Piershilse Krant

No. 16 / oktober 2019
UITNODIGING

aan alle inwoners en organisaties in
Piershil voor de
Website: www.swaneblake.nl
Twitter@DorpsPiershil
Facebook@PiershilDorpsstichtingSwaneblake

Jaarlijkse Openbare Vergadering
Dorpsvereniging Piershil
op donderdag 17 oktober 2019

Dorpsinitiatief “PIERSHIL LEEFT !”

om 20:00 uur

Tijdens de ideeën en informatie avond van 7 maart jl.
hebben inwoners en organisaties van Piershil hun
wensen en ideeën aangeven voor een nieuwe
bestemming van het voormalige gemeentehuis in
Piershil.

in het voormalige gemeentehuis in Piershil
inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur

De dorpsvereniging Piershil heeft dit vervolgens
verwerkt in een “Houtskoolschets voor de dorpskern
van Piershil”.
Deze houtskoolschets is aangeboden aan de
gemeente Hoeksche Waard als startpunt voor de
bespreking met de gemeente. Tot onze verrassing
moesten we daarna in de krant lezen, dat de
gemeente eerst een inventarisatie over alle
vrijgekomen gemeentelijke gebouwen wilde
uitvoeren.
Om te voorkomen, dat ons dorpsinitiatief op de lange
baan zou worden geschoven hebben we als
dorpsvereniging samen met Heemzicht verschillende
gesprekken met de gemeente gevoerd. We hebben
onder andere als een voorlopige oplossing
voorgesteld om het voormalige gemeentehuis te
gebruiken voor ‘pop-up activiteiten’. Dit zijn
incidentele activiteiten die bijvoorbeeld eens per
maand worden georganiseerd. Nadat ook voor deze
tijdelijke oplossing weer de nodige hobbels geslecht
moesten worden, hebben we nu groen licht voor de
pop-up activiteiten in afwachting van gemeentelijke
besluitvorming over een structurele invulling.

Jaarvergadering Dorpsvereniging Piershil.
Op 17 oktober houden we onze jaarlijkse openbare
vergadering, waarin we u bijpraten over het afgelopen
jaar en de plannen voor de toekomst.
Omdat het dorpsinitiatief “Piershil Leeft !” voor en
door alle inwoners en organisaties van Piershil
bedoeld is willen we tijdens deze jaarvergadering ook
samen met u concrete plannen maken voor de eerder
genoemde pop-up activiteiten in het gemeentehuis.
We nodigen u dan ook allen (en met name ook de
jongeren) van harte uit om op deze vergadering
aanwezig te zijn en met ons mee te denken en vooral
ook mee te DOEN. De dorpsvereniging werkt hard om
de nodige faciliteiten te regelen; de organisatie en
uitvoering van de ideeën en plannen kan echter alleen
slagen als u er samen met ons de schouders onder
wilt zetten.
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Onze toren blijft prachtig scheef staan
In mei 1963 werd een begin gemaakt met de
restauratie van de kerktoren.
Met financiële hulp van Monumentenzorg werd er
heel wat werk verzet, van de grond af aan werden de
stenen opnieuw gezet of vervangen.
De spits werd geheel vernieuwd, één wijzerplaat werd
vervangen door een luik en vanaf dat moment konden
de wijzerplaten in de avonduren worden verlicht. De
luidklokken bleven hetzelfde, maar werden wel
voorzien van een automatische luidinstallatie. Tot die
restauratie werden de klokken met de hand geluid;
men trok dan aan twee dikke touwen die onder in de
toren hingen. Volgens de overlevering verdween
daardoor de oorspronkelijke typische klank van de
klokken. De fundering van de toren werd verzwaard
waardoor de twee steunberen aan weerszijden van de
toreningang konden worden weggebroken. In mei
1964 werd de restauratie afgerond en door de grote
zorgvuldigheid behield de toren haar historische
waarde.

toren werd bij dit funderingsherstel buiten schot
gelaten, met alle gevolgen van dien. In de jaren
daarna begon de toren te verzakken en aan de
kerkzaal te trekken, met scheuren in het gevelwerk
tot gevolg.

Omdat de gemeente Korendijk de veiligheid van de
kerkbezoekers en voorbijgangers niet kon garanderen
werd in 2018 besloten de fundering van de toren te
verbeteren. Rond de toren zijn 15 schroefinjectiepalen
aangebracht tot een diepte van 19,5 meter. Over deze
palen zijn stalen liggers aangebracht, via geboorde
gaten lopen deze door het muurwerk. De liggers zijn
bij de muren aangestort met constructiebeton. Na het
uitharden van het beton zijn de stalen binten
onderling verbonden. De toren kan hierdoor niet
meer verzakken en blijft prachtig scheef staan. Daarna
zijn de scheuren in de kerkzaal hersteld en zijn het
metsel- en voegwerk en schilderwerk van de toren
opgeknapt met een uitgebreide onderhoudsbeurt.

Daarna was het de beurt aan de kerkzaal. Na het
ontruimen van de kerk werd het op 24 mei 1968,
tijdens de eerste bouwvergadering, al snel duidelijk
dat er van restauratie geen sprake kon zijn. Het
gebouw moest tot op de grond worden afgebroken,
de geplande restauratie werd een nieuwbouw ‘oude
stijl’. Hierdoor kon de zaal worden voorzien van een
geheel nieuwe fundering op palen. De pas herstelde

De torenspits is voorzien van een nieuwe
leibedekking, de Piershilse haan glimt als nooit
tevoren!
Henk van den Heuvel
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AGENDA
Openbare vergadering Dorpsvereniging Piershil:
Oude Gemeentehuis Korendijk
donderdag 17 oktober
om 20:00 uur
Inloop met koffie en thee
Vanaf 19:30 uur

Nieuws van het Dijkenoverleg, september 2019

De afgelopen maanden zijn we vooral bezig geweest
om kennis te maken met de raadsleden van de
nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Mede door
tweemaal in te spreken tijdens een raadsvergadering
en op informatieavonden aanwezig te zijn, is dit
gelukt. De gemeente kent ons en weet waar we voor
staan. De eerste vragen door raadsleden zijn gesteld
aan het college met als doel aandacht te vragen voor
de slechte infrastructuur en overbelaste dijken.
We hebben met twee ondernemers afspraken kunnen
maken dat zij met hun bouw- en werkverkeer de
kwetsbare dijken zoveel mogelijk zullen mijden. Tot
nu toe lijken ze deze afspraken goed na te komen.
We hebben gesproken met de wijkagent over de
verkeersproblemen in de Zuid – West hoek van de
Hoeksche Waard. Het blijkt dat de politie te weinig
middelen heeft om bij te dragen aan een goede
oplossing. De politie bleek ook niet goed op de hoogte
te zijn van de diverse registraties, verkeerstellingen en
ongevallen.
Het Dijkenoverleg is in gesprek geweest met de
ambtenaar die de kar trekt voor het Tiengemetenpad.
We hebben van gedachten gewisseld en worden op
de hoogte gehouden over de verdere ontwikkeling.
Wij vinden dat het pad ten goede moet komen voor
de inwoners van Piershil en niet alleen overlast mag
geven. De diverse trajecten hebben we bekeken en
we gaan samen met de Dorpsvereniging Piershil ons
verder buigen over eventuele mogelijkheden.

Repair Café Piershil:
10.00 / 12.30
Int Voorste
zaterdagen:
12 oktober, 9 november, 14 december.
Heemzicht Restaurant:
dinsdag t/m zaterdag
zondag en maandag

09:00 – 20:00 uur
09:00 – 15:30 uur

De Loods:
geopend om de 2 weken
Naast de Spar aan de Kade
11 en 12 oktober en 25 en 26 oktober
Vrijdagmiddag
13.00 – 16.00 uur
Zaterdagochtend
10.00 – 12.30 uur
Spullen brengen tijdens openingstijden
Bijbelkring:
Derde donderdagavond van de maand
Start 19:45 uur “Int Achterste”
Ouderen-Bijbelkring:
Laatste donderdagmorgen van de maand
Start 11:15 uur “Int Achterste”
Vrouwenochtend:
Iedere eerste dinsdag van de maand
Start 9:30 tot 11:30 uur
In de ruimte naast Heemzicht
Zangdienst Hervormde Kerk Piershil:
1 x per 2 maanden
De eerste zondag van de maand
Aanvang 20;00 uur, inloop met koffie 19:30 uur
6 oktober
1 december
SV Piershil:
Zaterdag 19 oktober 14:30 uur
NBSVV 1 – Piershil 1, competitie
Voor de meest actuele informatie:
Zie onze websire: www.swaneblake.nl

Wij nemen zitting in de klankbordgroep voor de
Leenheerenpolder in Goudswaard en maken ons hard
voor een goede infrastructuur om deze polder te
ontsluiten.
De voortgang op de kop van de Voorstraat
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Kinderboerderij Piershil

‘Dorpswethouder’ Joanne Blaak bezoekt
Piershil.
Kent u de kinderboerderij al? Aan de Kade in Piershil
vindt u een leuke kinderboerderij met o.a. konijnen,
cavia's, kippen, vogels, pauwen, kalkoenen, geiten,
schapen, varkens en een ezel. Ook is er een leuke
speelweide voor de allerkleinsten. De kinderboerderij
Piershil wordt gerund door vrijwilligers,en is geheel
afhankelijk van vrijwillige bijdragen van inwoners en
bedrijven. Zo'n 100 inwoners en bedrijven
ondersteunen ons al met een financiële bijdrage.
Helpt u ook mee de kinderboerderij in stand te
houden?
Iedere bijdrage is van harte welkom! U kunt ons
helpen door uw bijdrage over te maken op
NL73INGB0007461692 (graag uw postcode en
huisnummer vermelden). U kunt ook een appje sturen
naar 06-46748064 met als onderwerp '' donatie' en
het bedrag dat u wilt doneren, dan ontvangt u een
Tikkie.
Bezoekt u de kinderboerderij binnenkort? U vindt
daar een collectebus waarin u uw gift kunt
achterlaten. Alvast bedankt namens alle dieren!
Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die ons willen
helpen met het verzorgen van de dieren! Bel of stuur
een berichtje naar 06-46748064 en we nemen
contact met je op.

Uit onze gesprekken met de gemeente is ook een
werkbezoek van wethouder Joanne Blaak
voortgekomen. Joanne is ‘dorpswethouder voor
Piershil’ en is op 21 augustus door de dorpsvereniging
rondgeleid, waarbij een uitgebreid bezoek aan de
zorginstellingen Heemzicht en De herbergier is
gebracht en werd per fiets Piershil en de directe
omgeving verkend. Diverse thema’s van “Piershil Leeft
!” kwamen tijdens de fietstocht aan de orde,
waaronder de verkeersproblematiek, de entree van
het dorp en natuurlijk het gemeentehuis.
Joanne heeft aangegeven persoonlijk nader kennis te
willen maken met Piershil en hiertoe graag ‘op de
koffie’ wil komen bij inwoners en organisaties.

