Namens de redactie wensen wij u ondanks alle beperkingen dit jaar ﬁjne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021 toe.
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Beste Dorpsgenoten,
En toen was het weer tegen het einde van het
jaar. Een bijzonder vreemd jaar geweest met al
die corona beperkingen die het ons allen moeilijk heeft gemaakt om de normale contacten te
onderhouden zoals we dat voorheen konden
doen.
Ook een jaar waarin we onze penningmeester
Beel van der Wagt zo plotseling moesten missen. Als jarenlange en getrouwe verenigingsman zullen we hem missen maar zijn familie
natuurlijk nog veel meer. Intussen zijn we blij
dat we een opvolger voor Beel hebben gevonden als nieuwe penningmeester, namelijk
Bert Groeneweg was bereid om deze functie te
gaan vervullen.
Bestuursvergaderingen moesten afgelopen
jaar veelal door uitsluitend communicatie via
de digitale media en dat maakte het ons best
lastig. Dat gold eveneens voor onze gebruikelijke jaarvergadering voor alle leden in Rehoboth die nu helemaal kansloos was doordat we
een onderlinge afstand van 1½ meter tot elkaar
absoluut niet konden waarmaken.
De belangrijke stukken zoals de door de kascontrolecommissie goedgekeurde jaarrekening
2019 en begroting 2021 hebben wij digitaal
aan u kunnen versturen en hebt u eveneens
afgedrukt zien staan in onze eerdere uitgave
van de Polderpraat. Wij hopen van harte op
een genormaliseerde situatie in 2021 zodat
wij u weer op een normale manier kunnen
ontmoeten en spreken. Ook het jaarverslag
van onze secretaris is meegezonden met de
jaarrekening.
Zoals u misschien zal hebben vernomen is
onze ouwe, getrouwe Opzoomerclub moeten
stoppen met hun activiteiten. Jaren achtereen
verzorgden zij al die prachtige bloempotten
aan lantaarnpalen e.d. die ons dorp een fraaie
uitstraling gaven. Wij willen de Opzoomerclub
nog hartelijk bedanken voor al hun belangeloze werkzaamheden in de afgelopen jaren en
zonder iemand te kort te doen willen we toch

even de namen noemen van degenen die altijd
deze kar getrokken hebben t.w. Marijke Rijkée,
Lex Kouwenberg en Kees Stolk, Jaap Bouman
en Walter Bijl. Met name deze vrijwillig(st)ers
en eventuele andere betrokkenen bij de watergevers, zeer hartelijk dank. Voorts werden
bij de opheffing nog eens extra verrast door
een mooie bijdrage uit de verenigingskas van €
300,-- die wij in dank mochten aanvaarden en
zeker een bestemming zullen geven ten bate
van onze inwonersbelangen.
Onze club ‘Koffie-genoten’ had het vanzelfsprekend ook moeilijk de laatste tijd vanwege
de corona beperkingen waardoor de wekelijkse samenkomsten niet konden doorgaan.
In de tussentijd is Denny Huijzers met zijn
vrouw hier ook een winkeltje gestart wat al
langer hun voornemen was, maar nu in ieder
geval daadwerkelijk is gerealiseerd in het
winkeltje naast de Coop van Johan Louwen.
Hartstikke leuk dat dit initiatief gestart is en wij
wensen hun alle succes toe.
Sinterklaas was natuurlijk ook uitzonderlijk
dit jaar. Geen intocht vanaf de haven en geen
feest voor de kinderen in de Gymzaal. Uiterst
sneu natuurlijk voor onze jeugdigen die zich
hier jaarlijks enorm mee vermaakten. Het
Sinterklaascomité van onze Dorpsvereniging
was echter zeer creatief en zagen kans om bij
alle huizen in Goudswaard een snoepzakje aan
de deurknop te hangen of door de brievenbus
te schuiven als kleine compensatie voor het
gemis van ons jaarlijks feest voor de kinderen.
Beste inwoners van ons ‘durpie’ Goudswaard,
we hopen zo ondanks alle beperkingen die
ons vandaag de dag zijn opgelegd toch nog
een bijdrage te hebben kunnen leveren aan de
belangen van onze inwoners. Van harte hopen
wij dat we komend jaar weer wat normaler
kunnen gaan functioneren maar vooral dat
onze inwoners allemaal gezond mogen blijven
en nog even de moed erin houden om deze
pandemie te kunnen weerstaan. Ook bij de

komende feestdagen worden ons nog altijd de
nodige beperkingen opgelegd in ons aller belang maar niettemin wensen wij u en de uwen,
allen hele goede Kerstdagen toe en een mooie
jaarafsluiting en hopelijk weer een beter, gezonder en veiliger Nieuwjaar in 2021.
Hartelijke groet en houdt goede moed!
Bestuur Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’.

KWF COLLECTEWEEK
Tijdens de collecteweek van de KWF voor
de Nederlandse kankerbestrijding hebben
14 collectanten een mooie bedrag opgehaald in Goudswaard. Bij Knippenzo bij
Diana stond ook een bus waarin gedoneerd
kon worden. Zij hebben samen een bedrag
van € 1381,10 opgehaald. Geld dat hard
nodig is, want kanker ontwricht je leven,
zeker in deze tijd.
Met een persoonlijke QR-code konden de
enthousiaste vrijwilligers een WhatsAppbericht sturen naar bekenden. Hiermee is
ook nog eens € 270,50 opgehaald. De totale
opbrengst van € 1651,60 is opgehaald voor
kankeronderzoek en voor mensen die leven
met en na kanker. Heel hartelijk bedankt
Goudswaard!
Inmiddels is de totale opbrengst van 2020
bekend gemaakt... In heel Nederland hebben we maar liefst € 4.202.066 opgehaald,
waarvan ruim 1.5 miljoen via de QRcode of online. Wat een ontzettend mooie
opbrengst! Met deze opbrengst zorgen we
voor een beter leven met en na kanker.
Wilt u zich ook inspannen voor de KWF
collecte in 2021? U kunt zich bij Nancy
Roest (06-40194545) opgeven als
winkelier waar we een bus mogen
neerzetten, vrijwilliger of collectant.

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
Wij werken op afspraak.

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Akkerbouw
• Veehouderij
• Vollegrondsgroente
• Grondverzet met GPS
• Cultuurtechnische werken

Polderboom 5
3267 BH Goudswaard

 06 12 72 55 11

www.knippenzobijdiana.nl

Bel voor meer informatie met:
Hans van Driel  06 53 66 26 40

www.loonbedrijfvandriel.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

Kringloopwinkel

't Hoekie
HWS GOUDSWAARD
Vanaf vrijdag 6 november hebben we weer
nieuwe winkel in ons dorp.
In het winkelpand tussen de kapsalon en
de Coop zit vanaf deze datum het winkeltje
van Denny en Samantha Huijzers met de
toepasselijke naam "HWS Goudswaard".
Na een aantal jaren zonder de winkel van P&J
Buth bleek toch wel dat we zoiets misten in het
dorp. Natuurlijk is het assortiment lang niet zo
groot als dat van Buth was, maar het is toch wel
fijn dat je voor een leuk geschenk ook in ons
eigen dorp terecht kan.
Het aanbod is zeer breed; je kunt zelf je zakjes
snoep scheppen, er zijn handwerkartikelen,
veel kleuren wol, leuke woonaccessoires, verfen benodigdheden, kindervuurwerk, zelfs
kleding, kortom; te veel om op te noemen.

Ook in onze kringloopwinkel zijn afgelopen
jaar de nodige aanpassingen geweest. In
het begin van het jaar zijn we nog een paar
weken dicht geweest, maar nadat er binnen
de nodige aanpassingen gemaakt zijn konden
we gelukkig weer open. Inmiddels zijn we al
enkele maanden in de nieuwe situatie aan het
werk, waarin we de richtlijnen van het RIVM in
acht nemen.
Bent u nog nooit geweest in de winkel?
Van harte welkom om te snuffelen
tussen alle spullen! Er is een wisselend
aanbod van boeken, curiosa, speelgoed,
decoratiemateriaal, elektronische appraten,
keukenspullen enzovoorts.
Wilt u bij het inleveren van spullen opletten dat
deze schoon en heel zijn? Sommige artikelen
nemen wij om hygiënische redenen niet in,
denk hierbij aan: dierenspeelgoed, krabpalen,
matrassen, kussens en nog enkele artikelen.
Vraag er gerust naar in de winkel!
We hopen u in 2021 in goede gezondheid te
ontmoeten op woensdag of zaterdag tussen
9.30 en 12.00 u. Dorpsstraat 21-23.

Elke week verandert het aanbod dus kijk gerust
eens binnen!
Voorlopig zijn ze alleen nog geopend op
donderdag, vrijdag en zaterdag, maar in 2021
zal daar gauw verandering in komen!

De Opzoomercommissie
De geraniums zijn weer van de lantaarnpalen
en de bakjes zijn schoongemaakt. De bakjes
zijn nagekeken op beschadigingen. Een
aantal moesten weggegooid worden. De
overgebleven bakjes zijn bij Johan Louwen
afgeleverd.
In het voorjaar van 2020 waren er 2 trouwe
watergevers gestopt. In april/mei 2021 worden
door de Opzoomercommissie geen bakjes
met geraniums meer opgehangen en de
Opzoomercommissie wordt opgeheven.

"Koffie- genoten"
in de buitenlucht
Op woensdag 16 sept. jl. kwamen voorzichtig
de eerste koffiegenoten bij elkaar... en we
hébben genoten! Van het mooie weer, van
het prachtige uitzicht op Binnenspui naast de
molen, van de stevige picknick- tafel, de koffie,
thee, sap, bouillon én van de gezelligheid met
elkaar na een half jaar...

We hebben ons ongeveer 12 jaar ingezet om
het dorp op te fleuren. Alle sponsoren en
watergevers, door de jaren heen ,worden heel
hartelijk bedankt voor hun inzet.

Helaas, de doorstart konden we niet maken en
voorzichtigheid blijft geboden vandaar dat de
koffieochtenden voorlopig niet doorgaan.
Wij houden u op de hoogte en wensen u allen
goede dagen toe!

Heel, heel hartelijk bedankt allemaal.

Een warme groet van "Koffie-genoten"

Kees Bom 50 jaar
in dienst bij Van Driel
Half december is Kees Bom, een Coorndijker in
hart en nieren, van zijn welverdiende pensioen
gaan genieten. We willen hem langs deze weg
graag in het zonnetje zetten.
Kees is ruim 16 jaar oud als hij in dienst komt
bij loonbedrijf Van Driel aan de Vaartweg in
Goudswaard. Als “jongste bediende” begint
hij met eenvoudige werkzaamheden. Na
enkele jaren is hij al snel vertrouwd met alle
machines en groeit hij mee met de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van de
landbouwmechanisatie. Wie had bijvoorbeeld
50 jaar geleden kunnen bedenken, dat er nu
met een 4-rijige aardappelrooier op rupsen
met een 16-tons bunker gerooid zou worden!
Daarnaast werd zijn interesse in de techniek
gewekt en heeft hij zich ontwikkeld tot een
bekwame monteur en heeft hij veel van
zijn kennis kunnen delen met zijn collega’s.
Kees is altijd een gedreven en enthousiaste
werknemer geweest met een grote liefde voor
het vak en veel kennis van de machines.
Wij bedanken Kees voor zijn jarenlange trouwe
inzet en wij wensen hem, samen met Maartje,
veel geluk en gezondheid toe in de komende
jaren, waarin zij al fietsend of wandelend
hopelijk nog vaak van de werkzaamheden op
het land kunnen genieten.

Deadline Polderpraat
Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is

uiterlijk 25 februari 2021!
Colofon
Redactie Polderpraat		
E-mail: t.roodbol@chello.nl
Kosten advertenties (per 1 januari 2021)
Tarief per jaar (4 edities) bij vooruitbetaling.
1/8 pagina
95x65mm
€ 50,1/4 pagina
95x135mm
€ 80,1/2 pagina
190x135mm
€ 140,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

Achterstraat 26
Nieuw-Beijerland
0186 - 76 90 21
info@dierenartsenpraktijkanima.nl
www.dierenartsenpraktijkanima.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag

08.30 - 18.30 uur

Dinsdag

08.30 - 17.00 uur

Woensdag

08.30 - 17.00 uur

Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag

08.30 - 17.00 uur

Anita van Houten en Maartje van Erkelens hebben samen 40 jaar
ervaring als dierenarts voor gezelschapsdieren. In de volledig uitgeruste
dierenartsenpraktijk bent u met uw huisdier verzekerd van een
persoonlijke én betaalbare behandeling. Graag tot ziens in onze praktijk!

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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Nieuwe Locatie

Onderhoud
alle merken

APK
bouw- en aannemersbedrijf
Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Nijverheidstraat 6, 3291 CH Strijen
.

JCS Auto’s
Thomas Edisonstraat 7
3284 WD Zuid-Beijerland
T. 06-20 93 47 66 • www.jcsautos.nl
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JCS Service
Thomas Edisonstraat 7
3284 WD Zuid-Beijerland
T. 06-25 43 04 29 • www.jcsservice.nl

078 674 11 55

.

078 674 45 08

.

info@gebrs-hooghwerff.nl

.

www.gebrs-hooghwerff.nl
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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 WINTERGROENTEN

• Vers gesneden boerenkool, hutspot, schoongemaakte spruitjes
en we hebben er ook ambachtelijke rookworst en spekjes bij!
• Nieuwe oogst sinasappels en mandarijnen
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!
We hebben weer mooie (kerst) aanbiedingen!
Heerlijk en gezond slapen, comfort in huis en
makkelijk schoonmaken. Neem contact op voor
een persoonlijk advies. Vraag naar de uitleenmogelijkheden van bijv. een hoofdkussen,
dekbedovertrek of onze schoonmaak-producten.
Want ja, zelfs dit is mogelijk. U zult versteld staan
van het comfort, de hygiëne en gebruiksvriendelijkheid van onze Optidee producten.
Fijne dagen en tot snel!
Nancy Roest
06-40194545 / nancy_roest@hotmail.com

Polderpraat
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Sinterklaas 2020
Omdat er dit jaar helaas geen Sinterklaasintocht mocht zijn hebben
we namens de Dorpsvereniging door een aantal zwarte pieten zakjes
met snoepgoed laten rondbrengen.
Op donderdagavond 26 november zijn er in het geheim 650 zakjes
gevuld met pepernoten en snoepgoed. Deze zakjes zijn huis aan huis
bezorgd op vrijdagavond binnen het dorp, en zaterdagmiddag waren
de Achterweg, Westdijk, Oudendijk en Zuidoordseweg aan de beurt.
We hadden van tevoren niet echt goed ingeschat hoeveel werk het
zakjes vullen was maar gelukkig bleven de vrijwilligers aan het werk
tot de laatste pepernoten op waren. Dank daarvoor!
Gelukkig was het zowel vrijdag als zaterdag droog en we hebben veel
plezier gehad in het rondbrengen. Wat een enthousiaste reacties van
jullie! Waar een klein dorp groot in kan zijn!!

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

VAN DIJK SCHILPEROORT NOTARISSEN • BEETSSTRAAT 3, OUD-BEIJERLAND
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H.C. Kleijn
Onderhoudsbedrijf@hckleijn.nl
De Stiel 11
3267 CA Goudswaard
06-21543848

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
De Polderpraat is een uitgave van Dorpsvereniging De Coorndijk, verschijnt in een oplage van circa 1.000 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. Alle data van ingezonden stukken zijn onder voorbehoud.

