Piershilse Krant

No. 22 / oktober 2022

Verder willen we uiteraard graag in gesprek over wat
u beweegt en bezighoudt en wat u zelf graag in of met
het dorp zou willen. We zijn er ten slotte voor u!

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

Allen van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.
Breng uw buurman, buurvrouw, zoon, dochter, kennis
of bekende gewoon mee.

Graag tot 20 oktober aanstaande!

Algemene Ledenvergadering
Op donderdagavond 20 oktober aanstaande hopen
wij eindelijk weer eens publiekelijk een bruisende
algemene ledenvergadering te houden. Plaats van
handeling is “De Wurf”. Inloop vanaf 19.30 uur,
aanvang vergadering om 20.00 uur. We zien uit naar
uw komst. De bijeenkomst draagt als ‘bijpraatavond’
een vooral informeel en interactief karakter. Wij
informeren u graag en zo volledig mogelijk over tal
van ontwikkelingen en zijn ook benieuwd naar uw
nieuwtjes, informatie en vragen. Het is goed elkaar
weer eens te zien en te ontmoeten. Voor koffie en
thee, een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Onderwerpen die zeker aan de orde zullen komen zijn
in elk geval wat ons betreft onze positie en de stand
van zaken met betrekking tot het voormalig
gemeentehuis en “De Wurf”, de vraag of onze huidige
stichting omgevormd moet worden naar een
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging met
leden, de uitnodiging voor de vrije inloopmiddag op
zaterdag 29 oktober aanstaande, het voornemen om
in de gymzaal een ‘verenigingsmarkt’ te houden voor
verenigingen, instellingen en particulieren uit de
westkant van de Hoeksche Waard, de start en
voorbereiding van de viering ‘500 jaar Piershil’ (!!!),
uw wensen en verlangens voor ons jaarprogramma
2023, ruimtelijke ontwikkelingen in onze fysieke
leefomgeving (nieuwbouw(plannen),
verkeersontsluiting en verkeersveiligheid, wandel- en
fietsroutes), het met enige regelmaat organiseren van
koffie-, soep- en/of spelletjesavonden (wie wil ons
helpen dat op touw te zetten en mee te draaien?), het
vergroenen van ons dorp, het organiseren van een
kerstmaaltijd en een wedstrijd voor het mooist
versierde huis en/of mooist versierde tuin, etcetera.

Namens Dorpsvereniging Piershil,
Peter A. de Lange

Zaterdag 29 oktober “Open Inloop”
Dorpsvereniging Piershil
Dorpsvereniging Piershil nodigt iedere 4e zaterdag van
de maand alle inwoners van Piershil en andere
belangstellenden uit voor een

“Open Inloop”
16.00 – 19.00 uur
in de Wurf

om elkaar bij een hapje en een drankje te ontmoeten,
een praatje te maken of een spelletje te doen.
Aanstaande zaterdag kunt u eerst nog de expositie
van Modelbouw Contactgroep Nieuw-Beijerland
bezoeken (ook in de Wurf) en dan tijdens de inloop
napraten over wat er te zien en te beleven was.
Ook een prima gelegenheid om ideeën uit te wisselen
en initiatieven te bespreken om de leefbaarheid van
ons dorp te vergroten.
Hartelijk Welkom !!
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PIERSHIL VAN 1525 !
Volgens de oude geschriften werd Piershil in 1524
bedijkt, maar voor de jubileumviering is 1525
aangehouden. Het antwoord op de vraag wanneer het
nieuwe jaar begint, geeft de verklaring daarvoor.
Lang geleden begon het nieuwe jaar bijvoorbeeld bij
het begin van de lente (de natuur kwam weer tot
leven) of begin januari (bij het langer worden van de
dagen). Bij de invoering van het christendom wilde de
Kerk een eind maken aan de heidense gewoonten
rond deze nieuwjaarsviering en riep 1 januari uit tot
nieuwjaarsdag. Maar ook daarna vierde men het
nieuwe jaar nog rond de oude heidense data, maar
ook op Sint Maarten (11 november), de eerste
adventsdag, de zonnewende (rond 21 december) of
Maria Boodschap (25 maart).
De heren van Putten bedienden zich van de
zogenaamde “Paasstijl”, waardoor de jaartallen pas bij
Pasen wisselden. Hierdoor liepen de data op alle
oorkonden tussen Nieuwjaar (zoals we het nu kennen)
en het Paasfeest één jaar achter op de werkelijkheid.
Deze Stilus Curiae Hollandiae (jaarstijl van het Hof van
Holland) staat tegenover de Stilus Communis, de
algemene jaarstijl die het nieuwe jaar op 1 januari laat
beginnen. Het was ten tijde van de tachtigjarige
oorlog de Spaanse legeraanvoerder en landvoogd Don
Luis de Zúñiga y Requesens die in 1575 besloot dat het
nieuwe jaar officieel op 1 januari begon.
Toen de inpoldering van Piershil gereed kwam (tussen
1 januari en Pasen) in 1524 was het volgens de latere
telling dus al 1525. Om het 450-jarig bestaan van het
dorp Piershil te vieren, ook met gebruikmaking van
deze nieuwe telling, werd terecht het jaar 1975
gekozen.
Henk van den Heuvel

Maar wat gebeurt er nu eigenlijk? Wij gebruiken het
zelf als vergaderruimte. Via ons gebruikt Pameijer het
om er elke dinsdag een inloopactiviteit te houden, die
voor alle bewoners van Piershil toegankelijk is, je kunt
er een kopje koffie gaan drinken, tussen de middag
wordt soep, soms pannenkoeken of een tosti
gemaakt. Gewoon een praatje met elkaar, soms een
spel of andere activiteit.
Het samen-aan-tafelproject van de Hervormde Kerk
Piershil heeft er inmiddels een plek gevonden en 1 x in
de 2 weken is er een bijeenkomst van de Buurtcirkel.
Deze laatste activiteit valt eveneens onder beheer van
Pameijer.
Zelf zijn we van plan voortaan elke laatste zaterdag
van de maand een vrije inloopmiddag (van 16.00 –
19.00 uur) te houden. Iedereen is welkom,
Piershillenaren van nu, van vroeger en van de
toekomst. En soms is er iets speciaals, zoals 24
september de tentoonstelling van de
Modelbouwcontactgroep Nieuw-Beijerland.
De inloopmiddagen zijn ook bij uitstek geschikt om
eens te komen kijken welke mogelijkheden de ruimte
biedt, om met ons van gedachten te wisselen over
plannen die u of uw vereniging heeft. Misschien heeft
u iets aan onze publicatiemogelijkheden via onze
website, Nieuwsbrief of Piershilse krant en kunnen we
elkaar steunen bij het oplossen van de “hobbels
onderweg”.
Maar er kan natuurlijk veel meer: een leesclub zou er
gebruik van kunnen maken, iemand die een workshop
of cursus wil geven, de ruimte is ook prima geschikt
als vergaderruimte. Er zijn een paar voorwaarden: het
moet passen binnen de kalender, er is immers maar 1
ruimte beschikbaar; de ruimte moet opgeruimd en
schoon achtergelaten worden; het moet gaan om een
sociaal-maatschappelijk doel.
Als u vragen heeft of gewoon eens zou willen
langskomen om mogelijkheden te bekijken, stuur een
mail naar onderdelindenanneke@gmail.com en ik
mail of bel u terug voor een afspraak.

MFA De Wurf
De dorpsvereniging verhuisde naar de Wurf toen het
voormalig gemeentehuis in gebruik werd genomen als
tijdelijk onderkomen voor mensen uit Oekraïne. In de
Wurf zijn inmiddels een aantal ruimtes in gebruik als
schoollokalen. De dorpsvereniging gebruikt alleen nog
zaal D, de lange zaal over de lengte van het gebouw
aan de voorkant. Natuurlijk mogen we gebruik maken
van toiletten en keuken en na reservering kunnen we
ook terecht in de gymzaal. Dat laatste heeft overigens
als beperking dat bij niet-sportgericht gebruik de vloer
beschermd moet worden.

Op dit moment is ons contract met de gemeente voor
het gebruik van de Wurf verlengd tot en met eind van
dit jaar. Voor wat betreft de toekomst van het
voormalig gemeentehuis: we blijven proberen om met
de gemeente in gesprek te komen en als volwaardig
gesprekspartner mee te denken over de uiteindelijke
bestemming en het gebruik van het pand.
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MODELBOUW EXPOSITIE PIERSHIL

Modelbouw Contactgroep Nieuw-Beijerland houdt
eens in de twee jaar een expositie om hun
werkzaamheden, halfproducten en/of eindresultaten
te tonen aan al diegenen die daar belangstelling voor
hebben.
Dit jaar vond deze expositie plaats op zaterdag 24
september, later dan u van hen gewend bent, maar
dit had te maken met het feit, dat het voormalig
gemeentehuis van Korendijk te Piershil, waarin de
expositie in februari gepland was, aangewezen werd
als opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne.
Nu was de Contactgroep, gefaciliteerd door de
Dorpsvereniging Piershil, in de gelegenheid deze
expositie alsnog te organiseren in de gymzaal van
MFA De Wurf.

Wat op deze tentoonstelling te zien was, waren:
Stoommachines, hetelucht- en andere Motoren,
Houtbouw, Boerenwagens, Houten objecten en
Schepen en modellen van Treinen. Twee kleine
geautomatiseerde treinbaantjes en zelfs een uit 4100
legostukjes opgebouwde grondverzet machine waren
ook te bewonderen. Voor de speellustigen stonden er
twee locomotieven op een lengte rails, waar zij mee
heen en weer konden rijden.

Al met al een gezellige en goed bezochte
tentoonstelling van de al dan niet voltooide producten
en modellen van de Modelbouw Contactgroep. De
Modelbouw Contactgroep (MCNB) komt iedere eerste
woensdagavond van de maand bijeen.
Belangstellenden zijn dan vanaf 19.30 van harte
welkom!
Voor nadere informatie en inlichtingen:
0186 692585, 06-53866612 of 06-50816206

GEBIEDSFONDS WINDPARK SPUI
Naast de voor omwonenden negatieve effecten van
de windturbines is er nu ook iets positiefs te melden.
Onderdeel van de overeenkomst tussen de
vergunningverlenende provincie en de exploitant van
het windpark is dat vijftien jaar lang jaarlijks
eenentwintigduizend euro beschikbaar wordt gesteld
voor projecten in de omgeving van het windpark.
Hoewel dit bedrag schril afsteekt tegen de meer dan
tien maal zo hoge jaarlijkse vergoeding aan de
grondeigenaar is het toch wel de moeite waard om er
gebruik van te maken. In het Kompas van 21
september is door de exploitant een oproep geplaatst
om een bijdrage te vragen voor een project, activiteit
of actie. Aanvragen kunnen worden gedaan door
verenigingen, stichtingen, organisaties of groepen
omwonenden. De projecten waaraan een bijdrage kan
worden verleend moeten verbetering van de fysieke
leefbaarheid, de natuur het landschap of
energiebesparing opleveren. Uitgebreide informatie,
zoals het fondsreglement en het aanvraagformulier, is
te vinden op de website
www.windparkspui.nl/gebiedsfonds.
Aangezien het windpark al drie jaar in bedrijf is kan er
inmiddels totaal 63.000 euro worden toegekend aan
projecten. Aanvragen kunnen worden gedaan vanuit
de vijf kernen die zich gedeeltelijk binnen twee
kilometer afstand van het windpark bevinden. Dit zijn
Nieuw-Beijerland, Hekelingen, Simonshaven,
Goudswaard en Piershil. Aangezien de termijn voor
indiening sluit op 1 november is het aan te raden om
zo snel mogelijk te starten met de voorbereiding van
een aanvraag. De beoordeling van de aanvragen zal
geschieden door de Stichting Gebiedsfonds Windpark
Spui. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf
personen, uit alle vijf genoemde kernen één. De
Dorpsvereniging zit namens de kern Piershil in het
bestuur. Als er vragen zijn met betrekking tot het
indienen van een aanvraag kunnen die worden
gestuurd aan gebiedsfonds@windparkspui.nl of
info@swaneblake.nl, het email adres van de
Dorpsvereniging. Als de vragen dringend zijn kan ook
secretaris Anneke Onderdelinden worden gebeld op
telefoonnummer 0611405706.
Als u een idee hebt dat iets moois voor Piershil
oplevert, benut dan deze kans en dien tijdig een
aanvraag in voor 1 november a.s.
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Biljarten in Piershil
Mijn naam is Martin Broeders en woon sinds 1970 samen
met mijn vrouw Coby in Piershil.
Tot aan mijn pensionering 2008 heb ik altijd met plezier
gewerkt bij de Bosman Watermanagement in ons mooie
dorp Piershil.
Piershil was altijd een zelfstandig dorp, tot dat we opgingen
in gemeente Korendijk en daarna in gemeente Hoekse
Waard, met als gevolg dat er een mooi gemeente huis leeg
kwam te staan.
Door een aantal enthousiaste mensen is er een
dorpsvereniging opgericht, en zijn er met de mensen uit het
dorp brainstorm avonden gehouden om een invulling te
geven aan het gebruik van het leeg staande gemeentehuis.
Een van de ideeën, inloopmiddagen houden waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie of een biertje.
Op een van die inloopmiddagen zag ik dat er in die ruimte
een afgedekt biljart stond compleet met ballen en keuen.
Gelijk dacht ik , wat zou het mooi zijn als we dit mogen en
kunnen gaan gebruiken.
Navraag gedaan bij de dorpsvereniging over het idee wat ik
had en we kregen toestemming om het biljart te gaan
gebruiken.
Diversen dorpsgenoten en vrienden gevraagd of ze
interesse om te biljarten, uiteindelijk een maatje gevonden
en zijn we in nov. 2021 van start gegaan. Op woensdag en
vrijdag wordt er ’s morgens 2 uurtjes gespeeld. De
woensdagmorgen was het altijd drukste en erg gezellig, het
was dan de koffie inloopochtend voor ouderen. ( wat een
verhalen en gekakel ).

In maart 2022 komt er een einde aan onze leuke en mooie
hobby, enigszins teleur gesteld , maar mensen in nood
gaan voor.
Er komen 120 Oekraïense vluchtelingen naar Piershil en
krijgen daar onderdak in het gemeente huis. Alles wordt
met behulp van vrijwilligers ingericht. Het biljarts wat in de
kantine staat wordt ook aan de kant geschoven.
Nadat de Oekraïners gesetteld waren zijn we bij het
management langs geweest en gevraagd of het mogelijk
zou zijn om weer op het biljart te kunnen gaan spelen. Na
overleg van het management vond men het goed dat wij
daar gingen biljarten maar dan moesten wij wel het biljart
verplaatsen naar de oude raadzaal. ( zo gezegd zo gedaan )
Half april 2022 zijn we weer 2 maal in de week aan het
biljarten.
Tijdens het biljarten kwamen er geregeld Oekraïense
jongeren kijken. Voor de jongeren is er dan ook een nieuw
tafelbiljart neergezet.

Met een paar oudere Oekraïners hebben we in Juli 2022
een landen wedstrijd gehouden. Oekraïne – Nederland
was een mooie wedstrijd, we hebben de leuke avond
gezamenlijk afgesloten met een heerlijk glas wijn.
We hopen dat we nog vele partijen kunnen spelen met
elkaar.

AGENDA
donderdagavond 20 oktober om 19.30 uur “De Wurf”
Algemene Ledenvergadering
zaterdagmiddag 29 oktober van 16.00 tot 19.00 uur
“De Wurf” OPEN INLOOP om elkaar weer te
ontmoeten met een hapje en een drankje.
Kringloopwinkel De Loods
vrijdag 13.00 tot 16.00 uur
zaterdag 10.00 tot 12.30 uur
14 en 15 oktober / 28 en29 oktober
11 en 12 november / 25 en 26 november
In de loop van de maanden zijn er nog 2 mede spelers bij
gekomen, en nu spelen we regelmatig en fanatiek met 4
man. Zie foto Hans / Dion / Martin / Cees.

Repaircafé Piershil: In ’t Voorste
zaterdag 10.00 tot 12.00
12 november / 10 december

