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Flink poetsen en schrobben voor feest in oude gemeentehuis

Dorpsvereniging Swaneblake kondigde al groots aan: ‘Als we de sleutel van het oude 
gemeentehuis in Piershil in bezit hebben, dan gaan we toffe dingen doen’. Op tweede kerstdag
beleeft het dorp de vuurdoop.

Bas Boerma 19-12-19, 

Aanvankelijk was het plan om eenzame inwoners van Piershil in het oude gemeentehuis een 
kerstmaaltijd en spelletjesmiddag voor te schotelen. Maar van dat idee stapte de dorpsvereniging al 
snel af, zegt Judith Prins. ,,Mensen die dan komen geven toe dat ze eenzaam zijn. Dat is een heel 
grote stap.''

“We zijn zó blij dat we dit kunnen doen. 
En de mensen zijn ook enthousiast”

Om die reden komt er volgende week een gemêleerd publiek. Singles, ouderen, stellen, echtparen. 
Precies zoals Swaneblake het had bedacht, want zo is het gemeentehuis opengesteld voor alle 
dorpelingen.

,,De Kerstherberg is het eerste evenement dat we hier organiseren'', zegt Prins. Tot en met de zomer 
volgen er een of twee per maand. We zijn zó blij dat we dit kunnen doen. En de mensen zijn ook 
enthousiast. Volgende week komen er al 45 en in het dorp heb ik meer mensen er over gehoord. Het 
kan druk worden.''

Onder handen
En dus moet er de komende week nog flink worden geschrobd. Vrijwilligers trokken deze week al 
hun handschoenen aan om met emmers, dweilen en zeep de keuken, de oude raadzaal, de kantine en
de toiletten goed onder handen te nemen. Het stof, dat zich de afgelopen maanden heeft kunnen 
ophopen, moet verdwenen zijn als over een week de eerste gasten binnenwandelen.



Voor de evenementen die volgen hoopt Prins op hulp uit het dorp. ,,Net als nu: de Spar helpt ons. 
Net als de kerk, die servies doneert. En bedrijven en particulieren hebben meegeholpen met 
sponsoring."

“We moeten het doen met een klein beetje subsidie”

Buiten het kleine beetje subsidie hebben ze zelf nauwelijks geld om iets te organiseren. ,,We hebben
nu een pand dat we kunnen gebruiken. Het is aan ons, de inwoners, om er ook iets mee te doen. 
Iemand met een idee kan zich bij ons melden.''

Punt van zorg is trouwens de inboedel. Swaneblake heeft een lijst van spullen die nog moeten 
worden verworven. Prins: ,,We zitten echt verlegen om bepaalde zaken. We moeten het doen met 
een klein beetje subsidie. Dus alles is welkom.''


