Stad spl ein
Jaargang 6

Voorjaar 2011
19 maart 2011 NL doet in Stad aan 't Haringvliet.

Op de vroege zaterdagmorgen om 09.00 uur waren alle
ochtendvrijwilligers in het Trefpunt aanwezig.
Zij begonnen met wat voorbereidend werk en nuttigden
toen koffie en/of thee.
Er was ook al veel voorwerk gedaan door Gert; hij had
de muren behangen en geplamuurd.
Na een welkomstwoord en het verdelen van de klussen
kon iedereen gaan beginnen. Wethouder Jan, Dingena
en Joost schilderden de vlakken in op de achtermuur.
De andere muren werden onder handen genomen door
Esther en Rick.
Herman en Leen waren bezig met de kasten van het
Leespunt. Het prikbord en ook het schild met het wapen
van Stad aan de buitenmuur werd door hen onder
handen genomen.
Marja en Sisi namen het in- en uitruimen van de
boekenkasten voor hun rekening.
Voor de nodige fleurigheid werden de plantenbakken voor binnen en buiten gevuld door Petra en Ellen.
Iedereen die verder langs kwam genoot van de
bedrijvigheid, net als de vrijwilligers.
In de middag ging men, na buiten in het zonnetje
pannenkoeken (even snel door Anneke gebakken)
gegeten te hebben weer verder met klussen. Marlies,
Marjon en Wilco kwamen er ook nog bij om de puntjes
op de i te zetten.
Iedereen was erg enthousiast over het eindresultaat.
Voor meer foto’s zie www.dorpsgroepstad.blogspot.com
Deze klus werd mogelijk gemaakt door de gift van het
Oranjefonds NLdoet , Karwei Numansdorp, Agrimarkt
Middelharnis, Fam Driesse, en de medewerking en
ideeën van de conciërges van het Trefpunt Wil Braber
en Diana Schuurman en de gemeente Middelharnis.

De Canon van Stad.
Naast de nationale canon van onze vaderlandse geschiedenis, komen er steeds meer streken die
een canon maken en die op papier of via internet vastleggen voor belangstellenden.
In de Hoekse Waard krijgen nieuwe inwoners de canon om te helpen inburgeren en is er ook een
versie voor kinderen.
Op de site van het streekarchief staat de canon van ons eiland. Deze bestaat uit vensters met foto’s
en als je er op klikt krijg je achtergrondinformatie. Op StadsArchief, een onderdeel van de website
www.stadaantharingvliet.nl, is Pieter Prins in het verleden begonnen met de canon van
Stad aan ’t Haringvliet.
Het lijkt me leuk om met een groepje deze canon verder uit te werken. Naast onze historici zoek ik
ook belangstellende burgers die helpen met verhalen aandragen over ons dorp en mee kunnen
beslissen hoe we alles vorm geven. Ook op andere dorpen zijn initiatieven om hun geschiedenis vast
te leggen voor oude en nieuwe inwoners.
U kunt zich aanmelden bij Herman Maas, tel. 611972, mail: herman_greet@hetnet.nl
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Programma Dorpsgroep april en mei 2011

Ter herinnering:
14 april Paasdecoratie voor volwassenen, start 19.30 uur in het Trefpunt kosten € 7,50.
Aanmelden voor 6 april, een schaal en snoeischaar meenemen.
27 april Moederdagknutselen van 14.00 tot 15.30 in het Trefpunt, kosten € 2,=.
30 april Koninginnedansfeest, playback, karaoke of een gezellig dansje ter ere van de
koningin en het 25-jarig bestaan van Stichting Dorpsgroep Stad.
Toegang is gratis, aanvang 19.00 uur, einde 23.00 uur.
Opgeven voor optredens kan op onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.
NIEUW!!!
5 mei Fietstocht Stad beweegt!!!
Dorpsgroep Stad en gymnastiekvereniging MHSD organiseren op 5 mei ’s middags een fietstocht vanaf ons
dorp ( +/- 20 kilometer) met mogelijkheden voor omweggetjes voor de geoefende fietsers.
Zowel jong (met eigen begeleiding) als oud kunnen er aan meedoen. Ook met de scootmobiel kunt u
meedoen. En ouderen die de tocht graag meemaken maar niet kunnen/willen fietsen kunnen zich opgeven.
Voor hen regelen we dan een tocht per auto.
We kiezen een veilige route met onderweg wat leuke informatie, versnaperingen en wat activiteiten.
U krijgt een route uitgereikt en iedereen kan in zijn eigen tempo de tocht maken.
We starten om 14.00 uur bij “Theehuis aan de haven”, Haven 1 en eindigen bij het Trefpunt, Oranjelaan 14,
alwaar we de tocht afsluiten met soep en broodjes.
Kosten voor kinderen € 2,50 Volwassenen € 5,=
13 mei Bingo voor alle leeftijden. Start 19.30 uur in het Trefpunt. Wij zorgen weer voor
mooie prijzen, dus komt allen. Kinderen onder de 12 alleen onder begeleiding van
volwassene!
Wilt u helpen bij het organiseren van een activiteit, of begeleiden bij een activiteit geef het aan ons door.
Ook jongeren die nog maatschappelijke stage moeten doen kunnen ons helpen met een activiteit.
En zet ook alvast in de agenda 8 juni, want dan is (al weer voor het derde jaar) de Buitenspeelmiddag en
10 juni in de avond Stad Sport, een kennismaking voor jong en oud met allerlei actieve sporten, binnenkort
meer informatie hierover.
U kunt zich nu al opgeven bij Anneke Zuydijk, tel:612999 of via info.dorpsgroepstad@upcmail.nl

Adres voor o.a:
Ruitenwissers:
Uitlaatdelen
Poetsmiddelen & reinigers
Raambanden & raamfolie
Bestellen kan via:
http://shop.streetcar.nl/
tel: 0622046767
e-mail: info@streetcar.nl

‘t Vogelnest
CAMPING EN STACARAVANHANDEL

Groentetuinliefhebbers opgelet!
De Diaconie van de Herv. Kerk te Stad aan 't Haringvliet
heeft in het volkstuincomplex D’n Berg bij de
voetbalvelden nog enkele stukjes vrij voor groentetuintjes. Heeft u belangstelling?
Beginnende tuinders kunnen desgewenst op advies en
aanwijzing van de vaste tuinders rekenen. U kunt nadere
informatie inwinnen bij Lieven Braber, Zeedijk 35, Stad
aan ’t Haringvliet, Tel 61 25 32

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

Pagina 3

Stadsplein Voorjaar 2011

Oproep voor de Stadse Dag.
Zaterdag 3 september 2011 vieren we weer de Stadse Dag. Het thema van dit jaar is
“Stadse sprookjes, gedichten en verhalen”. Naast sprookjes die de kinderen zullen aanspreken en
uitnodigen zich te verkleden, is er ook aandacht voor gedichten en verhalen over en uit ons dorp.
Het streven is de bevolking aan elkaar te laten tonen wat ze kunnen en nog kennen rond het
thema. De verhalen hoeven niet echt gebeurd te zijn en juist combinaties van sprookjes en
dorpsverhalen zijn welkom. Denk aan de rattenvanger van Stad, Jan Jorisz en de zeven geitjes,
de stratenpoetster, Roodhoedje , vrouw Holleman, de sprookjesprins uit Den Bommel of de
schone slaper.
Iedereen is vrij om al of niet verkleed als bijvoorbeeld heks, elfje, ridder of historisch figuur te
komen en deel te nemen als toeschouwer of medewerker aan deze middag en avond voor jong en
oud. We kunnen dan een optocht door het dorp houden.
Vóór een optocht horen muzikanten en de vraag is nu of er in ons dorp mensen zijn, die een instrument bespelen en een gelegenheidsorkestje willen vormen om voor de optocht uit te lopen én
te spelen natuurlijk.
Doe lekker mee en geef je op bij Greet Maas, tel: 611972.
Verder roepen we alle dorpsgenoten op een tekening, gedicht of verhaal in te leveren (zelfs een
foto van een stel dat 40 jaar geleden trouwde mag als sprookje worden ingestuurd). We kunnen
de werkstukken ophangen achter de ramen, maar ook voordragen of voorlezen ‘s middags in de
Voorstraat en plaatsen op Stadsweb.
Mensen die hulp nodig hebben om hun verhaal op papier te krijgen, kunnen bellen en dan komen
we langs om het op te schrijven. Ook zullen we een aantal mensen benaderen om iets over hun
favoriete sprookje te vertellen of een verhaal over het
De beklimming van de
dorp prijs te geven.
Alpe d'Huzes
Comité Stadse Dag:
Janneke Arensman tel: 612307
Anneke Zuijdijk/Gert Vink tel: 612999
Marlies van Adrighem tel: 610106
Ellen Mastenbroek tel: 707809
Marjon Rosmolen tel: 612402
Greet en Herman Maas te: 611972
Wim van Ham tel: 611673
Petra Diepenhorst tel: 612171

Giuseppina Donnina heeft het druk met
trainen. Ze fietst veel en doet aan
krachttraining bij Total Body. Ze gaat
namelijk op 9 juni 2010 met een heleboel
andere deelnemers proberen zes keer de
Alpe d’Huez op te fietsen om zoveel
mogelijk geld op te halen voor
KWF Kankerfonds.
Iedereen kan haar sponsoren, heel
simpel, via haar eigen pagina op de site
van de organisatie van dit evenement:
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
giuseppina/giuseppina-donnina/
reacties.aspx.
Het is voor het eerst dat Giuseppina
meedoet met dit evenement. En dat
allemaal door haar werk bij IHC Merwede,
die met een hele ploeg meedoet. Ze is wel
de enige vrouw van het gezelschap, maar
dat houdt haar niet tegen!
Giuseppina woont alweer 4 jaar samen
met haar vriend op het Dijkhof en heeft
het hier prima naar haar zin. Ze kent nog
niet veel mensen, maar dat komt op een
gegeven moment vanzelf wel. Misschien
ook wel door deze actie.
We wensen haar veel succes met de
voorbereiding en uiteraard ook op 9
juni!!!
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OBS De Molenvliet en Edudelta College op National Geographic TV.
Een zestal leerlingen van de basisschool De Molenvliet
en het Edudelta college waren op zaterdag 12 maart te
gast in de TV-studios in Hilversum voor het maken van
tv-opnames voor het programma Green Dream District
van National Geographic.
Dit alles vanwege het project ECO-EDUCATIONAL
TOILET-FLUSHING, dat door beide scholen gezamenlijk
wordt ontwikkeld en gebouwd en waarvan alle scholen
in Nederland gebruik kunnen gaan maken.
Ter bescherming van ons milieu gebruikt dit project
regenwater om de toiletten van de scholen door te
spoelen; landelijk kan dit leiden tot een besparing van
3 miljard liter schoon drinkwater per jaar en bovendien
een besparing van dezelfde hoeveelheid te reinigen
rioolwater.
Twee jaar geleden namen de leerlingen van OBS De
Molenvliet uit Stad aan ’t Haringvliet het initiatief in
het kader van het ECO-SCHOOLS programma, waar
deze school sinds 5 jaar als eerste school in Nederland
de groene vlag behaalde.
Alle mogelijke vormen van energiebesparing waren
door de leerlingen van de werkgroep al toegepast en
zij kwamen vervolgens op het idee om te gaan
besparen op het watergebruik.
Eind van vorig schooljaar resulteerde dit in een
haalbaarheidsstudie, door de leerlingen zelf
uitgewerkt, waaruit bleek dat er ruim voldoende water
op het dak van de school viel om alle toiletten door te
spoelen. Dit zou een besparing opleveren van 2000
liter per leerling per jaar.
Onderzoek bracht aan het licht, dat een dergelijke
besparing feitelijk mogelijk is bij alle scholen in Nederland.
Omdat er voor het bouwen van de nodige voorzieningen technische kennis en middelen nodig waren, werd
er contact gezocht met het Edudelta college, die graag mee wilde werken aan het daadwerkelijk realiseren
van het regenwatersysteem.
Verder is er besloten, dat het systeem energieneutraal moet kunnen werken en dat het door andere
scholen nagebouwd moet kunnen worden. Er wordt zoveel mogelijk hergebruik gemaakt van materialen,
niet alleen uit oogpunt van kostenbesparing maar ook vanwege het op die manier ontlasten van het milieu.
Voor het energieneutraal houden van het systeem moet er elektriciteit opgewekt worden, omdat het
systeem niet zonder pomp kan werken. Door het Edudelta college wordt hiervoor een kleine windmolen
ontwikkeld, die dan zelf gebouwd gaat worden.
Samen met Deltawind wordt de windmolen op de markt gezet, zodat andere scholen deze als bouwpakket
of compleet gemonteerd kunnen aanschaffen voor verschillende educatieve doelstellingen.
Het totale plan heeft de aandacht getrokken van de makers van het televisieprogramma Green Dream
District van National Geographic. Zij gaan het idee en de realisatie van het watersysteem in een programma, dat bedoeld is om ideeën van scholieren op het gebied van milieubeheer uit te zenden, onder de aandacht brengen. Aan dit programma werken 36 scholen mee en de beste ideeën kunnen beloond worden
met een geldprijs en eeuwige roem.
Op vrijdag 25 februari heeft een tv-ploeg opnamen gemaakt om en in de school aan de Molendijk en op
zaterdag 12 maart waren de opnamen in Hilversum, waarbij zo’n 35 fans van de Molenvliet en
Edudelta aanwezig waren.
De uitzending is op zaterdag 16 april om
18.00 uur op National Geographic Channel
(NGC).
Van de hele projectontwikkeling worden er lesbrieven gemaakt, die door andere scholen gebruikt kunnen gaan worden om daar ook het regenwater te gaan gebruiken voor het doorspoelen
van de toiletten. Op deze manier helpen de OBS
De Molenvliet en het Edudelta college mee aan de
bewustwording van jonge mensen voor een
groenere toekomst.
Jan Roedoe
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Geachte Stadtenaeren,
Via dit schrijven wil ik u op de hoogte
brengen van mijn verzoek tot ontslag.
Klinkt een beetje dramatisch, maar ja, het is
wel zo. Sundaygirl gaat Stad verlaten en dit
is dan ook mijn laatste column voor
StadsWeb. De laatste maanden was er helaas
al weinig activiteit op columngebied, maar
mijn bijdrage komt hierbij helemaal te
vervallen.
Goed, dus misschien tijd om te vertellen wie
ik nou eigenlijk ben. Mijn naam is Bianca
Vroegindeweij en ik ben geboren op zondag
9 november te Nieuwe Tonge.
Dus wel degelijk een Flakkeese en mijn
nickname is gekozen naar mijn geboortedag.
Ik ben ook Blondie op StadsWeb. Nu wil het
toeval, dat de zangeres Blondie een nummer
gezongen heeft dat ook Sundaygirl heet,
maar meer dan toeval is dat niet.
Er zijn lezers, die weten wie ik was en die
hebben zover ik weet altijd gezwegen.
De meesten zullen nu nog steeds niet weten
wie ik ben, dus hierbij maar een kort stukje
over mij.
Ik woon al bijna 11 jaar op Stad, eerst op de
Achterdijk en de laatste jaren is Wim Poes
mijn buurman aan rechterzijde.
Ik ben getrouwd met Sjaak uut Menheerse
(zoon van Dammis Vroegindeweij en diens
vader was Piet Vroegindeweij) We hebben
samen 2 kinderen.
Waarom gaan we verhuizen... Tja, het is een
heel lijstje met redenen, waar natuurlijk het
ontbreken van een winkel en verenigingsleven (voor de kids) toch ook wel mee speelt.
Als je alle kleine en grote redenen bij elkaar
optelt, moet je soms tot de conclusie komen
dat het tijd is om te vertrekken. In ons geval
kwam er onverwacht een kans voorbij die
wij, als gezin, niet wilden laten schieten.
We gaan niet heel ver weg hoor. Naar
Sommelsdijk. Het zal ook voor mij even
wennen zijn om het gemoedelijke heerlijke
Stadse leven achter me te laten. Ik had nooit
gedacht het hier naar me zin te hebben,
maar nu ik neem een stuk Stad mee in hart
en gedachten.
Ik wens u alle goeds toe en zal Stad zo nu en
dan zeker even bezoeken.

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
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Openbare Dorpsvergadering
Op 11 mei zijn alle inwoners van Stad aan ’t Haringvliet welkom op de openbare Dorpsvergadering,
georganiseerd door de Stichting Stadsweb Stad aan ’t Haringvliet, in
‘t Trefpunt aanvang 19.30 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Het doel en de inhoud van deze vergadering.
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2010 van de stichting Stadsweb
Huidige activiteiten:
-Internetsite
-Stadsplein
-Stadse dag
-Stad op Stelten
-Veerdienst Tiengemeten
-ondersteunende zaken
Nieuwe activiteiten:
-Voorstel tot oprichting van een Dorpsraad
-voorstellen aanwezigen
Overige activiteiten op Stad
Rondvraag
Afsluiting

Toelichting algemeen:
De stichting Stadsweb Stad aan ’t Haringvliet is op 7 augustus 2006 opgericht met als doelstelling: “het
organiseren en beheren van sociale, culturele en informatieve activiteiten ten behoeve van alle inwoners
van Stad aan ’t Haringvliet, met als doel de sociale samenhang en leefbaarheid van het dorp voor de bewoners te verbeteren”. Sinds haar oprichting is de stichting daarom actief binnen de Stadse samenleving via
diverse projecten en ondersteunende activiteiten.
Deze vergadering, die voor het eerst openbaar wordt gehouden, heeft tot doel om alle inwoners van Stad
te informeren over die activiteiten en voor het bestuur om geïnformeerd te worden inzake de beleving
hiervan. Het bestuur hoopt hiermee ook de wensen en ideeën vanuit de samenleving te ontvangen, zodat
hier in de toekomst op gereageerd kan worden.
Het bestuur legt tevens verantwoording af over inhoudelijke en financiële zaken van voorgaande jaren.
Toelichting agendapunten:
Voorstel tot oprichting van een Dorpsraad:
Het bestuur is voornemens tijdens deze vergadering te komen tot de oprichting van een Dorpsraad voor
Stad. Zij zal hiertoe een toelichting geven op de doelstelling en werkwijze van Dorpsraden in het algemeen
en voorstellen doen voor de specifieke invulling in Stad.
Ter informatie is de brochure “Gemeenten en dorpsraden: werken aan samenwerking” in te zien en te
downloaden op onze website www.stadtaantharingvliet.nl
Namens het bestuur:
Greet Maas, Jan Roedoe, Jaap Maliepaard en Marja van der Stok

Dit gaat over de toekomst van uw dorp dus als u die belangrijk vindt,
komt allen.

