
      Piershilse  Krant  No. 21 /  april 2022

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

Tijdelijke noodopvang Oekraïense vluchtelingen

Op de vlucht voor oorlogsgeweld hebben 
enkele miljoenen mensen huis en haard in Oekraïne 
verlaten. Overal in Europa en daarbuiten worden deze
vluchtelingen nu opgevangen, ook in het voormalig 
gemeentehuis in Piershil. Daar zijn op dit moment al 
circa 70 vluchtelingen gehuisvest, veelal jongere 
vrouwen met kinderen en eventuele huisdieren. Hoe 
ging dat ook al weer?

Een aantal maanden geleden hebben de 
gezamenlijke kerken met de dorpsverenigingen uit de 
voormalige gemeente Korendijk van Goudswaard 
(Coorndijk), Nieuw-Beijerland (Filopopers) en Piershil 
(Swaneblake) de gemeente Hoeksche Waard 
voorgesteld een deel van het gemeentehuis te 
gebruiken als tijdelijke noodopvang voor Afghaanse 
en Syrische vluchtelingen. Met elkaar hadden we oog 
voor de grote noden en behoeften van deze mensen. 
Wat zou het mooi zijn als wij hier met elkaar vanuit 
onze overvloed aan met name kleding, voedsel, rust, 
ruimte, accommodaties en gastvrijheid iets daarvan 
met vluchtelingen samen konden delen. Zover kwam 
het toen niet. De COA – het orgaan dat landelijk 
zorgdraagt voor de opvang van vluchtelingen – zocht 
grotere en kant-en-klare-accommodaties. Dat konden 
wij niet bieden noch faciliteren. 

De invasie vanuit Rusland en omgeving in de 
Oekraïne maakte op slag alles anders. Op 
maandagavond 14 maart 2022 werd het gebouw 
mede met de inzet van vele vrijwilligers ontruimd en 
aansluitend grondig schoongemaakt. Het later voor 
ons nog goed bruikbare meubilair is opgeslagen in de 
voormalige gemeentelijke werkplaats in Oud 
Beijerland. Ons biljart en piano zijn net als een aantal 
planten, koelkasten en internetaansluiting 
achtergebleven om ter plaatse gebruikt te blijven 
worden. 

     

Wij hebben na kort intensief overleg met de 
gemeente overeenstemming bereikt over verhuizing 
naar en gebruik van ‘De Wurf’. Het gehele gebouw 
kan door ons worden gebruikt op dezelfde 
voorwaarden en bedingen als wij het voormalig 
gemeentehuis in gebruik hadden. Onze gebruikers en 
onze programmering kan dus voortgang vinden. 
Belangrijk, want juist nu wij na een lange periode van 
corona eindelijk aan de bak konden met het uitvoeren
van de activiteiten maken wij van harte tijdelijk plaats 
voor de medemens in nood. Te zijner tijd keren wij 
dan weer terug naar het gemeentehuis, zo is de 
afspraak. 

Inmiddels zijn er al meer dan 70 vluchtelingen 
in het gemeentehuis opgevangen. Dat zal in korte tijd 
oplopen naar maximaal 125 personen. De gemeente 
HW heeft met tal van vrijwilligers in no time gezorgd 
voor slaapplaatsen, eet- en speelruimten, toiletten, 
douches, kookgelegenheid, bewaking, 
locatiemanagers, tientallen vrijwilligers en noem maar
op. Fantastisch. Alle lof voor de gemeente! Zo kan het 
dus ook. 

           
De vluchtelingen hebben nauwelijks iets. Er is 

daarom besloten een grote kleding-inzamelingsactie 
te houden in De Wurf. Deze is gestart op zaterdag 2 
april jongstleden. Het aanbod was overweldigend!. Op
maandag 4 april 2022 is de eerste kleding uitgegeven. 
Deze in- en uitgave van kleding gaat de komende 
weken door. Er is heel veel nodig, ook voor 
vluchtelingen bij gezinnen buiten het gemeentehuis in
de Hoeksche Waard. Dat zijn er nog meer dan in het 
gemeentehuis worden opgevangen. Geef ruimhartig. 

Wij danken u als bewoners van Piershil en 
omgeving, de aanpalende dorpsverenigingen en de 
gezamenlijke kerken voor hun inzet, steun en 
medeleven. Hartverwarmend dat wij met elkaar iets 
kunnen doen aan de nood van deze vluchtelingen. 

Wij zullen in deze opnieuw bijzondere tijden 
proberen onze activiteiten en programmering verder 
in te vullen en op te starten. Ook de vluchtelingen zijn 
daarbij van harte welkom. Bij vragen en opmerkingen 
weet u ons te vinden. Met elkaar schouder aan 
schouder in ons mooie dorp!
                                                              Peter A. de Lange

http://www.swaneblake.nl/
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Gemeentehuis Piershil tot 1984
   Het pand aan de Voorstraat 16 heeft tot 1984 dienst
gedaan als gemeentehuis van Piershil. Als afscheid 
werd een gedenksteen ingemetseld in de voorgevel, 
die eer was op woensdag 21 december 1983 
weggelegd voor het oudste raadslid W. Verhulp. De 
steen kwam precies op de plaats waar voorheen op 
een houten bord de openingstijden van de secretarie 
stonden vermeld, later hing hier een plastic bord met 
de tekst ‘Gemeentehuis’. Boven de rechter voordeur 
(jawel, ooit was er ook een linker voordeur!) was toen
met grote letters ‘Raadhuis’ aangebracht. Alle borden 
zijn verdwenen, wat nog wel herinnert aan dit tijdperk
is het fraaie glas-in-lood boven die voordeur. Het 
gemeentewapen van 21 x 24 centimeter is daar te 
zien sedert 1959, geproduceerd door de NV Dordtse 
Glashandel. Thans is het pand in particulier bezit, na 
een verbouwing is er weer een fraai woonhuis van 
gemaakt. Want ook voordat hier het raadhuis werd 
gevestigd was het pand in particulier bezit. 
     Eigenaresse was Mejuffrouw B. Kleijnenberg, haar 
grootvader kocht het pand in 1820. Het is nu 
nauwelijks meer voor te stellen maar hier werden 
raadsvergaderingen gehouden en ook huwelijken 
voltrokken; oudere Piershillenaars herinneren zich 
nog de feestelijke entrees en lachende gehuwden 
onder een georganiseerde bogenparade. Als de 
muren hier konden praten zou belangrijke Piershilse 
historie de revue passeren. Avonturen van dokter 
Kleijnenberg, de aanwezigheid van Duitsers in WO2 en
de lessen in dit noodschooltje door Juffrouw ’t Hart. 
Tijdens de watersnood van 1953 was dit het 
crisiscentrum van de regio en ooit werd de voorgevel 
opgeknapt door toedoen van de patatboer. Toen Ger 
vd Griend in 1973 het belendende perceel liet 
ombouwen tot Cafetaria ’t Centrum zag na oplevering 
het gemeentehuis er maar smoezelig uit. En dat kon 
natuurlijk niet!

Henk van den Heuvel

Salon de Hazelaar

Ik ben op bezoek bij Salon de Hazelaar Margrietstraat 
43, voor een gesprek met de eigenaar: Sandra 
Breedijk. Eigenlijk heeft ze nu nog zowel een salon in 
Puttershoek als in Piershil. In Puttershoek draait ze al 
sinds 2001, in Piershil sinds haar verhuizing hierheen, 
nu 2 jaar geleden. 
Je kunt bij haar terecht voor die behandelingen die 
iedereen van een schoonheidsspecialiste verwacht, 
zoals gezichtsbehandelingen, harsen, epileren, 
bruidsmake-up. 

Maar gaande de jaren is ze zich gaan specialiseren in 
totaal-behandelingen en dan moet je denken oa. aan 
huidverbeterende en/of ontspannende 
behandelingen, zoals bijvoorbeeld de ‘ananda anti-
stressbehandeling’ waarbij gewerkt wordt met 
essentiële oliën, drukpuntenmassage van het hele 
lichaam, behandeling met bloemenwaters en een 
gezichtsbehandeling met rozenkwarts. 
Deze holistische en ayurvedische behandelingen 
worden gezien als een versterking en weldaad voor 
uiterlijke en innerlijke balans. 
Ze vindt het ook belangrijk dat de producten waarmee
ze werkt natuurlijke producten zijn en dat deze geen 
synthetische stoffen bevatten en niet getest zijn op 
dieren. 

Sandra heeft cliënten die haar achterna reizen vanuit 
Puttershoek, maar hoopt toch ook een 
klantenbestand op te bouwen van (en voor) bewoners
van Piershil. Iedereen is van harte welkom in de salon,
die ook goed bereikbaar is voor mensen die minder 
goed ter been zijn. Voor een afspraak kunt u bellen 
06-29215262/0186-847231, maar u kunt ook een 
afspraak maken via de website: 
www.salondehazelaar.nl 
                                                       Anneke Onderdelinden

http://www.salondehazelaar.nl/
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Nieuws van het Dijkenoverleg
Op dit moment is de ontsluiting van de Hoeksche 
Waard Zuid West een hot item.
De gemeente HW heeft bureau APPM opdracht 
gegeven een advies uit te brengen hoe de ontsluiting 
van Goudswaard wenselijk en mogelijk zou kunnen 
zijn.     Eén belangrijk knelpunt, namelijk   de   
Sluisjesdijk / Zwartsluisje moet hierdoor ontlast 
worden. Het Dijkenoverleg probeert samen met 
omwonenden mee te zoeken naar en oplossing die de 
problemen niet verplaatst naar een andere dijk / 
polderweg.  Omwonenden weten ons steeds beter te 
vinden om hulp te vragen en te bieden. 
Onlangs is het Burgerinitiatief “stop 
Leenheerenpolder” door de gemeenteraad 
weggestemd. Wel zijn beloften gedaan dat een goede 
ontsluiting een must is voor de verdere ontwikkeling. 
Wij zullen de raad hieraan gaan houden.
   Het tweede belangrijke knelpunt is het 
kruispunt Sluisjesdijk / Buitenom in Piershil. Dit 
kruispunt gaat aangepast worden. Wij verwachten dat
zeer binnenkort de proefopstelling geplaatst kan gaan 
worden.
Het derde knelpunt is de Molendijk in Goudswaard. 
Het Dijkenoverleg heeft mede advies gegeven over de 
herinrichting van de Molendijk. Deze wordt 
éénrichting en een 30 km zone. Het voorstel ligt nu bij 
de bewoners. De bewoners kunnen zich over het 
algemeen vinden in het voorstel. Het grootste 
bezwaar is het feit dat landbouwverkeer over de dijk 
mag blijven rijden terwijl de gemeente weet dat de 
dijk ongeschikt is voor zwaar verkeer. 
Bewoners uit Strijen en van de Blaaksedijk hebben 
contact gezocht om te praten over samenwerking. Dit 
lijkt ons een goed plan. Een tweede afspraak hierover 
is reeds gemaakt. Ook zijn we al begonnen met een 
website zodat men gemakkelijk informatie kan vinden.
Het gezamenlijke doel is een visie aan te bieden voor 
de hele gemeente HW die ervoor zorgt dat de 
verkeersoverlast op de dijken vermindert en 
acceptabel wordt. Een grote ambitie maar met een 
aantal gedreven inwoners hopen we dat dit gaat 
lukken. De website is: 
www.hwverkeer.wordpress.com   

Judith Prins

AGENDA

Elke maandag van 10 tot 12 HUISKAMER VAN DE WIJK
in de serre van Heemzicht

Elke dinsdag van 9 tot 17 PAMEIJER  INLOOP  de Wurf

Elke woensdag  10 tot 12 HUISKAMER VAN DE WIJK in 
de serre van Heemzicht

18 april (2e paasdag) PAASBRUNCH  in de Wurf
INLOOP 10.30 UUR
BRUNCH 12.00 UUR
UITLOOP 14.00 UUR 

MODELTREINEN IN DE WURF
Dinsdag 26 april van 15 tot 21 uur en
Woensdag 27 april van 10 tot 17 uur  

Zaterdag 14 mei      VERENIGINGSMARKT in de Wurf

Zaterdag 18 of 25 juni KUNST EN CULTUURMARKT

________________________________________

Pameijer bied iedere dinsdag van 9 tot 17 uur inloop 
in MFA De Wurf aan de Voorstraat 33 te Piershil, onze 
inloop is toegankelijk voor iedereen.

Inwoners van Piershil en daarbuiten zijn dan ook van 
harte welkom om een kopje koffie of thee te komen 
drinken, er is de mogelijkheid om met elkaar in 
gesprek te gaan, rond 12:30u verse soep te eten, deel 
te nemen aan bingo (iedere maand), of met elkaar iets
te organiseren.

Heeft u vragen dan zijn wij te bereiken op nummer 
088-2716506.

Naast inloop start er ook een buurtcirkel in Piershil en 
omliggende gemeenten. Heeft u behoefte aan contact
of wilt u bijdragen aan het leven van anderen, dan 
kunt u vrijblijvend contact opnemen met Fauzia 
Seedorf op nummer 06-51408462.

Rianne Robbemont

http://www.hwverkeer.wordpress.com/
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Modeltreinen in Piershil

ModelspoorGroep “De Nieuwe Waterweg” is een 
klein groepje modelspoorders die in 2009 is opgericht 
en voornamelijk bestaat uit familieleden en leden met
nauwe vriendschapsbanden. Vrijwel alle leden zijn 
woonachtig in de omgeving van de Nieuwe Waterweg,
waar onze naamgeving is aan gelinkt.
Het doel van onze groep is het plezier beleven in het 
uitoefenen van de gezamenlijke hobby, modeltreinen.
Ieder lid van de groep bezit een stukje treinbaan. Door
het aan elkaar koppelen van deze stukjes (modules 
genaamd) kunnen we een grote treinbaan opzetten, 
van ruim 40 meter lengte. De treinbaan is mobiel en 
bovendien flexibel van opbouw, waardoor deze 
aangepast kan worden aan de aanwezige ruimte. Als 
er in die ruimte ook nog eens stopcontacten aanwezig
zijn, staat niets meer het rijden van de treinen in de 
weg.
Per jaar hebben we 3 á 4 rijdagen op beurzen en 
tentoonstellingen maar ook dicht bij de mensen zoals 
in winkelcentra of sporthal zodat iedereen 
laagdrempelig een kijkje kan nemen bij onze 
modelspoorbaan. 
De oprichter van de groep is sinds enkele jaren 
woonachtig in Piershil en heeft al langer de wens om 
onze passie in Piershil te tonen maar Corona was hier 
langere tijd een spelbreker in.  Met de huidige situatie
en Koningsdag in aantocht is dit DE gelegenheid om 
onze modelspoorbaan aan Piershil en omgeving te 
kunnen tonen.

Onze modelspoorbaan is te bezichtigen in de gymzaal 
van de De Wurf aan de Voorstraat 33 in Piershil.  De 
openingstijden zijn:
Dinsdag 26 april van 15u – 21u
Woensdag 27 april van 10u – 17u
Voor meer informatie, zie ook onze website 
https://msg-denieuwewaterweg.nl
Of op facebook https://www.facebook.com/msgdnw

_______________________________________

Paasbrunch in De Wurf

2e Paasdag  (maandag 18 april)   

We hadden zulke leuke plannen voor weer een 
Kerstmaaltijd afgelopen jaar, maar helaas. 
Daarom nu een alternatief: de Paasbrunch. 

Inloop vanaf 10.30 uur voor een praatje en een kopje 
koffie/thee met iets lekkers. Intussen worden de tafels
gedekt en beginnen we om 12.00 uur met de brunch. 
We denken om ongeveer 14.00 uur te eindigen. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, maar in verband 
met de inkopen moet u zich wel aanmelden voor 
14 april. 
Doe dat het liefst per mail naar 
onderdelindenanneke@gmail.com. 
Een kaartje door de bus (Kade 12) mag ook. 

mailto:onderdelindenanneke@gmail.com
https://www.facebook.com/msgdnw
https://msg-denieuwewaterweg.nl/

