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Ons gemeentehuis
In Piershil staat een voormalig gemeentehuis. Een
prachtig huis, voor ons dorp, voor de westkant van de
Hoeksche Waard en eigenlijk voor het hele
omringende gebied. Een huis vol met kansen en
mogelijkheden, een dorpshuis met een groot dak,
waar eigenlijk ruim plaats is voor iedereen. Samen
met Heemzicht, de gemeente Hoeksche Waard en u
als bewoners zijn wij daarop gestructureerd plannen
gaan ontwikkelingen. Het gebouw en lokale en
regionale functies willen wij meer dan graag voor
Piershil en omgeving behouden. Dat heeft geleid tot
een houtskoolschets. Deze is ook te vinden op onze
website www.swaneblake.nl.
Heemzicht zag kansen voor zorgappartementen, de
dorpsvereniging zag kansen van een concept a la
Lantaren Venster, dus een soort culturele hotspot
voor het westelijk deel van de Hoeksche Waard en
daarbuiten, geschikt voor film, theater, muziek,
ontmoeting, een stuk horeca, flexwerken,
praktijkruimtes, workshops, bibliotheek,
maatschappelijke functies (politie, gemeentelijk loket,
et cetera).
En toen kwam corona. Wij hebben tot op heden in het
kader van de bruikleen en in afwachting van de
uitwerkingen van Heemzicht spijtig genoeg geen
uitvoering kunnen geven aan onze (popup)activiteiten. De hele zaak ligt dus stil. Er wordt nog
wel af ten toe wat gewerkt en vergaderd door
Heemzicht, maar dat is het dan ook. Heemzicht kwam
gaande het proces op de gedachte het hele gebouw te
verwerven (in plaats van een deel), maar is – als
trekker afgehaakt – vanwege de begrote kosten. Haar
zorgverzekeraars zouden daar zeker niet mee akkoord
gaan.
De gemeente HW heeft inmiddels een project
‘Vastgoed op orde’.
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Daarbij wordt al het gemeentelijk vastgoed in kaart
gebracht en bekeken wat de toekomstige bestemming
zou kunnen zijn (of afstoting, afbraak, of noem maar
op). In dat kader proberen wij de houtskoolschets uit
te werken naar een blauwdruk/businesscase, maar
dan nu zonder enige ervaring op te hebben kunnen
doen met onze pop-up plannen. Dat is best lastig. Het
kost ook veel tijd. De pilot kan noodgedwongen niet
van de grond getild worden, dit in afwachting van
betere tijden voor ons allemaal. Er is in die zin sprake
van een zekere overmacht. Intussen is de druk om te
leveren groot, maar wij kunnen natuurlijk ook geen
ijzer met handen breken. We zullen er wel alles aan
doen om te proberen de pilot op te starten zodra dat
mogelijk is en het gemeentehuis en haar
mogelijkheden voor Piershil te behouden.
Recent hebben wij nog digitaal vergaderd over de
mogelijkheden. Wij denken nog steeds in termen van
kansen en mogelijkheden. Zo is er in Piershil en
omliggend gebied veel behoefte aan kleinschalige en
betaalbare jongerenhuisvesting. Die is er niet of
nauwelijks. Wij denken als dorpsvereniging dat het
prima mogelijk zou moeten zijn een deel van het
gemeentehuis om te vormen naar en te gaan
gebruiken voor dergelijke (sociale)
jongerenhuisvesting. Ook is er volgens de gemeente
behoefte aan mogelijkheden voor crisishuisvesting,
bijvoorbeeld bij scheiding of anderszins. Ook daar
zouden wellicht een paar eenheden voor gemaakt
kunnen worden. En wellicht dat ook Heemzicht samen
met eventuele andere partners alsnog ideeën heeft
om een aantal kamers voor zorg of werkruimtes in het
gebouw in te richten, al dan niet in een flexformule.
De concepten zijn er, aan plannen wordt gewerkt en
gerekend en zodra het kan gaan we met elkaar los.
Met elkaar en voor elkaar, eigenlijk ook voor de hele
Hoeksche Waard. Wat zou het geweldig zijn als wij
met veel inzet en participatie van eigen bewoners er
een prachtig multifunctioneel gebouw zouden kunnen
realiseren, een cultureel, sociaal-maatschappelijk
knooppunt voor jong en oud. Met film- en
theatervoorstellingen, met muziekuitvoeringen, met
ruimte voor spelletjes en onderlinge ontmoeting, met
mogelijkheden voor een hapje en een drankje, voor
rouw- en trouw. Uiteraard, De Wurff is er ook. Maar
dat is de Wurff, plan B en zeker geen plan A.
U bent bijgepraat. U weet nu weer wat meer. Wij
blijven werken aan een nieuwe en zonnige toekomst
voor het oude gemeentehuis.
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Kinderboerderij Piershil –

Het einde van het tijdperk ‘Van Norden’
In het voorjaar van 2021 komt er een einde aan het
verblijf van het gezin Van Norden in het dorp Piershil.
O jee, hoe moet dat verder met de kinderboerderij?
Geen paniek, zo laten de zeer actieve vrijwilligers
Ronald en Marja weten.
,,De kinderboerderij werd in 1994 hobbymatig
opgezet door de familie van Soest. Ze hadden hier
dieren lopen en alles zo ingericht dat iedereen de
dieren kon bekijken. Daarna is de grond in het bezit
van de gemeente gekomen, in april 1996 werd de
Stichting ‘Kinderboerderij Piershil’ opgericht. Diverse
dorpsbewoners hebben toen het beheer op zich
genomen. Aan het einde van de zomer van 1997 werd
het besluit genomen ingrijpend te gaan verbouwen.
Het huidige uiterlijk is toen in groter lijnen tot stand
gekomen. Wij waren er toen ook al een tijdje bij
betrokken, we zitten dus dicht tegen ons 25-jarig
jubileum aan. Ervaring met het verzorgen van dieren
hadden we al, op onze eigen grond naast de
kinderboerderij lopen onze dieren. We hebben het
altijd met veel plezier gedaan, maar nu is het tijd voor
iets anders. Aan de Stougjesdijk in Westmaas hebben
we een mooi huis gevonden, met een zonder trappen
toegankelijke grote tuin. Daar verhuizen we in
maart/april naar toe met het gezin en uiteraard onze
dieren. Geen reden voor paniek, veel van onze taken
zijn inmiddels al ingevuld. Ons vertrek geeft misschien
ook weer ruimte voor andere ideeën, we zien dat alles
met enthousiasme wordt opgepakt. Voor ons begint
een nieuwe tijd, het zal even wennen zijn. De
werkzaamheden rondom de kinderboerderij zaten
geïntegreerd in ons dagelijks leven, we hebben het
altijd met veel plezier gedaan. Het is mooi om te zien
wie hier allemaal komt kijken, van jong tot oud, vanaf
de kinderopvang tot aan de Herbergier. De kinderen
genieten, de oudjes vertellen verhalen over vroeger.
Voor wat betreft de toekomst vertrouwen we erop
dat de verzorging van de dieren goed blijft en dat
alles goed toegankelijk blijft. We blijven na ons vertrek
nog wel betrokken met het geven van adviezen, om
de overdracht zonder problemen te laten verlopen.
We starten ook al met het inwerken van de
vrijwilligers; uitmesten, onderhoud en voeren moet
regelmatig gebeuren. We verheugen ons op het
nieuwe woonproject aan de Greup en rekenen erop
dat de kinderboerderij in goede handen is na ons
vertrek. Meldt u zich aan als vrijwilliger, het is
dankbaar werk”.

___________________________________________

Plannen Piershilsche bos en
Tiengemetenpad
Namens de dorpsvereniging en het Dijkenoverleg
Hoeksche Waard ZW was ik uitgenodigd voor een
overleg over het Tiengemetenpad en de
ontwikkelingen voor het Piershilsche Bos.
Samen met de gemeente en twee boswachters van
Staatsbosbeheer vond via de digitale weg dit overleg
plaats.
Het Tiengemetenpad zal verder aangelegd worden
aan de overzijde van het water. Het huidige
fiets/wandelpad blijft bestaan en zo is er een afrit
richting dorpskern. Er komt een oversteek over de
Steegjesdijk naar de Hogedijk. Ik heb het verzoek
ingediend om bij deze oversteekplaats gelijk de
kruising Sluisjesdijk / Buitenom en Steegjesdijk mee te
nemen daar deze kruising veel te gevaarlijk is. Het kan
niet zo zijn dat de fietstoeristen veilig kunnen
oversteken en in Piershil een gevaarlijke
verkeerssituatie intact blijft. Tevens heb ik
aangegeven dat ik het betreur dat er een fietspad
komt op plaatsen waar veel gewandeld wordt. Logisch
omdat er nauwelijks andere veilige
wandelmogelijkheden zijn vanuit Piershil.
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Het Piershilsche bos was zwaar verwaarloosd
waardoor er gevaar ontstond. Dode en zieke bomen
kunnen hun takken laten vallen en zelf omvallen.
Daarom moest er veel hout gekapt worden. De paden
die nu gemaakt zijn om te kunnen kappen blijven
bestaan. Wel zal hier lage beplanting in gaan groeien.
Om te voorkomen dat er in de toekomst weer veel
bomen tegelijk gekapt moeten worden zal de
herplanting gevarieerder worden.
Staatbosbeheer wil ervoor zorgen dat het bos een
prettige plek wordt voor wandelaars, zowel met als
zonder honden. Zij gaan onderzoeken of er een
losloopgebied voor honden gecreëerd kan worden.
Ook wordt onderzoek gedaan naar het plaatsen van
bankjes bij het bos.
Verder hebben we gesproken over de overlast van
hondenpoep. Er is bij het bos geen opruimplicht
omdat dit buiten de komgrens is. Mocht dit worden
aangepast om overlast te beperken dan zijn
afvalbakken een vereiste.
Voor een moutainbike pad of natuurspeelplaats is het
bos te klein.
Tot slot heb ik de wens toegelicht om een wandel /
fietspad aan te leggen tussen het huidige fietspad en
de Molendijk om een wandelrondje te creëren. De
gemeente gaf aan dat dit een mooi project zou zijn
voor de gelden die uit het Windpark vrijkomen.
In April staat een vervolg afspraak gepland.
Judith Prins
____________________________________________

Afscheid van Frans de Buck
Op 31 december 2020 was voor het laatst de
bakkerswinkel van Frans de Buck geopend.
Vele vaste klanten kwamen afscheid nemen en Frans
werd bedolven met bloemen en lekkere drankjes….
Samen met Marina hebben we in korte tijd een
verrassing bedacht waaraan iedereen kon bijdragen
en coronaproof. De Piershillenaren konden een
bijdrage voor een cadeau in een spaarpot bij de SPAR
doen en via een mail adres een kort filmpje inleveren
om Frans voor de camera te bedanken. Een
professionele filmmaker heeft van deze filmpjes
samen met oud archief materiaal van Henk van de
Heuvel een mooie film gemaakt.

Marina en ik hebben voor het geld een riant
Wijnpakket bij Jeanne Bouman besteld en het overige
geld in een envelop gedaan.
Frans heeft inmiddels alles gekregen en was blij
verrast…
Via de app kwam het volgende bedankje.. Hé Marina
en Judith we hebben net het filmpje zitten bekijken.
Wat leuk en lief en hartelijk dank voor dit geweldige
cadeau ben er heel blij mee alle dank aan iedereen.
Groet Frans en Marleen.
Marina Bestebreur en Judith Prins
___________________________________________

Kerst 2020
Natuurlijk is het al weer even geleden, maar we willen
toch de kerstactiviteiten terug in de herinnering
roepen. Veel van onze plannen konden helaas niet
doorgaan.
Maar dankzij de door schoolkinderen ingekleurde
kerstkaarten, waarvoor onze hartelijke dank, konden
we bij alle huizen in (de bebouwde kom van) Piershil
een kerstkaart door de bus doen.
We riepen bovendien alle bewoners op om huis en
tuin te versieren, we hebben er een wedstrijd aan
vastgeknoopt. En een wedstrijd heeft een winnaar
natuurlijk.
De jury heeft punten gegeven aan de genomineerde
tuinen en als nummer 1 kwam de tuin van Irenestraat
1 uit de bus.
Voor een wat uitgebreider verslag met volledige
uitslag en foto’s kunt u onze website
www.swaneblake.nl bezoeken.
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Voor wie denkt:
“In Piershil hebben we bijna niets”
Dacht u ook even, toen 31 december de bakker
stopte, “we houden niets over, hier in Piershil”.
Toch is dat beslist niet waar en om dat een beetje in
beeld te krijgen of te houden, vindt u hieronder een
opsomming van wat we, hier in Piershil, allemaal wel
hebben.
2 basisscholen, na-schoolse opvang en kinderopvang;
het woonzorgcentrum Heemzicht met de
voorzieningen int Voorste en int Achterste voor
dagopvangactiviteiten; de Herbergier als warm thuis
voor mensen met geheugenproblemen; de
Nederlands Hervormde Kerk met de nieuwe dominee
Kees Groenendijk; de jeugdsoos Gunterwait en voor
de leuke uitstapjes natuurlijk ook de Kinderboerderij.
In de Heemtuin kunnen we een beetje het komen en
gaan van de seizoenen volgen. Het Repair-café leert
ons dat reparatie van spullen heel vaak wel mogelijk
is.
Eens in de 2 weken is de Loods (achter de Spar)
geopend voor een permanente opstelling van de
rommelmarkt ten bate van de Kerk. De Kerk die
eenmaal per maand voor alleenstaanden een maaltijd
serveert, ook toegankelijk voor niet-leden, onder het
motto Samen aan Tafel.
We maken een overstap naar de dorpsvereniging, de
Oranjevereniging, de IJsclub en niet te vergeten de
Voetbal.
Boodschappen kunnen we doen bij de Spar van Fred
en Cherry met het brood van de warme Bakker Pot uit
Barendrecht, we kunnen er drogisterijspullen kopen
of post(pakketjes) brengen of halen, stomerij, slijterij
of schoenreparatie is allemaal mogelijk en dan kun je
het ook nog allemaal laten brengen.
Op donderdag is de kaashal van Cromwijk open voor
heel veel heerlijke soorten kazen en vleeswaren,
bovendien is er dan op het pleintje voor de kaashal
een minimarkt met een groenteboer, notenkraam en
de visboer.
Een aantal dagen van de week rijdt de Rijdende
winkel van Anne Snoep rond en het is
verbazingwekkend hoeveel artikelen passen in zo’n
wagen.

Natuurlijk hebben we nog de snackbar/café in de
Voorstraat en vanaf begin februari kunnen we op
vrijdag en zaterdag Filipijnse hapjes kopen op het
pleintje voor de Spar in de kraam van Mary-Ann.
Voor een pedicure, kappers, een sportschool,
fysiotherapie of massage hoeven we Piershil niet uit,
is allemaal namelijk hier te vinden, net als een
hondenuitlaatservice, diermassage en
hondentrainingen.
Als we mensen zoeken voor werkzaamheden die we
niet zelf willen of kunnen doen, dan zijn er schilders,
aannemers en hoveniers. Ongetwijfeld ben ik nog
zaken vergeten, bij voorbaat daarvoor mijn
verontschuldigingen.
Momenteel mag dan, vanwege alle beperkingen, niet
alles toegankelijk zijn, maar dat gaat vast wel weer
een keer wel.
Als u nu denkt: het lijkt wel een grote
reclamecampagne, dat is het ook. Voor Piershil
namelijk; een dorp om trots op te zijn.

