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Zandhommel: de Goudswaardse natuurgebieden zijn goed voor
meer dan 95% van de waargenomen Zandhommels in Nederland.
Lees verder op pagina 9

Beste leden van de dorpsvereniging,
In deze uitgave treft u o.a. onze jaarrekening over 2019 aan die al
gecontroleerd en akkoord bevonden is door de kascontrolecommissie
t.w. Violieke van Eijk en José Sintmaartensdijk.
Deze stukken zouden normaliter ook ter goedkeuring voorgelegd worden
in een algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging maar door
deze vervelende corona omstandigheden zagen wij geen kans deze
jaarlijkse vergadering te beleggen in Rehoboth vanwege de verplichte
afstand tot elkaar van 1½ meter.
Dat is de reden waarom wij deze nu noodgedwongen gedeeltelijk
(i.v.m. ruimte) afdrukken in de Polderpraat. Via de mail, in zover wij
emailadressen van onze leden hebben, worden deze aan hen gestuurd.
Ook wordt het op onze website vermeld www.coorndijk.nl. Uiteraard
hopen wij van harte dat deze procedure volgend jaar niet meer nodig is
en dat we de ALV gewoon weer met zijn allen kunnen organiseren.
Mochten er nog vragen over zijn dan kunnen die natuurlijk altijd gesteld
worden via een e-mail aan ons dvdecoorndijk@gmail.com.
Tevens sluiten wij het jaarlijks verslag bij van onze secretaris die altijd
een beeld schetst van onze activiteiten over het afgelopen jaar want wij
hebben beslist niet stil gezeten ondanks corona.
Veel leesplezier toegewenst met deze Polderpraat en hopelijk
binnenkort allemaal weer tot ziens.
Vriendelijke groet,
Het bestuur van Dorpsvereniging 'De Coorndijk' te Goudswaard

Neem ook eens een kijkje op onze website:
www.coorndijk.nl

Er is een Buurtpreventie WhatsApp
actief om ons dorp nog veiliger te maken.

U kunt zich hiervoor aanmelden via:

wabpgoudswaard@gmail.com

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag 09 tot 17 uur
18 tot 20 uur
Donderdag 09 tot 17 uur
18 tot 20 uur
Vrijdag
09 tot 15 uur
Zaterdag
09 tot 12 uur
Voorlopig alleen op afspraak.
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Polderboom 5
3267 BH Goudswaard

 06 12 72 55 11

www.knippenzobijdiana.nl

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

Muziekvereniging

Volharding

Ook muziekvereniging Volharding heeft noodgedwongen een aantal maanden stilgezeten.
Eind juni zijn we weer voorzichtig met de repetities begonnen.
We hopen op 31 oktober het jaarconcert te houden. Hierbij is iedereen van harte
uitgenodigd het concert bij te wonen. De uitvoering vindt plaats in de Swaensvoet in NieuwBeijerland. Schrijft u het vast in uw agenda? Houdt de website in de gaten voor meer
informatie hierover. Ook leuk om te vertellen is dat muziekvereniging Volharding dit jaar
120 jaar bestaat!
In een winter vol ijspret vond de plaatselijke ijsclub "De Noorman" dat er een muzikale noot
op de ijsbaan ontbrak. Op initiatief van huisarts dhr. Van Ravestijn werd er op 22 maart 1900
een harmonie opgericht met de naam "Volharding". De ongeveer 20 muzikanten bestonden
uit boeren, arbeiders en alles er tussenin en stonden onder leiding van de plaatselijke
caféhouder Jan Visser. Na oorlogsjaren en turbulente jaren van lage ledenaantallen werden
de drumband, majorettes en minirettes opgericht. Uiteindelijk moesten de laatste twee door
een te laag ledenaantal worden opgeheven. Het fanfareorkest is het oudste onderdeel van
Volharding en dateert uit 1922. Het orkest staat onder leiding van dirigent Henk de Vos.
De muziek die ten gehore wordt gebracht is uiteenlopend. De laatste jaren wordt vaak
gekozen voor populaire en moderne muziek. Deze muziek wordt o.a. ten gehore gebracht
tijdens jaarlijks terugkerende evenementen, zoals het jaarconcert en bijdragen aan
kerstzangdiensten. De drumband, opgericht in 1965 en staat onder leiding van instructeur
Henk Stolk. In samenwerking met de drumband is Volharding in staat om te 'marsen', een
gegeven dat al bij veel verenigingen in de Hoekse Waard niet meer mogelijk is. De drumband
laat zich niet alleen op straat zien, maar verzorgt daarnaast ook gezamenlijke optredens met
het orkest.
Begin jaren '70 werd de boerenkapel geformeerd uit leden van de fanfare. Toen werd in
boerenkleding vooral Egerlander muziek gespeeld. Door de jaren heen veranderde de muziek
en wordt tegenwoordig eigentijdse muziek gespeeld. “De Piepers” is een dweilband die
inzetbaar is bij allerlei feestelijke gelegenheden.
‘’Je had de wil om te leven, maar niet meer de kracht. Je hebt je strijd gestreden, rust nu maar
zacht’’. Dit is de tekst op de rouwkaart van Jopie van der Wulp. Zij is op 13 april overleden.
Jopie speelde altsaxofoon in ons fanfareorkest en deed dit met enorm veel plezier. Onze
vereniging heeft Jopie tot het laatste moment overal bij betrokken en dit gaf altijd een
glimlach op haar gezicht. Het is voor ons een groot gemis en zullen haar muzikaliteit en
gezelligheid nooit vergeten.

Beste dorpsgenoten,
Vlak voor het ter perse gaan van deze
editie van de Polderpraat bereikte
ons het droevige bericht dat onze
penningmeester Beel van der Wagt
plotseling is overleden en dat hulp
van ambulance broeders en politie
niet meer mocht baten. Uiteraard is
iedereen van onze dorpsvereniging
enorm geschrokken van dit droevige
bericht en dat allemaal zo plotseling.
Wij wensen de familie t.w. zijn vrouw
Lien van ’t Hof en zijn twee zoons
Wilco en Kees heel veel sterkte in deze
moeilijke en verdrietige dagen

Als Dorpsvereniging leven wij intens
met jullie mee en wij bewaren hele
mooie herinneringen aan Beel met wie
wij jaren in besturen hebben gezeten.
Die mooie herinneringen wensen wij
de familie ook van harte toe en wij
hopen dat die ook enige troost mogen
bieden in deze moeilijk dagen rond het
afscheid nemen.
Beel was hier in ons Goudswaard
jarenlang een ‘echte’ verenigingsman.
Vroeger in schietvereniging, de
Verenigingsliga, tevens jaren met Beel
in het Dorpshuisbestuur de Coorndijk
gezeten en nu in zijn laatste jaren altijd
enthousiast in onze Dorpsvereniging.
We zullen je missen Beel!

Pim Visser
Het bestuur

“Koffiegenoten”
Met de nodige voorzichtigheid willen wij onze
maandelijkse koffieochtenden starten.
Zou u/jij het ook fijn vinden om contact met
andere dorpsgenoten te hebben? Dan bent
u bij ons aan het juiste adres voor een stukje
gezelligheid met elkaar onder genot van een
kopje koffie/thee en ovenverse baksel uit eigen
keuken.

Regelmatig organiseren wij kleine activiteiten
zo ook op 18 november. Gert Huijzers trekt zeer
regelmatig de natuur in rondom Goudswaard
en schiet daar de mooiste plaatjes die hij graag,
met bijbehorende verhalen wilt delen met
ons. Welkom, het is zeker de moeite waard!
I.v.m. beperkte ruimte graag voor 11 november
opgeven. Uiteraard houden we ons aan de
door de overheid opgelegde maatregelen.
Wij hopen u/jou te ontmoeten op woensdag
14 oktober, 18 november, 16 december 2020.

Waar? Verenigingsgebouw RehobothDorpskerk, Julianastraat 27. Tijd: tussen 10.00
en 12.00 uur. Eigen bijdrage € 2 per keer.
Voor info/aanmelden:
José Sint Maartensdijk, tel. 0612485702
Statiegeldactie COOP
De Koffiegenoten hebben zich hier weer voor
opgegeven. Het geld hiervoor kunnen zij goed
gebruiken voor knutselspullen en als bijdrage
voor een uitje.
Polderpraat
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Graafmachineverhuur
P.A. den Hollander

Proef onze liefde
voor aardappels!
kwaliteit van ons land

en
Den Hollander Service Goudswaard
Tel: 06-53568077 / 06-51586960 / 0186-690702

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

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

/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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www.allcoolkoeltechniek.nl

NIEUWBOUW
Van Gaesbeekstraat
Midden in de Coronatijd worden er in ons
mooie dorp toch weer nieuwe woningen
gebouwd. Het gaat om 6 starterswoningen in
de van Gaesbeekstraat en om de hoek aan de
Molendijk nog een twee-onder-een-kap.
Alle woningen waren in een mum van tijd
verkocht, en dat is voor Goudswaard een goed
teken. Mensen willen hier graag wonen! Want
zeg nou zelf, het is hier toch heerlijk rustig
wonen? Midden in het groen en omgeven
door water?
Over enkele maanden zijn de woningen
gereed en kunnen de nieuwe bewoners
hun huis betrekken. Jammer dat ons oude
dorpshuis weg is, maar we hebben er wel iets
moois voor terug gekregen.
Wat is er nog meer nieuwbouw te verwachten?
We kijken reikhalzend uit naar de uitgewerkte
plannen van de gemeente Hoeksche Waard
voor de nieuwbouw van de laatste stukje
van Plan Oost. Zeg maar het stukje vanaf
de appartementen aan de Rietakker tot
aan de Molendijk, achter de kerk van de
Gereformeerde Gemeente. Daarvan was
beloofd dat er in 2021 gestart zal worden.
We houden de ontwikkelingen nauwlettend
in de gaten en zullen u daarover graag
informeren.

De Leenheerenpolder
Als onderdeel van het toekomstige Nationaal Park NL Delta worden plannen uitgewerkt om de
Leenheerenpolder te gaan ontwikkelen.
Mede dankzij de langdurige strijd van het HoekscheWaardsLandschap valt de Leenheerenpolder
tóch onder het Natura 2000 besluit. Dit betekent dat de polder tot
intergetijdengebied wordt ingericht.
Via de Hoeksche Waardenmakerij is er een plan gemaakt om 10 hectare binnen deze
Leenheerenpolder te ontwikkelen tot woningbouw en recreatie zodat ook de economie kan
meeprofiteren. Op 13 september 2018 is het vlekkenplan hiervoor middels een inloopavond
gepresenteerd aan de dorpsbewoners van Goudswaard.
Het is de bedoeling dat de 5 partijen, Gemeente Hoeksche Waard, Natuurmonumenten,
Wereld Natuur Fonds, provincie Zuid-Holland en ontwikkelaar Blokland binnenkort een
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gaan ondertekenen. In de SOK zijn de afspraken die eerder
zijn gemaakt tussen de partijen verder uitgewerkt. Het gaat hierbij om de afspraken uit het
vlekkenplan dat destijds is opgesteld door betrokken partijen waaronder de gemeente Korendijk
en de Dorpsvereniging. Na ondertekening van de SOK gaan de 5 partijen aan de slag met de
planuitwerking en het opstellen van het bestemmingsplan.
Deze uitwerking is zeer veelzijdig en bevat behalve de geplande woningen ook natuurgerichte
verblijfsrecreatie, natuurgerichte dagrecreatie, het havengedeelte en het wandelrondje in de kop.
En ook de ontsluiting; een zeer belangrijk onderwerp voor de Dorpsvereniging!
Er bestaat dus nog geen definitief bestemmingsplan waarin deze ontwikkeling is opgenomen.
De leden van de dorpsvereniging zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep en behartigen de
belangen van alle bewoners op elk plekje in Goudswaard.
Wilt u op de hoogte blijven van alle vorderingen; op de website www.coorndijk.nl van de
Dorpsvereniging worden alle officiële notulen van de klankbordgroep gepubliceerd.
Tekst; Jolenta van der Sijde | Foto; Gert Huijzers

Polderpraat

5

rijf
d
e
b
r
e
m
d &tim
u
o
h
r
e
d
on
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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Jaarverslag 2019
Januari
• De website www.coorndijk.nl is klaar.
• De koffieochtendgroep heeft zich
aangesloten bij de dorpsverenging.
• Er is een klankbordgroep vanuit de gemeente
opgericht voor de Gebiedsontwikkeling
Leenheerenpolder. Drie bestuursleden zullen
daar wisselend bij aanwezig zijn.
Februari
• De dorpsverenging maakt kennis met Laura
Hazewindus (ideeënmakerlaar van de nieuwe
gemeente Hoeksche Waard). Zij is het
aanspreekpunt over alles wat er speelt in het
dorp. Inwoners, ondernemers, verenigingen
enz. kunnen contact met haar opnemen
met vragen en ideeën. Zij heeft de dorpen
Korendijk-Cromstrijen-Klaaswaal in haar
pakket.
Maart
• Projectgroep gaat een advies uitbrengen
naar de gemeenteraad. De dorpsvereniging
is betrokken bij de Leenherenpolder.
Bewoners en de dorpsvereniging zijn
bevraagd maar ook gevraagd om mee
te denken. Hierbij is al van tevoren
aangegeven dat er ontsluitingsvoorwaarden
zijn vanuit de dorpsvereniging. In het
Vlekkenplan is een ontsluitingsweg via
de achterweg, (noordelijke afsluiting)
ingetekend. Helaas is er enorme onrust
binnen het leenherenpolder project.
Noordelijke ontsluiting is 3,1 miljoen,
zuidelijke ontsluiting is nog duurder.
Sommige bewoners zijn het oneens met
het ontsluitingsplan; vinden dat het aan
alle kanten rammelt. De provincie heeft
gesproken met de nieuwe gemeente;
hier zijn bepaalde uitspraken gedaan. De
provincie zal samen met de klankbordgroep
meer invloed krijgen bij de invulling van de
Leenheerenpolder.
aPril
• Algemene ledenvergadering 17-4-2019:
Hoewel sommige bestuursleden meer
bewoners verwacht hadden, was het
toch een geslaagde avond, mede door
de presentatie van Gert Huijzers. Het
flyeren was zinvol en wordt ook voor de
volgende ledenvergadering aanbevolen.
Presentatie van de wethouders Joanne
Blaak, Paul Boogaard en ideeënmakelaar
Laura Hazewindus is ook goed ontvangen
al hebben ze ons al 3x aangehoord en is er
van alles genoteerd, maar er komen geen
antwoorden. Er wordt opgemerkt dat het
jammer is dat aubade met Koningsdag zo
achter in het dorp gehouden wordt terwijl er
toch mooiere plekjes in het dorp zijn om dit
te doen.

Mei
• De feestweek 20-jarig bestaan winkelcentrum was geslaagd met als klapper 'Heel
Goudswaard bakt'. Ook de zaterdag was
geslaagd met het ontbijt en de braderie. De
dorpsvereniging is bereid geweest om de
viswedstrijd te faciliteren.
• Ook moet er als onvoorziene post van
ongeveer 500 euro komen zodat we iets
kunnen organiseren.
Juli
• Op 31-7-2019 was er een rondleiding door
het dorp op de fiets met Bas Schelling , Leen
Voorwinden, Violieke v Eijk met Joanne Blaak
en Jacqueline de Klerk van de gemeente.
• Op 22-7-2019 heeft de werkgroep “Wonen
Goudswaard” een gesprek met wethouder
van Leenen gehad over de te bouwen huizen
op voormalig terrein van het dorpshuis en
Goudswaard Oost.
SePteMber
• Gesprek met Laura Hazewindus
ideeënmakelaar. De punten die we met
gemeente willen bespreken worden
doorgenomen.
1. De Subsidie die we nu krijgen is niet
toereikend met wat er allemaal op ons
afkomt.
2. Structureel overleg 4x per jaar.
3. Convenant wordt een andere vorm. Oude
heeft nog rechtskracht maar in toekomst
nieuw convenant bespreken.
4. Ontsluiting Leenherenpolder. Er was
een kabel over de molendijk gelegd. De
metingen zijn 14 dagen lang gedaan
5. Fietspad Molendijk/Westdijk. Wethouder
Harrie v Waveren kon hier niets over
vinden op de prioriteitenlijst.
6. Vluchtheuvel ingang dorp daar zouden
we graag een bordje willen zodat
duidelijk is, dat uitgaand verkeer voorrang
heeft op inkomend verkeer.
7. Nieuwstraat doorgaande weg i.v.m.
vracht bestemmingsverkeer. Bewoners
hebben hier problemen mee, vooral nu
de gemeente de bloembakken heeft weg
gehaald i.v.m. parkeervakken. Dit is niet
door de gemeente aan de omwonenden
gemeld.
OKtOber
• Gebiedsontwikkeling Leenherenpolder.
Het eerste rapport lijkt niet in orde geweest
te zijn.
• Boven en beneden Molendijk zijn metingen
verricht, in het oude rapport Goudappel
staat dat er 670 bewegingen per etmaal zijn
gemeten.
• In het nieuwe rapport van Royal Haskoning
is de nieuwe situatie (het bouwen van 100

woningen) meegenomen en daar luidt de
conclusie dat er op het drukste moment van
de dag om de 40 seconde een auto langs zal
komen, boven Molendijk.
• In de laatste klankbord vergadering is er
gekeken naar ontsluitingsmogelijkheden.
• Er wordt gesproken over 4 ontsluitingsmogelijkheden:
1. Door de Noordpolder.
2. Over de zuid Achterweg.
3. Langs de tennisvelden met aansluiting
op de Achterweg.
4. Over de Westdijk, richting Oudedijk.
• Er is een Facebook account aangemaakt voor
de dorpsvereniging de Coorndijk.
nOVeMber
• De voorzitter is druk met het regelen van
de vergunningen i.v.m. de sinterklaas
intocht. Hij heeft oud reglement Gemeente
Korendijk opgezocht i.v.m. gebruik gymzaal.
Verkeersregelaars Wim v Eijk en Andrea de
Graaf moeten zich weer digitaal aanmelden.
• Bewoners bijeenkomst; Er waren ongeveer
100 bewoners aanwezig op de bijeenkomst
in Rehoboth op 14-11-2019 georganiseerd
door de gemeente over de woningbouw
Goudswaard Oost. Er werden 3 tekeningen
met verschillende opties gepresenteerd.
Naar zeggen zal er eind 2021 begonnen
worden met voorbereidingen voor de bouw.
DeCeMber
• De gemeente heeft de subsidie voor
2020 vastgesteld op € 1.000,-• De ondertekening en goedkeuring
door de kascontrolecommissie van
de jaarrekening 2019.
Op enkele vragen die we aan de gemeente
voorgelegd hebben is nog steeds geen
antwoord gekomen en ongetwijfeld zullen
er ook weer nieuwe vragen bijkomen. We
begrijpen dat de nieuwe gemeente er nog een
beetje in moet komen en daarom gaan we vol
goede moed het nieuwe jaar in.
Tonny Roodbol-Barm (Secretaris)
Dorpsvereniging De Coorndijk
Veel leden hebben inmiddels de bijdrage
van € 2,00 per gezinslid al overgemaakt.
Maar mocht het u ontschoten zijn of u wilt lid
worden van de Dorpsvereniging dan kunt u
het bedrag overmaken naar rekening-nummer
NL 03 RBRB 0956 1483 79 (Regiobank) t.n.v.
Dorpsvereniging De Coorndijk. Bent u
verhuisd of heeft u geen interesse meer
laat het ons dan ook even weten via
dvdecoorndijk@gmail.com zodat wij de
administratie op orde kunnen houden.
Polderpraat
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bouw- en aannemersbedrijf
Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud

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

Nijverheidstraat 6, 3291 CH Strijen
.

078 674 11 55

.

078 674 45 08

.

info@gebrs-hooghwerff.nl

.

www.gebrs-hooghwerff.nl

www.loonbedrijfvandriel.nl

Diervoeders t’ Landgoed
Het adres voor dierenvoeding
Ons assortiment bestaat uit voeding voor:
 Pluimvee  Paarden  Konijnen
 Cavia’s  Kleine herkauwers
Molendijk 75b in Goudswaard
Open Op afspraak
Martha Heistek: 0610973753
Adraan den Hollander: 0651586960

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

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.

LEKKERE NIEUWE OOGST HOLLANDS HARDFRUIT
• Giezer Wildeman stoofperen, Hollandse kasdruiven, enz...
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!
8
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De rups van de ligusterpijlstaart,
die tot een mooie nachtvlinder
uitgroeit, kan je zelfs op de liguster
in je tuin aantreffen.

De Zwervende Heidelibel
is een echte zwerver en niet
ieder jaar te zien.

Een Stadsreus (zweefvlieg)
een Gevlekte Smalboktor
en veel andere insecten
doen zich te goed aan de
nectar van distels.

1.000 soorten in en om Goudswaard?
Prachtig om te zien hoe tientallen vlinders, bijen en andere insecten zich te goed doen aan de nectar van de bloemen, langs de diverse dijken en andere
plaatsen die niet volledig gemaaid zijn in onze directe woonomgeving.
Voor degenen die mij op Facebook volgen is dat geen nieuws. Medebewoners die mij regelmatig op de fiets met verrekijker en volle fietstassen voorbij
zien gaan en zich afvragen “wat doet die vent nu elke dag in het veld?”, dan kan ik kort zijn “genieten van de natuur om ons heen”.
Na vele jaren voor m’n werk veel onderweg te zijn geweest vind ik het heerlijk om de natuur in de omgeving van ons dorp, op de fiets of lopend, in kaart
te brengen. Vooral om een beeld te krijgen van de diversiteit. Van de vogels is er een goed beeld, maar van de insectenwereld, de vlinders, bijen, libellen,
zweefvliegen, enz., is er lokaal weinig tot niets bekend. Het in kaart brengen geeft enorm veel plezier; het observeren, registreren en het op de gevoelige
plaat vastleggen niet te vergeten. Dit geeft ook mogelijkheden voor bescherming en gericht beheer van de terreinen waar ze voorkomen. Hierbij gaat
het beslist niet alleen om de natuurgebieden, maar ook bosjes, weilandjes, dijken, singelranden, enz., die geen beschermde natuurstatus hebben, maar
wel leuke en zelfs bijzondere soorten herbergen. Mooi is het als je in contact komt met de partijen die het beheren en dan hun volledige medewerking
geven voor een aangepast beheer. Zonder afspraken zouden die stukken ergens in juni/juli worden ‘geschoren’ en daarmee een ‘woestijn’ voor insecten
worden. Als je ziet wat aangepast maaibeheer allemaal oplevert, schitterend. Niet gemaaid oogt voor velen als ‘rotzooi’, want veelal is de maatstaf dat het
er glad en strak bij moet liggen, maar het werkt wel, als een soort voedertafel voor insecten en zonder die beestjes kunnen we niet.
Veel van mijn waarnemingen leg ik vast in landelijke databases, zoals waarneming.nl, live atlas (SOVON), jaarrond tuintelling, enz. Gelukkig zijn er velen
met me die dat doen, ook in onze omgeving. De informatie is voldoende toegankelijk om een beeld te vormen wat er zoal binnen de Goudswaardse
grenzen voorkomt en dat is nogal wat. Ruim 800 soorten aan fauna en met de flora erbij passeren we de 1000 soorten met gemak.
Om een idee te geven van het aantal soorten per groep wat er gezien is: dagvlinders 24, nachtvlinders 87, libellen 23, bijen en wespen 109, vliegen 121,
kevers 87, sprinkhanen 12, wantsen 43, geleedpotigen (o.a. spinnen en mijten) 22, weekdieren (o.a. slakken) 15, vissen 23 en vogels 246. Deze aantallen
zullen de komende jaren alleen maar groeien, niet omdat het zo gaat met de natuur, maar vanwege de toenemende belangstelling voor insecten en de
groei in het aantal waarnemingen.
Iets om zuinig op te zijn, want zoals we dagelijks in de media kunnen lezen staan vele insecten en tal van andere levende wezens onder druk, vooral door
de veranderingen van hun leefgebieden.
Gelukkig is het besef van deze natuurschatten enorm groeiende en werken veel partijen eraan mee om o.a. insectenrijke percelen aangepast te
beheren. Dank daarvoor aan alle partijen zoals (alfabetisch), CCHW en de lokale boeren, Gemeente Hoeksche Waard, Hoekschewaards Landschap,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, waterschap Hollandse Delta en alle waarnemers in waarneming.nl.
Daarnaast moedig ik iedereen met een tuin aan om die insecten- en vogelvriendelijk in te richten. Je krijgt er veel voor terug, kleur en leven in je tuin.
Tekst en foto’s: Gert Huijzers
De camouflage van de Grote
Groene Sabel Sprinkhaan is
voortreffelijk en zorgt ervoor dat
de soort weinig wordt gezien,
maar wel volop aanwezig is.
De rupsen van deze
Koninginnepage
zijn gek op venkel,
wilde peen en andere
overeenkomstige gewassen
en doen het daarom goed
in enkele van onze natuurgebieden en zijn intussen
tot in ons dorp te zien.

Nieuwe Locatie

Onderhoud
alle merken

APK

HEEFT U AL EEN LEVENSTESTAMENT?
STEL DAT U UW ZAKEN NIET MEER ZELF KUNT
REGELEN, WIE REGELT UW ZAKEN DAN?
In een levenstestament kunt u hiervoor een vertrouwenspersoon aanwijzen.
Door dit in een notarieel levenstestament vast te leggen doet u dit officieel en
houdt u zelf de regie! De gespecialiseerde (kandidaat-)notarissen van
Van Dijk Schilperoort Notarissen in Oud-Beijerland adviseren u graag hierover.
Neem vrijblijvend contact met ons op via 0186 636 222
of per mail familierecht@notarishw.nl

JCS Auto’s
Thomas Edisonstraat 7
3284 WD Zuid-Beijerland
T. 06-20 93 47 66 • www.jcsautos.nl

JCS Service
Thomas Edisonstraat 7
3284 WD Zuid-Beijerland
T. 06-25 43 04 29 • www.jcsservice.nl

VAN DIJK SCHILPEROORT NOTARISSEN • BEETSSTRAAT 3, OUD-BEIJERLAND
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‘De COOrnDiJK’

Overname Knippenzo bij Diana
Eindelijk kunnen we onze vergevorderde plannen met u delen. Vanaf 1 januari 2021 is
het de bedoeling dat Knippenzo bij Diana overgenomen gaat worden door Samantha
van Haarwerkservice Hoeksche Waard.

Naam

In aanloop naar deze datum is Samantha al op woensdagavond op Goudswaard te
vinden en wordt de vakantie van Diana (van 23 september tot 3 oktober) ingevuld door
de kapsters van Haarwerkservice Hoeksche Waard en gaat u kennismaken met Chantal,
Diana v.d. Made, Teuntje, Samantha en Yvonne. De haarwerken worden alleen gedaan in
Nieuw-Beijerland.
Voornemens is ook dat er van alles gaat gebeuren in het leegstaande pandje achter de
kapsalon waar vroeger de bloemenzaak heeft gezeten. Deze winkel gaat toegevoegd
worden in de loop van de tijd aan de kapsalon en hierin willen we verschillende
artikelen gaan verkopen. Denkt u aan:
•
•
•
•
•
•
•

Speelgoed
Verf, kwasten en toebehoren
Schroefjes, spijkers, enz..
Schoonmaakartikelen
Woonaccessoires, cadeauartikelen
Dameskleding
Wol

Graag horen wij van u ideeën wat u zoal mist op Goudswaard.
Volg ons op Instagram en Facebook.
Haarwerkservice Hoeksche Waard | Knippenzo bij Diana

Autobedrijf Voigt
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Onderhoud en reparatie
In- en verkoop van auto’s
Aantrekkelijk geprijsde banden
Airco service en reparatie
Glasschadeherstel
Onderhoud aan young- & oldtimers
Haal- en brengservice of
in overleg gratis vervangend vervoer

Wij gebruiken uitsluitend kwaliteitsproducten
Molendijk 90, 3267 AM te Goudswaard
0186-693737/06-55835785
www.autobedrijfvoigt.nl - info@autobedrijfvoigt.nl
Openingstijden ma/vrij 08:30 – 17:30, za: 08:30- 17:00
’s avonds in overleg en ’s zondags gesloten

Straat/Huisnummer

Postcode/Plaats

E-mail

Telefoon

Datum

Handtekening

Het jaarlijkse contributiebedrag bedraagt
slechts € 2,- per lid en kan overgemaakt
worden naar ons rekeningnummer NL03
RBRB 0956 1483 79 bij de Regio Bank
t.n.v. Dorpsvereniging 'De Coorndijk' te
Goudswaard, o.v.v. contributie 2020.

Aangedreven door passie
Het topmodel van Falken in het Ultra-High-Performancesegment, de Azenis FK510, behaalde deze zomer
opnieuw een top tien notering in AutoBild.
Als dealer van o.a. Falken, bij ons verkrijgbaar!

We leveren uiteraard ook alle andere merken
Tevens kunnen wij u speciale banden leveren zoals:
• Run On Flat
• Gecodeerde banden zoals N0,1,2,3/AU,
,1,2,3/AU, A
A0 etc.
• Oldtimerbanden en zelfs white walls
• Hoge snelheidsbanden
• Terrein en bestelautobanden

Polderpraat
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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 de redactie
geen verantwoordelijkheid. De Polderpraat heeft tot doel

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

Deadline Polderpraat
Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is

uiterlijk 25 november 2020!

de leefbaarheid en de saamhorigheid in Goudswaard te

Colofon

verhogen. De redactie behoudt zich het recht voor alles

redactie Polderpraat

wat daarmee strijdig is niet te plaatsen of aan te passen.

E-mail: t.roodbol@chello.nl

Alle data van ingezonden stukken zijn onder voorbehoud.

Vormgeving: Laurens Melissant

