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BESTE DORPSGENOTEN

Bezoek ook onze website

www.coorndijk.nl

Wederom een nieuwe Polderpraat met het laatste nieuws. Ons is

Werkgroep

Wonen Goudswaard

Werkgroep Wonen Goudswaard is

onderdeel van de Dorpsvereniging.

opgevallen dat van het nieuw geplaatste bankje aan de Westdijk ter
hoogte van de ingang naar de Leenheerengorzenpolder regelmatig
gebruik wordt gemaakt. Dat doet ons deugd uiteraard.

Deze werkgroep denkt en praat mee

Dit bankje is geschonken door de Schilperoort Foundation uit de

de noordoostzijde van Goudswaard.

staat zijn om de gorzen in te trekken waar zij in vroeger jaren, voor hun

met o.a. de nieuwbouwplannen aan

Ook wordt er met HW Wonen

gesproken over de bestaande

huurwoningen. Bij de werkgroep
zijn vacatures ontstaan. Mocht
u interesse hebben om mee te

denken en te praten over wonen en

woningen in Goudswaard, dan bent

Verenigde Staten omdat die vanwege hoge leeftijden niet meer in

emigratie naar de VS, vele malen hebben gewerkt als rietsnijders. Het

bankje moet alleen nog een keer officieel in gebruik worden genomen
en voorzien van een soort herinneringsplaatje. Samen met de ons

bekende Gert Schilperoort, jarenlange notaris in Oud-Beijerland, zullen

we dit gezamenlijk uitvoeren zodra de mogelijkheid zich aandient. Mede
door al die vervelende corona restricties is dit, zoals zoveel andere
dingen, allemaal wat vertraagd maar het komt goed.

u van harte uitgenodigd. Mail naar

Stapje voor stapje gaat ook de zogenoemde klankbordgroep

Marina Groeneweg 06-30774391 /

overgedragen aan Natuurmonumenten die samen met betrokken

dvdecoorndijk@gmail.com of bel
0186-691196.

Leenheerenpolder steeds verder. Onlangs is het eigendom nu
partijen een en ander verder zal gaan ontwikkelen.

Het waren moeizame jaren de laatste tijden door al die corona
omstandigheden waardoor wij helaas diverse voorgenomen

activiteiten niet konden uitvoeren waaronder ook niet de jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen van onze Dorpsvereniging. Het

laatste voorbeeld hiervan is de gezamenlijk met de IJsclub bedachte
alternatieve Avonddriedaagse voor de kinderen. Hierover leest u ook

nog een apart stukje in deze editie van de voorzitter van de IJsclub ‘De
Noorman’, Dick Boer.
Wisseling van de seizoenen
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We zijn zeer benieuwd of we dit jaar in november/december nog de

mogelijkheid krijgen om iets voor de jeugd aan de Sinterklaasviering te
kunnen doen. U hoort daar tijdig over via onze multimedia.

Rest ons nog mee te delen dat drie personen uit ons bestuur zullen

gaan opstappen t.w. Leen Voorwinden (vicevoorzitter), Tonny Roodbol
(secretaris) en Bas Schelling (voorzitter). Dit geldt voor zowel voor de

functies in de Dorpsvereniging als voor de redactie van de Polderpraat.
Conducteur op de bus
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Ze treden af per 1 januari 2022 en uiteraard wordt er in de tussentijd
gezocht naar nieuwe opvolging vanuit de zittende leden maar we

doen tevens een beroep op nieuwe mensen die hier hun schouders
onder willen zetten. Ook hebben wij nog altijd behoefte aan extra

vrijwillig(st)ers die geen bestuursfuncties willen maar wel bereid zijn

ons te helpen bij allerlei andere activiteiten zoals Sinterklaas e.d. Voor

de inhoudelijke taken kunt u altijd eerst bij ons informeren waarna wij u

graag zullen informeren. Van harte nodigen wij u uit zich aan te melden
bij onze huidige secretaris Tonny Roodbol, dvdecoorndijk@gmail.com /
Coureur Bas Burik
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t.roodbol@chello.nl of 06 1242 0122.
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UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
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
Tel.: 0186‐692900 • Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl
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E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl
Tel.: 0186‐692900 • Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
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www.allcoolkoeltechniek.nl

Nieuwe Locatie

Onderhoud
alle merken

APK

Vraag naar de
nieuwe catalogus en
aanbiedingsfolder!
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.

Pagina 2

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

Avonddriedaagse
Het leek een prachtig idee; IJsclub De Noorman in
samenwerking met Dorpsvereniging de Coorndijk

hoopte de traditionele wandeldriedaagse, die in juni

was afgelast, toch nog te kunnen organiseren dit jaar.
Op 1, 2 en 3 september zou het als nog moeten
gebeuren.

Voorzitter Dick Boer; Maar ook dit jaar gaat het

evenement niet door. Enkele weken geleden hebben
we een vergunning aangevraagd bij de gemeente.
Vervolgens kregen we echter te horen dat de

behandeling van de aanvraag zes tot acht weken zou

duren. September leek ons een prima optie. ‘s Avonds
is het dan nog redelijk licht buiten. Dat bleek door de
behandelingstermijn dus onhaalbaar.

De gemeente kwam echter wel met een alternatief.

We kregen de optie voorgelegd om een ééndaagse te

houden, met de start van de deelnemers bij hun eigen

Nieuwbouw
GoudswaardNoordoost
Om de woningen in Goudswaard-Noordoost te bouwen,
is door de gemeente een aanbestedingsprocedure

met een aantal ontwikkelaars doorlopen. De winnende
ontwikkelaar is bekend. Het gaat om De Langen & Van

den Berg uit Bergambacht. De gemeente wil met deze
ontwikkelaar een overeenkomst sluiten.

De gemeente heeft een lijst bijgehouden met

potentiële kopers. Zoals aangegeven kunnen aan

deze lijst geen rechten worden ontleend. De lijst zal
aan de ontwikkelaar worden overhandigd op het

moment dat de overeenkomst is getekend. Het formele
ondertekeningsmoment vindt eind september plaats.

Daarna zal de ontwikkelaar in overleg met de gemeente
onze inwoners volledig op de hoogte brengen van het
uitgewerkte plan.

huis. Dat vonden wij geen geslaagd alternatief,

Begin volgend jaar start de ontwikkelaar met de bouw.

mede het evenement.

Interesse in een woning?

Het is jammer, want we moeten zo een honderdtal

in een woning en heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt

want juist de centrale start bij ons clubhuis maakte

deelnemers teleurstellen. Normaliter vragen we

onze vergunning maanden van tevoren aan, zoals we
dat ook vroegtijdig voor de hele winter doen.

De gemeente is ons dit jaar enorm ter wille geweest
tijdens de ijsdagen die we hadden.

Soms zit het mee, nu zit het ons even tegen.

Wisseling van
de seizoenen

Wilt u ook graag doorgeven dat u geïnteresseerd bent
u dat mailen naar carla.dam@gemeentehw.nl. Graag

daarin expliciet aangeven dat u toestemming geeft voor

het doorsturen van deze gegevens naar de ontwikkelaar.
In de vorige Polderpraat stond abusievelijk vermeld dat

u zich in kunt schrijven voor een perceel grond. Dit is niet
mogelijk. Er worden namelijk geen vrije kavels te koop
aangeboden.

De zomer loopt ten einde, de herfst staat voor de deur, de natuur verandert
van kleur, insecten trekken zich terug, veel van 'onze' vogels vertrekken naar
het zuiden en maken plaats voor de vogels uit het noorden. Heerlijk wat een
dynamiek, nooit hetzelfde.

Het 'tafeltje dekje' schouwspel in de Leenheerengorzenpolder
vindt alweer plaats. Schitterend hoe Grote en Kleine
Zilverreigers, Lepelaars, Kokmeeuwen en andere vogels
profiteren van de drijfjacht van de Aalscholvers.

Het insectenseizoen is zo goed als voorbij en nemen we afscheid
van deze prachtige kleine zweefvliegen, het Grote Langlijf,
parend op de toppen van een bloem om te zorgen dat ze er
volgend jaar weer zijn.
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Beste lezers van de
Stichting Bibliotheek
Goudswaard,
Per 1/1/2022 zullen Ina en ik na resp. 45 en 62 jaar vrijwilliger
geweest te zijn in onze Bibliotheek gaan stoppen. We kunnen
het ons nog niet echt voorstellen maar op enig moment is dan
toch de tijd gekomen om het stokje over te geven na deze lange
estafette, om maar even in sporttermen te spreken. We hebben
dit altijd met heel veel plezier gedaan maar nu is de beurt aan
anderen om die kar te gaan trekken.
Ina is vrijwilliger geworden na ons huwelijk in 1976 en ik ben
er als jong knulletje ingerold als boekenwegzetter toen ik hier
in Goudswaard kwam wonen. Nog geen bestuurder toentertijd
want daar hadden we in formele zin nog geen behoefte aan in
die tijd want dat kostte alleen maar geld voor inschrijving in het
Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel e.d. Voor de
subsidie was dat toen ook nog niet nodig want we kregen toen
f 100,- per jaar voor de boekenaanschaf en rekenden f 0,10 per
boek aan uitleengeld. We zaten toen nog in het huidige huis waar
nu het winkeltje van de Hervormde Kerk gevestigd was.
In die periode waren de boekuitleners Leen van Ruth Bouman,
Rinus Huisman en Laurens Mastenbroek. De schoonmaak
werd gedurende het hele jaar gedaan door Saantje de Jong,
bijgenaamd het olievrouwtje tegen een vergoeding van f 10,- en
daarvoor lieten we ze dan bij uitbetaling ook altijd nog een kwitantie voor ontvangst tekenen wat voor ons een hele ceremonie
was. Soms heb ik daar nog wel wat gewetenswroeging over want
dat vrouwtje was al helemaal krom gewerkt in die tijd. Ach ja, het
waren andere tijden. Binnen stond een oliekacheltje waar je snel
hoofdpijn van kreeg en de kasten werden afgesloten met zware
spaanplaten deuren die erin gezet moesten worden.
Later zijn we verhuisd naar de oude Openbare Lagere School
die al verlaten was door de school wat mij ook duidelijk werd
toen ik er een poosje zat. Op enig moment hoorde je plotseling
een vreemd geluid wat veroorzaakt werd door een deel van het
stucwerk wat van de muren afviel. Dit werd veroorzaakt doordat
die muren tijdens de ramp van 1953 verzadigd waren met zout
water wat uiteraard zijn tol eiste na verloop van tijd.
Er was ook geen verwarming meer in de school dus ’s winters zat
ik met handschoenen aan boeken uit te lenen en de namen van
lezers en de nummers van uitgeleende boeken op te schrijven op
zogenoemde systeemkaartjes per lezer. In die tijd was er ook nog
een Openbare Bibliotheek in de school maar daar waren op enig
moment geen vrijwilligers meer voor te vinden. Ze hadden niettemin best aardige en interessante boeken waarna ik de gemeente
heb gevraagd of we die boeken konden overnemen. Welnu, daar
werd positief over beschikt maar de boeken werden wel door
de gemeente overgedragen ‘in bruikleen’. Ach, dat maakte mij
niet zoveel uit en de gemeente heeft ze nooit teruggevraagd en
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natuurlijk zijn die boeken al lang afgeschreven want we hadden
nu eenmaal niet de ruimte voor een soort antiquariaat. Toen de
sneeuw ’s winters ook binnen in de klaslokalen begon te vallen
werd er opnieuw uitgezien naar een andere locatie en dat werd
de eveneens al verlaten Christelijke school. Ook daar verbleven
wij diverse jaren samen met de toen net opgerichte Peuterspeelzaal onder aanvoering van Jannie Zuidgeest en later Ina van der
Graaf en nog meerdere leidsters toentertijd.
Inmiddels brak er weer een nieuwe fase aan waarbij we voor het
eerst een officiële gemeentelijke subsidie kregen van de toenmalige Gemeente Goudswaard. Dat was nog geen gelopen race
maar wethouder Kersten besloot positief en wij kregen dus voor
het eerst officieel subsidie zodat we meer ruimte kregen om boeken en adequate boekenkasten te kunnen aanschaffen. Echter,
ook deze school was natuurlijk met redenen verlaten door de
school en gingen zich allerlei technische gebreken voordoen op
die locatie.
Toen kwam de fusie van de voormalige gemeenten Goudswaard,
Piershil en Nieuw-Beijerland tot één Gemeente Korendijk in
1986. Vanaf dat moment ontstond een leuke samenwerking met
de bibliotheken van Goudswaard, Piershil, Nieuw- en Zuid-Beijerland waarmee wij vele dingen gezamenlijk konden gaan doen
maar ook gezamenlijk ons eerste geautomatiseerde systeem hebben laten ontwikkelen. Daar werken wij nog altijd mee tot volle
tevredenheid en een hele goede ondersteuning. Voor wat betreft
de huisvesting van de Bieb werd besloten door de Korendijkse
Raad om aan het Dorpshuis van Goudswaard een bibliotheek
aan te bouwen op het vroegere Dorpshuisplein. We hadden daar
een vorstelijke ruimte van ± 100m2 en hadden nog nooit zoveel
ruimte gehad om boekenkasten en een uitleenbalie te kunnen
realiseren. Dat is echt de toptijd geweest voor onze Bibliotheek
in Goudswaard. We hadden toen meer dan 10.000 boeken in ons
assortiment.
Zoals met alle goede dingen komt overal een eind aan. Er moest
bezuinigd gaan worden op de bibliotheken in Korendijk en onderdeel daarvan was het Dorpshuis ‘De Coorndijk’ van Goudswaard waar natuurlijk altijd nog diverse dingen waren gehuisvest
zoals de Bibliotheek, de Peuterspeelzaal, de Muziekvereniging
Volharding en de Biljart- en Klaverjasvereniging alsmede de
prikpost van de SHL (Groene Kruis gebouw) en de Fysiotherapeut Lennart van Driel. Andere verenigingen waren al eerder
naar eigen locaties vertrokken. Helaas was ons oude Dorpshuis
niet meer rendabel te exploiteren door te weinig huurinkomsten
en het achterstallige onderhoud waardoor de enige keus werd
om dit te gaan slopen.
Uiteindelijk kregen we de mogelijkheid om een lokaliteit te
betrekken in de OLS De Gouwaert samen met de Peuterspeelzaal. Op zich een creatief idee om alles te gaan vestigen in een
Multi Functionele Accommodatie (MFA) maar wij moesten
als gevolg daarvan wel ons boekenbestand tot meer dan de helft
terugbrengen maar de kosten van huisvesting werden aanzienlijk
gereduceerd. Hierdoor konden wij onze zelfstandige bibliotheek
blijven voortzetten waar wij natuurlijk blij mee waren. Ja, en
wat gebeurde er toen? Door al die vervelende corona restricties

moesten wij gaan sluiten en dat heeft voorspelbaar veel schade
toegebracht aan onze bibliotheekuitleningen wat ons nu nog
behoorlijk opbreekt ondanks dat we weer met allerlei corona
gerichte aanpassingen zijn opgestart. Gelukkig is de samenwerking met het schoolbestuur goed en zijn er een aantal mooie
initiatieven gestart om de jeugd weer aan te moedigen om meer
te gaan lezen.

Door ons vertrek ontstaan er per 1 januari a.s. toch niet ingevulde rollen binnen de vrijwilligersclub die nog moeten worden
ingevuld. Mocht uw interesse gewekt zijn dan wordt u van harte
uitgenodigd om te reageren en u aan te melden als vrijwilliger
voor onze bibliotheek in Goudswaard. U kunt dit doen door te
reageren via e-mail bas.schelling@xs4all.nl of 06 235 668 98 of
naar één van onze andere vrijwillig(st)ers.

Welnu, in deze fase zijn we nu aangeland in 2021 en leek het ons
een geschikt moment om een stapje terug te doen na zovele jaren
en het roer over te geven aan onze bestaande vrijwilligersgroep
die overigens vaak ook al jaren in onze bibliotheek actief zijn en
een groep jongere vrijwilligers die met name de schooluitleningen voor hun rekening hebben genomen. Investeren in het lezen
door jongeren vinden wij erg belangrijk en daarom zijn we ook
blij dat we dit groepje hebben kunnen aantrekken.

Doen hoor, want de continuatie van een eigen Bibliotheek op
een dorp is voor u en uw kinderen belangrijk.
Hartelijk dank aan alle lezers voor het in ons al die jaren gestelde
vertrouwen en wij hopen dat onze eigen Bieb nog tot in lengte
van jaren haar plekje zal houden in ons dorpje Goudswaard.
Ina en Bas Schelling

Verrassing voor
Koffie-Genoten…
Onverwachts hebben wij op 4 augustus jl. alsnog een
mini-uitstapje kunnen maken en wel helemaal naar
de Nieuwendijk! Daar runt Chiela Karels in het oude

dorpsschooltje “De Viking” haar theetuin en serveert zij
zelfgebakken lekkernijen.

Wij hebben genoten van het prachtige weer, de

mooie tuin, het met elkaar zijn en alle lekkers wat ons
geserveerd werd. Een echte aanrader: Theetuin “De
Viking”.

Helaas bereikte ons ook een verdrietig bericht. Mevrouw
Adrie de Heer is op maandag 23 augustus jl. overleden.
Zij is 84 jaar geworden en we kunnen wel zeggen

dat zij één van de bedenksters was van wat nu de
koffieochtenden zijn.

Wij denken aan haar terug als een stille genietster die

ons regelmatig “trakteerde” op 1 van haar gedichten. Wij
wensen haar dochter met haar gezin en verdere familie
veel sterkte toe met dit gemis.

De eerst volgende koffieochtenden zijn D.V.1 september,
13 oktober, 10 november en 22 december.
Hartelijke groeten en tot ziens!
Voor info: José Sintmaartensdijk, tel. nr. 69 10 07.
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Heemzicht, thuis in zorg

•
•
•
•
•
•

Wonen met zorg en groepswonen
Wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning
Ondersteuning en begeleiding bij alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg
Open restaurant "Bij Oma" en maaltijden aan huis
De vraag van de cliënt staat centraal
Samen op zoek naar een passend arrangement van zorg en dagactiviteiten

Woonzorgcentrum Heemzicht, Voorstraat 26, 3265 BV
Piershil Tel.: 0186-693122
E-mail: info@heemzicht.nl

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

Wij kunnen u sinds kort een goede budget
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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Website: www.heemzicht.nl

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.

Conducteur op de bus
Hieronder en stukje zoals dit geschreven is door Huib

plaatsbewijzen. Er rustte en zware verantwoordelijkheid

tramkoerier van Museum RTM

van Zuylen een visionaire blik niet kon worden ontzegd,

Dekkers en Arie Slingerland. Dit stond recent in de

In de jaren '60 van de vorige eeuw deed de RTM bewust

aan marketing, een begrip overgewaaid uit de Verenigde
Staten. Tram materieel werd gemoderniseerd en

op de schouders van de conductrice. Hoewel directeur

was het ook een baas die de dagelijkse gang van zaken

scherp in het oog hield. Uit overlevering is bekend dat de
directeur niet mals was als het saldo niet klopte.

voorzien van een ’ American Look ‘. Het bedrijf voerde

Aanvankelijk was Netta fulltime conductrice, maar door

de tram verdween, werd dit beleid voortgezet op de bus.

der tijd de dagindeling. Tijdens de spitsuren ’s morgens en

een consequent, duidelijk herkenbaar merkbeleid. Toen
Niet vreemd dat de RTM het logisch vond vrouwelijke
medewerkers aan te trekken. En niet alleen voor

kantoorwerk, maar ook voor de harde praktijk op de bus!

Men zocht vrouwen die van wanten wisten, waarschijnlijk
ook om de uitstraling van het bedrijf klantvriendelijker te
maken. Men zocht …en vond Netta Liefting!

Netta Liefting, meisjesnaam Netta Groen had niet direct
een baan bij de RTM voor ogen. Geboren en getogen

het afnemende aantal passagiers veranderde in de loop
‘s avonds op de bus en midden op de dag, in de daluren,
als lokettiste/telefoniste of administratief medewerkster
op kantoor in de Rosestraat.

Netta is van 1962 en aantal jaren bij de RTM in dienst

geweest. Daarna begon zij met haar overleden man Jo

een autorijschool in Goudswaard. Autorijschool Coorndijk
was een begrip in de Hoekschewaard.

in Goudswaard kende zij de tram goed genoeg. Indruk

Nog altijd is Netta actief op de accordeon. Zij speelt bij

voor ijscoman Aart Soeteman. Maar als meisje maakte zij

ieder jaar maakt zij met haar dochter, schoonzoon en

maakten de ijsstaven die uit de postwagen kwamen

liever samen met een vriendinnetje furore als zangduo.

'Wereldberoemd' in het westen van de Hoekschewaard.

het Hoekschewaards accordeon orkest NLS. En nagenoeg
kleindochters een Nieuwjaarsduik in het Spui.

Bij evenementen zoals Koninginnedag traden zij op

en voerden het repertoire op van Ria Valk en Anneke

Grönloh, maar ook het wat ruigere werk van Ricky Nelson.
Netta speelde de gitaar. Na haar school ging ze werken
bij de Suikerfabriek in Puttershoek. Daar werkte ze op

de suikerafdeling om suikerbrood in te pakken. Daarna

vroegen ze of ze op de loonadministratie kwam werken.
De opkomst van de Beatles kondigde andere tijden

aan. Zo ook voor Netta in de bus van Puttershoek naar

Goudswaard vroeg RTM-controleur Daan Vos haar of zij

conductrice op de bus wilde worden. Ze waagde de stap
en kwam in 1962 bij de RTM in dienst.

De dienst op de Magirus-bussen met aanhanger was
geen sinecure voor een meisje van 17 jaar. De bussen

waren op gezette tijden overvol. Om iedereen aan een
plaatsbewijs te helpen, terwijl ook de aanhanger in

de gaten gehouden moest worden, vergde en goed

humeur en lenigheid. Er kon alleen bij een halte worden
overgestapt tussen bus en aanhanger. Tijdens zo’n rit

naar de stad stapten er natuurlijk ook steeds passagiers
in- en uit. Net daar waar Netta niet was. De chauffeur

deed echter de deuren niet eerder open, dan nadat de
laatste passagier betaald had. Fooien werden samen
gedeeld. Niet alleen verkocht Netta buskaarten, maar
ook vervoersbewijzen voor de boot naar Willemstad.

Gelukkig was zij handig met de TIM-machine, een soort

koffiemolen met een zwengel, die kaartjes uitspuwde. De
blikken trommels met plaatsbewijzen waren inmiddels
geschiedenis. Aan het eind van de dienst moest de
opbrengst wel kloppen met het aantal verkochte
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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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Openingstijden:
Woensdag 09:00 tot 12:00 uur
Donderdag 09:00 tot 12:00 uur
Vrijdag
09:00 tot 12:00 uur

Polderboom 5
3267 BH Goudswaard

Wij werken uitsluitend op afspraak.

www.knippenzobijdiana.nl

 06 12 72 55 11

Wat is oud?
Oud is een relatief begrip. Als we kijken naar de aarde dan
spreken we over miljoenen jaren, bezien we onze monumentale
gebouwen (objecten) dan is er sprake van eeuwen en als mens
halen we de eeuw meer niet, dan wel. Ik stel voor dat we even
stilstaan bij de treurwilg in de tuin van de pastorie.
In mijn jeugd was deze mooie boom voor een kind altijd prominent aanwezig. Hij stond in de voortuin aan de rand van de Domineessloot, later de Willem Alexanderstraat. Hij was ontzettend
groot (breed en hoog) en beheerste de onderliggende tuin (gras
kreeg weinig licht), nam het licht weg van de woningen op het
padje en bij storm bedreigde hij huis en haard van omwonenden.
Bij stevige wind of storm schudde hij met zijn kruin en kietelde
de voortrazende wolken. Je kon de buigzaamheid van de zware
takken zien en hij stond te piepen, te kreunen en te schuren als
de zware takken langs elkaar heen gingen. Natuurlijk ontstond er
bij een storm ook schade waardoor men met klimijzers de boom
in ging om gescheurde takken te verwijderen.
Ondanks het feit dat hij niet verhuisde, veranderde de boom in
de jaren zeventig toch van status. Het Kerkbestuur gaf namelijk
opdracht tot de bouw van een nieuwe pastorie in de achtertuin
en de oude, wel gerenoveerde pastorie, werd gewoon commercieel als aantrekkelijk onroerend goed op de markt gebracht.
Uiteindelijk heeft men besloten de boom te kappen en daardoor
is een beeldbepalend element van de Molendijk verdwenen.
Het zou mooi zijn als we zouden kunnen achterhalen hoeveel
jaar deze boom daar heeft gestaan. Ik heb wat foto’s bijgevoegd
waarop de boom te zien is.

Pastorie gebouwd in 1912. Foto van 1935 met links de treurwilg.

Is de boom rechts de treurwilg? Foto uit 1912

De oudste pastorie gebouwd eind 1700 stond dicht bij de kerk,
maar foto’s uit 1900 geven geen beeld van de boom. Foto’s van
de meer naar de dijk toe gebouwde nieuwe pastorie (1912)
geven al een redelijk volwassen boom aan. Dus is hij rond 1800
geplant bij de bouw of ergens in die eeuw? En wanneer is hij en
om welke reden gekapt?
U kunt natuurlijk ook denken: “Ik word alleen warm van een
boom als hij in de open haard ligt”, dus: “Wie treurt er nu om
een treurwilg??”

Boom zichtbaar vanuit de Pr. Willem Alexanderstraat

Arie Hoogvliet

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.

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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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

Coureur
In de jaren 50 woonden wij aan de Zahnweg 4 met de familie Burik op 6 als buren.
Bas Burik (afkomstig uit Rotterdam) was
een garage op het dorp gestart aan de
Zahnweg 5 (de latere brandweergarage). Aan de Molendijk naast de “Zwarte
Schuur” aan de kant van het dorp stond
nog een woning (zie foto) daar was een
etalage voor de verkoop van fietsen.
In de jaren zestig werd een garage met
twee woningen gebouwd aan de Beneden
Molendijk. Er kwam later nog een loods
met vrijstaande woning als uitbreiding
aan de Molendijk op een deel van het
oude RTM terrein achter de Groenenbergen. De “CALTEX” benzine werd in de
loop der jaren vervangen door “BP”.
De garage had meerdere functies: het verkopen en repareren van auto’s, de verhuur
van auto’s en het taxi-rijden van klanten,
meestal naar Rotterdam. Tevens werden
er fietsen en bromfietsen verhandeld en
gerepareerd. Het taxi-rijden bestond ook
uit veel ritten van mensen naar een ziekenhuis, men kreeg dan na aanvraag een
vergoeding van het Ziekenfonds. Er zaten
soms meerdere patiënten in een auto, die
ook nog naar verschillende ziekenhuizen
moesten worden gebracht en ook weer
opgehaald dienden te worden (en dat lukte zonder computer en zonder mobiele
telefoon!).
Voor mij als 5-jarige reuze interessant,
omdat ik met buurjongen Jan Burik regelmatig in de garage in de Zahnweg kon
spelen. Daar was een echte smeerput en
liep je onder de auto’s (spannend!). Ook
die immense roldeur in segmenten was
interessant speelgoed. Het was monteur/
chauffeur Kees Waleboer die altijd wel
een leuk klusje verzon, een blikje olie,
oude bouten en moeren, steeksleutel etc.
zodat we altijd als echte monteurs, dus
onder de smeer en olie, huiswaarts keerden. De moeders waren er “dol” op.
Het mannelijk deel van de familie
Burik had wel iets met snelheid, Bas als
motorcoureur, Cock had korte tijd een
skelter. Ik herinner me nog een race bij
de loods, afgezet met strobalen. Jan had
zich als lid van Deltasport Simonshaven
op de racefiets bekwaamd. Alleen al voor

deze sportieve inzet is het mijns inziens
rechtmatig om de familie aan te halen in
“Polderpraat”.
In het schuurtje van Zahnweg 6 stonden twee racemotoren waar Bas op had
gereden in diverse straatraces en ook in
de TT van Assen. Jan en ik gingen dan
op die motor zitten, nee meer liggen, en
waanden ons dan in zo’ n race.
De liefde voor de motorsport zat diep
en toen Bas niet meer reed ging hij graag
kijken, maar Assen was op zaterdag, dus
eigenlijk een werkdag. Dan stond wel
de radio aan en luisterde men of de Brit
Geoff Duke (6x wereldkampioen) weer
had gewonnen. Maar een week later, dan
op de zondag, werd de race in Francorchamps (België -Ardennen) gehouden en
dan gingen Bas en echtgenote Marie en
mijn ouders met de auto naar België.
Men ging met zo’n Amerikaan die ik als
foto heb bijgevoegd. Veel inhoud, veel
cilinders, massa staal, geen bekrachtiging,
maar het reed als een speer. De auto had
stuurversnelling en daardoor een voorbank voor drie personen, een achterbank
voor drie personen en tussen de voor- en
achterbank nog twee klapstoeltjes, dus
acht persoons. En wij later maar oreren
over MPV, SUV, 8 persoons busjes etc. Ze
bestonden al en nog gestroomlijnd ook
en veel mooier dan die latere modellen
die overeenkwamen met een bushokje op
wielen.
Het was vroeg weg en laat thuis, de doorgaande wegen waren nog niet op niveau
en niet op elkaar aangesloten. Toen men
op een zondagavond laat weer arriveerde
na zo’n dagreis in de Zahnweg was iedereen het erover eens dat ze een prachtige
dag hadden gehad. Het was Bas die bij
het scheiden der wegen aan mijn vader
vroeg, met zijn Rotterdamse tongval en
wat bedachte spraak: “Zeg Janus…. is je
vandaag nog iets opgevallen”? Mijn vader
moest het antwoord schuldig blijven.
Waarop Bas antwoordde: “Vandaag heeft
niemand, maar dan ook niemand ons
ingehaald”.

De woning naast de “Zwarte Schuur” verbouwd tot etalage van Burik fietsen.

Amerikaanse auto, gereed voor een reclame
caravaan (ca. 1957). Hij staat voor de
woning van Zahnweg 6 (niet zichtbaar),
achter de auto Zahnweg 8 (fam. Bas Ampt)
en dan op de kop, Julianastraat 1, het huis
van de fam. Quist (Adrie en Adrie).

Bas Burik in actie bij een straatrace.
Begin jaren 50.

Bas Burik in actie bij een straatrace in Etten
Leur. Begin jaren 50.

Had hij die dag toch nog zijn “eigen race”
gereden.
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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 NIEUWE OOGST
• Hollands hardfruit, aardappelen, enz...
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!

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

Bankje aan de Westdijk ter hoogte van de ingang naar de
Leenheerengorzenpolder.

Deadline

Martha Heistek: 0610973753
Adraan den Hollander: 0651586960

Polderpraat

Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is
uiterlijk 28 november 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

