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Vrijwilligers gezocht!
Huiskamer van de Wijk Korendijk
Voor een nieuw op te zetten koffieochtend voor ouderen in Piershil

zijn wij opzoek naar enthousiaste
vrijwilligers. Als vrijwilliger zorgt u

voor het klaarzetten van de ruimte,
een hartelijk ontvangst, koffie en
thee en een praatje.

BESTE DORPSGENOTEN

Bent u iemand die graag met

En ja, alweer een Polderpraat in uw brievenbus. Wel een heel bijzondere

zorgen dat niemand zich buiten

12½ jarig jubileum van ons dorpskrantje vieren.

ouderen omgaat, gastvrij is en kan
gesloten voelt? Dan zijn wij op

deze keer omdat dit intussen de vijftigste is wat ook inhoudt dat we het

zoek naar u! Voor meer informatie

Graag zou ik alle vrijwilligers die hieraan al die jaren hebben mee-

van Woonzorgcentrum Heemzicht,

zijn er velen. Tevens dank aan de adverteerders die hier eveneens een

kunt u bellen met Trini Sanjuan
0186-693122, of Linda van der

Wal van Welzijn Hoeksche Waard,
06-82848467 (beiden tijdens

kantooruren.) Of u kunt mailen:
linda.vanderwal@welzijnhw.nl.

De huiskamers van de Wijk zijn een

initiatief van Heemzicht, Zorgwaard
en Alerimus en wordt bij deze

activiteit ondersteund door Welzijn
Hoeksche Waard.

gewerkt van harte willen bedanken voor al hun inspanningen en dat
belangrijke bijdrage hebben geleverd om dit dorpsblad in stand te

houden. Wij proberen daarin steeds weer de inwoners op de hoogte te
houden door actuele zaken te plaatsen en in principe iedere inwoner
een platform te bieden om daarin stukjes te plaatsen. Natuurlijk

proberen we dat ook via onze Facebookpagina en via onze website
maar toch merken wij dat de belangstelling voor een doodgewoon

fysiek blad nog altijd groot is en dat veel lezers hier altijd weer naar

uitzien. Wij hopen hier nog vele jaren mee door te kunnen gaan en als

u een bijdrage wil leveren dan zijn deze altijd welkom bij onze redactie.
Er gebeurt altijd wel iets op ons dorpje wat zeker de moeite waard is

om onder de aandacht van iedereen te brengen. Momenteel wordt er
weer gesproken over de verkeerssituatie en mogelijke verbeteringen
aan de Boven- en Beneden Molendijk, de ontwikkelingen van de

Leenheerenpolder, de toekomstige ontsluiting van Goudswaard op

een wegennetwerk dat aangepast is aan de eisen van de huidige tijd,
voldoende ruimte voor natuur en kleinschalige recreatie, de nieuw-

bouw in Goudswaard Noord-Oost, de leefbaarheid en verfraaiing van
het dorp met bloembakken en bankjes, de geplande aanleg van een

glasvezelkabel netwerk in de gehele Hoeksche Waard maar natuurlijk
Af en toe een druppeltje olie...
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ook in Goudswaard, duurzame energie plannen van particuliere
ondernemers met burgerparticipatie, enz...

Er zijn dus vele ontwikkelingen die allemaal proberen bij te dragen
aan een toekomstbestendig Goudswaard waarvan wij hopen dat

deze zullen bijdragen aan een dorp waar het goed leven en wonen is
met voorzieningen, verenigingen, scholen, kerken, woningen enz. die
passen bij ons uit 1439 daterend dorpje. Als we allemaal met elkaar
samenwerken krijgen we dat best voor elkaar.
Pure schoonheid in blauw
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Hartelijke groet namens het bestuur van uw dorpsvereniging

Pagina 1

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT

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
• Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
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Nieuwe Locatie

Onderhoud
alle merken

APK

Deze heerlijke
producten zijn te
koop bij uw eigen
Optidee® adviseur.
Heleen Bijl, Goudswaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06-51032807
Nancy Roest, Goudswaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06-40194545
Chelsey Borgstijn, Strijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06-37019764
Elly v/d Heiden, Puttershoek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06-30383750
Jessica van Ruiven, Klaaswaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06-25570531
Vraag ook naar de mogelijkheden voor
een gezellige Optidee® middag/avond.
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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 Gymnastiekvereniging Turnlust
voor iedereen die wil en kan

BODY-FIT

Punt van aandacht
Beste buurtgenoten, blijde inwoners van Goudswaard.

Helaas worden er de laatste tijd steeds vaker en steeds
vroeger, plastic zakken opgehangen en/of containers
aan de straat gezet. Ook blijft met grote regelmaat
containers dagenlang staan na de ophaaldag.

Ook afgelopen weken was dit in delen van Goudswaard,
weer het geval. Dit keer was het niet één dag van

te voren, ook niet twee dagen maar let wel; 3! Het is

zaterdag rond de middag als er al een aantal plastic
zakken aan de paal hangen te bengelen terwijl de

ophaaldag pas dinsdag is. Dit is niet wenselijk en doet
afbreuk aan de buurt.

Wij zijn als buurtgenoten en inwoners net als u, naar

wij hopen, zuinig op de aanblik en de leefbaarheid van

lekker bewegen op muziek
vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur
gymzaal Vaartweg Goudswaard
o.l.v. Silvia Kooijman-Damen
info 06 12 10 30 70 of 0186 69 44 18

ons Dorp! Daarom vragen wij vriendelijk aan diegenen
die zich hieraan schuldig maken, hun verantwoording
te nemen en het vuil in het vervolg de avond vóór de

ophaaldag op te hangen of neer te zetten! Katten en

ratten vreten aan de zakken met alle gevolgen van dien!
Honden plassen de zakken onder, bijzonder onvriendelijk
tegenover de mannen die de zakken ophalen, BAH!
Kinderen gebruiken de zakken als box- en voetbal.

Turnlust / Body-Fit
We starten vanaf vrijdag 11 juni weer in de zaal. Iedereen

Buiten dit alles is de aanblik van dagenlang wapperende
zakken voor je neus, ook zeker géén pretje!

mag gratis één keer meedoen. Deze sport activiteit

Daarom nogmaals ons vriendelijk doch dringend

toegankelijk. Zeer geschikt voor beginners.

binnen en haal uw container op tijd terug, zo blijft het

d.m.v. gymnastische oefeningen is voor iedereen

Spieren en gewrichten komen lekker los tijdens deze
les die gegeven wordt door Silvia Kooijman-Damen.

Zij geeft al meer dan 35 jaar les en is zeer enthousiast
in het lesgeven, zodat je vanzelf mee gaat doen.

Nieuwsgierig geworden? Kom altijd even kijken of
lekker meedoen op jouw tempo.

verzoek, neem uw verantwoording, houd het vuil

netjes. Kortom, houdt u aan de regels en tijden van de
ophaaldagen.

Laten wij met elkaar waken over de leefbaarheid van de
buurt en ons woongebied om het zo prettig en gezellig
mogelijk te houden zowel voor onszelf als voor onze
kinderen en kleinkinderen.

Hieraan hangend willen wij ook nog eens het aloude
maar niet minder frustrerende onderwerp aan de

orde brengen: kattenstrond in andermans tuin. Ook

hierin de oproep tot verantwoording nemen over uw

eigendommen. Heel leuk om een kat te hebben maar

neem uw verantwoording ook voor uw kat! Alles is aan
te leren, ook uw kat zindelijk maken. Het zou toch een

stampij geven als wij kinderen hebben, ervan genieten,

hen vertroetelen, hen voeden en een bedje geven, maar
poepen en plassen laten wij hen in de tuin van de
buren doen...

Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Hartelijke groet, mede inwoners van Goudswaard.
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In memoriam

Heeft u 't al ontdekt?

Willem Jan van Eijk

Kringloopwinkel ’t Hoekie aan de Dorpsstraat, beschikt
sinds een tijdje over een heus Instagramaccount! We
kunnen gerust zeggen dat het al storm loopt.

20-9-1952 * 27-3-2021

En wederom moesten wij afscheid

nemen van één onzer bestuursleden

van de Dorpsvereniging ‘De Coorndijk’. Nadat recentelijk
onze Penningmeester Beel v.d. Wagt plotseling kwam te

overlijden trof ditzelfde lot nu ook ons zeer gewaardeerde en actieve bestuurslid Wim van Eijk. Hoe onverwacht
kunnen dergelijke gebeurtenissen toch allemaal gaan
en dat nog niet eens aan corona.

Wim was van meet af aan altijd een betrokken en

bevlogen persoonlijkheid in ons team die zeer actief
was om de belangen van onze dorpsbewoners te

behartigen. Samen gaven wij ook presentaties bij de

Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (ZHVVKK),
deden wij ook beroepsprocedures bij het Waterschap
i.v.m. het afsluiten van de Spuiweg, maakten wij ons
ook vele malen sterk voor de aanleg van een veilig

fietspad tussen Piershil en Goudswaard en Wim maakte,
als vertegenwoordiger van onze Dorpsvereniging,

ook menige vergadering mee in onze zogenoemde

‘Klankbordgroep Leenheerenpolder’. Hierin was Wim in

het bijzonder toegespitst op een deugdelijke ontsluiting
via nieuwe de aan- en afvoerwegen

We zijn nu zo’n drie maanden actief en hebben al
heel wat bestellingen weggewerkt. Zelfs in België zijn
we ontdekt en pas geleden ging ons eerste pakket
daadwerkelijk de grens over!
Wij bieden op dit account van alles aan, van speelgoed
tot woonaccessoires, boeken en gereedschap tot
babyuitzet en collectorsitems. Ook hebben we al heel
wat acties achter de rug, zoals ‘Vintage Friday’, een week
lang ‘alle artikelen 50% korting’ en ‘alle artikelen voor
maar 2 euro’.
Bent u nieuwsgierig geworden en/of heeft u interesse?
Neem dan snel een kijkje op www.instagram.com/
kringloopgoudswaard en volg ons account!
De lijntjes met het Hoekie zijn hierdoor voor de klant
ook weer een stuk korter geworden. Vanaf nu kunt u
niet alleen op woensdagochtend en zaterdagochtend
in de winkel bij ons terecht, maar kunt u ons gewoon
iedere dag (behalve zondag) bereiken via dit account.

herstellende van een hartklep operatie en dan opeens

Bent u al maanden op zoek naar een rookservies, heeft
u echt behoefte aan wat vintage blikken op de plank of
zocht u nu net dat leuke hang- of wandlampje? Linda en
Maria gaan graag voor u op zoek naar kringloopgeluk
in de winkel.

allen maar natuurlijk nog eens te meer voor zijn naaste

Acties en rommelmarkt Dorpskerk

rondom Goudswaard.

Wim was relatief nog een jonge vent van 68 jaar en is

helaas niet oud mogen worden. De laatste tijden was hij
dat onverwachte bericht. Een enorme schok voor ons

familie, vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hun
ontzettend veel sterkte bij dit grote en dierbare verlies

en de kracht om dit gemis te dragen en weer verder te
kunnen gaan.

U begrijpt dat ook onze Dorpsvereniging zich zwaar

aangeslagen voelt na het verlies op zo’n korte termijn

van twee onzer bestuursleden en steunpilaren. Wij zullen
hem eveneens herinneren als een bevlogen man die
altijd klaar stond om zijn krachten en creativiteit in te

zetten voor de inwoners van ons dorpje Goudswaard,
maar we missen ze zeer.

Drive-in 13 maart 2021, Dorpskerk Goudswaard
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Helaas hebben we dit jaar weer het besluit moeten
nemen om geen rommelmarkt te houden. In januari
beginnen we altijd met de voorbereiding, maar gezien
het hoge aantal besmettingen wat er toen was hebben
we alvast de knoop doorgehakt.
Daarom hebben we ook dit jaar weer een drive-in
met onder andere groente en fruit, waarvan de flyer
inmiddels huis-aan-huis is bezorgd.
Normaal gesproken gingen we in maart altijd huisaan-huis met de verkoop van violen en hortensia’s.
Deze keer hebben we dat anders gedaan: we hebben
een drive-in georganiseerd voor de verkoop van
de bloemen. Het was fijn om zoveel dorpsgenoten
(en mensen uit de buitengebieden) te zien en de
betrokkenheid te merken.
De violen en hortensia’s zijn in de auto gezet, er kon
een praatje worden gemaakt en het was gezellig. Wat
het extra leuk maakt is dat we af en toe langs de tuinen
lopen en op die manier nog steeds kunnen genieten van
de actie die er in maart is geweest.

Veel zien veranderen in 60 jaar
60 jaar op één en hetzelfde adres wonen! Ja het bestaat echt. Adrie de Heer - de Bruin is hier het levende bewijs van.
Als derde kind in het gezin is Adrie in 1937 geboren en

opgegroeid in een Christelijk gezin aan de Oudendijk.
Een geboren Goudswaarder dus. Zowel de oorlog en

watersnoodramp heeft zij meegemaakt maar is hier,
God dank, goed doorheen gekomen.

Mw de Heer verteld: Na acht schooljaren te hebben

doorlopen, zowel in Goudswaard als in Piershil waar wij
door de evacuatie terecht waren gekomen, moest ik

gaan werken op het land en in de tuinderij van Dirk Boer.
Later werkte ik nog voor korte tijd in de visfabriek van
Koen Visser in Oud-Beijerland.

Op mijn 17e werd ik dienstmeisje en later kindermeisje bij
de familie Dokter Tol. In 1956 ben ik gehuwd en kregen

wij een huisje aan de Dorpsstraat naast opa Willem de

Bruin. Voor het huisje betaalde wij 3 gulden per week of
wel 1 euro en 35 eurocent per week.

Als wij dachten dat wij daar zomaar konden gaan

wonen hadden wij het goed mis. Eerst moesten wij

met behulp van Wethouder Leen Stolk, van woning

ruilen. Er moest namelijk eerst een Goudswaarder naar
Piershil verhuizen voordat er een Piershillenaar naar

de waslijnen vol met heldere witte wasjes. In totaal heb

lukte en zo kwam het dat ik weer kon komen wonen op

alleen na het overlijden van mijn man.

Goudswaard kon komen, zo ging dat toen die tijd. Het
mijn geboortegrond Goudswaard.

ik er 60 jaar met plezier gewoond waarvan de laatste 25

Uiteindelijk is er door de jaren heen veel veranderd. Ik

heb veel mensen zien komen en gaan, veel goede buren
gehad waar ik ook veel hulp van heb ontvangen, zeker
toen ik ouder werd. Uiteindelijk werd het voor mij beter
om de rust op te gaan zoeken en zodoende kwam de
kring rond want afgelopen jaar ben ik uit mijn huisje

aan de Zahnweg gegaan en weer terecht gekomen in
Piershil. Daar woon ik, ook met groot genoegen, in een
fijne seniorenflat dicht bij mijn dochter. Terugziende
heeft de Heere God mij altijd geholpen, Hij bracht

daarvoor mensen op mijn pad. Daar ben ik God en u,
heel dankbaar voor.

Een hartelijke groet van A. de Heer - de Bruin
Helaas, na 4,5 jaar wonen in het huisje aan de

Een andere, ook al heel lang wonende buur, vertelde

om plaats te maken voor de bouw van de huidige

vertelde hij; buurman de Heer ging vaak op snoeken

Dorpsstraat moesten de huizen worden afgebroken
Prins Bernhardstraat die van de Dorpstraat tot aan de
Burgemeester Zahnweg gebouwd moest worden.

We schoven dus een eindje op naar de Burgemeester

Zahnweg nummer 34. Die huizen waren nog vrij nieuw
en werden hoofdzakelijk bewoond door gezinnen.

Kinderen trouwden er uit huis en ouders werden oud

in hun huisjes. Het was een keurige straat met ijverige
bewoners die hun straatje letterlijk schoonveegde en

hun tuinen netjes onderhielden. Iedere maandag hingen

dat hij zich die begintijd nog goed kon herinneren. Zo
vissen aan het Binnenspui. Na een goede vangst
werden de snoeken aan de waslijn gehangen en

gefileerd, dat was een wasje van een heel andere orde
dan de maandagse was. In onze tijd wordt een open

haard stoken helaas met argusogen bekeken en niet
altijd meer in dank afgenomen… buurman De Heer

daarentegen had in zijn achtertuin een vuurton staan
waar hij met regelmaat zijn paling rookte… de buren

vonden het heerlijk en hapte graag een palinkje mee,
dat waren nog eens tijden…
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Uit de Leeuwarder Courant van maandag 28 april 1969:

Ergens in Nederland moet een hele ouwe staan...

"Kom maar kijken"
zei de heer Schelling in Goudswaard

Een leuke, onverwachte reactie op onze
advertentie (u ziet ‘m hiernaast) van
enkele weken geleden. De heer Schelling
had zo’n stokoude wasmachine. We
werden nieuwsgierig. En ja hoor. Op nummer 77 van
de Goudswaardse Molendijk vergaten we even alle
hypermoderne wasapparaten. Want daar stond een
prachtexemplaar uit 1925! Een feilloos onderhouden,
44 jaar oude wasmachine. Waarmee mejuffrouw
Schelling nog elke week haar was-voor-6-personen
hagelwit wast.
Een machine met een rijk "verleden”. Want de heer
Schelling vertelde dat deze curiositeit zonder schade
de oorlog doorkwam en tijdens de watersnood van
1953 gedurende 4 weken onder water stond.
De heer Schelling: "En kijk nu eens naar zo’n trommel.
Nog net zo gaaf als toen we ‘m in 1925 kochten."
Juffrouw Schelling:
"Een fantastische
machine. Af en toe een
druppeltje olie. Dat
is alles. Ik zou ‘m niet
meer kunnen missen."
Kunt u zich voorstellen,
dat wij ’t leuk vonden
zo onverwacht een
kerngezonde voorloper te ontmoeten van de
hypermoderne Erres Wasautomaten? Mocht u meer
willen weten over die Erres apparaten... Bekijk dan
eerst de advertentie hiernaast nog eens. En stap
vervolgens naar uw handelaar. ’t Is de moeite dubbel
en dwars waard.

Een stokoude Erres wasmachine. Of ie nog draait?
Geen idee. Kom daar maar eens achter, als je in de
loop van 50 jaar duizenden en duizenden gezinnen
aan een wasmachine geholpen hebt. Betrouwbare
wasmachines. Die dagelijks overal in ons
land hun nuttige werk doen.
Een brok ervaring van zo’n 50 jaar...
Wat we daar nu mee doen?
Volautomaten maken. 4 prachtige
machines die met al uw waswensen
rekening houden. Een Tombomatic
ontwerp: wasautomaat,
aangebouwde - aparte centrifuge. Zonder
centrifuge heet het
model Ecomatic. En
wie iets goeds maakt
kan soepel zijn met de
garantie: 2 jaar op
alle onderdelen!
U zou eens bij uw handelaar binnen
moeten lopen. Kunt u zien hoe ’n Erres er in
werkelijkheid uitziet. Hoe mooi hij is en hoe degelijk.
En dat allemaal door de jarenlange ervaring. Plus het vertrouwen van
heel Nederland. Toch blijven we ons afvragen, waar die stokoude Erres
wasmachine staat...

Koffiegenoten

Het was goed om elkaar weer te

Daarom willen wij het rooster

Wij hebben de

onzekere winter. Al hebben we niet
stilgezeten deze winter: kaarten

ochtenden in de zomermaanden:

draad weer
opgepakt en

zien en spreken na een lange en

schrijven, rondje bellen, amaryllisbol
bezorgen, met soep langs de deur...

elke maand hebben we geprobeerd

aanvullen met 2 extra koffie-

D.V. woensdag 7 juli en woensdag

4 augustus. Tijd: 10.00 tot 12.00 uur.
Loctie: Rehoboth, Julianstraat 27.

onze eerste

om iets te verzinnen.

Bent u van plan om te komen? Laat

koffieochtend

Maar wij mensen kunnen niet zonder

nog niet aan? Wij hebben daar alle

was op 12 mei

contacten en zijn we dankbaar dat,

2021 een feit!

gehouden kunnen worden.
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op dit moment, de koffieochtenden

u verwennen door ons! Durft u het
begrip voor!

Dini en José (voor info: 0186-691007)

Glasvezel in de gehele
Hoeksche Waard

Pure schoonheid met
schilderij in blauw

Wellicht heeft u de brief van E-Fiber al ontvangen, maar

“Wat een mooi dorp”. “Heerlijk durpie” etc...
De mening over het dorp deel ik.

mocht u het gemist hebben: E-Fiber heeft samen met
de Gemeente Hoeksche Waard een samenwerkings-

overeenkomst getekend om de gehele Hoeksche Waard
te gaan voorzien van glasvezelbekabeling. De aanleg

van het glasvezelnetwerk wordt gratis uitgevoerd voor
iedereen die zich aanmeldt voor of tijdens de aanleg.
U betaalt dus alleen voor uw internet, televisie en/of

Ik geef me soms ook over aan het “Carpe Diem” van Horatius en
geniet dan van het moment en ben met mijn gedachten in mijn
geboortedorp. Probeer dan de oude situatie te idealiseren, laat
weg wat stoort en schep een beeld dat ik bij voorkeur zie.

telefoonabonnement.

In de periode van mei 2021 tot december 2023 zal E-Fiber
in samenwerking met aannemers BAM en Spitters de

glasvezelkabels gaan aanleggen in de gehele Hoeksche
Waard inclusief alle buitengebieden. In Goudswaard is
de planning dat dit zal worden uitgevoerd tussen mei
2022 en februari 2023.

Het monochroom schilderij in blauw van de haven (beeld jaren
50 en 60) is zo ’n voorbeeld. De oude foto’s verbergen veel
moois en ik heb geprobeerd dat in een schilderijtje te vatten.
Die eindpaal van het GEB geeft aan dat hier de bewoonde wereld
stopt, maar daar achter ligt een wonderschone vrijheid van de
griend, het oude voetbalveld en de route naar de visfabriek.

Sunteam Automatisering uit Oud-Beijerland is hier

in een vroeg stadium bij betrokken geraakt doordat

diverse providers op zoek waren naar verkooppunten
voor de internet, televisie en telefoondiensten op dit
nieuwe glasvezel netwerk.
Na gesproken te hebben

met verschillende providers
heeft Sunteam besloten

samen te werken met de

provider TriNed en hiervoor
de handelsnaam HWFiber

Ondanks de verschillen in architectuur en bestemming bestaat
er een volledige harmonie tussen de gevels. Ze geven rugdekking
aan de meerpalen en staan als pronkjuwelen aan de haven. Pure
schoonheid.
Dan komt Marja binnen en zegt: hé “Van Gogh” kom je eten?
Ze kijkt rond in mijn “atelier” en ziet de “blauwe” haven van
Goudswaard op de ezel staan. Ik ben benieuwd naar haar reactie,
want niet alles wat ik teken en schilder kan haar goedkeuring
wegdragen! De reactie valt mee: “leuk doekje”, maar waarom
blauw?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Deze vraag werkt ontnuchterend en ik realiseer me dat ik niet
heb gekozen voor de kleur blauw, maar voor de toestand. De
toestand waarin ik, in mijn jeugdige overmoed, soms verkeerde
bij het verlaten van het linker pand!

www.hwfiber.nl

Waar denkt u aan als u terugkijkt?

te gebruiken.

Arie Hoogvliet

WhatsApp Buurtpreventie Goudswaard
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.
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Nieuwbouw in Goudswaard
Het heeft even geduurd, maar nu heb je ook wat. Ik

De Dorpsvereniging Goudswaard (DVG) zet zich in

Gaesbeekstraat/hoek Molendijk. Helemaal klaar,

organiseren van activiteiten. De Dorpsvereniging zet

bedoel de nieuwe woningen aan de Van
opgeleverd en bewoond.

De bouw is, ondanks corona, vlot verlopen, en alle huizen
waren snel verkocht. Dat moet ook voor de aannemer
Gebrs. Hooghwerff B.V. uit Strijen wel een aangename
verrassing zijn geweest.

Hoewel we ons dorpshuis geweldig missen, is dit hoekje
van Goudswaard een aantal leuke en mooie huizen

rijker. Zo vlak bij de entree van ons dorp is het een mooi
plekje geworden, en daar zijn we blij mee.

Inmiddels heeft de firma De Regt alweer veel grond

verzet voor een nieuw stukje uitbreiding, nl. het laatste

voor de inwoners van Goudswaard door o.a. het

zich ook in voor het wonen in Goudswaard op zich.

Deze taak is weggelegd voor de Werkgroep Wonen

van de Dorpsvereniging Goudswaard. Deze Werkgroep
denkt en praat mee met o.a. de nieuwbouwplannen

aan de noordoostzijde van ons mooie Goudswaard. De

commissie Wonen rapporteert aan het dagelijks bestuur
van de Dorps Vereniging Goudswaard. Bij de Werkgroep
Wonen zijn enige tijd geleden vacatures ontstaan.

Daarom is het verzoek aan, met name jonge inwoners

van Goudswaard zich aan te melden om lid te worden

van de werkgroep Wonen. De werkgroep voor wonen in
Goudswaard.

stukje van plan Goudswaard Noordoost, oftewel

Meld u daarom aan bij de voorzitter van de Werkgroep

neergelegd op de plaats waar huizen zullen worden

691196. U bent van harte uitgenodigd een vergadering

het verlengde van de Rietakker. Er zijn hoge ruggen

gebouwd. De bedoeling is dat de grond daar wat gaat
inzakken (zetten) ter voorbereiding op de bouw.

Wonen; Marina Groeneweg op 06-30774391 of 0186bij te wonen.

Deze graafwerkzaamheden zijn bedoeld voor de
nieuwbouw van ca. 25 woningen.

Er is plaats voor vrijstaande woningen, senioren

woningen en sociale huur woningen. Om in aanmerking
te komen voor een woning op deze plaats is het van

belang dat u z.s.m. contact op neemt met de gemeente
Hoekse Waard om u in te laten schrijven voor een
perceel grond of woning.

Nieuwbouw van Gaesbeekstraat

U kunt mailen naar de Gemeente Hoeksche Waard. Het

mail adres is: carla.dam@gemeentehw.nl of bel naar de
gemeente Hoekse Waard op 088-6473647.

In de loop van dit jaar zullen de plannen verder worden
uitgewerkt, en wij verwachten dat de gemeente

Hoeksche Waard ons als inwoners nog wel een keer zal
uitnodigen om de definitieve plannen te bekijken. De
start van de bouw is gepland voor volgend 2022.

Uitbreiding Rietakker bouwrijp gemaakt
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Doorkijkje naar de molen

Nog even terug naar Gerritje
Naar aanleiding van het artikel over “Naar Gerritje” van
de heer A. Hoogvliet in Polderpraat 49 van april 2021
het volgende:
In dit artikel staat dat de familie van Lijnschoten
oorspronkelijk van de Nieuwendijk kwam. Echter de
familie van Lijnschoten kwam van Goudswaard en
woonde aan de Nieuwstraat. Mijn overgrootvader
Jan van Lijnschoten is geboren in 1877 in Vuren
(Gld). Hij trouwde op 30 maart 1899 met Cornelia
Rietdijk uit Goudswaard. Mijn overgrootmoeder is
geboren in 1875 in Goudswaard. Vanaf hun trouwen
hebben zij in de Nieuwstraat gewoond. Later hebben
zij een woning laten bouwen aan de Burgemeester
Zahnweg. Mijn overgrootouders kregen 5 kinderen t.w.:
Gijsbertus , Gerritje (geb. 14 augustus 1900), Filippus,
Hendrina en Bertha. Gerritje was het 2e kind van mijn
overgrootouders. Gerritje was een
zus van mijn grootvader Gijs van
Lijnschoten en dus een tante van
mijn moeder Dirkje Groeneweg
- van Lijnschoten. Tante Gerritje
heeft voor de 2e wereldoorlog
wel enige tijd op de Nieuwendijk
gewoond. Zij was toen getrouwd
met de heer Schippers. Hier is
zij van gescheiden en voor de 2e
wereldoorlog weer in Goudswaard
gaan wonen. Gerritje had 1
dochter die Annie van Leenen
heette en getrouwd was met Koos
van Leenen die kaas grossier was.
Zij woonden in Oud-Beijerland.
Hier kwam ik als kind regelmatig met mijn ouders.
Tante Gerritje woonde toen in Goudswaard aan de
Dorpstraat waar zij haar snoepwinkel had.
Zelf ben ik geboren in 1958 op de Nieuwendijk en
heb tante Gerritje van Lijnschoten goed gekend. Zij
kwam regelmatig op visite bij mijn grootouders aan
de Nieuwendijk. Op 14 augustus was zij jarig. Mijn
vader bracht dan met de auto mijn grootouders naar
tante Gerritje in Goudswaard. Ik mocht dan mee
naar de verjaardag. De verjaardag werd uiteraard
gevierd na sluitingstijd van de snoepwinkel. Tante
Gerritje verdiende met de snoepwinkel immers haar
boterham. Als ik daar was bleef er voor mij, voor dat
we weer naar huis gingen, altijd wel wat snoep aan de
spreekwoordelijke strijkstok hangen. Ik kreeg pas wat
snoep mee als ik plechtig beloofd had niet ondeugend te
zijn, goed zou luisteren en goed op zou passen. Anders
kreeg ik “grommes”. Het woord “grommes” betekende
straf. Door niet ondeugend te zijn voorkwam ik
“grommes”. Zo luidde het advies van tante Gerritje.
Tante Gerritje refereerde dan aan een strafbaar feit wat
ik bij haar had begaan toen ik op de kleuterschool aan
de Julianastraat in Goudswaard zat. De kleuters van

de Nieuwendijk, waar geen kleuterschool was, gingen
naar de kleuterschool in Goudswaard. De kinderen
bleven daar de hele dag en aten ook op school. Bij het
eten werd melk gedronken. Deze melk werd elke dag in
flesjes door de melkboer bij de kleuterschool afgeleverd.
Deze melk moest natuurlijk betaald worden. Hiervoor
kreeg ik op gezette tijden een enveloppe mee naar
school waar het “melk geld” in zat.
Op een gegeven moment, toen het melkgeld weer
betaald moest worden, kwam ik op het idee om tegen
Juffrouw Maasdam, de kleuterschool juffrouw te
zeggen, dat ik geen melkgeld mee gekregen had. Mijn
moeder was het vergeten mee te geven heb ik gezegd. In
werkelijkheid had ik het geld wel mee gekregen. Mijn
doel was het geld elders te besteden door het kopen van
snoep bij tante Gerritje in de snoepwinkel. Dit gebeurde
tussen de middag. Eenmaal bij
tante Gerritje aangekomen werd
door mij een flinke bestelling
gedaan bestaande uit trekdroppen,
zuurtjes, toverballen, snoep
kettingen e.d. Tante Gerritje keek
mij al argwanend aan en vroeg aan
mij of ik jarig was. Ja, ik ben jarig
antwoorde ik. Met een grote zak
snoep liep ik al snoep uitdelend
aan mijn klasgenoten weer terug
naar de kleuterschool.
Tante Gerritje vertrouwde het
niet. Een blik op de kalender
vertelde haar dat ik helemaal
niet jarig was. Hier klopte iets niet. Ik was veel later
pas jarig. Nog voor dat ik weer bij de kleuterschool
was kwam een boze juffrouw Maasdam al naar mij
toe gelopen en sommeerde mij op luide toon het over
gebleven snoepgoed weer in te leveren bij tante Gerritje.
Tante Gerritje wachtte mij al op bij de deur van haar
snoepwinkel en nam mij zwaar onder vuur over het
gepleegde strafbare feit.
Eenmaal weer terug op de kleuterschool heb ik geloof ik
de hele middag in de hoek gestaan. Ik durfde bijna niet
naar huis. Maar, de verwachte straf van mijn moeder
viel mee. Tante Gerritje had mijn moeder al laten weten
wat er gebeurd was en dat zij en juffrouw Maasdam mij
al genoeg gestraft hadden. Hiermee is waarschijnlijk een
week binnen zitten na schooltijd voorkomen.
Tante Gerritje heeft nog enige tijd aan de Willem
Alexanderstraat gewoond. Dit kwam doordat haar
snoepwinkel ergens in 1967 gesloopt werd en zij inmiddels ook AOW kreeg. Gerritje van Lijnschoten is
overleden in de Egmondshof in Oud-Beijerland naar ik
meen in de zomer van 1980.

Bert Groeneweg
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Wonen met zorg en groepswonen.

Thuis in zorg
Woonzorgcentrum Heemzicht
Voorstraat 26
3265 BV Piershil
Tel. 0186 693122
info@heemzicht.nl
www.heemzicht.nl

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.

A A A A A A A A A

Onderhoud en reparatie
Uitsluitend kwaliteitsproducten
In- en verkoop van auto’s
Aantrekkelijk geprijsde banden
Airco service en reparatie

4-seizoenenband leveren voor bestel-wagens.

De Sailun Commercio 4 Seasons

Glasschadeherstel
Onderhoud aan young- en oldtimers
Sportuitlaten op maat gemaakt
Haal- en brengservice of gratis
vervangend vervoer (in overleg)

Molendijk 90
3267 AM Goudswaard
0186 69 37 37 / 06 55 83 57 85
info@autobedrijfvoigt.nl
www.autobedrijfvoigt.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 18:30 uur.
Zaterdag van 9:30 tot 14:30 uur.
Avonden in overleg, zondag gesloten.
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Wij kunnen u sinds kort een goede budget

Deze band biedt uitstekende remprestaties
op droge, natte en besneeuwde wegen.
Ook heeft hij een hoog kilometrage. Door de
zijwandbescherming gaat de band niet snel
kapot wanneer er een stoepje geraakt wordt.
Sinds deze maand hebben we ook all season
banden van het budgetmerk Black Arrow in
ons assortiment. Banden met veel grip en
veiligheid in alle omstandigheden voor een
zeer aantrekkelijke prijs.
Vraagt u gerust vrijblijvend om een offerte.

UNIEK RUSTIEK

Een jonge ondernemer die graag unieke producten maakt met een rustiek karakter.

Beste dorpsgenoten,
Wat startte als een actie om geld

Nu ontwerp en verkoop ik allerlei

Met veel plezier heb ik al een aantal

project in 2017, was uiteindelijk de

interieur. Waaronder wandborden

Mocht je op zoek zijn naar een uniek

op te halen voor een vrijwilligers

aanleiding voor de start van mijn
eigen onderneming in 2020.

Ik ging in 2017 met een groepje
meiden naar Malawi om vrij-

producten die passen bij ieder
van steigerhout met (Bijbel)

teksten/tekeningen naar wens,

posterhouders (massief eiken) en
lijsten (massief eiken).

willigerswerk uit te voeren. Als groep

Maar ook souvenirs om cadeau

om projecten in Malawi op te zetten

bijvoorbeeld aan herinneringsboxen,

zamelde we van te voren geld in
en uit te voeren. Om geld in te

zamelen verkocht ik tekeningen en
teksten op houten wandborden. Ik

aan een ander of aan jezelf. Denk

kaartenhouders, kaarten (huwelijk/
geboorte/felicitatie) en posters.

verkocht een groot wandbord aan

Door gebruik te maken van speciale

opnieuw contact met mij met de

wens gemaakt worden op de

een klant. In 2020 nam deze klant

vraag of ik wandborden kon leveren
voor zijn webshop. Deze vraag was
voor mij het duwtje in de rug om

mij in te schrijven bij de Kamer van
Koophandel.

leuke producten mogen ontwerpen.
product of cadeau, neem dan

gerust contact op! Ik denk graag
met u mee en ga met u op zoek
naar mogelijkheden.

Via de mail ben ik te bereiken:
lisa-spaans@outlook.com

De producten die ik verkoop zijn

voornamelijk terug te vinden via

mijn website en op social media:

pennen kunnen de teksten naar

• Website: UniekRustiek.etsy.com

houten producten. Hoe leuk is het

• Facebook.com/UniekRustiek

dat u een herinneringsbox hebt met

• Instagram.com/Uniek_Rustiek

de naam van uw kind erop? Of wat

Creatieve groet,

trouwtekst of favoriete spreuk erop?

Lisa Spaans – de Vries

dacht u van een wandbord met uw

Klacht of
melding
over uw
omgeving

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.
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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
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Wat was
het koud!
Na 7 warme lentes was de lente

en situaties in welke vorm dan ook,

door onze jeugd. Dit is natuurlijk

fijn dat wij hier in alle rust en vrede

Wij doen dan ook een beroep op de

wat is het dan bijzonder, mooi en

naar deze pracht kunnen kijken en

luisteren en er van mogen genieten!

van 2021 een koud voorjaar, maar

Als we het dan toch over bloemen

er in maart nog strenge tot zeer

de prachtige ronde bloembakken

niet zo koud als in 2013. Toen was
strenge vorst. Ook dit voorjaar
was er nog lang nachtvorst,

menig aangeschaft plantje voor

Moederdag is gesneuveld! Maar

daar kwam hij dan toch, eind mei…
de zon. Heerlijk! Weldadig om je in
te koesteren ;)

De geluiden buiten de sfeer en

aanblik veranderen per direct van

hebben, heeft u ze al opgemerkt,

ongehoord en ongewenst gedrag!

ouders om dit te bespreken met hun
kinderen. Wij als opvoeders hebben
de schone taak hen dit te leren

ofwel áf te leren! Hartelijk dank voor
uw begrip hiervoor.

op het pleintje voor de Dorpskerk

Als laatste vermelden wij dat wij met

schitterend gevuld met kleurrijke

plaatsen van de bloementorens

en boven aan de Molendijk? Weer
planten, de vaste boompjes erin

zijn netjes gesnoeid, er is weer heel
veel werk in gestopt door Ronald

Huis, dank daarvoor! Al met al weer
een verrijking van onze, zo mooie,

leefomgeving hier in Goudswaard.

smart zaten te wachten op het terug
aan de Molendijk bij de ingang van
ons mooie dorp. Door het koude

voorjaar zijn deze later dan normaal
geplaatst. U kunt ze, naar we hopen
een zomer lang, van dichtbij gaan
bewonderen.

stilletjes, grijs en sip naar vrolijk, licht

Helaas moeten wij ook een kant-

Ook hier een kanttekening, een

hun keeltjes en zingen het uit,

Namelijk, in april van dit voorjaar,

deze weg de verzorgers van de

en kwetterend. Vogeltjes schrapen

tortelende duifjes zitten kroelend op
een dak, ijverige zwaluwen vliegen

af en aan werkend aan hun nestjes
en kwakende kikkers maken het

tekening zetten bij dit schrijven.

zijn de bloemen in de bloembak

op het pleintje aan de Dorpsstraat,
eruit gehaald en er naast gegooid

positieve, namelijk willen wij langs
torens én diegene die het water ter
beschikking stelt, onze hartelijke
dank toezeggen! ERG FIJN!

gezang compleet. Ook de mensen
trekken naar buiten en laten

van zich horen. Kinderen trekken
massaal kwetterend op pad en

genieten van het buiten zijn! Buurtjes
staan gezellig bij elkaar en creëren
bankjes op de stangen onder de

bomen om maar buiten te zijn en

kwetteren uren lang, kortom, alles
komt tot leven!

Zo ook de natuur in al zijn pracht

en rijkdom met bijzondere vormen,
bloesems, kleuren en geuren!

Als we dan naar de ellende in

andere landen kijken met soms

onbeheersbare omstandigheden

Nieuwe
speeltoestellen
Costa del Spui
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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

06 5356 8077 / 06 5158 6960
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H.C. Kleijn
onderhoudsbedrijf@hckleijn.nl
De Stiel 11
3267 CA Goudswaard
06-21543848
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winst/verlies toerekening.
Totaal
€ 3.161,75 € 3.161,75 €
3.795,00 €
3.795,00 €
575,29
Nieuwe reserve wordt dus € 1.363,40 - € 1.020,10 = € 343,30
Toelichting:
Intering op het eigen vermogen van € 1.020,10 t.w. het tekort
Balans vóór winst/verlies toerekening.
op de exploitatie van 2019 en overschot € 575,29 in 2020.
Nieuwe reserve wordt dus € 1.363,40 - € 1.020,10 = € 343,30
Sommige kosten in 2020 pakken lager uit door minder activiteiten t.g.v. Corona crisis.
Intering op het eigen vermogen van € 1.020,10 t.w. het tekort
Opbrengst sponsoring € 300,- hoger door opheffingsgift van Opzoomer Commissie.
op de exploitatie van 2019 en overschot € 575,29 in 2020.
Pas voor het eerst hebben wij voor 2021 een reëel subsidiebedrag op kunnen voeren van € 5.030,Sommige kosten in 2020 pakken lager uit door minder activiteiten t.g.v. Corona crisis.
Opbrengst sponsoring € 300,- hoger door opheffingsgift van Opzoomer Commissie.
De kosten van de plantenbakken zijn in 2020 fors hoger uitgepakt.
Pas voor het eerst hebben wij voor 2021 een reëel subsidiebedrag op kunnen voeren van € 5.030,Het positieve resultaat over 2020 ad € 575,29 zal in januari 2021 aan de Algemene Reserve worden toegevoegd zodat deze gaat
uitkomen op € 918,59.
De kosten van de plantenbakken zijn in 2020 fors hoger uitgepakt.
Balans
Dorpsvereniging
'De
Coorndijk'
- NL03
0956 1483
79worden toegevoegd zodat deze gaat
Het
positieve
resultaat over 2020 ad
€ 575,29
zal in januari
2021 RBRB
aan de Algemene
Reserve
BALANS PER 31/12/2019
BALANS PER 31/12/2020
GRB op € 918,59.
OMSCHRIJVING
uitkomen

Balans Dorpsvereniging 'De Coorndijk' - NL03 ACTIVA
RBRB 0956PASSIVA
1483 79

1000 Algemene Reserve
GRB
OMSCHRIJVING
1050 Verlies of Winst afgelopen boekjaar
1100 Kas
1000 Algemene Reserve
1200 Bank
1050 Verlies of Winst afgelopen boekjaar
1400 Debiteuren
1100 Kas
1500 Crediteuren
1200 Bank
1400 Debiteuren
1500 Crediteuren
Goudswaard, 31 december 2020
als waarnemers voor B.F. van der Wagt (ex penningmeester)
Tonny Roodbol
Goudswaard, 31 december 2020
(Secretaris)
als waarnemers voor B.F. van der Wagt (ex penningmeester)
Tonny Roodbol
(Secretaris)

ACTIVA

PASSIVA

€
343,30
BALANS PER 31/12/2020
€ PASSIVA
575,29
ACTIVA

€

343,30

€ 1.363,40
€ 1.020,10-

€

918,59

€
€

343,30
575,29

€
€

343,30
343,30

€

343,30

€
€

918,59
918,59

€

918,59

€

343,30

€

343,30

€

918,59

€

918,59

Bas Schelling
(Voorzitter)
Bas Schelling
(Voorzitter)

BEGROTINGEN DORPSVERENIGING 'DE COORNDIJK' GOUDSWAARD

GRB
4000
GRB
4060
4100
4000
4120
4060
4140
4100
4150
4120
4200
4140
4220
4150
4250
4200
4260
4220
4300
4250
4500
4260
4550
4300
5000
4500
5500
4550
5600
5000
8050
5500
8100
5600
8500
8050
8550
8100
8600
8500
8550
8600

€ 1.363,40
BALANS PER 31/12/2019
€ PASSIVA
1.020,10ACTIVA

OMSCHRIJVING

Verlies en winst 2020

Begroting 2020

UITGAVEN
ONTV.
UITGAVEN
ONTV.
BEGROTINGEN DORPSVERENIGING
'DE
COORNDIJK'
GOUDSWAARD

Bankkosten
OMSCHRIJVING
Representatiekosten
Kosten bewonersbijeenkomsten
Bankkosten
Vergaderkosten
Representatiekosten
Porti en papier
Kosten bewonersbijeenkomsten
Drukkosten Polderpraat + flyers
Vergaderkosten
Sint Nicolaasfeest
Porti en papier
Kosten internet website
Drukkosten Polderpraat + flyers
Straatmeubulair+onderhoud
Sint Nicolaasfeest
Onderhoud bloembakken en overig
Kosten internet website
Diverse kosten (onvoorzien)
Straatmeubulair+onderhoud
Huur + kosten knutselclub
Onderhoud bloembakken en overig
Verzekeringen
Diverse kosten (onvoorzien)
Kosten Diverse Dorpsactiviteiten
Huur + kosten knutselclub
Koffiegenoten statiegeld actie Coop
Verzekeringen
Dorpsontbijt bij Louwen
Kosten Diverse Dorpsactiviteiten
Subsidie gemeente Hoeksche Waard
Koffiegenoten statiegeld actie Coop
Advertentieopbrengst Polderpraat
Dorpsontbijt bij Louwen
Opbrengst statiegeld actie Coop
Subsidie gemeente Hoeksche Waard
Opbrenst Jubileum Polderboom/dorpsaktiviteit
Advertentieopbrengst Polderpraat
Sponsors/donateurs/contributies
Opbrengst statiegeld actie Coop
Saldo Winst/Verlies
Opbrenst Jubileum Polderboom/dorpsaktiviteit
Sponsors/donateurs/contributies
Saldo Winst/Verlies

€ Verlies
114,00
en winst 2020
€UITGAVEN
107,28
ONTV.
€
€
114,00
€
70,93
€
107,28
€
1,82
€
€ 1.135,96
€
70,93
€
175,60
€
1,82
€
100,00
€ 1.135,96
€
€
175,60
€
518,85
€
100,00
€
7,50
€
€
€
518,85
€
354,53
€
7,50
€
€
€
€
354,53
€
€
€ 1.000,00
€
€ 1.533,75
€
€
€ 1.000,00
€
€ 1.533,75
€
628,00
€
€
575,29 €
€
€ 3.161,76 €
€ 3.161,75
628,00
€
575,29 €
-

€
90,00
Begroting
2020
€ UITGAVEN
150,00
ONTV.
€€
400,00
90,00
€€
150,00
150,00
€
30,00
€
400,00
€€ 1.400,00
150,00
€
300,00
€
30,00
100,00
€€ 1.400,00
€
400,00
€
300,00
€
150,00
€
100,00
€
250,00
€
400,00
€€
150,00
€€
375,00
250,00
€
€

375,00

€
€
€€
€€
€€
€

3.795,00

1.000,00
1.600,00
1.000,00
1.600,00
150,00
-

€€ 1.045,00
3.795,00
150,00

€
€

€ 1.045,00

Begroting 2021
UITGAVEN

Begroting 2022

ONTV.

€
120,00
Begroting 2021
€ UITGAVEN
150,00
ONTV.
€€
600,00
120,00
€€
160,00
150,00
30,00
€€
600,00
€€ 1.600,00
160,00
€€
600,00
30,00
120,00
€€ 1.600,00
€
150,00
€
600,00
€
500,00
€
120,00
€
250,00
€
150,00
€€
500,00
€€
450,00
250,00
500,00
€€
€
€€

450,00
1.500,00
500,00

€

1.500,00

€

6.730,00

€
€
€€
€€
€€

5.030,00
1.500,00
5.030,00
1.500,00
200,00
-

€
€

6.730,00
200,00

€€
€

UITGAVEN

€
€€

450,00
1.500,00
500,00

€

1.500,00

€

6.730,00

-

-

-

ONTV.

€
120,00
Begroting 2022
€ UITGAVEN
150,00
ONTV.
€€
600,00
120,00
€€
160,00
150,00
€
30,00
€
600,00
€€ 1.600,00
160,00
€
600,00
€
30,00
120,00
€€ 1.600,00
€
150,00
€
600,00
€
500,00
€
120,00
€
250,00
€
150,00
€€
500,00
€€
450,00
250,00
500,00
€€
€
€
€€
€€
€€

5.030,00
1.500,00
5.030,00
1.500,00
200,00
-

€
€

6.730,00
200,00

€€

-

-

€

-

In 2020 is de exploitatie toch nog positief geëindigd omdat wij door
corona omstandigheden
niets meer€konden
doen op€het dorp
en geen
konden houden.
€ de
3.161,76
€ 3.161,75eigenlijk
€
3.795,00
3.795,00
6.730,00
€ ledenvergaderingen
6.730,00 €
6.730,00
€
6.730,00
Indien de omstandigheden ons toelaten willen we nog wel het een en ander organiseren in dit lopende jaar 2021 waarvoor we overigens nog geen subsidie hebben ontvangen.
In 2020 is de exploitatie toch nog positief geëindigd omdat wij door de corona omstandigheden eigenlijk niets meer konden doen op het dorp en geen ledenvergaderingen konden houden.
Goudswaard, januari 2021
Indien de omstandigheden ons toelaten willen we nog wel het een en ander organiseren in dit lopende jaar 2021 waarvoor we overigens nog geen subsidie hebben ontvangen.
Bert Groeneweg
Goudswaard, januari 2021
(Penningmeester)

B. Schelling
(Voorzitter)

Bert Groeneweg
(Penningmeester)

B. Schelling
(Voorzitter)
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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 VERS ZOMERFRUIT EN ZOMERGROENTEN

• Lekker vers zomerfruit: aardbeien, nectarine's, perziken, enz...
• Hollandse zomergroenten: postelein, bloemkool en spinazie
• 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 augustus 2021!

Colofon

Redactie: t.roodbol@chello.nl

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.
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Vormgeving: Laurens Melissant

