
Stadsplein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 6 Zomer 2011 

   

Buitenspeelmiddag en Sportavond 
Dorpsgroep 

 

 

Woensdag 8 juni 2011 was het weer zover; de 

buitenspeelmiddag. De landelijke dag was een 

week ervoor, maar omdat er veel vrijwilligers 

een korte hemelvaartsvakantie gingen vieren 

kozen wij voor een week later. Wat was het weer 

gezellig druk; heel veel spelende kinderen en 

ouders en belangstellenden die lekker in het 

zonnetje toekeken. 

 

De Brandweer was aanwezig, tot grote vreugde 

van iedereen. Eerst was er het gebruikelijke  

waterballet en tot slot de grote favoriet, waar 

altijd lange wachtrijen voor ontstaan, het  

meerijden in de brandweerauto! 

Dick, Johan en Jeroen bedankt voor jullie inzet! 

Er waren maar liefst twee springkussens deze 

keer en ook daar werd gretig gebruik van  

gemaakt.  

De kinderen konden voetballen, basketballen, stoepkrijten, tennissen of lekker rondrennen in de straten 

die afgezet waren voor het verkeer. 

Het weer werkte ook prima mee. Er is geen spatje regen gevallen die middag. 

De maatschappelijke stagiaires van A2a van de RGO willen we heel erg bedanken voor hun hulp en vooral 

hun gezelligheid. En verder alle vrijwilligers erg bedankt voor jullie hulp in welke vorm dan ook;  

stroom, toilet, sjouwen,opzetten, afbreken. En iedereen weer tot volgend jaar?! 

 

Op vrijdag 10 juni 2011 hadden we een sportavond in de Gymzaal. Er waren demonstraties van de  

dansgroep van Chantal Maliepaard, Karate van Dojo Senshi, Boogschieten door Remco Bakelaar en je kon 

er voetballen, basketballen en tafeltennissen. 

Het was een beetje passen en meten omdat hier het weer niet meewerkte. Maar wat was het een geweldig 

leuke en sportieve avond! Voor herhaling vatbaar en dat gaan we ook zeker doen. Het blijkt dat de jeugd 

hier op Stad een grote behoefte heeft aan sport. 

Alle aanwezigen en iedereen die meegeholpen heeft aan deze avond erg bedankt. 

Ook hier zijn foto’s en een filmpje van op hyves en het blog. 

 

Op 15 juni 2011was het nog knutseluurtje voor 

vaderdag. 

Dan gaan we even uitrusten, maar op 11 en 12 

augustus gaan we al weer starten met de Eerste 

Stadse Huttenbouwdagen. Zet vast in de Agenda 

en geef je vast op voor 1 juli dan kunnen we 

gaan inkopen en hout verzamelen.  

Heeft u hout voor ons, neem dan contact op via 

de mail of bel ons  

Info.dorpsgroepstad@upcmail.nl ; tel: 612999 

 

Later uitgebreid meer over de huttenbouwdagen. 
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‘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 

Rijdende winkel op Stad 
 

Nu de rijdende winkel van Wout en Nel al een week door ons 

dorp rijdt, heeft Stadsweb een rondje meegereden om eens te 

kijken hoe dat nou in zijn werk gaat 

Nou, het is erg gezellig en je kunt er ook nog van alles kopen. 

Artikelen waar je anders de auto voor moest pakken om naar 

Middelharnis te rijden. 

En als iets niet voorradig is, dan kun je het gewoon bestellen en 

neemt Wout het voor je mee. 

Als het een artikel is, waar vaker naar gevraagd 

wordt, komt het in de vaste collectie. 

U moet maar eens zelf een kijkje nemen, want er 

is veel meer te koop, dan je zou verwachten.  

Tot aan kleine cadeautjes toe. 

De route die gereden wordt moet zich nog een 

beetje ontwikkelen. Op het ogenblik wordt er  

iedere morgen om 7.30 uur brood bezorgd op het 

Vogelnest. 

Op maandag, woensdag en zaterdag rijdt de winkel 

het hele dorp rond, te beginnen bij de jachthaven 

om 8.30 uur. Op maandagavond rijdt hij nog eens 

door de Oranjelaan om de werkende mensen ook de gelegenheid te geven hun boodschappen te doen.  

Op donderdagavond gaat hij dan, om diezelfde reden, door de nieuwbouw (Halfwassenaar, Wittenhorst, 

Bronkhorst en Brienen). 

Wout en Nel krijgen een heleboel waardering en de mensen zijn erg blij met hun initiatief. Bij de camping 

werden ze zelfs opgewacht met een bos bloemen!  

Zelf zijn ze na hun eerste week tevreden over hoe het gaat. Natuurlijk mag het nog best wat drukker wor-

den, maar het begin is positief. 

Als u iets wil bestellen bij Wout is zijn telefoonnummer 06-22264217 

Stichting  Stadsweb wenst hen veel succes toe. 

 

Omloop 2011 
 

Omdat vanwege de werkzaamheden aan de dijkverzwaring, de omloop 26 en 27 augustus dit jaar niet 
over de Nieuwe Stadse zeedijk mag, komt de stoet met wandelaars waarschijnlijk via de molen en de 
Molendijk naar de haven.  
De organisatie roept ons dorp op massaal langs de route te staan en ons dorp te presenteren met iets 
leuks. Daarbij kun je denken aan een barbecue langs de wandelroute, muziek maken, spandoeken  
ophangen, een erehaagvormen, je huis versieren of je kleding voor de Stadse dag van 3 september 
 alvast te showen. Wees inventief en betrek je buren erbij en Stad wordt in de volksmond en de pers 
niet het mooiste gat van Nederland maar wel de gezelligste plek om te wonen.  
Dan worden de huizen weer beter verkocht en stijgen de prijzen van uw woning.  
Komt allen dus tussen 7.30 en 9 uur naar de Molendijk.  
In de pers volgt in augustus nadere informatie. 
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Verslag van de openbare Dorpsvergadering op  

11 mei 2011 
 

 
Op deze avond waren alle inwoners van Stad aan ’t Haringvliet welkom op de openbare Dorpsvergadering, 

georganiseerd door de "stichting Stadsweb" Stad aan ’t Haringvliet, in het Trefpunt 

 

Het doel van deze vergadering was tweeledig. Ten eerste wilde de "stichting Stadsweb" een toelichting  

geven op de activiteiten, die onder deze stichting plaats vinden. En ten tweede wil het bestuur onderzoeken 

of het mogelijk en zinvol is om een dorpsraad op te richten en zo ja, hoe moet e.e.a. dan gaan verlopen. 

Aanwezig waren het voltallige bestuur van de stichting, mevrouw Alize Mulder van de gemeente Middelharnis 

en een twintigtal inwoners van Stad. 

Na een inleiding en toelichting van het bestuur inzake de huidige activiteiten en de financiën over het jaar 

2010 kwamen alle aanwezigen aan het woord om hun visie te uiten inzake een mogelijke dorpsraad.  

Door Alize Mulder werd een uitgebreid verslag gedaan over vergelijkbare ontwikkelingen in Nieuwe-Tonge in 

de afgelopen twee jaar. 

 

           Enige inhoudelijke reacties: 

 

• Alle organisaties moeten vertegenwoordigd kunnen zijn 

• Gezamenlijke jaarplanning van activiteiten zinvol 

• Niet een nieuw orgaan in het leven roepen 

• Jongeren moeten hierin participeren 

• Een enkele maal per jaar een brede vergadering organiseren 

• Formele afspraken met de gemeente over communicatie en opvolging 

• Losse clusters per aandachtsgebied 

 

Afspraken: 

Er komt een volgend voorbereidend overleg voor een dorpsraad Stad op 15 juni 2011. 

Op 16 november 2011 is er op initiatief van de gemeente een eilandbreed overleg, waarvoor wij ook  

uitgenodigd gaan worden. 

Een kort verslag van deze vergadering komt op StadsWeb en wordt per e-mail aan de aanwezigen  

toegezonden. 

 

De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor de levendige discussie en de positieve inbreng. 

 

 

Elco van Gurp geridderd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau 
 

Elco van Gurp is afgelopen zaterdag (18 juni 

2011) door burgemeester Zevenbergen  

geridderd tot Lid in de orde van  

Oranje-Nassau. 

 

Dit gebeurde in de rust van de wedstrijd  

tussen de veteranen van SNS en oud-profs. 

Van Gurp wist van niets en het was dus een 

grote verrassing voor hem. 

Onder het oog van familie, collega’s en  

vrienden sprak burgemeester Zevenbergen de 

volgende woorden: ‘Elco onderscheidt zich in 

tal van opzichten en hij is een man van grote 

daden’. 

Hij bemoeit zich al vanaf 1980 met  

voetbalvereniging SNS en hij begon als  

redactielid en verspreider van het clubblad. Vanaf diezelfde periode was Van Gurp ook actief als 

scheids- of grensrechter. Tevens was hij langdurig actief als secretaris en was hij ook leider van 

het D7-tal. 

Verenigingen als deze kunnen niet zonder dit soort mensen. Elco was verder ook actief voor de 

Nederlandse Hervormde Gemeente in Stad aan het Haringvliet. Hij was een lange periode  

boekhouder van de kerk en was ook actief bij markten en het ophalen van oud papier.  

Ook was hij lid van het bestuur van de Albert Schweitzerschool en was hij actief voor het koelhuis 
in Stad aan 't Haringvliet. 
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THEEHUIS AANDEHAVEN 1 
 

Voor o.a. : 

Bakkie koffie of thee 

Appelpunt, tosti, soep, 

frisdrank, ijs 

 

Ook: 

Antiek en snuisterijen 

 

En: 

Tochten op het zeilschip 

ARGUS 

Openingstijden:April, mei, sept en okt: di t/m zo van 

10.00 tot 18.00 uur. 

Juni, juli en aug: di t/m zo van 9.30 tot 20.00 uur  

Dorpsgroep wint € 2.500,= uit  

Stimuleringsfonds van de Rabobank 

 

Afgelopen woensdag 15 juni 2011 ging het 

bestuur van de Dorpsgroep onder leiding van 

hun voorzitter Anneke Zuydijk naar de Staver 

om zich te presenteren voor de ledenraad 

van de Rabobank. 

Samen met zwemvereniging De Schotejil en 

de bejaardenvereniging van Nieuwe-Tonge 

mocht de Dorpsgroep, in de persoon van  

Anneke, een presentatie geven over onze 

activiteiten. 

Daarna zouden de leden stemmen wie er  

€ 1.000,=, € 1.500,= of € 2.500,= zou  

krijgen. 

In 7 minuten moest je je vereniging/stichting 

promoten. Anneke deed dat voor de  

Dorpsgroep als laatste. En hoewel dit helaas, 

wegens technische redenen, niet vlekkeloos  

verliep was het eindresultaat fantastisch. 

We versloegen de andere twee  

genomineerden en wonnen dus € 2.500,=. 

Hiermee gaan we het Trefpunt verder  

opknappen en materialen aanschaffen voor  

diverse activiteiten. 

Al met al was het een geslaagde avond en 

gingen we na een hapje en een drankje  

 

Dorpsgroep Stad organiseert de eerste 

Stadse Huttenbouwdagen. 
 

Op 11 en 12 augustus 2011 in het Stadse bos. 

Kosten zijn € 7,50 voor twee dagen incl. eten & drinken.  

11 augustus van 10-16 uur  

12 augustus van 13-21 uur  

Ouders/belangstellenden die mee willen eten voor € 5,= 

(BBQ) op 12 augustus, graag aanmelden voor 6 augustus. 

Leeftijd  4-100 jaar, jongere kinderen(4-) met eigen  

begeleiding. 

Geef je vast op voor 1 juli, dan kunnen wij genoeg hout 

gaan sprokkelen. Tussen het bouwen door hebben we ook 

nog gezellige, andere activiteiten. 

Neem, als je die hebt, een eigen hamer mee met je naam 

erop! 

Hulp is erg welkom (misschien alvast je maatschappelijke 

stage-uren?) bel of mail ons: 612999 of  

info.dorpsgroepstad@upcmail.nl   

Ook uw bruikbare afvalhout/pallets zijn erg welkom. Neem 

contact op met ons. 

 

En toen kwamen de tranen 

 

 

 

Adres voor o.a: 

Ruitenwissers: 

Uitlaatdelen 

Poetsmiddelen & reinigers 

Raambanden & raamfolie 

Bestellen kan via: 

http://shop.streetcar.nl/ 

tel: 0622046767 

e-mail: info@streetcar.nl 

Na het afschuwelijke ongeluk van vorig jaar 

heerste er op Stad een enorme stilte die  

meerdere dorpsbewoners in een gedicht zo 

mooi verwoord hebben. 

 

Deze week kwam Sjaak, de enige overlevende, 

na een lange revalidatie in zijn rolstoel naar 

huis. 

Hans en Jan-Willem hebben de bevolking de 

mogelijkheid geboden hun medeleven te tonen 

door geld te geven voor iets nuttigs en  

gisteren werd een auto aangeboden waarmee 

Wilma en Sjaak toch samen uit kunnen.   

 

Tevens kwam er een computer die Sjaak kan 

bedienen en in contact met de wereld houdt. 

       Vele aanwezigen hielden het niet droog.                                        

Waar een klein dorp groot in kan zijn! 

                                                                                          

U kunt meer lezen op Steun Sjaak van Bergen 
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Geslaagde Stadse scholieren 2011 
 

Net als voorgaande jaren is StadsWeb direct naar de Stadtenaren gegaan die de vlag dit jaar kon-

den uithangen, omdat ze geslaagd zijn voor de middelbare school. Hier vindt u een overzicht van 

deze gelukkigen. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze prestatie! 
 

 

Wouter Bakelaar heeft 

zijn HAVO diploma gehaald 

op de Prins Maurits en gaat 

Sportmarketing en  

Management studeren aan 

de Hogeschool Rotterdam.  

Marieke van Gurp heeft 

de Havo gehaald op de 

Prins Maurits en gaat  

Pedagogiek studeren op de 

hogeschool in Rotterdam.  

Lucas Dee heeft het VWO 

gehaald op de Prins Maurits 

en gaat Bedrijfskunde  

studeren op de Erasmus 

universiteit in  

Rotterdam.  

Henk Kieviet heeft zijn  

VMBO diploma gehaald aan 

de RGO en gaat verder 

naar de HAVO op de RGO.  

Frans-Pieter Huizer heeft 

de Havo gehaald op de  

Prins Maurits en gaat 

Sport- en bewegingseduca-

tie volgen in Vlissingen.  

Marije Holleman heeft 

haar VWO diploma gehaald 

op de Prins Maurits en hoopt 

ingeloot te worden voor  

Geneeskunde. Mocht dit niet 

lukken gaat ze Biomedische 

technologie studeren in 

Eindhoven of Enschede. 
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Matthijs Looij heeft zijn 

VWO diploma gehaald op 

de Prins Maurits en gaat 

een MST Scheikundestudie 

volgen in Leiden.  

Nicole van Rooy heeft 

het VWO gehaald op het 

Helinium in Hellevoetsluis 

en gaat Theaterweten-

schappen studeren op de 

universiteit in Amsterdam.  

Ruben Valstar heeft het 

VMBO-theoretisch gehaald 

op de RGO en gaat naar 

het Scheepvaart en  

Transport College voor een 

opleiding voor Maritiem-

officier in Rotterdam.  

Laurens Kooymans 

heeft zijn HAVO diploma 

gehaald aan de RGO en 

wordt getest voor de 

luchtmacht in Soester-

berg. Mocht dit niet luk-

ken gaat hij de Vapro C 

opleiding volgen bij Esso.  

Christian Looij heeft zijn  

VMBO diploma gehaald aan 

de Edudelta en gaat de 

S.S.P.B Werk en leren  

opleiding timmeren volgen 

in Middelharnis.  

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 


