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Een kwart eeuw Peuterstad ging niet ongemerkt voorbij Een kwart eeuw Peuterstad ging niet ongemerkt voorbij Een kwart eeuw Peuterstad ging niet ongemerkt voorbij Een kwart eeuw Peuterstad ging niet ongemerkt voorbij     
 
 
Dit geldt zowel voor de afgelopen 25 jaren als voor de viering van het jubileum op vrijdag 2 september 
2011.  
 
Peuterspeelzaal "Peuterstad" is in 1986 opgericht door Dorpsgroep "Stad" 
onder begeleiding van Jan Trompper van het Diekhuus. Peuterstad werd 
één van de vijf peuterspeelzalen, van de gemeente Middelharnis, onder 
de paraplu van het Diekhuus. Marja van der Stok werd leidster en een 
ruimte werd gevonden in het kleine zaaltje van het Trefpunt.  
Marja besefte toen nog niet, dat haar rol binnen Peuterstad minimaal zo’n 
25 jaar zou gaan duren! 
Het feest op vrijdag 2 september was in de eerste plaats bedoeld voor de 
peuters en kleuters van Stad oftewel de zeer jonge jeugd van Stad.  
En die hebben dan ook echt genoten van het brede scala aan activiteiten, 
dat voor hen door de ouderraad georganiseerd was. 
Er was ponyrijden, ballonfiguren maken, diverse spelletjes, schminken, 
een springkussen in de vorm van een kasteel, poppenkast, grabbelton; 
kortom alles wat leuk en denkbaar was voor de jeugdige stadtenaren, die 
dan ook in grote getale waren opgekomen olv vaders, moeders, broertjes 
en zusjes, opa’s en oma’s. De volwassenen zaten heerlijk in het zonnetje 
met een kopje koffie of thee of speelden met de kinderen mee. 
Om 15.00 uur was er poppenkast in de grote zaal van het Trefpunt. De 
kinderen hadden veel plezier om de avonturen van Jan Klaassen, Katrijn, 
de ondeugende egel en natuurlijk de politieagent. Er werd ook volop  
gezongen. Niet alleen de kinderen vonden het leuk, ook de ouders en 
opa’s en oma’s genoten zichtbaar. Na de voorstelling gingen alle kinderen 
dan ook met rode wangen naar huis. 
 
Het was een feest om te zien hoeveel vrijwilligers en organisaties er in de weer waren, om deze kinderen zo 
te laten genieten. Het mooie weer droeg ook haar steentje bij en dat hadden de organisatoren zeker wel  
verdiend. Bij deze dankt de ouderraad iedereen die bijgedragen heeft aan deze onvergetelijke middag en in 
het bijzonder de klassen toerisme & recreatie en natuur van het Edudelta College olv Connie Bakker, manege 
Oostmoer en hun geduldige pony’s, Lily Dee voor haar versierkunst en nog vele andere bescheiden  
vrijwilligers, die hiermee weer eens hebben laten zien, waarin een kleine Stad groot kan zijn. 
Marja werd na afloop nog eens extra in de bloemetjes gezet door Stichting Peutereiland voor haar reeds 25 
jarige inzet voor al die peutertjes van Stad, 
waarvan de meeste, die overigens nu geen 
 peutertjes meer zijn, met genoegen terugkijken 
naar deze periode van hun prille jeugd. 
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Stadse Sprookjesdag 3 september 2011 
 
Mede dankzij het vele voorwerk van de Peuterspeelzaal en de beide scholen was er voldoende materiaal om 
de Voorstraat er sprookjesachtig uit te laten zien op deze zonnige dag. 
De peuters hadden sprookjesfiguren op rood/gele vellen geplakt, de kleuters prachtige tekeningen gemaakt 
van onder meer Hans & Grietje en een huisje met snoepgoed beplakt. 
De bovenbouw maakte een klok voor de zeven geitjes, spandoeken, schilderijen en schreven eigen  
sprookjes. Van al dat werk waren foto’s gemaakt met ook de makers erop en deze werden, samen met  
portretten van Stadse huisdieren en hun baasjes, achter de ramen van de Voorstraat tentoongesteld. 
Traditiegetrouw opende Wim, de omroeper, de festiviteiten met een rondgang door het dorp en vervolgens 
liet Jan Jorisz het afgelopen jaar in dichtvorm passeren 
Naast de Goudenkoets, het huis van de zeven dwergen, Hans & Grietje, Aladdin, Doornroosje, de boze stief-
zusters van Assepoester, Tafeltje dekje, vele roodkapjes, Willem Tell met zijn boog en vele andere  
sprookjesfiguren waren ook de twee Stadse dichters aanwezig met een toepasselijk gedicht. 
Wederom kwamen weer veel oud-inwoners een kijkje op het dorp nemen en alle nieuwtjes aanhoren. 
Naast de altijd aanwezige Anja met haar kaarten en Broer met zijn hamburgers waren er nu ook Studio 
Dootje en Jobje met een kraam.  
Om 16.00 uur was er zoals gebruikelijk weer een concert in de NH-kerk van het koor Soli Deo Gloria en An-
nemarie Huizer op Fluit en Piet Bechthum met orgel. 
Na het concert kon men aan lange tafels in de Voorstraat eten en kwamen de Grevelinger Musikanten  
optreden.  
Altijd brengen de mensen weer te veel lekkere hapjes mee en delen die met andere bewoners en bezoekers. 
Foto's van deze Stadse Dag kunt u uiteraard in het fotoboek van de website terugvinden. 

Een paar maanden geleden zijn Wout en Nel be-
gonnen met een rijdende winkel in het dorp.  
Veel mensen waren enthousiast dat we weer een  
winkel hadden op ons dorp. Zeker voor de  
ouderen die niet mobiel zijn was het een  
uitkomst! 
Zoals u weet is Wout van Kouwen met de winkel-
wagen in de sloot beland. Hun nog 'nieuwe'  

wagen is totall loss verklaard. Wout en Nel  
hebben het plan opgevat om door te gaan 
met een nieuwe rijdende winkel.  
De steungroep Steun Wout en Nel van  
Kouwen is opgericht om Wout en Nel een 
steuntje in de rug te bieden, zodat zij  
succesvol kunnen doorstarten met een  
nieuwe rijdende winkel. 

      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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Zo genoten de kinderen van het feest  bij Peuterstad 

‘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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Leespunt informatie: 
Het Leespunt in Stad aan ‘t Haringvliet is iedere woensdagmiddag geopend in het Trefpunt tussen  
13:30u. en 16:30u. 
 
Het Leespunt is bedoeld voor álle inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. 
 
groep enthousiaste vrijwilligers? 
We zijn nog op zoek naar een paar dames/heren die op toerbeurt mee willen helpen tijdens de  
uitleenmomenten. 
Heeft u interesse? Meld u aan bij de dames van het Leespunt! 
 
Knutselmiddag Dorpsgroep/Leespunt 
Op woensdagmiddag 5 oktober is er weer een knutselmiddag in het Trefpunt. 
Met elkaar maken we een mooi “boeken-kunstwerk”. 
De knutselmiddag is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. 
De kosten bedragen € 2,00 per persoon. 
De middag begint om 13:30u. (-16:00u.) 
 
Boek&Film-avond 
In de loop van de jaren zijn er heel veel boeken verfilmd. In 2011 worden er 2 films vertoond in Het  
Trefpunt. Wanneer men een toegangskaart reserveert voor de filmavond, kan men ongeveer 3 weken  
voorafgaand aan de filmvertoning een exemplaar van het boek ophalen, zodat boek en film met elkaar  
Vergeleken kunnen worden. 
Vanaf 19:00 uur staat de koffie/thee klaar. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een 
hapje/drankje. 
Toegang vanaf 12 jaar 
Toegangsprijs € 4,50 voor leden bibliotheek / € 5,- voor niet-leden. 
(op de avond zelf wordt het bedrag met u afgerekend) 
Reserveren voor deze filmavonden kan vanaf heden: 
� www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl (agenda) 
� Bij de medewerkers van het Leespunt 
Data: 
Donderdag 13 oktober 2011 (film: The girl with the pearl) 
& 
Donderdag 24 november 2011 (film: Boy A) 

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  

 

 

 

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

 

Biljart in Trefpunt 
 
Dankzij de Dorpsgroep, de vader van 
Myra, die het biljart geschonken heeft, en 
de Fa. Esselink, die het vervoer voor zijn 
rekening heeft genomen, staat er in het 
Trefpunt weer een biljart. 
 
En iedereen die nu denkt “ik zou best wel 
weer eens willen biljarten!”, die mag zich 
melden! Wie weet kunnen we een club in 
het leven roepen? Gezellig!”.  
Voor meer informatie over biljarten ‘op Stad’ 
Stuur een mailtje naar  
Info.dorpsgroepstad@upcmail.nl of 
bel:612999 
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Het eerste Stadse Huttenfeest. 

 
Donderdag 11 augustus 2011 waren we er allemaal klaar voor en in grote getale stroomden de kinderen en 
ouders, gewapend met hamers, het bos in. We gingen hutten bouwen in het bos. 
Getimmer 
Na de groepsindeling ging het feest beginnen en overal zag je kinderen sjouwen met pallets en hout. Het 
was een mooi geluid al dat getimmer. Je hoorde ze wel maar zag ze niet, behalve als ze de auto met nieuwe 
voorraad aan zagen komen, dan vlogen er ruim 70 kinderen het bos uit. 
Er werden hele bouwwerken in elkaar gezet en dat ging best nog heel snel ook. De hutten groeiden met de 
minuut. Hutten met dakterras of balkon, flatgebouwen en ook de inrichting werd niet vergeten. Tafels,  
stoelen alles werd in elkaar gezet. 
Rare dingen 
Tussendoor werd er wel wat gedronken en gesnoept. En tijdens de lunch werden de broodjes opgehaald en 
opgegeten in de hut. Hierna was er even tijd voor een spel waarbij gezocht werd naar rare dingen in de 
buurt. Er liep bijvoorbeeld een clown op straat en er zat een krokodil in een boom. Sommigen wilden alleen 
maar blijven bouwen en timmerden dus lustig verder.  
Het was tot nu toe steeds droog weer. Rond 16.00 uur moesten we schuilen in de legertent voor een flinke 
bui. Maar de eerste dag zat er toen eigenlijk al op. In het bos werd gewoon doorgetimmerd, want daar  

voelde je niet dat het regende. 
Maar na een flinke  
onweersklap was de eerste 
dag dan toch ten einde. 
Superfanatiek 
De volgende morgen kwamen 
we aangelopen om 11.30 uur-
om de spullen klaar te zetten 
voor de volgende huttenbouw-
dag. Deze zou 13.00 uur star-
ten, maar in het bos was al 
veel getimmer te horen.  
Sommigen waren  
superfanatiek en hadden zelfs 
van thuis meegebrachte  
versieringen. 
We startten de middag met 
een sportieve activiteit. Er  
waren er vele; levende 
sjoelbak, springkussen,  
stormbaan en zeephelling.  
Gelukkig was het droog en 
scheen zelfs de zon. Er werd 
enorm genoten. Er werd  
gegleden, gesprongen, gerend 
maar vooral veel plezier  

gemaakt. 
Maar na een tijdje begonnen de klussershanden toch weer te jeuken en vlogen de meest fanatieke klussers 
het bos weer in. En toen was het ook voor de rest weer tijd om de lange broeken weer aan te trekken en 
weer verder te bouwen. 
Barbecue 
Toen aan het eind van de middag dan eindelijk alle hutten af waren en eentje zelfs al afgebroken was, werd 
het tijd om de barbecue aan te steken. 
Zodra we op onze fluit bliezen vlogen de kinderen al weer uit de bosjes pakten hun bordjes en schepten  
deze vol en met die borden en hele zakken stokbrood vlogen ze weer het bos in om in hun hut te gaan eten. 
Toen alle kinderen voorzien waren, was het ook tijd voor de papa’s en mama’s en zelfs voor de  
hardwerkende begeleiders tijd om te genieten, en dat gebeurde ook. 
Na het eten was het helaas tijd om de boel weer af te breken. Maar wat blijkt? Je hut afbreken is dus nog 
leuker als een hut bouwen en al helemaal een hut die iemand anders gebouwd heeft! 
Na ongeveer een half uur was er van de hutten niet veel meer over dan grote stapels hout en pallets en door 
goed teamwork was ook dit in heel korte tijd verdwenen. 
Succes 
Na het opruimen werd er nog even doorgespeeld in het bos terwijl één voor één de kinderen werden  
opgehaald. Om 22.00 uur was het dan weer helemaal voorbij en konden we terugkijken op twee geweldige 
dagen die we volgend jaar zeker gaan herhalen. 
We willen iedereen, alle vrijwilligers, houtleverancier, ouders, kinderen en andere belangstellenden hartelijk 
bedanken voor de medewerking om deze twee dagen tot zo’n succes te maken. 

Foto’s van het huttenfeest zijn de vinden op onze  
dorpsgroepstad-hyves en www.dorpsgroepstad.blogspot.com. 


