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Knippenzo bij Diana
De geplande overname van
Knippenzo bij Diana door

Haarwerkservice Hoeksche Waard
uit Nieuw-Beijerland op 1 januari
2021 is niet doorgegaan. Door

corona zijn wij het afgelopen jaar
19 weken gesloten geweest en ik
hoef niemand uit te leggen dat
dit een hele heftige tijd is als je

wel wil werken maar niet mag, er
totaal geen inkomsten zijn en de
vaste lasten gewoon doorgaan!

IJSCLUB DE NOORMAN
Heel veel blije gezichten, vrolijke mensen een gezellige sfeer, na een
weekend ijspret in deze bijzondere tijd.

Gelijk na de verplichte sluiting ben

Donderdag middag was het zo ver, 9 cm ijs, genoeg om open te

en opfrissen van de kapsalon.

Zaterdag een mooie zonnige schaatsdag, bezoek gehad in de middag

ik begonnen met het opknappen
Alle kleding en accessoires zijn

inmiddels verplaatst naar de winkel
van HWS achter de kapsalon. Een
nieuw kleurtje op de wanden een

leuk behangetje en zelfs een extra
werkplek gecreëerd. Die extra

gaan. Vrijdag een ijskoude dag maar dat mocht de pret niet drukken.
van de burgemeester en wethouder. In de middag hadden we

gratis limonade van de dorpsvereniging. Helaas mocht onze binnen
accommodatie en wc niet open vanwege de regelgeving. Ook op

zondag wisten vele van u de schaatsbaan te vinden, wat een heerlijke
dagen hebben we met elkaar gehad.

werkplek kwam ongepland gelijk

IJsclub de Noorman bestaat nu al weer ruim 128 jaar, sinds 1893 een

lelijk ten val ben gekomen en hierbij

een vereniging met ruim 300 leden en 8 enthousiaste bestuursleden

heel goed uit omdat ik op 1 februari

een ruggenwervel heb gebroken. Na

veel rust, pijnstilling en met hulp van
Samantha en het personeel van

Haarwerkservice Hoeksche Waard

is het toch gelukt om open te gaan

op 3 maart en hebben we inmiddels

begrip in het Goudswaardse verenigingsleven. Inmiddels hebben we
die jaarlijks de contributie persoonlijk bij u ophalen. Bent u nog geen
lid en wilt u lid worden of wilt u de vereniging op een andere manier

steunen, meldt u zich aan bij een van de bestuursleden: Dik Boer, Peter
Hoek, Dirk v/d Zijde, Johan Huijzers, Leo Schelling, Bart Kruithof, Jan van
Vugt, Adriaan den Hollander of via info@ijsclubgoudswaard.nl.

heel veel klanten verlost van hun

Wist u dat de jaarlijkse wandel driedaagse in Goudswaard ook door

gaat verder en de intentie tot

loopt het aantal deelnemers hieraan jaarlijks verder terug. Daarom

corona kapsels. De samenwerking
overname door Samantha is zeker
niet van de baan!

Dringende oproep
Dringende oproep van de

eigenaren van de geiten en

de IJsclub georganiseerd wordt, op de 3e woensdag van juni. Helaas
willen we gelijk een oproep doen, zodra dit weer mogelijk is (in verband
met alle corona maatregelen) om aan te sluiten bij dit gezellige, maar
bovenal gezonde evenement!

We hopen dat iedereen genoten heeft van de dagen dat er ijs was.
Lieve mensen bedankt allemaal en hopelijk tot snel weer!
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paarden rondom het dorp.

Hoe leuk het ook is, geef onze

paarden en geiten GEEN ETEN.

WhatsApp Buurtpreventie Goudswaard

in de maag. De dieren worden

In Goudswaard is een WhatsApp Buurtpreventie actief waarmee bewoners
elkaar kunnen wijzen op verdachte of alarmerende situaties in en rondom
het dorp. Mail naar wabpgoudswaard@gmail.com om u aan te melden.

Brood, fruit, enz. kan gaan gisten
ziek en kunnen overlijden. En dat
willen we toch niet!
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UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
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UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEEL
IMPORT • EXPORT • CONSUMPTIE- EN POOTAARDAPPELEN

alles in huis voor het perfecte klimaat

airconditioning & warmtepompen
advies

installatie

onderhoud

06 23 46 51 66
info@allcoolkoeltechniek.nl

Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
IMPORT • EXPORT
CONSUMPTIEEN POOTAARDAPPELEN
Tel.:•0186‐692900
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Tel.: 0186‐692900 • Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
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Nieuwe Locatie

Onderhoud
alle merken

APK

bouw- en aannemersbedrijf
Nieuwbouw
Verbouw
Renovatie
Onderhoud
Nijverheidstraat 6, 3291 CH Strijen
.
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078 674 11 55

.

078 674 45 08

.

info@gebrs-hooghwerff.nl

.

www.gebrs-hooghwerff.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

Beste Dorpsgenoten,
En ja, wederom een editie van onze Polderpraat. Helaas
nog altijd onder zeer beperkende maatregelen als gevolg
van de corona pandemie waardoor het ook voor onze
Dorpsvereniging heel moeilijk is om met elkaar te
spreken en te overleggen. Natuurlijk weten we elkaar
te vinden via de digitale media maar dat is toch verre
van aangenaam om goed met elkaar te discussiëren
en onderwerpen goed te kunnen bespreken. Dat
geldt sowieso voor onze bestuursvergaderingen
met ±10 personen, laat staan met de algemene
ledenvergaderingen. We zullen ons echter moeten
schikken naar de omstandigheden.
Natuurlijk zijn we altijd nog actief met bepaalde
onderwerpen maar toch duidelijk wat afstandelijker
dan normaal. Zo zijn we nog altijd een aantal
zaken op ons lijstje staan zoals b.v. het bankje bij de
Leenheerengorzenpolder aan de Westdijk. Hiervoor
is toestemming verkregen van de Provincie maar de
definitieve plaatsing moet nog uitgevoerd worden.
Daarnaast spelen er discussies met de Gemeente
en bewoners over eventuele aanpassingen van de
verkeerssituatie op onze Molendijk maar dat is
eveneens een moeizaam traject omdat de Gemeente
dit plan los wil zien van de toekomstige ontsluiting
van Goudswaard i.v.m. verdere ontwikkeling van de
Leenheerenpolder.
Wij zijn steeds van mening geweest dat dit integraal
moet worden aangepakt omdat je zonder zicht op een
goede ontsluiting nooit een goede oplossing voor de
Molendijk kan vinden. Deze zaken zijn op zo’n klein
dorpje, i.v.m. de bestaande infrastructuur, nu eenmaal
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een aantal
inwoners hebben hier momenteel ook contact over met
een ambtenaar van de Gemeente Hoeksche Waard.
We vernamen voorts dat Arie en Puck van der
Zijde gingen stoppen met het rondbrengen van de
Polderpraat nadat zij dit jaren achtereen met veel inzet
hebben gedaan en al vanaf het prille begin betrokken
zijn geweest. Arie en Puck, ontzettend bedankt
hiervoor!
José Sintmaartensdijk zocht ook al geruime tijd een
opvolger voor de centrale distributie van ons krantje
over de diverse bezorgers. Naast onze hartelijke dank
voor deze jarenlange activiteit van José, die ook altijd
nog de club ‘Koffiegenoten’ organiseert, zijn wij ook blij
weer een vervanger te hebben gevonden in de vorm van
Bas van Beelen die woonachtig is aan de Nicolaas van
Puttenstraat 35. Fijn dat je dit wil gaan doen Bas.
Ook zoeken wij nog altijd naar reserve bezorgers
dus als u wilt helpen graag een reactie naar onze
Polderpraat redactie t.roodbol@chello.nl of naar de
Dorpsvereniging dvdecoorndijk@gmail.com.

Onlangs ontviel ons ook weer een verenigingsvrouw in
hart en nieren, namelijk Lona Melissant-Hollander, die
op de boerderij aan de Westdijk woonde. Lona was vele
jaren actief als voorzitter van de EHBO vereniging maar
ook was zij de trekkende kracht bij oliebollen acties,
rommelmarkten, zangavonden enz. Kortom, weer
een betrokken verenigingsvrouw ontvallen voor onze
gemeenschap.
Uiteraard houden wij ook de bloembakken bij de
entrée van het dorp in de gaten en de plantenbak op het
kerkpleintje in de Dorpsstraat. De grote bloembakken
bij de entrée van het dorps zijn al weer opgehaald
door de bloemist en zullen straks weer teruggeplaatst
worden zodat we straks weer kunnen genieten van een
bloemenzee bij het binnenrijden van ons dorp. Dankzij
de daarbij betrokken vrijwilligers blijven deze ook in
goede staat door de goede zorgen en niet in de laatste
plaats door het tijdig watergeven van de prachtige en
kleurrijke planten.
In deze Polderpraat plaatsen wij een stukje over het
oude snoepwinkeltje van Gerretje van Lijnschoten
in de Dorpsstraat. Dit is van de hand van de oud
Korendijkers Arie Hoogvliet en zijn vrouw Marja van
der Bie. Dit artikel heeft al eerder op de Facebook site
van Oud-Goudswaard gestaan maar wij realiseren ons
dat niet iedereen beschikt over computers of toegang tot
het internet en besloten wij dit artikel eveneens hier in
de Polderpraat te plaatsen.
Voorts kwam er nog een spontane reactie binnen van
Arie Radewalt die voor onze dorpsgenoot Matthijs van
Elst een prachtige tekening maakte van zijn bekende
oude GMC-legertruck die hij nog altijd koestert als
herinnering uit de 2e Wereldoorlog. Matthijs is altijd
nog actief tijdens herdenkingen en rijdt er dus nog vele
kilometers mee. Arie en Matthijs bedankt voor jullie
leuke bijdrage.
Tenslotte willen wij iedereen nog even attenderen op
het overboeken van het lidmaatschapsgeld voor de
dorpsvereniging ten bedrage van slechts een luttele €
2,50 per gezinslid. Wij verzoeken u vriendelijk dit te
willen overmaken naar rekeningnummer NL03 RBRB
0956 1483 79 ten name van: Dorpsvereniging ‘De
Coorndijk’ te Goudswaard.
Wij wensen u weer veel leesplezier bij deze editie van de
Polderpraat.
Het bestuur van de Dorpsvereniging
‘De Coorndijk’ te Goudswaard
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Het lijkt alweer lang geleden, maar hoe blij waren velen
onder ons met de voorspelling van een winterperiode,
zelfs één met sneeuw en ijs. Het mooiste was wel dat
er zelfs kon worden geschaatst. Schitterend hoe snel

dat de ijsbanen dan vollopen. Zelfs op ‘de Pit” konden
de ijzers worden ondergebonden. Voor mij een reden
om de natuur op te zoeken, ten eerste om met volle

Winter en lente
in februari
Tekst en foto's: Gert Huijzers

teugen van de landschappen te genieten en te zien wat
het met de natuur doet, ten tweede omdat ik me met

mijn beperkte schaatskwaliteiten iedere vorm van een
blessure wil voorkomen.

Het lopen in de jachtsneeuw heeft z’n charme,

parapluutje erbij om de camera te beschermen en

plaatjes te kunnen schieten van de onbetreden land-

schappen. Nou ja, in ieder geval nog niet door mensen
maar wel door hazen, reeën, ganzen, reigers, enz..

Gelukkig waren er voor de vogels ook sneeuwvrije

2

plekken en open water bij het Spui en de aansluitende

kreken. Koperwieken, Kramsvogels, Roodborsten, Merels,
Graspiepers en veel meer soorten, uit het niets leken ze
tevoorschijn te komen. In de buitengebieden trokken

de Baardmannetjes in de rietpluimen, de Waterrallen
over slik en ijs en de Cetti’s Zanger tussen het riet, de
nodige aandacht. Zelden laten laatste genoemde
soorten zich zo zien.

Sommige Blauwe Reigers hadden het zwaar, zelfs zo

dat ze er onder bezweken. Een ander is de IJsvogel, die
eigenlijk een verkeerde naam heeft, want als er één is
die slecht tegen ijs kan dan is het de IJsvogel wel. Als

het water dicht vriest dan is voor hen de toegang tot de

3

kleine visjes afgesloten en sterven dan de hongerdood.
In het Spui liepen de aantallen van verschillende

eendensoorten op en waren daar ineens die prachtige

mannen van de nonnetjes. Veel kwamen vanuit Noord-

Nederland doorzakken omdat het daar veelal dicht lag.
Heerlijk zo’n weekje winter.

Winter
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1. De Pit
2. Baardman
3. Cetti’s Zanger
4. Reeën
5. Grutto's
6. Zwart-Rosse Zandbij
7. Moshommel en Groot Ereprijs
8. Dagpauwoog

8
Hoe groot is het contrast als direct na de vorst

lentetemperaturen zich aandienen. Zulke temperaturen
zorgen ervoor dat het winterlandschap ‘als sneeuw

voor de zon verdwijnt’. Binnen enkele dagen verschijnen
de eerste opgewarmde vlinders, veel Citroenvlinders,

maar ook Kleine Vossen, Dagpauwogen en Atalanta’s,
die uit hun winterslaap ontwaken. Klein Hoefblad dat

heerlijk onder een opgewaaide sneeuwlaag van een

meter lag, opent haar bloemen weer volop en tezamen
met Madelief en Groot Ereprijs trekken ze de eerste

zweefvliegen en bijen aan. Altijd weer een sport om

de eerste Zwart-rosse Zandbij van het seizoen, of zelfs

van Nederland proberen te vinden. Een soort die in de

Hoeksche Waard eigenlijk alleen in onze omgeving een
leefgebied heeft.

Op 26 februari was het raak tezamen met een

5

Moshommel, eigenlijk een nog grotere verrassing. Die
is echt vroeg, een maand eerder dan vorig jaar, op
moment van schrijven zelfs de eerste en enige van

Nederland. Bijzonder is dat de laatste exemplaren van
Nederland in 2020 ook in onze omgeving zijn gezien.

Dat zegt toch iets over het leefgebied langs de Spui- en
Haringvlietoevers. Niet alleen de insecten vragen om
aandacht vragen, maar wat denk je van alle Merels,

Heggenmussen, Koolmezen die ’s morgens vroeg hun

hoogste lied zingen, velen worden er mee gewekt, een
pracht wekker toch.

Buiten het dorp, hoog in de lucht, zingende

Veldleeuweriken, het eerste Gruttogeluid, baltsende

6

Kieviten, voor mij tezamen met genoemde insecten, de

aankondiging van de lente. Op moment dat Polderpraat
door de brievenbus valt zijn de Blauwborsten ook weer
terug uit Afrika en is waarschijnlijk de eerste zwaluw
gezien, hopelijk meer, want één zwaluw maakt nog

geen lente. Geef ze de ruimte als ze een nestje onder de
overstek willen maken, want met een plankje geeft het
nagenoeg geen overlast.

Laat de lente maar komen!

7

Lente
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IJsclub De Noorman
Ga je mee rijden;
Ga je mee glijden;
Over de gladde baan?
't Is heerlijk mooi weertje
Doe vlug dus een keertje
Je schaatsen weer aan;
Kris kras, kris kras;
Je schaatsen weer aan.
Ga je mee rijden;
Glieren en glijden;
Over de gladde baan?
Je moet profiteren;
Van d'enkele keren;
Als't dooit is't gedaan;
Kris kras, kris kras;
Als't dooit is't gedaan.
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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

Nieuwe Locatie

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

"Naar Gerritje"
De snoepwinkel aan de Dorpsstraat

Je kon 5 cent besteden aan 5

Eén foto van haar zou deze mooie

slechts één reclamebord aan

en de andere stuiver besteden aan

wie heeft die foto?

zag er niet direct uit als winkel,
de gevel, maar we konden het

blindelings vinden. Het linker raam,
naast de voordeur, werd gebruikt

als etalage en op zaterdagmiddag
zag het er voor de deur “zwart” van

kauwgumballen van 1 cent per stuk
een trekdrop of iets dergelijks. Of

in één keer alles uitgeven aan een

Dit artikel is een bundeling van de

maar toen heette dit gewoon zo).

Marja van der Bie en mij. Als het om

negerzoen (excuses voor het woord,

de kinderfietsen. Aan de winkeldeur

Als je iets ouder werd, zo 8 of 9

klant bij binnenkomst luid werd

tot 25 cent (inflatiecorrectie en

zat een koperen bel zodat iedere

aange(m)(b)eld. Dan kwam Gerritje

(van Lijnschoten) die alleen woonde
naast en achter de winkel in haar
propere huis.

Als kind wachtte je dan voor de

toonbank netjes op haar komst;

jaar, en je zakgeld was verhoogd
leeftijdgebonden verhoging

tezamen) dan had je nog een ander
dilemma. Je kon namelijk ook naar
Cafetaria Plas aan de haven en je

geld aan een zakje patat met mayo

Gerritje kwam op mij over als een

knikte je toe en draaide zich dan 180

wachtte tot jij je keus had gemaakt.

graden om en stapte dan uit haar

pantoffels en in haar klompen. Dan

werd wederom 180 graden gedraaid

en ging zij achter de toonbank staan
om je te woord te staan.

Die klompen waren waarschijnlijk
tegen de koude voeten die je
gegarandeerd kreeg op die

kale cementendekvloer (wel

makkelijk om dagelijks te dweilen

In die snoepwinkel was voor een

kind echt van alles te koop en kiezen
was moeilijk. Soms had je buiten
voor het raam je keus gemaakt,

maar bij binnenkomst en het zien
van al dat lekkers sloeg de twijfel

toe. Soms was er een moeder van

een groot gezin voor je aan de beurt
die een voorraadje snoep in kwam

van Chris den Boer en Bas Schelling

en beiden hebben mij ook deze foto
aangereikt. Mijn dank daarvoor.
Arie Hoogvliet

mensen hield en dus klantvriendelijk
opereerde of was het haar verstand
dat prevaleerde, omdat ze gewoon
wist dat iedere stuiver omzet

betekende? Voor iemand die in

haar eigen levensonderhoud moest

De foto geeft veel prijs uit die tijd.

aspect.

“Gerritje” van Lijnschoten. Links

voorzien was dat een belangrijk

over Gerritje en haar winkel te

waren en klompen.

reactie gevraagd aan en gekregen

dat geduld er omdat ze van de

altijd aanwezig met schort. Naast
beperkt assortiment kruideniers-

vereist en daarom heb ik een

Ik heb later wel eens gedacht: was

Het zou mooi zijn om (voor Oud

snoep verkocht ze ook nog een

personen gaat is zorgvuldigheid

zachtaardige vrouw die geduldig

natuurlijk). Zoals men nu in winkels

bedrijfskleding draagt, was Gerritje

herinneringen van mijn partner

voor 15 cent besteden.

dat ging op een wat merkwaardige
manier. Zij opende de tussendeur,

herinnering compleet maken. Wie o

Goudswaard) iets meer informatie

De rechter woning is het deel van
van haar voordeur de etalage. De
woningen zijn voorzien van een
afwerklaag en die toont ook het

verzamelen. Op mijn zoektocht

indringende vocht. Op beide huizen

interieur en slechts één van het

Het schilderwerk ziet er strak uit

heb ik geen foto gevonden van het
exterieur van de winkel. Ook Gerritje
zelf is het blijkbaar gelukt om uit

het flitslicht van de fotograaf van

een echte gemetselde schoorsteen.
met prachtige kaderlijnen dat
wordt versterkt door de stopverf

Goudswaard-Privé en Polderpraat

randen in een lichtere kleur uit

tegen in het sociale leven op

gordijntjes achter de ramen. De

te blijven. Ik kwam haar ook niet
het dorp, in het Dorpshuis of bij

verenigingsactiviteiten. Ik dacht
dat de familie Van Lijnschoten

oorspronkelijk van de Nieuwendijk

te voeren. De smetteloze witte
extra tegel bij de winkeldeur voor
de “kleinere” klanten. Het Coca Cola
reclamebord. Bij uitzondering nu

afkomstig was?

geen kinderfietsen tegen de gevel.

wachten tot je aan de beurt was,

Het kan zijn dat het juist haar keuze

draden over en de aansluitingen

denken of nog meer te twijfelen.

teruggetrokken te leven. Het

slaan voor haar kroost. Dat kon

wel eens even duren! Je kon niet

maar je had wel meer tijd om na te

Het echte probleem was natuurlijk

het beperkte budget: 10 cent kon je
op meerdere manieren besteden.

was om buiten haar winkel enigszins
betekent dat we in dat geval alleen
iets over het begrip “naar Gerritje”

kunnen schrijven en dat we haar als
persoon minder kunnen belichten.

De wirwar van de elektriciteitservan op de woningen, geven een
prachtig tijdbeeld weer.
Jaren 50 in optima forma.
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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

W W W. N O TA R I S H W. N L

Graafmachineverhuur P.A. den Hollander

&

Den Hollander Service Goudswaard
•
•
•
•
•
•
•

Graafwerkzaamheden
Doorspuiten van rioleringen
Bestratingen
Rooien en zagen van bomen
Vlonders en beschoeiingen
Zand, grind en grond
Erfverharding
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06 5356 8077
06 5158 6960

o n d e r ho

ud

&

timmer

bedrijf

H.C. Kleijn
onderhoudsbedrijf@hckleijn.nl
De Stiel 11
3267 CA Goudswaard
06-21543848

Coronamaatregelen maakten dat

naar Piershil. Eind januari hebben

door kon gaan. Toen is het idee

bladmuziek verhuisd.

het concert in het najaar ook niet
geboren om een kerstconcert te

verzorgen vanuit de kerk in Piershil.

"Rust nu maar uit, je hebt je strijd

volgen zijn. Twee dagen voor de

moed gedaan. Wie kan begrijpen

Dit concert zou alleen online te
Net als iedereen heeft ook

muziekvereniging Volharding
hinder ondervonden van de

enkele leden de instrumenten en

uitvoering is de lockdown in werking
getreden.

gestreden, je hebt het met veel

wat je hebt geleden? En wie kan
voelen wat je hebt doorstaan?"

lockdowns. Hierdoor zijn er in 2020

Niet alles is negatief geweest. De

Dit is de tekst op de rouwadvertentie

bijna alle acties niet doorgegaan.

succes geworden. Het persoonlijk

van onze vereniging en heeft

geen optredens geweest en zijn

Na de zomer zijn we onder

strenge voorwaarden weer gaan

repeteren. De stukken die voor het

verkoop van oliebollen is een groot
afleveren en via een betaalverzoek
betalen is aan beide zijden zeer
goed ontvangen.

voorjaarsconcert waren uitgekozen

Doordat het dorpshuis in Nieuw-

er is met overgave gerepeteerd.

Volharding tijdelijk uitgeweken

zijn weer op de standaard gezet en

Klacht of
melding
over uw
omgeving

Beijerland verbouwd wordt is

zich zowel als muzikant op de

baritonsaxofoon, als bestuurslid en

opleider ingezet voor Volharding. Wij
herinneren hem als een fijn mens en
een echte liefhebber.
Pim Visser

Gebruik de Fixi App (beschikbaar voor Android en iOS) om schade of
gebreken in de openbare ruimte aan de gemeente te melden, meld
het via gemeentehw.nl of geef het door via 14 0186 / 088 - 647 36 47.
Storing aan de openbare verlichting? Bel met Nijkamp Aanneming,
tel. nr. 076 - 581 06 58 of geef het door via storing.moononline.nl.

Autobedrijf Voigt
✓
✓
✓
✓
✓
✓

van Bram Smaal. Bram was erelid

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

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, A0 etc.
• Oldtimerbanden en zelfs white walls
• Hoge snelheidsbanden
• Terrein en bestelautobanden
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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 VERSE HOLLANDSE VOORJAARSGROENTEN
• Lekkere spinazie, andijvie, komkommers, sla, enz...
• Heerlijke mandarijnen en sinasappels!
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!

Diervoeders t’ Landgoed
Het adres voor dierenvoeding
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.

Deadline

Ons assortiment bestaat uit voeding voor:
 Pluimvee  Paarden  Konijnen
 Cavia’s  Kleine herkauwers

Polderboom 5
3267 BH Goudswaard

 06 12 72 55 11

www.knippenzobijdiana.nl

Molendijk 75b in Goudswaard
Open Op afspraak
Martha Heistek: 0610973753
Adraan den Hollander: 0651586960

Polderpraat

Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is
uiterlijk 28 mei 2021!

Colofon

Redactie: polderpraat@gmail.com

Adverteren

Tarief per jaar (4 edities) bij vooruitbetaling:
1/8 pagina
1/4 pagina

1/2 pagina

95 x 65 millimeter

95 x 135 millimeter

190 x 135 millimeter

€ 45,00

€

75,00

€ 135,00

Polderpraat 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.

Pagina 12

Vormgeving: Laurens Melissant

