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Stichting Stadsweb wenst U
fijne Kerstdagen en een
Gelukkig 2009
Sinterklaas bezoekt de kinderen van Stad in 't Trefpunt
Zaterdagmiddag 29 november 2008 om half
drie was het eindelijk zover, Sinterklaas
met maar liefst 13 Zwarte Pieten kwamen
de kinderen van Stad bezoeken en arriveerden om half drie precies met zijn stoomboot
in de haven van Stad. Ze werden opgewacht door zo’n honderd mensen en door
de burgemeester mevrouw Hommes.
Er volgde een rijtoer door de straten van
Stad achter op een open paard en wagen
onder het genot van de muziek van het
korps Amicitia uit Dirksland. De stoet eindigde bij het Trefpunt, waar Sinterklaas de
tijd nam om alle kinderen toe te spreken en
van cadeautjes te voorzien. Ook hield de
burgemeester een toespraak om de goede
Sint welkom te heten, waarna ze zelf in de
bloemetjes werd gezet omdat het de laatste
keer was, dat ze als burgemeester deze belangrijke taak mocht volbrengen omdat haar ambtsperiode in maart a.s. eindigt.
Greet Maas deed haar best om de hele middag in goede banen te leiden en dat lukte weer net zo
goed als in de voorgaande jaren.
Geen kind ging zonder pakje naar huis en alle buikjes waren goed gevuld met pepernoten en
snoepgoed, dat door de vele Pieten werd rondgestrooid.
Het was ook een hele geruststelling dat geen van de Stadse kinderen stout genoeg was geweest
om mee naar Spanje te mogen. Volgend jaar misschien beter! Verder werden er prijzen uitgereikt
aan de kinderen, die de mooiste kleurplaten hadden gevuld, soms geholpen door hun oma ofschoon die door deze hulp buiten de prijzen vielen.
Al met al kunnen we terugzien op een gezellige middag met veel plezier dank zij de vrolijke Zwarte Pieten en de steeds ouder wordende Sinterklaas.

En vooral veel dank ook aan alle vrijwilligers van de
Dorpsgroep, die gezorgd hebben dat alles vlekkeloos
verliep.
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Sinterklaas Leeft!!!
Nou ja, natuurlijk niet zoals wij stervelingen
"leven" zien. Maar zijn nalatenschap leeft wel degelijk. Onbegrijpelijk vind ik het, dat er mensen
zijn die heel wreed tegen hun kinderen zeggen dat
Sinterklaas niet bestaat.
Kijk, laten we het er over eens zijn dat hij dood is.
Al heel lang. Maar het bewijs van zijn bestaan is
geleverd door het optekenen van zijn levensverhaal en natuurlijk door vertellingen. We hebben
het hier wel over een heilig verklaarde bisschop.
Als ik het parallel mag leggen naar Christus; ook
zijn verhaal is opgetekend en naverteld. Dat gebeurt feitelijk nog elke dag. Ook hij is (zo'n 400
jaar na zijn dood) heilig verklaard en in Hem en
zijn Hemelse Vader geloofden en geloven nog
steeds miljoenen mensen. Deze Christenen vertellen hun kinderen ook niet dat Christus niet bestaat
omdat hij niet meer leeft zoals wij het leven kennen. Vele mensen proberen elke dag naar Christus'
erfgoed te leven en te handelen.
Nicolaas van Myra was een diep gelovig man, die
zijn hele leven aan zijn geloof en de kerk heeft gewijd, die veel gedaan heeft voor- en later beschermheer geworden is van kinderen, ongetrouwde vrouwen, kooplieden en zeelui. Ziet u de parallel naar de huidige viering van Sinterklaas?? Kinderen, Kooplieden (kadootjes) en Zeelui (de stoomboot). Het feest zoals wij dat nu vieren is op die
pijlers gebaseerd. Natuurlijk zou het mooier zijn
als 5 december inhield dat alle welvarende kindjes
van Nederland en België hun speelgoed aan Sinterklaas zouden schenken, zodat hij het aan minder
welvarende kindjes kon geven. Maar wie ben ik om
deze oude traditie te herschrijven?!
Het feest gaat over geven en ontvangen en hoe
een ieder dat invult is persoonlijk. Drie maanden
geleden was het misschien de bedoeling om er een
paar honderd euro tegen aan te gooien, maar nu in
deze financieel moeilijke tijd, zal het voor een heleboel kinderen een stuk minder zijn. Toch gaat
het bij de kinderen uiteindelijk niet over wat ze
krijgen maar wat u ze biedt. Omkleedt u de situatie met mysterie en gezelligheid of met het klinische geven en er niet meer naar omkijken? Ik kan
me de pakjesavonden thuis in elk geval nog goed
herinneren.
Kinderen komen er vanzelf achter dat wat ze zien
niet is wat het lijkt. Maar om dan te zeggen dat
Sinterklaas niet bestaat..... Nee, zeg dan dat hij
niet meer leeft en dat we elk jaar te zijner nagedachtenis een mooi kinderfeest vieren.
Sundaygirl

Stadsplein is een uittreksel van onze
website
www.stadaantharingvliet.nl
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

De Bolder goedgekeurd
Op maandag 17 november 2008 kwam de Keuringsdienst van Waren onverwacht bij de Bolder om een
steekproef te doen.
Natuurlijk waren alle medewerkers in de winkel erg
benieuwd naar het resultaat en ook wel een beetje
gespannen, want het zou toch allemaal wel goed zijn?
Na drie kwartier alles bekeken te hebben en alle temperaturen gemeten te hebben, gaf de medewerker de
uitslag: Alles was prima in orde en hij vond het erg
netjes en schoon!
U begrijpt, dat we, toen hij weg was, met z'n allen
een polonaise door de winkel gehouden hebben. Als
die man op dat moment binnen was gekomen, zou hij
het maar een raar zootje gevonden hebben.
Een winkel, die de complimenten krijgt van de Keuringsdienst van Waren mag er wezen, zeg nou zelf.

‘t Vogelnest
CAMPING EN STACARAVANHANDEL
Familie D. Vogelaar
Oostmoerse scheidweg 2
3243 LD Stad aan’t Haringvliet
Telefoon (0187)-611252
Fax (0187)-612624
bgg: 06-53204887 / 06–10124686
www.campinghetvogelnest.nl
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Op bezoek bie mun zustur
Kwas un paer daegen bie mun zuster op veziete. Ze is un tieje geleje verhuusd naer un aar huus.
Un senioreweunien hiet dat noe, vroegur zeije ze un bejaerdeweunieng mar dat mag je niet meer zaage.
Ze heit noe allus geliekvloers zak mar zaage.
Jae as je daer naer kiekt buuten vroegur, dan is ut van alle gemakkun voorzien in tis aak wat waerd dat je
geen trappun meer hoeft te klimmun. Vroegur moste we un steil houte trappie op naer de zoldur waer we
mit me kaare sliepe. Niks geen kaemertjes mar un ope zoldur je keek zo tegun de dekpannen an. Hut was
tur koud in de wintur in as hut in de wintus sneeuwde dan lag tur aak sneeuw op je bed.
Ze heit un mooije keukun mit un ingebouwd gastel de luchies worre mit un ofzuugkap weggezoge.
Moedur dee vroegur kooke op un paer peteroliestellen in de lusse in dan stoenk hut hele huus naer datgene
je ant kookun was in near peterolie.
Ze heit dur aak centrale verwaremieng, druk op de knop int wordt overal waarm. Dat is arus dan vroegur
toen moste we elleke dag de kachgul an maeke mit un krante in kachelhoutjes, in as die dan goed brande
konde de kolun dur op, dan duurde nog un tiedje voordat hut in de kaemur waarm was.
Un prachtege douche wear je aak geliek waarm waetur heit, das wat arus dan dat je op vriedagavoend om
de beurte in de keuken in de teile mocht. Moedur dee dan un ketel waarm waetur kooke op hut gastel in
daer most je hut mee doen. As dun lesten in de teile gieng kreeg die dur nog un beentje waarm waetur bie
ut de ketel.
Zo heit ze nog meer diengen die heel arus binne dan vroegur, mar daer zalk de volgende keer wat ovur
vertelle.
Allemaele mar weer de groete van Jan van 't Hoekie

Stadse dag 2009
In 1359 verkoopt Aleijd van Putten een stukje gors aan Jan van Heenvliet en in die bewaard gebleven akte wordt Stad voor het eerst op schrift genoemd. In 2009 is dat 650
jaar geleden en daarom willen we de Stadse Dag dan wat grootser aanpakken.
Op de dag zelf willen we 's morgens op veler verzoek weer de bevolking de kans geven hun
hobby's op locatie te tonen door middel van een route langs de mooie tuinen, de verzamelingen,
hondendemonstraties, handvaardigheidproducten, muziek-, kook- en vertelkunst en het dorp opluisteren met foto’s rond het thema "oud en jong".
's Middags houden we het centraal op de Voorstraat met weer foto's achter de ramen en wat
kraampjes van verenigingen en creatieve bewoners. Ook zijn er weer optredens van dorpsgenoten, bijvoorbeeld door muziek, straattoneel of demonstraties. Er zal ook iets voor de kleine kinderen gebeuren. We proberen in de Ark historische films over het dorp te vertonen en aan het eind
van de middag een concertje in de kerk te houden.
De stikzakmaaltijd zal nu in de Voorstraat plaatsvinden en beter aangekondigd worden. We hopen
dat mensen hun eten meenemen en uitwisselen met andere Stadtenaeren. We beloven geen harde muziek onder het eten te laten horen, maar misschien wordt er wel een verhaaltje verteld.
De avond staat in het teken van het historische klank- en lichtspel dat we op de Kaai willen opvoeren met hulp van vele dorpsgenoten, die we de komende tijd zullen benaderen. Het zal niet
erg veel tijd kosten om er aan mee te doen want het geluid wordt van te voren opgenomen en u
hoeft uw tekst dus niet van buiten te leren. Het gaat vooral over het leven op de Kaai vanaf 1914
tot 1923.

Auto Diepenhorst
Het adres voor een
betrouwbare en betaalbare
occasion.
Molendijk 62a
3243AM
Stad aan het Haringvliet
www.autodiepenhorst.nl
06-47474779

We zoeken ook mensen die mee willen
doen met de organisatie van die dag zoals het helpen met stoelen neerzetten,
banken plaatsen en hand- en spandiensten verrichten.
Daarnaast willen we dit jubileum aangrijpen om verhalen uit en over het dorp
vast te leggen voor ons nageslacht en
daarvoor mensen enthousiast te maken.
In het volgende artikel kunt u over dit
alles meer lezen.
Voor inlichtingen, opgeven om met iets
mee te doen of adviezen kunt u terecht
bij Herman Maas, Molendijk 4,
Tel: 611972.
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Maandagavond 8 december was er in het Trefpunt een avond voor de inwoners van Stad om mee
te praten over de toekomstvisie die de gemeente heeft opgesteld. Hoewel er soms stevig werd
gediscussieerd in de goed gevulde zaal, waren de aanwezigen het opvallend vaak zeer met elkaar
eens.
Door Wilco Blok
De gemeente Middelharnis wil graag met de bewoners in gesprek over de toekomst, en doet dat door de bewoners te betrekken bij het formuleren van een toekomstvisie. Een toekomstvisie waarin een denkrichting is geformuleerd waar de
gemeente het beleid op wil baseren. In een eerdere avond is een ieder gelegenheid gegeven om zijn of haar mening te
geven over hoe de gemeente Middelharnis er in 2020 uit zou moeten zien. Daarna heeft de gemeente een toekomstvisie
geformuleerd en dat werd de 8e december besproken.
Met name ging het om de dilemma’s die naar aanleiding van de toekomstvisie zijn geformuleerd. De dilemma’s waren opgesplitst in drie groepen: de kleine kernen, de ontwikkeling van Sommelsdijk/Middelharnis en Goeree-Overflakkee in het
geheel. Na een introductie konden de aanwezigen in kleinere groepen van gedachten wisselen over de dilemma’s. Moet er
meer recreatie komen en mogelijkheden voor watersport of komt dan de zondagsrust in het geding? Willen we wel een
recreatief centrum, jongeren centrum en cultureel centrum in Middelharnis? De meeste aanwezigen hadden er geen bezwaar tegen dat er meer de nadruk op toerisme en recreatie wordt gelegd, maar het moet niet het enige punt zijn waar de
economie op drijft: dat maakt kwetsbaar. De zondagsrust hoeft geen probleem te vormen omdat de meeste toeristen hier
juist voor de rust komen. Meer natuur was niet veel behoefte aan: “landbouwgrond is ook natuur” en “ suikerbieten leveren meer zuurstof dan bos”, zo werd er in de zaal opgemerkt. Daarnaast werd opgemerkt dat natuur naast akkerland niet
prettig is: meer onkruid en minder mogelijkheden van bestrijdingsmiddelen.
Wat betreft het beleid van Goeree-Overflakkee werd er gesproken over het verdubbelen van de rijbanen van de N57 en
N59: elke ochtend en avond is het file, in de vakantie ook overdag. Niet iedereen kon zich in deze oplossing vinden: vier
banen aansluiten op een andere weg geeft weer het effect van een trechter en dat verplaatst de file alleen. Voordeel is wel
dat Goeree-Overflakkee aantrekkelijker wordt voor toeristen.
Aan het eind van de avond werd de onvermijdelijke vraag gesteld: hoe nu verder? In februari komt de toekomstvisie in de
raad en wordt er over gedebatteerd. Daarna wordt de toekomstvisie definitief vastgesteld. Dan zullen de plannen worden
uitgewerkt tot concrete plannen en waar mogelijk worden gerealiseerd. In 2020 zullen we zien wat er van terecht is gekomen. De meeste bezoekers waren het na afloop het er wel over eens dat het een goed idee is geweest om als burgers en
bestuurders met elkaar samen te werken aan de toekomst en daarover in gesprek te gaan.

Film- en fotobeelden uit verleden en heden
Op zaterdag 13 december 2008 zal in de kleine
zaal van het Trefpunt in
Stad aan 't Haringvliet een
dvd-presentatie worden gehouden.
Aanvang 14.00 uur.
Toegang gratis.
Getoond zal worden: Bedrijfspresentatie van
Maliepaard Bloembollen B.V. uit Stad (recente
film). Na de pauze, waarin koffie wordt geschonken, zullen nog twee dvd's worden getoond: "Stad vroeger en nu" en "Boerendag"
waarin het dorsen te zien is zoals men dat in
het verleden deed.
Een kleine bijdrage in de kosten van zaalhuur
etc. wordt door de organisatie
(Kees Braber en de gebrs. Maliepaard)
op prijs gesteld.

Dorpsgroep Stad
Woensdag 17 december:
kerstknutselen
In het Trefpunt 13.30 uur

Vrijdag 19 december:
Kerstboodschappenbingo
In het Trefpunt
Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

