Stad spl ein
Jaargang 3
Wachtkamerpraat
Afgelopen week mocht ik plaats nemen in de wachtkamer van mijn
tandarts. Gelukkig zat ik niet alleen
te wachten, immers gedeelde smart
is halve smart. Maar wat je soms in
de wachtkamer te horen krijgt...
Natuurlijk de geijkte praat over hoe
lang je moet wachten en waar je
voor komt. Ik zit meestal rustig
(mee) te luisteren naar het wel en
wee van Flakkee.
Deze keer werd ik aangesproken
door een seniore Flakkeenaar over
mijn gespannen houding. Ik dacht
dat het wel meeviel, maar hij was
schijnbaar een kenner. Schoorvoetend moest ik toegeven dat dit inderdaad niet mijn favoriete uitje
was, maar gelukkig staat in de behandelkamer een radio die op spannende momenten wat harder gezet
wordt zodat ik wat afleiding heb. De
man merkte toen op dat in de
wachtkamer ook muziek speelde en
dat je eigenlijk tegenwoordig overal
muziek in meer of mindere mate op
de achtergrond hoort. Waarop hij
ook meteen zei dat de mens tegenwoordig niet meer tegen stilte kan.
Tja, bij mij is het niet anders. Alleen
's nachts en tot een uur of 10 's
ochtends staat er niets aan maar
daarna luister ik via internet of de tv
toch meestal naar muziek. Wat is
dat toch? Mensen van mijn generatie kunnen misschien niet tegen het
"alleen zijn gevoel" en proberen dat
op deze manier te compenseren?
Aan de andere kant: Alles maakt
geluid. De vaatwasser, de wasmachine, de computer die de hele dag
aanstaat. Alles zoemt, fluit en rammelt een aardig deuntje mee.
Ik werd geroepen door de assistente
en ik ben in "de stoel" gaan zitten.
Op spannende momenten werd het
volume iets opgedraaid, precies zoals afgesproken om het leed te verzachten. Mijn tanden kunnen er
weer voor een half jaar tegen en ik
had weer een leuk idee voor deze
column. Altijd fijn zo'n wachtkamerpraatje…
Sundaygirl

Voorjaar 2008
Fotowedstrijd
Begin dit jaar heeft StadsWeb een fotowedstrijd uitgeschreven.
Inmiddels zijn de winnaars bekend.
De winnende foto is gemaakt door Piet Diepenhorst. Het oordeel van
de jury is als volgt:
"Echt helemaal Stad aan 't Haringvliet! Hier voel je gewoon de kou,
terwijl er toch een lekker winterzonnetje schijnt. Verder een mooie
diagonale compositie met kleurgebruik dat veel diepte creëert door het
wit van de rijp op de struiken van de voorgrond. De eenden zorgen
daarnaast voor dynamiek. Het totaal geeft direct een boeiend beeld
van de situatie en de sfeer van die dag."
Binnenkort krijgt hij een cadeaubon overhandigt.
Als tweede is geëindigd de foto die Angelique Paalvast maakte van
(hoe kan het anders) de jachthaven. Derde werd de foto die Irma
Arensman instuurde van de polder tussen Stad en Oude-Tonge. Ook
Angelique en Irma zullen een cadeaubon krijgen. Alle ingezonden fotos zijn binnenkort in het fotoboek te bewonderen.
Iedereen die foto's heeft ingestuurd hartelijk dank. We hopen dat we
volgend jaar nog meer inzendingen mogen ontvangen.

Deze Stadsplein is voor U
samengesteld door:
Marja van der Stok
en
Greet Maas
Voor eventuele reacties,
advertenties en mededelingen kunt U ons bellen.
612040/611972
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Witte brokken.
Kwas van de weeke op bezoek bie mun zuster in de Plaete,
in toen gieng hut zomar over vroegur. Die had nog un ouwd
stikkie uut de krangte laage, un reimpie ovur brokken van
Hangs de Ruuter. Tis dan wel Plaets mar kwil jeulle dit niet
onthouwe.

Dur stieng un stikje in de krangte 't gieng over witte brokken
As kind liep 'k voor zoo'n lekk're brok 't vier haest uut m'n sokken
D'r was toen op d'n Achterweg, 'n bewaerschool, ducht bie opoe.
dan gieng 'k êêrst bie opoe an en dan pas nae de school toe,
Dan kree'k altied zoo'n grôôten brok, dan kon je niet meer praete,
m'n kôônen waere dan zoo dik dà 'k praete wel kon laete.
Die brokken waere toch zoo hard, die kon je aok niet breke
in dat had Hangs de Ruuter dan bezongder goed bekeeke.
Wangt halve brokken gieng dus niet, je kreeg altied 'n hêêlen.
't voordêêl van die brokken was, dat je 'm niet kon dêêle,
Mar toen gieng 'n vriendinnetje 'n stuitje mee nae opoe
We kreege allebei 'n brok, in giengen zoo nae school toe.
Toen gieng 'k mit 'n stik of acht in opoe keek's even,
Ze zei; "dat haddek wel verwacht,'k zal juule wel wat geeve"
Ze hadde 'n haemer klaer geleid, in sloeg 'n brok in stikken,
we hadde toen niets angders meer, dan 'n scherfje om an te likken,
'k weet aok nog as 'k bie opoe was, in 'k had verwarde haeren.
dan zei ze: rêêd t 'r haer 's uut, dan za'k je brok bewaere,
die lieve opoe wist 't wel, wangt 'k had `n hôôd met krullen
die klitte gauw , en dat dee zêêr, dan zette 'n 'k 't op 'n brullen
Die witte brokken uut de Plaet wie ken die noe's maeke
Wangt bakkers binne d'r genog, laet ongs ze nog 's smaeke,
Die Hangs de Ruuter was 'n echte waarm en kouwe bakker
Hie hiew 't recept voor witte brokken geheim, want 't was 'n rakker
In daerom, bakkers van Flakkkee maek weer die witte brokken.
wangt, wat die Plaetse bakker kon, mot juule aok gelukke
mar houw dan weer 't recept geheim, wangt, 't binne Flakkeese brokken.
Dan wordt Flakkee niet bie Rijnmond mar Rijnmond bie Flakkee getrokke.
Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie

ssSsstad in het nieuws
Na twee weken weet supermarkt
"De Bolder" samen met haar enthousiaste vrijwilligers Stad weer in
het nieuws te krijgen. De middenpagina van AD-sportwereld was gevuld
met een artikel, SBS6 is langsgeweest voor het programma "Hart
van Nederland", ook de NOS is
langsgeweest en tenslotte zal ook
het VARA-programma "Ontbijtradio"
er aandacht aan besteden.
Heel wat uurtjes heeft Herman Maas
samen met Jan Roedoe en Piet Diepenhorst geknipt en geplakt, maar de aandacht is er dan ook niet minder om. Binnen een dag waren alle voetbalplaatjes
uitverkocht en het trekt niet alleen de
aandacht van TV Flakkee, maar ook van
vele landelijke nieuwsmedia. 's Morgens
begon het al met het Algemeen Dagblad
en 's avonds kwam een uitzending van
SBS6 met "Hart van Nederland" erbij.
Morgen besteedt (14 februari) het Radio2-programma
"Ontbijtradio"
tussen
06.00 en 09.00 uur aandacht aan het
onderwerp. Vrijdag komt NOS headlines
er tussendoor en zaterdag is het de
beurt aan het jeugdjournaal.
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Oproep!!!!!!!!
Wij horen als bestuur van de dorpsgroep dat er weer graag kinderen toneel willen spelen bij de Stadse Kids.
Nu willen we graag weten wie dat zijn en dan gaan onderzoeken of het mogelijk is in het nieuwe seizoen.
Graag wil ik jullie vragen om te mailen naar info.dorpsgroepstad@upcmail.nl of doe een briefje in de bus met
naam ,adres en telefoonnummer bij vrouwtjesweg 45.
Ook zoeken wij iemand die als regisseur deze groep zou willen begeleiden en nog vrijwilligers die deze groep
willen begeleiden tot aan de uitvoering.
Graag ook een reactie per mail of briefje in de bus.
Ook andere tips,reacties,ideeën kunt u mailen en vrijwilligers kunnen wij altijd nog gebruiken voor diverse
andere activiteiten.
Kijk ook eens op ons weblog www.dorpsgroepstad.blogspot.com

Droag Vermaeck

Programma Dorpsgroep tot aan de
zomervakantie
Woensdagmiddag 2 april 13.30 uur in het Trefpunt: filmmiddag voor de jeugd.
Een nederlands gesproken familiefilm: Snowbuddies.
De film gaat over 5 golden retreiver puppies, die per
ongeluk in Alaska gedropt worden. Ze proberen natuurlijk terug naar huis te komen!
Vrijdag 4 april 20.00 uur in het Trefpunt: Filmavond, leeftijd vanaf 12 jaar.
Welke film er gedraaid gaat worden is nu nog niet
bekend, maar let op de posters!
Uiteraard is er ook weer lekkere verse popcorn te
koop.
Vrijdag 18 april Bingo in het Trefpunt.
We doen het weer op dezelfde manier als de laatste
keer: starten om 19.00 uur met bingo speciaal voor
de jeugd (met uiteraard ook leuke prijzen). Dit duurt
tot ongeveer 20.15 uur, en we gaan dan vanaf 20.30
verder met de volwassenen. Dat wordt deze keer
een boodschappen-bingo. Kom een keer gezellig
meespelen!
Woensdagmiddag 7 mei 13.30 uur: Knutselmiddag voor kinderen in het Trefpunt.
Deze keer gaan we iets heel moois maken, speciaal
voor moederdag. Dus alle kinderen van Stad: kom
en maak een mooi kado voor je moeder !
Woensdagmiddag 4 juni 13.30 uur: Knutselmiddag voor kinderen in het Trefpunt.
Nu is het haast vaderdag, dus deze keer maken we
zelf een mooi kado voor alle stadse vaders.

De Stadse Dag van 30 augustus 2008 staat
in het teken van de oude dorpsfeesten
maar ook circus en kermis van nu. ’s Middags zijn er op de Voorstraat optredens en
een fototentoonstelling rond dit thema en
we roepen iedereen op zich op te geven als
ze willen meedoen . Vorig jaar was de kritiek dat slechts een klein groepje alle aandacht vroeg en daarom willen we nu iedereen de ruimte geven om op te treden of
iets te vertonen. We hebben reeds meisjes
die kunstjes op hun pony willen vertonen ,
een waarzegster en een tent voor blikken
gooien en een toneelstukje.
’s Avonds gaan we op uitnodiging van SNS
met z’n allen naar de voetbalwei voor een
dorpsbarbecue om de band die we kregen
door de voetbalplaatjes te verstevigen.
Voor suggesties en zich opgeven om iets te
doen kunt u zich wenden tot
Marjon Rosmolen- Molendijk 49,
Petra Diepenhorst- Boudewijnstraat 1 ,
Anneke Zuidijk-Vrouwtjesweg 45,
Janneke Arensman-Molendijk 60 en
Wim van Ham-B.Sterkstraat 9 of via
e-mail:herman_greet@hetnet.nl.
Vrijdag 20 juni 20.00 uur in het Trefpunt:
Breien en beppen in het Trefpunt.
Voor iedereen vanaf 16 jaar: neem je
hobby/knutselwerk mee en kom gezellig
breien, haken, figuurzagen, kaarten maken,
of iets anders! En natuurlijk gezellig kijken
naar elkaars hobby en een beetje bijkletsen
(onder het genot van een bakje en een
hapje) met dorpsgenoten.
Woensdagmiddag 16 juli 12.30 uur in
het Trefpunt en/of op het strandje: Piratenfeest en pannenkoeken eten.
Kom verkleed als piraat naar dit spannende
feest.
Eet lekker mee van de pannenkoeken, en
wat we voor de rest allemaal voor leuke
dingen gaan doen staat dan op de posters!
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"MANEGE OOSTMOER"

Beste Stadtenaren,
Komende Koninginnedag begint al op 29 april en

F.N.R.S. 
www.manegeoostmoer.nl
e-mail: info@manegeoostmoer.nl

Oostmoersedijk 2a
wel om ongeveer 20.00 uur ’s avonds, met een
3243 LE Stad aan't Haringvliet Oranjebal. Zangeres Albertina zal dit jaar de gehele
tel.: 0187 – 611242
avond optreden, uiteraard met korte pauzes, die in

ingevuld zullen worden met muziek van een DJ.
Om de kosten enigszins te drukken willen wij voor
deze avond entreegeld vragen, de precieze prijs is
nog niet bekend, dit hangt af van de opbrengsten
van donateurs en sponsors. Kinderen tot en met 12
jaar hoeven geen entree te betalen.
Dit alles zal plaatsvinden bij de Haven. De tent vorig jaar is ons goed bevallen dus hebben wij deze
voor dit jaar ook weer geregeld.
Vanaf 19.30 uur bent u welkom de avond zal eindiSTAD AAN'T HARINGVLIET gen om 0.200 uur.

 RIJLESSEN
 VRIJRIJDEN (MET PONY'S EN PAARDEN IN BINNEN- OF BUITENMANEGES)
 GELEGENHEID TOT STALLING
 RUITERKAMPEN GEDURENDE DE GEHELE
ZOMERVAKANTIE
Wilt u alleen maar komen
 HUIFKARTOCHTEN
kijken? Ook dat kan in
 VERJAARDAGSFEESTJES onze gezellige foyer met
terras.
 VERGADERRUIMTE
TOT ZIENS BIJ:
MANEGE OOSTMOER

–

Voetbalplaatjes
Als een grapje bedachten Piet Diepenhorst, Jan
Roedoe en ik de plaatjes van SNS bij de opening
van de Bolder. Ik spaarde met mijn kleinzoon en
vele stadtenaeren de plaatjes van de Plus en
merkte dat iedereen even blij was met de beste
speler van Ajax als die onbekende van Willem II.
In de Bolder komen mensen met een handicap te
werken en die zijn ook belangrijk
voor “onze verzameling” en dat was de link. Tot
onze verbazing werd het een succes en haalden
we de landelijke pers. Tijdens de bezoeken van de
diverse media, die vaak uren duurden, werd er
ook veel over andere zaken in het dorp gepraat en
groeide de belangstelling voor onze strijd om een
leefbaar dorp te blijven. Zelfs de overheid geeft
aan dat een winkel, een school, een sportclub en
een kerk beslist nodig zijn om een sociale structuur in een kleine kern te handhaven. De problematiek van de kleine kernen maar ook het mooie
leven op het platteland doen het goed in de pers
en in de lange gesprekken met de media blijkt
Stad erg positief over te komen. Het enthousiasme van de jeugd en de opzet van de winkel zouden een voorbeeld voor andere kernen kunnen
zijn. Er is belangstelling om dit beeld naar buiten
te brengen. Is dit gevoel wel waar? Bieden we onze jeugd voldoende ruimte om zich te ontwikkelen
en beseffen we wel dat een winkel hier niet rendabel kan zijn met een kleine omzet? Ondanks de
enorme inzet van veel vrijwilligers voor de winkel
en de cliënten van Hernesseroord en de Pameijer
Stichting loopt alles nog niet zoals een grote lang
bestaande Super in Middelharnis. Dat kan ook niet
maar we kunnen er wel naar streven om hier een
vooral voor ouderen noodzakelijke voorziening te
houden. Iemand vertelde me dat hij zijn extra
kosten door het kopen hier ziet als een soort gemeentelijke belasting waar je meer van terugziet
dan je gewend bent. Probeer ook zo te denken en
voorbeeld voor anderen te worden.

Vorig jaar werd door een van jullie gesuggereerd
om het ontbijt op 30 april in de tent te houden,
dus wat centraler. Wij staan open voor ideeën,
contact opnemen met Yonne Mous 612566.
De spelen voor kinderen van de peuterspeelzaal
en de laagste groepen van de basisscholen zullen
om 9 uur op de voetbalwei beginnen.
Ook om 9 uur worden de kinderen vanaf groep 3
verwacht, wij hebben een speurtocht georganiseerd met veel leuke opdrachten op diverse plaatsen in het dorp.
Dit jaar dachten wij om eens geen aubade te houden. Wij moeten altijd een zeer groot bedrag betalen voor een drumband die slechts een kleine 20
minuten speelt. Dit omdat het steeds niet mogelijk
is voor Sempre om hier op het dorp te spelen vanwege verplichtingen in Middelharnis en Sommelsdijk.
Heeft iemand een lumineus idee, een alternatief,
ook hier staan wij voor open.
Graag zelfs wat initiatief vanuit het dorp.
Om 14.00 uur ’s middags beginnen op de voetbalwei de “Stadse”Olympische spelen.
We hebben ook dit jaar weer het een en ander gehuurd, maar ook weer van alles verzonnen, daarbij
veel gelachen, er kwamen hele bizarre voorstellen
langs, waarvan we even zo goed ook weer veel van
tafel hebben gegooid, omdat het niet haalbaar was
of soms te gevaarlijk, of te absurd.
We hopen dat het in ieder geval weer leuk zal zijn
voor de deelnemers en het publiek.
Er moeten minstens 5 teams zijn, dus geef u op bij
Miranda Luthart, 612607.
Deelnemers in de leeftijd vanaf 14 jaar.
Vanaf 17.00 uur is het mogelijk om iets te drinken
of/en te eten in de tent, in de loop van de avond
zal de muziek harder gaan draaien en kunnen de
voetjes van de vloer. Er zal het een en ander worden georganiseerd voor jong en oud.

Rest mij nog om u op de 29ste en de 30ste fijne
dagen toe te wensen en te hopen dat de
weergoden ons zeer gunstig gezind zullen
zijn.

Herman Maas
Yonne Mous
voorzitter Oranjevereniging “Stad”

