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Zomer 2009

Stadse dag 2009
De Stadse Dag 2009 valt dit jaar op zaterdag 5 september
en zal, vanwege ons 650-jarig te boek staan, wat
grootser worden gevierd.
In het streekarchief zit de acte uit 1359 waarin Aleijd van
Putten het gors "die Stadt" verkoopt aan Jan van
Heenvliet en dat was de eerste keer dat duidelijk ons
dorp op papier genoemd wordt. Vanwege dit jubileum
hebben we het Stadse wapen, dat van de familie van
Wittenhorst komt, tijdelijk uitgebreid met de leeuw van
de familie van Bronckhorst. Dit wapen gebruiken we dit
jaar voor de T-shirts en postzegels.
De dag begint van 10-12 uur met een kijkroute door het dorp.
Men maakt een rondgang vanaf de molen, via de Oranjelaan,
het Anker, Burgemeester Sterkstraat, Kaai, Vrouwtjesweg,
Stadse bos, Molendijk 12 en Dijkhof weer terug naar de molen.
De fiets/wandeltocht is op ieder punt te starten en gaat langs
mensen met een hobby die daar enthousiast over kunnen
vertellen en/of iets demonstreren. Zo ziet u ondermeer
postzegels, cactussen, oude fototoestellen, tuinen, een
rommelmarktje, briefkaarten, teksten van Mel Dale, honden- en
paardendemonstraties. Ook komt U daarbij allerlei dorpsgenoten
tegen. In de hal achter Molendijk 60 zullen werken van
Jan Roedoe en zijn leerlingen te zien zijn. Ook het Anker staat
open voor bezichtiging van handenarbeid door de Stadse
bevolking en u kunt zich nog opgeven bij Herman Maas, tel:
611972 als u ook iets op deze route wilt tonen aan uw
medeburgers.
Om 14.00 uur begint in de Voorstraat de tentoonstelling van
oude foto's. Achter de ramen staan foto's van mensen met hun
oude pasfoto op hun buik en zullen we tevens wat boeren tonen met het T-shirt "Boer zijn, is mooi man".
Tijdens deze middag zullen er wat optredens zijn van ondermeer de gym, een verhalenvertelster, een poppenkastspeler en onze troubadour en mag iedereen die dat wil in historische kleding rondlopen. Er zijn kramen van Troefmarkt de Bolder, de zending, Anja Jousma en Broer Driesse. In de Ark vertonen Kees, Jan en
Jaap weer historische DVD's over ons dorp en om 16.30 uur begint in de NH-kerk een concert van
Soli Deo Gloria met begeleiding van orgel en fluit. Drinken is weer verkrijgbaar in de brandweerkazerne.
Na het concert is de traditionele stikzakmaaltijd, deze keer in de Voorstraat.
Men kan zelf eten meenemen of wat bij Broer Driesse in zijn kraam kopen.
Om 20.30 uur begint op de Kaai het historische spel "Overleve", waarin we een stukje geschiedenis van ons
dorp laten herleven.
Kaarten à € 2,50 voor het historische klank– en lichtspel zijn vanaf 1 juli te koop bij:
Gert Vink, Vrouwtjesweg 45 en bij Herman Maas, Molendijk 4.

Donderdagavond 3 september zal er een generale repetitie zijn en de opvoeringen zijn op
4 en 5 september. U krijgt voor de Stadse Dag nog een uitgebreid programmaboekje in de bus.

Pagina 2

Stadsplein Zomer 2009

Cogito
Politiek is niets voor mij. Ik ben daar niet
goed in. Ik heb wel eens een sporadische
mening, maar met een paracetamolletje
en even aanzien zakt dat dan doorgaans
vrij snel weer af.
Wie al een mening heeft, hoeft niet
meer na te denken, is mijn gevoel. En
als je niet meer nadenkt, is het einde
snel zoek. Dan komen je angsten en je
stresshormonen omhoog en voordat je
het weet, wil je iemand pijn doen.
Sinds de oertijd proberen wij onze angsten te verjagen en cultuur is niets anders dan het scheppen van een veilig en
menselijk thuis, waar je niet bang hoeft
te zijn. Bij ons is het veilig; zoiets.
Onze cultuur is ons allersterkste wapen
tegen onze angst. En voor wie onze
cultuur niet begrijpt ... moeten we dus
geen angst voelen! Dan hadden we net
zo goed barbaren kunnen blijven.
Hadden we helemaal geen cultuur hoeven uit te vinden. Maar angsten zijn helemaal hip tegenwoordig. Angst voor Marokkanen, angst voor godsdienst, angst
voor andere mensen die een mening
hebben.
En dat blijkt dus in stemhokjes. Zelfs in
Stadse stemhokjes wordt gestemd op
iemand die alleen voor zijn eigen vrijheid
is en bang voor de vrijheid van anderen.
Toch angst! Snapt u dat? En wat moeten
we daar nu mee? Moeten we dat analyseren, beamen, belachelijk vinden,
toejuichen of al die angstige stemmers
beschimpen? Geen van allen, denk ik.
Meningen en angst, daar winnen we
niets mee. Emotie en gevoel, daar moeten we het van hebben. We moeten iets
voor hen voelen. Als ze bang zijn,
moeten we met hen meevoelen. Ze zijn
niet slecht of kwaadaardig, ze zijn bang.
Dat mag best, dat is menselijk. Wees
dus niet bang voor hen.
Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde.

Nationale Straatspeeldag

Er viel heel wat regen op woensdagmiddag 10 juni 2009,
de nationale straatspeeldag ... maar dat de middag in het water
gevallen zou zijn was helemaal niet het geval. In tegendeel,
omdat de temperatuur prettig bleef was de regen en de
nattigheid een bron van veel vermaak voor de Stadse Jeugd.
Er waren verschillende activiteiten: een luchtkussen, minivoetbal,
skelterparcours, water spuiten onder leiding van de brandweer,
de politieauto waarin de kinderen mochten kijken en zitten.
Ook was er een buiten tentoonstelling van tekeningen.
De Dorpgroep had steun gekregen van ongeveer 15 leerlingen
van de R.G.O. die als onderdeel van hun maatschappelijke
oriëntatie steun verleenden. Natuurlijk deden zij ook zelf mee
met onderdelen, wat de sfeer ten goede kwam in de natte
omgeving …
Met gezellige muziek en een tent voor versnaperingen en limonade en niet vergeten een extra partytent als schuilplaats, heeft de
Dorpsgroep ervoor
gezorgd dat vanavond in veel gezinnen de wasmachine vermoedelijk zal draaien om
al het natte goed
weer schoon en
droog te krijgen.
Kijkend naar de
gezichten van de
kinderen en de
vaders en moeJoost ders die er bij waren zal dat niet
zo'n groot
probleem zijn!
Navraag bij Woongoed Flakkee wees
uit,dat er nog niets definitiefs te melden
valt over het tijdstip van bouwen op de
Stadsplein is een uittreksel van onze website
locatie koelhuis.
www.stadaantharingvliet.nl
Dat er gebouwd gaat worden, is wel de
bedoeling en ook, dat het koelhuis nog
Deze Stadsplein is voor U
voor de bouwvakvakantie verder gesamengesteld door:
sloopt gaat worden.
Marja van der Stok
Zo gauw er meer te vertellen valt, zal
en
de bevolking van Stad aan ‘t Haringvliet
Greet Maas
ingelicht worden.
Voor eventuele reacties,
De redactie van StadsWeb zit er
advertenties en mededelingen kunt U ons bellen.
bovenop!!!!!!!!
612040/611972

Nieuwbouw?
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Un weekie weg
Kwas even ut durp uut, dat beurt niet zoveul. Noe dat komt zo mun jongste zuster weunt al un mienke
jaeren an de overkante in die zeit eleke keer wanneer kom je noe us bie mun kiekke. Dus hut most ter mar
us van komme.
Ik zag eleke keer tegen de lange reis op mar dat viel reuze mee. Je ken noe zo mit de bus van hut eiland of
in dan op Zuudplein ovur stappe naer hut Centraal Stasjon.
Mar wat un gedoe om un kaertje te kaapen. Kiek de meeste maasun ha zoon plestiek kaertje waermee ze
geld uut de muure kriege of un kaertje kenne kaape. Mar ik ha zoon dieng niet, ik ha allus nog in mun
portemenee in de rest in de ouw sokke thuus. Ik mot niks van die bankun ha, je ken dur je geld wel
makkeluk brienge mar moeluk vandaen haele. In weet joe wat ze dur allemaele mee uutspooke.
Dus dear stieng in op Centraal Stasjon mit un portemenee mit geld voor wel vuufentwintig kaerties mar ik
kon ze naregus kaape. Gelokkug was tur un vriendeluk maans die me uutlei hoe dan allemaele waarukte.
Toen die begreep dat ik niet zoon plestiek kaertje had was tie bereid om mit zien plastiek kaertie
treinkaerties te kaapen in ik kon hut geld zo an um geeve. Dur binne toch nog aerdege maansun an de
ovurkant.
Mar dan bin je dur nog niet, toen most ik naer ut peron waervan de trein vertrok, noe eer ik daer was
angekomme waare dur al twee treinen voorbie. Gelokkug komme dur meer op un dag dan op Stad, dus ik ha
mar netjus gewacht op de volgende. Mun zustur die oens van hut stasjon zou haele wier al ongerust omdat
we un uur laetur ankwamme dan ofgesproke was.
Mar goed we binne dur toch gekomme, toen we nae un week terug gienge heit ze oens mar mit de auto tuus
gebrocht, al dat gedoe is niks voor oens. Hut zal noe wel even duure voordat ik weer us near mun zustur
gae, wielle doen ze noe mar belle, das veul makkelukur. Vroegur maekte je mit de boot in de trem un
wereldreis, mar noe nog mit al dat gedoe.
Dan hei je un portemenee mit geld in dan ken je nog niet komme waer je weeze wil.
Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie

Volleybalnet
Op verzoek van de werkgroep "jeugd" van Stad
op Stelten is er vandaag op ons strandje een
echt volleybalnet geplaatst.
De medewerkster wijk- en kerngericht werken
van de gemeente Middelharnis heeft hier erg
haar best voor gedaan en dat heeft dus nu zijn
vruchten afgeworpen.
We hopen, dat er veel gebruik van gemaakt zal
worden en dat zo de sportiviteit van Stad nog
verder vergroot zal worden.

‘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

Gevraagd
Razende ronddwalende reporter, die alles opmerkt in Stad aan ‘t Haringvliet
en wil verslaan doormiddel van een boeiend verslag op onze website.
Het enige wat je moet kunnen is enthousiast vertellen; taal-of spelfouten geeft niets, want voor
het op de website komt wordt het nog daarop nagekeken.
Voel je hier iets voor of heb je vragen, laat het ons weten via info@stadaantharingvliet.nl
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Naar Tiengemeten
Na het enorme succes van afgelopen jaar zullen
ook dit jaar weer verschillende veerdiensten in de
vaart worden genomen. In het weekend van 11 en
12 juli 2009 starten de veerdiensten Stad aan 't
Haringvliet - Tiengemeten én Middelharnis
(Tiengemeten) - Hellevoetsluis.
De veerdiensten zijn mede mogelijk gemaakt
dankzij bijdragen van de gemeenten Middelharnis
en Hellevoetsluis, het ISGO en het Recreatieschap
Haringvliet.
Op zaterdag 11 juli 2009 is om 10.00 uur de
eerste afvaart van de veerdienst
Stad aan 't Haringvliet naar Tiengemeten.
De afvaartdagen van deze veerdienst zijn
woensdag, zaterdag en zondag en de vaartocht
duurt ca. 45 minuten.
De vertrektijden van Stad zijn: 10.00, 12.00,
15.00 en 17.00 uur op alle drie de dagen.
De vertrektijden van Tiengemeten zijn: 9.00,
11.00, 14.00 en 16.00 uur.
Duur is het niet, want u betaalt per enkele vaart
voor een volwassene 5 euro, voor een kind onder
de 12 jaar 2,50 euro en voor een fiets ook 2,50
euro. Kaarten kunnen (beperkt) vooraf worden
gereserveerd via de VVV in Middelharnis op
telefoonnummer 0187 - 48 48 70. Reserveren is
zeker voor een groep erg aan te raden.
U kunt ook op de bonnefooi naar de haven komen,
maar dan geldt: wie het eerst komt, wie het eerst
maalt en vol is vol en mensen, die gereserveerd
hebben, gaan dan voor.
Aan boord kunnen 20 personen.
Vorig jaar zijn al een heleboel mensen op deze
manier naar Tiengemeten gegaan en bijna allemaal waren ze erg enthousiast. We hopen dan ook
op een erg mooie zomer, zodat er weer veel mensen kunnen genieten van een vaartocht en een
leuke dag op het mooie eiland Tiengemeten.
De complete dienstregeling en prijzen voor de
beide overtochten zijn terug te vinden op
www.zuid-hollandse-eilanden.nl.
De veerdienst vaart tot en met
zondag 23 augustus 2009.

Fotowedstrijd
U gaat deze zomer met vakantie? Neem dan de
camera mee en doe mee met de fotowedstrijd!
Of u nu vakantie viert in Limburg, de Sahara, op de
Zuidpool of gewoon op het Stadse strand: ongetwijfeld gaat de camera mee. Doe mee met de fotowedstrijd en stuur uw ontroerende, humoristische,
indrukwekkende of bijzondere vakantiefoto's
(maximaal 3 per persoon, in hoge resolutie) naar
info@stadaantharingvliet.nl.
De uiterste inzenddatum is 7 september 2009. Een
vakkundige jury gaat de ingestuurde plaatjes beoordelen en de winnaar krijgt naast eeuwige roem
een leuke prijs.

Auto Diepenhorst
Het adres voor een
betrouwbare en betaalbare
occasion.
Molendijk 62a
3243AM
Stad aan het Haringvliet
www.autodiepenhorst.nl
De RABOBANK Goeree-Overflakkee stelt jaarlijks
een aantal bedragen beschikbaar voor organisaties die zich inzetten voor het sociaal-cultureel
belang van het leven op Goeree-Overflakkee.
Dit jaar was de Stichting Stadsweb genomineerd voor
het grote aantal activiteiten, die zij afgelopen jaren
heeft ontwikkeld en uitgevoerd voor het verbeteren
van de leefbaarheid in Stad aan ’t Haringvliet.
Tijdens de ledenvergadering van de Rabobank in de
Staver hield Jan Roedoe, secretaris en penningmeester
van de stichting, een voordracht waarin alle activiteiten van de stichting aan bod kwamen. De voordracht
werd beloond met een 2e prijs ter grootte van €1500,
die bestemd is voor de aanschaf van een nieuwe
kopieermachine.
De 1e prijs ging naar het jeugdtoneel van
Nieuwe-Tonge en bedroeg €2500.
Het stichtingsbestuur dankt de supporters uit Stad, die
naar de Staver waren gekomen om de nominatie met
hun
stem te
ondersteunen.

