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Dorpsvereniging start weer op!
Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn en we weer
voorzichtig bij elkaar kunnen komen, pakken we als
dorpsvereniging onze activiteiten ook weer op.
In deze uitgave van Piershilse Krant d.i.g.i.t.a.a.l blikken we
terug op de afgelopen periode en richten we onze blik ook
weer op de toekomst.

Corona legde alle plannen en (pop-up)
activiteiten stil.
Ten gevolge van de corona-uitbraak zijn tal van activiteiten
in ons dorp uitgesteld of komen te vervallen. De vierde
editie van de huiskamerkwis – waarvoor veel belangstelling
was - en alle geplande pop-up activiteiten in het
gemeentehuis konden niet doorgaan.
Ook Koningsdag en 75 Jaar
Bevrijding konden niet op
de geplande uitbundige
manier worden gevierd.
Gelukkig zijn er nog wel wat
alternatieve oplossingen
verzonnen: er werd volop
gevlagd, een huis-aan-huis
straataubade werd uitgevoerd op gestreamde
muziek van Omroep
Hoeksche Waard en de
Oranjevereniging bracht
huis-aan-huis oranjetaartjes rond.
Op 4 mei zijn – zonder
publiek - door o.a. de
dorpsvereniging
bloemen gelegd bij het
oorlogsmonument.

In deze crisistijd heeft Piershil laten zien dat we er voor
elkaar waren.
Omdat mensen elkaar niet konden
ontmoeten of zelfs geheel in
isolatie moesten leven, zijn iedere
woensdagavond om 7 uur de
’klokken van troost en hoop’ van de
dorpskerk geluid als teken van
verbondenheid.
Een andere manier om de
onderlinge verbondenheid aan te
geven werd vormgegeven in een
serie video interviews met inwoners
uit alle dorpskernen van de
Hoeksche Waard.
In ”Gunterweit” aflevering 6 komen verhalen over Piershil
aan bod met oa. Jan Visser, Pie Rozendaal en Frans de Buck.
Verderop in deze krant een aantal impressies en ervaringen over
Piershil in coronatijd.

Laat zien dat Piershil Leeft!
Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepelen,
pakken we onze plannen en activiteiten weer op. De
overeenkomst met de gemeente Hoeksche Waard voor het
gebruik van het voormalige gemeentehuis voor pop-up
activiteiten is i.v.m. de coronacrisis met een half jaar
verlengd tot eind van het jaar. Er kunnen dus weer pop-up
activiteiten worden ontwikkeld, waarbij we natuurlijk steeds
rekening houden met de op dat moment geldende
maatregelen.
De plannen voor het voormalige gemeentehuis hebben ook
een tijd stilgelegen, maar zijn inmiddels samen met
Heemzicht weer opgestart. Zodra meer bekend is laten we
dat weten.

Op 5 mei is een orgelconcert met “oud- vaderlandsche
liederen” uitgezonden vanuit een lege dorpskerk.

Kom in actie met plannen voor pop-up
activiteiten!

Veel initiatieven onder het motto “Zorg voor elkaar”.

Graag roepen we alle inwoners van Piershil en omgeving op
om met initiatieven te komen voor het organiseren van een
evenement of activiteit. Voor deze
activiteiten hebben we een aantal
spelregels
opgesteld,
die
aansluiten bij de gebruiksovereenkomst. Zo mogen de
activiteiten geen winstoogmerk hebben en moeten zo

Vanuit huis werken werd voor veel mensen de standaard in
coronatijd en vrijwel alle sociale contacten vielen weg. Voor
een flink aantal vrijwilligers een reden om de handen uit de
mouwen te steken en initiatieven te ontwikkelen om voor
veel mensen het isolement te doorbreken, elkaar te helpen
en ‘te zorgen voor elkaar’.
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laagdrempelig mogelijk toegankelijk zijn voor alle inwoners.
Natuurlijk mag er zo nodig wel een bijdrage van de
bezoekers gevraagd worden om de kosten te dekken. Het is
ook niet de bedoeling dat de pop-up activiteiten
concurrerend zijn met al bestaande activiteiten. Op onze
website zijn de spelregels te vinden. Daar is ook een
aanmeldingsformulier te downloaden om initiatieven aan
te melden. Het formulier s.v.p. mailen naar
info@swaneblake.nl
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Samen met de dorpsvereniging kijken we dan hoe het
initiatief kan worden vormgegeven en ingepland in de Popup kalender.
Natuurlijk kijken we ook samen met de initiatiefnemers of de
door de coronacrisis afgelaste activiteiten toch nog door
kunnen gaan.

Vrijwilliger in coronatijd.
Wat doe je als je als actief vrijwilliger (Heemzicht, dorpsvereniging Piershil, clientenraad
Heemzicht) en frequent bezoeker van familie in Heemzicht dat ineens allemaal niet meer
mag? Ik had simpelweg tijd over en om dat nu allemaal te besteden aan huis,
administratie of opruimwerkzaamheden?
Vanuit Heemzicht werd al snel gevraagd om zogenaamde belmaatjes voor mensen in
Heemzicht die nu natuurlijk geen familiebezoek kregen. 3 x per week bel ik iemand en 3x
per week ga ik langs bij een bewoner van de begane grond. Meestal maar korte
telefoontjes of praatjes via het raam/open deur, die toch net even afleiding kunnen zijn of
misschien een ijkpunt op die dag vormen.
Ik hoop dat het hen een plezier doet, maar wat ik zeker weet is dat ik er plezier aan beleef.
Maar dat niet alleen, ik leer er ook van hoe mensen een situatie (hoe moeilijk en verdrietig
ook) accepteren en ermee weten om te gaan: soms het simpelweg ondergaan omdat het
niet anders kan, soms de grenzen ervan opzoeken, soms mij bemoedigden omdat ik ook
liet merken het verdrietig en moeilijk te vinden dat ik Heemzicht niet binnen mocht. Leuk
en leerzaam.
Welzijn Hoeksche Waard had laten flyeren dat je ze kon bellen als je hulp of aanspraak
nodig had.
En zo werd ik wandelmaatje voor iemand, overigens "wandelmaatje" omdat ik formeel
niet bij deze persoon naar binnen mocht. Toen dat weer wel mocht, is wandelen
ingewisseld voor gezellig koffie drinken en een beetje kletsen. Hiervoor geldt eigenlijk
hetzelfde: je leert iemand kennen die je zonder coronacrisis niet gekend had, en een
waardevol contact ontstaat.
Ik weet zeker dat ik ga proberen (een deel van) deze nieuwe contacten in te passen in een
– als de coronamaatregelen verder versoepeld worden - weer drukker wordend leven.
Daar zijn ze me intussen dierbaar genoeg voor.
Anneke Onderdelinden

Verjaardag in coronatijd
De tachtigste verjaardag van Nanda Pieksma op 8
mei dreigde door de corona-maatregelen zonder
kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden
geruisloos voorbij te gaan.
Vier buurvrouwen besloten om de 80 jarige toch
een onvergetelijke verjaardag te bezorgen. 0m
10.30 zongen de dames haar toe en werd zij
verzocht mee te gaan naar het terras van De
Herbergier waar koffie en gebak klaar stond en er
voor een aantal Voorstraat buren gelegenheid was
haar te feliciteren. De anderhalvemeter regel kon
hier zonder problemen worden gehandhaafd.
Zonder overdrijving kan gesteld worden, dat zij van
deze verrassende verjaardag heeft genoten.
Barend Bierman
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Heemzicht in coronatijd.
Nadat Heemzicht eind maart de deuren abrupt moest sluiten vanwege de noodverordening van de overheid om de kwetsbare ouderen zo veel als
mogelijk te beschermen tegen het corona-virus, voelden niet alleen de bewoners en hun families maar ook de medewerkers en vrijwilligers zich
erg geïsoleerd. Vrijwel meteen kwam een stroom van kaartjes en attenties op gang vanuit de omgeving met heel veel lieve woorden. Dit deed
iedereen heel goed.
Een korte, maar felle uitbraak van COVID-19 in Heemzicht eind april en begin mei bracht veel verdriet, angst en onzekerheid bij alle betrokkenen.
Nu ontstaat weer enigszins een gevoel van balans en dat geeft ruimte om naar de toekomst te kijken. Regelmatig wordt mij de vraag gesteld
wanneer alles weer “normaal” zal zijn in Heemzicht. Ik begrijp zo goed dat wij allemaal hiernaar verlangen, maar moet ook meteen opmerken dat
er een lange weg te gaan is. Eigenlijk moeten we alle activiteiten in Heemzicht opnieuw gaan opbouwen met in achtneming van de regels en
voorschriften die wij hebben om dit zo zorgvuldig en veilig mogelijk te doen. Zeker zolang het corona-virus in de wereld is.
Op zoek naar het nieuwe normaal.
Stapje na voorzichtig stapje zullen we toegaan naar een Heemzicht waarin weer veel mogelijk is, maar waar zaken toch anders zijn dan voor de
uitbraak van het virus.
De huidige beperkte bezoekregeling kan slechts stapsgewijs worden uitgebreid en dit kost veel tijd en geduld. Uiteraard heeft dit voorrang
vanwege het welzijn van de bewoners van Heemzicht. De andere activiteiten in Heemzicht, zoals de prikpost van het huisartsenlaboratorium, de
praktijken van de huisarts en de fysiotherapeut, het Repair Café enzovoort, starten op een later moment weer.
Er liggen veel vraagstukken op ons pad. Hoe gaan we om met de 1,5 meter voorschriften bij activiteiten en in ons restaurant? Wanneer kunnen we
de vrijwilligers weer toegang geven? Wanneer kunnen we de huishoudelijke ondersteuning bij cliënten buiten Heemzicht en de dagverzorging
weer volledig opstarten? Wanneer kan er weer een weeksluiting door de kerken plaats vinden en hoe dan? Wanneer mag de kapster en de
pedicure weer haar werk komen doen? Enzovoort, enzovoort.
Allemaal vragen waarop ik op dit moment geen duidelijk antwoord kan geven. Niets kan “even snel” geregeld worden. Het “normale” Heemzicht
ligt dus nog in een ver verschiet en tussentijds zullen we ons tevreden moeten stellen met het “nieuwe normaal”. Wij werken er met volle energie
aan en zullen u zeker tijdig informeren over de ontwikkelingen en mogelijkheden. Natuurlijk zijn al uw ideeën en suggesties van harte welkom.
Samen staan we sterk en komen we door deze periode heen in een Piershil dat leeft!
Arie Kamerling, Directeur/bestuurder Heemzicht

Post met een glimlach in coronatijd.
Op 21 maart zag ik ‘post met een glimlach’ voorbij komen op Facebook en dat trok mijn aandacht! Zag dat ze mensen zochten om knutselspullen
voor de kinderen neer te zetten en ook om de knutsels die ingeleverd werden uit te delen bij de oudere of alleenstaande mensen of kinderen.
Dacht daar wil ik mee helpen, zodoende contact gezocht!
Dat was voor mij de start met ‘post met een glimlach’. Dit hebben we met elkaar tot eind mei gedaan en de kinderen hebben met hun knutsels
veel mensen en kinderen blij gemaakt! Stonden als een soort drive-in knutselspullen voor mijn huis met een inleverbak. Toen de basisscholen weer
begonnen was ook de knutselanimo wel over! Beide scholen op Piershil hebben deze actie ook ondersteund en de kinderen hebben veel knutsels
ingeleverd.
Het was best een drukke tijd om alles bij te vullen, in te pakken en op de juiste plekken te bezorgen! Onder andere bij de Herbergier,
aanleunwoningen van Heemzicht, de thuiszorg in Piershil maar ook buiten Piershil zijn er knutsels bezorgd. Vond het erg leuk om zoiets te doen.
Onze tekenwedstrijd was ook een succes en kinderen wonnen leuke beschikbaar gestelde prijzen door winkeliers uit de HW.
Mirjam Verweij-Vermaas

