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BIBLIOTHEEK
HOEKSCHE WAARD

Bezoek ook onze website

www.coorndijk.nl

Bibliotheek Goudswaard blijft dicht bij huis. De bibliotheek gaat

binnenkort verder onder de vlag van Bibliotheek Hoeksche Waard.

Plan Goudswaard Noord-Oost

De Boomgaard

Het laatste nieuws over het plan
Goudswaard Noord-Oost 'De

Boomgaard' vindt u op de website:

www.deboomgaardgoudswaard.nl
De Boomgaard is een gebieds-

ontwikkeling aan de noordoostzijde
van Goudswaard. De polder,

akkers, historische gebiedseigen

karakteristieke boerderijen en Zuid-

Hollandse schuren zijn leidraad voor
de architectuur. Het team werkt

met veel passie en plezier aan de

uitwerking van deze projectlocatie.

"Wij zijn blij dat de bibliotheeklocatie in Goudswaard op deze manier

een nieuwe toekomst tegemoet gaat", aldus Ina Schelling van Stichting
Bibliotheek Goudswaard. Samen met haar man Bas is zij van begin af
aan betrokken bij het bibliotheekwerk in Goudswaard.

In de intentieverklaring die de stichtingen hebben getekend staat,

dat beide bibliotheken en gemeente Hoeksche Waard hun uiterste

best doen deze locatie over te dragen aan de Bibliotheek Hoeksche

Waard. Als dit mogelijk blijkt, gaan de leden vanaf begin april ook al

gebruikmaken van de collectie van de Bibliotheek Hoeksche Waard.
Zo blijft er een bibliotheekvoorziening voor de inwoners van

Goudswaard en wordt die zelfs uitgebreid. Dat past ook in het streven
van de gemeente. “Ik ben erg blij dat de bibliotheek in Goudswaard
behouden blijft”, zegt wethouder Harry van Waveren.

Inmiddels is de kennismaking al volop aan de gang. Elke dinsdagavond
is Lizzy Hartman van Bibliotheek Hoeksche Waard aanwezig in

bibliotheek Goudswaard. Zij beantwoordt dan vragen en geeft
informatie aan bezoekers. Hieronder haar ervaringen;

In januari werd mij gevraagd om samen met mijn collega Agnes de
bibliotheek in Goudswaard te bezoeken. Dit na gesprekken tussen

het bestuur van bibliotheek Goudswaard en onze directie. Ina en Bas
Schelling wilden stoppen met “hun bibliotheek” in Goudswaard en al

gauw kwam het goede nieuws dat de Bibliotheek HW, indien haalbaar
Werkgroep wonen
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en uitvoerbaar, deze vestiging graag wil toevoegen aan de huidige 10
vestigingen verspreid over de HW.

Voor Agnes en mij was het best spannend de eerste keer in

Goudswaard. Maar we werden heel hartelijk ontvangen door Ina en Bas
en ook de vrijwilligers die wij ontmoetten waren erg behulpzaam en

vriendelijk. Van Bas kregen we een rondleiding door het gebouw en Ina

liet ons zien hoe het computerprogramma werkt. Wat ziet de collectie er
goed uit! We zagen een flinke hoeveelheid boeken die actueel zijn en er
Tennisvereniging
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netjes uitzien.

Nu ben ik elke dinsdagavond tijdens de uitlening in bibliotheek

Goudswaard te vinden. Zo leer ik alvast de medewerkers kennen en

hopelijk ook onze toekomstige leners. Ik hoop natuurlijk dat de huidige
leners zich ook bij ons als lid zullen aanmelden en dat er ook nieuwe
gezichten eens een kijkje komen nemen in de bibliotheek.
Tot gauw in de bibliotheek!
Koningsweek 2022
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Hartelijke groet van Lizzy Hartman
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UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEEL
IMPORT • EXPORT • CONSUMPTIE- EN POOTAARDAPPELEN
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
IMPORT • EXPORT
CONSUMPTIEEN POOTAARDAPPELEN
Tel.:•0186‐692900
• Fax.: 0186‐691491
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

UW PARTNER VOOR HANDEL EN TEELT
Wij zijn gespecialiseerd in:
• Akkerbouw
• Veehouderij
• Vollegrondsgroente
• Grondverzet met GPS
• Cultuurtechnische werken

IMPORT • EXPORT • CONSUMPTIE- EN POOTAARDAPPEL
Kleinjan’s aardappelhandel B.V.
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
IMPORT • EXPORT
• CONSUMPTIEEN0186‐691491
POOTAARDAPPELEN
Tel.: 0186‐692900
• Fax.:
aardappelhandel B.V.
E‐mail: Kleinjan’s
info@kleinjansaardappelhandel.nl
Zuidoordseweg 6 • 3267 LW Goudswaard
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl

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

Tel.: 0186‐692900 • Fax.: 0186‐691491
E‐mail: info@kleinjansaardappelhandel.nl
Internet: www.kleinjansaardappelhandel.nl

www.loonbedrijfvandriel.nl

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

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

BESTE DORPSGENOTEN

Een nieuw jaar, een nieuw bestuur en dus ook een

Helaas zijn we onlangs opgeschrikt door de oorlog in

afgetreden bestuursleden Bas Schelling, Tonny

de kerken en dorpsverenigingen van Piershil en Nieuw-

heleboel nieuwe plannen. Allereerst willen wij onze
Roodbol en Leen Voorwinden hartelijk danken voor
hun jarenlange inzet. Het is ongelofelijk wat deze

mensen allemaal voor het dorp Goudswaard hebben
gedaan. Niet alleen waren zij altijd aanspreekbaar
voor alle dorpsgenoten maar ook wordt door hun

toedoen onze Dorpsvereniging gezien als een serieuze
gesprekspartner van de Gemeente Hoeksche Waard.

Oekraïne. Wij hebben als Dorpsvereniging samen met
Beijerland een verzoek gedaan aan de Gemeente
Hoeksche Waard om het mogelijk te maken om

vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in Piershil, in het
voormalig gemeentehuis van Korendijk. Dit verzoek is

ondersteund door de burgemeester en ligt op moment
van schrijven ter goedkeuring bij de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid.

Wij kijken er naar uit u allen weer te mogen ontmoeten

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden

april waar de voorzitter en de secretaris ofﬁcieel als

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van

op onze Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12
dagelijkse bestuurders kunnen worden gekozen. Tot

die datum fungeren zij als interim bestuurders. Dat wil

uiteraard niet zeggen dat we stil zitten en geen plannen
maken.

Nu de coronapandemie hopelijk dan echt op zijn

op dinsdag 12 april in het verenigingsgebouw Rehoboth.
de Dorpsvereniging. Onze leden hopen wij uiteraard

allemaal te mogen ontvangen. Voor niet-leden is het
belangrijk om zo snel mogelijk lid te worden van de
Dorpsvereniging zodat u de ledenvergadering kunt
bijwonen en hierin ook mee kan praten.

eind loopt kunnen we weer zonder restricties wat

Alle bestaande leden krijgen een uitnodiging per email

verenigingen hadden al te maken met problemen door

leden te kunnen verwelkomen om met ons te zorgen

gaan organiseren voor ons dorp. Alle Goudswaardse
minder leden, minder vrijwilligers, minder animo om

bestuurslid te worden en dat is door deze twee jaren

maar ook hopen we op deze avond nieuw aangemelde
voor de leefbaarheid van het dorp.

alleen maar verergerd. Als Dorpsvereniging willen we

Als u behalve via de Polderpraat vaker op de hoogte

om deze (ook landelijke) tendens te stoppen. Want de

wij u op onze website, www.coorndijk.nl en de nieuwe

graag kijken hoe en waar we elkaar kunnen helpen

leefbaarheid van ons dorp wordt niet alleen bepaald

door de infrastructuur, scholen, winkels, diensten, rust

en veiligheid maar zeer zeker ook door de activiteiten en
initiatieven van, vanuit en door de bewoners.

Wij juichen dan ook elk initiatief toe en willen graag
helpen met het organiseren van uw idee.

Zo is er dit voorjaar weer een tuintjesmarkt, wordt onze

wilt blijven over alles wat speelt in Goudswaard wijzen
Facebookpagina Dorpsvereniging de Coorndijk in

Goudswaard die de oude, besloten groep zal gaan

vervangen. En ook via Instagram zijn wij inmiddels te
volgen!

Namens het bestuur van de Dorpsvereniging,
Jolenta van der Sijde

bibliotheek overgenomen door Bibliotheek HW, gaat het
nieuwe tennisseizoen van start en zal er weer een tent

staan van de Oranjevereniging. Hierover allemaal meer
in deze Polderpraat.

Pagina 3

Ruime
overdekte
showroom
Snelle
levering
te
door gro d
voorraa

Gratis
levering
aan huis

eg 12
Florijnw
Velp
6883 JP
31249
(0)26-30
T: +31
straat 10
r Heijden
J. van de
sdorp
E Numan
3281 N
990
55
(0)186-6
T: +31

e
Laagst
prijs
e
ti
n
ra
ga

19
rstraat
Daalmee
dorp
D Hoofd
2131 H
30524
(0)23-30
T: +31
ekstraat
euwenho
A. van Le
n
R Strije
3291 C
45736
(0)78-67
T: +31

Marktleider
in Blokhutten,
Veranda’s en
Tuinhout

necel 19
De Zon
sfoort
N Amer
3815 K
30006
(0)33-30
T: +31

Betaling
bij
aflevering

www.vankootentuinenbuitenleven.com

Pagina 4

315
Autolei
m (BE)
ommelge
2160 W
2555
(0)335-5
T: +32
4202 B
De Run
n
Veldhove
5503 LL
32604
(0)40-30
1
+3
T:

14

Openingstijden:
Dinsdag
18:00 tot 20:00 uur
Woensdag 09:00 tot 13:00 uur
Donderdag 13:00 tot 17:00 uur
Vrijdag
09:00 tot 13:00 uur
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3267 BH Goudswaard

 06 12 72 55 11

www.knippenzobijdiana.nl

Werkgroep

Wonen

Tijdens de vergadering van de werkgroep wonen op

dinsdag 18 januari 2022 hebben wij afscheid genomen
van Tonny Roodbol. Tonny heeft zich vanaf het begin
van deze werkgroep die is opgericht in 2013, in zeer

ruime mate ingezet. Tonny was de alom geroemde
secretaris van deze werkgroep.

Het napluizen van de kranten op het gebied van

woningbouw in onze omgeving en dan natuurlijk

speciaal voor Goudswaard was 1 van de vele zaken
die zij belangrijk vond voor het functioneren van de

werkgroep en hiermee ook voor het wonen in het dorp
Goudswaard. Op deze manier wist zij altijd precies

wat er speelde op het gebied van wonen in en om

Goudswaard. Onder vele woorden van dank voor de

jarenlange inzet is met een mooie bos bloemen afscheid
genomen van Tony.

Na het vertrek van de secretaris van de werkgroep

wonen Tonny Roodbol, zijn wij op zoek naar een waardig
opvolger. De werkgroep wonen is daarom naarstig

op zoek naar mensen die deel willen nemen aan de

werkgroep en eventueel de functie van secretaris op

zich zouden willen nemen. De werkgroep wonen komt
ca. 6 keer per jaar bij elkaar.

Diervoeders t’ Landgoed

De werkgroep houdt zich bezig met het wonen en de

Het adres voor dierenvoeding

leefbaarheid in Goudswaard en de voorzieningen op peil

Ons assortiment bestaat uit voeding voor:

woningbouw in het dorp Goudswaard. Dit mede om de
te houden en te verbeteren.

De werkgroep heeft 2x per jaar een overleg met de

gemeente Hoeksche Waard. Er wordt dan overlegd

met de wethouder en ambtenaren van de afd. Wonen.

Verder zijn er 2 vaste overlegmomenten met HW Wonen.
Een speerpunt van de werkgroep is nu om sociale

woningbouw (huurwoningen) onder de aandacht van
de Gemeente en HW wonen te krijgen en te houden.

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

Dit geldt ook voor levensloopbestendige huizen en/of
appartementen.

Verder zijn wij altijd op zoek naar informatie bij de

inwoners van Goudswaard over hun woonbeleving en
wensen.

Tuinderij en weekendwinkel

Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met

Elke maandag van 8.00 uur tot 12.00 uur

de voorzitter van de werkgroep wonen.
Marina Groeneweg
Korenmaaier 17

3267 BK Goudswaard

Tel: 06 30 77 43 91 of 0186 69 11 96

Reedijk 1A / Heinenoord T. 0186-602101 I. www.hoekagf.nl

tegenover supermarkt Coop aan de Polderboom.
• Heerlijke sappige mandarijnen en sinaasappels
• Verse voorjaarsspinazie, sla, boskroten, enz...
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!
Pagina 5

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

Website: www.heemzicht.nl

All-Season Banden
A A A A A A A A A

Onderhoud en reparatie
Uitsluitend kwaliteitsproducten
In- en verkoop van auto’s

tussen de zomer- en winterband. Dit type

Aantrekkelijk geprijsde banden

band functioneert onder alle omstandigheden

Airco service en reparatie

naar behoren en is uitstekend geschikt voor het

Glasschadeherstel

Nederlandse klimaat. Vierseizoenenbanden

Onderhoud aan young- en oldtimers

met het Alpine symbool

Sportuitlaten op maat gemaakt
Haal- en brengservice of gratis
vervangend vervoer (in overleg)

Nijverheidstraat 2
3264 XL Nieuw-Beijerland
0186 69 37 37 / 06 55 83 57 85
info@autobedrijfvoigt.nl
www.autobedrijfvoigt.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur.
Zaterdag van 9:30 tot 12:00 uur.
Avonden in overleg, zondag gesloten.
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De vierseizoenenband is een prima compromis

worden ook als

winterbanden erkend in wintersportgebieden.

Advies! Wanneer u meer dan 10.000
kilometer per jaar rijdt adviseren wij om op
zomer- en winterbanden te rijden.
Bij Autobedrijf Voigt kunt u terecht voor goede
budgetvriendelijke vierseizoenen- en winterbanden. Uiteraard kunnen wij u ook andere
merkbanden leveren.
Vraagt u gerust vrijblijvend om een offerte.

Tennisvereniging

Zin om sportief te doen? Tijd om sportief te zijn!
Na twee jaar in een soort van non-sportieve cocon te hebben moeten

doorbrengen, lijkt de lucht nu wel opgeklaard te zijn. Misschien is op sommige
plekken of op sommige momenten nog wat voorzichtigheid geboden, maar
2022 wordt toch het jaar om je weer van je sportieve kan te laten zien. In de
buitenlucht gezond bezig willen zijn?!

Sportief willen we allemaal zijn, toch? Goed voor lijf en leden. En voor de sociale

contacten. Maar bij welke sport kan en wil je spelen wanneer het jou uitkomt? Bij
welke sport is sociale gezelligheid net zo belangrijk als een sportieve rivaliteit?
Tennissen is een goede keus.

Niet alleen een goede keus, tennissen is zeker ook een heel gezellige keus.
Achter de voetbalvelden van sportvereniging Goudswaardse Boys in

Goudswaard liggen twee tennisbanen. Deze zijn ook apart vanaf de Westdijk te
bereiken en er is daar ook volop parkeergelegenheid.

Tennisvereniging Goudswaardse Boys beschikt over twee eigen gravelbanen.

Met een mooie nieuwe LED verlichting, zodat je ook in de avonduren een gezond
balletje kan slaan. Wanneer je je techniek wilt bijschaven is er de mogelijkheid

om tennisles te volgen. Je kan het hele jaar door vrij tennis spelen en er worden
eigenlijk het hele jaar door ook toernooien georganiseerd.

En na de coronaperiode starten we dit jaar ook weer met de spannende

Viertallencompetitie, samen met andere leden van onze vereniging. En naast

deze gezellige leden is er ook een heel gezellige kantine voor de après-tennis,
zal ik maar zeggen!

Al met al een uitkomst voor de beginnende tennisser, voor de herintreder, zelfs

voor de betere tennisser. Van jong tot oud vindt bij T.V. Goudswaardse Boys een
sportief en gezellig dak boven zijn of haar hoofd.

Kom vrijblijvend een blik werpen, wij hebben ballen! En ook nog rackets.
Om lid te worden of voor meer informatie, mail: tennis.goudswaard@gmail.com.

Pagina 7

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

Wist u dat...
...de prikpost voor bloedafname van star-shl weer

geopend is? Elke woensdagochtend van 08:00 tot 10:00 in
Rehoboth, Koningin Julianastraat 27.

...stichting Present Hoeksche Waard in het kader van
“zorgen voor anderen” een Buurtsoepie actie heeft
gehouden in Goudswaard, en dat deze actie zeer
succesvol is geweest?

...deze stichting gevestigd is in Numansdorp?
...ze zijn op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om te

kijken naar anderen, kijk eens op www.stichtingpresent.nl
ze zijn bereikbaar op telefoonnummer 06 40 00 20 30 of
per mail op coordinator@presenthoekschewaard.nl.
...de Chinees gelukkig wel blijft op het dorp maar
dat deze een nieuwe eigenaar krijgt?

Oranjevereniging

...de komende maanden worden gebruikt om hem

Beste dorpsgenoten,

leren die wij Nederlanders graag eten?

Na 2 jaar mogen we weer de feesttent neerzetten om

...er een WhatsApp Buurtpreventie is in Goudswaard?

We zijn met veel enthousiasme bezig met de

behalve de Chinese kookkunst ook de gerechten te

...dat de beheerder van deze groep in direct contact

staat met de politie? Aanmelden kan via een mail naar

verschillende activiteiten en feestjes te organiseren.
voorbereidingen. We kijken ernaar uit om weer een
fantastische Koningsweek te organiseren.

wabpgoudswaard@gmail.com.

De Koningsweek is dit jaar van 21 tot 28 april 2022.

...de gemeente een FixiApp heeft die u kunt downloaden

oude plek gaan staan, aan de Achterweg bij de voetbal.

op uw mobiele telefoon? Hiermee kunt u zeer gemakkelijk
doorgeven als er schade is of gebreken zijn aan de

openbare ruimte en de gemeente zorgt dan dat het snel

Helaas moeten we met de feesttent nog voor 1 jaar op de
Dit heeft te maken met extra verkeersveiligheidsredenen
vanuit de Gemeente en Connexxion.

verholpen wordt.

Wij zoeken helpende handjes: Voor de feestweek zijn we

….er een nieuwe speeltuin is bij de Coorndijkstraat / van

zouden willen helpen. Dit hoeft niet de hele week, we zijn

Gaesbeekstraat?

...er in de Dorpsstraat een kringloopwinkel is?
...deze kringloopwinkel ‘t Hoekie heet en elke woensdag en
zaterdag open is van half 10 tot 12 uur?

...er een ofﬁciële website komt over de ontwikkelingen in
de Leenheerenpolder?

...de gemeente druk bezig is met deze website en ten

nog dringend opzoek naar vrijwilligers die ons een handje
met alle hulp blij. Voor meer informatie of aanmelden kan
dat via onderstaand emailadres.

Wij zullen binnenkort langs de deur komen om de

contributie op te halen. Bent u nog geen lid van onze

vereniging, en wilt u graag lid worden. Stuur dan even een
mail naar oranjevereniging@hotmail.nl. Met jullie steun
organiseren wij leuke activiteiten voor jong en oud.

Wij kijken ernaar uit om jullie weer te mogen verwelkomen.

tijde van bezorging van deze Polderpraat de website

Met vriendelijke groet,

gelanceerd zal zijn?

Bestuur Oranje vereniging ‘Oranje Boven’.

www.leenheerenpoldergoudswaard.nl waarschijnlijk al
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Nog meer Oranjevereniging
PLAYBACKSHOW

Wordt het Let it go, Ik ga zwemmen of toch
André Hazes? Op vrijdagavond 22 april '22
organiseren we weer een playbackshow

voor jong en oud en wie weet win jij wel een
leuke prijs. Geef je snel op via onderstaand
e-mail adres.

KOFFERBAKVERKOOP

Nog genoeg spulletjes die eigenlijk staan

te verstoffen op zolder of de garage en die

opzoek mogen naar een nieuwe eigenaar?
Geef je dan op voor de kofferbakverkoop

Jaarlijkse
Algemene
Ledenvergadering
Dorpsvereniging
'De Coorndijk'

op zaterdag 23 april '22.

De kosten bedragen € 10 voor een plekje.
E-mail: oranjevereniging@hotmail.nl

12 april 2022
19:30 uur
Gebouw Rehoboth

Voor alle leden
Met op de agenda o.a.
het jaarverslag over 2021,
de plannen voor 2022,
bestuursverkiezing n.a.v. de
aftredende bestuursleden
en een presentatie over de
plannen van de Leenheerenpolder

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.

door dhr. M. Verweijen van het
Hoekschewaards Landschap.

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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Nieuwe speeltoestellen bij de Coorndijkstraat / van Gaesbeekstraat
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BASIC R & D
Wij willen onszelf even voorstellen. Wij zijn Richard

Buth en Daisy Valkenburg. Sinds 2019 wonen wij in
Goudswaard, in december 2021 is onze dochter
Luna geboren.

Zoals veel Goudswaarders weten is mijn oma in 1977
gestart met een winkel in huishoudelijke artikelen.
Deze heeft ze later met mijn vader, Pieter Buth,

weten uit te breiden tot een winkel van 250 m2 met
drogisterijartikelen, speelgoed, snoep, etc...

Tuintjesmarkt
Vanwege groot succes organiseren we op zaterdag 25

juni 2022 van 10:00 tot 14:00 uur weer en tuintjesmarkt in
Goudswaard. Wilt u zich aanmelden voor deelname?
Mail dan naar dvdecoorndijk@gmail.com.

De deelnemende adressen worden (na goedkeuring van
de deelnemer) gepubliceerd op de Facebookpagina
van Dorpsvereniging De Coorndijk en er zal een

deelnamelijst worden opgehangen bij de COOP.
Tot ziens in onze voortuinen!

Deadline

Polderpraat

Helaas hebben ze de winkel in 2015 toch moeten sluiten.

Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is

Door deze winkel is bij ons in 2021 het idee ontstaan

uiterlijk 30 juni 2022!

om een webwinkel te beginnen met o.a. snoep en
speelgoed, dit begon als hobby.

Colofon

Redactie: jolenta@sijde.nl

Na een goede voorbereiding en het bouwen van de

Adverteren

2022 live gegaan onder de naam Basic R & D.

website is dit gerealiseerd eind 2021 en zijn we in januari

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

Deze hobby is ondertussen gegroeid tot een assortiment
van ruim 3.300 artikelen.

Om onze webshop te bezoeken
ga je naar www.basicrd.nl of
scan de QR-code.

Om de opening te vieren geven
we 20% korting op al het snoep.

Gebruik de code OPENING2022 bij de checkout!

