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Wist u dat als iemand elke dag tenminste 20 minuten stevig wandelt,
de kans op hart- en vaataandoeningen met 50% wordt verminderd.
Nogal wat dorpsgenoten maken langs de Zwaagdĳk hun dagelĳkse
wandeling en genieten van het meester Derrikspark die zĳn voltooiing
nadert. De Dorpsraad is blĳ dat er ook schot zit in andere plannen,
denk aan de herinrichting van de Balkweiterhoek en de
woningbouwplannen.
Voor 2022 gaan wĳ nieuwe plannen maken en daarvoor is het fijn om
de bewoners van Zwaagdĳk-West daarin te betrekken. Het zou ook
fantastisch zĳn als de Dorpsraad wordt versterkt met nieuwe mensen.
In de nieuwsbrief is een oproep daartoe te vinden.
Wĳ wensen u veel leesplezier!

Gezocht dorpsraadleden
Het dorpsraadbestuur zoekt enthousiaste, betrokken bestuursleden
die zich willen inzetten en meedenken, voor het welzĳn van de
inwoners en de leefbaarheid in het dorp.
Zou jĳ graag actief willen bĳdragen aan de leefbaarheid van het
dorp? Ben jĳ begaan en heb je belangstelling in hoe de
ontwikkelingen zĳn in je nabĳe leefomgeving, voor nu en in de
toekomst? Stuur dan een mail, voor aanmelding of meer informatie,
naar info@dorpsraadzwaagdĳk-west.nl

10 Oktober, officiële opening van het Meester Derrikspark
Er wordt nu ook hard gewerkt om het midden-eiland tot
een prachtig bloemen- en plantengedeelte om te toveren in
ons Meester Derrikspark. Na de bloeiende fruittuin en het
veelzĳdige beweeggedeelte, is dit alweer de derde fase van
de renovatie van het park. En dat allemaal dankzĳ sponsors en de vele
vrĳwilligers uit het dorp.
En dat moet gevierd worden! Pak de agenda en houdt de
zondagmiddag 10 oktober vrĳ. Want van 13.30 - 16.30 uur zal er een
programma zĳn voor jong en oud. Denk aan een
sportdemo bĳ de sporttoestellen, een tai-chi
Mees ter
workshop, pony rĳden voor de kleinen, een
speurtocht voor de grotere kinderen, een gezellige
borrel en natuurlĳk de officiële opening.

Derriks

Hierover ontvangt u binnenkort een folder in de brievenbus. Wĳ zien u
heel graag dan!
Het park, elke dag mooier
In het najaar van 2018 ben ik samen met mĳn man in Zwaagdĳk-West
komen wonen en sindsdien maak ik bĳna dagelĳks een wandeling door
het Meester Derrikspark.Toen anderhalf jaar geleden de eerste
lockdown begon was het park een perfecte uitvalsbasis voor de
lunchwandeling tĳdens het thuiswerken.
In de afgelopen tĳd is het park steeds meer een echt park geworden.
Er is een prachtige fruittuin aangelegd. Ik help regelmatig een handje
mee bĳ het onderhoud, waardoor ik steeds meer mensen uit de buurt
leer kennen. Het is erg leuk om mĳn zoontje te laten zien hoe
bĳvoorbeeld een courgette groeit of om hem kennis te laten maken
met de geur van citroenmelisse.
Daarnaast maak ik wekelĳks met plezier gebruik van de
sportfaciliteiten. Wat een fijn gevoel dat je dit zo dicht bĳ huis kunt
doen. Mĳn abonnement bĳ de sportschool heb ik inmiddels opgezegd!
Het Meester Derrikspark wordt elke dag mooier en ik hoop dat anderen
er net zoveel plezier aan beleven als ik.
(Ingezonden door Loes ter Schure)

Kruiden en wilde, inheemse planten
Kruiden zĳn gezond vanwege de hoge vitamines die ze rĳk zĳn.
Ook zĳn het lekkere smaakmakers, bĳ gebruik hiervan hebt minder
zout nodig. Door de mooie bloeiwĳze van de kruiden maken deze je
vrolĳk als je ze ziet staan.
De vrĳwilligers van het Meester Derrikspark hebben ook
kruiden geplant en inheemse planten zĳn er gezaaid. Het is
heel leuk om hier eens een kĳkje te gaan nemen, lekker
genieten van de buitenlucht en al het moois in dit mooie
natuurpark. Er staat bv. Salie, Rozemarĳn, Tĳm, Bonekruid
enz. Ook eetbare bloemen zĳn er gezaaid, zoals de Goudsbloem. Deze
werkt goed tegen virussen, je kan hier ook kruidenthee van maken. En
de Salie is voor als je verkouden bent, drink hiervan een grote kom
thee s'avonds voor het slapengaan en je komt snel in dromenland en
de verkoudheid verminderd hierdoor ook. Bĳ bronchitis werkt een
gemengde kruidenthee van Salie, Tĳm en Zoethout. En heeft u
mondklachten, bv kiespĳn neem dan Saliethee, ook kan je hierbĳ op
een blaadje Salie kauwen en de pĳn verminderd hierdoor snel. Zo zĳn
er nog veel meer planten, kruiden en bloemen die in de tuinen en
natuur groeien goed voor ons welzĳn. (Ingezonden door Marry Hogeboom)

Werk in uitvoering
Het heeft op zich laten wachten maar in het eerste deel van
de Balkweiterhoek is er, sinds een aantal weken, begonnen
met het vervangen van de gasleiding, daarna zal gestart worden met
de herinrichting/bestratingswerkzaamheden (gereed half december). In
het voorjaar, van 2022, wordt de aanplanting van de groenvakken
gerealiseerd.
Door de aannemer zullen de inwoners van de Balkweiterhoek op de
hoogte worden gehouden van de gedetailleerde planning.
We kĳken uit naar het eindresultaat.
Bibliotheek langer open
De vrĳwilligers van de bibliotheek heten u weer van
harte welkom in de Wildebras!
Vanaf 21 september zĳn we iedere dinsdagmiddag
geopend van 15.30 uur tot 17.00 uur. Omdat we
langer open zĳn op de dinsdagmiddag vervalt de
woensdag .
Kom gerust langs om gratis boeken te lenen of een kopje koffie of thee
te drinken. Graag tot ziens!

Uitnodiging openbare dorpsraadvergadering
Na een lange tĳd staat er weer een openbare dorpsraadvergadering op
de planning. Dit zal zĳn op 20 september om 20:00 uur in de kleine
zaal van de Wildebras.
We willen u hiervoor van harte uitnodigen zodat u kan
meepraten en op de hoogte kan blĳven van de
ontwikkelingen in het dorp. Heeft u zelf nog een
onderwerp die u op de agenda wilt of heeft u vragen/
suggesties, stuur dan een mail naar
info@dorpsraadzwaagdĳk-west.nl.
We hopen u de 20st te zien!
Uitnodiging informatieavond woningbouw
Op ? oktober is er een bĳeenkomst over de woningbouw
in Zwaagdĳk-West (19:20-21:00 uur). Deze bĳeenkomst
wordt gehouden in de grote zaal. Graag informeren wĳ
vooral de jonge mensen die al belangstelling hebben
aangegeven, maar ook elke dorpsbewoner van ZwaagdĳkWest is welkom. Wĳ inventariseren deze avond ook wat de
behoeften in het dorp zĳn.
Wĳ verwachten een mooie opkomst en zullen de regels van het RIVM,
die dan gelden, in achtnemen.
Handig lĳstje voor de agenda
20 september 20:00 uur, openbare dorpsraadvergadering.
21 september 15:30 tot 17:00 uur, nieuwe openingstĳd bibliotheek.
10 oktober 13:30 tot 16:30 uur, officiële opening Meester Derrikspark.
? oktober 19:30 tot 21:00 uur, informatieavond woningbouw.
Informatie en contact
Website: www.dorpsraadzwaagdĳk-west.nl
E-mail: info@dorpsraadzwaagdĳk-west.nl
Facebook Dorpsraad: https://www.facebook.com/
DorpsraadZwaagdĳkWest
Facebook Park: https://www.facebook.com/
meester.derrikspark.1

