Eigenaar panden bedankt de
brandweer

BRAND AAN DE HAVEN

door WILCO BLOK

Sjaak van Werkhoven, eigenaar
van de panden die vrijdag 9 maart
2007 in brand stonden, stuurde
een groot compliment naar het
vrijwillige brandweerkorps van
Stad aan 't Haringvfiet.
Hieronder staat de e-mail die hij
naar de brandweer heeft gestuurd
en waarvan, zoals hij zelf zegt, de
inhoud voor zich spreekt. "Hier
past een groot compliment aan
deze mensenl"
Geachte heren en eventueel dames, Als eigenaar van de beide
panden die afgelopen vrijdag
werden getroffen door brand wil ik
u hartelijk bedanken voor uw
enorme inzet en uw bu~engewoOll
adequaat en bekwaam optreden
bij de bestrijding hiervan. Zonder
te overdrijven prijs ik mij - ondanks
deze enorme tegenslag - buitengewoon gelukkig met zo'n uitmuntend brandweercorps in de buurt
van mijn kantoor en loodsen. Door
uw voortvarend optreden is de
schade beperkt gebleven en aldus
heeft u mij behoed voor een algeheel verlies van de panden met
inhoud. Nogmaals alle lof
voor uw optreden en in voorkomend geval zal ik uiteraard
gaarne bereid zijn tot een
passende wederprestatiel
Met vriendelijke groet, Sjaak
van Werkhoven, Rotterdam

Op vrijdag 9 maart 2007 ontstond~r rond 17:30u
brand op het dak van een loods aan de westkant
van de oude haven. Bij de brandweer kwam niet
veel later een melding binnen van een middelbrand. De brand zorgde voor veel bekijks.
Bij werkzaamheden op het dak brak brand uit,
waarna het vuur snel oversloeg naar de gevel
van het naastgelegen gebouw. Hoewel aanvankelijk weinig van de brand was te zien sloegen al
snel de vlammen uit het dak, hetgeen gepaard
ging met flinke rookontwikkeling. Dit was reden
voor de brandweer om op te schalen naar middelbrand. Dankzij snel ingrijpen van de Stadse
brandweer kon grote schade aan het pand worden voorkomen.

Asbest
- Bij 'dê'brand is asbest vrijgekomen. Voor
zover men heeft kunnen nagaan is er geen
direct gevaar voor de volksgezondheid, desondanks zijn er maatregelen genomen. Het
gebied rondom de loods is niet toegankelijk
voor publiek, dit is aangegeven door middel
van borden. De gemeente Middelharnis verwacht vanwege de gunstige weersomstandigheden dat het asbest zich niet verder zal
verspreiden. Controle wees uit dat tot aan de
haven van het dorp asbest is neergeslagen.
Mocht iemand buiten de afzetting nog asbestdeelljes aantreffen verzoekt de gemeente dit te melden via info@middelhamis.nl.

Peejes zaaie mit opa
Veul maasen hadde een stikkie groend waer ze groente
op verbouwden. Die groend huurde ze van de kaareke.
Noe binne der nog wel stikkies groend die Ja kan huure
mar de animo is stikken minder hak hoore zaage, In toch
Is hut harstikke leuk om te doen.
Ik gieng op un aevond mee mlt mun opa na er t'hof, dat
lag in de vroone. Dur most nogal wat gereedschap mee,
un kweekhaek, un schrepel, de plakklompen in un schop.
In de vroone was hut un drukte van jewelste iedereen
was bezig mit zaaien in zo.
Mun opa maekte eerst un beddetje in toen maekte die de
groend goed los mit de kweekhaak, elk kleutje most ter
an gelave. Toen de groend gel/ek in flen gemaekt was

dee die un touwtje spanne tussen twee stokkies. Langs
dat touwtje dee die un geultie maeke mit de schrepel.
In zo dee die op dat beddetje veuf geulties maeke. Toen
dee die dur wat poejer in straaije, das tegen de wurmpies in de peejes zei die.
Nou toen most tur gezaaid warre das wel un precies
'waarekje, aat zaad van die peejes is heel flen in dat
straai je gauw te dik. Noe daer was tie un behoorleke
tiet an bezig, mar uiteinde/uk was dat aak gebeurt. De
gemaekte geulties dichtmaeke mit de kweekhaek was
hut volgende klussie. In as klap op de vuurpijl wier al/us
vast geplakt mit de plakk/ompen. In noe mar wachte tot
ze goed binne om te eten.
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Joost mag het weten
Verwondering
Liefde is verwondering. En
liefde komt altijd onverwacht
Nooit had ik bijvoorbeeld verwacht zo een lieve vrouw tegen te komen als degene die
inmiddels met me getrouwd
is. VUf jaar geleden had ik ook
absoluut niet geloofd ooit zo
van een dorpsgemeenschapje
op een Zuid-Hollands eiland te
gaan houden als van datgene
waarin ik inmiddels woon.
Maar nog ' onverwachter verraste de liefde me nog dichter
bij huls. Hoe is het mogelijk
zoveel van een kindje te houden als Ik sinds zijn geboorte
doe van mijn eigen zoon? Het
verwondert me niet alleen dat
hij zo geweldig is, maar ook
hoe ontzettend ik om hem
geef. En dat op mijn bezadigde leeftijd.
Verwondering. Bram is zelf
ook de hele dag door verwonderd. Over de vogen/es in de
tuin, over de auto's in de
straat, over de veters van zijn
eerste schoenen. Hij houdt
dan ook overal van, vindt alles
de moeite van het vastpakken
en in zijn mond stoppen
waard. Ik loop rustig en in
gedachten verzonken over de
dijk, maar Bram lacht en
kraalt vanuit de buggy naar
iedereen die we tegenkomen.
Alles Is verbazingwekkend en
• ' leuk.
Beroepshalve spreek ik nogal
wat mensen en het valt me
soms op dat de mensen die
het minst in staat zijn tot verwondering ook het minst in
staat zijn tot liefde. Degenen
die je niete maken, die nergens meer van op willen kijken. Wie ergens van op kijkt,
kan zich verwonderen. Wie
zijn ogen naar binnen of beneden blijft richten, verbittert
Wie lief wil hebben, moet dus
opkijken en verwonderd zijn.
Vorige week wandelde onze
zoon, die voorheen alleen nog
maar kroop, ineens door de
kamer. Op twee voeten en
met een geweldig trots blik in
de pretogen. Daar keken we
enorm van op en we Juichten
hem opgewonden toe.
Ooooooh, zei hij verwonderd.
Joost

Corrie Diepenhorst-Peekstok
Geboren 7-11-1930 in het huidige cafe 't Schippershuis. Ze had een oudere broer Jan en heeft
nog haar oudere zus Sina. Ze was vroeger extreem mager en at slecht.
Spelen deed je op de haven waar het vooral
gezellig was in de bietentijd als de paard en wagens de bieten aanvoerden en er veel bedrijvigheid was. Door de modder kon je niet zonder
overschoenen of laarzen naar buiten. Aan het
eind van de bietencampagne was het
Mdorpschuren w en maakte iedereen straat en erf
voor zijn huis weer brandschoon. De Achterdijk
kostte meestal het meeste moeite. De Molendijk
en Achterdijk waren wel bestraat maar vooral
met klinkertjes. De boerenwagens met hun jonge knechten erop gaven je vaak een lift. De eerste auto was van Koos van Splunter en Jan
Trommel en Joost Kamerling (die ook taxi reed)
volgden.
Ze ging naar de openbare school en was tegelijk
met hoofdmeester van 't Hoofd jarig en staat
daarom met hem op de foto. Ze noemt nog juffrouw Kuijper die trou-.yde met Kees Vink en ook
anctWer1<.Jüf'frOuw van 'erop.Ze ~rng naáfcle
zangvereniging Concordia met de oude van den
Heuvel en maakte de oprichting van DOTO mee
{toen Door Ongelukkige Tobbers Opgericht ipv
door oefenen tot ontwikkeling. Via de Hervorm- .
de kerk bij de vrouw van Os Vink en mevr. vld
Plaat op de meisjesvereniging. 's Zomers veel op
het gors bij Ome Willem en soms bij de steiger in
het officiële zwembad waar je lid van moest zijn .
Ze had een hekel aan het cafe-werk en alleen in

nood sprong ze in. Zuster Sina was er
geschikter voor. Zaterdagsavonds
moest ze om 10 uur binnen zijn want
als het cafe om 11 uur sloot moest
alles gepoetst en dat moest voor de
zondag klaar. De opgeschoten jeugd
liep de Voorstraat en Nieuwsträat op •
en neer (anderen zeggen ook de Achterdijk) en zo leerde ze Jaas Diepenhorst kennen. Na hun trouwen in
1949 woonden ze door hulp van oom
Piet van Rumpt op de zaak in het
houten huisje Buitenlust .

Door Yvette Philippa

Na de optredens bij de Omloop, de Stadse Dag en als pietenband heeft de band Radeloos
afgelopen zaterdag wederom een optreden verzorgd.
Het optreden was ter gelegenheid van de verjaardag van na, die veertig werd. Het werd
gevierd in een grote loods in Heinenoord, die voor de gelegenheid helemaal versierd was.
Het verzoek was om alleen muziek uit de jaren 70 en 80 te spelen. Dit betekende voor de
band een totaal nieuw repertoire.
En dat terwijl de band sinds kort een ni~uwe zanger heeft: Rob, en is uitgebreid met een
zangeres: Marianne. Zij moesten in zeer korte tijd de nummers instuderen.
AI met al is dit enorm geslaagd. De band speelde van 21.00 - 22.00 en van 23.00 - 24.00
uur. Tussendoor zorgde de DJ voor muziek. Het was een spetterend optreden waar iedereen enthousiast over was.
Als u een feestje met live muziek van Radeloos wilt, kunt u contact met hen opnemen.
Contactpersoon: Andy van Opstal Tel: 643333 of 0622344225.
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Het straatje van .........
Middelharnis is wereldberoemd geworden door "het laantje van Middelharnis" van schilder
Hobbema dat nu in Londen hangt. We zijn er trots op, kopen er briefkaarten en postzegels
var,! en hebben het talloze keren nagemaakt. Ik heb er zeker meer dan dertig verschillende
versies van gezien.
Het lijkt ons leuk om voor Stad een eigen "straatje" te maken en dat naast het wapen en
de vlag te gebruiken voor een eigen identiteit. Ik denk daarbij aan briefkaarten, T-shirts,
postzegels en een bord bij de ingang van het dorp enz.
We willen daarom een wedstrijd uitschrijven voor alle leeftijden dus niet alleen voor de
scholen maar iedereen. Opdracht is een straat uit Stad uit te beelden op een tekening, een
schilderij of een bewerkte foto.
Men kan werk inleveren tot 18 april 2007. De werken komen op de tentoonstelling van Jan
Roedoe en zijn leerlingen van 20-21 april in het Trefpunt te hangen en een publIeksjury
kiest het winnende ontwerp.
Dit winnende werk kan in het Trefpunt of het gemeentehuis komen te hangen na afloop
van het project. Later eventueel ook in Londen als het net als Hobbema's werk geruild
wordt door een burgemeester.
We roepen iedereen op werk in te leveren bij mij of bij Jan Roedoe, Dijkhof 1,
Herman Maas

Natuurlijk TIengemeten
Door Lowle van Eck
Tiengemeten was vroeger een agrarisch eiland waar je zonder rijbewijs kon rijden, waar
iedereen elkaar kende (omdat er rond de
150 inwoners woonden) én waar je met de
helikopter naar school gebracht werd als er
ijs lag (dit omdat de pont dan niet kon varen).
Maar hoe staat het nu met Tiengemeten???
Het eiland Tiengemeten, datje vanaf Stad kunt zien, waagt een grote sprong:
Van agrarisch naar natuur. Het eiland wordt omgetoverd tot een natuurattractie.
Als u het eiland op komt staat er een schuur waar je gezellig koffie kunt drinken en informatie kunt krijgen. Voor de kinderen komt er een speel bos, waar zij zich kunnen vermaken. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen, want er is een vogelkijkhut en de
"Vliedberg", die circa 5 meter hoog is.
Ook is er een natuurcamping met herberg,teetcafé en er lopen wilde Schotse
Hooglanders. Er zijn plannen om een
pont van Stad naar Tiengemeten te
laten varen, maar die beslissing laat
nog even op zich wachten. Dit project
wordt verzorgd door Deltanatuur partners. Deze partners zijn: Natuurmonumenten, Provincie Zuid-Holland, Rijks. waterstaat, Dienst Landelijk gebied en
gemeente Korendijk. Deze organisaties
zijn hard bezig om van Tiengemeten
een stukje natuur te maken waar men
trots op kan zijn.

SchIldermiddag
Door Lowle van Eck
Afgelopen woensdag. 7
februari, was er door de
Dorpsgroep een
schIldermiddag
georganiseerd. Hier kwamen
maar liefst 55 kinderen op
af.
Deze middag was in het
kader van de wedstrijd "Het
straa~e van Stad". Het
merendeel van de kinderen
heeft inderdaad een straa~e
en/of een huis geschilderd,
maar er waren ook nog
andere onderwerpen te zien
op de schilderijen.
Er waren deze middag ook
nog volwassenen die wilden
schilderen (de wedstrijd is
voor alle leeftijdenI), maar
vanwege het grote aantal
kinderen besloten zij om te
blijven helpen.
Sommige kinderen waren
binnen een half uur klaar,
maar er waren ook kinderen
die echt twee uren aan het
schilderen waren.

STADSE DAG

1 SEPTEMBER
2007

Historisch Programma
Voorstraat winkelstraat
Straattoneel
Surpriseact!!!!!!!!!
Stikzakmaaltijd
Optredens op de kaai
Historisch toneel
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Dit Jaar begint koninginnedag weer als vanouds In de vroege ochtenduren. De Jongeren In het dorp beginnen al tiJdig met luilakken. Mocht
Je nog niet wakker ziJn, dan word je wel gewekt door de heerlijke geur van verse broodjes en koffte. In diverse straten kun Je weer aanschuiven voor een ontbiJt.
.
Om 9.00 uur beginnen de kinderspelen op de voetbalwel, dit Jaar als thema: Indianen en Cowboys, dus maak duidelijk tot welke groep Je
hoort en anders helpen papa of mama Je vast wel. Tussen de spellen door komt de burgemeester op bezoek en zingen wiJ steevast het
Wilhelmus tijdens de traditionele aubade. Mocht de regen nu met bakken uit de hemel komen, dan willen we uiteraard niet nat worden en
gaan we snel de voetbalkantIne In om een leuke film te zien. De feestelijkheden van de ochtend eindigen om 11.30 uur.
's Middags wordt het feest voortgezet In om en de haven.Om 14.00 uur begint de zeskamp, dat In het teken zal staan van het Wilde Westen. Teams, deelnemers niet Jonger dan 12 en de helft van de deelnemers moet ouder dan 18 Jaar ziJn, en zal bestaan uit niet meer dan 8
spelers. Opgeven kan tot uiterlijk 24 april biJ Yonne Mous, Voorstraat 22, 612566.De spelen zullen om ongeveer 17.00 uur eindigen. WIJ
hopen op mooi weer, mochten de weergoden ons In de steek laten dan kunt u een drankje nuttigen In de feesttent
Het avondprogramma begint om 19.00 uur, op de haven.Ook dit Jaar nodigen wiJ Jong en oud uit om hun talenten te vertonen tijdens de
playbackshow.Opgeven kan biJ Mlranda Luthart, Haven 2 ('t Schippershuis) 612607,ze" muziek meenemen op CD.
De muzikale omlijsting van de avond zal worden verzorgd door XXL sound en Productlons. Als klapper op de vuurpijl hebben wiJ een live
optreden van de zangeres Albertlna, met haar enorme charisma maakt ziJ de feestavond compleelNa haar optreden Is het feest nog niet
ten einde, tot circa 01.00 uur blijft de tap lopen en de muziek draalen.WlJ nodigen Iedereen uit, dus niet alleen "heel Jong" en "heel
oud"!!! !,om van deze avond een waar "Stads" KoningInnefeest te maken.
Vla deze weg willen wiJ laten weten dat wiJ altijd hulp kunnen gebruiken,Wil Je en kun Je ons helpen op welke manier ook laat het ons weten.(612566j612607)

Vnze m()len.
Het is zeshonderd jaar geleden dat in Nederland de eerste poldermolen is gebouwd. Om
dit te vieren is 2007 uitgeroepen tot het Jaar van de Molens. De provincie Zuid-Holland i
de provincie met de meeste molens, waar je nog 229 van de circa 1150 molens aantreft. In heel Nederland worden dit jaar activiteiten georganiseerd om de molens in het
daglicht te plaatsen. Dat willen wij ook doen met onze eigen molen.De molen "de Korenaer n is in 1746 gebouwd als korenmolen.Onze molenaar Ko Campfens zorgt al 20 jaar
voor de molen en dat doet hij heel goed. Het laatste jaar heeft Ko erg hard gewerkt aan
een nieuwe constructie om naast voedermeel ook consumptiemeel te kunnen malen.
Eerst heeft hij van veel eikenhout en vurenhout de ombouw gemaakt om de molenstenen in te leggen. Alles moest tot op de millimeter kloppen. Zeer nauwkeurig uitmeten,
zagen, vijlen, schuren en logen. Het logen is gebeurd bij Willem in de logerij aan de haven. Ko heeft eindeloos gekeken en afgekeken bij andere molens. Nu de constructie
klaar is kan hij zichzelf een fikse schouderklop geven want alles klopt. Er zijn vervolgens
twee molenstenen besteld. De eerste ligt inmiddels al op de i" zolder. Zo'n steen tilje
niet zomaar op je schouder naar boven, daar is een speciale katrol, een ketting en dik
touw voor gebruikt. De ligger (onderste steen) ligt nu op zijn plaats. Nu moet Ko de ijzeren lagers gaan maken. Dan komt daar de tweede molensteen op te liggen, de zg. loper.
Daarna kan voor consumptie gemalen wordenAI met al heeft dit alles meer dan een jaar

Stad op Stelten loopt.
Is na 12 februari alles stil rond Stad op Stelten? Het lijkt maar zo.
Van de plannen en de reacties wordt een rapport samengesteld. Eind maart is het klaar.
De versie in kleur ligt dan ter inzage bij Piet de Kapper, de huisartsenpraktijk, het SChippershuis en in het gemeentehuis. Een versie in zwart-wit met een DVD van 12 februari is
dan voor iedereen te koop. Inmiddels hebben 320 Stadtenaren hun naam doorgegeven
aan Stad op Stelten. Zodra er nieuws is krijgen ze dat per e-mail en in de brievenbus. Aanmelden kan nog altijd met de daarvoor verspreide briefjes.
De gemeente heeft Stad op Stelten uitgenodigd voor een gesprek met de projectontwikkelaars. Dat vindt in de week voor Pasen plaats. Informatie volgt.Tenslotte, maar niet onbelangrijk: de onderhandelingen over nieuwbouw tussen de vier gemeenten en de provincie
zijn volledig vastgelopen. Dat bericht komt van verschillende kanten (ook in Eilanden
Nieuws). De nieuwbouwplannen staan opnieuw onder druk.

geduurd, en we hopen dat het deze zomer gaat lukken om allerlei soorten meel
te malen.Er zijn nogal wat kosten gemaakt en helaas zijn de molenstenen
nog niet gefinancierd. Daarom willen we
als werkgroep "De Stadse Molensteen n ,
in dit jaar van de molen een actie starten
om de kosten te dekken, maar ook om
dit indrukwekkende monument eens wat
meer aandacht te geven. Wij zijn trots op
onze molen. Onze molen is een prachtige entree van ons dorp. Je kunt er niet
omheen.De komende tijd zult u meer van
de Molen gaan horen. We zijn druk doende , samen met de Molenstichting Goeree-Overflakkee, om een leuke Molendag
te organiserenAIs u mee wilt denken,
mee wilt organiseren dan bent u van
harte welkom. U kunt bellen naar Marjan
n
Sorgdrager, De Stadse Molen , telefoon
619068.

