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± 1960 | Wie is wie op deze foto?
Herkent u mensen of heeft u feiten
bij deze foto? Mail het de redactie.

Beste lezers,
Ja, en dan ligt er alweer een Polderpraat op uw deurmat. Na de
gemeentelijke herindeling tot één Gemeente Hoeksche Waard zijn
we alweer een poosje bezig om tot nieuwe afspraken te komen over
periodiek overleg met het nieuwe gemeentebestuur. Dit duurt allemaal
wat langer dan gehoopt maar tijdens zo’n aanloopperiode zijn er
natuurlijk ook wat meer prioriteiten en het inwerken op de nieuwe
situatie vergt uiteraard ook enige tijd. Niettemin houden we de vinger
aan de pols.
Wel hebben we intussen een nieuw aanspreekpunt in de zogenoemde
ideeënmakelaar Laura Hazewindus van de Gemeente Hoeksche Waard en
zoals u weet is Joanne Blaak onze nieuwe gebiedswethouder die onlangs
met ons een rondje op de fiets heeft gedaan om het dorp Goudswaard
wat verder te verkennen.
Helaas moesten we ook kennisnemen van het overlijden van onze
vroegere wethouder Gerard den Boer die voorheen ook vrijwel altijd deel
uitmaakte van ons periodieke overleg met het gemeentebestuur naast
Burgemeester Servaas Stoop en wethouder Paul Boogaard. Gerard was
een betrokken en enthousiaste bestuurder die wij zeker zullen missen;
ook op onze ledenvergaderingen was hij vaak aanwezig om uitleg te
geven aan de inwoners over velerlei actuele zaken.

De ontwikkelingen rondom de Leenheerenpolder worden intensief
gevolgd door participatie in de ‘klankbordgroep’ die volop bezig is
met de planuitwerking met alle betrokken instanties. De toekomstige
ontsluiting is hierbij o.a. een belangrijk aspect.
Zoals u weet heeft de Dorpsvereniging inmiddels al diverse bankjes
e.d. geplaatst die een verrijking vormen voor ons straatmeubilair. Op de
Westdijk zijn er ook enkele gepland maar die wachten nog op enkele
afrondende werkzaamheden door het Waterschap. De bloemenbakken
zullen u niet ontgaan zijn want die staan in volle pracht en praal te
bloeien bij de ingang van het dorp en op het kerkpleintje.
Nieuwe leden zijn nog altijd hartelijk welkom en kunnen zich aanmelden
bij onze penningmeester, Beel van der Wagt. De contributie is slechts
€ 2,- voor een heel kalenderjaar. Het e-mailadres om aan te melden is:
dvdecoorndijk@gmail.com, IBAN nummer is: NL03 RBRB 0956 1483 79.
Ook de bestaande leden die hun contributie nog niet hebben voldaan
worden uitgenodigd deze € 2,- alsnog over te willen maken naar het
bovengenoemde rekeningnummer.
Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Het Bestuur

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

alles in huis voor het perfecte klimaat

airconditioning & warmtepompen
advies

installatie

onderhoud

06 23 46 51 66
info@allcoolkoeltechniek.nl
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ETEN

OBS De Gouwaert
Vanachter mijn bureau heb ik zicht op de gang waar de grote koelkast
staat. Daar gaan alle lunchbakjes, bekers en andere zaken in die er tussen
de middag weer uitgehaald moeten worden. Soms gaat het wel eens mis
en staat een beker voor de kleine pauze ook in die hele grote koelkast
met die zware deur. En daar sta je dan als 4-jarige te trekken aan die
deur en er komt geen beweging in. Probleem, want je wil wel je beker
hebben. Gelukkig komt er hulp van nog een 4-jarige. Ook die krijgt geen
beweging in die deur. Er wordt druk overlegd over een oplossing. Eén
van de meisjes komt op een idee: "We kunnen het aan dei juf vragen."
Ze wijst daarbij naar mij. Op dat moment komt er een jongen uit groep 7
aanlopen. De meisjes kijken hulpeloos en de jongen helpt met de deur.
Hij vraagt of ze kunnen vinden wat ze zoeken. Leuk om te zien dat de
grote kinderen zo vanzelf de kleinere te hulp schieten.

Buurt BBQ
Vrijwel onder gelijke omstandigheden als vorige zomer, deze keer met 30
bezoekers. We hadden concurrentie van twee andere barbecue avonden.
De sfeer was ontspannen en gezellig. Er kwamen deels bekende maar
ook nieuwe gezichten en alles verliep feestelijk. De catering was weer in
goede handen van Mariet met dit keer kok Faisal.

De twee 4-jarigen hebben gevonden wat ze zochten en doen de koelkast
weer dicht. Trots dat ze dat zelf kunnen en geen grote jongen nodig
hebben. Ik zeg tegen één van de meisjes dat ze een leuk shirt aan heeft.
Ze maakt zich groot en zegt: "Dat hebben papa en mama voor mij
meegebacht uit Portugal." Dat was niet zo moeilijk raden, want dat staat
met grote letters op haar shirt. "Mooi shirt hoor", zeg ik, "Dat hebben
papa en mama goed gekozen." Ze knikt instemmend, groos met haar
mooie shirt. Het ander meisje vindt dat ze ook wel een complimentje
verdiend heeft en zegt: "Ik heb toch een mooie jurk aan hé."
Ze lopen allebei naar mijn bureau en kletsen honderduit. Eén van de
meisjes gaat terug naar de klas. De andere draalt nog wat en kijkt op
haar gemak rond. "Wat zijn dat?" vraagt ze en wijst op de fossielen die op
mijn verwarming liggen. Ik leg haar uit dat ik die in Frankrijk gevonden
heb en meegenomen heb naar huis. "Zo, Frankrijk is wel ver rijden zeg",
zegt ze. En zoals het gaat met een 4-jarige hebben we het alweer over
een ander onderwerp: eten. Ik vraag haar wat zij lekker vindt. Daar is ze
niet onduidelijk over, dat is yoghurt. "Dat moet ik wel eten van mama",
zegt ze en gelijk erachteraan vraagt ze aan mij: "Moet jij dat ook van jouw
mama?"
Wat een prachtig beroep hebben we toch!
Eveline Rooimans

Adverteren in de Polderpraat

?

Neem contact op met de redactie.
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overdekte
showroom

Klacht of melding over uw omgeving?
Zo geeft u het door

Snelle
levering
te
door gro d
voorraa

• Met de eenvoudig te installeren smartphone-app Fixi kunt
u meehelpen aan het verbeteren van uw buurt door schade
of gebreken in de openbare ruimte aan de gemeente te
melden. Download Fixi in de App Store of Google Play Store.
• Meld het via www.gemeentehw.nl
• Of bel 14 0186 / 088-647 36 47
Voor storing aan de openbare verlichting kunt u bellen met
Nijkamp Aanneming, tel. 076 - 581 06 58.
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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

4

Polderpraat

Binnenvaartschip passeert de Barendrechtse brug, 1965

50 jaar later

Barendrechtse brug:
verdwenen, maar niet vergeten
Een brugwachter die kibbelende vrouwen op hun nummer zet en een brug als getuige bij een huwelijk. Het zijn voorbeelden van
alledaagse en bijzondere verhalen uit ‘Baken in het landschap’, een boek over de Barendrechtse brug (1888 - 1969).
Freelance journalist Arco van de Ree ontdekte dat er 50 jaar na de sloop nog veel wordt gesproken over de Barendrechtse brug.
“Inwoners van Barendrecht en Hoeksche Waard vertelden veel bijzondere verhalen,” zegt hij. “Het is duidelijk dat de brug een grote
rol in hun leven heeft gespeeld.” In het boek zijn 45 van deze verhalen gebundeld. “Het is immaterieel erfgoed van de regio dat niet
verloren mag gaan.”

Herinneringen
Elk hoofdstuk in het boek vertelt een stukje geschiedenis van de Barendrechtse brug. Het zijn de symbolische pijlers waarop de
persoonlijke verhalen rusten. Samen met de vele unieke foto’s geven ze betekenis aan de rol die de brug in het leven van de Hoeksche
Waarders en Barendrechters heeft gespeeld. “Hun romantische herinneringen overstemmen de irritatie van destijds over het fileleed,”
schrijft voormalig minister Veerman in het voorwoord.

Tunnel
De Barendrechtse brug was laag en moest vaker open, omdat de
schepen op de Oude Maas steeds groter werden. Tegelijkertijd nam
het autoverkeer explosief toe en werden de files richting Zeeland elk
jaar langer. Zo groeide de brug uit tot het eerste verkeersknelpunt in
Nederland. De komst van de Heinenoordtunnel maakte een eind aan
deze onhoudbare situatie. De brug werd gesloopt en daarmee verdween
een baken uit het polderlandschap. In het collectieve geheugen van de
eilandbewoners heeft zij echter het eeuwige leven.
Een groot deel van dat geheugen is vastgelegd in 'Baken in het landschap'
(144 bladzijden). Het bevat 45 unieke verhalen en 100 foto’s, waarvan 45
in kleur. Het boek kost € 19,95 en is nu verkrijgbaar bij de boekhandels in
Barendrecht, Dordrecht en de Hoeksche Waard.
Zie ook: www.barendrechtsebrug.nl
File voor de Barendrechtse brug, 1969
Polderpraat
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€ 245
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€ 135
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va.beurt
€ 135va.
met
APKmet
va. €APK
175va. € 175

Aanbieding:
Aanbieding:
Bij aanschaf
van
Falken
autobanden,
tijdelijk
een een
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autojaarkaart ter waarde van € 50!
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bij aanschaf
van 2 Falken
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 Oldtimerbanden en zelfs white walls
90, 3267
AM te Goudswaard
 Hoge snelheidsbanden
MolendijkMolendijk
90, 3267 AM
te Goudswaard
 Hoge snelheidsbanden
0186-693737/06-55835785

Terreinbanden
0186-693737/06-55835785
 Terreinbanden

www.autobedrijfvoigt.nl
- info@autobedrijfvoigt.nl
www.autobedrijfvoigt.nl
- info@autobedrijfvoigt.nl
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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

Terug in de tijd
Graag nemen wij u terug in de tijd en wel naar de tijd dat de
Barendrechtse brug er nog was. Om niemand te verontrusten of trots te
maken, hebben we de namen van betrokkenen en bijpassende zaken
gewijzigd. Het verhaal begint dat ome Jan, de jongere broer van mijn
vader, een goede baan bij Fokker had gekregen op een vestiging van
de marine-vliegbasis Valkenburg bij Wassenaar. Daarvoor moest hij wel
verhuizen. Er naartoe gaan met het openbaar vervoer was voor ons niet
te doen, dus had vader besloten om een tweedehandsauto te kopen. Na
veel wikken en wegen werd het een Volkswagen Kever.
Omdat deze VW een achterruit had die uit twee delen bestond en
daardoor op een bril leek, werd zo´n auto ook wel VW-brilletje genoemd.
‘Wel veel kilometers (bijna 38.000) op de teller, maar goede banden en is
pas nog getectyleerd (anti-roestbehandeling) en de prijs was ook goed,
nog geen 1.000 gulden’ had vader trots tegen opa gezegd die mogelijk
ook letterlijk een duit in het zakje had gedaan. ‘Je wilt ook wel eens bij je
andere kind op visite’ had opa gemompeld. Opa, de vader van mijn vader,
was een erg oude man, want hij trok van Drees (was gepensioneerd)
en je kon hem uittekenen in een hoek van de donkere kamer van zijn
huisje, lezend in zijn Bijbel of in de krant van drie dagen oud met een
schemerlamp boven zijn hoofd die dag en nacht brandde volgens mij
en mijn oudere broer. Mijn oma heb ik nooit gekend, opa was al jong
weduwnaar geworden en was achtergebleven met drie jonge kinderen,
mijn oudste tante, mijn vader en mijn oom. Toch had hij zich er goed
doorheen geworsteld, vooral dankzij de hulp van zijn vrijgezelle zus.
Maar genoeg over de familie, misschien komen we daar later nog een
keer op terug. We zouden op zaterdagmorgen om zeven uur vertrekken
op weg naar ome Jan en tante Truus. Opa ging ook mee, want die zou een
weekje bij ome Jan logeren. Dat heeft heel wat voeten in aarde gehad
voor dat zover was heb ik veel later begrepen. Maar goed, eindelijk lag de
VW afgeladen vol met allerlei zaken, de kofferbak kon amper dicht want
die lag vol met kleding van opa en nog wat kilo’s pas geoogste groenten
(ome Jan had geen moestuin !!). Eerder kon niet geoogst worden, want
het had woensdag enorm geregend (bijna 7 mm in het regenglas). Op

Hoeksche
Waardse
Molendag

de achterbank stond in het midden een kist met aardappelen en nog wat
zakken met vers fruit. Hiernaast mijn broer en aan de andere kant opa.
Moeder zat voorin met de landkaart en aanwijzingen van ome Jan op
schoot. Vader stuurde. Ik zat op de handrem met één voet bij mijn vader
en de andere bij mijn moeder. Zo gingen we met een volle tank en nog
vollere auto klokslag zeven uur op weg naar Valkenburg.
De Vaartweg was nog niet geasfalteerd dus reden we over de Molendijk,
via de Nieuweweg (die door de akker liep tot de Hoogendijk), de
Hoogendijk en de Beneden-Steegjesdijk (De Steegjesdijk was toen
éénrichtingverkeer) door Piershil en Nieuw-Beijerland naar OudBeijerland. Er waren nog heen randwegen, je moest altijd door dorpen
heen. Nadat we Goidschalxoord en Heinenoord achter ons gelaten
hadden, doemde de Barendrechtse brug op. Er hing een blauw-grijze
walm rond de enorm hoge hef. We waren net langzaam met het
verkeer mee sukkelend over de brug gegaan, toen het alarm klonk dat
de brug weer open zou gaan. ‘Net op tijd’ zuchtte vader en vervolgde
de weg door Barendrecht, Rotterdam verder via de Maastunnel, waar
politieagenten stonden te gebaren dat we tempo moesten maken.
Moeder mopperde dat we hierna af hadden moeten slaan, maar vader
haalde zijn schouders. Na een tijdje zagen we borden met Delft en snel
gingen we door Rijswijk, Voorburg en Den Haag. Gelukkig had ome Jan
het goed aangegeven hoe we moesten rijden, want even later reden
we over de Wassenaerseweg, die tot mijn verbazing over drie banen
beschikte waarbij de middelste gebruikt werd om in te halen. Nu gingen
we snel richting Wassenaar. ‘Nu hier afslaan, door Wassenaar rijden en dan
de derde weg rechts richting Katwijk aan Zee´ zei moeder overtuigend
dankzij de voortreffelijke routebeschrijving van ome Jan. Even verderop
moesten we afslaan en zagen we plotseling een vrijstaand huis omgeven
door, het leken wel bossen en in de verte duinen zag je duinen. ´We zijn
er´ riep vader voor de oprit stoppend, Ik kroop uit de auto met slapende
benen en keek rond. We hadden over de bijna tachtig kilometer ruim
twee en een half uur gedaan en was blij dat ik oom Jan, tante Truus en
mijn drie nichtjes kon begroeten.
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Molens van de Stichting Molens Hoeksche
Waard, waaronder korenmolen Windlust in
Goudswaard, zijn in het komende najaar tijdens
verschillende evenementen geopend en voor
het publiek te bezichtigen. De molenaars
ontvangen de bezoekers graag en informeren
hen over de activiteiten in en rond hun molens.
1. Korenmolen Windlust, Goudswaard

Zaterdag 19 oktober, 10.00-16.30 uur:
Hoeksche Waardse Molendag

7. Poldersche Molen, Maasdam

3. Molencomplex, Goidschalxoord

8. Korenmolen De Hoop, Maasdam

4. Korenmolen Windlust, Westmaas

Meer informatie: www.molenshoekschewaard.nl

6. De Oostmolen, Mijnsheerenland

2. Korenmolen Simonia, Piershil

5. Korenmolen De Goede Hoop, Mijnsheerenland

9. Korenmolen De Lelie, Puttershoek
10. Korenmolen ‘t Vliegend Hert, 's-Gravendeel

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.

van dijk
van dorst
schilperoort
notarissen
OUD-BEIJERLAND

&

MAASDAM

WWW.NOTARISHW.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

Polderpraat
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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

Koffie-Genoten 2019
Op 18 september, 16 oktober en 13 november
zijn er weer onze koffieochtenden en op 18
december met een kerstmaaltijd in Rehoboth
vanaf 10.00 uur. U bent van harte welkom.
Kofﬁe-Genoten was 17 juli 2019 op excursie naar
Kinderdijk met een lunch in Oud-Alblas.

Nieuws van Muziekvereniging Volharding
Hartverwarmend is het om mee te maken dat
Goudswaard de muziekvereniging nog niet
vergeten is.
Muziekvereniging Volharding mocht
meedoen aan de statiegeld actie bij de
COOP-supermarkt. Deze actie heeft 239 euro
opgebracht!
De vele leuke reacties tijdens het collecteren
voor de anjeractie beloofde een mooie
opbrengst. Onze verwachting is ver

overtroffen. Deze collecte heeft 300 euro
opgebracht! Hiervan is de helft voor de
muziekvereniging. Iedereen die heeft
bijgedragen aan bovengenoemde acties
hartelijk dank.

de goedheiligman voet aan wal zet in
Goudswaard. Ook hopen wij de traditie
voort te zetten en de kerstsamenzang in
de Hervormde kerk hier in Goudswaard te
begeleiden.

Op 2 november zijn wij in Ridderkerk te horen
op het door de Stichting Eiland IJsselmonde
festival georganiseerde festival.
Uiteraard begeleiden wij Sint Nicolaas van
de haven naar de feest locatie wanneer
Polderpraat
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Jannie Kruidenier
06 53 97 90 22

Burgemeester Zahnweg 52
3267 AC Goudswaard
info@salondeverademing.nl
www.salondeverademing.nl

Even tijd voor jezelf

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
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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.

KAS, SPEK- EN SNIJBONEN, EIGEN TEELT!
• Nieuwe oogst Hollandse appels en peren

• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!
1010

Polderpraat
Polderpraat

Thomas Edisonstraat 7
3284 WD Zuid-Beijerland
0186-663999

HUTTENBOUW 2019

Polderpraat
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Neemt u ook eens een kijkje op onze website: www.coorndijk.nl
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 2019. 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
De Polderpraat is een uitgave van Dorpsvereniging
De Coorndijk, verschijnt in een oplage van circa
900 stuks en wordt verspreid in Goudswaard en
omgeving. Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt

Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is

Kosten advertenties
Tarief per jaar (4 edities) bij vooruitbetaling.

uiterlijk 25 november 2019!

1/8 pagina

95x65mm

€

45,-

1/4 pagina

95x135mm

€

75,-

tot doel de leefbaarheid en de saamhorigheid in Goudswaard

1/2 pagina

190x135mm

€ 135,-

Redactie Polderpraat		

te verhogen. De redactie behoudt zich het recht voor alles wat

1/1 pagina

210x297mm

€ 245,-

E-mail: t.roodbol@chello.nl

de redactie geen verantwoordelijkheid. De Polderpraat heeft

Colofon

daarmee strijdig is niet te plaatsen of aan te passen.
Vormgeving: Laurens Melissant

