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Nog net november 

Krantjes maken is leuk, op tijd 
verschijnen is soms moeinjk. 
Een goede keuze uit de artike
len van StadsWeb wordt er 
niet simpeler door. Ongetwij
feld leest \I weer wat nieuws. 

Het volgende Stadsplein komt 
al snel uit, nog voor de Kerst, 
met een speciaal nummer 
over de toekomst van Stad. 
Het artikel hiernaast licht vast 
een tipje van de sluier op. 

Stad op Ste~ten 
Stel: 
Er wordt de komende tien Jaal geen huls. meer op Stad gebouwd, hoeveel mensen wonen er dan 
nog? 1193, 219 minder dan nu. Hoe komt dat? Vooral omdat de gezinsgrootte, het aantal men-
sen per woning afneemt. • 
Stel: 
Je wil dat op Stad over 10 jaar nog evenveel mensen wonen als vandaag. (1417) , hoeveel hulzen 
moetje er dan bijbouwen? Dat zijn er 132, als je sloop niet meerekent. De nieuwbouwplannen 
voor Stad spreken van ten hoogste 80 woningen tot 2010. Dat betekent dus toch minder men
sen. Minder mensen betekent minder voorzieningen. De super is nu dicht wegens te weinig klan
dizie. Krimpt ~tpd verder, dan komt er nog meer op de tocht, medische zorg bijvoorbeeld. 

Stad zou dus moeten groeien. Geef 
toe, dat voelt wat onwennig. In de 
afgelopen 25 jaar groeide de bevol
king van Middelharnis-Sommelsdijk 
met 2873 inwoners. Op 3687 wo
ningen in 1981 werden er in die 
periOde 1634 bijgebouwd (+ 69%). 
In Nieuwe Tonge groeide de bevol
king vanaf 1981 met 3 personen 
tot 2523 inwoners. Daarvoor kwa
men er 181 woningen bij (+ 21,6 
%). Tenslotte, op Stad kromp de 
beVOlking in 25 jaar met 24 perso
nen. Toch werden er nog 69 wonin
gen bijgebouwd(+ 13,8%) 

Stel: We nemen afscheid van een 
verleden waarin nauwelijks in Stad 
werd geïnvesteerd. Stel: We plan
nen meer nieuwbouw (380 wonin
gen) om te groeien naar 2000 inwo
ners, het minimum voor een leefba
re kern met voorzieningen als een 
winkel, een huisarts, zorgwoningen 
etcetera. 

Stel: We brengen recreatie en toe
risme rond de oude en nieuwe 
haven tot bloei. Stel: We brengen in 
een nieuw gebouw een winkel, een 
ontmoetingsruimte, een feestzaal 
en andere voorzieningen bij elkaar. 
Ondenkbaar? 

Stad in 2020'! 

Het is al bedacht. Zo'n twintig 
Stadtenaren zaten de afgelopen 
weken geregeld om tafel om een 
nieuw perspectief voor Stad te 
vinden. Ze maakten plannen en 
werkten ze uit om ze te kunnen 
voorleggen aan alle Stadtenaren. 

In de loop van november versche
nen de eerste uitwerkingen op 
StadsWeb. In december verschijnt 
een overzicht in een extra num
mer van Stadsplein. 

Op 4 januari 2007 beginnen we 
het nieuwe jaar optimistisch met 
een presentatie in het Trefpunt. 
U bent uitgenodigd om te kijken, 
mee te praten en elkaar gezond
heid te wensen.! Daarnaast 
zullen we via een enquête de 
mening van alle Stadtenaren 
peilen. Noor het plan dat er dan 
ligt, nodigen we burgemeester, 
wethouders en gemeenteraad 
uit voor een presentatie. Dat 
wordt wel maart 2007. 

Stadse 'oto!ls: OverweldÏgende belangstellÏng 
Woensdagmiddag 8 november 
opende burgemeester De Vries in 
het Trefpunt de fototentoonstelling 
·Stad ... vroeger en nu'. 
Vier dagen lang waren duizenden 
foto's te zien uit het Stadse verle
den. Een Jaar lang waren Kees Bra
ber, Jan en Jaap Mallepaard bezig 
met het verzamelen en vastleggen 
van de foto's, 
Van de 5000 bijeengebrachte toto's 
werd ongeveer de helft getoond. 

De duizenden kiekjes gaven een prach
tig beeld van de afgelopen honderd jaar 
en toonden een dynamische dorpsge- , 
schiedenis met beelden van het boeren
leven, Stadse bedrijven, feesten, de 
haven in bedrijf, sport, het dagelijks 
leven en de middenstand. Verder draai
den er films en diapresentaties. Menig
een bezocht meermalen de expositie die 
naast het vele kijkplezier ook veel herin
neringen als gespreksstof opleverde. 
Voor wie wil nagenieten: veel materiaal 
is na te bestellen op papier of op DVD. 
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Gek 

Het dorp' is gek geworden. 
Sommige mensen willen het 
dorp op stelten zetten, anderen 
laten hun fotoalbums plunderen 
en gaan dan naar de bult kijken 
als hij tentoongesteld wordt, 
weer andere mensen vertikken 
het te stoppen met roken, er zijn 
er zelfs die vrijwillig naar een 
concert van Marco Borsato 
gaan. Een columnist als ik weet 
door het overaanbod van 
onderwerpen niet meer 
waarover te schrijven. Over het 
feit dat hij op het forum van 
deze webstek voor D66-er is 
uitgescholden? Over de 
nutteloze parafernalia die men 
op de Stadsmarkt van deze 
webstek aanbiedt? Of voor de 
zoveelste keer gewoon over 
seks? 
Iemand die In zijn werkzame 
leven computers verguisde start 
zijn eigen weblog, er worden al 
maandenlang louter meisjes 
geboren en geen jongetjes 
meer, de meeste kinderspeeitjes 
worden geleverd met batterijen 
die na een dag leeg zijn, de 
meeste Stadtenaeren zijn 
ontevreden over het kleine
kernen-beleid van de gemeente 
maar zijn ook tegen 
gemeentelijke herindeling. - Je 
kunt het zo gek niet bedenken. 
Maar het kan nog veel gekker. In 
de media wordt melding 
gemaakt van terroristische 
activiteit met als doelwit ons 
mooie dorp. Er schijnt een man 
te .AJ!l.J.ekleed In religIeuze 
kleding, met een lange baard en 
buitenlands ogende helpers die 
op verschillende plaatsen 
verdachte pakjes zou willen 
achterlaten. Uiterlijk lijkt hij 
rechtstreeks uit Tora Bora te 
komen. Hl} wil binnenkort ons 
land binnenkomen en lijkt de 
douane te willen omzeilen door 
per boot te arriveren. Deze 
terrorist heeft het ook op 
onschuldige kinderen voorzien. 
ZlJn sterfdag is 5 december 
aanstaande en we hebben dus 
waarschijnlijk met een 
zelfmoordactie van doen. Maar 
wat is nu het bizarre? Er zijn 
Stadt~naeren die dit 
staatsgevaarlijke sujet warm 
willen onthalen en openlijk 
verklaren dat hIJ welkom Is In 
ons land. 

Het dorp Is gek geworden. 

Joost 
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ThuÏs Op Stad: ds. Vao Exel 
Door Bettine Trommel 

Ds. N.l.A. van Exel ont
ving mi] gastvrij in 
't Anker, het gebouw 
achter de Gereformeer
de kerk (PKN), Ik inter
viewde hem over Zijn 
leven en werk op Stad. 
Van Exel is sinds zeven 
jaar verbonden als pre
dikant aan de Gerefor
meerde kerk (PKN) van 
ons mooie dorp. Hij 
werkt hier een dag per 
week. 

Zijn werk als dominee is begon· 
nen in het dorpje Fijnaart in 
Brabant. Daar diende hij een 
kleine gemeente. Daarna is hij in 
dienst van de zending voor ne
gen jaar vertrokken naar Brazilië 
waar kerkopbouw zijn belangrijk
ste taak was. Ook is hij daama 
bijna negen jaar directeur ge
weest van Youth for Christ Ne
derland en 8,5 jaar predikant 
van de federatieve gemeente 
Hervonnnd-Gereformeerd in 
Lelystad. 

Gevangenis 
Toen hij in 1998 de kans kreeg 
om gevangenispredikant te 
worden in de EBI te Vught heeft 
hij deze kans met beide handen 
aangepakt. Omdat hij gewend 
was om altijd 60 tot 70 uur per 
week te werken en in de gevan· 
genis een baan kreeg voor 
36/40 uur, wilde hij er graag 
nog wat bij gaan doen. Toen 
ontdekte hij de Gerefonnneerde 
kerk van Stad die voor één dag 

----per-week~ domlAeezocht en 
zijn keuze was snel gemaakt 
mede omdat dominee van Exel 
een echt kerkmens is, hij voelt 

zich met hart en ziel aan de kerk 
verbonden. 

Preken 
Het mooiste in zijn geloofsbele
ving vindt hij het maken van 
preken. Hij pakt de Bijbel en een 
leeg papier voor zich en gaat 
dan nadenken over een preek. 
Het liefst maakt hij diensten met 
een bepaald thema. hij gaat 
bijvoorbeeld graag voor tijdens 
diensten waar het Heilig Avond· 
maal gevierd of de Doop be-

SNS E nsjaarskaDlpÏoen? 

De groep die dit jaar SNS E 
vertegenwoordigt, had zaterdag 
25 november 2006 voor de 
tweede keer de mogelijkheid 
najaarskampioen te worden. 
Hetzetfde deden ze namelijk als 
F spelers al in 2004. Deze groep 
enthousiaste spelers. in de leef
tijd van 9 tot 11 Jaar, vonnt al 
jaren een team. 

Ze zijn sterk, hebben een goede 
balcontrole en groeien ieder jaar 
weer. Ze trainen er ook hard 
voor, twee keer in de week. 
Dit team van Sjoerd Koppenaal, 
Martijn Braber, Lesley Lock, 
Robert Dee, Martijn van den 

Boogert. Sebastiaan 
van Rijen, Robin No
gueira en Martijn van 
Rijen hoopte dan ook 
op veel kijkers bij 
tegenspeler 's Gra
vendeel, de huidige 
nummer 2 in de com
petitie. 

De uitslag? 

Het blijft spannend: 
het veld was verre
gend en de wedstrijd 
is uitgesteld. 

di end wordt, in een jeugddienst. 
een startdienst, diensten rond 
de feestdagen en de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. 
Maar ook "gewone" kerkdien
sten vindt hij boeiend om te 
doen. 

Hokje 
Heel graag werkt dominee van 
Exel samen met andere geloofs· 
culturen, welke dit dan ook zijn. 
In zijn werk als gevangenispredi· 
kant komt hij natuurlijk met 
mensen uit allerlei culturen in 
aanraking die dus ook allemaal 
verschillend geloven. Het is zo 
mooi om te zien dat er tijdens 
een dienst in de gevangenis 
zoveel verschillende mensen 
bijeen komen. Ook op ons dorp 
is het belangrijk om samen te 
werken. 'Zowel kerken als sa
menleving: kom uit je hokje I', is 
iets wat ds. van Exel graag nog 
meer zou willen zien. 

Stadse Dag 
De Stadse Dag die sinds een 
aantal jaar 'gevierd' wordt vindt 
hij absoluut een geweldig initia
tief. Hij vond het dan ook jam
mer dat hij er dit jaar niet bij kon 
zijn. Met allerlei mensen met 
verschillende gedachten en 
achtergronden een feest maken 
voor de hele dorpsgemeenschap 
is een mooi iets. 

Hij wenst de Stadse bevolking 
tenslotte die levenswijze toe die 
Jezus bedoeld heeft: liefde voor 
God en voor de naaste. Met 
deze mooie woorden sluiten we 
ons interview af. 
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Intocht Sinterklaas 18 november 

Tot grote vreugde van jong 
(en oud) kwam zaterdag 18 
november Sinterklaas weer 
aan op het Stadse vasteland. 

Rond drie uur kwam de boot met 
vele pieten aan in de haven van 
Stad. De Sint had dit keer een 
bonte verzameling pieten mee 
genomen; zo was er een 'styling 
piet" (door sommige aangezien 
als 'rasta-piet'), een 'literaire
piet' (of was het gewoon een 
oude piet?) en een trommelende 
'Elvis-piet' naast de normale 
(muziek-)pieten. 

Terwijl de pieten vrolijk in de 
rondte strooiend en met snoep
goed, deed de Sint het wat rusti
ger aan en probeerde zoveel 
mogelijk kinderen te begroeten. 
Daarna kon de Sint plaatsne
men op een kar achter een 
tractor en vertrok de bonte stoet 
richting het trefpunt 

De organisatie-Piet wil een ieder 
die op wat voor manier dan ook 
zijn medewerking heeft verleend 
door b.v. het vervoer van de Sint 
de versnapperingen voor de 
kinderen en de inzet van allerlei 

helpende handen heel erg be
danken. 'Zo zien we maar weer 
dat dit kleine dorpje in veel 
dingen groot kan zijn', meldt 
deze Piet. 

Winkel. en klanten: hoe nu verder op Stad? 
Door Pieter PrIns 

De voorzieningen verdwijnen uit 
Stad, we zagen het onlangs nog 
toen de supermarkt haar deuren 
sloot We maakten eerder een 
analyse van de problemen. We 
zagen dat de teruggang van 
voorzieningen op het platteland 
een brede Europese ontwikke
ling is die o.a. samenhangt met 
marktwerking. Het wordt tijd om 
eens na te denken over mogelij
ke op/osslngen. 

Er zijn in de afgelopen tijd ver
schillende onderzoeken geweest 
naar mogelijkheden om platte
landsvoorzieningen in stand te 
houden. Als we die bekijken 
komen we grofweg vier opties 
tegen die het overwegen zeker 
waard zijn. De aloude dorpssu
per is voorgoed verleden tijd, 
want een gewone supermarkt in 
het dorp is niet meer rendabel. 
In plaats daarvan echter blijkt de 
dorpstotaalwinkel levensvat
baarder. Dit concept stelt een 
winkel voor waarin diverse basis
voorzieningen zijn samenge
bracht. 
Imago 
Denk eens in: een zaak waarin 
je niet alleen terecht kunt voor 
de dagelijkse boodschappen, 
maar waar je ook dienstenbalies 
vind als een bankbalie, een 
postagentschap, een kopieer
winkel, een fotozaak of een 
stomerij. Daarnaast zijn er win-

kelvoorzieningen als een kleine 
drogisterij, een bloemist, een 
kadoshop en een kleine boek
handel. In de provincie Noord· 
Holland wordt momenteel geke
ken naar mogelijkheden om dit 
concept in de dorpen van de 
Noordkop te gaan realiseren. 
Een andere mogelijkheid is een 
warenmarkt, een voorziening die 
we op Stad op dinsdag, woens
dag en donderdag aantreffen als 
we voor vis, groente, kaas en 
brood bij het Trefpunt terecht 
kunnen. Ook de rijdende winkel 
is een in ons dorp veelbespr<r 
ken optie. De moeilijkheid hierbij 
is dat dergelijke winkels vaak 
een imagoprobleem hebben, en 
de exploitant moet brood zien in 
het verleggen van de route. 
Depot 
Tot nu toe kwamen alleen be
kende concepten aan bod, zij 
het soms in iets gewijzigde vorm. 
We kunnen echter ook aan iets 
totaal anders denken, iets dat 
eigenlijk toch ook weer best voor 
de hand ligt: het internet De 
eerder aangehaalde Kamer van 
Koophandel geeft aan dat dit 
nog onbekend terrein is maar 
wel veel mogelijkheden te bie
den heeft Denk bijvoorbeeld 
aan een website waarop lokale 
of regionale ondernemers hun 
waren aanbieden. Deze website 
wordt wekelijks bijgewerkt en 
biedt zo ook weekaanbiedingen. 

Mensen kunnen via internet bij 
lokale winkels bestellen, die 
vervolgens met een bezorgservi
ce worden bezorgd. Bijvoorbeeld 
bij een depot in het dorp waar 
de waren kunnen worden afge
haald. Op die manier wordt het 
sociale element van de oude 
vertrouwde winkel weer in het 
dorp teruggebracht Ook is er 
een mogelijkheid zo'n interne
twinkel te combineren met de 
rijdende winkel: men bestelt de 
goederen die vervolgens met de 
rijdende winkel worden meege
nomen. 
Het is al met al geen vergeefse 
moeite om na te denken over 
nieuwe voorzieningen, maar we 
mogen niet vergeten dat het 
verdwijnen van de oude voorzie
ningen voor een belangrijk deel 
te maken heeft met marktwer
king. Zonder ondernemers die 
daadwerkelijk brood zien in het 
opstarten van een nieuwe voor
ziening loopt de weg dood. Des
ondanks is zoeken naar oplos
singen zeker geboden, op basis 
van gedegen marktonderzoek 
en los van oude kaders en idee
en over winkels in dorpen. Een 
brede aanpak die het dorp en 
de gemeente overstijgt is van 
belang om met elkaar vrucht
baar te werken aan een gezon
de toekomst voor Stad en het 
hele platteland van de provincie 
Zuid-Holland. 
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Bijna twee jaar geleden droeg 

Herman Maas zijn praktijk over. 
De mensen en het dorp gaan 

hem onverminderd ter harte. 

Voor StadsWeb leverde hij daar 

'grote hoeveelheden stukjes over 

aan, vaak te veel om allemaal te 
plaatsen. Een eigen dagboek op 

internet. een webiog, geeft hem 

nu die ruimte wel. Via Stadsweb 

en Stadspieln houdt u hem in 

beeld. 

HIJ heeft achter de bus gelopen 
Vroeger hoorde Ik Stadtenaeren 

zeggen 'hIJ heeft achter de bus 
gelopen' als een kind sproeten had. 

Niemand kon me vertellen waar die 
uitdrukking vandaan kwam. 

Vanmorgen sprak Ik Adr/e Mol. HIJ 
was bIJ zIJn verhuizing van zijn stee 

naar Meneerse een jeugdfoto tegen 

gekomen waarop hIJ sproeten had. 

HIJ legde me de uitdrukking uit 

In de oor/og was er zeer gebrekkig 

openbaar vervoer hier • maar 
gelukkig hadden we een bus, die bIJ 

gebrek aan benzine, reed op een 

houtgeneraror. Dit apparaat hing op 

een aanhangwagentje achter de 

bus en omdat het karretje geen 

spatborden had en de wegen nog 
slecht waren kreeg je spetters In je 

gezicht als je achter de bus aanliep. 
Als je daarna thuis kwam poetste je 

moeder je weer schoon, maar bIJ 

Adr/e bleven ze zitten; hIJ had echte 
sproeten. 15-11.a6 

Sc'hoolatlas 
Ik kreeg van Iemand een oude 

schoolatlas uit 1926 en zag dat ons 

eiland sinds die tijd nauwelijks 
veranderd Is bulten wat nieuwe 
wegen. Op zoek naar belangrijke 
veranderingen vond Ik deze kaart 
van Europa die op een aantal 
punten afwijkt van wat Ik heb 
geleerd op school maar beter het 

beeld van de huidige situatie 
schetst dan mijn schoolatlas. 
lo zie Ik In 1926 slechts één 

Duitsland, de 3 Balt/sche staten 

Estland, Letland en Litouwen en 

boven de lwarte zee de Oekraïne 
terwijl dat In mijn jeugd niet zo was 
en inmiddels weer wel. 
Bewaar uw oude atlassen daarom 
want net als bIJ de mode; het komt 

een keer terug. 23-11.a6 

Geplaatst door 
Herman Maas 
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Je laapt noe un supermarkt binnen, als tie der nog Is, In dan ken je van 
al/us kaape. Je staet ter niet meer bie stll/e, al/us Is te krIegen. Vroegur 
was dat wel arus, je most dan zurege voor de wlntur. Laet Ik mar us be
ginne mlt wat ter In de vIelspanne kwam. 

Un haap maasun deje vroegur un vaareke vetmeste, dat zat dan achtur 
thuus in un vaarekeshok. AI het rest etun wier an de vaarekus gegeve, 
aak de buren kwamme etun brienge. Sommege deje bievoere mlt meel of 
de maasun deje poturs kooke. Dur gieng dan un hele wasbus vol gewasse 
poturs mit hut vel/etje der nog om op ut gastel, daer deje as kInd aak van 
snoepe, lekkur zoon gekookte potur. Je mot hut thuus mar us probere de 
earpels wasse in dan kooke mit hut vel dur nog an, die binne veullekker· 
dur dan geschelde earpels. As het vaareke in 't najaer groot genog was 
kwam de Wachter of van der Pijl an huus slachte. Hle kwam dan soggus 
vroeg mit un handkarre mit daerop zun spul/un. Eerst dee dIe dat vaareke 
d6öd schiete mit teen of tandur dleng, dan zun keel ope snleje, om dat 
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vaareku leeg te laete bloeijen. (vies praetje eeh) Dan moste al de haerun 
dur ofgehaeld worre, dat kon op twee man/erun brande of broeje. Brande 
g/eng mit strooi, in bIe broeje gieng hut vaareke in un bak mit waarm 
waetur in wier dan schoon gekraawd. As dat klaer was hienge ze dat 
vaareku op an un laddur in dan deje ze de ingewanden dur uut haele, De 
bruukbaere diengen hiewe ze apart, zo wiere de daaremun gebruukt om 
de worste in te doen, Dur wier niks bruukbaers weggegooid, zelfs de klap
blaeze kom je laete draage in dan opb/aeze, daer kon Je dan mee voetbal· 
Ie, Hut vaareke hieng dan an de laddur in dan most je wachtu tot de keur· 
meestur geweest was.Dat was nog wel spannend want as hut vaareku 
niet goed gekeurd wier, dan was je wintur extraatje na er zun grootje. As 
hut vaareke goed gekeurd was, dat kon je zien want dan zat tie vol mit 
blauwe stempuls, kwam de slaagur het klein maeku. Mit un schaarp mes 
dee dIe dat vaareku an de laddur vakkundig uutbeene, de grootu bottun 
dee die hakku op un houte blok mit un biel/e. As hut vaareke klein ge
maekt was kwam hut tuus waark, want dat gieng niet in de diepvries, die 
bestoende nog niet. Daer zalk de volgende keer ovur vertel/e. 

AI/emeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie. 

Colofon 
Stadsplein wordt gemaakt door de redactie van StadsWeb, 
De website StadsWeb is een onderdeel van de Stichting StadsWeb, 
Deze krant verschijnt tenminste vier keer per jaar en daarnaast 
met specials voor bijzondere gelegenheden, 

Hoofdredacteur a.i. Joop Tilbusscher 
Technisch beheer / vormgeving: 
Ernst van der Stok, Pieter Prins 
Redactieadres: 
Molendijk 30 E 3243 AM Stad aan 't Haringvliet 
info@ stadaantharingvliet.nl 
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52 K!lrstvi!lring 

11 en 12 december 2006 13 december 2006 Kerstknutselen voor kinderen 24 december 2006 Kerstavondviering 

Kerstactie Hervormde Gemeente 
- Van 13:30u-15:30u in hetTrefpunt - Om 20:30u in het Trefpunt - Maandag de hele dag en dinsdagochtend 

- We gaan iets moois maken voor ke'rstmis - Thema: Vrede werken aan kerststukjes in de Ark 
- Voor kiflderen vanaf 4 jaar - Muziek, samenzang en verkondiging - Eventueel op bestelling, 

u kunt zelf materiaal aanleveren - Kosten: € 1,50, hiervoor krijg je materiaal en - Het hele dorp van harte uitgenodigd 

- Dinsdagmiddag verkoping iets te drinken/snoepen 

- Meer informatie en bestellingen bij 
Jeanet van der Welle (619067) 




