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Website: www.swaneblake.nl 
Twitter@DorpsPiershil  
Facebook@PiershilDorpsstichtingSwaneblake 
 

 

Het voormalig gemeentehuis 

Het hoe of wat na 31 december 2021?  In een gesprek 
met de gemeente heeft de wethouder aangegeven 
dat de gemeente zelf de regie overneemt bij de 
invulling van het gebouw. Helaas is het na dat gesprek 
oorverdovend stil gebleven en dreigt dit veelgeprezen 
dorpsinitiatief een stille dood te sterven. Desondanks 
proberen we zolang als dat kan initiatieven te 
ontplooien en te ondersteunen.   
 
Het leek alsof de coronamaatregelen aan hun eind 
kwamen, maar dat was te vroeg gejuicht. We blijven 
nauwlettend de situatie volgen en zodra het kan: Wij 
staan in de startblokken.  
 
Op korte termijn denken we aan 
ontmoetingsmiddagen of -avonden, houd hiervoor 
onze andere bekendmakingen in de gaten, zoals de 
website, flyers die we her en der kunnen ophangen, 
of geef u op voor de nieuwsbrief (die we frequenter 
dan deze krant uitbrengen).  
Maar het is niet zo dat alleen wij dingen kunnen 
organiseren in dit, nog altijd, prachtige pand. Als u een 
ruimte zoekt voor bijeenkomsten of een vergadering, 
kunt u een gewenste reservering aangeven bij 
info@swaneblake.nl 

  
 

Van de raadszaal moeten we er dan wel bij vertellen 
dat deze doordeweeks/overdag vaak al bezet is.  
 
Nog een aandachtspunt: er is geen horecavoorziening! 
Over het zelf zetten van koffie en thee kunnen we 
natuurlijk altijd afspraken maken.  
 
Ook een leuk weetje!  In de voormalige kantine staat 
een officieel poolbiljart (is een cadeau van de 
dorpsvereniging Nieuw-Beijerland).  
Mensen die daar iets mee willen ..  meld u!  
 
Onze verdere voorwaarden zijn:  

- Ook door derden georganiseerde activiteiten 
moeten voldoen aan alle RIVM-regels;  

- We brengen geen kosten in rekening;   
- We verwachten dat ruimtes opgeruimd en 

schoon worden achtergelaten;  
- De dorpsvereniging bepaalt of het om een 

simpele bijeenkomst gaat (naam, telefoon of 
email van een organisator zijn dan voldoende) 
of dat er meer  overleg voor nodig is.  

  
En nogmaals: ook wij kennen de toekomst niet. Maar 
hoe meer er door ons allemaal gebruik van gemaakt 
wordt, hoe overtuigender onze wensen voor een 
behoud van het pand zullen zijn.  
 
 

 
 

4 mei-herdenking 
 
Vanwege alle coronamaatregelen waren ook dit jaar 
de 4 mei-herdenkingen overal klein en sober. De 
toespraak werd in Piershil door de burgemeester 
gehouden. Na afloop van de plechtigheid heeft ook de 
Dorpsvereniging een boeket gelegd. 
We hopen dat we er volgend jaar weer met meer 
mensen bij mogen zijn om gezamenlijk te  herdenken.  

  

http://www.swaneblake.nl/
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Schoolmusicals in het gemeentehuis 
 
En al weer moest er een lichting 8e-groepers de 
basisschool verlaten zonder de inmiddels traditionele 
uitvoering van de eindmusical.  
 
Maar scholen zijn intussen wel heel innovatief in het 
bedenken van alternatieven. En dus is gedurende een 
week in juni de kantine van het voormalig 
gemeentehuis omgebouwd tot een “oud verlaten 
museum”. Zo konden er filmopnames gemaakt 
worden. Op het moment van dit schrijven hopen ze 
dat ze begin juli de film hebben kunnen laten zien aan 
de acteurs en de ouders, maar in ieder geval is alles 
vastgelegd.   
 
Een andere school heeft de 1e week van juli geoefend 
voor hun optreden in de voormalige raadszaal. Ook zij 
hebben rekening gehouden met het scenario van “op 
film vastleggen”, maar verwachten (op het moment 
van dit schrijven) dat ze de spelers en de ouders zullen 
kunnen uitnodigen voor de uitvoering.    
 
Als dorpsvereniging zijn we blij dat het voormalig 
gemeentehuis de scholen op deze manier heeft 
kunnen  helpen om de eindmusical, al is het in een 
andere vorm,  mogelijk te maken.  

 
 
 

 
 

Gebruik voormalig gemeentehuis 

door “Onder de Wieken” 

Wat fijn dat we onze musical op mochten voeren in 

het voormalig gemeentehuis in Piershil. Wegens 

verbouwingswerkzaamheden in het huidige dorpshuis 

in Nieuw-Beijerland was dit voor ons de ideale 

oplossing. De leerlingen van groep 8 hebben hierdoor 

dit schooljaar gelukkig toch nog in stijl af kunnen 

sluiten.      

 Hartelijk dank aan de Dorpsvereniging voor 

het beschikbaar stellen van de ruimte en de flexibele 

opstelling in de mogelijkheden.   

  Namens de leerlingen en leerkrachten van 

groep 8 van odbs Onder de Wieken  

 

 

Gunterwait 
 
Schoolklassen zijn weer gevuld,  er mag worden 
gesport.  
En gelukkig, gelukkig ….  Ook Gunterwait gaat weer 
open!  Let op de sociale media voor de datum!   
 
Natuurlijk hebben de beheerders tijd nodig om alles 
op orde te brengen, maar dan zijn jongeren tussen 11 
– 14 jaar weer welkom op vrijdagavond, van 19.00 – 
21.00 uur.   

Oude bekenden weten wat er zoal gebeurt, 
maar voor nieuwkomers volgt hier een citaat van 
Nicole:  “ons doel blijft hetzelfde; plezier, verbinden 
en gereguleerde autonomie”.  Er kan en mag veel, 
zolang iedereen rekening met elkaar houdt.  

Spelletjes, gewoon een beetje kletsen, naar 
muziek  luisteren, wat drinken en samen afwassen en 
opruimen.  

Omdat Gunterwait draait op donaties van 
particulieren en lokale ondernemers hoeven de 
jongeren geen entree of andere bijdragen te betalen.  
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Brandweer Piershil/Goudswaard 

 
Na de gemeentelijke herindeling in 1984 (toen de 
gemeente Korendijk ontstond), is  de vrijwillige 
brandweer Piershil samengevoegd met die van 
Goudswaard, de uitvalbasis is Goudswaard. Er zijn 
vele vrijwilligers bij betrokken. Eigenlijk worden aan 
vrijwillige brandweermannen/-vrouwen dezelfde 
eisen gesteld als aan professionals. En dus moet er 
vaak en stevig worden getraind.   

Donderdag 3 juni werd in het voormalige 
gemeentehuis aan de Voorstraat een zogenaamde 
oriëntatie oefening gehouden.  
2 oefeningleiders met 2 groepjes van elk 3 
brandweermannen en ik mocht even meekijken en 
meeluisteren.  

In brandweerpakken en met persluchtflessen 
moesten de driemanschappen zich een weg banen 
door het gemeentehuis, volkomen geblinddoekt, op 
de tast.  
Onthouden wat je onder je voeten voelt, onthouden 
wat je vast hebt, zowiezo zorgen dat je altijd iets vast 
hebt, nooit je collega loslaten, onthouden hoeveel 
deuren je geopend hebt, draaien ze naar je toe of 
draaien ze van je af, voel je ramen of voel je een 
muur. Voor de terugweg draai je in je hoofd de “film”  
achterstevoren af.  
Ik was zeer onder de indruk. Anneke  

 

 
 

Piershilsche IJsclub 
 
Begin februari sloeg het weer om en kwam de koude 

oostenwind. Het bestuur van de ijsclub kwam bij 

elkaar. Wat fijn dat we dan in ons dorp elkaar zo goed 

weten te vinden. De SV Piershil leende de tennisbaan 

uit en de Oranje vereniging de pin automaat.  Ook de 

firma Bosman bood hulp toen de pomp defect bleek 

te zijn toen we de baan wilden vullen.   

 Het was nog spannend of in de Lock down de 

ijsbanen wel open mochten maar gelukkig ging de 

gemeente akkoord. Ook begrepen ze dat we (warme) 

dranken wilden verkopen om onderkoeling bij 

schaatsers te voorkomen.    

 Met hulp van vrijwilligers is in een paar dagen 

tijd de tennisbaan omgetoverd tot een prachtig 

ijsbaantje. De schooljeugd kon op 10 februari de 

schaatsen onderbinden.   

 Gelukkig bleef het koud genoeg om ondanks 

de sneeuw ook de grote ijsbaan te kunnen openen. Zo 

konden ook de volwassenen na een paar jaar weer het 

natuurijs op.    

 Piershil genoot van een paar dagen 

ouderwetse ijspret. Het halve dorp liep uit om te 

komen schaatsen en om elkaar weer eens te 

ontmoeten. De ijsclub heeft hierdoor een goed 

seizoen gedraaid.    

 Deze omzet heeft ervoor gezorgd dat er 

budget is om na de keuken en bar nu ook het sanitair 

en de bestuurskamer te renoveren. Inmiddels is de 

verbouwing in volle gang. Wanneer er weer ijs is 

hopen we u weer gewoon in ons clubhuis alias ijshok 

te mogen ontvangen. 

Judith Prins, voorzitter Piershilsche IJsclub 



Piershilse Krant  No.19 – juli  2021
 

4 

 

 
Stem mee voor de inrichting van de speelplek aan de Christinastraat 

In de Koningin Julianastraat zijn recent enkele huizen gebouwd op de plek van het dorpshuis. In het nieuwbouwplan 
is opgenomen dat er achter de woningen een speelplek voor kleine kinderen komt.  
Hieronder ziet u 3 speelcombinaties waaruit u kunt kiezen. De ondergrond van de speelplek bestaat uit kunstgras 
waarin nog leuke figuurtjes worden verwerkt. Rondom wordt wat beplanting aangelegd.  
U kunt stemmen tot 1 augustus. U kunt uw stem uitbrengen door een e-mail te sturen naar 
speelplekkenHW@gemeentehw.nl  de combinatie met de meeste stemmen zal uitgevoerd worden. 
Alleen mensen die reageren worden per e-mail verder geïnformeerd over de voortgang. 
 

Optie 1 :Speelplek voor kleine kinderen vanaf 1 jaar 
Zelfs de jongste kinderen kunnen zelf dit toestel beklimmen. De glijbaan is slechts 60 cm hoog. Binnen in het toestel 
kunnen zij zelf dingen ontdekken, voelen en knopjes bewegen. Verder lekker op je buik op de schommel hangen of 
als je wat ouder bent er zelf op zitten. De losse duikelstang is goed voor de motoriek van het kind, door eraan te 
hangen ontdekken ze wat hun kracht is. Oudere kinderen kunnen lekker duikelen. 

            
 

Optie 2: Speelplek voor kinderen 3-8 jaar 
Ook dit toestel is geschikt voor kleine kinderen, de glijbaan is hier iets hoger (1 m) en de opgang wat uitdagender.  
De brandweerstang is altijd spannend en onder het toestel kun je ook leuk spelen. Bij dit toestel wordt nog een 
veerwip of een duikelrek bijgeplaatst. Het grote toestel en de staanders van het duikelrek zijn gemaakt van 
gerecycled kunststof.                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optie 3: Speelplek voor kinderen 4-12 jaar 
Deze toestellen zijn voor de wat oudere kinderen bij deze toestellen komt het neer op behendigheid. Het dubbele 
duikelrek 1.40 m en 1.10 m hoog nodigt steeds weer uit voor nieuwe trucjes. Spannend om over een evenwichtsbalk 
(2.50 m) op veren te lopen of probeer maar eens te stoppen als je de instapduizel eenmaal op gang hebt gekregen. 
De balk en de staanders van het duikelrek zijn gemaakt van gerecycled kunststof. Het draaitoestel van RVS. 
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