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IJspret op Stad 
(ons Trefpunt) 

 
Zaterdag, 19 januari 
2013, gingen voorzichtig 
al wat waaghalzen op  
het ijs.  
De ijsclub moest daarom 
weer aan de slag.  
Het leverde twee nieuwe  
ijsmeesters op;  
Harry Driesse en  
Wilbert van Nimwegen. 
En er waren gelukkig 
heel veel vrijwilligers die 
spontaan wilden vegen 
en meehelpen. 
 
Graag zouden we nog 
wel wat meer vaste  
vrijwilligers hebben voor de ijsclub, die we dan kunnen inseinen als het  
nodig is. Dus meld je aan via onze mail. Jong en oud zijn welkom. 
 
Woensdagmiddag, 23 januari 2013, werd er maar liefst 16 liter chocomelk 
uitgedeeld aan alle schaatsers. Heel veel mensen waren aan het vegen, 
schuiven, schaatsen en genieten van het ijs.  
Zaterdag 26 januari 2013 werd de ijspret afgesloten met wedstrijden.  
Gelukkig maar, want zondag werd het opeens heel ander weer en zette de 
dooi in! Ook de chocomelk ontbrak niet deze middag. Wilt u of jij een  
donatie doen aan de ijsclub, dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer 
36.06.55.688 (we willen sparen voor een betere ijsschuiver/machine). 
Foto's van de ijspret kunt u in het fotoboek van StadsWeb. 
 
 

 
 
 

 

Tulpenwandeltocht weer door Stad  
 
Op zaterdag 13 april 2013 organiseert AV Flakkee, vanaf hun sportveld  
Oostplaatseweg 1 in Middelharnis, weer de tulpenwandeltocht langs  
bloeiende tulpenvelden. 
De starttijden zijn voor de 25 km tussen 09.00 en 11.00 uur, voor de 
17,5 km tussen 09.00 en 13.00 uur en voor de 10 km tussen 10.00 en 
14.00 uur. Inschrijfgeld voor volwassenen is € 2,50 en voor kinderen € 1,=. 
De opbrengst gaat geheel naar de Voedselbank. 
 
Nadere inlichtingen www.avflakkee.nl 
 
Ook dit jaar komt een deel van de wandelaars weer door ons dorp. Vorig 
jaar boden we hen een pannenkoek aan en dat werd erg gewaardeerd en 
daarom willen we dat herhalen.  
We willen een kraam bij de nieuwe trap naar de sluis zetten en zoeken nog 
mensen die tussen 12.30 en 14.00 uur willen helpen.  
U kunt zich aanmelden bij Herman Maas, tel. 611972. 

 

Paaszangavond 
 

Op D.V. dinsdag 26 maart 2013 geeft de 
Chr. Gem. Zangver. “Soli Deo Gloria” o.l.v. 
Reinata Heemskerk een Paasconcert in de 
Ned. Herv. Kerk te Stad aan ’t Haringvliet. 
Aan deze avond werkt ook het jongeren-
koor “Jehosua” uit Ooltgensplaat mee. 
De avond begint om 19.30 uur.  
 
Op D.V. 2 november 2013 hoopt  
“Soli Deo Gloria” haar 90-jarig jubileum te 
vieren door middel van een  
jubileumconcert.  
Echter we zoeken nog heren tenoren die 
ons (voor deze gelegenheid) willen komen 
versterken. Op dit moment bestaat deze 
partij uit slechts twee heren, waardoor  
deze partij niet altijd volledig tot zijn recht 
komt.  
Heeft u interesse om mee te zingen en/of 
luisteren dan bent u van harte welkom op 
de dinsdagavond.  
We repeteren dan in het Trefpunt van 
19.45 tot 21.45 uur met tussentijds een 
gezellige pauze. 
 
En een ieder is van harte uitgenodigd om 

te komen luisteren en/of mee te zingen 

tijdens deze avonden! 

 

Plannen 60-km-zone Stadsedijk ter 

inzage  

 

Het college van dijkgraaf en  
heemraden heeft op 26 februari 2013 
besloten om het gebied  
Tilsedijk-Oudelandsedijk op  
Goeree-Overflakkee in te richten als  
60-kilometerzone. 
De plannen liggen ter inzage van  
8 maart tot en met 19 april 2013 op 
het waterschapshuis in Ridderkerk.  
In deze periode is het mogelijk een 
gemotiveerd bezwaar in te dienen bij 
het college van dijkgraaf en  
heemraden van waterschap Hollandse 
Delta, Postbus 4103, 2980 GC,  
Ridderkerk.  
Vermeld op de enveloppe 'Tilsedijk.' 
 
In 2013 begint Hollandse Delta met de 
uitvoering van de eerste fase van dit 
besluit. 
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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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Stichting Ons Trefpunt kandidaat voor Oranje Fonds Kroonappels  
 
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar de Kroonappels.  
Er zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand.  
Stichting Ons Trefpunt doet mee aan deze grote landelijke actie in de categorieën jeugd en buurt.  
Vanaf nu is deze voordracht te bekijken op www.kroonappels.nl onder ‘gemeente Goeree Overflakkee’. 
 
In het stemweekend van 15, 16 en 17 maart 2013 kan iedereen uit deze gemeente hierop stemmen en zo het  
beschermpaar van het Oranje Fonds de weg wijzen naar de mooiste sociale initiatieven.  
De initiatieven met de meeste stemmen in de gemeente gaan door naar de volgende ronde. 
 
Het Oranje Fonds reikt ieder jaar de Appeltjes van Oranje uit en bekroont daarmee succesvolle sociale initiatieven.  
Ter gelegenheid van de inhuldiging van het beschermpaar van het Fonds wordt een speciale editie georganiseerd.  
In het gehele koninkrijk kunnen maatschappelijke organisaties bestaande initiatieven voordragen in één van de drie  
categorieën. De drie uiteindelijk winnende organisaties krijgen het predicaat Oranje Fonds Kroonappel en winnen elk 
€50.000,= en een bronzen beeldje, uitgereikt op Paleis Noordeinde door de nieuwe Koning en Koningin. 
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven door geld, kennis en contacten.  
Per jaar besteedt het Fonds ongeveer € 30 miljoen aan zo’n 8.000 grote en kleine maatschappelijke organisaties.  
De financiering hiervan komt van de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en van Vrienden en het bedrijfsleven.  
De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Fonds. 
 
Stichting Ons Trefpunt doet mee omdat we in het afgelopen jaar (2012) veel nieuwe initiatieven hebben kunnen  
ontplooien.  
We beheren een dorpshuis, we faciliteren verschillende gebruikers en we organiseren activiteiten voor jong en oud.  
Sinds vorig jaar hebben we een Speelotheek, koffieochtend, biljartavond en sinds dit jaar de thee en siroop ochtenden. 
Ook hebben veel verenigingen een repetitie of vergaderplaats. De Stichting staat open voor eigen initiatieven van de 
dorpsbewoners, dit alles om de saamhorigheid en de leefbaarheid in ons kleine, maar gezellige dorp te kunnen  
bevorderen. De stichting wil van het Trefpunt een ontmoetingsplaats maken voor jong en oud.  
We kunnen nog nieuwe vrijwilligers gebruiken voor diverse activiteiten of bestuursfuncties.  
Ook ideeën zijn van harte welkom. 
 
Voor meer informatie over Stichting Ons Trefpunt neemt u contact op met Anneke Zuydijk, 0187 612999 of kijk  
onder het hoofdmenu aan de linkerkant op de voorpagina van Stadsweb onder "Ons Trefpunt". 
We hebben niet de illusie dat we kunnen winnen maar elke stem is welkom. 
 
 
 
 

Thee & Siroop 
 
Graag willen de organiserende moeders u langs deze weg op de hoogte stellen 
van een nieuw initiatief op 'Stad'. Als moeders van kleine kinderen onder de 
2,5 jaar wilden zij hun kinderen graag eerder, dan voor het eerst op de  
Peuterspeelzaal, met elkaar in contact brengen.  
 
Thee & siroop is een speelgroep voor de allerkleinsten van 0 tot 2,5, natuurlijk 
mogen broertjes of zusjes tot 4 jaar ook mee komen. 
Woensdag 30 januari 2013 is de eerste Thee & siroop van start gegaan.  
Met de eerste bezoekers daar is besloten 2 keer in de maand samen te  
komen. Elke tweede woensdag en elke laatste woensdag van de maand. 
 
Het is fijn ervaringen uit te wisselen en elkaar tips aan de hand te doen.  
Tussen 10:00- 12:00 uur kunnen papa, mama, opa, oma of oppas met de  
kinderen terecht in de ruimte van Speelotheek Speelstad in Ons Trefpunt te 
Stad aan 't Haringvliet. 
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Filmavond in Leespunt. 
 

Donderdag 28 maart 2013 organiseert het Leespunt weer een filmavond in het Trefpunt.  
Aanvang 19.30 uur. 
 
 Boekverfilming naar het boek Een keukenmeidenroman van Kathryn Stockett. 
Het is 1962 en de 23-jarige Eugenia, door iedereen Skeeter genoemd, besluit een carrière als schrijfster na te ja-
gen. Naar een onderwerp hoeft ze niet ver te zoeken, als op een dag haar vriendin Hilly vertelt over haar missie in 
alle huizen van blanke gezinnen een apart toilet te installeren voor de zwarte hulp. Hoe meer Hilly gebrand is op 
deze vorm van segregatie, hoe meer Skeeter twijfelt aan de 'gewone' manier van doen. Ze begint de verhalen te 
verzamelen van zwarte vrouwen die als hulp in de huishouding werken. 
 
Wanneer men een toegangskaart reserveert voor de filmavond, kan men tevens een exemplaar van het boek  
reserveren, zodat boek en film met elkaar vergeleken kunnen worden. U kunt zich aanmelden bij het Leespunt 
(iedere woensdag van 13.30 uur tot 16.00 uur) of bij de bibliotheek. 
Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een 
hapje en een drankje. 

Toegang € 4,50 voor leden bibliotheek, € 5,- voor niet-leden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meld  Misdaad  Anoniem 

 

Omdat er de laatste tijd op Stad het één en ander is voorgevallen (inbraak en vernieling) is het misschien 
goed het onderstaande onder uw aandacht te brengen.  
Het komt nog steeds voor, dat mensen niet durven te melden, wat ze gezien hebben uit angst voor wraak  
van de dader(s) of van hun familie. 

 
Mensen die misdrijven niet durven te melden bij de politie – bijvoorbeeld uit angst voor wraak of confrontatie met de  
dader – kunnen terecht bij 0800-7000. 
De anonieme meldlijn van de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.) M. is geen onderdeel van de 
politie. M. werkt samen met  de politie door het aanbieden van anonieme tips van burgers.  
Hiermee dragen zij bij aan het oplossen, voorkomen en stoppen van misdaad! 

 
De meldlijn is zeven dagen per week gratis bereikbaar. Melders blijven anoniem. M. verwerkt een melding zonder: naam, 
geslacht, adres en woonplaats. Telefoonnummers worden niet weergegeven of op tape opgenomen. Daarnaast vragen de 
medewerkers heel goed door of er echt geen link is die alsnog de identiteit van een melder verklapt. M. waarborgt dat de 
melder totaal buiten schot blijft, maar dat informatie wel door politie kan worden gebruikt.  
Informatie over strafbare feiten. Zoals geweld, overvallen inbraken  en drugs(handel). 

 
Een melding via M. kan net dat ene puzzelstukje zijn dat bijdraagt aan het voorkomen of oplossen van een misdrijf.  
Omdat M. geen politie is het niet mogelijk om hier aangifte te doen 

 
Meer weten? 

Het gratis telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem is 0800-7000. 
Bereikbaar op werkdagen van 0800 tot 24.00. En in het weekend van 10.00 tot 18.00. 
 

Voor meer informatie en resultaten, kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl  


