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Bezoek ook onze website

www.coorndijk.nl

Het viel niet mee om het georganiseerd te krijgen, maar uiteindelijk

lukt het dan toch. Een heuse tuintjesmarkt in Goudswaard. Enkele van
u zullen denken, wat is dat nu toch weer? Nou het wordt ook wel een
vlooienmarkt of rommelmarkt genoemd, maar dan vanuit uw eigen
voortuin.

In verband met de situatie waarin wij ons bevinden als maatschappij
moeten we zoeken naar mogelijkheden. Het organiseren van een
tuintjesmarkt is er daar één van.

Er heerste wat onduidelijkheid over de datum en het was ook een beetje
laatste moment werk, waardoor enkele van u zich afvroegen gaat het
nu wel of niet door?

Maar het lukte! Van 10:00 tot 15:00 uur was er behoorlijke bedrijvigheid
in Goudswaard, op maar liefst negentien adressen was het mogelijk

om lekker te kijken en snuffelen tussen ieders prullaria en gezellig dat
het was.

Vele suggesties en adviezen hebben we mogen ontvangen voor onder

andere een eerdere en zichtbaardere bekendmaking voor de volgende
tuintjesmarkt. Volgend voorjaar zullen we het zeker niet nalaten deze

markt nogmaals te organiseren. Doet u ook mee vanuit uw voortuin?
Tot dan!

Het is mooi geweest!
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BESTE DORPSGENOTEN
UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
IMPORT • EXPORT • CONSUMPTIE- EN POOTAARDAPPELEN
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En dan is het weer tijd voor onze laatste editie van de

Diverse door ons gewenste activiteiten in Goudswaard

gaan in het nieuwe jaar 2022. Zoals u weet zullen

restricties zoals een gezamenlijk ontbijt bij de

Polderpraat in december 2021 voordat we weer verder
echter enkele vrijwilligers gaan stoppen in het nieuwe

jaar maar er zijn gelukkig ook weer nieuwe vrijwilligers

bijgekomen zoals Denny Huijzers, Wouter Spruijt en Marja

Uit de club van de huidige vrijwilligers zal in eerste

door een zogenoemde Tuk-tuk, een Quad en een heel

instantie ook nieuwe ‘dagelijks bestuurders’ moeten
worden gekozen voor de functies van Voorzitter en

Secretaris. De Penningmeester Bert Groeneweg was
de opvolger van Beel v.d. Wagt en functioneerde al

enkele maanden in deze rol. De dorpsverenging zal

van de Sint op de boot aan de Havenkade en het
Sinterklaasfeest voor de kinderen in de Gymzaal
laten vervallen.

gehouden zal worden mits de corona omstandigheden

Sportstudio heeft geopend onder de naam Easy Active

dat mogelijk maken.

In deze Polderpraat treft u enkele afscheidswoorden

aan van onze huidige secretaris en redactielid van de

Stekelenburg die in het winkeltje naast de Coop een

om de inwoners te verleiden tot voldoende gezonde

beweging. Een welkom initiatief in deze barre corona
tijden maar ook daarna!

Polderpraat Tonny Roodbol alsmede van bestuurslid en

Recentelijk organiseerden wij samen met enthousiaste

van José Sintmaartensdijk als redactielid Polderpraat

trok en goed werd gewaardeerd.

redactielid Polderpraat Leen Voorwinden en tenslotte

inwoners nog een ‘Tuintjesmarkt’ die veel belangstelling

voor de club Koffiegenoten zet José gewoon door.

Van de Gemeente Hoeksche Waard ontvingen wij

voortaan gaan plaatsvinden via Leen Voorwinden.

Boven- en Beneden Molendijk wat rekening houdt

ook formeel per 1/1/2022 als voorzitter van deze mooie

vereniging maar dat had ik al eerder aangekondigd. Er

is nu eenmaal overal een tijd voor en de tijd van komen
is gegaan en de tijd van gaan is gekomen. Niettemin
spelen die corona omstandigheden en vooral de

een uitgebreid plan voor de herinrichting van de

met het toegenomen zware verkeer maar ook met de
snelheid van het gewone autoverkeer. Daar is goed
over nagedacht en het concept ziet er aantrekkelijk

uit. Wel moeten we nog in een kleinere groep spreken
over het resterende landbouwvervoer met enkele

belanghebbende boeren en bewoners van de Molendijk.
Dat initiatief zullen wij binnen korte termijn opstarten.

beperkte mogelijkheden om met elkaar te vergaderen

Welnu beste mensen, dit waren weer onze weder-

vergadering en ons afscheid wat gepland was tijdens

Polderpraat in 2021. Rest ons nog jullie allen goede

een hele vervelende rol waardoor onze laatste

deze bijeenkomst niet door kon gaan. We schuiven

deze vergadering dus maar even door tot betere tijden
waardoor we nu als ex bestuurders nog maar even

demissionair aanblijven. Nu is dat vandaag de dag geen

Pagina 2

mooi draaiorgel. Helaas moesten we wel het afhalen

Verder ontvingen wij nog een leuk stukje van Remco

door de Algemene Leden Vergadering die in april 2022

jaren maar dat komt best allemaal goed. O ja, en ik stop

Informeer bij uw Optidee® adviseur naar de kerstacties.

door diverse straten in Goudswaard voorafgegaan

een voorstel hieromtrent opstellen ter goedkeuring

Kortom, best veel veranderingen sinds voorgaande

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

georganiseerde Avondriedaagse, Kerstmarkt, enz. G
Gelukkig konden wij wel een Sinterklaasintocht vieren

De distributie van de krantjes over de bezorgers zal

onbekend fenomeen want dat doen ze in Den Haag met

Het mooiste
kerstcadeau koop je
bij Optidee!

Coop winkel maar ook de samen met de IJsclub

Kooman die wij hierbij van harte welkom heten.

en distributeur van de krantjes. Haar werkzaamheden

Thomas Edisonstraat 7 ● 3284 WD Zuid-Beijerland
06 20 93 47 66 ● info@jcsautos.nl ● www.jcsautos.nl

moesten wij helaas afblazen vanwege de corona

waardigheden voor deze laatste editie van de

Kerstdagen te wensen en een fijne jaarwisseling in de
hoop dat wij met zijn allen weer mooie dingen in het

belang van onze inwoners mogen gaan realiseren in het
nieuwe jaar 2022.

het kabinet al bijna een jaar.

Namens het Bestuur van de Dorpsvereniging,

Nu verder weer wat andere onderwerpen voor het

Bas Schelling

voetlicht in deze Polderpraat.

Pim Visser schreef een stukje over onze Muziekvereniging
Volharding. Daarnaast schreven onze gemeentelijke

Thomas Edisonstraat 7 ● 3284 WD Zuid-Beijerland
06 25 43 04 29 ● info@jcsservice.nl ● www.jcsservice.nl

‘regisseurs Dorpsgericht Werken’ Laura Hazewindus
en Suzanne Visser ook een stukje om zich via onze
Polderpraat te presenteren aan de leden van de
Dorpsvereniging van Goudswaard.
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Nadat de eerste dorpsvereniging werd opgeheven,

Gelukkig waren er ook, die ik maar hoefde te vragen

van secretaris van de nieuwe dorpsvereniging

of zij nog iets hadden om te vermelden. Beel van der

werd ik overgehaald om toch weer de functie

op mij te nemen. Ditmaal was het wel officiëler. Er

werden statuten via de notaris vastgesteld, en een

overeenkomst met de gemeente Korendijk getekend.

Ik heb altijd fijn samengewerkt met de voorzitters; Wim

Borsboom, Arie Visser, Jaap de Vos en tot op heden met
Bas Schelling, ook met de andere bestuursleden. Leuke

Het is mooi geweest!
Na 13 jaar deel uitgemaakt te hebben van de

dorpsvereniging heb ik besloten om per 1-1-2022

te stoppen met mijn functie als secretaris van het

bestuur van de dorpsvereniging De Coorndijk, notulist

van de Werkgroep Wonen Goudswaard en ook met de
redactie van de Polderpraat.

Het begon allemaal in 2008. Er viel toen een A4-tje bij
mij op de mat dat begon met:

Beste dorpsbewoners, Goudswaard 2020! Hebben
jullie daar weleens over nagedacht? Welke

voorzieningen heeft ons dorp dan nog? Hoe ziet de

bestrating er dan uit? En de plantsoenen? Zijn er dan
nog betaalbare woningen voor starters? Als er nu

niets ondernomen wordt verpauperd Goudswaard.

Gelukkig hebben we nu de mogelijkheid om daar wat
aan te doen, De gemeente wil graag onze adviezen/
ideeën en suggesties verwerken in hun plannen.

Om dat effectief te doen zal er in Goudswaard een

dorpsvereniging opgericht worden. Het doel is, door

naar deze bijeenkomst te gaan.

Op de bijeenkomst waar toenmalig wethouder van
Driel, het belang van een dorpsverenging aangaf,

verhalen over vroeger. Bas schelling die dozen vol foto’s
van vroeger heeft.

vonden we Laurens Melissant bereid het over te nemen.

werken. Je wilt de bewoners ter wille te zijn door hun

klachten aan te horen en dat weer te bespreken met

gemeente en HW Wonen en andere instanties, om tot

verzorgd door Leonard Boekee. Na zijn verhuizing

Waar ik, en ik denk iedereen heel blij mee is, want hij
maakt van alle tekst en foto’s een mooi geheel.

een oplossing te komen. Helaas lukt dat niet altijd. En

Een opvolgster voor mijn taak hebben we gelukkig

praten en meedenken en vooral een grote dosis humor

taak van de redactie op zich gaan nemen.

niet ieder bewoner heeft dezelfde mening, maar door

lijkt het mij toch mogelijk om allemaal dezelfde weg te
bewandelen, om de leefbaarheid en gezelligheid van
het dorp te behouden.

Ik heb leuke herinneringen aan het organiseren met

gevonden. Jolenta van de Sijde, zij wil volgend jaar de
Stuur uw nieuwtjes, verhalen, enz. vanaf 1 januari

2022 naar haar (jolenta@sijde.nl), zodat er om de vier

maanden een mooie Polderpraat bij u in de brievenbus
blijft komen.

bewoners, ondernemers, gemeente en scholen, van

Voor mij, José Sintmaartensdijk, Bas Schelling en Leen

feestweek 575 jaar Goudswaard in 2014. De bankjes

dorpsvereniging de Coorndijk af en pakken een nieuw

het opknappen van het Sandeesche bos in 2013, de
die we her daar geplaatst hebben in het dorp. De

winterkost avond bij de IJsclub de Noorman. De kinder

Voorwinden is het mooi geweest. We sluiten het boek
boek uit de kast.

speelmiddagen in samenwerking met toenmalig

Het ga u allen goed!

kerst of voorjaarsmarkt. Feest winkelcentrum 20 jaar.

Tonny Roodbol-Barm

Stimulans. De ledenwerving bij Johan Louwen tijdens
En ook de gesprekken met burgemeester Stoop en

toenmalige wethouders van de gemeente Korendijk,

gaven een fijn gevoel als er iets gedaan werd aan een
knelpunt, zodat we dat van de lijst konden afhalen.

jij wel”. Nou ja, ik las een krant, er eentje maken is

buurtjes die het belangrijk vonden, haalden mij over om

en natuurfoto’s, Arie Hoogvliet (oud bewoner) met

Vrijwilliger zijn in een dorpsvereniging is soms hard

is er een informatieavond in het dorpshuis.

idyllisch dorpje waar weinig mis mee was, maar mijn

verhaal of interview. Gert Huijzers met mooie verhalen

De vormgeving van de Polderpraat werd tot juli 2014

Het wordt ook een afscheid van de Polderpraat daar

Ik woon sinds 2002 in Goudswaard en het leek mij een

Wagt (helaas vorig jaar overleden) had altijd wel een

contacten met bewoners aan overgehouden.

na zelf na te denken over de leefbaarheid in ons dorp,

de bestuurders een stapje voor te zijn. Op 14 april 2008

als de deadline naderde en er te weinig stukjes waren,

ben ik 13 jaar geleden voor gestrikt; zo van ”Dat kan

andere koek. Maar ik zei oké, Ik ga het proberen. Mijn
taak was zorgen voor verhaaltjes en nieuws om de

polderpraat te vullen. Soms trok ik er zelf op uit als ik
vernam dat er iets te gebeuren stond, voor de foto’s
en verhaaltje. Telefoontjes en aanschrijven naar

gemeente, verenigingen, bewoners, organisatoren van
de rommelmarkten van de kerken.

waren veel bewoners op afgekomen. Ik hoorde ik tot

mijn verbazing wat er allemaal mis was in en met het

dorp en wat er allemaal veranderd moest worden. Men
kon zich inschrijven om zitting te nemen in een van

de subcommissies, Dorpsvoorzieningen & Recreatie,
Jongeren, Dorpsaanzicht, Verkeer en Woonbeleid.

De subcommissies vergaderde bij een van de leden

thuis en bespraken hun bevindingen met het bestuur

van de dorpsverening. Het bestuur had weer regelmatig
een gesprek met de burgemeester en wethouders
van de toenmalige gemeente Korendijk. In 2011

haalde Pleun-Jan Heistek, toen de secretaris van de

dorpsvereniging, mij over om zijn functie over te nemen.
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Easy Active Studio
Your Private Gym!

Heemzicht, thuis in zorg

Sinds 25 september kunnen Goudswaarders en mensen
uit omliggende dorpen fitnessen in hun “eigen” Easy
Active Studio aan de Polderboom 1 (naast de Coop)
op de tijden dat het hun uitkomt!

In deze volledig ingerichte high end “Private” fitness
studio kan men voor € 7,50 per week (wekelijks

opzegbaar) van ’s ochtends 06:00 uur tot ’s avonds
23:00 uur onbeperkt sporten op de nieuwste

apparatuur. Met of zonder begeleiding. Fitnessen is nog
nooit zo laagdrempelig geweest in Goudswaard en

•
•
•
•
•
•

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

omgeving!

Inmiddels maken steeds meer inwoners gebruik van dit

initiatief en de reacties zijn erg enthousiast. “Voor € 7,50
per week kan ik niet zo’n mooie gym aan huis bouwen,
schoonhouden en onderhouden.” zegt een gebruiker.

En dat is precies wat we voor ogen hadden zegt Remco
Stekelenburg, initiatiefnemer van Easy Active Studio

Website: www.heemzicht.nl

Goudswaard.

Gebruik maken van de Easy Active Studio kan heel

simpel. Download de Easy Active Studio app via de

App Store of Google Play, schrijf je in en je kan sporten!
De deur kan je openen door met je telefoon de
QR-code op de deur te scannen.

Stokje overgeven
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

Autobedrijf Voigt
gaat verhuizen

Glasschadeherstel

Ons nieuwe adres wordt:

Onderhoud aan young- en oldtimers

Nijverheidstraat 2
3264 XL Nieuw-Beijerland

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

Van 17 tot en met 31 januari 2022 werken wij
vanuit de huidige locatie in Goudswaard en
de nieuwe locatie in Nieuw-Beijerland.
Vanaf 1 februari 2022 voeren wij al onze
werkzaamheden uit vanaf de nieuwe vestiging

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.

in Nieuw-Beijerland. De openingstijden en
overige contactgegevens blijven ongewijzigd.

Het is mei 2008 als een groep dorpsbewoners bij elkaar

Al in 2010 begon het verhaal van de Leenheerenpolder.

te verstevigen. Er wordt een vereniging opgericht,

Leenheerenpolder. Een droge polder wordt het niet.

is om de onderlinge samenwerking op Goudswaard

waarin 4 commissies zich op verschillende terreinen

gaan richten. Een goed initiatief, ondersteund door de
gemeente Korendijk.

In de jaren daarna worden allerlei zaken aangepakt,

veelal in direct overleg met de gemeente. Zelf heb ik me
vooral bezig gehouden met het woonbeleid. Hiervoor
gingen we gesprekken aan met de gemeente, maar

Maar nog steeds wordt hierover gepraat, en ziet er naar
uit dat e.e.a. nu toch gerealiseerd gaat worden.

In al deze zaken hebben we geprobeerd een steentje
bij te dragen om de leefbaarheid en de onderlinge
saamhorigheid in ons mooie dorp Goudswaard te
bevorderen.

ook met de woningbouwverenging. Een belangrijk punt

Er komt echter een moment dat het goed is dat een

werden volgens velen slecht onderhouden. Kon dat niet

nu mooi geweest.

was indertijd de toestand van de brandpaden. Die
anders, beter?

Door gesprekken met o.a. HW wonen is er meer
duidelijkheid gekomen, en werden deze zaken

aangepakt. We hebben ons ook erg ingezet voor

nieuwbouw in ons dorp. Samen met de gemeente

Korendijk gepleit voor extra woningen in Korendijk, met
als uiteindelijk resultaat dat hier in Goudswaard de
uitbreiding Oost gerealiseerd kon worden.
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In het begin hebben we als DVG gepleit voor een droge

nieuwe generatie het stokje overneemt. Voor mij is het

Van harte wens ik dat we op Goudswaard op een
prettige manier met elkaar blijven omgaan, in

onderlinge saamhorigheid en belangstelling voor

elkaar. Om zo het goede voor Goudswaardse mensen
te bevorderen.

Leen Voorwinden
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Even
voorstellen

De Volharding

Wie zijn wij?
Ik ben Laura Hazewindus. Sinds het
vormen van de Hoeksche Waard ben
ik werkzaam als regisseur Dorpsgericht
Werken. Daarvoor ben ik werkzaam
geweest bij de gemeente Oud-Beijerland.
Ik woon met mijn man en 2 zoons in
Barendrecht, maar in mijn jeugd heb ik
lang in de Hoeksche Waard gewoond.
Dus zeker bekend hier!

Volharding. Alle uitvoeringen

Er valt weinig nieuws te melden
vanuit muziekvereniging

en bijna alle acties zijn door

de Coronapandemie afgelast.
Onze hoop op een optreden

was gevestigd op de jaarlijkse

kerstzangdienst in de Hervormde

kerk in Goudswaard. Doch door de
Coronamaatregelen is dit ook dit
jaar niet doorgegaan.

Ook ons plan om uit te wijken naar
Piershil en daar vanuit de kerk een

Mijn naam is Suzanne Visser. Sinds
begin van dit jaar ben ik werkzaam bij de
gemeente Hoeksche Waard. Samen met
onze collega’s Lysanne en Simone vormen
Laura en ik het team van de regisseurs
Dorpsgericht Werken. Zelf woon ik aan
de andere kant van de Oude Maas in
Zwijndrecht.

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

Wat doen wij?
Als regisseurs Dorpsgericht Werken
vinden wij het belangrijk dat betrokken
inwoners elkaar weten te vinden in het
verbeteren en versterken van hun eigen
woon- en leefomgeving.

www.loonbedrijfvandriel.nl

Ruime
overdekte
showroom

Wij willen graag meedenken met betrokken inwoners, stichtingen en verenigingen in het dorp op het gebied van nieuwe
initiatieven. Daarnaast zijn we ook de
contactpersonen van de dorpsvereniging
in Goudswaard.

Snelle
levering
te
door gro d
voorraa

kerstconcert te verzorgen dat alleen
online te volgen zou zijn is door de

laatste lockdown maatregelen niet
doorgegaan.

Het grootste wapenfeit van 2021
is de verhuizing van Piershil (de

Waar kan je ons voor benaderen?
Wil je samen met je buren, straat of wijk
iets betekenen om Goudswaard mooier of
leuker te maken? En heb je daar concrete
plannen voor, maar mis je steuntje in de
rug? Dan kun je contact opnemen met
ons of met de dorpsvereniging. Kan je
hulp van de gemeente gebruiken? Neem
dan vooral een kijkje op de website van
de gemeente. Hier lees je meer informatie
over het initiatievenfonds.
www.gemeentehw.nl/initiatievenfonds

Wurf) naar Nieuw-Beijerland (de

Swaensvoet) De verbouwing heeft
een prachtig gebouw opgeleverd.

Er is genoeg ruimte in de oefenzaal
om veilig te kunnen spelen (1,5

meter) We geven de moed niet op
en gaan zodra het weer mag aan

de slag voor het voorjaarsconcert.
Bij het uitkomen van deze

Polderpraat is de oliebollenactie

in volle gang. We hopen dat deze
actie net als vorig jaar een groot
succes wordt.
Pim Visser

Gratis
levering
aan huis

Klacht of
melding
over uw
omgeving
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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

14

Openingstijden:
Woensdag 09:00 tot 13:00 uur
Donderdag 09:00 tot 13:00 uur
Vrijdag
09:00 tot 13:00 uur
Wij werken op afspraak en indien
mogelijk ook op dinsdagavond
en/of de zaterdagochtend.

Polderboom 5
3267 BH 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.

 06 12 72 55 11

www.knippenzobijdiana.nl
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Optocht 'Sint on Tour'
Dorpsvereniging de Coorndijk zorgt, samen met de

Met trots durf ik te stellen dat we daar goed in zijn

Denny Huijzers) en ijsclub de Noorman al enkele jaren

gespeeld door een heus draaiorgel en de Sint werd

COOP, HWS handelsonderneming (het winkeltje van

voor de intocht van Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Het
draaiboek was altijd; aankomst per boot in de haven,
optocht achter de muziek naar het winkelcentrum en
daarna feest in de gymzaal.

Vorig jaar kon er helemaal niets van dit alles doorgaan,
dit jaar hebben we geprobeerd om de intocht toch hoe

dan ook te laten plaatsvinden. Begin november hadden
we alles rond, dachten we. Aan de haven moest een

HEEFT U AL EEN LEVENSTESTAMENT?

QR-code worden gecheckt maar dan kon de Sint wel
per boot arriveren. Toch moesten we de plannen de

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

laatste week nog aanpassen want het mocht alleen

o n d e r ho

ud

&

bedrij
timmer

f

een optocht worden.

geslaagd! In de optocht werden de sinterklaasliedjes
door zijn hoofdpiet het hele dorp rondgereden in

een TukTuk. Omdat de kinderen de Sint niet mochten

verwelkomen aan de haven kregen zij de kans om hem
langs de route te groeten. Hij had zelfs een lange stok

van anderhalve meter zodat de kinderen hem een hand
konden geven! En aan het einde van de route bij de

COOP werden nog kleine geschenkjes uitgereikt aan de
kinderen.

Aan de reacties langs de route te zien werd deze optocht
in plaats van intocht door iedereen gewaardeerd!
Foto: Sander Schilperoort

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

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

Koffie-Genoten…
Beste dorpsgenoten,
Na jaren meedenken, koffie schenken en Polderpraat distribueren heb ik besloten om

met dit vrijwilligerswerk te stoppen. Ik hoop me wel te blijven inzetten voor “Koffie-genoten”

die ook al 12,5 jaar bestaat. En ja, op dit moment drinken wij de koffie thuis, helaas. Maar door een mooie gift van DVG

kunnen wij onze bezoekers van de koffieochtend verrassen met een prachtige amaryllisbol. Hartelijk dank hiervoor DVG!
Wij proberen met deze deur-acties, kaarten en telefoontjes contact te houden met onze bezoekers van de koffieochtend
en hopen t.z.t. elkaar weer te ontmoeten in “Rehoboth”. We houden u op de hoogte.
Hartelijke groet ook namens “Koffie-genoten”,

06 5356 8077 / 06 5158 6960
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José Sintmaartensdijk
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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.

VERSE HOLLANDSE WINTERGROENTEN

• Spruitjes, boerenkool, zuurkool, enz..
• Volop lekkere, sappige sinaasappels en mandarijnen
• 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

Het bes�uur �an Do����erenig�ng
De Coo��dĳk en de �edactie
�an Polder��aat �ensen � ���e
�ees�dagen en een gezo�d en
�oo���oedig 2022!

Deadline

 Cavia’s  Kleine herkauwers
Molendijk 75b in Goudswaard
Open Op afspraak
Martha Heistek: 0610973753
Adraan den Hollander: 0651586960

Polderpraat

Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is
uiterlijk 27 februari 2022!

Colofon

Redactie: jolenta@sijde.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

