Stad spl ein
Jaargang 6

Winter 2010

Stichting Stadsweb
wenst U
fijne Kerstdagen en een
Gelukkig 2011

Uitnodiging voor alle Stadtenaren
Zaterdag 8 januari 2011 wordt er in het Trefpunt een Stadse
Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.
U wordt ontvangen vanaf 16.30 met een drankje en een hapje.
Daarna is er gelegenheid voor het ruilen van spullen uit uw kerstpakket die u
niet lust, niet kunt gebruiken of niet mooi vindt.
Het nieuwe Leespunt Stad presenteert zich op deze avond aan het dorp.
Terwijl u geniet van de door u meegebrachte maaltijd (net als op de Stadse
Dag!), worden er beelden vertoond van de laatste Stadse Dag (filmmateriaal en
foto’s) en nog een selectie uit de beelden van TV-Stadt die al eerder zijn
vertoond.
Na de maaltijd wordt u nog verrast door diverse dorpsgenoten die hun kunsten
vertonen d.m.v. optredens.
Wilt u ook nog het podium op, meldt u zich dan aan bij:
wimvanham@hetnet.nl of 611673.
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Activiteiten Dorpsgroep
Januari 2011
19/1

Opening Leespunt

21/1

Bierproeverij thema Winterbier
kosten 7,50 opgeven
voor 14/1 per mail of via
Esther telnr: 611101
kleine zaal Trefpunt Leeftijd
18 jaar en ouder. Start 20 uur.

21/ 1 Jeugdinloop Grote zaal
19 uur tot 22 uur.
BV Nederland
Ik kan u vertellen dat het begin van deze Stadscolumn mij niet
licht valt.
Na de ijzingwekkende stilte die ons dorp overspoelde, kan ik
niets anders dan trots zijn op heel Stad. Schouder aan schouder
werd er afscheid genomen van de onzen.
Ik hoop dat u deze saamhorigheid vast blijft houden, ook naar
Sjaak toe die nu in het revalidatiecentrum is opgenomen en zo
terug verlangt naar zijn Stad.
Ondertussen draait de wereld ongenadig door. BV Nederland
heeft dan eindelijk weer een regering. Toch valt mijn mond
regelmatig open van de capriolen die er in Den Haag worden
uitgehaald en worden toegedekt met de mantel der liefde.
Ik ben in het verleden chauffeur geweest op een auto die als taxi
geregistreerd stond. Om in Nederland een auto te mogen
besturen, moet je natuurlijk je rijbewijs halen. En als je daarna
je geld met je rijbewijs wilt verdienen moet je opnieuw theorieen rijexamen te doen. Als je dan je zogenaamde taxipas wil
aanvragen dien je een verklaring van goed gedrag aan te vragen
bij justitie. Je zou nu eenmaal met kwetsbare mensen in
aanraking kunnen komen en dan willen ze wel graag weten met
wie ze te doen hebben. Terecht toch?
Wel een beetje raar dan, dat de mensen die BV Nederland
besturen blijkbaar van straat geplukt worden en op het pluche
van de tweede kamer worden geplant zonder enige screening.
Miljoenen worden er uitgegeven aan de beveiliging van onze
regeerders en ondertussen zitten de criminelen pal naast hen.
Ze zijn zelfs op bezoek geweest bij Hare Majesteit.
Ach, ik heb zo het idee dat deze club regeerders niet heel lang op
deze plek blijft zitten.
Tot die tijd hoop ik dat u allen regelmatig een kaartje naar Sjaak
wil sturen.
Rijndam Revalidatiecentrum
KBA III t.a.v. Sjaak van Bergen
Kamernummer 3.039
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
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

27/1

Ouderenmiddag thema
spelletjes
Start 15 uur inclusief
erwtensoepmaaltijd
Kosten 5 euro.
Opgeven voor 20-1-2011 i.v.m
de inkopen. U kunt gehaald
en thuisgebracht worden.
Bel:612999

‘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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De Molenvliet vangt straks de regen op!
Vol trots is de basisschool de
Molenvliet sinds enige jaren de eerste school
in Nederland, die de groene vlag van
ECO-schools heeft wapperen als teken van
het bewust omgaan met natuur en milieu.
Inmiddels zijn veel scholen op
Goeree-Overflakkee en de rest van Nederland
hen daarin gevolgd.
Met één van hun activiteiten hebben ze de
aandacht getrokken van National Geographic
namelijk: het opvangen van regenwater om
het toilet door te spoelen.
Ze zijn daarom uitgenodigd om in 2011 mee te
doen aan de TV uitzending
Green Dream District.
In één van de uitzendingen presenteren zij hun
project en een deskundige jury zal dit kritisch
beoordelen.
Het project is een initiatief van Leone Bijsterbosch, Jarno Maliepaard en Pelle Staub, die vorig jaar
alle drie deel uitmaakten van de werkgroep ECO-schools. Voor Jarno en Leone was dit project een
waardige afsluiting van hun schooltijd op de Molenvliet en Pelle mag er nog een paar jaartjes op
de Molenvliet van genieten.
Alle kinderen van de bovenbouw hebben vorig jaar samen een onderzoek gedaan of het systeem
van wateropvang om het toilet door te spoelen haalbaar was en hebben hun bevindingen in een
studie vastgelegd.
Omdat ze zelf niet de technische middelen hebben om het hele systeem te bouwen, is daartoe
contact gezocht met het Edudelta College in Middelharnis. Leerlingen van de afdeling energie en
techniek zijn nu met de voorbereidingen begonnen om daadwerkelijk invulling hieraan te geven.
Voor hen maakt dit project onderdeel uit van de eindexamenopdracht.
Voor het bouwen worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt en het systeem wekt zelf de
benodigde energie op door middel van een kleine windmolen, die hiervoor speciaal ontworpen
wordt.
Het hele project wordt vastgelegd op de website van ECO-schools en de Molenvliet en is voor
iedereen toegankelijk. Het is de bedoeling dat andere scholen het project voor hun eigen school
gaan nabouwen.
De leerlingen hopen hiermee zo’n 2000 liter schoon drinkwater per leerling per jaar te besparen
en dat komt ons milieu ten goede.
Een neveneffect is de bewustwording voor de natuur en het milieu en dat hebben we in de toekomst allemaal hard nodig om gezond te kunnen blijven leven op onze wereldbol.
Gymlessen
Graag willen we u laten weten dat we met
ingang van januari 2011 eventueel de
gymlessen voor meisjes gaan aan bieden
op een andere locatie. In eerste instantie
alleen op de woensdagmiddag van 15.0016.00 uur(meisjes 6-7-8 jaar) en 16.0017.00 uur voor meisjes van 9 jaar en
ouder. Daarna volgen er misschien meer
mogelijkheden bij voldoende
belangstelling.
Op de locatie Zuidwester kunnen wij lessen
gaan geven in de sportzaal met deskundige
leiding en met prachtige faciliteiten.
Info: info@mh-sd.nl
0187-612352 of 06-10918266
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Sinterklaas

Leespunt
Voor het Leespunt in Stad aan 't Haringvliet zijn wij op zoek
naar een aantal enthousiaste vrijwilligers (m/v).
Een Leespunt is een aanvullende bibliotheekvoorziening voor
kinderen van 0 – 12 jaar en inwoners die (tijdelijk) aan de
kern gebonden zijn.
Leespunten zijn onderdeel van Bibliotheekzuidhollandsedelta.nl (www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl)
Het is de bedoeling dat deze vrijwilligers:
•
Hulp bieden bij het zoeken en reserveren van
boeken
•
Uitlenen, innemen en opruimen van boeken
•
Meedenken en/of organiseren van activiteiten
•
Wat vragen wij van u?
•
Gastvrije houding
•
Affiniteit met kinderen
•
Enige computerervaring
•
Beschikbaarheid volgens een roulatierooster
•
Wat bieden wij u?
•
Mogelijkheid om uw steentje bij te dragen aan de
voorzieningen in uw eigen woonplaats
•
Sociale contacten
•
Gezellige werksfeer
•
Heeft u interesse of vragen?
Meld u dan aan bij Gerdie Schellevis, coördinator
0187-667744
gschellevis@bibliotheekzuidhollandsedelta.nl

Zoals ieder jaar reed Sinterklaas ook dit jaar
ons dorpje niet voorbij.
Op 27 november 2010 kwam hij in de haven
aan waar hij door enthousiaste kinderen
welkom werd geheten.
Ze troonden hem door het dorp naar het
Trefpunt met paard en wagen.
Aldaar werd hij op magistraal
poppenkastspel verhaald en uitgebreid
toegezongen.
Hij had ook dit jaar weer een grote schare
pieten meegenomen die vrolijk en energiek
met de kinderen zongen en dansten.
Sommige kinderen zongen de
goedheiligman vanaf diens schoot toe en
sommigen stelden hem geïnteresseerde en
soms lastige vragen.
Er was ook een tekenwedstrijd met
leuke prijzen. Voor alle kinderen was er na
afloop een audiëntie bij de Sint en een
cadeautje.
Sinterklaas leek zich prima te vermaken en
was zelf spontaan en erg prettig in de
omgang. Zijn pieten waren gul met
pepernoten en gezelligheid.
De kinderen waren soms wat gespannen,
maar meestal vrolijk en allemaal even blij.
De roede bleef gespaard en de buiken
werden flink gevuld.
De dorpsgroep heeft opnieuw een prima
prestatie geleverd met de organisatie van dit
evenement. Ze zoeken nog een lid, geloof ik.
Nieuw van de Oranjevereniging
Koningin Beatrix
Nieuwe website (www.ovkbstad.nl)
De website van de Oranjevereniging
Koningin Beatrix is geheel vernieuwd door
‘websites van der mey’.
Op de website vindt u het voorlopige
programma voor de Koninginnedag 2011.
Vrijwilligers gezocht!!!!!
De oranjevereniging zoekt vrijwilligers voor
de volgende activiteiten:
Het versieren van het dorp met vlaggen,
kronen en verlichting op zaterdag 26 maart
2011 (vanaf 08.30 uur)
Het collecteren voor de oranjevereniging in
de week van 4 tot 8 april
.
Het opbouwen op de Koninginnedag en
het opruimen na afloop van de
Koninginnedag.
Het opruimen van de versieringen op het
dorp op zaterdag 14 mei. (vanaf 08.30 uur)
U kunt zich opgeven via ons e-mail adres:
ovkbstad@gmail.com
Met uw hulp kunnen we weer een gezellige
dag organiseren.

