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In Memoriam 
Corrie Heikoop  1936 - 2018 
 
In begin 90-er jaren kwam Corrie terug naar Piershil 

waar ze in haar ouderlijk huis aan de Kade ging 

wonen.  

De ruimtes op de begane grond waren nog in gebruik 

als schoenenwinkel, een voortzetting van het sinds 

mensenheugenis aanwezige schoenmakersbedrijf 

Heikoop en Corrie ging boven wonen.  

De schoenenwinkel stopte en Corrie verwezenlijkte 

haar plannen: een galerie annex werkruimte. Zelf was 

ze zilversmid en alle inwoners/langslopers moeten 

haar ontelbare malen hebben zien zitten werken in 

deze ruimte.  

De galerie “de Zilveren Schoen” werd geopend in 
2003, onafgebroken zijn er sindsdien tentoonstellingen 
gehouden. Schilderijen, beeldhouwwerk, sieraden, 
collages,  fotografie, zilverkunst, glaskunst.  
Werk van gerenommeerde kunstenaars, maar ook van 
mensen die hun weg nog moesten vinden binnen de 
galeriewereld. 

. 

 
------------------------------------------------------------------------- 
 

Kunst hoefde van Corrie niet binnen de gebaande 

wegen te blijven, ze gaf ook ruimte voor zaken die je 

niet zo makkelijk begreep. Ook in de kunst was ze 

ruimdenkend.  

Maar niet alleen kunst en de galerie hielden haar 

bezig. Ergens in een later interview gebruikt ze de 

woorden: “toen ik terug kwam naar Piershil vond ik een 

slaperig dorp terug.” 

En daar ging ze iets aan doen: het begon met een 

enquete waarin aan de inwoners van Piershil gevraagd 

werd wat ze misten en wat ze graag veranderd zouden 

willen zien. De reacties resulteerden in de oprichting in 

2000 van de Stichting SwaneBlake. Het doel van de 

Stichting: een leefbaar en levendig Piershil.  

Van klein tot groot; van meer bankjes en meer 

afvalbakken, tot aan het weer openmaken van de 

haven van Piershil en het realiseren van het 

Havenplan. Corrie was en bleef onvermoeibaar en 

energiek bezig deze zaken onder de aandacht te 

brengen en te houden. Pas afgelopen januari heeft ze 

de voorzittershamer van de Stichting overgedragen.  

Een echt speerpunt binnen het doel tot een levendiger 

Piershil te komen is de Cultuur- en Kunstmarkt die ze 

vanaf 2006 elk jaar organiseerde. Een evenement 

waarvoor artiesten, kunstenaars en bezoekers bereid 

zijn van verder weg te komen.   

Het is bij de 2017-versie van deze kunstmarkt dat de 

inwoners van Piershil merken dat het niet goed gaat 

met Corrie. Ze ligt dan in het ziekenhuis en er staat 

haar een zware operatie te wachten. Met veel 

doorzettingsvermogen vecht ze zich door de 

herstelperiode heen en langzaam lijkt het beter te 

gaan. Tot het herstel stokt en ziekte opnieuw toeslaat.  

Maandag 26 februari overlijdt ze. De dorpsvereniging, 

heel Piershil en alle inwoners zijn haar veel dank 

verschuldigd en gaan haar enorm missen.  

 
 

http://www.swaneblake.nl/
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Historie 
 

Een bijzondere jaarwisseling 
 
In de oorlogsjaren was er geen sprake van een 
openbare jaarwisseling: na 8 uur mocht er niemand 
meer buiten zijn, terwijl er ook nergens licht mocht 
schijnen. (om te voorkomen dat overvliegende 
Engelse vliegtuigen eventueel een oriëntatiepunt 
zouden hebben). 
 
Na de bevrijding kwam de viering langzaam op gang: 
er waren her en der vreugdevuren en je hoorde ook 
wel wat “klappers”. Van siervuurwerk was 
hoegenaamd geen sprake. 
 
Deze “tamme” jaarwisselingen waren in de 50er jaren 
een doorn in het oog van een Piershilse militair. 
Hij vond dat een en ander in Piershil eens flink moest 
worden “opgeschud”. Hij was met verlof thuis en had 
de hand weten te leggen op een hoeveelheid 
explosieven, die hij in een melkbus deed. 
 
De keus voor de “tenuitvoerlegging” viel op het kleine 
sluisje tussen de haven en het binnenspui. Alles 
verliep naar wens en hij kreeg zijn “klap”: een 
oorverdovende explosie, die de hele buurt op zijn 
grondvesten deed trillen en een vernielende 
uitwerking had. 
 
Het sluisje bleek ontzet en de daar vlakbij staande 
schuur, waar metselaar Adam Bottenberg zijn 
voorraden opsloeg, was flink beschadigd. 
 
Bij meerdere huizen in de buurt waren de ruiten door 
de luchtdruk ingedrukt en gesprongen en zaten de 
bewoners, in plaats van aan de chocolademelk met 
oliebollen, in de winterkou de scherven op te ruimen. 
 
Woede alom! 
 
Deze effecten had de soldaat niet voorzien en 
uiteraard ook niet bedoeld. 
 
Waarschijnlijk besefte hij al gauw wat hem boven het 
hoofd hing. Hij moest in verband met zijn onbezonnen 
gedrag voor de Krijgsraad verschijnen en kreeg een 
flinke periode in “Nieuwersluis” (strafinrichting voor 
militairen) voor zijn kiezen. 
 
De prijs voor de klap was wel hoog! 
 
T. van der Hoeven 
Piershil 

“Piershil bloeit!” 

 
 
 
 
 
 
De Dorpsvereniging Piershil  gaat ook in 2018 weer 
volop aan de slag om de leefbaarheid in Piershil te 
bevorderen. Voor dit jaar hebben we gekozen voor 
het thema “Piersil bloeit !” 
 
Om van Piershil een bloeiende gemeente te maken 
wordt een aantal nieuwe onderwerpen aangepakt en 
blijven bestaande onderwerpen de aandacht krijgen 
die ze verdienen. Zo is de verkeersproblematiek een 
onderwerp, dat al jaren veel mensen bezig houdt en 
die - zeker nu de bouw van de 5 megaturbines door 
lijkt te gaan - nog meer aandacht zal moeten krijgen. 
Het zware verkeer over de smalle dijken brengt veel 
gevaar, overlast en schade aan woningen en dijken 
met zich mee en moet echt een halt worden 
toegeroepen; alternatieve routes en wegen zullen 
moeten worden gecreëerd in overleg met gemeente, 
provincie en waterschap. 
 
We zijn echter ook heel praktisch en in het klein bezig 
om van Piershil een leefbaar en bloeiend dorp te 
maken en roepen alle inwoners van Piershil op om 
hieraan een steentje bij te dragen. We roepen u allen 
op om met veel bloeiende planten en struiken in uw 
voortuin het aanzien van Piershil op te vrolijken. Als 
Dorpsvereniging Piershil willen we u daarbij 
ondersteunen en zijn in overleg met een aantal lokale 
tuiniersbedrijven om tegen aantrekkelijke prijzen de 
nodige bloeiende planten aan te bieden en/of 
suggesties te doen over de inrichting van uw voortuin. 
Zelfs een paar plantenbakken van misschien maar een 
enkele stoeptegels groot geven een straat meteen 
een heel ander en vriendelijk gezicht. 
 
We zijn ook in gesprek met de gemeente Korendijk 
om de entrees van Piershil letterlijk ‘op te fleuren’. 
Daarnaast gaat de gemeente Korendijk  dit jaar extra 
investeren in de openbare ruimte. Zo zullen  
groenstroken en plantsoenen  worden opgeknapt  in 
de Mauritsstraat, de Kon. Julianastraat en de Willem 
Alexanderstraat.  
We hopen binnenkort met concrete voorstellen te 
komen.  
Ook vragen we u om met ideeën en suggesties bij te 
dragen om Piershil te laten bloeien. Alle suggesties 
zijn van harte welkom via e-mail:  info@swaneblake.nl 

mailto:info@swaneblake.nl
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Gedicht van de maand januari 2018 van de 
Dichter van de Hoeksche Waard. 

 

 
reis van de steur 

   
in deinende zee dichtbij Hollands land 
bewegen voelsprieten van Sturio 
traag over zandbodems 
tastend naar eetbaars 
  
innerlijke drang tot paaien 
beroert het benige oerwezen 
zucht naar estuarium  
kuur in brak water 
  
niets gemerkt  
van poespas 
onderzoeksrapporten politieke spelletjes 
over het op een kier zetten van 
Haringvlietsluizen 
kraan van Europa 
  
wel bemerkt  
een andere stroming 
bij de kolossale constructies 
een plukje haringlarfjes 
zwemt onder open schuiven door 
  
sluisdeuren waren Noordzee  
in het gezicht dichtgeslagen 
genoeg ellende van je gehad  
  
nu maar hopen op herstel 
van dynamische delta 
waar zoete rivieren  
zoute kusten kussen 
als geliefden  
in elkaar vervloeien  
  
Sturio laat zich met vloed 
gewillig meedrijven  
reist later stroomopwaarts 
op zoek  
naar een partner 
om levenscyclus te vervolmaken 
 
Ingrid van den Oord © 

 
naar aanleiding van het op een kier zetten 
(kier besluit) van de Haringvlietsluizen 
in januari 2018.  
oa info:  https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?msg=23979 

 
Heemtuin te Piershil 

Sinds 1981 beschikt Piershil officieel over een 

heemtuin. Deze is gelegen op een historische plek. 

Voor de meeste mensen is de tuin een gegeven feit. 

Echter, de oudere lezers onder u weten, 

dat  de komst van de heemtuin in de jaren zeventig 

van de vorige eeuw het nodige stof heeft doen 

opwaaien. Het was een geheel nieuw fenomeen en 

men moest erg aan het idee wennen, dat je onkruid 

gewoon liet staan! De heemtuin wordt beheerd door 

een kleine vrijwilligersgroep van de vereniging 

Hoekschewaards Landschap. Velen maken al dan niet 

dagelijks gebruik van de tuin: kinderen, 

hondenwandelaars, fotoliefhebbers en planten- en 

vogelkijkers, scholen. 

Op 18 april a.s. wordt een presentatie gegeven over 

het wel en wee van de heemtuin. Aan de orde komen 

historische wederwaardigheden vanaf 1524, de 

aanleiding tot het realiseren van een heemtuin, de 

worsteling om de ideeën uit te werken, de opening, 

het jaarlijkse beheer, botanische 

wetenswaardigheden en toekomst. 

Datum: 18 april        Tijd: 20.00 tot 22.00 

Locatie:  Heemzicht 

        Martijn Verweijen, co-ördinator heemtuin 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23979
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23979


Piershilse Krant  No.12 – oktober 2017
 

 

Agenda 

Expositie gemeentehuis: maart / april 

             José Gores, Monique de Penning en Henry de Sterke 

  www.korendijk.nl  

 

2e Piershilse Huiskamerkwis: 6 april 

 huiskamerkwis@piershil.com  

 

Presentatie Heemtuin door Martijn Verweijen:  
18 april van 20 – 22 uur 

  Locatie: Heemzicht 

 

De Loods (voorheen Hilwinkel:  (Loods zijkant Spar) 

Doordat er teveel spullen in de Loods staan voor de 

Rommelmarkt is er in april en mei geen 

Loodsverkoop.  

 

Openingstijden: 

Nieuwe openingstijden en data vindt u 

 t.z.t. in het Kompas 

 

Rommelmarkt:  
 Vrijdag 1 juni 18.30 -21.00 uur 

 Zaterdag 2 juni 9.30-13.00 uur 

Inleveren spullen: 14 april tussen 10 en 11 uur. 

Op 15 mei ca. 19 uur worden spullen opgehaald in het dorp. 

  www.hervormdpiershil.nl  

 

Repair Café:  2e zaterdag van de maand 

van 10-12 uur in Heemzicht 

In juli en augustus geen Repaircafé 

www.repaircafe.org  

 

Bibliotheek:  Openingstijden Heemzicht 

 

Heemzicht ’t Achterste: 

 Gebedskring: 4e donderdag v.d. maand 20 uur 

 Bijbelkring:  3e donderdag v.d. maand 20 uur 

 Ouderen-Bijbelkring: 4e donderdag v.d. maand   

om 11.15 uur 

 www.hervormdpiershil.nl  

 

Open monumentendag: 

 Zaterdag  8 september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windpark Spui 

 

 
Onderzoek naar transportroutes 

 
Op dit moment worden een aantal mogelijke 
transport routes m.b.t. de aanvoer van 
bouwmaterialen en turbine onderdelen in beeld 
gebracht door de turbineleverancier Enercon. De 
woonkernen van Nieuw-Beijerland en Piershil 
zullen hierbij maximaal worden ontzien. Alles 
gebeurt in overleg met bevoegd gezag de 
provincie Zuid-Holland en de wegbeheerder, het 
waterschap de Hollandse Delta en de werkgroep 
Dijkenoverleg Korendijk. 
 
Medio April-Mei 2018 zullen de eerste transporten 
gaan plaatsvinden. De transporten m.b.t. de 
turbine onderdelen zullen in overleg en na 
goedkeuring van de RDW (Rijksdienst voor het 
wegverkeer) meestal 's nachts worden uitgevoerd 
om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor 
bewoners die langs de transportroutes wonen en 
voor overig wegverkeer. 

zie: www.windparkspui.nl 
 
Echter niets is zeker, de dorpsvereniging wil 
invloed bij de (eventuele) voorbereiding 
uitoefenen om overlast zoveel mogelijk te 
minimaliseren. 

 
 

http://www.korendijk.nl/
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