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Januari 2006 

Kom op 19 januari naar de StadAvond 
Er Is weer een nieuw jaar begonnen. 
Na een druk 2005 waarin er op het 
dorp weer allerlei dingen werden gere
aliseerd kijken we vooruit naar wat 
2006 het dorp zal brengen. 

De Stadse Dag en de daarop volgende 
Stadse Avond brachten menig Stadtenaar in 
beweging en allerlei nieuwe ideeên ontston
den. Ook van buiten kwamen er geluiden, 
onder anderen over nieuwbouw op Stad. Na 
jaren van stilte over dit onderwerp lijkt er 
nu serieus aan plannen te worden gewerkt. 
Naar aanleiding daarvan hield de redactie 
van StadsPlein een enquête onder de bevol
king. Het doel hiervan was zicht te krijgen 
op de woonbehoefte onder Stadtenaren. 

Bijna de helft van de enquêtes kregen we 
ingevuld terug. Er volgden weken van zwe
ten om alle resultaten te verwerken en 
hieruit een beeld te vormen van de tenden
ties die de resultaten ons kunnen laten 
zien. AI dat werk is beloond en inmiddels is 
het mogelijk de uitkomst van de enquête 
aan de bevolking te presenteren en wel op 
19 januari, Maar niet alleen de Stadtenaren 
zullen die resultaten te zien krijgen, ook de 
Projectgroep die bezig is met bouwplannen 
heeft te kennen gegeven bij de presentatie 
aanwezig te wil/en zijn. 

Aan het begin van het jaar kijken we met 
elkaar vooruit, de toekomst in. Dat is ons 
mensen eigen en het is ook goed om ons te 
bezinnen op de toekomst. Daarom organi-

seren de Culturele Kring, de Dorpsgroep en 
WebportalStad een avond waarop we dit 
gaan doen. Onde!" het toepasselijke thema 
"Oud en Nieuw" organiseren we een pro
gramma waarin ruimte is voor cultuur, een 
blik op ons dorp en waarin de uitkomst van 
de bouwenquête zal worden gepresenteerd. 

Op deze avond treden onze Droage Keeltjes 
natuurlijk weer op en zijn er weer allerlei 
Stadse artikelen te verkrijgen: t-shirts, 
DVD's, postzegels, vlaggen en natuurlijk 
Stads Droag Brood. Ook is er een tentoon
stelling van tekeningen van Stadse jeugd 
rondom het thema "NIeuw tekent Oud", de 
prijsuitreiking van de tekenwedstrijd zal ook 
op deze avond plaatsvinden. Verder kijken 
we terug op het afgelopen jaar en blikken ' 
we vooruit: hoe vinden wij dat ons dorp 
eruit moet zien? Als klapstuk van de avond 
presenteert WebportalStad de resultaten 
van de enquête. . 

Deze StadAvond zal zoals gezegd plaatsvin
den op donderdagavond 19 januari. Vanaf 
19:00u bent u hartelijk welkom in het Tref
punt en wordt u in de hal welkom geheten 
door de Droage Keeltjes. Het programma in 
de grote zaal zal om 19:30u aanvangen. 

Als u niet op eigen gelegenheid naar het 
Trefpunt kan komen kunt u bellen om te 
worden opgehaald. Neemt u daarvoor con
tact op met Herman Maas: 611972. 

Redactioneel - Stad in 2006 
Op 19 januari is er de StadAvond en ki~ 
ken we met elkaar temg, maar vooral 
vooruit. Er hangen zeker veranderingen 
in de Incht voor ons dorp. 

Er wordt gesproken over de voorzieningen 
in het dOlp. Het gonst van de geruchten 
over veranderingen en er wordt serieus na
gedacht over te plegen nieuwbouw .. Ook 
komen er weer verláezingen aan, waardoor 
ons gemeentebestuur een verandering zal 
ondergaan. Het kan best spannend zijn als 
je hieraan denkt.. We weten niet wat het ons 
dOl}) allemaal brengt Daarom is het goed 

om goed na te denken over hoe ons dorp er 
in de nabije toekomst uit moet komen te 
zien. 

Voor ons ligt een heel nieuw jaar. In 2005 
zagen we dat we met eJkaarveel konden 
bereiken. Daarom gaan we er ook dit jaar 
aan welken om weer met elkaar een dorps
gemeenschap te zijn. Sta voor elkaar open 
en heb respect voor elkaar. 

De redactie wenst u het allerbeste voor het 
nieuwe jaar toe en we gaan er voor om ook 
dit jaar Stad weer een dorp te laten zijn om 
trots op te zijn! 
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Op een avond ben ik op bezoek geweest, ' 
bij mevrouw Visser-van Neuren, beter be
kend als Trijn van Neuren. We zitten ge
zellig te praten tot ze over vroeger begint 
en dan vertelt zij en luister ik •••••• 

gen hadCJärhet h~~t.rneer achtenn kon.' 
De oorlog was een moeilijke tijd en vanwege 
de verwoestingen in Rotterdam werden er 
toen ook wel inkopen in Gouda gedaan, vooral 
manufacturen die ze lang naast de kruidenier
stak erbij deden. Haar broer Jan-Kees nam de 

Haar vader begon een winkel waar nu de E- zaak van zijn vader over en Trijn bleef er ook 
markt is. In die tijd waren er nog heel veel na haar huwelijk en het krijgen van zes kinde-
winkels op Stad. Toen zij vier was begon haar ren werken. Jan-Kees bezorgde ook veel in de 
vader met een kruiwagen en ging daarmee de Goede Ree en zijn vrouw hielp volop in de 
deuren langs. Later werd dat een hit met een winkel (ze verhuisde bij de overdracht van de 
kar en kwamen ze ook buiten het dorp. Trijn winkel aan Anneke naar de Geldershof en 
ging toen ze wat ouder werd ,.....-,,:~=--:--:-,c::---:-:-' - ---,woont daar met haar ruim 90 
vaak samen met haar broer ", ,"'J' :~;; jaar nog steeds met veel ple-
Jan-Kees met vader mee. Ze " .,. " i zier). Later heeft de zoon van 
verkochten kruidenierswaren. Jan-Kees, Adrie van Neuren, 

Toen de zaken wat beter gin
gen kocht vader een auto, 
een Austin, en kon daarmee 
nog verder van huis. Er 
moest worden ingekocht en 
met de Bommelse boot gin
gen ze naar de Boompjes in 
Rotterdam. Op de boot trof
fen ze v.aak een andere Stad
se winkelier: Merien van 
Damme (beter bekend als 
Merien de Koopman). Hij nam 
plasjes en allerlei andere za
ken van Stadtenaren mee 
voor een alternatieve dokter 
in Rotterdam en op de terug
weg haalde hij dan de pilletjes, zalfjes enzo
voort weer bij die dokter op en bezorgde ze bij 
de mensen thuis. 

De winkel werd gekocht voor 1200 gulden van 
Dina Haksteen en het gezin ging naast de win
kel wonen op nummer 3 waar nu de ouders 
van Anneke Tetteroo wonen. In de Burg. 
Sterkstraat werd een schuur gebouwd op de 
plek waar nu Jan Holleman woont (nr.6) en 
daar werden de voorraden en de auto gestald. 
Er was in die tijd veel concurrentie en men 
hield zich groot als de zaken soms wat minder 
gingen. Het verhaal gaat dat haar vader altijd 
eerst de bijrijderstoel vol stapelde met pakjes 
en dan pas de gesloten bagageruimte om ie
dereen te laten denken dat hij zoveel te bezor-

met zijn vrouw Ma de zaak 
overgenomen en verkochten 
ze ook stof, vloerbedekking 
en zelfs bedden. 

De familie was erg muzikaal 
en haar vader had een koor
tje aan huis, men moest 
daarvoor 3 cent contributie 
betalen.(Adrie was organist 
en de dochter van Adrie en 
Ma, Marjan, gaf pianoles bo
ven de winkel) Trijn was be
halve actief in de winkel en in 
haar gezin ook altijd druk 
met naaien en verstellen en 
zat dagen achter de naaima

chine. Tot op hoge leeftijd ging ze door met 
inkorten van pijpen en voor 5 gulden nieuwe 
ritsen' inzetten. 

Na de winkel periode verhuisde het gezin Vis
ser naar de Jan van Halfwassenaerstraat en 
daar was het altijd een zoete inval van buurt
bewoners, naaiklanten, kinderen, klein- en 
zelfs achterkleinkinderen. Ze is er trots op en 
dankbaar voor dat ze haar man tot zijn dood 
thuis heeft mogen verplegen. Ze woont nu in 
"de seniorenflat"in de B.van Brienenstraat en 
heeft daar ook veel aanloop en geniet ervan. 
Het was heel gezellig en we gaan beslist nog 
een keer terug om meer te horen over Stad in 
vroeger tijden. 

Door Ria Arensman-van den Boogert 
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De enquête: een tipje van de sluier ... 
Op 19 januari aanstaande worden tijdens een 
gevarieerde avond de resultaten van de Web
portalStad enquête naar nieuwbouw gepresen
teerd. (Zie voor het programma het artikel Sta
dAvond op de voorpagina) Wat kunnen we voor 
resultaten verwachten? 

Een vraag aan Joop lilbusscher, die de enquête co
ordineerde en graag een tipje van de sluier oplicht: 
"Er zit nogal wat infonnatie in de enquête en die is 
ook behoorlijk betrouwbaar, omdat er zoveel mensen 
hebben gereageerd. De vragen gaan eigenlijk over 
twee terreinen. In de eerste plaats de nieuwbouw en 
met name de vraag waarvoor men belangstelling 
heeft en welke eisen men stelt. Die belangstelling is 
flink: ongeveer een kwart van de mensen die heeft 
gereageerd heeft interesse in het huren of kopen In 
nieuwbouw op Stad. Er is vanuit Stad - vrijblijvend -
vraag naar 50 nieuwe woningen. Die belangstelling 
ligt naar leeftijd gespreid, tussen bewoners van 25 
tot 89 jaar. Jongeren en ouderen hebben wel extra 
belangstelling en vrijwel iedereen vindt dat daar ook 
een belangrijk accent in de nieuwbouw moet liggen" 

Komt ook naar voren dat er bezwaren zijn tegen 
nieuwbouw? 
"Jazeker, een aantal mensen heeft dat duidelijk aan

gegeven. Men maakt ook bezwaar tegen ·het feit, dat 
we niet hebben gevraagd wie er voor of tegen de 
nieuwbouw was. Dat is ook in het forum van Web
portalStad te lezen. Er is opgemerkt dat de enquête 
een soort schijndemocratie is. Juist om die reden 
hebben we die vraag niet opgenomen. De vraag of er 
nieuwbouw komt hoort ons inziens bij de politiek, je 
moet niet de indruk willen wekken dat een enquête 
zal daar een beslissing over kan forceren. Wat je met 
een enquête wel kan, is een begin maken met de be
invloeding van het plan: wat komt er en hoe gaat het 
eruit zien. 

De volgende stap wordt op de 1ge januari al gezet, 

Ouderensoos Op Stad? 

Vroeger, nog niet eens zo lang geleden, was er een 
bejaardensoos op Stad. Door allerlei omstandigheden 
heeft die opgehouden te bestaan. 

Nu wil ik onderzoeken of er nog behoefte is aan een 
gezellige middag voor ouderen. Vanaf 55 jaar hoor je 
daar al bij en als oudere ouderen en jongere ouderen 
dat samen opzetten kan het best weer een leuke 
middag worden. 

De invulling van zo'n middag zullen we met alle deel
nemers samen bepalen en streven naar voor elk wat 
wils. 

de projectontwikkelaars reageren dan op de en
quête en gaan hopelijk meer zicht geven op wat 
ze van plan zijn. Die openheid en die beïnvloeding 
willen we met de bewoners van Stad bereiken. 
Daarnaast is de procedure in ieder geval zo, dat 
bezwaar en beroep mogelijk is door individuele 
burgers. Ook dat zullen we met WebportalStad 
natuurlijk volgen. Die procedure moet correct 
zijn. " 

Hoe is het met de vragen over verkeer? 
"Stad zit duidelijk met een paar problemen. Op 
een aantal plaatsen is verkeersoverlast en onvei
ligheid. Daarnaast blijkt Stad een parkeerpro
bleem te hebben. Op 19 januari geven we daar 
cijfers over, maar veel ruimte op die te bespreken 
is er niet. Het is voor de projectontwikkelaars niet 
echt hun eigen probleem, het ligt meer bij de ge
meente. Om dat allemaal in één avond te persen 
leek ons niet verstandig. 

Nu staan de gemeenteraadsverkiezing voor de 
deur op 7 maart en dat is een goede aanleiding 
om er met de juiste mensen over verder te pra
ten. Webstad gaat alle partijen die in onze ge
meente deelnemen aan de verkiezingen uitnodi
gen voor een discussieavond op Stad. Die plannen 
we in de loop van februari. We willen dat voorbe
reiden door op 19 januari een formulier uit te rei
ken waarop Stadtenaren hun vragen aan de poli
tici kunnen opgeven. We maken daarvan een 
compleet overzicht en halen er dan de meest ge
noemde thema's uit. Eigenlijk ook een soort en
quête. Die bezorgen we vooraf bij de politici, met 
het verzoek zich daarop voor te bereiden. De vra
gen over verkeer en parkeren worden in ieder ge
val een van de punten van bespreking. 

De exacte datum? Die hebben we binnenkort 
rond. We zetten in op 23 februari, houdt die da
tum dus vrij in uw agenda." 

Oproep om oude stadse foto's 
Het is de bedoeling dat er dit jaar een tentoon
stelling georganiseerd zal worden van oude 
stadse foto's in het Trefpunt. 

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 I 3243 AS Stad aan 't Haringvliet. 
I 
i , Heeft u belangstelling of suggesties bel dan a.u.b. l Of bel: 0187611321-

l_ ev~n na~ Greet_ Maa~~_~8~_~~19~_2 _______ .. ___ . __ . _____ _ _ ___ J 
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SNS. Herinneringen aan de beginperiode 
Onze eigen voetbalclub SNS viert dit 
jaar haar 60-jarig jubileum. Natuurlijk 
besteden wij als dorpskrant aandacht 
aan dit heugelijke feit. Zestig jaar is 
een lange tijd en laat ook de belangrij
ke rol zien die sport al zoveel jaren in 
ons dorp vervult. Jan Wagner uit de 
Boomgaarddreef schreef voor ons wat 
herinneringen op uit de achterliggende 
zestig jaar. 

De oprichting van SNS in 1946 en in die tijd 
ook van de gymnastiekvereniging DOTO, 
heb ik meegemaakt. En als ik me goed her
inner hebben we nog enige jaren gevoetbald 
op het gors en ook nog op een perceel even 
voorbij de boerderij van Soldaat aan de 
Zeedijk. Later pas gingen we naar de Boom
gaarddreef, maar in welk voorjaar weet ik 
niet precies. In de beginjaren heb ik nog 
mee gevoetbald op drie plaatsen dus. Ik 
herinner me nog goed hoe we op het gors, 

Wout van Rossum, maar ze waren samen en 
het was nazomer 1947. Ik was aardappelen 
aan het delven. Jaas vroeg "Jan, kan je van
middag mee naar Ouddorp, want we hebben 
maar negen man van de elf". Met een legerau
to van Trommel zijn we daar heen gegaan, 
rechts van de Oosterweg en weer met bergen 
en dalen. Naar Nieuwe-Tonge of De Plaat gin
gen we met de fiets. Wat is er veel veranderd 
en verbeterd, van die begintijd zijn er maar 
enkelen nog in leven. Ik weet nog goed de 
spelers van de eerste jaren. Mijn oudste broer 
Bram werd soms aan de overkant opgehaald 
om mee te voetballen, vaak op de motor door 
laas Diepenhorst. Bram was wat ze toen 
noemden midvoor en kon rechts en links hard 
en zuiver schieten. In die tijd was het eerste 
van Stad een sterke ploeg. Dit waren zomaar 
een paar van mijn herinneringen. 

Door Jan Wagner, Boomgaarddreef 9 

wat men het Hittegors noemde, voor de .--------------1-----------, 
wedstrijd als het geregend had of het 
was hoog water geweest, met aardap-
pelriekjes voor de doelen water aflieten . 
door gaatjes in de grond te prikken en 
dan met wat blauwzaad h.et veld een 
beetje bespeelbaar te maken. Eerst 
hadden we dan nog wat verse mest 
verwijderd (wat een verschil met tegen
woordig!). 

We hadden in het begin geen schuurtje 
voor onze kleren, die waren dan ook re- . 
gel matig vochtig. Ik herinner me nog 
dat laas van Rumpt (van Rumptstad) 
op een vrijdagavond met in het land op 
kwam zoeken. Wie bij hem was weet ik 
niet goed meer, of Adrie Kasiander, of ~~~~~~~--_ ___________ .-J 

WebportalStad en StadsPlein: voor en door Stadtenaren! 

Tot heden werden de site en de krant vooral gemaakt door enke-
le enthousiaste dorpsgenoten voor een breed publiek. We hopen 
echter dat de site niet alleen voor maar ook door de bevolking 
gaat worden en we bijvoorbeeld bij de trouwfoto's op de site 
www.stadinvroegertijden.nl van familieleden verhalen krijgen 
over die trouwfoto's met data, stamboom, bijnaam enzovoort. 

U kunt uw bijdragemailennaarinfo@stadaantharingvliet.nl. 
maar ook gewoon in de bus doen bij Pieter Prins op Molendijk 50 
of bij Herman Maas op Molendijk 4. 
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-Niet geschoRen-
Omdat bepaalde familienamen erg veel voorkwamen in Stad werd vaak de naam van de vader ach
ter 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 geschollenn gebruikt. In de rubriek 'Niet geschoflen' bespreken we Stadse bijnamen. 

Willem de Kip - Willem Braber 

Willem werd geboren op 18 
februari 1926 op Molendijk 
3 en bleef enig kind. Hij 
trouwde met Tannie Drie
sprong van de Weel (Lieve 
Vrouwe Poldersedijk 25 ) 
dat toen nog bij Middelhar
nis hoorde en daarom is er 
geen trouwfoto op het bor
des van het gemeentehuis 

van Stad. Willems vader 
was Gerrit Braber (broer 
van Lieven van Marientje), 
zijn moeder Dirkje van den 
Boogert. Willem en Tannie 
hebben twee kinderen: 
Dicky, getrouwd met Goof 
Leijdens en hebben samen 
een zoon: Rudy, en Wilco, 
getrouwd met Stella Swart. 

Een paar jaar geleden 
verhuisde hij met Tan
nie naar de Wurft in 
Sommeisdijk en kwam 
Wilco in zijn huis wo
nen. 

Eind jaren 70 ruilde hij 
zijn 2 oude schuren met 
aannemer Jan Mackloet 
voor een nieuwe schuur 

De zuurkoolplanter - Teun Holleman 

Teun Holleman wordt nu in 
de Samaritaan verpleegd na 
enkele jaren in Ebbe en 
Vloed te hebben gewoond. 
Daarvoor woonde hij met 
Francien in de Nieuwstraat 
en uit die periode zullen ve
len zich zijn "teunmobiel" nog 
herinneren: een 16 km inva
lidewagentje. 
Teun was helemaal niet inva
lide, maar vond het wel mak
kelijk om er mee aardappels 
te gaan lezen. Het wagentje 
ging vaak kapot maar hij 
ging er ook de Zeeland brug 
mee over om op vakantie te 
gaan. Hij bedoelde het altijd 
goed maar kon erg boos wor
den als hij het niet begreep. 

Toen hij verkering kreeg met 
Francien had hij een afspraak 
om 's avonds met haar te 
gaan wandelen, maar toen· . 
het 's middags ging regerien 
reed hij op zijn fiets in de. 
stromende regen vanuit Ou
de Tonge naar Stad 
om haar te vertellen 
dat ze 's avonds niet 
konden gaan wande
len vanwege de regen. 

Hij hield van tuinieren 
en had ook een hof in 
de Vroone waar veel 
dorpsgenoten nog 
steeds voor de gezel
ligheid en hun moes
tuin heen gaan. Op 
een dag vroeg iemand 

op zijn erf. Nadat hij werd 
afgekeurd voor zijn werk 
bij Dijkers en Pijl genoot hij 
van zijn tuin en zijn kippen 
en zorgde voor de beesten 
en het huis van de over
buurman als die uit was. 
Omdat Willem niet weet 
hoe hij aan zijn bijnaam 
gekomen is roepen we le
zers van deze rubriek op 
om met verhalen te komen. 
Volgens Bas Visser komt de 
naam van de kip van de 
zakken ochtendvoer die 
neef eor verkocht en waar
bij Willem hielp. Teun van 
der Valk (de Kloos) vertel
de dat Willem op de lagere 
school al "de Friese Kip" 
genoemd werd. 

Teun zuurkool planten mee te 
nemen uit Menheerse die hij 
natuurlijk niet kon krijgen, 
sindsdien heet hij de zuur
koolplanter. Zijn dochter is 
getrouwd met Henk Roeland 
en woont in de Oranjelaan. 
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. alvast op: Wacht Niet! 

Agenda eerste kwartaal 2006 

""""""""""""" 

-19 januari 2006: StadAvond 

• Nieuwjaarsavond .in het Trefpunt 
• Aanvang: 19:3Ou 
• Inloop vanaf 19:0Ou 
• Thema: Oud en Nieuw 
• Optreden van de Droage Keeltjes 
• Expositie "Nieuw tekent Oud" 
• Verkoop van diverse Stadse artikelen 
• Presentatie van de dorpsgroepactiviteiten 2006 
• Presentatie van de resultaten van de bouw-enquête 
• Presentatie en reactie van Projectgroep Bouw 

- 26 januari 2006: Open Dag Molenvliet 

• Open Dag op Openbare Basisschool De Molenvliet 
• Een mooie gelegenheid met de school kennis te 

maken 
• Iedereen is hartelijk welkom 

- 17 en 24 februari 2006: Toneeluitvoering 

•. Toneelgroep Stad met blijspel "Een beeld van een 
man" 

• 20:0Ou in het Trefpunt 
• Jubileumvoorstelling met diverse oud-gedienden 

- 23 februari 2006: StadsDebat 

• Tenzij er een raadsvergadering is 
• Aanvang: 19:3Ou in het Trefpunt 
• Politieke debatavond met diverse gemeentelijke po

litici in aanloop naar de verkiezingen 

- 7 maart 2006: Gemeenteraadsverkiezingen 

• Dé mogelijkheid om als burger invloed te hebben 
op het gemeentebestuur 

• Stemgerechtigde Stadtenaren kunnen in het Tref
punt hun stem uitbrengen 

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

Graag inleveren vóór 15 maart 2006! 


