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De zon bescheen al vroeg alle stadse vlaggen die in het dorp waren uitgehangen, wat een
heel vrolijk gezicht was. Een heleboel mensen waren net zo vroeg al hard bezig met de
voorbereidingen voor tal van activiteiten.
In het Trefpunt opende Herman Maas om 10.00 uur de dag met een kort praatje, waarin hij vertelde,
wat er die dag zoal te doen was. Het was daar een gezellige drukte. Er was koffie met prachtig
versierde en heerlijke cupcakes, Ghislaine speelde er op haar harp, de beeldjes van Mel waren er in
grote getale en er was ook een powerpointpresentatie van alle beeldjes, die Mel weggegeven heeft.

In de grote zaal toonde Lyda Braber haar verzameling emaille en hingen de foto’s, die gemaakt zijn
voor een nieuw stads fotoboek. Het waren prachtige foto’s en menigeen had nu spijt, dat hij niet op
de foto was gegaan. Er wordt nog één middag gepland om u de mogelijkheid te geven ook
gefotografeerd te worden. De datum wordt op
StadsWeb kenbaar gemaakt.
In de kleine zaal kon je bekijken, wat de speelotheek allemaal te
bieden heeft.
Met een lijst met adressen, waar je de hobby’s van dorpsgenoten kon
bekijken, gingen de bezoekers op weg. Dat er zó veel enthousiaste en
actieve mensen op ons dorp wonen was voor velen een verrassing.
Vooral het schapendrijven met bordercollies werd druk bezocht.
Om 16.00 uur begon het concert van Soli Deo Gloria, Annemarie Huizer op
panfluit en Piet Bechtum op het orgel. Het werd dit jaar voor het eerst
opgeluisterd met gedichten van Jolanda Holleman en Aart Dorsman.
De aanwezige luisteraars hebben ervan genoten.
De afsluiting van het dagprogramma bestond uit een stikzakmaaltijd op de
kaai, waar aan een lange tafel gezellig en lekker gegeten werd.

D’Heeren van Sta(n)dt – de historie van ons dorp ‘met een knipoog’
Door: Yvette Philippa

Op een mooie zomeravond neemt verteller Jan Jorisz (Wim van Ham) ons mee in de geschiedenis van
Stad, naar de 13e eeuw. Hij weet het publiek te boeien en vertelt over Aleijd van Putten, die op haar beurt
haar mening over gelijkheid, discriminatie e.d. diverse malen in het stuk aanhaalt.
Hij vertelt over Boudewijn van Praet, Jan van Heenvliet, Andries van Bronckhorst, diverse hoge heren
en dames welke wij alleen nog kennen van de straatnamen. Hij vertelt hoe er in het dorp de mensen een
achternaam kregen en de ambtenaar uit die
tijd laat zien hoe dat eraan toe ging.
Na de pauze wordt er nog een stukje uit
‘Overleve’ uit 2009 gespeeld, waarin ook
op het scherm het prachtige lied getoond
wordt, gezongen door Geertrui (Leanne
Koppenaal), waarin ze zingt over haar
Jacob, die nog maar niet uit de oorlog is teruggekomen. Ook ‘de moord op
de boerderij van Bol’ wordt gezongen en opgevoerd ! Grappig was dat het
volkslied van Stad, toen de techniek het even af liet weten en tekst wel te
zien was, werd ingezet op de melodie van het Wilhelmus !
Al met al weer een boeiende voorstelling waar iedereen trots op mag zijn !
Een aantal reacties welke ik te horen kreeg na afloop: zag er mooi uit,
petje af, diverse complimenten over de kleding, onderhoudend,
verstaanbaar, dat dat allemaal kan voor € 2,50 !, super weer !
Niks dan goeds dus. Een geweldige avond waarna we weer trots kunnen zijn op ons ‘Stadje Droâgbroad’.
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Huttenfeest
.Donderdagmorgen 16 augustus 2012 was het om 09.00 uur nog
stil en rustig in het Stadse bos. Een uur later was dat voorbij.
Het huttenfeest, nu voor de tweede keer gehouden, was l
osgebarsten!
Ongeveer 70 kinderen liepen gewapend met hamers rond en
sjouwden de pallets uit de container. In een mum van tijd
ontstond er een waar huttendorp. Op een andere plek werd druk
geschilderd voor het indianendorp; totempalen en doeken voor
de tipi’s. Mooi was het om te zien dat veel kinderen zichzelf ook
direct beschilderden als indianen. Om 13.00 uur werd de honger
gestild met broodjes knakworst, ham of kaas.
Na de lunch werd een vlot gebouwd door de oudere kinderen en
dat bleef zowaar ook nog drijven! Harry had heel veel prachtige
houten messen gemaakt die de kinderen beschilderd hebben en
waar ook nog hun naam in gegraveerd werd. Na het drinken van
maar liefst 70 liter siroop was de eerste warme klusdag ten
einde.
Vrijdag was er een spelmiddag georganiseerd door SportteamGO en met behulp van vele vrijwilligers uitgevoerd. Ook kon
iedereen leren Boogschieten en meevaren in een Canadese Kano (www.traditioneelboogschieten.nl). Dit werd door jong en
oud zeer gewaardeerd.
Na de warme spelmiddag ging de BBQ aan en met de ouders, vrijwilligers en kinderen (totaal 120 personen) werd gezellig
gebarbecued. Tijdens het eten werd door de kinderen alweer afgebroken en met behulp van ouders het hout ingeladen in
de container.
Tot 21.00 uur werd er nog kano gevaren, gezwommen en met de boog geschoten. Anderen kletsten na, onder het genot
van een kopje koffie.
Rond 22.00 uur werd het feest beëindigd en toen zaterdag de laatste resten uit het bos waren gehaald was er niets meer
van het huttendorp terug te vinden.
Hierbij wil ik alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun superinzet en ook SportteamGO, de heren van het
‘traditioneel boogschieten’, Firma van Schelven, Leen Mast, Rob Philipsen, de heer Bestman en alle kinderen en ouders
voor twee supergezellige dagen!
Zet alvast in de agenda dat we de laatste twee dagen van de zomervakantie 2013 weer een huttenfeestje gaan bouwen.

Uitnodiging voor nieuw
Stadsoverleg woensdag
19 september 2012.
Iedereen is van harte uitgenodigd voor een nieuw
Stadsoverleg op 19 september om 20.00 uur in de
kleine zaal van het Trefpunt.
De afspraak van 12 september vervalt i.v.m. de
Tweedekamerverkiezing.
Het thema is
verkeer in het
dorp.
We gaan de
andere straten
van het dorp
langs aan de
hand van
foto’s.
We letten dan op de verkeersveiligheid. Hoe kunnen we deze verantwoord
verbeteren?
We beginnen bij de Vrouwtjesweg, het havengebied en de Zeedijk.
Vervolgens gaan we verder door het dorp. Het bijgevoegde kaartje geeft de
volgorde aan.
Mogelijk hebben we er nog meer avonden voor nodig.
Als er nog nieuwe info over het havengebied is zullen we dat deze avond
ook presenteren.
Iedereen is van harte welkom om met ons mee te praten
en mee te denken.
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Pannakooi geopend.
Woensdag 22 augustus 2012 werd door burgemeester
Zevenbergen de nieuwe pannakooi, naast de gymzaal,
geopend.
Het was een stralende middag, waarop veel kinderen naar
het grasveldje naast de gymzaal waren gekomen.
Daar waren twee springkussens opgesteld met nog de altijd
aanwezige speeltoestellen plus natuurlijk de pannakooi, die
gloednieuw lag te glimmen in de zon.

De burgemeester verrichtte de opening door te proberen een
doelpunt te maken, terwijl er 5 jongens in het doel stonden. Na
een flink aantal pogingen en aanmoediging door de aanwezige
jeugd, die het woord burgemeester scandeerden, lukte het hem
om een doelpunt te maken. Luid applaus was zijn beloning.
Daarna was door het sportteam-go een pannakooi-toernooi
georganiseerd en werd er fanatiek gestreden om de gouden,
zilveren en bronzen medailles.
De pannakooi is geopend met een sportieve, gezellige middag!

Vervangende nieuwbouw Stad aan ‘t Haringvliet
Op de locatie van het oude koelhuis gaat Woongoed GO een woonzorgcomplex realiseren, bestaande uit 22 appartementen
met mogelijkheid tot zorg, een zusterpost voor de wijkverpleging van Cura Mare, een ruimte voor activiteiten, de praktijk
en apotheek van huisarts Van de Putte en een ruimte voor diverse
therapiemogelijkheden voor Cura Mare. Half juni 2012 is de omgevingsvergunning aangevraagd.
Dit duurt 26 weken, waarna de bouw begin 2013 kan beginnen.
Omdat er maar een kleine wachtlijst is voor woningzoekenden in Stad is deze nieuwbouw ook ter vervanging van, in ieder
geval, de verouderde bejaardenwoningen aan de Van Bronckhorststraat. De bewoners zijn
hierover geïnformeerd. Onze woonconsulenten zullen deze bewoners in het najaar bezoeken om hen verder te informeren
en te begeleiden naar de nieuwbouw.
Als de bewoners verhuisd zijn, wordt het
complex afgebroken. Er zou dan medio 2014
een klein aantal woningen teruggebouwd
kunnen worden voor starters.
Na de zomervakantie zal Woongoed GO in
gesprek gaan met jongeren vanaf 18 jaar uit
Stad die van plan zijn om zelfstandig te gaan
wonen. Gevraagd zal dan worden welke
ideeën zij over starterswoningen hebben.
Jongeren die met ons in gesprek willen
kunnen dit nu al melden via
info@woongoedgo.nl Dit e-mailadres is
beschermd tegen spambots. U heeft J
avaScript nodig om het te kunnen zien.
onder vermelding van ‘Nieuwbouw Van
Bronckorst’.
Via de mail zullen zij dan
uitgenodigd worden voor een bijeenkomst.

