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“Losbol in Stad”
Rien Brinkman en vele andere helpende handen uit Stad
aan 't Haringvliet helpen Desiré Haverkamp een enorme
"losbol" te maken voor de Keukenhof. De afgelopen week is
er non-stop gewerkt om deze tulpenbol van 2 meter in
doorsnede op tijd af te krijgen.
In augustus 2008 schreef Desiré Haverkamp zich via het
Amsterdams Beeldhouwers Kollectief in voor een tentoonstelling op de Keukenhof. "Elk jaar organiseren ze zo'n tentoonstelling. Oorspronkelijk wilde ik vele paraplu's aan elkaar naaien tot één grote bol", zo vertelt Desiré. "Ze waren
echter bang dat dit teveel wind zou vangen en dat werd
niet zo'n goed idee bevonden, dus ik moest iets anders verzinnen. Omdat het thema van dit jaar 'feest' was, omdat
het Keukenhof 60 jaar bestaat, kwam ik op 'uit je dak/bol
gaan' ofwel een 'losbol'."
Mede door een beperkt budget en het probleem van de
juiste materialen vinden, kwam dit niet direct van de grond. Desiré geeft ook keramiekles in onder andere
Utrecht en de dochter van Rien Brinkman volgt hier lessen. Zij kwam met het voorstel om haar vader de bol
met wilgentenen te laten vlechten. Het eerste model leek nog veel te veel op een mand, maar al snel leek dit
plan te werken.
Vanaf begin dit jaar tot moment van schrijven zijn ze druk in de weer om deze bol af te krijgen. En dat is
veel werk, want de bol moet 1 meter 80 hoog en 2 meter breed worden! Desiré is dan ook heel erg blij met
alle hulp die ze krijgt vanuit het dorp. "Het is echt geweldig dat we deze bol in een echte bollenschuur mogen maken en iedereen uit Stad aan 't Haringvliet helpt met allerlei hand-en-spandiensten. Ik logeer nu ook
bij de familie Brinkman en vanuit mijn eigen kamer heb ik een heel mooi wijds uitzicht. Ik wil bijna niet meer
terug naar Utrecht!"
Toch zit het er inmiddels bijna op. Desiré is nu zelf bezig met een stof (organza) in de bol te weven, waardoor het eruit ziet alsof je naar bollenvelden kijkt. Op 11 maart 2009 tussen 9 en 10 uur 's morgens wordt
de bol opgehaald door de Keukenhof en daarna is dit kunstwerk uit Stad vanaf 18 maart tot eind mei 2009
te bezichtigen in de Keukenhof.

De poffertiespan
Als ventje van un jaer of tien speulden we veul met are jonguns op hut gors. Op un keer sprake we of om
aak us poffertjes te gaen bakken. Allemaele moste dan van thuus iets mee nemen. De één un fles maalk,
de andur blom, enz. enz. Zaalf most ik un poffertjespan meeneme.
Wielle hadde thuus un prachtege poffertiespan, in die had ik vast niet gekrege als ik hut aan mun moeder
had gevraegd. Dus hak gewacht tot de kans dur was, in toen de poffertiespan uit hut gootsteenkassie gepikt.
Toen we allemael mit onze buit bij mekare ware, most ter eerst un soort oventje gebouwd worre.
Eerst wiere dur wat steenun gezocht, dan wier dur un kuul gegraeve in daer omheen de stenen geleid, zodat
daer de poffertiespan op kon staen. Vervolgens wiere dur draage takkun opgezocht die in hut kuultie geleid
wierre.
En wier dur beslag gemaekt, in mit un stik in brand gestoke pepier de takken an gestoke in dan kon hut
bakken in de pret beginne. Iedereen bakte z'n eige porsie pofferties in netuurluk wier daerbie heel wat of
gekaekuld zo van: "schiet us un beetje op in ... noe is hut mien beurt en ... ze binne al lang gaer." Enfein,
joe kent dat wel.
Netuurluk zat je meer zand dan pofferties naar binnen te waarekun, mar dat mocht de pret niet drukke, je
voend ze toch overheerluk. Toen hut eetfestijn was ofgelope, in ik naer de oenderkant van m'n poffertiespan
keek, was die roet in roetzwart. Die kon ik zo niet mee naer huis neeme.

Vervolg op blz.2
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Ik besloot die panne op hut hoad schoon te maekun. Mar as je op ut hoad stoend mit laeg waetur dan kon je
dur niet bie. Gelokkug had ik un stikkie touw bie mun. Ik boend hut eene eind van hut touw an de steele van
de poffertiespan vast en liet de pan toen voorzichtig in het water zakke. In haelde ik steeds de panne op in
neer om zo mit "plompen" te proberen de pan schoon te kriegun.
Toen ik daer un tiedje mee bezig was in hut touw omhaag trok, gleed de steel uit hut touw in jawel ... weg
poffertiespan. Ik zag de panne, tot m'n grote schrik, nog net naar de boom van hut Haeringvliet dwarrele.
Noe, het is daer zeker zo'n 5 metur diep, dus de poffertiespan kon ik wel gedag zaage!
Thuus durfde ik niks tegun m'n moedur te zaagun, bang voor un pak ransel. Toen mun moedur de poffertiespan zocht omdat ze pofferties voor oens wilde bakke hak aan nog mee helepe zoeke, mar netuurluk zoender resultaat. M'n moedur snapte dur niks van en zei steeds: "Waar kan die poffertiespan toch gebleve weeze?"
Pas jaerun laeter, in ik al getrouwd was, hak ut mar verteld. Vermoedeluk leit die poffertiespan nog steeds
op de boom van hut Haeringvliet, dus as je um tegun komt dan weet je noe van wie die is.
Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie

Nieuwe ambtsketen voor onze oudoud-burgemeester
Op 19 februari 2009 nam Greet Hommes
afscheid als burgemeester van Middelharnis. Bij deze gelegenheid kreeg zij
van ons dorp het Stadse erelint. Tevens
werd ze benoemd tot "burgeroma van
Stad" en kreeg daartoe een button. Verder kreeg ze van de culturele kring een
roodgele Stadse bril.
Ook de peuters van Stad volgden de actualiteit in onze gemeente. Ze hoorden dat die
mevrouw met de mooie bril en die zilveren
ketting ons gaat verlaten en daarom haar
ambtsketen moet inleveren.
Dat vonden ze zielig en daarom hebben ze een nieuwe ketting voor haar gemaakt in roodgeel
Stadse kleuren.
Deze nieuwe ambtsketen werd door de "Stadse Burgemeester" Piet Diepenhorst omgehangen. Bijzonder van
deze ceremonie was dat Piet voor het eerst de originele burgemeestersketting van Stad mocht dragen die
sinds de herindeling van 1966 in het museum wordt bewaard.

‘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
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5 september: De Stadse Dag
Op de zaterdagmorgen van 5 september van 10 tot 12 uur willen we net als de eerste keer weer mensen
uitnodigen hun hobby te tonen en hebben daartoe een route ontworpen door het dorp die je op ieder gewenste plaats kunt starten en waarbij je vele locaties met zeer diverse zaken kunt aandoen. Twee weken
voor 5 september komt er een extra Stadsplein uit met informatie over de deelnemers en tevens over het
Kaaispel. Voor mensen buiten de route die met iets mee willen doen hebben we twee overdekte locaties
waar u uw kunsten of hobby’s kunt vertonen.
De fiets- en looproute loopt vanaf de molen via de Boomgaardreef naar de Oranjelaan en de Kerkstraat en
vandaar via de B.Sterkstraat en de Zeedijk naar de Kaai en op Zeedijk 38 de tuin van de familie Baumann.
Dan via de Vrouwtjesweg en de B.van Brienenstraat naar de gymzaal en dan via het bos en het erf van Philipsen naar de Dijkhof naar Greta van Dijk met haar Oranjecollectie en dan naar Molendijk 60 en weer naar
de molen.
Onderweg zullen er plekken zijn waar u iets kunt drinken en eten.
Opgeven om mee te doen kan bij Petra Diepenhorst, Boudewijnstraat 1 en Herman Maas, Molendijk 4.
De middag is er op de Voorstraat van alles te doen en te zien, kunt u in de Ark naar DVD’s van vroeger kijken en om 16.15 uur naar een concert in de NH-kerk luisteren waar ook Soli Deo Gloria aan zal deelnemen.
Vervolgens is er een stikzakmaaltijd in de Voorstraat en om 20.30 uur begint het klank en lichtspel op de
Kaai.Dorpsgroep:

Auto Diepenhorst

Oproep ten behoeve van hoor-en kijkspel
op de Kaai op 4 en 5 september.

Het stuk speelt van 1914 tot 1923 en
Het adres voor een
betrouwbare en betaalbare daarom zoeken en maken we kleding uit
die tijd.
occasion.
Molendijk 62a
3243AM
Stad aan het Haringvliet
www.autodiepenhorst.nl

Omdat er soldaten in voorkomen, zoeken
we oude zwachtels, die we groen kunnen
verven.
Voor de kinderen en arbeiders zoeken we
oude klompen.
Heeft u deze spullen of wilt u helpen bij
de voorbereidingen, neem dan contact op
met Herman Maas, molendijk 4,
Tel:611972

Dorpsgroep:
Op 21 maart is er om 13.30 uur Jeugdtoneel uit Nieuwe Tonge en om 20.30 uur Lentedisco.
Op 3 april is er om 20.00 uur breien en beppen, waar u uw handwerk of knutselgereedschap meeneemt en
gezellig kunt bijpraten.
Op 8 april is er een creatieve middag voor ouderen.
23 maart: voorlichting dijkverzwaring en overgang bij de sluis:
Op 23 maart is er tussen 17.30 en 21.00 uur een inloopavond in het Trefpunt van het Waterschap met voorlichting over de dijkverzwaring tussen Stad en Den Bommel. We willen graag dat er bij die werkzaamheden
ook iets gedaan wordt aan de overgang van de dijk bij de sluis. Het huidige trapje is ongeschikt voor rolstoelen, rollators en kinderwagens en ook hun gebruikers moeten kunnen genieten van het mooie uitzicht vanaf
Stad over het Haringvliet. Tevens is het pad vanaf de dijk naar jachthaven Atlantica meestal niet begaanbaar
door de modder en ook daar zou een oplossing voor gevonden moeten worden. We roepen alle stadtenaeren op naar deze bijeenkomst te komen en betaalbare suggesties te doen over een oplossing voor dit probleem.
3 april: trapveldje in het Stadse bos:
Bij een enquête onder de jeugd bleek er behoefte aan een trapveldje op de weide in het Stadse bos en de
gemeente wil daar graag aan meewerken door samen met ouders een stuk frequent te maaien en daar twee
doelen te plaatsen. Deze zullen op vrijdagmorgen 3 april worden neergezet. We hopen dat de hondenbezitters het gemaaide stuk willen ontzien en hun honden elders in het bos uitlaten.
30 april: Koninginnendag
Zie ook http.//oranjeverenigingkoninginbeatrix.blogspot.com
Programma: ontbijt met de buren zelf regelen.
Mooist versierde huis kan 100 Euro winnen.
10-12 uur jeugd: fietsen versieren,schilderen op echt linnen, schminken en van 10-16 uur spulletjes verkopen op de vrijmarkt of daar optreden.
De vrijmarkt op de Voorstraat is ook voor de volwassenen en u treft er ook kraampjes met hapjes en drankjes, muziekoptredens en spelletjes voor jong en oud. Voor de bejaarden is er een jeu de bouleswedstrijd.
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Computer
Tegenwoordig niet meer uit het
huishouden weg te denken.
Waar vele jaren geleden bijna
een heel huis aan ruimte nodig
was om één computer te herbergen, zijn de computers nu
nog geen liniaal lang en een
paar centimeter dik.
Ik heb bewondering voor de
technologie en de snelheid
waarmee dat gaat. Vandaag
ontdekt, morgen alweer passé.
De kleuters krijgen de beginselen van het computergebruik al
op school. Tegen de tijd dat ze
naar de middelbare school
gaan, geen loodzware rugtas
met boeken en schriften, maar
een laptop geleased via school.
Ik zal dus moeten opletten om
ze bij te blijven.
Maar goed, ik ben zelf een gretig gebruiker van de pc en zijn
mogelijkheden. Spellen, internet, studie, contacten en zelfs
onze bankzaken regel ik via dit
wonder.
Ik herinner me nog goed dat
mijn vader thuis kwam met een
computer van zijn werk. Oranje
of groene letters op een zwarte
achtergrond. Nu lach je er om,
maar toen was dat echt bijzonder. Ik heb nu zo'n super dun
beeldscherm bijna nog groter
dan de tv.
Toch hoor je steeds meer dat
diezelfde pc voor grote moeilijkheden zorgt. Want de wereld
komt nu echt tot in je huis.
Waar de tv stopt, gaan zaken
als internet vele stappen verder. Online gokken, online kopen, kredieten aanvragen zijn
dan nog wel te begrijpen en
met algemene gevaren.
Maar ook je gezin kan gevaar
lopen. Idioten, die via MSN of
Hyves in de wereld van je kind
of soms in die van jou proberen
te komen. Pesterijen van kinderen onderling via MSN. Relaties
die stuk lopen omdat je via een
site iemand anders ontmoet,
die zeker op afstand er een
stuk beter uitziet dan je huidige
partner.
Toch wegen de nadelen niet op
tegen de voordelen. Ik ben alleen erg benieuwd wat de volgende grote ontdekking op het
gebied van communicatie zal
zijn.
Sundaygirl

Gezocht:
Mensen, die
willen collecteren voor de
hoofdstichting
in
februari 2010.
Opgeven bij
Greet Maas,
Molendijk 4,
tel:611972.

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

