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URUZGAN 
 

Het is verkiezingstijd.  

Dubbel verkiezingstijd. Het kabinet is uit 

de kast gekomen en de gemeente moet 

regelmatig afgerekend worden op haar 

beleid van de afgelopen vier jaar.  

Tijd om te bepalen waar het allemaal op 

staat. Regelmatig wordt door mensen als 

Maurice de Hond en het Een Vandaag 

opiniepanel gevraagd wat ons vertrouwen 

is in de politiek. Dat is een vraag die ik 

eigenlijk nooit zo goed begrijp.  

We leven toch in een democratie? Dan is 

het volk toch aan de macht? Dan vraag je 

met die vraag toch eigenlijk naar ons 

zelfvertrouwen? 

 

Als we de gemeente niet vertrouwen, dan 

vertrouwen dus eigenlijk onszelf niet? 

Zijn wij niet de gemeente? Hoort Stad 

niet bij de gemeente? Nee? Dan wordt 

het tijd voor een gemeentelijke  

herindeling. Als we meer het gevoel heb-

ben Flakkeënaars dan Menheersenaars te 

zijn, moeten er dingen veranderd wor-

den.  

Jammer dat we nog een keer moeten  

kiezen voor een gemeente die een  

aflopende zaak is. 

 

Het gaat in de politiek om  

vertegenwoordiging. Dat merken we nu 

heel sterk.  

Mijn zoon vraagt zich af waarom zijn 

 vader de laatste week meer aandacht 

heeft voor de televisie dan voor zijn 

werk. Dus gaat hij nog meer vragen  

stellen dan gebruikelijk. "Wie zijn die 

mannen?" Dat zijn ministers.  

"Wat zijn ministers?" Dat zijn de bazen 

van Nederland.  

"En waar praten ze de hele tijd over?" Ze 

praten over oorlog. "Hebben ze ruzie?" 

Nou, sommigen willen naar de oorlog en 

sommigen willen niet meer naar de 

 oorlog. "Dan blijven de bazen die niet  

meewillen toch gewoon thuis? En dan 

mogen de bazen die naar oorlog willen er 

gewoon wel naar toe gaan. Toch?"  

In Den Haag hebben ze zestien uur  

vergaderd om tot een val te komen en 

mijn zoon van vier komt met een nog 

veel eerlijkere oplossing. 

 

Joost. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 
 
 
 

Stad aan 't Haringvliet   2010 2006 

  Perc. Stemmen Stemmen 

Kiesgerechtigden   1098 ? 

Opkomst 53,5% 587 66% 

Blanco 0,34% 2 ? 

Ongeldig 0,00% 0 ? 

SGP 13,5% 79 85 

PvdA 5,3% 31 87 

VDB 78 44,6% 261 180 

ChristenUnie 18,6% 109 96 

CDA 9,2% 54 116 

VVD 6,8% 40 69 

D66 1,9% 11 - 

Overigen 2006 - - ? 

 

Enquête 
Begin februari is op Stad aan enquête verspreid door Stad op 
Stelten naar aanleiding van de sluiting van de winkel. We zijn 
nog aan het tellen, maar de eerste conclusies kunnen we al  
trekken. 
De respons was hoog: van de 530 uitgedeelde enquêtes zijn er 
173 ingevuld ingeleverd. Dat betekent 33%. 
 
Een aantal cijfers: van de respondenten gaf 6,4 procent aan 
nooit in De Bolder te komen. Belangrijkste redenen hiervoor zijn 
het prijsniveau en het beperkte assortiment. Ruim 44 procent 
was wekelijks meerdere keren in De Bolder te vinden. Vaak voor 
een beperkt aantal producten, zoals vergeten boodschappen, 
sigaretten of brood. De andere helft van de respondenten kwam 
er wekelijks of een aantal keer per maand. 
 
Complimenten werden uitgedeeld aan de cliënten: in alle  
enquêtes is maar liefst 90 keer (van de 173 dus) de  
klantvriendelijkheid vermeld, daarnaast de gezelligheid,  
hulpvaardigheid, overzichtelijkheid en de sociale contacten met  
andere Stadtenaren. 
Uiteraard werd er ook geklaagd: over het beperkte assortiment, 
producten die op zijn, afspraken die niet nagekomen worden. 
Maar vooral het prijsniveau was voor veel mensen rede om de 
winkel op Stad te mijden. 
Op dit moment wordt de stapel enquêtes verder bestudeerd. 
Daarna wordt er een rapport gemaakt waarin alle uitkomsten 
zijn te vinden en de conclusies die uit deze enquête kunnen  
worden getrokken. Iedereen die de enquête heeft ingevuld:  
hartelijk dank! 
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Koelhuis voor Stad 
                                                                                                  Door Harry J. Goosens 

 

In de naoorlogse jaren werden in vrijwel ieder dorp op Goeree-Overflakkee koelhuizen gebouwd. 
Aanvankelijk leek de bouw op Stad aan ‘t Haringvliet, toen ook wel stedeke Stad genoemd, niet 
door te gaan omdat de grotere landbouwers over eigen koelhuisruimte beschikten. Het koelhuis 
kwam er toch dankzij een coöperatie van een aantal (jonge) agrariërs Het initiatief tot de  
oprichting kwam van de boeren Jaap Koert, Johan Mol en Adrie van den Tol. Zij hebben zich  
ingespannen voor een modern en  
doelmatig koelhuis, vooral bedoeld voor 
het bewaren van aardappelen en uien. 
Het laatst genoemde gewas werd  
namelijk bedreigd door zgn. koprot, een  
schimmelziekte die veroorzaakt wordt 
door een bacterie die de uien aan de  
buitenkant aantast. Deze gewasziekte 
komt meestal tijdens het bewaren tot 
uiting. Daarnaast werden er ook wel 
knolselderie en peen en nog wat andere 
producten gekoeld. Omdat het  
aanvankelijk niet leek te gelukken werd 
de plaatselijke Landbouwvereniging  
ingeschakeld. Hieruit de kwam het  
koelhuis officieel tot stand. In juli 1957 
werd door wethouder dhr. A. E. Soldaat 
de eerste steen gelegd. Het gebouw werd in februari 1958 officieel in gebruik genomen.  
Het koelhuis, gebouwd door de aannemers fa. Kroos & Dijkers, kostte ruim drie ton. Het  
loodgieterwerk en het sanitair werden verzorgd door het plaatselijke bedrijf van Nipius. Na de 
feestelijke ingebruikname en het in ontvangst nemen van verschillende geschenken, variërend 
van vlaggenstok tot barometer, klok en temperatuur/hydrometer, werd door de genodigden  
gedineerd in Hotel Spee in Sommelsdijk. De daar gehouden collecte voor het Rode Kruis bracht 
80 gulden op. Het koelhuis aan de Molendijk werd een coöperatie. De officiële naam was:  
Coöperatieve Vereniging Uien en Aardappelbewaarplaats Stad aan 't Haringvliet G.A.  
Adres: Molendijk 30/D/3243 AM Stad aan 't Haringvliet/telefoon: 0187-611403. 
Beheerder werd dhr. J. (Jan) Braber van het Dijkhof. 
 
Techniek en werking 

De lengte bedroeg 55 meter en de totale breedte 60 meter.  
Er waren 40 cellen en 20 ventilatoren van elk 3,3 kilowatt. Iedere ventilator kon 30.000 kub. 
lucht per uur blazen. In iedere cel kon 45 ton landbouwgewas worden bewaard.  
De verwarming gebeurde met propaangas. Achter het koelhuis stond een tank met 3000 liter  
propaangas, want er moest niet alleen gekoeld worden, maar ook gedroogd en daar was warme 

lucht voor nodig. Tijdens natte zomers 
konden graan en uien d.m.v. vijf ver-
plaatsbare gasbranders worden ge-
droogd. In natte periodes werden de 
gewassen met behulp van gasbranders 
op een constante temperatuur  
gehouden. Bij warme zomers konden 
er diepvriesmachines op de luiken 
worden geplaatst om warme lucht te  
verdrijven. Bij normale bewaring 
konden twee cellen tegelijk worden 
verwarmd.  
Bij koprotbestrijding één cel.  
Alle cellen waren afzonderlijk  
geïsoleerd.  
De toegangsdeuren waren elk twee 
meter breed, terwijl tot dan toe 1.30m 
tot 1.50m gebruikelijk was.  
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De werkgang was 10 meter breed, terwijl  
deze normaliter ca. acht meter breed was.  
In de werkgang werden perskokers  
aangebracht om het werk voor de  
onderlossers makkelijker te maken. Iets 
nieuws was dat met een ‘Unitem’  
meetapparaat de temperatuur van iedere 
cel centraal kon worden afgelezen. Elders 
werd dat nog met een thermometer per cel 
apart gedaan. Op maandag 24 februari 
1958 was het zover. Dr. W. H. de Jong van 
het Instituut voor bewaring en verwerking 
van landbouwproducten uit Wageningen  
verrichtte de officiële opening.  
 

Namens de Coöperatie sprak dhr. A.L. van den Tol. Ook de burgemeester, dhr. Chris van  
Hofwegen en de beide wethouders de heren A. E. Soldaat en D. Saarloos waren aanwezig.  
De openingshandeling gebeurde door een zakje uien op de schudder te legen, waarna de kleine 
hoeveelheid landbouwproduct via een transportband in een cel terechtkwam. 
Van de veertig cellen waren er 35 in gebruik door leden van de coöperatie en vijf werden er  
verhuurd. Door zijn brede gangen, sterke ventilatoren en het lage toerental van die ventilatoren 
(zodat ze minder lawaai maakten) was het koelhuis van Stad het modernste van Nederland. 
Er kwamen dan ook regelmatig groepen mensen kijken hoe het hier geregeld werd.  
Busladingen kwamen een kijkje nemen. 
 
Het beheer van het koelhuis was een verantwoordelijke en intensieve taak. Iedere dag moesten 
alle cellen gecontroleerd worden en zo nodig bijgesteld. In de loop van de tijd veranderde het 
beheer. Zo moesten de aardappels in het begin op 2-4 graden gehouden worden tegen de  
spruitvorming en later kwam daar poeder voor. De beheerder moest er voor zorgen dat hij van de 
laatste inzichten op de hoogte was en in het reglement stond dan ook, dat de beheerder besliste. 
In de beginperiode werd er door de eigenaren van de uien in het koelhuis gewerkt om de uien te 
‘staarten’, d.w.z. het met de hand of een mesje verwijderen van de pluimen aan de uien.  
Dan was het altijd erg gezellig; later was er alleen bij in- en uitrijden bedrijvigheid.  
In 1958 werd er nog een aparte diepvries bijgebouwd.  
 

Daar konden particulieren gebruik van maken. Die was tot 
1974 in bedrijf.  
Later werd het gebouwtje overbodig, omdat de mensen 
thuis een diepvries kregen. Na ruim 50 jaar kwam er een 
eind aan het koelhuis.  
In 2009 werd het inmiddels leegstaande koelhuis gesloopt.  
Anno 2010 wacht de vrijgekomen grond op een andere  
bestemming. 
 

‘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 

   Auto Diepenhorst 
 

Het adres voor een  

betrouwbare en betaalbare 

occasion. 
 

 

 

 

 

Watertoren 27 

3247CL Dirksland  

 

www.autodiepenhorst.nl 

06-47474779 
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Oproep  rood/geel speeltje 
 
De organisatie van de Stadse Dag roept de inwoners op dit jaar een nieuw rood/geel speeltje te bedenken, 
te maken of te kopen. En deze speeltjes toe te voegen aan de vele zaken die we al in de Stadse kleuren heb-
ben kunnen kopen en verkopen op de Stadse Dag. 
Dus ga aan het knippen, plakken, breien, borduren, zagen, verven en vernissen en neem contact op met de 
organisatie als u hulp nodig heeft of iets klaar hebt. 
Wordt het geen tijd voor een rood/geel schaakspel, een Stadskwartet, een Stadse klok, gebreide sjaals of 
ijsmutsen? 

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 

Gymnastiek 
 

Ons eigen DOTO is opgegaan in MhSd, maar er wordt 
nog wel degelijk gegymd in Stad. Er is mogelijkheid 
tot aero-jazzdansen, volleyballen en badmintonspelen. 
Verder zijn er gymnastiekgroepen voor kleuters,  
jongens, meisjes en dames. Vooral de damesgroep 
heeft dringend meer leden nodig. Als u op donderdag-
morgen van 10-11 tijd hebt, kom dan eens kijken of 
het misschien iets voor u is. Het is ook nog erg  
gezellig. 
Wilt u meer weten over de gymnastieklessen, kijk dan 
op www.mhsd.nl. U kunt ook naar mij bellen 
(tel.611972), maar niet op donderdag tussen 10 en 
11, want dan zit ik op gym.  
                                                   Greet Maas. 

OBS De Molenvliet krijgt 3e vlag ECO-SCHOOLS 
 
Woensdagmorgen 20 januari 2010 was het zover. Als eerste school in Nederland kreeg De Molenvliet de 
derde vlag uitgereikt in het kader van het internationale programma Eco-schools. 
 
Belangrijker nog is het feit, dat door deelname aan dit programma, de leerlingen bewust gemaakt worden 
van het belang van een goed milieu en de bescherming van datgene wat de aarde met haar natuur ons 
biedt. Immers onze toekomst is daarvan afhankelijk. Door op jonge leeftijd met dit bewustwordingsproces te 
beginnen hoopt de school dat de leerlingen dit hun verdere leven zullen uitdragen en uitvoeren. Ook wil men 
bereiken dat via de kinderen de ouders zich bewust worden van de noodzaak tot het ontzien van de natuur 
en ons milieu. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde zapdag, waarop de kinderen met papierprikkers het 
dorp doorgaan om het zwerfafval te verzamelen. Enige jaren geleden, toen deze actie begon, leverde dit vele 
zakken afval op; de laatste keer was dit nog amper 2 zakken vol, gewoon omdat er niet meer te vinden was 
op straat. Dit is een compliment waard voor alle inwoners van Stad en een goed resultaat voor de jeugd. 
Komende jaren gaan de leerlingen zelf werken aan een systeem om het regenwater te gebruiken voor het 
doorspoelen van de toiletten. Hiermee brengen ze in de praktijk, wat ze dagelijks leren, namelijk: rekenen, 
natuurkunde, informatica, techniek, economie, enz. 
Als spontane nevenactie werd er op initiatief van Leone Bijsterbosch bovendien nog gecollecteerd voor de 
slachtoffers van de ramp in Haïti. Dit leverde onder de aanwezigen maar liefst 78 euro op. 
Al met al kan de Molenvliet met trots terugkijken op de geleverde prestatie en met een gerust hart en  
eco-bewust de toekomst tegemoet gaan. 


