
H
et uitgangspunt blijft 
hetzelfde. Vanuit de 
huiskamer kunnen de 
meeste vragen worden 

beantwoord. Maar voor het uit-
voeren van sommige opdrach-
ten moet een verkozen teamlid 
op pad. Voor specialistische op-
drachten, binnen de dorpsgren-
zen uiteraard”, zo legt Jantine 
van ’t Hof uit.

De initiatiefneemster van deze 
mooie traditie in de dop geeft met 
dezelfde werkgroep een vervolg 
aan het succes van vorig jaar. ,,De 
reacties waren overweldigend. De 
deelnemers hebben genoten van 
de uitdagende kwisavond, wij als 
organisatie waren zeer tevreden 
over het verloop. We zien dat nu 
terug in het aantal aanmeldin-
gen, de belangstelling is enorm.”.

Met als grootste doelstelling het 
vergroten van de saamhorigheid 
in het dorp is ook weer gekozen 
voor een zeer uitdagend pro-
gramma. Het is flink aanpoten 

voor de teams, zo is in maart 2017 
wel gebleken. ,,Om die reden ra-
den wij een gemêleerd gezelschap 
aan als teambezetting. We zien 
dat enkele jonge teams nu ook 
opa en oma hebben uitgenodigd. 
Om te helpen bij de historische 
vragen over Piershil.” 

De exacte invulling blijft tot de 
speelavond geheim, de deelne-
mende teams krijgen op vrijdag-
avond tot klokslag elf uur de tijd 
om de kwis tot een goed einde te 
brengen. De categorieën klinken 
uitdagend, zoals ‘Moet je doen’, 
‘Back 2 school’ en ‘Je moet het 
maar weten’. Via WhatsApp zul-
len de teams worden bestookt met 
vragen en opdrachten. ,,Deze keer 
hebben we ook een hele bijzon-
dere categorie. Volledig samen-
gesteld door burgemeester Stoop. 
Zijn voorstel daartoe hebben we 
als organisatie meteen omarmd. 
Wat ons betreft moet de jaarlijkse 
huiskamerkwis uitgroeien tot een 
hechte dorpsdag.”

De winnaars van de eerste editie 
werden bekend gemaakt tijdens 
het Oranjebal van de Piershilse 
Oranjevereniging, op 27 april 
2017. Team Hupsakee (teamcap-
tain Arjan Gijlstra) bleef de Pier-
shilliebillies (teamcaptain Nanda 
Kuivenhoven) maar net voor, 
Camping de Wilde Fazant (team-
captain Ruud Hoogenboom) pak-
te het brons. Ook in 2018 zullen 
op het afsluitende bal van de Ko-
ningsdag de winnende teams in 
het zonnetje worden gezet. ,,Met 
deze keer een heuse wisselbokaal. 
Op een zilveren schaal, voorzien 
van het oude Piershilse dorp-
slogo, worden voortaan de na-
men van de winnaars gegraveerd. 
Een jaar lang mogen de winnaars 
pronken met het bezit daarvan.”    

Het hoofdkwartier zal deze keer 
gevestigd zijn in het verenigings-
gebouw van de ‘Piershilsche IJs-
club’. Hier halen de teamcaptains 
het quizboek op, vier uur later 
moeten alle antwoorden zijn in-
geleverd. 

,,Uit feedback van vorig jaar heb-
ben we begrepen dat er behoefte 
is om na te kaarten. Vanaf 23.00 
uur zal het ijshok dan ook ge-
opend zijn voor deelnemers die 
ervaringen willen uitwisselen na 
een enerverende avond.”

Dankzij de gulle giften van de 
Piershilse middenstand zijn er 
opmerkelijke prijzen te winnen in 
deze editie. De beste teams zul-
len in 2019 worden voorzien van 
culinaire verrassingen, in hun 

huiskamer tijdens de derde kwi-
savond. ,,Want die derde editie 
gaat er zeker komen. Net als in 
Brabant is de jaarlijkse huiska-
merkwis een schot in de roos. We 
hopen dat andere dorpen in de 
Hoeksche Waard ons voorbeeld 
zullen volgen. Saamhorigheid is 
voor elk dorp belangrijk, groot of 
klein.”

Tweede 
editie P’hilse 

Huiskamerkwis
Op vrijdag 6 april is het weer zo ver: het dorp Piershil staat 

dan in het teken van de ‘P’hilse Huiskamerkwis’. Veel 

dorpsbewoners kijken uit naar de tweede editie van het 

jaarlijkse spektakel, de organisatie heeft weer voor een 

gevarieerd en uitdagend programma gezorgd.

“

Jantine van ’t Hof heeft zin in de tweede editie!


