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Brief van Sinterklaas

Vrijwilligers gezocht

Beste ouders en kinderen van Stad aan ‘t Haringvliet,
Gisteren heb ik een bezoek gebracht aan jullie
dorp, het kostte wat moeite omdat het weer niet
meewerkte. Vandaar dat wij, om de mist voor te
zijn, al eerder waren aangekomen.
Na onze gebruikelijke nacht van cadeautjes
rondbrengen mochten we, in overleg met
meneer en mevrouw Rib van de Argus, aan
boord even uitrusten en slapen. Zodra we de
muziek hoorden aankomen gisterenmiddag
waren wij op slag wakker.
Toen we aan dek kwamen zagen we al die
kinderen en ouders al in de mistige regen staan.
Ook was ik zeer vereerd dat ik in de hondenslede
mocht plaatsnemen. Wat een belevenis was dat!
Na de rondrit door het dorp, waar ik alle oude
bekenden weer kon begroeten, kwamen wij aan
bij het Trefpunt.
Ik ging nog even langs bij Sjaak van Bergen die
zijn verjaardag vierde.
Daarna kon het feest beginnen. Nou wat een
gezellig feest was het weer; veel gezang, een leuke dans en een heuse polonaise
door de zaal.
Gelukkig kwam ook de Zoekpiet en de IPiet met de Ipad weer terug en toen kon ik
iedereen gelukkig weer toespreken en cadeautjes uitdelen.
Ik dank alle ouders, kinderen en vrijwilligers voor deze hartelijke ontvangst.
En namens Stichting Ons Trefpunt wil ik vragen of er mensen zijn die volgend jaar
(weer) willen helpen met dit feest. Ze van harte welkom zijn om zich aan te melden;
het clubje wordt steeds kleiner en dus wordt het steeds lastiger om activiteiten te
organiseren.
Ik doe daarom een dringend beroep op de Stadtenaren: Meldt u aan bij deze
stichting, al is het maar voor een uur per jaar.
Tot volgend jaar maar weer.
Heel veel groeten van Sinterklaas en zijn Pieten
Koffieochtend dinsdag 10 uur in Trefpunt
Het wordt steeds drukker op de koffiemorgen op dinsdag om 10 uur in het Trefpunt
en er komen ook meer mensen die willen schilderen.
Dinsdag 27 november 2012 was er
ook iemand die erg van
fotograferen houdt en best eens
foto's zou willen laten zien en
Herman Maas zou graag een
keertje met wat mensen
pasteltekeningen willen maken.
Hiernaast zit u een kunstwerk
gemaakt op de koffieochtenden
(iedere dinsdag van 10-12 uur).
Alles kan, maar niets hoeft, maar
overleg het wel van te voren met
Leen Leune of Greet Maas.

Er zijn op Stad verschillende
mensen die van Tafeltje-Dekje
eten.
Dat eten wordt in Dirksland in
Geldershof bereid en door
vrijwilligers rondgebracht.
Nu hebben er 2 vrijwilligers
aangegeven te willen stoppen en
daarvoor zoeken we vervanging.
De bedoeling is, dat je ééns in de
zes weken aan de beurt bent en
dan 5 dagen lang je maaltijden
bezorgt. Je bent daar ongeveer 2
uur mee bezig, van 13.00 tot 15.00
uur.
Daarna heb je weer 5 weken vrij.
Kun je een keertje niet, dan is het
eigenlijk altijd wel mogelijk om met
één van de anderen te ruilen.
Je rijdt met je eigen auto en de
benzinekosten worden vergoed.
Wil je hier meer over weten,
bel naar de familie Maas,
telefoon 611972.

Geiten voeren
In het weitje aan de haven zijn
sedert enige tijd weer twee
geitjes te bewonderen. Ze heten
Bo en Do. Wij proberen deze
geitjes gezond te houden door
ze de juiste voeding te geven.
Nu is het, vooral voor kinderen,
heel erg leuk om die beestjes te
voeren.
Toch moeten wij u DRINGEND
verzoeken dat niet te doen!
U bent namelijk niet de enige
die een broodje komt brengen
en de geitjes worden op deze
manier letterlijk doodgevoerd.
Hun maag verdraagt namelijk
geen brood.
Dat willen we toch niet?
Kom gerust met uw peutertjes
langs om de geitjes te bekijken
en alvast dank voor uw begrip.
Familie Baumann.
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Fotowedstrijd Ko Nientje
Ko Nientje mocht de
afgelopen maanden
met heel veel
Stadtenaren mee op
reis. Maar wie
maakte de leukste
foto?
Net voor de zomer
beloofden we een
leuke prijs voor
diegene die
Ko Nientje het meest
origineel op de foto
wist te zetten.
De winnende foto Ko Nientje duik neemt duik in het Gardameer.

De tweede prijs voor Ko Nientje bij de Olympische spelen in Londen.

De foto’s stroomden binnen: het fotoboek telt inmiddels 154 foto’s en bijna dagelijks komen er foto’s bij: zo werd het
Stadse Ko Nientje gesignaleerd aan de Stadse haven, in Sydney, Leipzig, Sirmione, Dresden, India, Praag, bij The Great
Smoky Mountains in de VS, Luxemburg, Stockholm, Kraków, Drenthe, Noorwegen, Manhattan, Alhambra. Overal duikt het
rood-geel gestreepte konijn op! Ook bij de wijnfeesten in Grevenmacher (Luxemburg) en bij de Olympische spelen in
Londen was Ko Nientje van de partij.
Het kostte wat moeite, maar een deskundige jury heeft twee winnaars geselecteerd.
De hoofdprijs gaat naar Anneke Zuydijk vanwege de orginaliteit, die Ko Nientje vastlegde op de gevoelige plaat nét op het
moment dat zij een verfrissende duik neemt in het Gardameer.
De tweede prijs gaat naar Liontien Arensman vanwege de actualiteit, die Ko Nientje op de foto heeft gezet bij de
Olympische spelen in Londen.
De winnaars hebben inmiddels hun prijs (een cadeauboekenbon) in ontvangst mogen nemen. Alle foto’s staan in het
fotoboek. Uiteraard kunt u foto’s in blijven sturen naar info@stadaantharingvliet.nl

Bloemenfair op Stad
Studio Acanthus, gelegen aan de Zeedijk nr.52, in Stad aan 't Haringvliet houdt open dagen.
U kunt dan al wandelend door de studio, huis en tuin genieten van de warme kerstsfeer.
Renée Volker werkt dit jaar veel met zijden bloemen en combineert moderne materialen met klassieke stijlen, wat een
verrassend effect heeft. De interpretatie van Kerst in haar creaties is net een beetje anders. Verse bloemen hebben natuurlijk altijd haar voorkeur, maar als je een goede kwaliteit zijden bloemen neemt, is dat zeker een alternatief voor vers
en vanzelfsprekend veel langer houdbaar.
Komt u zelf maar kijken en laat u inspireren door de tentoongestelde bloemstukjes, tafelschikkingen, bruidswerken en
kerstversieringen.
In een feeërieke sfeer komt u binnen en buiten allerlei stijlen tegen en kunt u uitzoeken, wat het beste bij uw eigen
interieur past. De tentoongestelde objecten zijn allemaal te
koop evenals een keur aan leuke kerstversierselen.

De fair is geopend:
donderdag 13 december 2012 14.00- 20.00 uur
vrijdag 14 december 2012 11.00- 20.00 uur
zaterdag 15 december 2012 11.00- 20.00 uur
zondag 16 december 2012 11.00- 17.00 uur.
De toegang is gratis.
Studio Acanthus bestaat op Stad al 6 jaar en verzorgt onder
andere workshops, bruidswerk, begrafeniswerk en boeketten voor speciale gelegenheden. Ook kunt u daar oude zijden boeketten laten opfrissen of laten aanpassen aan de
seizoenen. Wilt u meer weten, kijk dan op de website:
www.studioacanthus.nl
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Stadsplein is een uittreksel van
onze website
www.stadaantharingvliet.nl
Deze Stadsplein is voor U
samengesteld door:
Greet Maas en Marja van der Stok
Voor eventuele reacties,
advertenties en mededelingen kunt U
ons bellen.
611972/612040
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Buurtpreventie nu ook op ons dorp
Sinds begin november heeft
Stad aan ’t Haringvliet zijn
eigen buurtpreventieteam.
Vanwege wat onrust over
recente inbraken en de
positieve berichten uit
omliggende plaatsen
hebben we via een huisaan-huis-brief de bevolking
gevraagd zich aan te
melden om op vrijwillige
basis mee te doen.
Toen er veertien aanmeldingen
waren zijn we van start gegaan
en lopen volgens een rooster
steeds twee-aan-twee
’s avonds een ronde op het
dorp. De tijd en het rondje
bepalen de lopers zelf en je
loopt steeds met een andere
plaatsgenoot, waardoor je mensen spreekt die je nog niet goed kende en op plaatsen komt waar je nog nooit geweest
bent. Ook leuk zijn de gesprekken met hondenuitlaters die je veel tegenkomt en ook een goed oog hebben op wat er
’s avonds in het dorp speelt. Met het huidige aantal deelnemers loop je drie keer per maand, maar we hopen dat er nog
nieuwe aanmeldingen komen waardoor je slechts twee keer per maand aan de beurt bent.
We hebben instructies gehad van de wijkagent en de BOA en moeten vooral het gevoel van veiligheid bevorderen en niet
mensen angst aanjagen door tuinen binnen te dringen of met zaklantaarn op hun ramen te schijnen. We letten behalve op
verdachte situaties en personen ook op slechte of kapotte verlichting, niet afgesloten fietsen, open ramen boven
vuilcontainers, open garagedeuren waardoor bijvoorbeeld dure boormachines voor het grijpen liggen en andere
uitnodigende zaken voor inbrekers. Ook losliggende stoeptegels en te duistere plekjes melden we aan de gemeente.
We hebben kaartjes van de politie die we met een waarschuwing erop bij mensen in de bus kunnen doen en mochten
mensen daar niet van gediend zijn dan kunnen ze dat bij mij opgeven en zal ik de ploeg vragen u niet meer met die
kaartjes lastig te vallen. De deelnemers herkent u aan hun gele hesje metbovenstaand logo.
Inmiddels zijn we met zestien personen, maar we zoeken nog mensen die de ploeg komen versterken. Ook jeugd boven
de zestien en vrouwen zijn welkom.
Tevens kunt u zich opgeven om een keer op proef mee te lopen om te ervaren hoe het is.
Herman Maas, Molendijk 4, tel:611972, mail:herman_greet@hetnet.nl ,coördinator

Parkeren op de molendijk
Na veel discussie over de parkeermogelijkheden op de Molendijk heeft de gemeente
ons duidelijk uitgelegd dat op een weg met fietsstroken die aangegeven zijn met
een witte fiets op de grond en een onderbroken witte streep tussen strook en
wegdek nooit geparkeerd mag worden op zowel de fietsstrook als het wegdek.
Er mag dus op de Molendijk alleen geparkeerd worden op de aangegeven vakken
aan de oostzijde buiten de fietsstrook.

Stichting Stadsweb wenst u een gezellige
feestdagen en een voorspoedig 2013.

