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Overzicht van de activiteiten in Piershil voor de komende weken.   
(zie ook de Activiteitenladder van Piershil op de site)

De Oranjevereniging organiseert  op 

27 januari een Lampionnenoptocht

start van de optocht 27  om  19.00 uur 
vanaf het pleintje bij de Herbergier

Een muziekorgel, vuurkorven, een warm drankje en wat lekkers maken
het een echt feest!
                                                                                                >>>>>>>

De gemeente Hoeksche Waard organiseert op

1 februari een Herdenking van de Watersnoodramp 

Burgemeester Aptroot legt  namens het gemeentebestuur een krans bij het herdenkingsmonument bij de kerk aan 
de Voorstraat ter herdenking van de ramp, die 70 jaar geleden ook de Hoeksche Waard trof. 

om 11.30 uur bij het monument in de Voorstraat.

Meer details over de herdenkingen in de Hoeksche Waard: zie webpagina van de gemeente 

                                                                                                   >>>>>>>

   De Dorpsvereniging Piershil organiseert een 

 Open Klaverjas Inloop
   

    Als u het leuk vindt om met vrienden en bekenden bij te praten en 
   kennis te maken met andere dorpsgenoten en/of ondertussen een 
   kaartje te leggen, kom dan op 

 11 februari van 16.00 – 19.00 uur 
naar De Wurf

    Voor een (gratis) hapje en drankje wordt gezorgd.

Iedereen is van harte welkom
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Huikamer van de Wijk organiseert op 

15 februari een Valentijn Themadiner
 In het restaurant “Eten bij Oma” in Heemzicht vanaf 17.00 uur

Kosten € 15.-- 
Aanmelden kan tot 8 februari (tel. 0186-693122 )

Iedereen uit de omgeving is welkom.

>>>>>>>>>

CIBUS voedselkastje in Piershil.

  In deze tijd van hoge inflatie en energieprijzen hebben flink wat mensen financiële 
   problemen. Naast de toren van de dorpskerk staat nu een voedselkastje CIBUS 
   genaamd (Cibus is Latijn voor voedsel). CIBUS is gevuld met houdbare 
   levensmiddelen en toiletartikelen, die regelmatig worden aangevuld. Deze zijn
   bedoeld voor alle dorpsgenoten die even moeite hebben om de eindjes aan elkaar
   te knopen.

   CIBUS is er voor iedereen: neem gerust als u 
   tekort komt !
  
   CIBUS is er ook voor iedereen die dorpsgenoten een steuntje    in de rug willen 
  geven. U kunt een dorpsgenoot een helpende
  hand bieden door te zorgen dat dit kastje gevuld
  wordt en blijft. Aarzel niet om houdbare

levensmiddelen en toiletartikelen (geen drank of rookwaren) in CIBUS te zetten.
Zo helpen we elkaar de winter door. 

   CIBUS is er voor iedereen: geef gerust en steun een ander !
  
Kan hier misbruik van worden gemaakt? Ja dat kan zeker, maar dat doen we niet
want  we laten dorpsgenoten die het nodig hebben niet in de kou staan ! 

Kijk hier voor meer informatie. 

3-4 en 17-18 februari Kringloop de Loods

vrijdag 13.00 - 16.00 uur, zaterdag 10.00 - 12.30 uur in de loods achter de Spar. Details: zie webpagina

11 februari  Repair Café Piershil
zaterdag 10.00 - 12.00 uur  Int Voorste Details: zie webpagina
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