Stad spl ein
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Voorjaar 2012

Stadse Dag 1 september 2012
De Stadse Dag wordt dit jaar op zaterdag 1 september 2012 gehouden. Overdag is er , net als tien jaar geleden,
weer de mogelijkheid om bij veel dorpsbewoners thuis naar hun hobby of werkstukken te gaan kijken en elkaar op
straat te ontmoeten.
Tien jaar geleden kregen we van Stichting Podium geld om een
dorpsfeest te organiseren en dat bestond overdag uit het tonen
van hobby’s bij mensen thuis. Het was lekker druk in het door de
kleuters versierde dorp en ook veel oud-stadtenaeren kwamen
kijken naar demonstraties van de brandweer, oude auto’s en
foto’s, de opvoering van “de moord op Stad” en ander
straattoneel, quilten, honden, paarden, schapen, postzegels,
tuinen, fototoestellen en er zijn nog nooit zoveel zelfgebakken
kruudplaetjes verkocht als toen. ’s Avonds waren er vele
optredens van dorpsgenoten op de Kaai met als hoogtepunt de
polonaise met wel 250 mensen.
Dit jaar willen we tussen 11.00 en 16.00 uur weer de bewoners,
zoveel mogelijk bij hen zelf thuis, hun kunsten en hobby’s laten
tonen aan dorpsbewoners en andere bezoekers. We hebben al een
aantal opgaven van knutselaars, schilders en mensen die hun verzamelingen willen tonen, maar zoeken nog veel meer dorpsgenoten. Dus heeft u een mooie tuin, een oude tractor,
oude foto’s, een leuke verzameling, kunt u een kunstje met uw huisdier, naald en draad, kwast of
muziekinstrument, of wilt u een workshop organiseren, meld u aan bij:
Herman Maas, Molendijk 4, tel: 611972
Petra Diepenhorst, Boudewijnstraat 1, tel: 612171
Ellen Mastenbroek, Aleijd van Puttenstraat 19, tel: 707809
We hopen dat er ook weer veel oud-stadtenaeren zullen komen. Traditiegetrouw is er om 16.00 uur weer een
concert in de Hervormde Kerk en daarna een stikzakmaaltijd. Die stikzakmaaltijd is deze keer niet op de Voorstraat,
maar op het voetbalweitje, waar meer te beleven is voor de jeugd, die we ook graag willen uitnodigen.
’s Avonds is er op datzelfde weitje een kijk- en luisterspel over de Stadse geschiedenis, waarbij de verschillende
straatnamen van ons dorp nader belicht zullen worden door dorpsgenoten van alle leeftijden en het publiek wordt
uitgenodigd mee te zingen met aangepaste, bekende liedjes.
Nieuw Stads fotoboek:
Ter gelegenheid van de 10e Stadse Dag (1 september 2012) leek ’t het organiserend comité een leuk plan om alle
inwoners van Stad aan ’t Haringvliet op de foto te zetten.
Heel veel Stadtenaren kijken nog regelmatig in het “Dokter Maas boek”. Dit boek is al meer dan 10 jaar geleden
gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Herman Maas als huisarts. Toen zijn bijna alle Stadtenaren
daarvoor gefotografeerd.
Inmiddels zijn er natuurlijk mensen overleden, verhuisd, gescheiden, opnieuw getrouwd, nieuw hier komen wonen
of geboren!
Daarom lijkt het ons leuk om het foto rondje opnieuw te maken, maar dan wel aangepast aan de huidige tijd.
In eerste instantie zal het nieuwe Stadse fotoboek digitaal verschijnen op Stadsweb. Mocht er veel belangstelling
voor bestaan, dan kunnen we alsnog een gedrukte versie laten maken.
Binnenkort komt er iemand namens het comité bij iedere Stadtenaar aan de deur om te vragen of ze een foto
mogen maken. We zouden graag zien dat zoveel mogelijk mensen gefotografeerd gaan worden, dus doe alstublieft
ook mee!
Namens het comité Stadse Dag,
Marlies van Adrighem
Petra Diepenhorst
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Wist u dat:
De ballenlijn, die ’s zomers in het water bij het strandje ligt, weg is? Hij is in het najaar uit het water gehaald
en lag tot voor kort naast het parkeerterrein bij het strandje. Wie weet waar hij nu is? Graag bericht naar
fam. Maas.
Er iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in het Trefpunt een leespunt van de bibliotheek geopend is?
U kunt daar, onder het genot van een kopje thee of koffie, een boek komen lenen en zelfs in Middelharnis geleende
boeken terugbrengen.
Op donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur een gymnastiekles voor dames is in de gymzaal?
Ongeveer 8 deelnemers proberen daar zo soepel mogelijk te blijven onder de bezielende leiding van Renée Volker.
Kom gerust eens kijken of het ook iets voor u is.
Een delegatie van Stadsoverleg, samen met de omwonenden van de haven, met de gemeente in overleg is over het
opknappen van de haven? Als er meer duidelijkheid over de plannen is, zal er weer een stadsoverleg gepland
worden.
Dat Woongoed Flakkee in principe het Trefpunt wel wil overnemen van de gemeente, maar dat daar nog een
heleboel onderzoek en onderhandelingen aan vooraf moeten gaan? En dat het bestuur van het Trefpunt daarbij mag
aangeven, wat ze voor wensen hebben?
Dat de Oranjevereniging dit jaar weer een zeskamp wil organiseren? Dat u met een ploeg mee kunt doen, maar die
dan wel van te voren aan moet melden? Zie www.OVKBStad.nl
Er elke woensdagavond in het Trefpunt gebiljart en gedart wordt? Dat u daar ook kan tafelvoetballen en een
kaartje leggen? Ook ’s middags kunt u al terecht, al is het maar om gezellig een bakkie te komen doen of een beetje
te kletsen.
Dat de potermaaltijd heel erg lekker en gezellig was, maar dat er nog veel meer mensen bij kunnen op zo’n
avond?
Op woensdag 14 maart 2012 de scholen meedoen met de landelijke opschoonweek? En dat u vanaf vrijdag 9
maart 2012 tot en met 16 maart 2012 een gratis bezem op kunt halen in het gemeentehuis om zelf ook aan de
slag te gaan?
Dat er door een flink aantal mensen al hard gewerkt wordt aan de voorbereiding van de volgende Stadse Dag? Dat
die zal plaatsvinden op 1 september 2012? Zet hem maar vast in uw agenda.

Weet u nog hoe leuk de schaatspret was?

Enquête
Oranjevereniging Koningin Beatrix
is voornemens een stille tocht en een
kranslegging te organiseren op 4 mei.
U kunt uw mening hierover invullen bij de
StadStelling op de website of U kunt het
strookje hiernaast invullen en inleveren op
Achterdijk 63.

O Goed initiatief, ik neem deel.
O Goed initiatief, maar ik neem geen deel.
O Slecht initiatief, niet aan beginnen.
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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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Oranjelaan 14
3243AP Stad aan 't Haringvliet
Contactadres:
Vrouwtjesweg 45
3243AW Stad aan ’t Haringvliet
0187612999
stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl

Activiteiten April, Mei & Juni
Kinderen tot 12 jaar:
25 april
Moederdagknutselen 14.00 tot 15.30
€ 1,=
30 mei
Pannenkoekenbingo 12.30 tot 14.30
€ 1,=
6 juni
Vaderdagknutselen
14.00 tot 15.30
€ 1,=
13 juni
Buitenspeelmiddag
13.00 tot 17.00
Consumpties te koop.
16 & 17 aug Huttenfeest, thema ‘Cowboys en Indianen’, programma volgt apart.

Jeugd 10+:
20april, 11 mei, 9 juni & 22 juni Jeugdinloop 19.00 tot 21.30. Gamen, nagels lakken, darten, biljarten, tafelvoetbal
of buitenactiviteit of eventueel iets wat jullie zelf graag willen. Consumpties te koop.
16 en 17 augustus Huttenfeest , Thema Cowboys en indianen programma volgt apart.

Volwassenen:
4 april

Marsepein Paasfiguren maken € 8,50 inclusief consumpties.
Aanvang 19.30 aanmelden voor 22 maart i.v.m. de inkopen ( zie contact adres).
18 mei
Bingo, 9 ronden en 1 superronde.
Vanaf 19.30 kaarten te koop. Koffie & thee is gratis, andere consumpties te koop.
1 juni
Ouderen BBQ . Informatie volgt.
Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en ‘s avonds vanaf 19.30 uur biljarten, darten en kaarten.
Toegang gratis, consumpties te koop.

Voor iedereen:
11 april & 16 mei
14 april
25 & 26 april
5 mei
5 mei
11 mei

Hobbymiddag, wildbreien en kletskoffie. Consumpties te koop
14.00 tot 16.00
Vintage spullen markt; speelgoed, kleding en accessoires
10.00 tot 15.00
Avond 2daagse sponsorloop starttijd bij vv SNS
18.30 uur
Fietstocht met soepmaaltijd. Aanmelden i.v.m. het eten. Start vanaf 12.00 uur
Bevrijdingsfeest/opening nieuwe Stichting met DJ Jasper
20.00 uur
DVD presentatie oude films van Stad
19.30 uur

Nogmaals: Hulp is altijd welkom, zelfs erg gewenst, ook voor maatschappelijke stage.
En wilt u meedenken, dan kan dat in de verschillende werkgroepen waaraan u zelf de voorkeur geeft.
Of mail ons uw/jouw idee.
Let op de posters, facebook, hyves en www.stadaantharingvliet.nl voor de juiste invulling van de activiteiten . Ook in de agenda van ‘Groot Goeree-Overflakkee’ en andere kranten.

Donaties en sponsoring voor de ijsclub,

activiteiten en aanpassingen in het gebouw zijn welkom. Er kan gestort
worden op Rabobankrekening 36.06.55.688 t.n.v. Stichting Ons Trefpunt.
Kleurplaten voor de kleurwedstrijd zijn op woensdag op te halen bij het Leespunt/Trefpunt.
Hier kun je ze ook weer inleveren. Natuurlijk kun je een prijsje verdienen.
Tot ziens op onze activiteiten!

Bestuur, werkgroepleden en vrijwilligers S.O.T

Op zaterdag 21 april komt de 25 km van de Tulpenwandeltocht door ons dorp!
Om de deelnemers welkom te heten, organiseren wij een stikzaklunch op de Kaai van 12.00 tot 14.00 uur voor
dorpsbewoners, waarbij de lopers een graantje mee kunnen pikken.

Iedereen is welkom…!

