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Voormalig
gemeentehuis
Op 11 maart 2021 heeft de dorpsvereniging een overleg
gehad met een aantal wethouders en
vertegenwoordigers van de gemeente Hoeksche Waard.
Dat heeft met name geleid tot een verlenging van de
bruikleenovereenkomst tot einde van dit jaar. De
gemeente gaf aan de regie te nemen op dit dossier en
ons op de hoogte te houden.
Helaas is er pas op 20 oktober jongstleden (!) een
vervolg gekomen op genoemd overleg. De heer Henk
Geraats uit Nederweert is door de gemeente als
adviseur op dit dossier gezet, met verzoek voor het
einde van het jaar aan de gemeente te rapporteren. We
hebben via Teams de heer Geraats uitgebreid
geïnformeerd, over verleden, heden en de gewenste
toekomst. Voor de korte termijn willen wij graag de
toezegging dat de bruikleenovereenkomst wordt
verlengd, bijvoorbeeld tot eind 2022, zodat wij verder
kunnen met onze planning, plannen en uitvoering
daarvan, en er gebruik kan worden gemaakt van de
verwarming. Zonder verwarming heb je in de herfst- en
wintermaanden niet zoveel aan een gebouw.
Intussen maken maatschappelijke instellingen en
organisaties met regelmaat gebruik van het gebouw.
We organiseren inloopmiddagen. Ook zijn er
leeskringen, er wordt gebiljart, er wordt er door kerk,
diverse verenigingen en politieke partijen vergaderd en
worden workshops gepland. Ook Sinterklaas heeft de
weg naar onze locatie inmiddels gevonden. Uiteraard
hebben wij ook weer de programmering voor
2e kerstdag opgepakt.
En als wij een ‘go’ hebben voor volgend jaar is dat de
perfecte locatie voor het organiseren van een Kunst- en
Cultuurmarkt!
En net nu alles op gang lijkt te komen, dreigt corona
weer het nodige roet in het eten te gooien. We houden
ons uiteraard aan de regels en wachten de
ontwikkelingen af.

Het wachten is nu eerst en vooral op de rapportage van
de heer Geraats. Wij zijn benieuwd naar het
vervolgoverleg en zijn adviezen. Als dorpsvereniging
weten wij goed waar wij naartoe willen en hoe daar te
komen. Daar ligt het niet aan. We zien uit naar het
overleg en gaan voor een goed vervolg en een prachtig
eindresultaat in het belang van al onze dorpsbewoners
en de westkant van de Hoeksche Waard! We houden u
op de hoogte.
Peter A. de Lange

Kerst in
Piershil
We waren alweer begonnen met plannen voor een
kerstherberg. Onze vrijwilligers deden weer mee en een
flyer was al ontworpen.. Toen begonnen helaas de
zorgen om corona weer toe te nemen.
Tijdens onze eerste vergadering konden we dan ook niet
anders dan besluiten om tweede kerstdag geen
kerstherberg te organiseren. Om dit toch een beetje
goed te kunnen maken hebben we wel andere plannen
voor in het nieuwe jaar. Dus… met kerst zal het niet
gaan maar met de Pasen kunnen we het misschien wel
aan!
Wat altijd door kan gaan is de verkiezing “het mooiste
kersthuis van Piershil”. De drie mooist versierde
kersthuizen kunnen ook dit jaar weer rekenen op een
leuke prijs en een vermelding in onze krant. Zo helpt u
mee ons mooie dorp in kerstsfeer te brengen.
Judith Prins
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Of je het geloven wil
Of niet
Sinterklaas was in Piershil
Met Piet.
Op zoek naar
een plek waar
de Pieten konden werken
en Sinterklaas kon slapen,
vonden ze ons gemeentehuis.

Repair Café Piershil,
ondanks Corona nog steeds actief.
Nadat wij vorig jaar maart met onze activiteiten in
Zorgcentrum Heemzicht moesten stoppen, is er gezocht
naar een nieuwe locatie om onze gratis dienst te
continueren.
Via de Dorpsvereniging Piershil bestond de mogelijkheid
per september 2021 weer te starten in het voormalig
gemeentehuis van Korendijk. Omdat de praktische
invulling i.v.m. de coronamaatregelen nog steeds lastig
was, is besloten om de heropening tenminste uit te
stellen tot januari 2022.
Wel blijft het echter mogelijk om in overleg
reparaties via de coördinator aan te bieden. In de
achterliggende periode is dit al een aantal malen met
succes gebeurd. Zo zijn er met succes o.a. een
kruimeldief, elektrische boormachine, koffieapparaat,
strijkijzer, een pers voor textiel bedrukken en twee
schemerlampen, gerepareerd. Uiteraard dient U wel
wat extra geduld te hebben.
De reparaties worden nog steeds gratis uitgevoerd, wel
houden we de fooienpot in ere.
Voor het aanbieden van een reparatie kunt u
met de coördinator contact opnemen via de website
van : www.repaircafe-hoekschewaard.nl .
Kies daarna de Locatie Piershil. Onderaan de web pagina
vindt u een Contactformulier.
In principe zullen wij binnen 1 a 2 dagen reageren.

Weggooien?
Mooi niet!

Dat daar alle kadootjes
en nog veel meer zootjes
gemakkelijk konden zijn
vonden ze ontzettend fijn.
Al heel snel
wisten ze allemaal wel
dat dit mooie huis hier
een plek was voor veel plezier.
Alle kinderen pasten wel binnen.
Dus het Sinterklaasfeest kon beginnen.
Maar toen kwam er een bode,
vertellen dat je niet binnen mocht zonder code.
Dat vond Sinterklaas helemaal niet fijn.
“ Ik wil er toch voor alle kindjes zijn!”
Dus zei hij tegen zwarte Piet,
“ Dan doen we het binnen NIET” .
Toen is besloten dat
Het Sinterklaasfeest , zonder gezeur,
plaats zou vinden buiten de deur.
Het werd een heel gezellig feest,
waar heel veel kindjes zijn geweest.
Zaterdag 20 november 2021.

Sinterklaas in Piershil.
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Gebruik voormalig gemeentehuis
door “Fremo”
Op 18, 24 en 25 september strijkt er een vreemde groep
neer in het voormalig gemeentehuis van Korendijk in
Piershil.
Van heinde en ver komen leden van Fremo naar Piershil
om daar gebruik te maken van de ruimte die het
gebouw hen te bieden heeft.
Wat is Fremo?
Fremo is de afkorting van: Freundeskreis Europäischer
Modellbahner oftewel Vrienden van Europese
Modelspoorders. Een tegenwoordig wereldomvattende
club van modelspoorders die in 1981 opgericht werd
met als oogmerk op bijeenkomsten met veel aan elkaar
gekoppelde spoorweg modulebakken het treinbedrijf na
te bootsen. Hiertoe werden maten en afmetingen
vastgelegd, zodat waar ter wereld je ook zo’n
modulebak zou bouwen, de hantering van de standaard
er voor zorgt, dat alle modulebakken op elkaar passend
gekoppeld kunnen worden.
Een groep Nederlandse Fremohikanen vindt dat de door
Corona veroorzaakte fysieke contactloosheid, na
versoepeling van de beperkingen, doorbroken kan
worden door gezamenlijk weer eens aan de slag te
gaan. We gaan dus bakken bouwen met zijn allen!
(Waarbij overigens de RIVM-bepalingen nog steeds
toegepast worden. Dus eerst testen!)
Na een tweetal weekenden in Breda geklust te hebben,
vindt het vervolg op een andere locatie plaats. Piershil
dus. Niet naast de deur voor sommigen. De
noorderlingen overnachten in de omgeving.

Onder de nodige belangstelling van voorbijgangers, een
deel van de werkzaamheden wordt buiten voor het
gebouw uitgevoerd, krijgen de modules steeds meer
vorm. Rails wordt gelegd, landschap gevormd en er
vindt voor enkele passanten zelfs nog een soort mini
cursus plaats in de vorm van het gebruik van de
airbrush, de kleine verfspuit die vaak gebruikt wordt om
modellen etc van een verflaagje te voorzien.

Na drie dagen gezellig samenwerken krijgen zo'n 17
modulebakken hun vorm en kunnen klussers tevreden
terug kijken op een uiterst aangenaam aantal dagen. Vol
lof over de locatie en zeer dankbaar voor de
mogelijkheid om gebruik te kunnen en mogen maken
van deze ruimte.
Zij keren graag nog een keer terug als de toekomst deze
mogelijkheid toestaat! Nogmaals: Dank Dorpsvereniging
Piershil en graag tot ziens!
Bas Pols
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Bezoek aan voormalig
gemeentehuis Numansdorp
Op bezoek in Numansdorp waar het oude
gemeentehuis wordt getransformeerd in een
combinatie van woningen en dorpshuis.
Stand van zaken:
- het hele pand is inmiddels gekocht door HW-wonen;
- de verbouwing is gaande, bedoeling is dat de
woningen (ca 30 appartementen bedoeld voor een
maximale verblijfsduur van 2 jaar) per mei volgend jaar
bewoond worden;
het dorpshuis hoopt eerder van start te gaan.
Ik werd heel enthousiast rondgeleid, maar uit een
volgend gesprek bleek bv wel dat de Stichting die het
dorpshuis gaat beheren (en hier speciaal voor opgericht
is) nog geen zekerheid heeft over de subsidie en tot dat
moment wordt geen huurovereenkomst getekend; aan
de andere kant worden ze achter hun broek gezeten
door HW-wonen die langzamerhand wel wil weten hoe
het zit.
Het is nl de bedoeling dat HW-wonen enerzijds huur
genereert uit de verhuur van appartementen, maar ook
het dorpshuis betaalt huur die ze moeten zien terug te
verdienen door het tegen geld beschikbaar te stellen
aan verenigingen, aan clubs of uit de inkomsten van de
bar.

Er is een uitgebreide begroting gemaakt, om de
huuropbrengsten in kaart te brengen hebben ze
bezoeken afgelegd bij een aantal andere vergelijkbare
voorzieningen, maar ze houden ook rekening met nietwillen-concurreren met andere voorzieningen binnen
Numansdorp. Gratis ruimte ter beschikking stellen zal er
niet bij zijn!
Zaalhuur per uur is bv 15 - 20 euro.
Nog een aantal aandachtspunten bv: geluidoverlast
over en weer (de appartementen versus het dorpshuis),
hoe voorkom je dat het dorpshuis een gemakkelijk (en
te goedkoop) cafe wordt voor de appartementbewoners
of dorpelingen; wat zijn de grenzen van vergunningen
als para-commerciele instelling?, ook zij mogen geen
commerciele activiteiten opzetten, maar er wordt wel
verwacht dat er beheerd wordt.
ik denk dat we zeker nog eens moeten gaan buurten als
het (voorjaar 2022) in bedrijf is.
Anneke Onderdelinden

Kinderboerderij nieuws

Het gaat om een grote (voormalige raads)zaal met een
kolossale boventribune, om een aantal kleinere ruimtes
die ze als vergaderruimte willen inzetten en om een
algemeen altijd toegankelijke ruimte die ze ingericht
zien als biljartruimte, tafeltjes om spelletjes te doen en
koffie te drinken.
Mijn bouwkundig rondleider zei dat de verbouwing niet
zo ingrijpend was, maar ik hoorde toch heel vaak dat er
muren uit moesten, verzet gingen worden of
bijgebouwd werden. De ingang van dorpshuis en
appartementen blijft gemeenschappelijk. Ook
voorzieningen als verwarming, gas, elektra etc blijft
gekoppeld.
Er is een enthousiaste groep vrijwilligers (moet ook wel
want ze willen zo maximaal mogelijk open elke dag en in
hun opzet is er dan altijd iemand van het bestuur
aanwezig), horecavoorziening (zit trouwens een
geweldige keuken in) gaan ze zelf verzorgen, net als de
bardiensten.

* Het bestuur is weer op volle sterkte. Na het vertrek
van Ronald en Marja is het bestuur van de
kinderboerderij weer compleet. Raymonda Verboon is
per 1 oktober de nieuwe voorzitter, Wim Westmaas de
nieuwe secretaris en Léon Hoek blijft de
penningmeester van de stichting kinderboerderij
Piershil.
* In de laatste week van oktober is de collecte van de
kinderboerderij Piershil gehouden. We hebben een heel
mooi bedrag van 1.159 euro opgehaald! Dat geld
hebben we hard nodig om de hekken van de
dierenweide te gaan vervangen. We zoeken ook nog
een leverancier van (hard)hout die ons kan helpen aan
goed materiaal voor een redelijke prijs. Weet jij
iemand? Laat het ons weten. Aan iedereen die heeft
gedoneerd: BEDANKT voor uw gulle giften!
* Wij zoeken per direct vrijwilligers die ons willen
helpen met het voeren van de dieren in de ochtend
(tussen 08.00-11.00 uur). Het kost je ongeveer een
uurtje tijd, en de beloning is groot: de dankbare
gezichten van de dieren zijn onbetaalbaar! Heb jij
doordeweeks een uurtje in de ochtend tijd om ons te
helpen? Neem dan even contact op.
Raymonda Verboon; 06-40326405 of
Wim Westmaas; 06-45698210)
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