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Muziekvereniging

Volharding Korendijk
Wanneer deze Polderpraat

verschijnt heeft muziekvereniging
Volharding haar eerste concert

na het opheffen van de Corona
beperkingen uitgevoerd.

Onder een stralende zon heeft de
vereniging op 18 juni op het plein
voor de COOP supermarkt laten
horen dat zij nog springlevend

is. De verkoelende drankjes die

de dorpsvereniging tussendoor

rondbracht vonden gretig aftrek.

Foto's uit de oude brandkast...

Dat het een gezellige vereniging
is waar je graag bij blijft spelen

bewijst het aantal jubilarissen dat
gehuldigd is: 6 maal 12,5 jaar, één

maal 30 jaar, één maal 40 jaar en
tenslotte één maal 55 jaar bij de
vereniging!

Heeft u het concert gemist?

Geen nood, op 8 oktober staat

het volgende optreden gepland.
Pim Visser

Brandweer Goudswaard

Gastenverblijf Goudswaard

P. 8

P. 13

Let op! De alarmnummers in de foto zijn niet meer actief.
Noodsituatie? Bel 112. Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900 0904.
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BESTE DORPSGENOTEN,
Voor u ligt al weer de tweede

Als bestuur zijn wij aanwezig

Verder doen we nog steeds

editie nodigden we jullie uit om lid

voor accommodatiebehoefte in

vluchtelingen uit Oekraïne in Piershil.

Polderpraat van dit jaar. In de vorige
te worden van onze vereniging en

aanwezig te zijn bij onze Algemene

Ledenvergadering. Hieraan hebben
gelukkig velen van u gehoor

gegeven en we zijn blij te kunnen

vermelden dat het nieuw gekozen
bestuur zijn taak mag voortzetten
tot een volgende verkiezing.

De subcommissies zijn inmiddels
gevormd en ieder van hen is

druk op zijn eigen gebied met

bijvoorbeeld jeugd, evenementen,

geweest bij de bijeenkomst

Goudswaard. We hebben aan

wethouder van Waveren duidelijk
gemaakt dat er grote behoefte
is aan een nieuw dorpshuis. De

uitkomst tot nog toe is in ieder geval
dat een ‘buurthuisfunctie’ positief
wordt bejegend door het college

en dit zal nader worden onderzocht
in de uitvoeringsagenda. De

niet bestaan zonder vrijwilligers.

Onze dank gaat uit naar hen allen.
Ik wil in het bijzonder deze keer de

mensen bedanken die zorgen voor
de totstandkoming en distributie

van deze Polderpraat. Niet alleen
binnen het dorp, maar ook in het

buitengebied en het Goudswaards

deel van de Nieuwendijk wordt deze
bezorgd en door velen gelezen.
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Molendijk/Nicolaas van Puttenstraat,
om zo de Molendijk veiliger te

maken. Helaas zijn er nog steeds

geen bouwactiviteiten op het plan
‘de Boomgaard’.

van de straten en kan daarna in

voor het tweede deel van het

alle verenigingen kunnen ook wij

verkeerswijziging aan het kruispunt

de hoogte houden van de uitkomst.

op de Molendijk en gelukkig hebben
zijn om ze te verzorgen. Want zoals

gemeente over de plannen voor een

Volgens de planning wordt eind

op dit onderzoek en u regelmatig op

Ook waren wij bij de presentatie

we nog steeds mensen die bereid

Ook hebben we contact met de

Dorpsvereniging zal blijven toezien

energie, wonen en groen. De

bloementorens zijn weer geplaatst

vrijwilligerswerk voor de

van het ontwerpbestemmingsplan
Tiengemetenpad. Dit deel vanaf de
Spuiweg/Spuidijk bij het Piershilse

bos tot de Steegjesdijk zal worden
aangelegd om fietsers vanuit

de regio Den Haag/Rotterdam

ongehinderd te kunnen laten fietsen
tot aan Tiengemeten. Natuurlijk

dit jaar begonnen met aanleg

januari 2023 begonnen worden
met de bouw. Voorlopig zijn de
enige werkzaamheden in het

dorp dus nog de opgravingen als
gevolg van de aanleg van het

glasvezelnetwerk. Omdat ze elke

straat overhoop hebben gehaald

hebben we er allemaal wel hinder

van ondervonden maar gelukkig is
het bijna overal afgerond.

hebben wij hier doorgegeven dat

De vakantie staat voor de meeste

er een veilige fietsverbinding komt

of thuis blijft, ook in het dorp is

het voor ons veel belangrijker is dat
van Goudswaard naar Piershil, zodat
onze kinderen veilig naar school
kunnen fietsen.

mensen voor de deur. Of u weggaat
voldoende te beleven of te bekijken.
Achter de Gebroken dijk bloeit een
prachtig veld met klaprozen en

op dit moment begint het koren
al te kleuren, met daaromheen
op vele plekken de prachtige

bloemenranden. Dus zelfs door een
rondje te fietsen in onze prachtige

omgeving kunt u het vakantiegevoel
al oproepen.

Bij onze ‘verborgen parel’ Costa
del Spui worden tijdens de

schoolvakantie weer activiteiten

voor de jeugd georganiseerd. Dit

is in tegenstelling tot voorgaande
jaren niet in de laatste week van
de schoolvakantie maar in de

week van 10 augustus. Wij willen

in dezelfde week in het dorp een

viswedstrijd organiseren. Natuurlijk
gaat dit alles in goed overleg met

elkaar want de Dorpsvereniging wil
graag de verenigingen in het dorp

ondersteunen met het organiseren
van hun evenementen.

Zo hebben wij in de feestweek

van Koningsdag het ouderenuitje
georganiseerd naar het verzetsmuseum met een lunch bij ‘In

De Buurt’ in Oud Beijerland. En
de schoolkinderen tijdens de

Koningsspelen getrakteerd op
patatjes in de tent. Ook willen

wij de ijsclub ondersteunen met
het organiseren van de wandel
driedaagse, die hopelijk in

september kan gaan plaatsvinden.
Een fijne vakantie en veel leesplezier
met deze Polderpraat!

Namens het bestuur van de
Dorpsvereniging,

Jolenta van der Sijde

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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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

Polderboom Concert
Op zaterdag 18 juni 2022 was het eindelijk weer zover.
Een concert van de van oorsprong Goudswaardse
muziekvereniging “Volharding”. Het eerste concert

werd gegeven op het plein bij COOP Louwen aan de
Polderboom in Goudswaard. Na 2 jaar stilte op het

concert gebied kon de Volharding zich weer presenteren
met dit “Polderboom Concert”. Zowel de drumband als
de fanfare brachten mooie nummers ten gehore. De
buitentemperatuur was er in elk geval hoog genoeg

voor. Bij temperaturen van rond de 30 graden voorzag
de Dorpsvereniging de muzikanten en ook het publiek
regelmatig van een koel drankje.

Dat de Volharding een sterke vereniging is bleek

wel uit het grote aantal jubilarissen. Vanwege de
Coronapandemie kon aan het huldigen van hun

jubilarissen eerder geen aandacht worden besteed.
Daarom gebeurde dit tijdens dit concert. Zo waren
Claire van den Berg, Claudia Eland, Megan Eland,

Caitlin Visser-Eland, Agnes Douwes en Pim Visser 12,5

jaar lid, Henk de Vos (dirigent) 30 jaar, Thea de Vos 40
jaar en Henk Stolk maar liefst 55 jaar. Allen kregen
van de voorzitter een bos bloemen als blijk van
waardering uitgereikt.

De muziekvereniging is op zoek naar nieuwe leden.

Aanmelden kan via info@volhardingkorendijk.nl. Het

volgende optreden wordt verwacht op za. 8 oktober,

vanaf 19.30 uur in het dorpshuis van Nieuw-Beijerland.

Costa del Spui
Al zijn ze zelf niet blij met alle

publicaties van de laatste jaren,

als we het over het thema vakantie

hebben dan komen we vanzelf bij de
kampeerdersvereniging Costa del
Spui terecht. Dit jaar zijn er nieuwe
speeltoestellen neergezet en is

er weer nieuw zand gestort door
de Gemeente Hoeksche Waard.

Het toiletgebouw dat helaas keer

voor de kampeerders. Voor de dag

als er gezondheidsrisico’s zijn. Het

nu alleen nog maar toegankelijk

De vereniging zorgt zelf met alle

en je kan de kwaliteit altijd checken

op keer ernstig werd bevuild, is

gasten is er een dixie toilet geplaatst.
vrijwilligers voor het onderhoud,

bijvoorbeeld dat de prullenbakken
worden geleegd en dat het gras

wordt gemaaid. Dit in tegenstelling

tot andere strandjes in de Hoeksche

Waard die geheel door de gemeente
worden onderhouden. De gemeente
houdt wel toezicht op de kwaliteit

van het zwemwater, en waarschuwt

water wordt regelmatig gekeurd

op de website www.zwemwater.nl.
De Costa del Spui is erg populair;

kampeerplekken zijn altijd volgeboekt
en er is zelfs al een paar jaar een

lange wachtlijst. Gelukkig is het voor
ons, bewoners van Goudswaard,

lekker dichtbij en laten we hopen

dat we hier nog jaren kunnen gaan
zwemmen en recreëren!
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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

Polderboom 5
3267 BH Goudswaard

 06 12 72 55 11

www.knippenzobijdiana.nl

KWF neemt na ruim
70 jaar afscheid van
de collectebus
KWF neemt na ruim 70 jaar afscheid van de collectebus
KWF kiest als eerste goed doel in Nederland voor een
volledig digitale huis-aan-huis collecte. Daarmee

wordt na 70 jaar de collectebus vervangen door een

collectebord met iDEAL QR-code. Ook in Goudswaard

gaan de vrijwilligers in de eerste week van september op
pad met de nieuwe collecteborden.
Klaar voor de toekomst

Nancy Roest, vrijwilliger van het KWF-collecteteam in

Goudswaard, legt uit: “Steeds minder mensen hebben
contant geld in huis. Met de QR-code kunnen ze toch

gemakkelijk doneren.” Ook wordt het storten van contant
geld bij de banken duurder en op steeds minder plekken
mogelijk. “Met deze innovatie maken we de collecte

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
Martha Heistek: 0610973753
Adraan den Hollander: 0651586960

klaar voor de toekomst”, zegt Nancy.

De coronapandemie heeft het digitaal betaalverkeer
een enorme boost gegeven, blijkt uit onderzoek van

Currence, eigenaar van iDEAL. Na een explosieve stijging
in 2020 bleef het scannen en betalen met iDEAL QR-

codes in 2021 in opmars, met een toename van ruim

50% ten opzichte van 2020. Nancy: “Door over te gaan
naar volledig digitaal sluiten we aan bij de trends in
betalen.”

Voordelen voor de collectant én de gever. Net als een

donatie in de collectebus is doneren via QR eenmalig,

veilig en anoniem. Er worden geen gegevens bewaard.
Collectanten hoeven niet meer met geld over straat;

elke QR-gift staat meteen op de rekening van KWF. Met

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: aardbeien, nectarines, perziken, enz...
• Hollandse boontjes, sla, bloemkool, komkommers, enz...
• Kijk voor actuele aanbiedingen op onze Facebook pagina

Van harte welkom bij onze standplaats!

een persoonlijke QR-code kunnen collectanten op elk
moment online zien hoeveel zij al hebben opgehaald.
Vorig jaar hebben we nog we € 1148 opgehaald.

Dat was een combinatie van contant en digitaal.

Hartverwarmend dat zoveel inwoners een verschil willen
maken voor mensen met kanker. Dat blijft belangrijk. En
elke euro komt goed terecht.”
Collectanten gezocht

Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te halen?
We zijn nog op zoek naar collectanten die met het

collectebord met QR-code langs de deuren willen. Meld

je aan en bel Nancy Roest direct: 0640194545 Je kan ook
direct bij je vrienden/kennissen collecten via WhatsApp.
Wil je meer weten? Neem gerust contact met me op.
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De Goudswaardse brandweer
na de Tweede Wereldoorlog

1
Foto 1: De brandweergarage was na de Tweede

Wereldoorlog tot c.a. 1960 gevestigd naast de molen van
Goudswaard. Op de foto staat het korps aangetreden
in gloednieuwe bluspakken. Deze bluspakken waren
door de kleermaker van Piershil vervaardigd van

linnen van een sperballon uit de 2e wereldoorlog. De

sperballon was door iemand uit het riet bij de gorzen uit
Goudswaard meegenomen. Hij kwam waarschijnlijk uit
Engeland en is daar losgeraakt en met een storm heel

de Noordzee overgestoken. Het korps had er voor die tijd
geweldige bluspakken aan.

2
Foto 2: Het Hulpverleningsvoertuig van de brandweer
Goudswaard met bij de cabine pompbediener en

chauffeur Leo Beijer. Deze DAF brandweerauto heeft

van 1965 tot 1980 dienst gedaan bij de brandweer in

Eindhoven als brandweervoertuig. In 1980 is dit voertuig
voor 10.000 gulden van de gemeente Eindhoven door

de gemeente Goudswaard gekocht. Dit omdat de oude

Bedford brandweerauto van de brandweer Goudswaard
bij een ongeval total loss was geraakt. Deze DAF heeft
van 1980 tot 1981 als Autospuit dienst gedaan bij

de brandweer in Goudswaard. In 1981 werd door de

brandweer Goudswaard een gloednieuwe Mercedes

Tankautospuit in gebruik genomen. De DAF is toen door

de korpsleden omgebouwd tot Hulpverleningsvoertuig/
Autospuit. De DAF met regionale roepnaam HV771 is
tot het jaar 2000 in gebruik geweest. Hierna is deze

vervangen door een Hulpverleningsvoertuig van de
Regionale brandweer Zuid-Holland-Zuid.
Tekst: Bert Groeneweg
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Brandweer Goudswaard anno 2022
Het was op een zondagavond ongeveer 45 jaar geleden
dat de sirene in de kerktoren begon te loeien. Dit was
het brandalarm als teken voor de spuitgasten om in
actie te komen. Toentertijd moest, als er brand was,
die gemeld worden bij één van de spuitgasten die dan
vervolgens de knop van die sirene indrukte die links van
de kerk naast de torendeur gemonteerd zat. Vervolgens
ging hij vliegensvlug naar de kazerne om daar aan de
inmiddels aangekomen spuitgasten te vertellen waar de
brand was. Zo ook op die zondagavond. De brand bleek
in een woning aan de burgemeester Zahnweg te zijn.
Daar aangekomen stond de woning vol met rook dus
was binnentreden niet mogelijk zonder ademlucht. De
apparatuur was al wel aangeschaft door de gemeente,
maar de spuitgasten waren nog in opleiding en niet
gediplomeerd om met deze apparatuur te mogen werken.
Behalve Nico Klein, die als beroepsbrandweerman bij
het korps van Rotterdam werkte en tevens lid was van de
Goudswaardse brandweer, hij werkte in Rotterdam al met
ademlucht en is in de woning naar binnen gegaan. Daar
trof hij een oververhitte pan met olie aan die snel werd
geblust. De schade bleef beperkt.
Wat is er enorm veel veranderd met toen en nu. Waar
vroeger de sirene begon te loeien daar worden we nu
gealarmeerd via een klein kastje dat wij allemaal bij ons
dragen. Met een druk op de knop laten we binnen een
paar seconden weten of we opkomen naar de kazerne.
Geeft het systeem aan dat we onvoldoende personeel
hebben om naar het incident te gaan, dan wordt er
meteen een andere post gealarmeerd. Informatie met de
meldkamer wordt gedeeld middels een portofoon en een
tablet. En het dragen van ademlucht? Dat is nu één van
de eerste dingen die worden aangeleerd in de opleiding
tot manschap.
Toen de vraag kwam of wij een stukje over de brandweer
van Goudswaard wilden schrijven waren we meteen
enthousiast. Want, wie zijn we nou eigenlijk? Wat doen
we en waarom?
Ons prachtige korps bestaat uit 16 personen. Personen
die werken of wonen in de buurt van Goudswaard
en zich beschikbaar stellen om bij een alarmering
brandweerwerkzaamheden uit te voeren. Omdat het
belangrijk is dat we allemaal goed getraind zijn met
de middelen waarmee we moeten werken tijdens een
incident wordt er iedere week op donderdagavond een
oefenavond georganiseerd. Tijdens zo’n avond wordt er
een incident in scene gezet of komt er een instructeur
vanuit de veiligheidsregio die ons lesgeeft over de
nieuwste technieken of een voorval uit de praktijk. Na de
oefenavond blijven wij vaak nog gezellig met elkaar. Dan
start het verenigingsgedeelte. Onder het genot van een

hapje en een drankje wordt er gezellig met elkaar gepraat
over de brandweer, werk, sterke verhalen en spelen
sommigen een potje darts. Deze momenten versterken
het groepsgevoel en wij leren elkaar goed kennen. Dit
is enorm belangrijk met onze taak als brandweerman/
vrouw. We maken elkaar mee tijdens de rustige
momenten maar zeker wanneer we voor een pittige klus
komen te staan is het belangrijk om te weten hoe iemand
in zijn/haar vel zit. Naast de nazit organiseren we jaarlijks
ook diverse activiteiten zoals een barbecue en een teambuildings dag.
Naast de “normale meldingen” zoals brand, technisch
hulp verlenen (lees: het bevrijden van personen uit
bijvoorbeeld een auto) en incidentbestrijding met
gevaarlijke stoffen, worden wij in ons dorp ook
gealarmeerd voor een melding waarbij een persoon
mogelijk reanimatie nodig heeft. Als de centralist van de
ambulancedienst tijdens het 112-gesprek concludeert dat
het om een reanimatie gaat wordt naast de ambulance
meteen de brandweer gealarmeerd. Wij komen dan met
spoed naar het incident en starten dan de reanimatie en
gebruiken daarbij onze AED. Het kan voorkomen dat
vrijwilligers van de burgerhulpverlening de reanimatie al
gestart zijn. Dan zoeken wij met hun de samenwerking
op en nemen de leiding tijdens de reanimatie. Als de
ambulance aanwezig is hebben zij de leiding over het
incident en ondersteunen wij hen met het verzorgen van
de hartmassages. In sommige gevallen zijn wij wel 10-15
minuten eerder dan de ambulancedienst en daardoor
worden de overlevingskansen van een persoon enorm
vergroot.
Uiteraard zijn deze meldingen niet de leukste dingen aan
ons werk, maar vaak geven ze ons wel enorm veel gevoel
van voldoening. Zeker wanneer een persoon weer met
hartslag de ambulance in gaat.
Afsluitend willen wij toch de noodzaak van de brandweer
op ons dorp benadrukken. De bezetting overdag is
meerdere dagen per week erg krap en staan we soms zelfs
buitendienst. Lijkt het jou wat om bij de brandweer te
komen of heb je geen idee wat het inhoudt maar wil je
weten of het misschien toch iets voor je is? Neem contact
met ons op via onze socialmedia kanalen of de contact
gegevens hieronder en we nodigen je uit om eens langs te
komen.
Volg ons op Twitter, Instagram en Facebook:
@BrandweerGWD
E-mail: h.sintmaartensdijk@brw.vrzhz.nl
Tekst: Wouter Beyer
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Verhuisd
Beetsstraat
11, Oud-Beijerland
HEEFT
U naar
AL EEN
LEVENSTESTAMENT?
STEL
DAT U UW ZAKEN
MEER
KUNT
Het notariskantoor
is opNIET
17 mei
2022ZELF
verhuisd
REGELEN,
WIE
REGELT
UW
ZAKEN
DAN?
van Beetsstraat 3 naar Beetsstraat 11.
In een levenstestament kunt u hiervoor een vertrouwenspersoon aanwijzen.

Een nieuwe locatie, maar nog steeds dichtbij
en notarieel
met dezelfde
servicevast
en deskundigheid.
Door dit in een
levenstestament
te leggen doet u dit officieel en
houdt u zelf de regie! De gespecialiseerde (kandidaat-)notarissen van
Van Dijk Schilperoort
in Oud-Beijerland
adviseren
u graag hierover.
Voor al uwNotarissen
vragen over
familierecht,
vastgoed

en ondernemingsrecht kunt u contact opnemen
Neem vrijblijvend contact met ons op via 0186 636 222
via telefoon 0186-636222
of per mail info@notarishw.nl.
of per mail familierecht@notarishw.nl
VAN
11,OUD-BEIJERLAND
OUD-BEIJERLAND
VANDIJK
DIJKSCHILPEROORT
SCHILPEROORT NOTARISSEN
NOTARISSEN • BEETSSTRAAT
BEETSSTRAAT 3,

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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o n d e r ho

ud

&

timmer

bedrijf

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

Wist u dat...

Editie Watersportvereniging
...onze haven 800 meter lang is?

Buurtsoepie

...er vroeger beurtschepen afmeerden?
...de beurtschepen bouwmaterialen aanvoerden.

In januari en februari jl. heeft Stichting Present

...de schepen met de hand geladen en gelost werden?

Dit succesvolle initiatief brengt vrijwilligers die graag

...er een weegbrug was?

hebben aan verbinding: mensen die niet snel een

...er een vuilstortplaats was?

wonen. Of juist eenoudergezinnen die in het dagelijkse

...er een woonark in de haven lag?

op te doen.

...de haven met een zgn. mol op diepte gehouden werd?

In eerste instantie was het idee om Buurtsoepie

...de haven gepacht wordt door de watersportvereniging?

enthousiaste vrijwilligers in Goudswaard wil het project

...de haven door deze vereniging wordt onderhouden?

Hoeksche Waard het project Buurtsoepie opgestart.

koken wekelijks in contact met mensen die behoefte
pan soep zullen koken, omdat ze bijvoorbeeld alleen

leven geen tijd kunnen vinden om nieuwe contacten

alleen in de wintermaanden in te zetten. Een groep

echter komende zomer voortzetten. Vanaf 17 juni a.s.
kan men (weer) gebruik maken van dit project. Elke

derde vrijdag van de maand (van 9.00 tot 14.00 uur)
vindt het project plaats in het verenigingsgebouw

Rehoboth te Goudswaard (Koningin Julianastraat 27).

Bedoeld om samen te koken, samen te eten en rond te
brengen voor degenen die niet kunnen komen.
Extra vrijwilligers zijn hierom van harte welkom.

Stichting Present Hoeksche Waard zoekt mensen die

de soep willen koken of rondbrengen. Natuurlijk is het
ook mogelijk om beide te doen.

Uiteraard is Stichting Present ook op zoek naar meer
deelnemers die een praatje en een wekelijkse kom
soep goed kunnen gebruiken. Dit kan een mooie

...dit een pittige klus is en door leden wordt uitgevoerd?

voor wie veelal aan huis gebonden is en/of voor wie

...dit wordt gecoördineerd door de havenmeester?

iemand te kunnen praten. Het mes snijdt aan twee

...de havenmeester een techneut van de eerste orde is?

contacten. Meedoen aan Buurtsoepie is kosteloos en

...hij bergen werk verzet in alle weersomstandigheden?

manier zijn om nieuwe mensen te leren kennen, juist
het niet vanzelfsprekend is om zomaar even met

kanten, want ook de vrijwilligers leggen zo nieuwe
de soep wordt bij u aan de deur gebracht.

Let op: gedurende de zomermaanden gaat het daarbij
uitsluitend om Goudswaard, vanaf de winter willen we
ook de overige plaatsen van de Hoeksche Waard hier
weer in betrekken.

...hem niets ontgaat, de regels hanteert en rechtvaardig is?
...iedere eerste maandag van de maand een ploeg vutters
aan de haven werkt en dat dit een gezellige bezigheid is?
...het clubhuis “kantje boord” heet?
...de haven dit jaar is uitgebaggerd?
...de haven bij ons prachtige dorp hoort?
...het prachtig is om langs te wandelen en te genieten?
...de toegang is naar Costa Del Spui?
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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

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.

Een eigen bed and breakfast…
Een droom die lang in gedachten gesluimerd heeft, maar waar moet je

beginnen, kunnen we dat, vinden we dat wel echt leuk? Het bleef jarenlang bij
een sluimerende wens.

In 2019 wilden wij het na een drukke periode wat rustiger aan gaan doen. Kleiner
wonen en minder werken zou daarbij helpen. Maar al snel kwamen wij er achter
dat we niet weg wilden uit de Hoeksche Waard waar wij sinds 2005 wonen. Het
idee ontstond om kleiner te gaan wonen in ons eigen huis. We halveerden de
woonruimte in ons huis en het plan om de andere helft te gaan inrichten als
bed and breakfast was snel geboren. We hebben een aanvraag ingediend

en na het voldoen aan alle eisen was daar onze toestemming om te mogen
starten. Mede dankzij onze fijne en flexibele buren.

Van rustiger aandoen was even geen sprake. Na een jaar klussen, spulletjes
kopen en inrichten mochten wij in juni 2020 de deuren openen. Een heus

naambord met “Gastenverblijf Goudswaard” in de tuin maakte het helemaal
af. Op dag 1 kregen wij al een boeking en eigenlijk schrokken wij hier enorm

van. Super spannend allemaal. Het idee van bed and breakfast was inmiddels

aangepast naar een gastenverblijf aangezien wij beiden werken en dus niet in
de mogelijkheid zijn een breakfast te verzorgen.

Inmiddels zijn wij 2 jaar verder en nog minstens even enthousiast. De spanning
is er af, we genieten van de gezelligheid. We hebben gekozen voor een

gastenverblijf met veel privacy, een eigen ingang en terras. Hierdoor zien we

de gasten weinig, maar we gaan altijd even kennis en een praatje maken en
brengen de gasten superverse eitjes van onze kippen. Daarnaast bieden we
altijd streekprodukten als Hoeksche

chips, appelsap uit Piershil en honing uit
de buurt. Dat wordt altijd gewaardeerd.
Het blijft bijzonder dat de plek waar

wij wonen zo mooi is dat mensen er
hun weekend en zelfs hun vakantie

willen doorbrengen. Er komen vooral
Nederlanders, Belgen en Duitsers en

opvallend is dat het vooral veel jonge
mensen zijn.

De gasten komen hier vaak voor hun
rust, voor Duitse gasten is de locatie
geschikt voor zowel bezoekjes aan

steden als het strand en het feit dat het
omgeven is door water, een enkeling

komt om te fietsen, te wandelen, voor

werk of een overnachting bij een feestje
in de buurt. En natuurlijk is de grootste
trekpleister nog altijd een bezoek

aan Tiengemeten. We krijgen mooie

cijfers en reviews en dan besef je weer
hoeveel geluk we hebben om hier te
kunnen wonen.

Maurice en Bionda

Gastenverblijf Goudswaard
Hogendijk 3

3267LL Goudswaard
0031-620048622
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De Canon van de
Hoeksche Waard
De derde druk van De Canon van de Hoeksche Waard
is van de pers gerold. Dit lijvige fullcolour boek vertelt
de geschiedenis van het eiland aan de hand van 50

hoofdstukken. Van de prehistorie tot het heden. Vanaf

woensdag 15 juni is de derde druk in Museum Hoeksche
Waard te verkrijgen. Ook is het boek vanaf dat moment
in de webwinkel van het museum te kopen.

De prijs van de derde druk is 34,50 euro. Niet veel

voor zo’n mooi boekwerk, waaraan de redactie, de

beeldredactie en de auteurs jarenlang hebben gewerkt.
De Hoeksche Waardse canon is het perfecte cadeau
voor een verjaardag of gewoon voor jezelf.

Het boek is te koop bij Museum Hoeksche Waard
in Heinenoord, Boekenstek (Burg. Zahnweg 50,

Goudswaard) en verschillende boekhandels, musea en
bezoekerscentra in de Hoeksche Waard en omgeving.
Willy Spaan & Rein van der Waal (red.)
De Canon van de Hoeksche Waard,

50 vensters op de eilandgeschiedenis

Uitgave Museum Hoeksche Waard 2022 (3e druk)
376 pagina’s, 500 illustraties, verkoopprijs € 34,50.
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Wist u dat...
...er aan het Binnenspui bij de molen een mooie picknickplek is?

Wist u dat...
Fietsers en wandelaars in de tuin van Sylvia Kooijman (Oude
Nieuwlandsedijk 2) uit kunnen rusten van alle indrukken?
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Gebiedsfonds en beheerstichting Windpark Spui
Bij het verstrekken van de vergunning voor de bouw en exploitatie van
Windpark Spui zijn door de exploitant Klein-Piershil BV met de provincie
Zuid-Holland een aantal afspraken gemaakt. Zo is er onder andere afgesproken
dat een deel van de energieopbrengst wordt geïnvesteerd in maatschappelijke
organisaties en initiatieven in de directe omgeving van het windpark. Er wordt
daarvoor een stichting opgericht, die het beheer en de inzet van deze middelen
voor haar rekening gaat nemen. De afgelopen tijd hebben Klein-Piershil BV
hier samen met de provincie, gemeente en de dorpsverenigingen (waaronder
Dorpsvereniging Coorndijk) aan gewerkt. Met als resultaat een gebiedsfonds
en de oprichting van een stichting met bestuur die dit fonds beheert. Ook
namens onze dorpsvereniging zit er een afgevaardigde in dit bestuur.

Bijdrage uit gebiedsfonds

Per jaar, en gedurende de exploitatie van het windpark (minstens 15 jaar),
wordt er € 21.000,- in het gebiedsfonds gestort. Verenigingen, stichtingen,
organisaties en groepen omwonenden kunnen een beroep doen op het fonds
voor een bijdrage aan een activiteit of actie die de fysieke leefbaarheid, de
natuur, het landschap verbetert of energiebesparing oplevert. Het fonds is
ondergebracht in een stichting met een onafhankelijk en zelfstandig bestuur.
Zij beoordelen alle aanvragen. Zie voor meer informatie www.windparkspui.nl.
Het bestuur van de dorpsvereniging wil inwoners en verenigingen van
Goudswaard stimuleren om initiatieven aan te dragen voor dit gebiedsfonds.
Heeft u vragen over het gebiedsfonds over of wilt u gezamelijk een initiatief
bespreken? Mail dan naar dvdecoorndijk@gmail.

Uit vroeger tijden
Een aantal jaren geleden verzorgde de heer R. Huisman
verschillende bijdragen voor het kerkblad "De Klopper"

van de Hervormde Gemeente Goudswaard (dorpskerk).
Hij gaf steeds een

inkijkje in de historie
van de hervormde

Deadline

gemeente. Hiervoor

Polderpraat

raadpleegde hij de

Sluitingsdatum voor berichten/stukjes is

notulenboeken van

uiterlijk 16 september 2022!

de kerkenraad en

kerkvoogdij. Inmiddels

Colofon

zijn deze bijdragen

Redactie: jolenta@sijde.nl

zo uitgebreid, dat

deze in boekvorm

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

is uitgegeven. In

dit boek wordt de

periode van 1574-

1974 beschreven. De
opbrengst van de

verkoop van dit boek

is voor de hervormde
gemeente.

Indien u belangstelling heeft en dit boek wilt kopen
(€ 19,95), dan kunt u een mail sturen naar dhr.
R. Huisman (f2hrhuisman130@hetnet.nl).

