
Stadsplein 
Jaargang 9 Zomer 2013 

 Verbouwing Trefpunt  
 

De afgelopen anderhalf jaar 
is Stichting Ons Trefpunt 
heel actief geweest om van 
ons dorpshuis echt een huis 
van het dorp te maken.  
Een ontmoetingsplaats voor 
Stadtenaren van alle   
leeftijden. 
 

In de afgelopen periode heeft 

het gebouw dankzij de inzet van 

diverse vrijwilligers een facelift 

gehad. Met name de kleine zaal 

is goed onder handen genomen. Er ligt een nieuwe vloer in en er is 

een computer, een beamer met scherm, een tv en internet in  

gekomen. De Speelotheek in de kleine zaal is een groot succes.  

In de hal staat nu een mooi biljart en is er een voetbalspel gekomen.  

Nieuwe koelkasten zijn aangeschaft. Ook in de grote zaal hangt er nu een beamer met een oprolbaar scherm. 

Alles is gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers en door giften van diverse personen en acties zoals NL DOET.  

Door alle aanpassingen zijn de gebruiksmogelijkheden van het gebouw enorm toegenomen. 

In overleg met de gemeente heeft de stichting het voor elkaar gekregen dat iedereen die activiteiten* organiseert, die in 

het belang van het dorp zijn, gratis gebruik mag maken van ons dorpshuis. (* WMO gerelateerd) 

Stichting Ons Trefpunt is het afgelopen jaar heel actief bezig geweest om gelden bij elkaar te krijgen om ons dorpshuis te 

verbouwen. Het gebouw is toe aan een grondige opknapbeurt. We hebben 40.000 euro bij elkaar weten te krijgen mede 

dankzij sponsoring van het Oranjefonds (15.000 euro) en het VSB fonds (10.000 euro). 

 

 

De volgende zaken pakken we met de verbouwing aan: 
 

De keuken gaan we in zijn geheel vernieuwen. Er komt ook een opening naar de zijde van de grote zaal.  

(Met een geluidswerend rolluik is de opening af te sluiten). 

In de ruimte achter de keuken komt een ruime kookgelegenheid en een spoelkeuken. 

 

Het invalide toilet wat niet aan de eisen voldoet, wordt bergruimte. In het damestoilet komt een invalide toilet, 

wat geheel aan de eisen voldoet. 

De sloopwerkzaamheden, het plaatsen van de keuken en het verfwerk gaan we doen met vrijwilligers.  

Onderhouds- en timmerbedrijf Van Gurp VOF gaat de verbouwing doen. 

 
Vrijwilligers gezocht 
Binnenkort gaan we u op de website informeren op welke avonden en dagen we aan de slag gaan. Komt u ons ook helpen? 

Vanaf 1 juni gaan we aan het werk… We hopen dat ook u een steentje bij wil dragen om ons huis van het dorp te  

verfraaien. 

 

We zoeken nog mensen voor: 

• Sloopwerk 

• Het plaatsen van de keuken 

• Hand- en spandiensten 

• Eventueel loodgieterswerk en elektra ... (nog niet precies bekend) 

• Schoonmaakwerkzaamheden 

• Schilderwerk 

• Etc. 

U kunt zich nu opgeven via ons e-mailadres: 

stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl 
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Verslag van het laatste Stadsoverleg maart 2013  
 
Eén van de onderwerpen van overleg was de verkeerssituatie op de Molendijk. We hebben daar met de  
gemeente over van gedachten gewisseld en uiteindelijk is de Molendijk zo geworden als hij er nu bij ligt. 
Niet iedereen is daarover tevreden. 
 

Er zijn de volgende aanmerkingen: 

• het is een racebaan geworden. 

• er wordt op de fietsstrook geparkeerd, waardoor fietsers op de rijbaan moeten. 

• er moeten veel meer obstakels zijn om het verkeer te remmen. 

• de politie komt niet controleren, omdat er toch niet bekeurd kan worden. 

• de weg is niet als 30 km/u-weg ingericht. 

 
Ondertussen is duidelijk geworden, dat wat we willen, eigenlijk niet mogelijk is.  

Want als je de weg inricht als 30 km/u-weg dan kunnen er geen landbouwvoertuigen meer door, dan zal de bus niet meer 

door het dorp rijden en wat te denken van een ziekenauto of brandweer met haast? 

Nu hebben we een fietsstrook, waarop niet geparkeerd mag worden en waarop fietsers ten minste veiliger zijn dan  

vroeger. 

De BOA heeft op verschillende tijden een snelheidscontrole gehouden en het blijkt, dat er wel te hard gereden wordt,  

maar niet zo vreselijk veel te hard (behalve een paar uitzonderingen). 

Bovendien blijkt, dat de meeste hardrijders gewoon uit Stad zelf komen. 

Wat moet er dus gebeuren? 

Iedereen moet zich bewust worden van de gevaren en zijn eigen snelheid in de gaten houden. 

Misschien moeten we wat leuke acties op touw zetten om dat te bereiken. 

 

Omloop 2013 
Omdat de start dit jaar in Middelharnis is 

komt de Omloop pas op  

zaterdag 31 augustus 2013 tussen  

11 en 18 uur door ons dorp.  

We roepen natuurlijk weer dorpsgenoten op 

iets te organiseren op de Kaai om ons dorp 

te promoten bij de wandelaars en het  

publiek.  

Heeft u ideeën, tijd, zin en energie, meldt u 

dan aan bij Herman Maas. 

 

Veerdienst van Stad aan ’t Haringvliet 

naar Tiengemeten  
 

In deze zomervakantie gaat het pontje 
van Stad naar Tiengemeten weer varen. 
 
De eerste vaardag zal zijn op  

woensdag 24 juli 2013 en de laatste op  

zondag 1 september 2013.  

De pont zal in de tussentijd varen op alle 

woensdagen, zaterdagen en zondagen.  

De afvaarten van Stad zijn: 10.00, 12.00, 

15.00 en 17.00 uur. 

 

Op Tiengemeten zijn fietsen te huur voor 

€ 7,50 en wilt u uw eigen fiets meenemen 

dan kost dat € 6 voor een retour. 

 

De vaartijd is ongeveer 45 minuten en het is 

heerlijk om op deze manier naar  

Tiengemeten te gaan.  

Op het water kom je al tot rust. 

Wilt u meer informatie, bel met de schipper 

H. Bijl tel: 06-10951895. 

Buitenspeelmiddag op Stad  
Op 12 juni 2013 was het weer zover; voor de 5e keer op een rij  

konden de Stadse kinderen meedoen aan de buitenspeelmiddag. 

 

Het weer dreigde even met een paar spetters regen vlak voor het  

beginsignaal, maar gelukkig kon dat de pret niet verstoren. Het bleef 

verder lekker droog en de zon kwam al snel weer terug. Je kon deze 

middag met een kaartje allerlei spellen doen. Deze spellen stonden 

onder leiding van leerlingen van de RGO, die hun maatschappelijke 

stage deden. 

Ook waren er twee springkussens en er kon gespeeld worden met 

speelgoed van Speelotheek Speelstad. Vooral de kleinere kinderen 

konden hier de minitrampoline en de waterbak erg waarderen. 

De Brandweer was ook weer van de partij. Dit is ook al een traditie 

geworden in deze 5 jaar. Hier kon de jeugd twee spelletjes doen en 

zich later lekker nat laten spuiten.  

Dat was heerlijk toen de zon lekker doorkwam. 

De Brandweer besloot met de rondrit in de Tankautospuit, waar door 

vele kinderen gebruik van werd gemaakt. 

Als klap op de vuurpijl kwam de Stadse winkelwagen  

Stadje Droag Broad langs en konden alle kinderen op vertoon van de 

spelletjeskaart een ijsje afhalen in de wagen. 

Kort samengevat was het een heel geslaagde en gezellige middag,  

georganiseerd door het activiteitenteam van Stichting ons Trefpunt. 

 

Een bedankje voor de Brandweer, Speelotheek Speelstad, Springgoed-

koop, Leerlingen van de RGO, Winkelwagen Stadje Droag Broad. 

 
Foto's staan in het fotoboek. 
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Geslaagde Stadse scholieren 2013  
Net als voorgaande jaren is StadsWeb direct naar de Stadtenaren gegaan die de vlag dit jaar konden uithan-

gen, omdat ze geslaagd zijn voor de middelbare school. Hier vindt u een overzicht van deze gelukkigen. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze prestatie! 

 

 
 

Celien Bijsterbosch 
Havo RGO. Office-
management op de 
Hogeschool in R’dam.  

Martijn Braber Havo 
PM. Hij weet nog niet 
wat hij gaat doen.  

Lara Goode VWO 
RGO. Sociologie in  
Santa Barbara in  
Amerika.  

Heleen Golverdingen 
Havo PM. Radio-
therapeutisch Laborant in 
R’dam 

Remco van Eck VWO 
RGO. HBO Voedings-
middelen technologie in 
Den Bosch.  

Timo Ista Havo PM. 
CMD aan de  
Hogeschool R’dam.  

Lizanne Jelier VMBO 
PM. Edudelta  
dierenverzorging  

Pim de Kok VMBO 
RGO. Scheepvaart en 
Transport College  
Brielle.  

Sjoerd Koppenaal VMBO 
RGO. Scheepvaart en  
Transport College   
Stellendam. 

Janine Melaard VMBO 
PM. CIOS of naar het 
Albeda College  

Martijn van Rijen Havo 
RGO.  VWO of HBO  
rechtenstudie R’dam. 

Anne van Rumpt Havo 
RGO. Zij gaat naar de 
PABO in Rotterdam.  

Jelle Schutte VMBO PM . 
Zorg en Welzijn  Albeda 
College  

Jesse van Sluis VWO  
RGO. TU in Delft  

Technische Natuurkunde.  

Anna Koning VMBO 
PM. Helpende Zorg en 
Welzijn op het Albeda-
college.  

Evelien Holleman  
Havo PM .CMD aan de  
Hogeschool R’dam.  
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Nieuws van het Leespunt 
 

Zoals u ongetwijfeld allemaal wel weet kun je op  
woensdagmiddag van half twee tot vier uur in het Trefpunt  
boeken lenen van de bibliotheek in Middelharnis. 
Wat u misschien niet weet, is dat je in Middelharnis geleende boeken 

ook op Stad kunt terugbrengen en dat je via de website van de  

Bibliotheek Zuid Hollandse Delta ook boeken kunt reserveren, die je 

dan op Stad kunt ophalen. Allemaal reuze gemakkelijk! 

 

In de schoolvakantie zal ons leespunt gesloten zijn van 22 juli 2013  

tot 2 september 2013.  

De laatste keer, dat u boeken kunt halen is 17 juli 2013. U kunt dan 

vanwege de vakantie 6 boeken lenen. 

 

Op 4 september 2013 staan de vrijwilligers weer voor u paraat. 

Komend seizoen zullen er ook weer films vertoond worden, waarvan u 

dan eerst het boek kunt lezen. Die liggen dan op het leespunt voor u 

klaar. 

 

De films, die vertoond gaan worden zijn: 

 

• Life of Pi (op 26 september 2013), 

• Daglicht (op 23 januari 2014) en 

• Argo (op 27 maart 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De vrijwilligers van het Leespunt. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Bouwplan Koelhuis Bouwplan Koelhuis Bouwplan Koelhuis Bouwplan Koelhuis  
 
Navraag bij Woongoed Goeree-Overflakkee  
leverde op, dat de gemeente groen licht 
heeft gegeven voor de bouw van een  
woon-zorgcomplex op de plek van het oude 
koelhuis. 
Nu gaat Woongoed G-O aan de gang met de  

selectie van een aannemer en de  

verwachting is, dat er na de bouwvak- 

vakantie kan worden begonnen met de bouw van 

de appartementen, waar wij al zo lang op  

wachten. 

Er komen 12 prachtige appartementen en mocht 

u daarin willen, geef u dan op bij  

Woongoed Goeree-Overflakkee,  
want vol is vol. 

Zomerstop koffieochtend Trefpunt 
Het hele winterseizoen -en dat duurde lang dit jaar- was er iedere  
dinsdagmorgen in het Trefpunt een koffieochtend voor alle inwoners 
van Stad. 
Het waren hele gezellige 

ochtenden met  

gemiddeld zo’n 12  

bezoekers, zowel oud als 

jong. Nu het weer beter 

wordt en iedereen andere  

bezigheden heeft,  

hebben we met alle  

aanwezigen besloten om 

een zomerstop te houden. 

Dus: de maanden juni, juli 

en augustus zullen er geen 

koffieochtenden zijn. 

Op 3 september 2013 en 

alle dinsdagochtenden 

daarna is iedereen weer 

welkom om koffie of thee 

met iets lekkers erbij te 

komen drinken.                        U bent van harte uitgenodigd! 

 

Pinautomaat 
    

We zijn op Stad gelukkig nog in 
het bezit van een pinautomaat.  
 
Dat moeten we proberen zo te  

houden. Daarom moet iedereen, die 

contant geld wil hebben, zo veel  

mogelijk op Stad gaan pinnen. 

Want als de pinautomaat te weinig 

gebruikt gaat worden, wegen voor de 

Rabobank de kosten niet meer op  

tegen de voordelen. Nu al zijn de  

kosten erg hoog, maar als er dan ook 

weinig gebruik van wordt gemaakt, 

heb je kans, dat de pinautomaat van 

ons dorp verdwijnt. 

 

DUS ALLEMAAL PINNEN OP STAD! 
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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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Uitnodiging Stadsoverleg  
 
Beste Stadtenaren, 

Graag nodigen we u uit voor het Stadsoverleg op woensdag 10 juli 2013 in het Trefpunt om 19.30 uur. 

Op het komende Stadsoverleg willen we de volgende zaken bespreken: 

• Evaluatie van het afgelopen jaar, verslag uitbrengen wat er tot nu toe besproken is en wat de resultaten  

• daarvan zijn.   

• We willen met zoveel mogelijk dorpsgenoten overleggen hoe we verder gaan met het Stadsoverleg. 

• Heeft u punten die u wilt veranderen/verbeteren in ons dorp. Dan heeft de mogelijkheid punten aan te geven. 

• Presentatie: Een nieuwe wijk in Stad aan ’t Haringvliet! (circa 55 woningen) 

               Dit is een projectplan van Stad Totaal BV Middelburg. Een samenwerking van: 

               a. Kroon Den Bommel Projectontwikkeling B.V., Den Bommel en 

               b. Arcus Projectontwikkeling B.V., Middelburg 

• Pauze 

• Vragen stellen 

 
 

Planomschrijving 
Een nieuwe wijk in Stad aan ’t Haringvliet! 

 

Met een ligging aan de rand van het watersport- en natuurgebied 

‘Haringvliet’, een unieke plek waar het heerlijk wonen is en waar 

bovendien voorzieningen en werkgelegenheid op korte afstand  

bereikbaar zijn. Stad aan ’t Haringvliet is een historisch dorp met 

rust en ruimte, sociale cohesie, goede verbindingen en bovendien 

een zeer kindvriendelijk karakter. 

De contouren in het bestemmingsplan Stad aan 't Haringvliet laten 

sinds kort woningbouw toe op het terrein achter het voormalige 

Koelhuis. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van vele  

bewoners van het dorp in vervulling; een uitbreiding is lang  

verwacht. Er wordt tot aan de bosrand een plan ontwikkeld met 

divers aanbod van woningen: van betaalbare woningen voor  

starters tot royale tweekappers en vrije kavels om zelf een  

droomhuis te bouwen. 

Speelotheek Speelstad 1 jaar 

 
Zaterdag 25 mei 2013 was het zover! Speelotheek Speelstad 

bestond 1 jaar en dat moest gevierd worden met een feest.  

En met wie konden we dat beter vieren dan met de kinderen 

en een aantal enthousiaste vrijwilligers?! 

Iedereen heeft genoten van een dag vol Oud-Hollandse  

spelletjes, cakejes versieren, snoepkettingen maken,  

suikerspinnen en heerlijke pannenkoeken als lunch.  

Ook was "Vlindervriendjes" aanwezig en deze dames hebben 

de kinderen prachtig geschminkt! Verder hebben we ook het 

gesponsorde speelgoed laten zien dat we dankzij een aantal 

sponsors kunnen toevoegen aan ons assortiment.  

Het was een feestelijke dag en we zien jullie graag snel bij 

Speelotheek Speelstad. 

Activiteiten zomer 2013  
 
U kunt de nieuwste activiteiten in de zomer van 
2013 van Ons Trefpunt ook terugvinden in de 
agenda. 
 

10 juli 2013: Dorpsvergadering van Stadsoverleg om 

19.30 uur 

 

29 & 30 augustus 2013: Huttenfeest. Deze dagen  

hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig, dus lijkt je 

dit leuk, meld je dan aan. 

 

De koffieochtenden op dinsdag in ’t Trefpunt stoppen 

voor de zomer. Vanaf 3 september 2013 bent u weer 

van harte welkom! 

 

Speelotheek is, i.v.m. vakantiesluiting, voor de laatste 

keer geopend op 19 juli 2013 en gaat weer open op  

donderdag 5 en vrijdag 6 september 2013. 

 

In de maand augustus heeft "Thee & Siroop" ook een 

zomerstop. 

 

We zoeken voor diverse activiteiten nog  

vrijwilligers.  

Heeft u zin om eens een keertje te helpen, kom 

dan eens kijken bij een van onze activiteiten. 

Of heeft u misschien ideeën voor een activiteit. 

Ook hier staan we altijd voor open... dus laat het 

weten en we gaan kijken of we er iets mee  

kunnen! 


