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Jaargang 10

Winter 2014

Kerstactiviteiten op Stad
Op 12 december 2014 organiseert Stichting “Ons Trefpunt” een gezellige, intieme kerstmarkt in het
Trefpunt.
Vanaf 19.00 uur kunt u terecht om te genieten van een gevarieerd aanbod van spulletjes,
die allemaal iets met Kerstmis te maken hebben.
Kom gezellig met een vriendin bij ons buurten. Wij zorgen voor kerstsfeer en lekkere koffie, thee, glühwein of iets
anders en u hoeft alleen maar te komen.
Als u nog deel wilt nemen, er zijn nog een paar tafels vrij. Bel dan met Greet Maas, tel: 611972.
Ook als u opgehaald wil worden, kunt u haar bellen.
Kerststukjes maken
Tijdens de kerstmarkt kunt u ook uw eigen kerststukje komen samenstellen. We beginnen daarmee om 20.00 uur
zodat u eerst rustig op de kerstmarkt kunt rondkijken. Wij zorgen voor groen en een heleboel materialen, u moet zelf
een schaal, vaas of mandje meenemen, dat u wilt opmaken. Als u een snoeischaar hebt, neem die dan mee; een
mesje kan ook. Als u een kaars in uw stukje wil, neem die dan ook mee.
Er zullen mensen rondlopen, die u op weg helpen of suggesties doen als u het helemaal niet meer ziet zitten.
Om de kosten van de materialen te dekken, vragen wij voor deelname € 7,50 per persoon.
Wilt u meedoen, dan graag opgeven per mail: administratietrefpunt@upcmail.nl of bellen: 611972
Kerst bij Acanthus
Verder houdt ook Renée Volker in haar bloemenstudio Acanthus, Zeedijk 52 een Kerstfair.
U kunt u daar laten verrassen door haar bijzondere creaties. Loop vooral even binnen.
Zij is open op:

•
•
•
•
•

woensdag 10 dec. 13.00 - 19.00 uur
donderdag 11 dec. 13.00 -19.00 uur
vrijdag 12 dec. 11.00 -19.00 uur
zaterdag 13 dec. 11.00 -17.00 uur

zondag 14 dec. 12.00 -17.00 uur
De toegang is gratis.

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

De Ned. Hervormde vrouwenvereniging, de Gereformeerde vrouwengespreksgroep en St. Ons Trefpunt
Wij nodigen alle ouderen en alleenstaanden van Stad uit voor de Kerstfeestviering met gezamenlijke broodmaaltijd
op donderdag 11 december 2014 in ’t Trefpunt , aanvang 15.30 uur.
Wilt u hieraan deelnemen, geef u dan zo spoedig mogelijk op bij:
Mevr. G. van Dijk tel: 612251
Mevr. H. Pieterse tel: 611686

U bent van harte welkom!
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Sinterklaasfeest 2014

Computercursus
Om te kijken of er belangstelling is voor een computercursus in het Trefpunt vindt u hieronder de informatie.
Bij voldoende belangstelling start de cursus begin volgend jaar. (in overleg met cursisten)
Wilt u deelnemen doe dan een briefje in de bus bij Molendijk 4 met daarop uw naam, adres en
telefoonnummer. En vermeld het systeem van uw computer; WindowsXP, Windows 7 of Windows 8 en
wat u verwacht van deze cursus.
Mijn Naam is: “Cees Frijters” en ik woon al jaren in Stad aan het Haringvliet.Ik ben benaderd om een Computer cursus te
geven en zal in het kort weergeven wat het inhoudt.
Beveiliging
o Virus en malware
o Hoe omgaan met wachtwoorden
o Eventueel telebankieren etc.
Schoonhouden van de PC zodat hij zijn snelheid behoudt
Hoe om te geen met mapjes
Alle apparatuur in een keer zichtbaar maken
Updates die aangeboden worden door Microsoft Windows
Organiseren van je bestanden zoals foto’s, documenten etc.
Bureaublad beheren en naar eigen inzicht indelen.
Snelkoppelingen maken zodat u niet steeds de link moet intikken. Windows 8 en op een tablet
noemen ze dat appjes.
Hoe een Printer installeren.
o Hoe deze delen met meerdere apparaten thuis; Tablets / PC’s / Laptops
Wat u aangeeft om nog te behandelen.
Ik zal deze stof stapje voor stapje behandelen en schroom niet om aan de bel trekt als het te snel gaat.
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Gelukkig had Sinterklaas dit jaar ook weer 4jd om naar Stad aan ’t Haringvliet te
komen voor een feestje in het Trefpunt. Sinterklaas en zijn pieten kwamen om
14.00 uur aan in de Haven, maar wat waren er weinig zwarte pieten!
Waar waren ze nou? Tijdens de optocht door het dorp kwamen er allemaal
zwarte pieten te voorschijn, ze hadden zich verstopt! Er zaten er zelfs twee op het
dak van een huis! De optocht was weer gezellig met muziek van
vereniging Amici@a uit Dirksland voorop.
Sinterklaas zat deze keer op een wel heel erg aparte kar, wat de kinderen wel
grappig vonden!
Aangekomen bij het Trefpunt zijn de kinderen allemaal gezellig voorin bij het podium gaan ziDen om zo lekker dichtbij
Sinterklaas te zijn en toen begon het feestje.
Sinterklaas vertelde wat er allemaal in Spanje was gebeurd, er werd een dansje opgevoerd door Sinterklaas en zijn pieten.
En ineens was daar een brief uit Amerika voor de Partypiet! Hij werd gevraagd om mee te gaan naar Amerika op tournee,
maar dat vonden Sinterklaas en zijn andere pieten geen goed plan.
Ze hebben toen van alles geprobeerd om Partypiet tegen te houden. Gelukkig konden ze hem overtuigen om gezellig bij hen
te blijven. Tussendoor mochten de kinderen natuurlijk weer op het podium komen om liedjes te zingen voor Sinterklaas.
Ook werd er nog een polonaise gedaan waar alle kinderen, pappa’s en mamma’s aan meededen.
Toen was het al weer @jd om afscheid te nemen van Sinterklaas maar niet voordat natuurlijk de cadeautjes waren uitgedeeld
door de zwarte
pieten.

Wat u mee moet brengen is;
Ten eerste een goed humeur
Laptop die draadloos het internet op kan, de meeste laptops hebben dat en is dit niet zo dan kunt u een
Mini WLAN USB dongle aanschaffen en deze kost ongeveer €10,-.
Voorlopig nog niets aanschaffen omdat we eerst zonder internet werken en als het zover is kan ik u advies
geven welke u kan aanschaffen voor een redelijke prijs.
Het is niet van belang welk systeem er op uw apparaat is geïnstalleerd; (Windows- XP -7 of 8)
Deelname is gratis voor inwoners van ons dorp.

Spelletjesmiddag
Eén keer in de 14 dagen, op donderdagmiddag, is er een spelletjesmiddag in ’t Trefpunt.
Tot nu toe is het vier keer geweest en er hebben al aardig wat mensen meegedaan met rummikub,
jokeren, mens erger je niet, monopoly en andere spelletjes.
Met een bakkie erbij en later ook nog een drankje is het een erg gezellige middag.
Er kunnen nog meer deelnemers in de kleine zaal, dus
als u ook eens wilt komen kijken of het iets voor u is,
bent u van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur.
Dit jaar hebt u nog één maal de kans en wel op
4 december, daarna is het kerstvakantie. In 2015
beginnen we weer op 8 januari en dan om de 14 dagen,
dus 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19
maart, 2 april enzovoort.
Op de donderdagen dat er geen spelletjesmiddag is, is
er ’s avonds Breien en Beppen.
Alleen in de decembermaand is 4 december ook de
enige en laatste keer.
De deelnemers aan Breien en Beppen kunnen onderling
overleggen of ze op 18 december ook nog bij elkaar
komen.

Vaste activiteiten in Ons Trefpunt.
Bewegen Ouderen
Koffieochtend
Biljartclub
Thee en Siroop

Meer Bewegen Voor Ouderen. Iedere maandagmiddag van 15.30 – 16.00 uur.
Daarna een kopje thee. Er kunnen nog deelnemers bij.
Iedere dinsdagochtend een gezellige koffieochtend. Kom eens langs, u kunt van
10 tot 12 uur bij ons binnenlopen.
Iedere woensdagavond kunt vanaf 19.30 binnenlopen om te darten, kaarten of
biljarten. Koffie, thee en andere consumpties zijn te koop aan het buffet.
Elke 2e woensdag van de maand en laatste dinsdag van de maand is er een thee en
siroop ochtend. Speciaal voor kinderen van 0 -2,5 jaar en hun ouders en/ of
grootouders. Oudere broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom. De kinderen
kunnen spelen met elkaar, en met het aanwezige speelmateriaal. Het is een
“vrije-inloop” ochtend, ouders kunnen ervaringen uitwisselen en gezellig samenzijn.

Zelf een leuk idee voor een activiteit en wilt u organiseren? Vind u het leuk om uzelf als vrijwilliger in te zetten bij een van
bovenstaande activiteiten? U bent van harte welkom! Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie.
U kunt het Trefpunt ook huren voor feesten of andere activiteiten. Op www.stadaantharingvliet.nl kunt u informatie vinden
over verhuur.
Tot ziens bij een van onze activiteiten!
Namens de vrijwilligers van het Trefpunt.
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Activiteitenagenda voor januari, februari en maart
Deze agenda is een beknopte weergave van onze activiteiten. Meer informatie via
facebook, de posters in het dorp, of stuur ons een mail.
11-12 Kerstviering

Van de gezamenlijke kerken en stichting Ons Trefpunt, in de grote zaal.

11-12 Film De boekendief

In samenwerking met het Leespunt wordt de film “de Boekendief” van Markus
Zusak vertoond. De deur gaat om 19. 30 uur open, leden van de bibliotheek
betalen 5 euro, voor niet-leden is de toegangsprijs 7,50.

12-12 Kerstmarkt

Vanaf 19.00 uur is er een kleine intieme kerstmarkt in de grote zaal. Ook is er
gelegenheid om zelf kerststukjes te maken. Zie artikel in dit blad. In de kleine
zaal zal nog speelgoed van de speelotheek te koop zijn.

17-12 Film voor kinderen

Een film-middag voor alle kinderen vanaf van 14.00 tot 15.30 uur. We gaan
een kerstfilm, geschikt voor alle leeftijden zien, met wat lekkers erbij natuurlijk.

19-12 Kerst Bingo

Een Bingo, prijzen in kerst sfeer. leeftijd vanaf 10+. Er is geen entreegeld,
bingokaartjes zijn te koop per rondje. Leuke prijzen te winnen!

06-01 Thee en siroop

Thee en Siroop start dit jaar met een nieuwjaar bubbels! Ook geschikt voor de
kleintjes, vanaf 10.00 uur.

08-01 Spelletjes middag

Een gezellige spelletjes middag, voor volwassenen. We starten in het nieuwe
jaar op 8 januari, vanaf dan elke 14 dagen .Aanvang 14.00 uur.

09-01 Jeugd Bingo

Een Bingo, speciaal voor de jeugd, leeftijd vanaf 10+. Er is geen entreegeld,
bingokaartjes zijn te koop per rondje. Leuke prijzen te winnen!

14-01 Jeugd spelletjes

Een spelletjesmiddag voor kinderen vanaf 4 jaar. Vanaf 14.00 tot 15.30 uur.

15-01 Breien en Beppen

Breien en Beppen start 15 januari, vanaf dan elke 14 dagen. Inloop vanaf
19.30 uur. Loop eens binnen op deze gezellige avond!

23-01 Snertavond

Kom gezellig een kom snert eten en even bijkletsen met dorpsgenoten. Vanaf
18.00 uur bent u van harte welkom. Kosten: € 7,50.

06-02 Kaarten maken

Een gezellige avond voor meiden, vanaf 10 jaar.

13-02 Sushi avond

Onder begeleiding van een professional, gaan we een avondje Sushi maken.
Er is plaats voor 20 deelnemers. Opgeven bij Esther: 611101 of per mail.

18-02 High Tea

Om 14.00 mogen kinderen vanaf 4 jaar komen om met zijn allen hapjes te
maken. Vanaf 15.00 zijn ook de ouders, grootouders en andere
belangstellende welkom, om te komen proeven wat de kinderen hebben
gemaakt.

27-02 en 6-3 Toneel

Toneelvereniging “Stad” voert een vrolijk stuk op over de familie Bruinsma.
Aanvang 20.00 uur; kaartverkoop bij Geert kamp.

14-03 Italiaanse maaltijd

Voor iedereen, die van lekker eten houdt. Informatie via StadsWeb.

18-03 Jeugd knutselen

Knutselmiddag voor kinderen, vanaf 4 jaar. Van 14.00 tot 15.30 uur.

Vaste activiteiten in Ons Trefpunt.
Bewegen Ouderen

Meer Bewegen Voor Ouderen. Iedere maandagmiddag van 15.30 – 16.00
uur. Daarna een kopje thee. Er kunnen nog deelnemers bij.

Koffieochtend

Iedere dinsdagochtend een gezellige koffieochtend. Kom eens langs, u kunt
van 10 tot 12 uur bij ons binnenlopen.

Biljartclub

Iedere woensdagavond kunt vanaf 19.30 binnenlopen om te darten, kaarten of
biljarten. Koffie, thee en andere consumpties zijn te koop aan het buffet.

Thee en Siroop

Elke 2 woensdag van de maand en laatste dinsdag van de maand is er een
thee en siroop ochtend. Speciaal voor kinderen van 0 -2,5 jaar en hun ouders
en/ of grootouders. Oudere broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom. De
kinderen kunnen spelen met elkaar, en met het aanwezige speelmateriaal.
Het is een “vrije-inloop” ochtend, ouders kunnen ervaringen uitwisselen en
gezellig samenzijn.

e

Zelf een leuk idee voor een activiteit en wilt u organiseren? Vind u het leuk om uzelf als vrijwilliger in te zetten
bij een van bovenstaande activiteiten? U bent van harte welkom! Neem geheel vrijblijvend contact op voor
meer informatie.
U kunt het Trefpunt ook huren voor feesten of andere activiteiten. Op www.stadaantharingvliet.nl kunt u
informatie vinden over verhuur.

Tot ziens bij een van onze activiteiten!
Namens de vrijwilligers van het Trefpunt.

