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Wijnproeverij 11 maart a.s.
De dorpsvereniging heeft besloten in beginsel 

op elke inloopmiddag in De Wurf een activiteit te 
organiseren. Zo was er op zaterdag 11 februari 
jongstleden gelegenheid om te klaverjassen. Leuk om 
weer eens te doen. Uiteraard zijn klaverjassers op elke
inloopbijeenkomst welkom om een maat te zoeken en
een kaartje te leggen. Dat geldt ook voor stratego, 
kwartetten, of waar u dan ook maar zin in hebt. Breng 
uw spel maar gewoon mee en zoek spelers. U bent 
altijd van harte welkom en voor een (gratis) hapje en 
drankje wordt gezorgd. Gewoon bijpraten en 
dorpsgenoten ontmoeten kan uiteraard ook.
 Op 11 maart aanstaande is de volgende 
inloopbijeenkomst in de Wurf. Dan houden we onder 
de bezielende leiding van wijnkenner Jelle Stelpstra 
een wijnproeverij! Jelle groeide op in Piershil en 
maakte onder andere ook 12 jaar deel uit van de 
gemeenteraad van Korendijk. Een paar jaar geleden 
vertrok hij naar Rotterdam en opende wijnbar 
Walsjérôt. Met meer dan 70 wijnen die je zelfs per 
slokje kunt tappen, is die bar heel erg gericht op 
proeven. En op zaterdag 11 maart aanstaande komt 
Jelle even terug naar Piershil om voor en met ons een 
wijnproeverij te houden.
 We proeven in totaal 5 wijnen. Jelle gaat 
daarbij ook in op proeftechnieken. Hoe kun je een 
wijn nou nog beter proeven, dan wanneer je ‘m alleen
gewoon doorslikt? Jelle maakt er zeker een 
interactieve bijeenkomst van en die is natuurlijk 
laagdrempelig. Je hoeft absoluut geen ervaring te 
hebben in het wijnproeven.
 De inloopbijeenkomst met drankje en hapje is 
gratis. Voor de wijnproeverij dient u zich vooraf aan te

melden (via      info@swaneblake.nl   ). De kosten voor 
deelname zijn € 5,-- per deelnemer, ter plaatse te 
voldoen. Graag zo spoedig als mogelijk aanmelden.
 Voor degene die een keer richting de wijnbar 
van Jelle willen. Zo kunt u het vinden:

Walsjérôt - Vive le vin!
Bentinckplein 5, 3039 KL Rotterdam
info@walsjerot.nl,  www.walsjerot.nl 

 Mocht u leuke ideeën hebben voor een volgende 
inloopbijeenkomst? Laat het ons weten! We zien uit 
naar uw komst en ideeën.

125 jaar IJsclub Piershil 1 april
Vorig jaar bestond de Piershilsche IJsclub 125 

jaar. Door trieste omstandigheden hebben wij de 
viering hiervan uitgesteld maar dit jaar op 1 april gaan 
we dit jubileum alsnog vieren.  Het programma volgt 
nog en is dan te vinden op onze website, 

https://piershilsche-ijsclub.nl/
Volgens de papieren is de ijsclub in 1897 opgericht 
maar het zou ook 1894 geweest kunnen zijn, zie 

foto…. Twee periodes is
de vereniging niet actief
geweest. Dit was van 
1914 t/m 1917 (eerste 
wereldoorlog) en van 
1925 t/m/ 1928. We 
hebben 1897 maar 
aangehouden maar het 
zou zomaar kunnen dat 
we iets ouder zijn. 

(Kaft oud kasboekje uit 
de jaren 30 vorige 
eeuw).

De ijsclub was tot in de jaren 60 vorige eeuw 
gevestigd bij het Piershilsche gat. Bij de Steegjesdijk. 
Sinds de jaren 60 zijn we te vinden op de huidige 
locatie aan de Kade. 

Soms herleven oude tijden op onze ijsbaan, 
bijvoorbeeld als we een wedstrijd ringsteken kunnen 
organiseren, zoals  in 2010.  Maar ook als er enkel 
geschaatst wordt en we ons verwarmen onder het 
genot van een glaasje Punch of Kwast herleven oude 
tijden en worden herinneringen opgehaald. Wist u 
trouwens dat het schaatsen op natuur ijs bij de 
Unesco is uitgeroepen tot immaterieel  erfgoed?

We hopen naast onze leden ook andere 
Piershillenaren op ons feest te verwelkomen.  Want 
de ijsbaan is er voor iedereen….. en iedereen kan 
trouwens lid worden….

Judith Prins, voorzitter

https://piershilsche-ijsclub.nl/
http://www.swaneblake.nl/
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Watersnood 1953

Het is al weer 70 jaar geleden en het gaat zeker dit 
jaar niet onopgemerkt voorbij. Zowel in de kranten als
op televisie is er veel aandacht voor. Toch vinden we 
het, ook als Piershilse krant, goed er iets over te 
schrijven. Dat is al eens eerder gebeurd: in de uitgave 
van december 2016 schreef Truus van der Hoeven een
stuk. 
Maar misschien is het voor nieuwe inwoners een bijna
onbekend verhaal. De Watersnood die hard toesloeg 
in de hele Hoeksche Waard; het dorp Piershil bleef 
overeind, op de Kade waren de gevolgen groot en 
buiten het dorp richting het Spui was alleen nog water
te zien. 
Voor wie er meer over wil weten: op de website van 
www.piershil.com zijn er veel verhalen te lezen en 
foto’s te zien. 
Voor onderstaand verhaal praat ik met Henk Heikoop 
en Klaas Veerman, in 1953 allebei 11-jarige jongens. 

Henk had die zaterdag 31 januari bij een vriendje 
monopoly gespeeld en kwam achterom terug naar 
huis. Door zijn moeder werd hij verwelkomd met: 
“jongen, waarom kom je in het donker achterom, dat 
is niet handig met die smalle plank over de sloot.” Zijn 
antwoord: “maar vóór staat er al water op de Kade.”
Hoog water, terwijl het eb is. Het blijft stijgen, de 
vloedplanken staan in de sponningen en de familie 
brengt spullen naar de bovenverdieping.  
Als aan de voorkant de ramen en de deuren eruit 
gedrukt worden komt er een muur van water binnen 
waardoor ook de achtermuur eruit geslagen wordt. Zo
wordt de zware kachel  later in de tuin, 10 m van het 
huis, teruggevonden. Zijn vader is op dat moment 
buiten en kan niet meer naar binnen, zijn moeder zit 
klem met haar been tussen een deur waar geen 
beweging meer in te krijgen is. Ze weet zich los te 
rukken, maar nog wekenlang is haar been 
pimpelpaars tot zwart van de bloeduitstortingen. 
Een lange, bange en steenkoude nacht zitten ze op 
zolder, niet wetend dat de vader zich nog net aan de 
schoorsteen vast heeft kunnen klampen, waar hij de 
hele nacht zit. Guur winterweer en een eindeloos 
voortdurende storm trotserend, hij ziet van alles 
voorbij komen en weet niet hoe het met zijn gezin 
binnen gaat. Binnen zijn ze er eigenlijk van overtuigd 
dat hij verdronken zal zijn. Het huis is zijn stabiliteit 
kwijt en schudt heen en weer door het water en de 
enorme storm. Uiteindelijk gaat het water zakken. De 
vader slaagt erin om, natuurlijk volledig verkrampt, via
een plat dak door een raam naar binnen te komen. 

Dat moment, dat het water zakt, herinnert ook Klaas 
zich goed: “ergens die zondag, maar dan sneller dan 
alleen omdat het weer eb werd, zakt het water.” Pas 
later realiseren mensen zich dat dat alleen 
veroorzaakt kan zijn, doordat ergens anders een dijk 
doorbreekt.  Hij zit met vader, moeder, z’n 
tweelingbroer, een jonger broertje en een opa op de 
voorzolder van een huis langs de Oudendijk. 
Zij weten pas sinds die vroege zondagochtend hoe erg
het eigenlijk is, ze zijn niet gewaarschuwd, het luiden 
van de kerkklokken hebben ze gemist omdat het 
geluid is verwaaid in het geweld van de storm. Maar 
als zijn vader koeien moet gaan melken, komt hij het 
water tegen op de kruising van de Molendijk en het 
Nieuwe Dijkje (huidige Spuiweg). Het water komt 
vanuit de polder (achter de Kade, waar nu de ijsbaan 
is). Hij gaat zijn gezin waarschuwen, de konijnen, 
kippen en de varkens worden naar de dijk gebracht. 
Het gezin verhuist naar de zolder, ze hebben water en 
eten mee naar boven genomen, in de volle 
overtuiging dat ze het wel zullen redden daar. Maar 
staand voor het raam ziet Klaas de dijk breken en het 
water als een muur op hun huis af komen. Water 
waarin ook nog van alles wordt meegesleurd, muren 
worden deels kapot gebeukt, maar de restanten van 
het huis blijven staan en de achterzolder drijft als het 
ware op het hoge water. In de loop van de 
zondagmiddag zijn er reddingspogingen, het lukt pas 
de vierde boot langszij het bovenraam te komen en 
het gezin kan via een klein raam ontsnappen. 
Beide gezinnen hebben het gered, maar hebben 
helemaal niets meer. Huis verwoest, huisraad 
compleet weg, als kleding alleen wat je aan hebt. 
Allebei  vertellen dat ze later gezocht hebben tussen 
de restanten of er dingen waren die nog gebruikt 
konden worden. 
De kinderen worden bij familie ondergebracht, ook de
ouders wonen voor korte of langere tijd bij 
familieleden of tijdelijke woningen. Familie Heikoop 
bouwt het huis opnieuw op, familie Veerman verhuist 
naar een van de eerste nieuwe nieuwbouwwoningen 
in de Julianastraat. Maar dat is pas maanden en 
maanden later. 
70 jaar later zijn er voor sommigen nog sporen in het 
landschap te herkennen als “toen ontstaan” of “toen 
weggeslagen”, net als dat er in de herinneringen van 
mensen onuitwisbare sporen zijn achtergebleven. Ik 
dank de beide vertellers. 

http://www.piershil.com/
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Ken uw naaimachine

De laatste keer dat ik achter een naaimachine 
had gezeten was dik 20 jaar geleden. Lang heeft er 
nog wel ergens een naaimachine gestaan, maar ermee
werken deed ik al lang niet meer en uiteindelijk was 
hij de deur uit gedaan. Zal voor meer mensen een 
bekend verhaal zijn. 

Maar toen het Repair Café Piershil met het 
idee kwam samen met de dorpsvereniging een  
basiscursus “ken uw naaimachine” te organiseren, 
heb ik me aangemeld. Met ons 5-en krijgen we les van
een gedreven dame, nog bijgestaan door 2 andere 
ervaren naaisters. Inmiddels nemen we allemaal onze 
eigen machine mee. We oefenen, krijgen tips, leren 
dat de machine ook in zijn achteruit kan, dat je maar 
beter kunt afblijven van de draadspanningsknop, hoe 
je “voetjes” wisselt, het belang van de goede naald, 
de goede draad en proeflapjes. Er zijn intussen 
speldenkussens gemaakt, etuitjes met ritsen (!) in 
elkaar gezet, er wordt in boeken gezocht naar een 
volgend project en de tips krijgen we uitgewerkt via 
de mail thuis bezorgd. Het is echt heel erg leuk, naast 
dat het ook gezellig is. 

We zijn aan het zoeken naar mogelijkheden 
voor een volgende start van deze, uit 6 lessen 
bestaande, beginnerscursus. 

Anneke Onderdelinden

Nieuwjaarsborrel

Zaterdag 7 januari j.l.
Vier verenigingen (de Oranjevereniging, de 

Voetbalvereniging, de IJsclub en de Dorpsvereniging) 
bundelden hun krachten en hielden een gezamenlijke 
Nieuwjaarsborrel. Met ons allen waren we te gast in 
de Piershilse kantine van de Voetbalvereniging 
Fortuna Be Quick, dat is namelijk de naam van de 
fusieclub Goudswaard en Piershil. Gewoon een 
gezellige avond, een start met kinderdisco, drankjes, 
lekkere hapjes, natuurlijk muziek en een hoop 
gepraat. 
Geslaagd en voor herhaling vatbaar is de 
eindconclusie! 

Cibus

Cibus is latijn voor eten of voedsel. Sinds kort staat er 
een voedselkastje net links van de toren van de 
Hervormde Kerk in ons dorp. Voor heel wat mensen is
het echt een probleem om rond te komen. Daarom 
heeft de diaconie het initiatief genomen voor dit 
kastje.

Cibus is gevuld met levensmiddelen en toiletartikelen.
Iedereen (dus niet alleen kerkgangers!) die een 
steuntje in de rug goed kan gebruiken kan anoniem en
gratis spullen uit dit kastje meenemen. De inhoud 
wordt regelmatig aangevuld, dus schroom niet. Het is 
er voor u!

Ook voor hen, die wel aan het eind van de maand wat 
geld overhouden staat Cibus er. U kunt zo 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. Een geldelijke 
bijdrage leveren kan ook, door overmaking van een 
bedrag op rekening NL75RABO0160234751 t.n.v. 
Diaconie Herv. Gemeente Piershil o.v.v. “Cibus”.
Wij weten inmiddels dat er al regelmatig gebruik van 
Cibus wordt gemaakt. Daarvoor is dat voedselkastje 
ook bedoeld. Met elkaar hopen we elkaar een beetje 
te kunnen helpen. Hoort zegt het voort!
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Versierde tuinen – Kerst 2022

Binnen het bestuur hebben we het er wel degelijk 
over gehad. Durven we, met de enorm stijgende 
energieprijzen de bewoners van Piershil eigenlijk wel 
aan te moedigen hun tuin te versieren en in het licht 
te zetten? 
Maar …  het dorp wordt er wel echt een stuk 
feestelijker van, met led-verlichting valt het gebruik 
mee (zo is onze informatie) en dus verspreiden we 
flyers en zetten we het op sociale media. 
Op een avond fietsten Judith en ik in de plenzende 
regen rond en maakten een lijst versierde tuinen, er 
werd een stemformulier samengesteld en de dag van 
de Nieuwjaarsborrel zijn de winnaars bekend 
gemaakt. De 1e, 2e of 3e prijs zijn inmiddels ook 
uitgereikt aan de winnaars!  
We zijn van plan er een traditie van te maken, dus kan
iedereen vast aan de slag met denken en plannen 
maken.

1e prijs: Julianastraat 4

2e prijs: binnentuin Heemzicht

3e prijs: Julianastraat 11

Gezocht: Heemzicht – maatjes

Stel: je hebt tijd over en je vindt het leuk 
kennis te maken met nieuwe mensen met andere 
ervaringen en verhalen. Denk eens aan de 
mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen in Heemzicht. 

Op de website www.heemzicht.nl  zie je voor 
welke activiteiten vrijwilligers (oud of jong, maakt niet
uit) gevraagd worden. Maar ook een mogelijkheid, die
niet eens genoemd wordt, ga bv eens per week op 
bezoek bij iemand, gewoon een beetje praten of 
misschien vooral gewoon een beetje luisteren. 

Meld je op dezelfde manier aan, afhankelijk 
van jouw belangstelling, hobby’s of wat dan ook word 
je “gekoppeld” aan iemand. Het kan een begin zijn 
van een boeiende tijd samen! 

Digitaal Spreekuur
Bibliotheek Hoeksche Waard organiseert maandelijks 
diverse inloopspreekuren waar je terecht kunt voor 
eerste hulp bij internet; tegenwoordig Digitaal 
Spreekuur genoemd. Alle bewoners van de Hoeksche 
Waard die hulp willen bij het gebruik van tablets, 
smartphones en e-books. Wanneer en waar? 
Donderdag van 10.00 tot 12.00 in de Wurf in Piershil. 
Bel  voor een afspraak 06 8261 9404.

Agenda              
Zaterdag 11 maart van 16 tot 19 uur “De Wurf”   met 
OPEN  INLOOP met WIJNPROEVERIJ  om elkaar weer 
te ontmoeten  met een hapje en een drankje.

Vrijdag 31 maart: PIERSHILSE HUISKAMERQUIZ.

Zaterdag 1 april: FEEST 125 JAAR IJSCLUB PIERSHIL

REPAIR CAFÉ  PIERSHIL:    In ’t Voorste             
Elke tweede zaterdag van de maand
van 10.00 tot 12.00 11 maart, 8 april, enz.

Kringloopwinkel   DE  LOODS
vrijdag 13.00 tot 16.00 uur
zaterdag 10.00 tot 12.30 uur

10 en 11  maart
24 en 25  maart  enz.

http://www.heemzicht.nl/

