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We willen de komende tijd met ongeveer 5 thema’s in
werkgroepen aan de slag. Die thema’s kiezen we met
elkaar. Te denken valt bijvoorbeeld aan thema’s als ‘jeugd’,
‘verkeer’, ‘infrastructuur en voorzieningen’, ‘groen’, ‘kunst
en cultuur’, ‘natuur- en recreatie’, ‘muziek’, ‘geschiedenis’,
‘dorpsgezicht’, ‘duurzaamheid’, ‘sport’ of noem maar op.

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

U IT N O D I G I N G
JAARVERGADERING
17 OKTOBER 2018
De dorpsvereniging Piershil nodigt iedereen in Piershil uit
voor een bijzondere jaarvergadering. Deze wordt op
woensdag 17 oktober 2018 vanaf 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur) gehouden in een van de zalen van Heemzicht.
Reserveer die datum vast in de agenda.
Wij zetten ons als dorpsvereniging in voor de versterking
van de leefbaarheid van Piershil. Zo streven we
bijvoorbeeld naar een open waterverbinding van de haven
van Piershil met het Spui, zodat de haven in oude glorie kan
worden hersteld en er meer levendigheid komt in het dorp.
Maar dat is zeker niet alles. Overleg over verkeer- en
infrastructuur, de jaarlijkse Kunst- en Cultuurmarkt, de
repairshop, de zwerfvuilacties, de plantenactie zijn andere
voorbeelden van activiteiten die wij graag organiseren en
ondersteunen. Zie ook onze website www.swaneblake.nl
Het gaat ons allemaal per saldo om het goede leven in een
fantastisch dorp! Dat is helemaal goed, maar kan vast nog
veel beter. Er gebeurt al heel veel, maar lang niet iedereen
weet daarvan of is daarbij betrokken. Dat willen we
veranderen! Het feit dat de gemeente Korendijk per 1
januari 2019 verdwijnt betekent dat wij ons met elkaar
goed op de kaart moeten zetten, zodat Piershil ook in de
toekomst een leefbaar dorp is waar we met plezier kunnen
wonen, werken en ontspannen.
Ons dorp kent ongeveer 1700 inwoners. Daarvan zijn er
circa 485 ouder dan 60 jaar (inclusief de bewoners van
Heemzicht en de Herbergier), maar we moeten ons ook
realiseren, dat bijna 400 inwoners jonger zijn dan 19 jaar!
Wij denken dat er voor ‘de jeugd’ veel te weinig in ons dorp
te doen is en wordt georganiseerd. We zijn benieuwd wat
zij zelf vinden en op hun wensenlijstje hebben staan en
nodigen daarom ook zeker de jongeren uit naar deze
vergadering te komen.
Mede tegen de achtergrond van de aanstaande
gemeentelijke herindeling zijn we bezig om een werkplan
voor de komende jaren op te stellen.

Voor U en met U.
Samen met de inwoners, verenigingen, scholen, bedrijven
en instellingen willen wij op de jaarvergadering allereerst
met elkaar informeel kennismaken. Elke vereniging,
instelling of bedrijf wordt van harte uitgenodigd om zich in
ongeveer 3 minuten te presenteren en zijn of haar wensen
en ideeën kenbaar te maken. Zo krijgen we een goed
overzicht van wat er leeft in ons dorp.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over uw ideeën,
wensen en dromen voor Piershil.
Wat is de identiteit van ons dorp en wat vinden wij
daarvan? Wat zou het karakter van Piershil in de toekomst
moeten zijn en hoe moet Piershil er dan over 5 jaar uitzien
en wat valt daar dan te beleven? Gaan we voor meer
woningen, een filmzaal, winkels, schietbaan, theater, disco,
eethuis of café? Moeten er sportwedstrijden komen,
muziekconcours, historische verhandelingen, een
boekenmarkt, een missverkiezing, of een ander goed idee
wellicht? Waar ligt jouw interesse?
Denk mee. Doe mee! We werken samen aan de toekomst
van ons dorp. Problemen en knelpunten mogen natuurlijk
benoemd worden, maar ideeën en voorstellen over hoe we
problemen oplossen en de leefbaarheid versterken zijn
beter.

Enquête.
Om vooraf al een beeld te krijgen van wat er leeft in Piershil
en wat de wensen en ideeën zijn hebben we een kleine
enquête opgesteld voor zowel de inwoners van Piershil als
voor de organisaties en bedrijven die in Piershil actief zijn.
We verzoeken u deze enquête (liefst vóór 15 oktober) in te
invullen en in de bus te doen bij Anneke Onderdelinden,
Kade 12. Ook kunt u de enquête downloaden van de
website http://www.swaneblake.nl/werkplan/ en e-mailen
naar redactie@swaneblake.nl
Graag tot woensdag 17 oktober 2018 vanaf 19.30 uur in
Heemzicht.
De avond wordt opgeluisterd met enkele intermezzo’s en
afgesloten met een informele borrel.

Komt allen! We rekenen op je.
“Verpleegster en bejaarde”
Henk Kuizenga 1989
Heemzicht
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KORENDIJKSE NAZOMERKRIEBELS
Op 29 september wordt de 2e editie van de
Korendijkse Nazomerkriebels gehouden op de ijsbaan.
Een evenement voor jong en oud waar van alles is te
beleven.

Een ongewone begrafenis
Dit verhaal speelt zich af in de eerste helft van de vorige
eeuw.
Piershil telde toen ongeveer 900 inwoners. Aangezien werk,
het sociale en het kerkelijke leven zich voornamelijk in en
rond het eigen dorp afspeelden, kende vrijwel iedereen
elkaar.
Het merendeel van de mannen werkte in de land- en
tuinbouw; de gezinnen konden het hoofd meestal maar net
boven water houden. Onderlinge hulp was vrij algemeen.
Destijds lag er ten noordoosten van het dorp een soort
“gordel” van boomgaarden, de “bouwerij” genoemd. Een
van de eigenaars was Dirk Groeneveld; hij woonde met een
huishoudster aan de Piershilseweg.
In februari 1944 moesten de meeste inwoners van Piershil
evacueren, omdat de Duitsers de polders onder water
gingen zetten; alleen de “aanwas” bleef droog.
De polders liepen langzaam vol. Terwijl in zijn boomgaard
de bomen begonnen af te sterven door het water, stierf op
zijn evacuatieadres ook Dirk Groeneveld. Zijn uitdrukkelijke
laatste wil was dat hij in Piershil begraven wilde worden.
Het inmiddels voormalige kerkhof stond echter ook onder
water en afhankelijk van de windrichting dras of blank. De
zoon van Dirk hechtte er zeer aan dat aan de laatste wens
van zijn vader uitvoering zou worden gegeven.
Vanwege de evacuatie woonden er niet veel gezinnen meer
in Piershil. Toch werden er enkele mannen gevonden die de
grafdelver (destijds “doodgraver” genoemd) wilden helpen
bij deze wel zeer bijzondere klus.
Met laarzen en lieslaarzen aan slaagden ze er met de
nodige moeite in om een graf te graven in de doorweekte
grond. De kuil sijpelde echter telkens vol water; hozen was
dus geen optie.
Vanuit de Voorstraat tot rond het graf werden plankieren
gelegd.
Op de dag van begraven werd de kist voorzichtig letterlijk
“te water gelaten”. Enkele mannen met lieslaarzen gingen
erop staan om hem in evenwicht te houden, terwijl
anderen er ter verzwaring de uit de kuil gekomen aarde op
schepten. Zo zakte Dirk Groeneveld langzaam naar de
bodem en kon het graf verder worden gedicht.
De helpers gingen naar huis; moe en nat en flink
“aangeslagen” door de bizarre gebeurtenis.
Overheersend was echter een positief gevoel: voldoening
over het feit dat ze hadden bijgedragen aan de vervulling
van de laatste wens van hun oude dorpsgenoot: begraven
worden in Piershilse grond.
Truus van der Hoeven, Piershil

Je kunt er oldtimers bewonderen zoals tractoren, auto’s en
brommers.
Er zijn verschillende shows met “dansende” trekkers door
de Oldtimer Carrousel Club.
Maaike van der Linden met een adembenemende act met
haar paard.
Kraampjes met diverse artikelen.
Spijkerbroek hangen en touwtrekken tegen een paard
behoren ook tot de mogelijkheden.
Ook is er natuurlijk aan de kids gedacht met springkussens
en een zandhoop met speelgoed.
Meisjes van mixdansgroep Fluks zullen een optreden geven
o.l.v. Silvia Kooijman- Damen
Vanaf c.a. 14.15 u is er live muziek m.m.v. Ticiband &
Friends , Popkoor Popkorn, Polderzangers den Driesprong
en HI-Lite.
Na de livemuziek zal rond 18.00 u het stokje overgenomen
worden door feest dj JAV voor de afterparty die tot 21.00 u
door zal gaan.
Tussen alle bedrijven door is er natuurlijk ook aan de
inwendige mens gedacht.
Een lekker vers boerderij frietje van Korendijkse bodem b.v.
of een hamburgertje gaan er natuurlijk altijd in en dat dit
weer weggespoeld moet worden met een lekker drankje
spreekt voor zich.
Het beloofd ook dit jaar weer een supergezellige dag te
worden, dus kom vooral kijken!
Voor meer informatie www.korendijkse-nazomerkriebels.nl
of onze facebook pagina.

DE ENTREE IS GRATIS!
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Gedicht van de maand augustus 2018 van de
Dichter van de Hoeksche Waard.

de aard van de Hoeksche Waard
vind je die
in tijd
die tussen jaargetijden
doorsijpelt
waarin men elkaar
bemerkt en verstaat
zonder woorden
ligt het in zware klei
lichaamseigen door osmose
het hart wat vetter zwart
beter bestand
is het te horen
in ruisen
van graan
riet langs kreken
vloeiend bewegen
op het zuchten
van zomerbriesjes
of zit het verstopt
ergens in verhalen
tussen neus en lippen
en laat het zich
gewoonweg
niet vangen

Ingrid van den Oord ©

Verslag Cultuur- en Kunstmarkt
Piershil 2018.
Ook dit jaar werd de Cultuur- en Kunstmarkt
gehouden en wel op zaterdag 23 juni 2018 op de
Kade in Piershil.
De opstelling van de kramen en de tenten is wat
anders dan andere jaren, maar wordt door
iedereen ervaren als knus en gezellig. Het weer
werkt mee, het is een stralende dag.
’s Morgens genieten de bewoners van Heemzicht
en de Herbergier van koffie, gebak en muziek van
Crescendo. Ze zitten, lekker beschut, in een tot
huiskamer omgetoverde tent. Daarna worden de
Nederlandse liedjes van Robert Troubadour
enthousiast meegezongen.
Intussen is de markt officieel geopend door
wethouder Paul Boogaard, hij blijkt verrassend
goed te kunnen schilderen.
Bezoekers lopen af en aan. We schatten het
aantal bezoekers op ongeveer 800.
Kraamhouders vertellen over hun producten en
manieren van werken. In een enkele kraam wordt
“life” geschilderd.
Er is gelegenheid genoeg om tussendoor te eten
en te drinken, optredende artiesten worden
aangekondigd door de “toiletjuffrouw” en er is
muziek.
Als vanouds is ook het Nomad-theater aanwezig,
kinderen en volwassenen kijken en luisteren
geboeid naar hun voorstelling.
De markt sluit af met optredens van Motwat Blues
en van Ellie Andeweg Ashley.
Het is na het overlijden van Corrie Heikoop niet
een makkelijke beslissing geweest ook dit jaar het
evenement te organiseren, maar de familie en alle
anderen die er veel tijd en energie in gestopt
hebben kijken voldaan terug op een geslaagde
uitvoering.
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Agenda
Collectes

Dorpsvereniging Piershil: 17 oktober 19.30 uur
De bijzondere jaarvergadering in Heemzicht
Voor alle bewoners van Piershil!!
Korendijkse Nazomerkriebels: 29 september
Expositie gemeentehuis: Els van den Boogaard
Natuur schilderingen
Tot eind oktober
www.korendijk.nl
De Loods (voorheen Hilwinkel: (Loods zijkant Spar)
Openingstijden:
Vrijdag 28 september 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag 29 september 10.00 - 12.00 uur
Verder eens in de 14 dagen.
www.hervormdpiershil.nl
Repair Café: 13 oktober/10 november/8 december
Elke 2e zaterdag van de maand
van 10 - 12 uur in Heemzicht





www.repaircafe.org/locatie/repair-cafe-piershil-korendijk/



Bibliotheek:



Openingstijden Heemzicht

Heemzicht: “Eten bij Oma” Openingstijden restaurant
Dinsdag t/m zaterdag 9 – 20 uur
Overige dagen en feestdagen 12.30-13.30
www.heemzicht.nl
Heemzicht ’t Achterste:
Gebedskring: 4e donderdag v.d. maand 20 uur
Bijbelkring: 3e donderdag v.d. maand 19.45
Ouderen-Bijbelkring: laatste
donderdagmorgen v.d. maand om 11.15 uur
Vrouwenochtend: 1e dinsdag v.d. maandag
10.00 – 12.00 uur
Eagles tienerclub: voor tijden zie:
www.hervormdpiershil.nl







23 september 2018 t/m 29 september 2018;
Fonds verstandelijke gehandicapten
30 september 2018 t/m 6 oktober 2018;
Dierenbescherming
7 oktober 2018 t/m 13 oktober 2018;
Nederlandse Brandwonden Stichting
15 oktober 2018 t/m 20 oktober 2018;
Vereniging Bartimeus Sonneheerdt
22 oktober 2018 t/m 27 oktober 2018;
Tour for life 2019
28 oktober 2018 t/m 3 november 2018;
Diabetes Fonds
4 november 2018 t/m 10 november 2018;
Alzheimer
11 november 2018 t/m 17 november 2018;
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
18 november 2018 t/m 24 november 2018;
Nationaal MS Fonds
25 november 2018 t/m 1 december 2018;
Leger des Heils

