorten zijn allen inheems en door de variatie aantrekkelijk voor vogels,
vlinders, bijen, zoogdiertjes en eigenlijk alles wat leeft.
Kom je dan bij de kijkhut aan, dan is het comfort aldaar ook vergroot. Dit
jaar hebben we daar vanwege het prachtige weer niet veel van gemerkt,
maar het kan daar behoorlijk nat en koud zijn. Dit is opgelost met 4
prachtige kleppen die zich gemakkelijk laten openen en dicht doen. Ideaal
voor de vogelaar, fotograaf en iedereen die daar op het gemak van de
vogels wilt genieten. Bovendien zijn er meer op stapjes gekomen, zodat
iedere bezoeker, groot of klein, door de openingen kan kijken.
Dank aan de Provincie Zuid-Holland, Van den Herik uit Sliedrecht en
Steelwork John van Urk uit Goudswaard voor de schenkingen, extra
voorzieningen en/of realisatie.
Tekst en foto’s Gert Huijzers

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 februari 2019!
Colofon
Redactie Polderpraat		
E-mail: t.roodbol@chello.nl

Vormgeving: Laurens Melissant

