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Zaterdag 24 juni is op de Kade in 

Piershil de Cultuur- en Kunstmarkt. 

De Markt is ook het vertrek- en 

aankomstpunt van een fietspuzzeltocht. 
 

De tocht is ca 14 km en volgt rustige wegen, dus is ook met 

kinderen goed en veilig te doen.                       

Onderweg, het is niet voor niets een puzzeltocht, moet er 

scherp worden opgelet.  

De spelregels:  

. in verband met de organisatie en onze bevoorrading moet u 

zich vooraf opgeven! 

. u kunt zich opgeven per groep van max. 4 personen (een 

kind achterop telt niet mee);  

. kosten €  2 p.p.; u betaalt vooraf 

. er wordt gestart tussen 10.30 uur – 13.00 uur, u krijgt 

bericht over uw starttijd;  

. bij vertrek krijgt u de informatie van de puzzeltocht;   

. bij te weinig aanmeldingen wordt de puzzeltocht 

afgeblazen; 

. daarvan krijgt u bericht en vanzelfsprekend storten wij uw 

inschrijfgeld retour.  

Iedereen kan op tijd terug zijn voor het optreden 

van het Nomad Theater om 15.00 uur. De uitslag 

van de puzzeltocht wordt rond 16.30 uur bekend 

gemaakt. 

 De beloning: dat blijft een verrassing!   

Aanmelding inleveren bij Marlene de Vin,  adres Kade 2 in 

Piershil,  mag ook per mail: marlenedevin@pn.nl           

Voor nadere informatie kunt u haar ook bellen op  

 06-5118 7142 

Naam deelnemer:…………………………………………… 

Aantal deelnemers …., waarvan …………….. kinderen 

Te bereiken op telnr. ……………of mail ..............……... 

Betaling: € 2,-- (p.p.) op rekeningnr. NL 60 RABO 0347 

4443 42  ten name van Stichting SwaneBlake, adres 

Kievitstraat 7 in Piershil; onder vermelding van:  fietstocht 

2017 

 

 

 

Cultuur- en Kunstmarkt 

op zaterdag 24 juni 
 

Sfeer impressies van de Cultuur- en Kunstmarkt van 2016 
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Voorstel herontwikkeling locatie 

dorpshuis Renesse i.o.v. de Gemeente 

In 2016 is het dorpshuis Renesse overgedragen aan de 

gemeente Korendijk en is besloten deze locatie te 

herontwikkelen.                 

Gebleken is dat er behoefte is aan starters woningen.  

Door middel van een aanbestedingsprocedure konden 

bouwplannen ingediend worden voor de realisatie van 

starters woningen. Gebroeders Hooghwerff uit Strijen 

hebben het winnende plan ingediend.  

Starterswoningen 

Op de locatie van het dorpshuis wordt het dorpshuis 

gesloopt en vervangen door acht starters woningen. Er is 

gezocht naar een passende architectuur die goed aansluit bij 

het beeld van de omgeving. De starters woningen hebben 

een goothoogte van 5.5 meter en maximale hoogte van 8 

meter. De woningen hebben standaard twee slaapkamers op 

de verdieping. 

De woningen zullen in een ononderbroken rij worden 

uitgevoerd met een voorgevel die in lijn ligt met de 

bestaande woningen. Het huidige parkeerterrein wordt 

opnieuw ingericht en biedt plaats aan 17 auto’s. Achter de 

woningen wordt een ruimte gereserveerd voor een rustig en 

veilig gelegen speelruimte waar kinderen kunnen spelen en 

beschermd zijn van het verkeer. Hieronder zijn een 

impressie van de situatietekening en de woningen 

weergegeven. Beide schetsen zijn een impressie en kunnen 

op onderdelen nog aangepast worden. Er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. 

 

 

Situatietekening (onder voorbehoud) 

 

 

 

 

 

Impressie van de woningen 

Procedure 

Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt en 

worden voorbereidingen getroffen voor het opstellen van 

een bestemmingsplan. Wanneer de bouwplannen voldoende 

zijn uitgewerkt, zullen deze worden gepresenteerd tijdens 

een bewonersavond. 

Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind 2017 

vastgesteld kunnen worden. Nadat het bestemmingsplan is 

vastgesteld kan medio 2018 de bouw worden gestart. 

Er is afgesproken dat de sloop van het dorpshuis uiterlijk 

vóór half december 2017 plaatsvindt. 

Informatie 

Mocht u na het lezen van dit artikel vragen hebben, kunt u 

contact opnemen met Claudi Mooijaart van de afdeling 

Dienstverlening. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag 

bereikbaar via 088 – 6471787 of via de mail: 

claudi.mooijaart@korendijk.nl. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.swaneblake.nl 
 

De website van de Stichting SwaneBlake wordt vernieuwd. 

 

Vanaf heden zijn alle tot nu toe verschenen Piershilse 

Krantjes op de website te lezen. 

 

Van de Cultuur- en Kunstmarkt vanaf 2010 zijn de foto’s in 

te zien. 

 

Daarnaast zullen recente berichten worden weergegeven. 

 

Voor nieuws en discussie zal ook de Facebook pagina 

worden geactualiseerd. 

www.swaneblake.nl  
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Gedicht van de maand Mei 2017 van de 

Dichter van de Hoeksche Waard. 
 

die Wannsee Konferenz 75 jaar  

woorden herhalen keer op keer het falen 

wees eens duidelijk over nooit mogen vergeten 

zo groots uitgesproken 

wanneer verandert fout in kwaad 

wordt het geweten wakker is niets doen 

tegelijk iets doen  

woorden herhalen keer op keer het falen 

in bezetting verstrikt blijken antwoorden smoezen die 

angst verhullen  

of prioriteiten 

wat heb je aan moed die je moet bekopen 

in een nee breken onzekere tijden aan  

medeplichtig ja 

schouders ophalen misschien 

blijk je later toch mee te doen 

woorden herhalen keer op keer het falen 

 

struikelstenen voor onze deuren waarachter zij 

eens woonden er niet meer mochten zijn 

noemen namen en data van moorden 

thuiskomen is nooit meer hetzelfde 

woorden herhalen keer op keer het falen 

luister nauwkeurig  

kijk zorgvuldig 

wanneer uur U aanbreekt 

zodat je precies op tijd  

medemenselijk kunt zijn 

woorden herhalen keer op keer  

wanneer stellen ze vragen 

Ingrid van den Oord © 

 

 

 

 

 

 
 

Villa Wannsee bij Berlijn, hier vergaderden op 20 januari 

1942 onder voorzitterschap van SS-Obergruppen-

führer Reinhard Heydrich, de chef van het bureau voor 

rijksveiligheid en 14 topambtenaren over de 

organisatorische uitvoering om de Europese joden naar het 

oosten te deporteren en te vermoorden.  

----------------------------------------------------------------------- 

Agenda 

Exposities gemeentehuis: 

  Geen exposities 

  www.korendijk.nl  

 

De Zilveren Schoen: 

  4 maart tot 17 juni:  

Werken van Jan Groeneveld 

Hij vertelt in kleurrijke gebaren over de polders, de lucht, de 

bergen, maar ook zijn medemens, liefde, kunst en literatuur. 

  23 juni tot 28 augustus: 

   Expositie Hoeksche Waard 

  2 september tot 2 oktober: 

Expositie Frans Veelbehr 

  www.dezilverenschoen.nl  

 

Cultuur- en Kunstmarkt: zaterdag 24 juni. 

  Programma zie pagina 4 

 

Hilwinkel:  Openingstijden: 

Vrijdagmiddagen 13.00 tot 16.30 uur op 16 juni  

en daarna elke 14 dagen verder. 

Zaterdagochtenden van 9.30 tot 12.00 uur op 17 juni  

en daarna elke 14 dagen verder. 

Na 1 juli zijn de data onzeker. 

Rommelmarkt: inleveren spullen: 

1juli, 2 september, 7 oktober, 4 november 

  en 2 december. 

  www.hervormdpiershil.nl  

 

Repaircafé:  2
e
 zaterdag van de maand van 10-12 uur. 

 in Heemzicht 

in juli en augustus gesloten 

www.repaircafe.org  

 

Bibliotheek:  Openingstijden Heemzicht 

-------------------------------------------------------------------------  
Colofon 

website:        www.swaneblake.nl 

secretariaat: onderdelindeanneke@gmail.com  

redactie:       rinkem@hetnet.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
http://www.korendijk.nl/
http://www.dezilverenschoen.nl/
http://www.hervormdpiershil.nl/
http://www.repaircafe.org/
http://www.swaneblake.nl/
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