Stadsplein
Jaargang 12

Voorjaar 2016

Agenda Dorpsoverleg maandag 14 maart 2016 in Het Trefpunt
19.30 uur Grote Zaal van het Trefpunt
Denk en doe met ons mee!
We willen met elkaar nadenken en gedachten uitwisselen over de volgende zaken:
1.

Een concreet plan voor een OverTrefpunt.
Met elkaar willen we brainstormen over het opzetten van 1 integraal gebouw voor ons dorp.
Allerlei functies komen in dit gebouw bij elkaar.
U kunt hierbij denken aan één ontmoetingsplek voor alle dorpsactiviteiten zoals:
Het Trefpunt
De gymzaal
De scholen
Peuterspeelzaal
Naschoolse opvang
Sportverenigingen
Externe partijen
Wat vindt u ervan?
Wat zijn uw ideeën?

2.

Er zijn allerlei ideeën door de dorpsbewoners bedacht om ons dorp aantrekkelijker te maken.
Hierdoor blijft het aantrekkelijk om op Stad te gaan of te blijven wonen.
De volgende ideeën zijn door de inwoners gekozen om nader uit te werken:
A. Wandelroutes en fietsroutes door en rond Stad.
Langs bijvoorbeeld Molen, kerken, Polderskamer, Zeedijk, Ganzen, Voorstraat
Beeldjes, schilderijen en gedichten door dorpsgenoten.
Legendarische uitspraken van Mel Dale in het dorp tentoonstellen. (bijvoorbeeld op woningen)
Boekje met route en beschrijving.
Tulpen fietsroutes aangeven op de website. (Ieder jaar wisselend)
Promotie fietspontje naar Tiengemeten
B. Het Stadse bos meer parkachtig aanleggen met slingerende paden, met indien mogelijk een verbinding
met de Molendijk.
Verbinding met 't Stadshuus’.
C. Ons dorp onderscheidend maken.
Ville fleurie - bloemendorp
Boekendorp
Beeldendorp
Welk idee spreekt u het meest aan?
Hoe kunnen we komen tot uitvoering?

3.

Hoe krijgen we meer woningbouw op Stad?

4.

Oud en Nieuw viering.
Met elkaar nadenken hoe we Oud en Nieuw met elkaar kunnen vieren
op een andere manier.

5.

Rondvraag.

U vindt alle informatie ook op onze nieuwe website:
www.stadsoverleg.nl
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Open dag O.b.s. “de Molenvliet” Woensdag 16 maart 2016
Van 9.00 tot 12.00 uur

Om 09.00 uur openen we onze deuren voor alle peuters en ouders die graag willen kennismaken met onze school!
Kom kijken in de klas, maak kennis met het team en proef de fijne sfeer bij ons op school. De peuters mogen alvast
meespelen in de kleutergroep.
U bent van harte welkom!
O.b.s. de Molenvliet is een school die zich kenmerkt door haar kleinschaligheid, maar uitblinkt in groots denken en vooral
ook doen. Het team van de Molenvliet schept een onderwijsleersituatie die het mogelijk maakt een continu
ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de ontwikkeling van het kind.
Deze aspecten betreffen de cognitieve, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.
De Molenvliet wil een actieve school zijn met een uitnodigende houding voor leerlingen en ouders.
We proberen een sfeer te scheppen, waarin ieder kind zich geaccepteerd voelt qua uiterlijk, taal, culturele achtergrond
en intellectuele mogelijkheden.
Molendijk 8
3243 AM Stad aan ’t Haringvliet
0187-611350

info@obsdemolenvliet.nl
www.obsdemolenvliet.nl

EHBO bij kinderen
Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker als het kinderen
betreft!
Een val met de fiets, een knikker in het oor, gedronken van
het wasmiddel of een kop hete thee over zich heen, dit kan
uw kind, kleinkind, oppaskind e.d. allemaal overkomen!
Weet u wat u moet doen?
U kunt ervoor zorgen dat u weet wat u moet doen! Hoe?
De EHBO Vereniging Stad aan't Haringvliet verzorgt, bij voldoende
aanmeldingen, een nieuwe cursus;
EHBO BIJ KINDEREN
Om deze cursus te kunnen volgen hoeft u niet in het bezit te zijn
van een geldig EHBO diploma (maar dat mag uiteraard wel).
Wanneer:
Donderdag 31-03-2016
Donderdag 07-04-2016
Donderdag 14-04-2016
Donderdag 21-04-2016
Donderdag 28-04-2016 (examen)
De lessen starten om 19:30 (inloop vanaf 19:15). Tussendoor
drinken we een kop koffie of thee en rond 21:30 eindigt de avond.
Locatie:
Ons Trefpunt Stad aan't Haringvliet
Inclusief:
Lesstof + materialen, examen en diploma (of aantekening op
bestaande diploma) en koffie of thee in de pauze.
Kosten:
€ 75,00 indien u niet beschikt over een geldig EHBO diploma.
€ 50,00 indien u wel beschikt over een geldig EHBO diploma.
Let op: Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor een
EHBO cursus geheel of gedeeltelijk. U kunt dit nazien in uw
polisvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar.
Contact:
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mariët van Velzen;
per e-mail – ehbostad@hotmail.com
per telefoon – 06-12355312 (kan ook via whatsapp)
Indien u wilt deelnemen dan vernemen wij dit graag uiterlijk 1
maart 2016!

Muzikanten gezocht voor het Mel Dale concert
aan de kaai op 3 september.
Stadse (amateur)muzikanten worden verzocht zich
aan te melden, zodat we met een bonte verzameling
van Stadse muzikanten een geweldig concert
kunnen geven.
Je speelniveau is niet belangrijk; ook prille beginners
zijn van harte welkom mee te spelen met het
Mel Dale orkest. Van fluit tot drums, we zijn blij met
elk instrument.
Meld je aan bij:
Ghislaine Voorrecht info@harples.com of
tel: 06 24847225 of
Piet Sap tel: 06 55180438

Zaterdag 5 maart 2016 is 't weer zover..... De
NL Doet dag. Van 10.00-15.00 uur
Het Trefpunt organiseert deze klusdag een week
eerder dan de landelijke vrijwilligersdag.
Vanaf 10.00 uur is iedereen die een handje wil
toesteken weer welkom! Met een club vrijwilligers
gaan we dit jaar het toneel opschonen. De vloeren,
de wanden en de toneelverlichting wordt eens goed
onder handen genomen. Wil je deze dag ook een
steentje bijdragen aan het podium in 't Trefpunt?
Om 10.00 uur staat de koffie klaar……

Zaterdag 2 april 2016
Spetterende Dansavond
Op zaterdag 2 april zal de Big Band “Delta Swing
Band” uit Hellevoetsluis een optreden komen
verzorgen in het Trefpunt.
Zoals de naam al zegt zullen zij swingende muziek
spelen, die uitnodigt tot dansen. Je kunt er niet bij
stil blijven zitten. De band bestaat uit 17 mensen,
die allemaal even enthousiast zijn om de
danslustigen op te zwepen en te stimuleren.
De voetjes moeten van de vloer.
De avond begint om 20.00 uur en de toegang
bedraagt € 7,50.
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Activiteitenagenda Stichting “Ons Trefpunt”
Vrijdag 4 maart 2016:
Grote benefiet Bingo ten bate van Alpe d’Huzes
Zaterdag 5 maart 2016:
NLDoet
Maandag 7 maart 2016:
Stad van toen en nu op film en DVD door de gebroeders Maliepaard
Jaap en Jan een presentatie houden van Stads beelden van vroeger en nu. Het zal een avond van herkenning en
herinnering worden. Misschien zie je jezelf ook nog wel voorbijkomen. In ieder geval zal je geheugen over wat er geweest
is en hoe leuk het was weer opgefrist worden. De avond begint om 19.30 uur en de koffie en thee staat voor je klaar in
het Trefpunt. De toegang is gratis. Hoe meer mensen hoe meer vreugd, dus komt allen.
Woensdag 9 maart 2016:
Lente knutselen
Van 14.00 uur tot 15.30 uur gaan we weer eens gezellig knutselen in Ons Trefpunt.
Kosten inclusief drinken zijn € 1,50
Vrijdag 18 maart 2016:
Haken met textielgaren Zpagetti, voor de jeugd vanaf 8 jaar
Haken is al een aantal jaar een creatieve ontspanning voor jong en oud. Lekker thuis op de bank of gezellig met een
groepje mensen in het dorpshuis. De haaktechniek is makkelijk aan te leren en het is ook nog eens erg leuk en gezellig om
te doen. Iets wat je zelf gemaakt hebt geeft je veel voldoening.Met de basiskennis van het haken en met het dikke recycle
garen van textiel zoals Zpagetti, kun je in een handomdraai zelf een tas, armbandje, telefoonhoesje of kussen maken.
Heb je zin om iets leuks te maken (haken)?Kom dan vrijdagavond 18 maart 2016 om 19.00 uur naar ’t Trefpunt.
Entree € 2,50.
Zaterdag 2 april 2016:
Spetterende Dansavond
Onze koffieochtenden en thee en siroop gaan natuurlijk gewoon door op dinsdag. Kaarten en biljarten is iedere
dinsdag- en woensdagavond.

Voor alle nieuwe bewoners van Stad.
U weet misschien nog niet wat er allemaal te beleven valt op Stad en wat voor leuk dorp het
eigenlijk is. Om u een beetje wegwijs te maken dit bericht:
Er zijn twee kerken; een Ned. Hervormde kerk en een Gereformeerde kerk
Er zijn twee scholen; een openbare school en een christelijke school
Er is een peuterspeelzaal gevestigd in het Trefpunt
Er is een huisartsenpraktijk met apotheek
Er zijn twee fysiotherapeuten
Er is een winkel met postagentschap en benzinepomp
Er is de rijdende winkel “Stadje Droag Brood”
Er is gelegenheid om geld te pinnen in het “Stadshuus”
Er is een dorpsraad “Het Stadsoverleg” waarvoor u regelmatig een uitnodiging krijgt
Er is een website van het dorp “StadsWeb” waarop nieuws van en over het dorp te vinden is
Er is een sportschool
Er is een manege
Er is een voetbalvereniging SNS
Er is een zangvereniging “Soli Deo Gloria”
Er is een gymzaal, waar gymlessen gegeven worden door Mh-Sd, (de gymnastiekvereniging uit Middelharnis-Sommelsdijk)
Er is een strandje met een volleybalveldje
Er is een skatebaan met basketbalveld
Er is een Haringvliet met veel watersportmogelijkheden
Er is een jachthaven
Er is een watersportvereniging met ligplaatsen in de oude haven
Er is in de zomervakantiemaanden een pontje naar Tiengemeten
Er is in de winter bij vorst een ijsbaan
Er is het Stadse bos met een voetbalveldje
Er is een Pannakooi naast de gymzaal
Er is een Trefpunt, het dorpshuis, waar tal van activiteiten worden georganiseerd, zoals op:
Dinsdagmorgen een gezellige koffieochtend 10-12 uur, waar iedereen welkom is.
Eens per 14 dagen is er Thee en Siroop voor de allerkleinsten met hun vader of moeder.
Dinsdagavond zangrepetitie en gelegenheid te biljarten en een kaartspelletje te spelen.
Woensdagmiddag eens in de maand een jeugdactiviteit.
Woensdagavond Breien en Beppen, biljarten, kaarten en EHBO-les.
Incidenteel wordt er Mindfullness gegeven.
In de winter repeteert de toneelvereniging op woensdagavond
Voor de wat oudere jeugd is er één maal per maand op vrijdagavond een activiteit.
Verder zijn er allemaal losse activiteiten, die bekend gemaakt worden op het prikbord naast de deur van het Trefpunt en
via StadsWeb en Stadsplein.
In het “Stadshuus” komt ook een mededelingenbord met wetenswaardigheden.
U ziet het: u hoeft u niet te vervelen en wat nog belangrijker is, u bent overal van harte welkom!
Kijk regelmatig op www.stadaantharingvliet.nl en u bent op de hoogte van alles wat er speelt op Stad.
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Bloemenstudio Acanthus
Het adres voor professionele
bloemschikcursussen en Workshops.
In de zomermaanden is bovendien de theetuin
Geopend. Voor € 5,- kunt u dan de tuin bewonderen en
krijgt u thee en koffie met en stukje taart.
Als de Stadse vlag uithangt is de tuin geopend.
Info: bloemen@studioacanthus.nl
Tel: 611303
Adres: Zeedijk 52

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

E-mail: stadsplein.stad@gmail.com

