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Stad is een monument

Je kunt het ook zien: niet elk steentje is gebikt en opnieuw gevoegd. Toch kan je juist
in Stad op zoveel plaatsen zien hoe het
vroeger was, omdat het er nu nog is. De
schuren op de Achterdijk, moestuinen voor
de huizen, betonnen palen voor de waslijnen, de geglazuurde pannen uit de twintiger
jaren en de keurige rijtjes uit de wederopbouwtijd.

Stad is een levend monument, er zit beweging in en dat moet zo blijven. Men wordt er
geboren, overlijdt er, vertrekt naar elders
en vestigt zich. Stad verandert, maar niet
radicaal, het blijft herkenbaar.
AI jaren wordt er in Stad gepraat over het
bouwen van nieuwe woningen. Voor wie ze
nodig zijn: voor jongeren of juist voor ouderen? Waar ze moeten komen: bij de Oranjelaan, nee, bij de koelhuizen. Hoeveel het er
moeten worden: 8, 20, 40? Waarom het
belangrijk is: voor de huisarts, voor de super, voor de scholen. En wat ze mogen kosten? Geen idee, maar niet teveel!

Wie wat ouder is, of zelfs heel oud, ziet in
Stad nog gewoon, onopgesmukt de dingen
zoals ze vroeger waren. Die bijzondere verzameling alledaagsheid maakt Stad al tot
een monument.

Stel je bouwt 40 nieuwe woningen in Stad.
Dat is veel, het is 7% op het huidige aantal
woningen. Het is meer dan er in jaren bijgekomen is. Wil je het monument Stad in
stand houden, dan moet je goed weten
waarom je wat bouwt, voor wie en waar.
Het is goed dat er over wordt gepraat. Webportal Stad gaat daaraan bijdragen. We
gaan uitzoeken welke besluiten er liggen
over de nieuwbouw, wat de plannen waren
en zijn. Maar ook, wie er behoefte aan
heeft, in welke vorm. Daarvoor gaan we ook
bij de Stadtenearen langs, met een enquête.
Wil je meedoen met deze zoektocht naar
wonen en bouwen in Stad, meld je dan aan
via info@stadaantharingvliet.nl of 611972.
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elkaar opkomen en zorgen. Als je hoort en
ziet hoever Nederland dat allemaal kwijt is
geraakt, dan is Stad ook een sociaal monument.

Het is nog niet echt gangbaar in Rotterdam.
In Stad is het nog steeds vanzelfsprekend
en dat geldt voor veel meer. Wat verenigingen doen, wat de kerken betekenen, wat er
gebeurt voor een Stadse Dag, maar vooral
hoe mensen met elkaar omgaan en voor

In dit nummer:

Dorpsagenda

Hoeveel monumenten telt Stad? De molen, de kerk, de boerderij achter de
Zeedijk, een paar huizen In de Voor, straat? Dan heb je het wel gehad,

Maar er is meer. In Rotterdam vond een
paar jaar geleden een optocht plaats langs
het stadhuis. Burgemeester Opstelten stond
daar op het bordes, een menigte mensen
liep langs hem. En ze zeiden tegen elkaar:
"goedemorgen". Het was het eindpunt van
een actie waarin buurtwerkers en vrijwilligers ih de stad hadden geprobeerd mensen
weer goedemorgen tegen elkaar te laten
zeggen.

www.Stadaantharingvliet.nl

Stad gaat wereldwijd
Thuis op Stad: Bas V"lSSer
Stad gaat historie vastleggen

November 200S

Sinds twee maanden bevindt Stad aan 't
Haringvliet zich op bet World Wide Web
(www.stadaantbaringvliet.nl) met
teksten en foto's over wat er op ons dorp
gaande is.
Of je nu in China of in Canada bent, met
een computer gaje even naar Internet enje
leest zomaar over Stad. Om plezier te hebben van onze website hoef je niet zo ver
van huis. Juist voor wie in Stad woont staan
er veel weetjes en nieuwtjes op.

6

----------------~----------------------

Alleen, je moet er een computer voor hebben en dat is nog niet ieders hobby. Daarom
verschijnt Stadsplein ieder kwartaal als
krant, met een keuze van de artikelen op de
website.
Ouderen krijgen Stadsplein thuisbezorgd,
bij de E-markt en de huisarts kan iedereen
hem verder meenemen.
Maar toch, kent u iemand met een computer? Ga dan eens kijken naar de fotocollectie van Stad!
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Thuis op Stad: Bas Visser
Meneer Visser, dit mag ik eigenlijk niet zeggen, hij wil graag gewoon Bas genoemd worden. 'Een aardig ventje', zo zegt hij zelf, met
een passie voor vogeltjes. Ik interviewde hem
over zijn leven als Stadtenaer.

vrouw wel tien keer per dag heengaat, is het niet
voor het tuintje zelf, dan wel om een praatje te
maken. Er is altijd wel iemand. Hij speelt ook
graag voor 'butler' voor zijn vrouw. Hij zorgt
goed voor haar.

Bas Visser is 'gewonnen' en getogen op Stad. Hij
heeft de leeftijd 75 bereikt en geniet volop van
zijn leventje in de Vrouwtjesweg. In een knus tussenhuis woont Bas, samen met zijn vrouw, naast
de familie du Pree en de familie van der Welie.

Zijn grootste passie zijn eigenlijk zijn 40 vogeltjes. Wat een mooie beestjes. Hij is lid van de vogelvereniging in Middelharnis en ook in Ouddorp.
Boven op de slaapkamer staat de kast helemaal
vol met bekers, vaantjes en oorkondes die Bas gewonnen heeft met vogeltentoonstellingen. Vol
trots laat hij ze zien. Tot 1995 was Bas lid van de
duivenvereniging en had hij zelf ook duiven.

Volgend jaar maart zijn Bas en zijn vrouw Pietje
55 jaar met elkaar getrouwd. Hoewel ze samen
heel veel meegemaakt hebben, houden ze veel
van elkaar. Bas is vader van drie zoons: Joop, Jan
en Dick. Ook heeft hij een aantal kleinkinderen,
waar hij erg trots op is, er staan foto' s van hen in
de vensterbank.
Sinds 41 jaar wonen ze in
het huis in de Vrouwtjesweg, hiervoor is hij misschien wel 10 keer verhuisd,
waarvan 1 keer naar Tiengemeten. Dit was net nadat ze
getrouwd zijn. Daarna zijn
ze gaan wonen op het Dijkhof waar nu broer Jan
woont. Dat waren vroeger 2
huisjes. Bas komt uit een
groot gezin, er was weinig
geld. Voor vier gulden moest je de hele dag werken en dan ging er al twee gulden op aan huur.
Vanaf zijn 13e moest hij mee naar het land.
In de tijd dat Bas een jeugdige leeftijd had, waren
er drie mensen op Stad die een auto hadden. Han
Bom, Jan van Rossum en de toenmalige huisdokter. Hij is blij dat de tijden nu anders zijn en dat
hij zelf nu ook een auto heeft. Bas vindt het buutengeweun om Stadtenaer te zijn. Hij heeft een
aantal hobby's waar hij veel plezier aan beleeft.
Hij heeft een volkstuintje, waar hij volgens zijn

Maar in die tijd heeft hij een ongeluk gehad, wat
maakte dat hij die hobby op moest zeggen omdat
hij niet meer de kracht had om het vol te houden.
Zijn zoon Dick zat toen al in
de vogeltjes en hij kon met
hem meerijden naar vergaderingen en tentoonstellingen.
Hij beleeft hier erg veel plezler aan.
Bas vindt het fijn dat er eens
per jaar een Stadse dag
wordt georganiseerd. Het
was erg gezellig. Hij moest
terugdenken aan zijn eigen
trouwdag. Naar het gemeentehuis in Oude-Tonge, koffie
met cake en 2 borrels in het ouderlijk huis en dat
was het. Het muziekkorps Sempre deed hem denken aan de Stadse muziekvereniging, waar hij lid
van was. Eerst speelde hij bugel, wat hij later ruilde voor kornet. Erg jammer dat deze vereniging
opgeheven is.
Bas is blij dat hij op Stad mag wonen. Dat er
steeds meer mensen van de overkant komen vindt
hij jammer, maar begrijpelijk. Hoewel de mentaliteit op het dorp veranderd is in de loop der jaren,
voelt Bas zich nog steeds erg thuis op Stad.

Tekst en foto: Bettine Trommel
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Stad gaat historie vastleggen
Zoals ieder dorp heeft ook
Stad een eigen verleden vol
verhalen en anekdotes. Achter leder huis en achter ieder
gezicht gaat een geschiedenis
schuil.

Het is een geschiedenis die het
waard is om vastgelegd te worden. Daarom start de culturele
kring met een project om het
verleden van Stad digitaal vast
te gaan leggen. Momenteel wordt
gewerkt aan het opzetten van

een online archief. Hierin zullen
allerlei artikelen en gedigitaliseerde documenten toegankelijk worden gemaakt voor iedereen.
Dit archief zal er niet alleen zijn
vóór iedereen, maar vooral ook
dóór iedereen. Daarom zal begonnen worden met een database
waarin uiteindelijk een beschrijving zal worden opgeslagen van
de geschiedenis van ieder huis op
Stad.
Bij deze dan ook de oproep aan
elke Stadtenaar om de geschiede-

nis van zijn of haar eigen huis
vast te leggen. Ga op onderzoek
uit en schrijf alles op. Is je verhaal klaar, doe het dan op de
bus bij Herman Maas: Molendijk
4. Je kan het ook mailen naar
archief@stadaantharingvliet.nl.
Naast verhalen zoeken we mensen die in bezit zijn van oude
foto's van het dorp en die met
anderen willen delen. Wij digitaliseren de foto's voor u en plaatsen ze dan in het online archief.

Sint komt ook dit jaar weer naar Stad
Aan het einde van deze maand is het dan
echt weer zover! Sinterklaas heeft in zijn
drukke programma ook dit jaar weer
ruimte gemaakt voor een bezoek aan
Stad.

we dit weten. De kaartverkoop zal waarschijnlijk plaats gaan vinden bij de MJ Store,
kaartjes kosten (5,-.
Sinterklaas zou het ook leuk vinden om de
kinderen van Stad wat beter te leren kennen,
dus als er ouders zijn die informatie kwijt willen over hun kind (zwemdiploma gehaald,
tanden gewisseld, etc), dan kan dat doorgegeven worden aan de Dorpsgroep. Sint
schrijft dat dan in zijn grote boek en gaat
daar misschien wat mee doen op 26 november.

Op 26 november is er weer een sinterklaasviering in het Trefpunt. We halen eerst Sint
op bij de haven, waar hij rond een uur of drie
arriveert per boot.

I

Vervolgens is er een rondrit door het dorp
met Sint, alle Pieten, een muziekkorps en een
heleboel kinderen en ouders! Dan arriveren
we rond half vier in het Trefpunt, waar Sint
warm onthaald zal worden. Hij deelt op zijn
beurt weer kado's uit.

Contactpersoon voor de Sinterklaasmiddag is
Marlies van Adrighem, telefoon: 610106.
Voor meer info zie de flyers, die hangen bij
de E-Markt, MJ-Store en de gymzaal. Houdt
voor de meest actuele info ook de webportal
goed in de gaten.

Er staan nog meer leuke dingen te gebeuren
die dag, zodra we daar zeker van zijn, laten

ITot je Dienst - de veegwagen
In tot je Dienst maken we kennis met mensen van
buiten Stad die voor hun werkzaamheden regelmatig op het dorp komen. Zonder deze mensen zou
het leven op Stad een stuk minder aangenaam zijn.
Hier eor van Wezel van de veegwagen.

eor van Wezel werkt nu 2 maanden op de veegwagen en helpt Stad schoon houden. Hij komt uit de
wegenbouw maar heeft het besturen van de wagen
al goed onder de knie. Stad verschilt niet veel van de
andere woonkernen wat betreft zwerfvuil volgens
hem. Geparkeerde auto's zijn overal een probleem,
zeker in deze tijd dat de bladeren vallen en op hopen
waaien.

J

Oproep om oude stadse foto's
Het is de bedoeling dat er in het voorjaar van
2006 een tentoonstelling georganiseerd zal
worden van oude stadse foto's.

Jan Maliepaard is voor deze tentoonstelling nog op
zoek naar aanvulling van zijn collectie. Als u oude
foto's hebt van Stad, dan kunt u die door Jan laten
scannen. Neem voor meer informatie contact met
Jan op:
Jan van Halfwassenaerstraat 2
3243 AS Stad aan 't Haringvliet.
Of bel: 0187611321.
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60jaarSNS

SNS viert 60-jarig jubileum
Op 2 mei 1946 werd onze
eigen voetbalclub SNS opgericht. Dat betekent dus
dat we niet ver meer van
het 60-jarig jubileum verwijderd zijn. Volgend jaar
op 2 mei is het zover.
I.v.m. dit jubileum heeft de
jubi/eumcommissie van de
club een jubileum/reünie dag
georganiseerd op 10 juni
2006.
Door het inschrijvingsformulier op de website van de
club in te vullen en op te sturen of te mailen, kan de organisatie enig idee krijgen
van het aantal te verwachten
personen.

De organisatie hoopt dat het
een nog groter succes wordt
dan twee jaar geleden. Net
als toen krijgt u ook nu weer
de kans om met leeftijdgenoten een balletje te trappen.

2 mei 1946:

SNS wordt opgericht, men bespeelt een
veld aan de Boomgaarddreef
September 1953:

SNS 1 wordt FVB-kampioen
195711958:

SNS I promoveert tot de Iste klasse

De verdere invulling van de
jubileumdag is nog niet helemaal bekend. Zodra hierover
meer duidelijk is kunt u dit
terug vinden op de jubileumsite op www.vvsns.nl.
Beschikt u nog over oude
krantenartikelen of foto's met
betrekking tot SNS dan de
organisatie deze graag willen
hebben om hiervan een kopie
te maken voor ons archief.

17 augustus 1962:
Aan de Vrouwtjesweg wordt een nieuw

veld met kleedkamers in gebruik genomen
23 januari 1970:

SNS krijgt een eigen clubblad: de Supporter
1980:

SNS gaat voetballen met shirtsponsoring
2 mei 1996:
De club viert groots haar 50-jarigjubileum

Vogels in de winter
Door Arie-Jan Prins

De winter staat weer voor de
deur, dus ik wil het hebben over
hoe u de vogels de winter door
kunt helpen ...
De vogels die u in de winter in uw
tuin ziet zijn vooral de kleinere soorten zoals de mus (wordt steeds minder waargenomen vanwege het aanbrengen van dichte dakpannen op
huizen), de merel, de spreeuw, de
koolmees en de pimpelmees. Deze
vogels hebben een hoog energie
verbruik en moeten daarom veel
eten. U kunt deze vogels een handje
helpen.
Vetbol
Wat kunt u doen om de winter voor
de vogels zo geriefelijk mogelijk te
maken? Alle vogels zijn zaadeters,
alleen de ene vogel eet het staand,
de ander vliegend en weer een ander hangend ondersteboven aan een
vetbol. Daarom kunt u het beste van
alles wat ophangen. Hang hier en
daar, niet te laag boven de grond,
een vetbol op. Als de vetbol te laag
hangt kan uw kat of die van de
buurman de vogel makkelijk pakken. Hang ze natuurlijk ook niet te
hoog, want dan kan de vogel een
makkelijke prooi zijn van een voorbijvliegende sperwer, die tegenwoordig steeds meer binnen de bebouwde kom te zien is.

Gepelde nootjes
Bakjes vogelzaad zijn ook een heerlijkheid voor de zangvogeltjes. AI
zittend kunnen ze de omgeving goed
waarnemen en dreigend gevaar ontwijken. Voor de wat grotere vogels
zoals de kauw, vlaamse gaai en
specht kunt u In de winkel zakjes
gepelde nootjes kopen. Als u die ophangt op een voor grotere vogels

Zorg ook dat het water als u het
neerzet lauw is, dan kan het wat
kouder worden door de buitenlucht
en bevriest het niet zo snel. Ververs
het ook regelmatig.

goed bereikbare plek zullen ook deze nootjes allemaal opgegeten worden.

Voor de sier
Zorg er altijd voor dat er om de voederplek heen voldoende ruimte is,
zodat de vogel zich goed kan oriënteren, want als een kat erachter
komt dat die plek er goed bij ligt om
eens lekker de maag te vullen heeft
uw Inspanning weinig Uitgehaald.
Dan nog lets. Ik loop regelmatig
door Stad en zie dan een hoop leuke
vogelhuisjes. Maar in de vorige winter heb ik bij heel weinig huisjes
echt VOGELS gezien. Sommige lijken er gewoon te staan om te staan.
Maak van uw vogelhUis een echt vogeiparadijs. U zult zien: volgend jaar
zitten de vogels rond deze tijd al
met smart op u te wachten.

Lekker bakje
Ook zijn de vogels afhankelijk van
goed drinken. Natuurlijk kunnen ze
zich makkelijk zelf voorzien van
drinken, maar wat zou u zelf willen
na een stevige maaitijd? Zet daarom
een lekker bakje drinken neer. Zorg
dat het een hoog bakje Is met een
smalle boven kant, sommige vogels
kunnen nog al eens de neiging krijgen een lekker bad te nemen, wat
tijdens een strenge winter de dood
van het vogeltje zou betekenen.

U zult zien dat er op den duur meer
soorten In uw tuin waar te nemen
zijn, zoals de roodborst, appelVink,
sijsjes en later in het seizoen de
staartmees. Ook de specht kan om
het hoekje komen kijken. Dit is echter natuurlijk niet voor iedereen weg
gelegd, de specht zoekt namelijk
bomen. Stad ligt in een mooie natuurlijke omgeving, dus zal een ieder die er de moeite voor doet een
beloning krijgen: een mooie vogelrijke tuin.

"Maak van uw
vogelhuis een echt
voge/paradijs"

l
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-Niet geschoRenOmdat bepaalde familienamen erg veel voorkwamen in Stad werd vaak de naam van de vader achter de naam gebruikt of kreeg je een bijnaam die helaas ook vaak als scheldnaam gebruikt werd.
Om dit negatieve aspect te omzeilen werd in een gesprek over iemand achter de naam de woorden
"niet geschollen" gebruikt. In de rubriek 'Niet geschollen' bespreken we Stadse bijnamen.

De Kneu - Cornelis Arensman
Cornelis Arensman (1885-1958)
trouwde met Dina van Rossum
(1886-1968, de zus van Jan
Pruum, de fietsenmaker). Hij had
een typische neus die iemand op
een snavel van een kneu vond
lijken en sindsdien werd hij naar
deze mooie vogel genoemd die
we nog steeds in onze tuinen op
Stad kunnen bewonderen met
zijn rode borst en kuif. Zijn zonen
werden kneutjes en zijn dochters
kneutinnen genoemd. Ze waren
erg arm zoals zo velen in die tijd.

•

•

•
De kinderen:
•
Cor (de cowboy of de molenaar)-getrouwd met
Jannetje Schellevis
(heden de oudste inwoner
van Stad): 2 dochters

•

•

Anna-getrouwd met Cor
Trommel (de kolenboer)
dochter Dien Diepenhorst
en Rini Timmer wonen
nog op Stad, zoon Jan
woonde in Brabant
Aren,getrouwd met Dien
Knaps, na de ramp naar
Noord Holland verhuisd Laurien-getrouwd met
Frans Melaard. Dochter
Dini is getrouwd met Jan
Maliepaard (de kikker) en
woont nog op Stad
Seel-getrouwd met Gerrit
Hoekman
Jan (Suug vanwege zijn
lang gebruik van een
speen)-getrouwd met Digena Neels
Rachel-getrouwd met

•
•

•

•
•

Bert van Biert: zoon Kees
woont nog op Stad en
zoon Bert woonde in
2005 tijdelijk in de pastorie
Betje-getrouwd met Hans
Huizer: Dirksland
Dien (woont nog op de
Achterdijk)-getrouwd met
Frans Koole: zoon Kees
woont nog op Stad
Arie (Aai)-getrouwd met
Jannekee Braber (woont
nog op Vrouwtjesweg
15) : 2 zonen
Lou (de Slakke)-getrouwd
Co vld Wekke: Dirksland
Hans (de Koere)getrouwd met Willemtje
Nelis wonen nog samen
op Voorstraat 44

Koosje Mol - Koos Melaard
Koos Melaard (1912-1998) was geen
goede voetballer en deed eigenlijk
alleen mee met het jaarlijkse gekostumeerde voetbal bij SNS. Hij hield
wel van deze sport en ging vaak bij
Gerrit Smits achterop de motor naar
thuiswedstrijden van Feijenoord.
Hij werd terreinknecht bij SNS en
deed dat heel precies; het veld werd
vaak (dinsdag,donderdag na het trainen en zaterdag voor de wedstrijd)
gereefd (=geharkt) en oneffenheden
zoals mOlshopen werden met zijn korte armpjes weggewerkt Vanwege dit
gebaar en het feit dat hij mollen met
zijn blote handen kon vangen leverde
hem de bijnaam mol op.
Toen hij bij Hans Huizer op het land
werkte met zijn zonen moesten ze
van hem bij het wieden de grasplantjes bewaren om het veld van SNS
voor het doel aan te vullen en bij regenachtig weer mocht een ploeg na
de wedstrijd pas van het veld als ze
de losse pollen weer aangetrapt hadden. Je ziet dit nu nog alleen op TV
bij polo-wedstrijden.
Samen met o.a. Jaas van Rumpt
(oprichter Rumptstad), Jaap Braber
(later huisarts in Dreischor), vracht-

wagenchauffeur de Wachter (uit de
sChippersfamilie), Johan Mulder (de
oom van Mei Dale) en Jan vld Meeberg (zijn vader was de bakker die
door Teun Nipius werd opgevolgd)
vormde hij "de vreters van Stad",een
kwajongensgroep die eetwedstrijden
hielden. Een boterletter van een pond
per persoon tijdens een rondje Voorstraat-Vrouwtjesweg was heel gewoon en een keer lieten ze bakker
Braber 28 "macrone-koeken"per persoon bakken.
Koos stopte na 17 koeken maar Jaas
van Rumpt at er 21 Koos kon erg
hard lopen,vooral achter de ouderwetse "zaaimachien" op het land. Hij
deed bijna zijn hele leven met dezelfde fiets en kwam soms hard de Voorstraat in na het kaaien: een keer vergat hij te remmen en reed met fiets
en al het huis binnen.
Hij trouwde met Lena van der Valk
(die nog in de Samaritaan verpleegd
wordt) maar bleef in zijn geboortehuis
op Voorstraat 22 wonen nadat het zo
verbouwd was dat er 2 gezinnen konden wonen.

Zijn kinderen:
•
Adrie trouwde met Ina de Vos

•
•
•

•
•

•

en woont in Middelburg, 3 kinderen
Atie trouwde met Leen Breeman en woont in Den Bommel,
3 kinderen
Annie trouwde met Jan Dupree
en woont in Melissant, 2 zonen
Wout nam de bijnaam van zijn
vader over en heeft vele
beeldjes van mollen in zijn
huis en tuin in de Halfwassenaerstraat. Hij heeft een
zoon:de nieuwe Koosje Mol,
getrouwd met Margriet Hoekman en 2 kleinkinderen:
William en Celine
Jannie trouwde met Kees
Grootenboer en woont in de A.
van Puttenstraat. Zij hebben
Liset en Niels
Frans trouwde met Nelly van
der Sluis en woont in de B.van
Brienenstraat en runt met
zoon en schoonzoon een parketbedrijf. Zij hebben Suzan
(getrouwd met Laurens Maliepaard en wonend op de Molendijk), Linda en Arco
Han trouwde met Elly Keyzer
en heeft 3 kinderen.

Joost mag het weten

Agenda November/December 2005

Ondanks mijn drukke dagelijkse beslommeringen ben
ik geen geweldige sl@er.
Slapen is in mijn ogen geen
nutteloze bezigheid,maar
-~- het lukt me zelden om eens
een nachtje ononderbroken door te pitten
en meer dan vier uur per nacht zit er vaak
niet in. En wat doe je in die nachtelijke
uren waarin echtgenote en vriendenkring
geen oren naar je hebben, de televisie
niets belangrijks te bieden heeft en Klaas
Vaak op vakantie lijkt? Je wandelt wat
door het dorp en je slentert eens langs de
haven. Alleén.

*************

Nu weet ik uit betrouwbare bron dat ik
niet de enige ben in dit dorp die de nachten soms in ledigheid doorbrengt, zuchtend en wachtend op ochtendlicht. Slaapstoornissen zijn bijna zo veelvoorkomend
als hoofdroos of platvoeten. En wat doen
al die. wakers? Ze zitten te zappen, ze
surfen langs sites als die van het dorp, ze
lezen flutromannetjes. Zonde!
Ik zeg u: slaapgedepriveerde Stadtenaeren, verenigt u. Kom samen en deel uw
smart. Laten we afspreken dat we, als we
de slaap niet kunnen vatten, stuk. voor
stuk naar de Nieuwstraat trekken waar
we met elkaar kunnen praten, lachen,
desnoods zingen. Een groep van tien tot
twintig wakers moeten we zeker kunnen
organiseren. We kunnen jasjes laten maken met S.Z.O. erop (Stad Zal Ontwaken), we kunnen vrienden worden, we
kumien onze zwakte tot een kracht ombuigen. Werp af, het juk van het circadiaan ritme en leefals een tijger: 's nachts.

- 4 november 2005: Bingo voor jong en oud

•
•
•
•

- 18 november 2005: Filmavond in De Ark

•
•
•

Aanvang 19:30u, zaal open om 19:00u
Voor de jeugd vanaf 12jaar
Kosten: € 1,50

- 26 november 2005: Sinterklaasviering

•
•
•
•
•
•
•

15:00u: Sint ophalen op de Kaai
Daarna rondrit door het dorp
Rond 15:30u aankomst bij Trefpunt
In Trefpunt onthaal van Sint en uitdelen kado's
Kaartverkoop bij MJ-Store, prijs: € 5,Contactpersoon: Marlies van Adrighem, tel.
610106
Meer info volgt nog via posters bij winkels en gymzaal en via deze site

- 21 december 2005: Kerstmarkt Molenvliet

•
•

17.00 tot 20.00 uur
Voor meer info kunt U bellen met: 0187611350

- 24 december 2005: Kerst op Stad

•
•
•
•
•
•
•

Wij slapelozen, we moeten ons organiseren. Voordat je het door hebt, zijn we een
groepering en voordat de anderen het
merken zijn we een beweging. We nemen de nacht stormenderhand over van
de katten en de ratten en we veranderen
haar in een zinvol samenzijn, een levensvervulling, een feest. Kom samen. Laat
me niet alleen ...

20.00 uur in het Trefpunt
Mooie prijzen!
Boekjes kosten €5,-, losse kaartjes €0,50 en de superronde €1,Contactpersoon: Marry Grootenboer, tel. 611727

Kerstavondviering in het Trefpunt
Aanvang: 20:00u
Zaal open: 19:30u
Muziek, samenzang en bijbellezing
Met medewerking van muziekgroep Klein Gloria
Organisatie door evangelisatiecommissies van beide Stadse gemeenten van de PKN
Toegang gratis

Kopij voor de volgende StadsPlein kan je opsturen naar:
Redactie StadsPlein, Molendijk 4
3243 AM Stad aan 't Haringvliet
Mailen kan ook: nieuws@stadaantharingvliet.nl.

Graag inleveren vóór 17 december 2005!

