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Stadsplein 
 

Sinterklaasfeest 2015 

 

Zaterdag 21 november kwam Sinterklaas weer met zijn Pieten op 

bezoek in Stad aan ’t Haringvliet. 

Helaas regende het toen ze aankwamen in de haven en hebben we 

de optocht door het dorp ingekort om te voorkomen dat de Sint, 

Pieten en kinderen te nat aankwamen in het Trefpunt. 

  
Aangekomen in het Trefpunt heeft Sinterklaas  prijzen uitgereikt aan de 
kinderen met de mooiste kleurplaten. 
Daarna mochten de kinderen op het podium een liedje komen zingen. Na 
een half uurtje kregen de kinderen wat lekkers te drinken en kon het echte 
feest beginnen. Dit jaar was er namelijk een poppentheater waar de  
kinderen ontzettend van hebben genoten. Het was een spannend verhaal dat ging over het boek van Sinterklaas dat was  
gepikt door een tovenaar, gelukkig werd het boek terug gevonden door een aap. Eind goed al goed! 
 
Na afloop van het theater was het weer tijd voor wat  liedjes en werden de cadeautjes door de Pieten uitgedeeld. 

De kinderen konden 
op de foto met  
Sinterklaas en zijn 
Pieten en gingen 
daarna tevreden naar 
huis toe. 
 
Sinterklaas en zijn 
Pieten  
vonden het weer heel  
gezellig en hebben  
beloofd volgend jaar  
zeker weer langs te  
komen. 

De ingebruikname van het WOZOCO 
Op dinsdagmiddag 24 november werd ons nieuwe WoonZorgComplex aan de Molendijk officieel in gebruik 

genomen. 

Woongoed GO had via de krant de hele Stadse bevolking uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

Veel mensen hadden aan deze uitnodiging gehoor gegeven. 

De middag begon met een toespraak van Simon van Nieuwaal, directeur van Woongoed GO, die vertelde over de  
ontwikkeling van het complex. Daarna was er een verhaal over de domotica. Dat zijn digitale mogelijkheden, die er zijn 
waardoor je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. 
CuraMare was daarna aan de beurt en als laatste mocht onze eigen 
dokter Joost nog vertellen hoe blij hij was met zijn nieuwe  
praktijkruimte. 
En toen was het eindelijk de beurt van Wethouder Markwat om de  
officiële opening te verrichten samen met de oudste inwoner van het 
gebouw: Dhr. H. Maliepaard. Zij deden dit door een plaquette te  
onthullen in de grote hal (het atrium). 
De naam, waarvoor een wedstrijd was uitgeschreven, werd:  
’t Stadshuus en die naam was door drie mensen opgegeven. 
Als laatste zongen de Stadse Droage Keeltjes de Stadse Blues met 
daarin 4 coupletten over het net geopende gebouw en daarin ook de 
oproep, dat iedereen die ook in zo’n appartement wil het moet melden 
bij Woongoed GO, zodat ze snel de tweede helft van het gebouw gaan 
bouwen. 
De middag werd afgesloten met een drankje en een hapje. 
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Voorlopige agenda S�ch�ng “Ons Trefpunt” 
 
Vrijdag 11 december                          Kerstbingo ‘s avonds 
Zaterdag 12 december                       Startochtend Mel Dale musical   9.30 uur 
Dinsdag 15 december                         Kerstmaal�jd van de Kerken 
Woensdag 16 december                     Kerstknutselen voor kinderen ’s middags 
Vrijdag 18 december                           Kers.air 
 
2017 
Zaterdag 16 januari                              Klusdag in het Trefpunt 
Zaterdag 30 januari                              Lampionnen maken, pannenkoeken eten en lampionoptocht 
Vrijdag 5 februari                                  Snertmaal�jd 
Vrijdag 12 februari                                Jeugdbingo samen met SNS 
Vrijdag 19 en 25 februari                     Toneelvoorstelling 
Maandag 7 maart                                  Filmavond met Jaap en Jan Maliepaard 
Woensdag 9 maart                                Kindermiddag 
Vrijdag 18 maart                                    Jeugdac�viteit 
Vrijdag 1 april                                         Ladiesnight 
Zaterdag 2 april                                      Dansavond 
Woensdag 6 april                                   Kindermiddag 
Vrijdag 15 april                                       Jeugdac�viteit 
Woensdag 11 mei                                  Kindermiddag      
 
De informa�e over al deze ac�viteiten wordt bekend gemaakt via StadsWeb, facebook, Stadsplein en posters. 
De vaste ac�viteiten zijn:  gym op maandagmiddag, koffie op dinsdagmorgen, zang op dinsdagavond, biljarten, kaarten en 

breien en beppen op  woensdagavond.  

10 jaar StadsWeb Door Pieter Prins 
Het was in de zomer van 2005 dat ik zocht naar een leuke bezigheid. Niet dat ik teveel vrije tijd had, in feite 

was het gewoon studie-ontwijkend gedrag. Wat zou het gaaf zijn, zo dacht ik, om een site te maken die alles 

over het dorp bundelt en mensen van binnen en buiten informeert over wat er allemaal te doen is. Vanuit die 

gedachte reserveerde ik de domeinnaam www.stadaantharingvliet.nl die tot mijn verbazing nog vrij bleek te 

zijn. Op 20 juni 2005 plaatste ik bij wijze van proef het eerste berichtje, over de marktdag van de hervormde 

kerk. StadsWeb was begonnen… 

Herman Maas was eigenlijk gelijk enthousiast over het idee, en zoals dat gaat als hij enthousiast is, al snel zat een groepje 
Stadtenaren bij hem aan de lange keukentafel om te bespreken hoe we deze website tot een succes konden maken. De 
nieuwe dokter Joost schoof ook aan en zou een column verzorgen, razende reporters zouden het dorp rond gaan op zoek 
naar interessante mensen (iedereen in het dorp dus) en leuke verhalen. Rubrieken werden bedacht, nieuws werd gemaakt, 
er kwam een digitaal fotoboek en een forum om lekker met elkaar te kletsen. 

Het was in het begin best even zoeken naar de juiste aanpak. Hoe houden we de site technisch up-to-date? Hoe zorgen we 
ervoor dat we niet allemaal binnen no-time burn-out raken van al het enthousiasme? Gelukkig werd de technische kant 
van de site overgenomen door een ‘Delfts blauwe’ van Stadse komaf. Ernst van der Stok nam het stokje van mij over wat 
het beheer betreft en ik deed nog een aantal jaartjes mee met het vullen van de inhoud. Het redactieteam groeide uit tot 
een heuse stichting en er kwam ook een papieren versie met een samenvatting van de site. StadsWeb groeide uit van een 
informatieportaal tot een volwaardige nieuwswebsite die weer uitgroeide tot een beweging om de sociale cohesie in het 
dorp te bevorderen. Mensen verbinden, in contact brengen, de leefbaarheid van het dorp in stand houden en waar nodig te 
vergroten. 

Toen ik na vijf jaar het dorp verliet om mij wat meer in de buurt van mijn werk (ondanks het studie-ontwijkend gedrag 
was het me gelukt af te studeren) te vestigen bleef de site bestaan. En dit jaar vieren we dus het tienjarig bestaan van 
StadsWeb. Een prachtige mijlpaal, waarvan ik eerlijk gezegd niet had verwacht dat we die zouden bereiken. Voor mij als 
overkanter (ik was er één en ben het weer) een leuke manier om toch nog op de hoogte te blijven. Voor u als Stadtenaar, 
al dan niet met roots in het dorp, een mooi middel om verbindingen te leggen en betrokkenheid te creëren. 

Ik feliciteer het redactieteam en het stichtingsbestuur met het jubileum en wens hen alle goeds voor de toekomst. En ik 
wens het dorp, ondanks alle veranderingen –soms misschien ook tot verdriet van velen- een bloeiend bestaan toe. Op naar 
weer tien jaar StadsWeb, online, maar nog veel belangrijker: offline, in de straten, op de Kaai en waar maar ook. 
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Vrijwilligers gevraagd 
 

Ook volgend jaar doen zich weer een paar  

mogelijkheden voor om ons dorp op de kaart te  

zetten. Daarvoor zoeken we natuurlijk weer  

vrijwilligers.  

U kunt zich opgeven bij de familie Maas, Molendijk 4, 

tel:611972 mail:herman_greet@hetnet.nl  

 
Op zaterdag 16 april komen er ongeveer 200 lopers van de 
Tulpentocht door ons dorp en die krijgen traditiegetrouw 
een warme pannenkoek bij de sluis waar ook de  
stempelpost zal zijn. We zoeken zowel bakkers als mensen 
om ze uit te delen in de kraam. 
 

Eind juni komt het wereldkampioenschap Wielrennen door 
ons dorp en dat wordt een enorme kermis van commerciële 
organisaties, maar dat neemt niet weg dat wij ook met een 
activiteit aandacht kunnen vragen van de media. 
 

De Omloop komt zaterdag 20 augustus 2016 door ons dorp 
en dan willen we iets ludieks doen rond schoenen, in  
verband met de Mel Dagen begin september. We zoeken 
altijd enthousiaste mensen die dan meezingen of een act  
opvoeren om de lopers en de kijkers te vermaken. 
 

Dan is het eind augustus t/m 3 september 2016 de  
Melweek, met diverse activiteiten op het dorp zoals een  
musical op de Kaai, een concertje bij de sluis,  
tentoonstellingen in het Trefpunt, een Mel-wandeling langs 
foto’s, beeldjes en teksten achter de ramen en een  
wedstrijd schoenwerpen op de Kaai. Natuurlijk zijn daar veel 
vrijwilligers voor nodig en ook andere ideeën zijn welkom. 
 
We hopen dat veel mensen zich op zullen geven. 
 

 

Grote kortingen op speelgoed 
 

Op maandagavond 30 november 2015 zal er nog 

een keer speelgoed van de voormalige  

speelotheek verkocht gaan worden in het  

Trefpunt.  

Er is nog o.a. Lego en Playmobil en dit keer is 

alles heel sterk afgeprijsd, want alles moet weg. 

Dus zoekt u nog een voordelig cadeau voor de 

Sint? Kom dan op 30 november tussen 19.30 en 

21.00 uur naar het Trefpunt. 
 
 

 
Wist u dat…... 

 
Wist u dat iedereen die een mededeling of een vraag heeft 
aan het dorp die kan opsturen naar StadsWeb?  
En dat het dan binnen een paar dagen op StadsWeb komt 
en het hele dorp het kan lezen? 
 
Het enige dat u hoeft te doen is een stukje schrijven en dat 
opsturen naar: 
 

info@stadaantharingvliet.nl 
 
Maak allemaal gebruik van deze unieke mogelijkheid. 

Samen bekende kerstliederen zingen 
 
De zendings- en evangelisatiecommissies van de  

Gereformeerde Ichtusgemeente en de Hervormde  

gemeente nodigen u en jou van harte uit om op  

Kerstavond D.V. donderdag 24 december mooie, be-

kende kerstliederen te komen zingen. 
 
De avond wordt gehouden in de Hervormde kerk aan de 

Nieuwstraat 27. 
We zullen worden begeleid door Hans van Heemst op het 

orgel en door z’n dochter op een sopraan saxofoon.  

Ook zal er een blokfluitensemble mooie kerstliederen 

voor ons spelen o.l.v. Elly Bakker. 
 
De avond begint om 19.30 uur en de deuren gaan om 

19.15 uur open. 
Na het zingen nodigen we u van harte uit om, onder het 

genot van een glaasje Glühwein of warme chocolademelk, 

nog wat met elkaar na te praten. 
Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden voor de 

onkosten van deze avond. 
Van harte welkom! 
 
Via www.kerkomroep.nl  kan er thuis mee geluisterd  

worden.  
 
 

Bestuur en medewerkers van 
Stichting Stadsweb wensen u  
allen fijne kerstdagen en een  

gelukkig 2016. 



Pagina  4 Stadsplein Winter 2015 

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 

Bloemenstudio Acanthus 
Organiseert een sfeervolle kerstfair in haar studio. 

Dit jaar ligt de nadruk op de kerststukken gemaakt 

van verse materialen. 

 
Openingstijden: 
Woensdag  16 december  13.00 uur - 19.00 uur 
Donderdag 17 december  13.00 uur - 19.00 uur 
Vrijdag       18 december  11.00 uur - 19.00 uur    
Zaterdag    19 december  11.00 uur – 17.00 uur 
Zondag       20 december 12.00 uur – 17.00 uur 
 
Gratis toegang. 

Wees welkom en laat u inspireren. 
 
Info: bloemen@studioacanthus.nl 
Tel: 611303 
Adres: Zeedijk 52 
Stad aan ’t Haringvliet 


