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Stadse Dag niet in het water gevallen
In Stad wordt sinds een paar jaar
aan de culturele kralenketting
van de Stichting Podium vorm
gegeven door het organiseren van
de Stadse Dag. Vorig jaar was de
boerenbruiloft een groot succes
en dit jaar was het thema "Stad
aan 't Water". De voorbereiding
in kleinere groepen is op zich al
een erg sociaal gebeuren waarin
vogels van diverse pluimage zich
samen achter een idee scharen.
Na het traditionele klokkengelui begon
de middag op jachthaven Atlantica
met een forse regenbui waardoor de
50 Stadse paraplu's binnen 5 minuten
waren uitverkocht. De vele divers
verklede bezoekers zorgden voor een
speciale sfeer. Op het terrein stonden
naast de kraampjes met o.a. Stadse
haring en Droag Brood ook een
maritieme leestafel, een watersjoelbak
en een visvijver. Het bedrijf StreetCar
had drie flitsende getunede auto's
neergezet en er was een vijver met
radiografisch bestuurbare model boten
waarmee de jeugd ook kon varen.

haven kanaal onder draaiorgelklanken
kennis te maken met deze nieuwe
impuls voor het toerisme in onze
omgeving. Op de Podiumwagen
waren diverse optredens en gaf Piet
de Kapper een demonstratie scheren
op een ballon. De middag op Atlantica
werd afgesloten door dansgroep "de
Stroeve Voetjes" en het Cirque du
Flakkee.
Om 17:00u uur vertrok iedereen
onder het eerste officiële optreden
van de band Radeloos langs het
graffitiwerk van Stadse jongeren
naar de Kaai voor de traditionele
stikzakmaaltijd bij het Schippershuis.
Ook daar waren weer demonstaties
van o.a. DOTO, zang van de Droage
Keeltjes met onder anderen het SZolied, een toneelstuk van dokter Joost,
declamatie van Stadse gedichten, het
spel van Wim Poes en als hoogtepunt
het cabaret van Maarten, Léjon en
Arjen, waarin de hele bevolking een

spiegel werd voorgehouden.
Om 21:00u vertrok iedereen in een
fakkeloptocht naar het Strandje waar
onder begeleiding van de brandweer
een enorm kampvuur werd ontstoken.
Leo Kamerling en Derek Valstar
besloten hier hun enorme bijdrage
voor licht en geluid van deze gehele
dag met een spetterende disco waarbij
het Schippershuis voor drank en de
groep van Broer Driesse voor eten
zorgden. Zondagmorgen kon je tijdens
een rondgang langs de feestterreinen
dankzij de schoonmaakploegen niets
meer merken van het fantastische
feest van de vorige dag.
In deze speciale editie van StadsPlein
leest en ziet u alles over het feest.
Volgend jaar is het thema 'De Stadse
geschiedenis' en iedereen wordt
opgeroepen nu al met ideeën te
komen. Veel plezier met deze special
en kijk vooral ook eens op StadsWeb.

De modelbouwvereniging verzorgde
ook nog een demonstratie waarbij
een brandend olieplatform werd
geblust en de Stadse brandweer was
aanwezig met blusspelletjes. Manege
Oostmoer verzorgde vanaf het terrein
een leuke huifkartocht waarbjj ook de
molen werd aangedaan die op deze
laatste zaterdag van de maand weer
lokale kunst bood.
De diverse gedichten van ijverige
dorpelingen waren op vele plaatsen te
lezen en ook de vijf schilderijen door
op leeftijd gekozen groepjes waren te
bezichtigen. In het water zelf waren
schepen open voor bezichtiging,
er
gratis
zeillessen
in
waren
optimistjes en zorgde Kanoverhuur
De Geere voor kano's om op het
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Er was de gehele middag van al/es te doen op en rond hetjachthaventerrein. Zoals ieder jaar was
Piet Diepenhorst (I.) onze anchorman en praatte zo de hele dag aan elkaar.
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KUNST & CULTUUR

Vijf generaties schilderen over Stad aan 't Water
In
de
weken
voorafgaand
aan de Stadse Dag waren
diverse
Stadtenaren
bezig
met
verschillende
culturele
activiteiten. Het thema bood
velen inspiratie en onder leiding
van Jan Roedoe werden vijf
enorme doeken voorzien van
voorstellingen
rondom
het
thema.

veel plezier en samenhorigheid en het
leverde bovendien prachtige doeken
op waarover elders in dit nummer
meer te zien valt.
De beide schildermiddagen waren
al met al een groot succes. De
schilderijen geven iets weer van wat
de makers ervan met het thema
hebben, ze geven bovendien een

inzicht in de Stadse cultuur.
Op de Stadse Dag zelf waren de
werken te bewonderen aan het hek
op het jachthaventerrein. Naast
elkaar hingen ze daar met een korte
toelichting over de afbeelding. In de
komende periode zullen de werken
nog op diverse andere plaatsen in de
regio te zien zijn.

Doel van de actie was mensen met
verschillende achtergronden samen
aan een schilderij te laten werken.
Opdracht was een schilderij te maken
over het thema en hoe dat zich betrekt
op de eigen leeftijdsgroep.
De ouderen kwamen bij elkaar in hun
tent in de Baron van Brienenstraat.
Met elkaar zetten zij zich in om op
het doek een prachtige voorstelling
te schilderen over de kaai in
vroeger tijden. Veel lang verdwenen
elementen verschenen op het doek
en werden zo vereeuwigd. Tegelijk
kwamen de verhalen los over hoe het
vroeger allemaal was.
De overige vier leeftijdsgroepen
kwamen op de woensdag voorafgaand
aan het feest bij elkaar in het Trefpunt
om hun kwasten over de doeken te
bewegen. De middag zorgde voor

Arjen Diepenhorst, Esther Korteweg, Sebastiaan Prins en Wouter Diepenhorst druk
bezig met het ontwerp voor hun schilderij.

Op Stadse Dag ook veel aandacht voor jongeren
De Stadse Dag bood dit jaar misschien wel meer dan voorgaande
edities erg veel voor jongeren en
jongerencultuur.
Dat beperkte zich niet alleen tot het
programma op de dag zelf, want ook
in de aanloop naar het feest waren
veel jongeren op hun eigen manier
bezig met het thema en met cultuur.
Zo verzorgde Leon van Soelen uit
Oude-Tonge een workshop graffiti
voor beginners. Een aantal Stadse
jongeren nam de kans waar om
legaal eens wat vrolijke kleuren te
spuiten.
Wekenlang was Huize Maas toneel
van drogendë panelen en creatieve
jongens en meiden. Sommigen
legden de nadruk op de voorstelling terwijl anderen toch vooral een
boodschap wilden doorgeven op
hun paneel. Het initiatief kon op
veel positieve reacties rekenen en
momenteel wordt gekeken naar de
mogelijkheden om een vervolg aan
de actie te geven.
Naast het plezier !tiet de voorbereiStadse Dag 2006

dingen bood ook het programma . strandje met als decor een enorm
erg veel voor de jongeren. In het kampvuur het hoogtepunt van het
haven kanaal kon geroeid worden, programma. Veel jongeren bleven
een paar jongeren hadden met wat de hele avond lekker dansen of zaoudere jongeren de band Radeloos ten in groepjes op het strandje met
gevormd en traden op en Arjen elkaar te praten. AI met al een goede
Diepenhorst,
Maarten
van
der basis om op voort te bouwen, want
Graaff en Léjon Saarloos zorgden de Stadse Dag is er natuurlijk ook
met een stevige cabaretvoorstelling voor jongeren. Heb je hierover zelf
voor veel plezier tijdens het eten . . ideeën, laat de culturele kring dit dan
Natuurlijk vormde de disco op het weten!

van
ingang van hetjachthaventerrein.
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MUZIEK

Stadse 'gelegenheidsband' Radeloos gaat door
In het afgelopen jaar werd met
het oog op de activiteiten rondom
de Omloop en de Stadse Dag
de band Radeloos opgericht.
Wie denkt dat het daarmee een
gewone
gelegenheidsband
is
heeft het mis.
Het begon allemaal toen eerder dit
jaar het idee ontstond om met een
aantal muzikale Stadtenaren een
paar leuke nummer te spelen op de
kade tijdens de Stadse Dag. Zanger
van het eerste uur Ed Saarloos zag er
wel brood in en ook drummer Jasper
Grootenboer was direct enthousiast.
Geoefend werd er in de voormalige
spreekkamer in huize Maas en al
snel groeide het repertoire. Zeker
toen ook pianiste Yvette Phillipa zich
bij het gezelschap schaarde. Dankzij
haar inzet zingt de band nu al elf
nummers. Het zijn allemaal nummers
van bekende artiesten.
Daniëlle
Ottenvanger
Zangeres
completeerde het gezelschap en er
kon stevig worden geoefend voor
het eerste optreden dat in een
boerenwagen op de asfaltdijk zou
plaatsvinden voor een groot publiek
van meer dan 700 omlopers. Op 18
augustus was dat eerste optreden
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een feit en dat zorgde voor veel
enthousiasme en positieve reacties.
Het optreden bracht bovendien
basgitariste Anja Smit in de groep en
daarmee stond er op 26 augustus een
leuke groep op het podium die het
repertoire op de kaai aan het publiek
ten gehore kon brengen. Een van hun
nummers werd opgeluisterd door

deelname van de Droage Keeltjes en
al snel swingde heel de kaai vrolijk
mee op de tonen van de muziek.
Menigeen kijkt dan ook weer uit
naar het volgende optreden van deze
vrolijke band met z'n enthousiaste
muzikanten. Wie meer wil weten
moet beslist een kijkje nemen op hun
website: www.radeloos.co.nr.

De Stadse band Rade/oos zorgde bij hun tweede optreden voor een leuk ml.<IZIKaal
op de kaai. De band/eden gaven aan ook na de Stadse Dag door te willen gaan. ,
. ,1
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SCHILDERKUNST

High-speed fun, een Nederlandse term is moeilijk te vinden
om deze generatie te laten weergeven wat het water voor
hen betekent. Jongeren in de leeftijdscategorie 12-18
schilderden hun idee van water. Water en bewustwording,
water als blusmiddel als het even te bont wordt, de boei
als houvast in het water bij Stad. Een gevoelig en in
harmonie tot stand gebracht schilderij dat heel veel zegt
zonder in detail te treden. Gemaakt door Arjen en Wouter
DIepenhorst, Esther Korteweg en Sebastiaan Prins.

Oppassende moeders in de letterlijke en figuurlijke
betekenis van het woord, de vaders moesten werken. Het
verblijf aan de waterkant geeft een heerlijk gevoel van
ontspanning en betekent een moment van genieten van
kroost en natuur. De natuur komt heel realistisch tot uiting
in hun schilderij naast de kinderen die rustig genieten
van water, zand en elkaar. Een mooi schilderij dat werd
gemaakt door Gerda Arensman, Vivian Arensman, Jolanda
Holleman, Sandra Molenaar en Jeanet van Rossum.

Tijdens de ramp waren ze nog net iets te jong. De
herinnering hieraan speelde vaag in hun gedachten,
maar was onvoldoende concreet. Wat wel' heel bewust
in hun herinnering leeft is de overgang van eiland naar
vasteland: het feit dat men ineens zonder boot naar de
overkant kon reizen. Gemaakt door Marlies van Adrighem,
Eric Bijsterbosch, Mary Klaasse, Krijnie Koningswoud,
Annet van Rij en Anton Wesdorp.

Een scheepje dat achter de horizon verdwijnt, nadat het
de haven van Stad heeft verlaten . Dit is hét ho.o fdmotief
dat door de generatie ' Stadtenaren ouder dan 65 jaar
werd gekozen als motief voor hun schilderij over de relatie
tussen de inwoners van Stad en het water. Het scheepje,
waarmee zij zich vereenzelvigen: de Stadtenaren die na
een lange reis achter de horizon verdwijnen, maar daarmee
zeker niet vergeten zullen zijn. Dit schilderij werd gemaakt
door Teun en Marie Vroegindewey, Jan en Bep Braber, Coba
Braber - Huizer, Cor Saarloos, en Aat Nieuwland.

<
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Nog niet beïnvloed door de zorgen van het leven en
in de gelukkige positie van het nog mogen genieten
van strand, water en natuur: zo
deze jonge Stadse generatie in de
leeftijd van 6 tot 12 jaar gelukkig
worden omschreven. De vreugde
een speelsheid straalt van dit
schilderij af, waarop de poezen niet
mogen ontbreken en iedere vorm
van vermaak tot in de kleinste
details wordt weergegeven.
schilderij gemaakt door Leone
Bijsterbosch, Evelien Holleman,
Pim de Kok en Robin Nogueira.
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WATERDICHT

Stad slaat massaal aan het dichten
Tijdens de voorbereidingen van de
Stadse Dag werd iedereen opgeroepen een gedicht in te sturen
over water. De Culturele Kring
werd vervolgens overspoeld met
gedichten uit bestaande bundels
dan wel van eigen hand.
Velen gingen met pen en papier aan
de slag en het resultaat was een keur
aan rijmpjes en gedichten over water,
de zee, het strand, ons eigen dorp, de
haven of wat dan ook maar enigszins
een connectie had met het thema.
Een selectie van die gedichten werd
op de Stadse Dag door verschillende
mensen voorgedragen, maar het is
natuurlijk zonde om de gedichten nu
op een plank stoffig te laten worden.
Daarom heeft de Culturele Kring besloten alle Stadse gedichten in een
bundel uit te geven genaamd 'Water-

dicht'. Zo ontstaat er een uniek document dat een mooi beelcj geeft van de
cultuur in ons dorp.
Hieronder treft u een formulier aan
waarmee u deze dichtbundel kan
bestellen. U kunt hetzelfde formulier
gebruiken als u de DVD wilt bestellen,
net als vorig jaar zullen hierop weer
impressies staan van de dag en een
aantal leuke extraatjes.
Tevens wil de Culturele Kring een inventarisatie maken van mensen die
nog een Stadse vlag willen hebben.
Bij genoeg aanmeldingen zal er een
nieuwe partij worden gemaakt. Laat
deze kans dus niet liggen en bestel
zo'n vlag! U kunt deze uithangen op
de Stadse Dag, maar ook bij verjaardagen, zo is altijd te zien of er iemand
op Stad jarig is!

Water
Water is later;
dobberend in een bootje;
zingend een vals nootjè.
Deinend op de babbelende zee;
hind en hond zijn ooh mee.
aenietend van het mooie Flahhee
en misschien zien we nog een ree!
Water is ooh nu;
om in te badderen; te hohen en te
drinhen.
Ja, laten we daar op hlinhen.
Vergeet vooral niet het soppen,
maar als je dat teveel doet, ga je al
gauw naar de hnoppen!
Water is onze bittere noodzaah
en getuigd van een goede smaah.
Dus wees blij met ons water;
het geeft je in ieder geval geen
hater"....

Anneke

Gevonden voorwerpen
Er is een huissleutel gevonden, op
te halen bij jachthaven Atlantica.
Er is een Stadse paraplu gevonden,
op te halen bij de tam. Maas,
Molendijk 4.

Joop Tilbusscher leest een aantal van de ingezonden gedichten voor tijdens het programma op de kaai. De gedichtenactie is met recht een succes te noemen.

Bestelformulier
Hierbij bestel ik
_

x DVD Stadse Dag 2006 á EUR 12,-

_

x Foto-DVD Stadse Dag 2006 á EUR 7,50

Colofon
StadsPlein wordt gemaakt door de redactie
van nieuwssite StadsWeb. StadsWeb Is
een onderdeel van de Stichting StadsWeb.
Deze krant verschijnt vier keer per jaar en
bij speciale gelegenheden wordt een special
uitgegeven.

Hoofdredacteur:
Hermah Maas
Redactie:

_

x Stadse Vlag standaardmaat á EUR 17,50

_

x Bundel 'Waterdicht' (prijs afhankelijk van voorinschrijvingen)

Joost van de Putte; Arie-Jan Prins; BeUlne
Trommel; Ria Arensman; Lowle van Eek; Jan
van Gurp; \Mlco Blok; \Mm van Ham; Gerbert
Clement

Technisch beheerlvonngevlng:
Emst van der Stok; Pleter Prins

Naam:

Druk:

Adres:

Drukkerij Rooij en van der Velde

Telefoonnummer:

Molendljk4
3243 AM Stad aan 't HarIngvliet
info@stadaantharlngvliet.nl
www.stadaantharlngvllet.nl

RedactIeadres:

Lever dit strookje uiterlijk 30 september 2006 in op Molendijk 4. Voor
meer informatie kunt u bellen: 0187611972.
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