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StadsWeb feliciteert alle Stadse geslaagden

Lotte Anchelon

Max Bout

Steven Dee

Suzy Eringaard

Mirthe van Gurp

Marjolein Kop Jansen

Suzette Lokker

Noah van Sluis

Voor meer informatie kijk op: www.stadaantharingvliet.nl

Sjari Anne Maliepaard

Marlou Huizer

Pelle Staub

Audrey en Zoï van
Veelen
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Pontje naar Tiengemeten gaat weer van start.
Vanaf 8 juli t/m 13 september 2015 gaat de veerboot naar Tiengemeten weer varen.
Hij vaart iedere woensdag, zaterdag en zondag.
De pont vertrekt van Stad om 11.00 uur en u kunt
dan om 16.00 uur op Tiengemeten weer op de boot
stappen zodat u om 16.45 uur weer op Stad terug
bent.
Op deze manier hebt u ruim de tijd om van alles,
wat Tiengemeten te bieden heeft, te genieten.
De kosten voor een enkele vaart zijn voor
volwassenen 5 euro en voor kinderen 2,50 euro.
Wilt u de fiets meenemen, dan komt daar nog 3 euro
bij en dan moet u dat van te voren melden bij de
schipper: Huib Bijl (telefoon: 06-10951895).
Voor meer informatie en reserveringen:
bij bovenstaand telefoonnummer of info@dehoekschevaart.nl enwww.dehoekschevaart.nl
Bij mooi weer is reserveren aanbevolen.

Circus Tadaa op Stad
Enkele jaren geleden bood het Trefpunt de
beide scholen van het dorp een gezamenlijke
workshop van het Scapino Ballet aan, om de
samenwerking te bevorderen.
Vanwege het succes werd dit jaar weer naar
zo’n project gezocht.
Het werd Circus Tadaa waarbij naast de scholen
en het Trefpunt nu ook voetbalclub SNS,
Stadsoverleg en Stadsweb deelnamen en alle
kinderen van het dorp welkom waren, ook die
elders op school gaan.
Woensdagavond werden de onderwijskrachten en de
hulpouders uitgebreid geïnstrueerd om op
donderdagmorgen groepjes kinderen te begeleiden
bij het instuderen van verschillende circusacts.
Deze werden voortreffelijk en komisch
gedemonstreerd.
Het was donderdag even spannend of er vanwege de
weersverwachting voor de gymzaal of voor het
voetbalveld gekozen moest worden, maar het werd het voetbalveld. De kinderen werden in groepjes van
6 tot 8 kinderen verdeeld en oefenden allemaal om beurten op de rekstok voor acrobatiek, met ballen, kegels
en ringen voor het jongleren, op het koord voor het koordansen, het lopen op grote houten ballen en plastic
tonnen, het goochelen, equilibreren met stokken, minifietsjes, éénwielers, kunstjes op twee ladders enz.

Na de lunch koos iedereen zijn geliefde act en werd
er flink geoefend, kleren uitgezocht en geschminkt
en om 14 uur begon de uitvoering in het bijzijn van
onze kernwethouder, de kerngerichte ambtenaar,
belangstellenden en veel vrienden en familieleden
die steeds voor een luid applaus zorgden.
Er werden talrijke nieuwe talenten ontdekt en
iedereen had enorm veel plezier.
Met dank aan John van Circus Tadaa, de
leerkrachten van beide scholen, de vele vrijwilligers, de sponsoring van Stadsoverleg en de gastvrijheid van SNS.

Meer foto's van Circus Tadaa op Stad komen
binnenkort in het fotoboek
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Stadse vlaggen weer te koop
Vanaf heden zijn er weer stadse vlaggen te koop.
U kunt ze kopen bij het Trefpunt.
Op woensdagavond is er in ieder geval iemand
aanwezig.
Voor 20 euro bent u de trotse bezitter van zo’n geel
met rood gestreepte vlag en kunt u op hoogtijdagen
de kleuren van ons dorp laten wapperen.
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Foto's Fons Kern in Trefpunt
Na de serie schilderen van Stadtenaeren rond het thema
“Vier je vrijheid”, zijn er nu foto’s van Fons Kern in de grote zaal van het
Trefpunt te zien. Fons maakt al heel lang foto’s en heeft al
meerdere malen het beeldje van Mel Dale, de jaarlijkse prijs van
fotoclub de Rarekiek, gewonnen. In het Trefpunt toont hij foto’s uit
IJsland.
Tijdens de Kunstkijk was zijn werk te zien in de schuur van
boerenhofstede Lust en Last in Sommelsdijk.

Boodschap voor Stad
De laatste jaren kon u op verschillende manieren uw ideeën voor het dorp kwijt. Een deel van
die ideeën is ook daadwerkelijk gerealiseerd. Maar we kijken al weer vooruit om nieuwe plannen te lanceren voor het dorp en daarvoor hebben we uw hulp nodig!
'Stad op Stelten', 'Een boodschap voor Stad', de oprichting van de dorpsraad: iedereen kon meedenken.
En daarom zijn we zo trots op wat we met elkaar bereikt hebben.
Denkt u bijvoorbeeld aan de haven, de inrichting van de Molendijk, het rolstoelvriendelijk maken van het dorp en de
pannakooi voor de jeugd. Daarnaast hebben we voorkomen dat toekomstige windmolens te dicht bij het dorp komen.
Gaan we nu achterover leunen? Natuurlijk niet! Binnenkort gaan we onze visie voor het dorp formuleren voor 2020.
Een aantal Stadtenaren van het Stadsoverleg is al bezig om een concept-dorpsvisie op te stellen. Hiervoor hebben we
plannen die in het verleden al zijn aangegeven opgenomen.
Wat zou u graag nog meer gerealiseerd willen zien? Denk mee en laat het ons weten!

•
•
•
•

Ideeën kunt u inleveren bij:
Piet Diepenhorst Boudewijnstraat 1
Herman Maas Molendijk 4
Joost van de Putte Oranjelaan 27
En via ons e-mailadres: stadsoverleg@gmail.com

Onder de inzenders worden twee Stadse vlaggen en vier Stadse paraplu's verloot (vermeld dan wel uw naam en adres).
Stuur uw ideeën in voor 30 juli 2015!

Zo ver is de bouw van ons nieuwe WOZOCO al
gevorderd.
Na de bouwvak moeten er nog wat laatste dingen
gerealiseerd worden en daarna kunnen de nieuwe
bewoners hun intrek nemen.
We zijn heel
benieuwd hoe
het zal gaan
heten en welk
adres het zal
krijgen.

