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De Mel Dale week van 2525-8 t/m 33-9
Zoals al vele dorpsgenoten weten, willen we aan het eind van de zomer weer iets
organiseren voor heel het dorp en kozen deze keer als motto: Mel Dale.
Deze schoenmaker/kunstenaar/filosoof /vrijgezel heeft heel zijn leven op ons dorp gewoond
en was iemand die weinig veroordeelde en heel goed met andersdenkenden kon omgaan.
Hij leefde van 1925 tot 2004 en wilde graag voortleven in zijn beeldjes en korte teksten.
Vanaf 29-8-2016 t/m 3-9-2016 is er dagelijks een tentoonstelling over zijn werk in het
Trefpunt en kunt u ook de powerpointpresentie van Jan Maliepaard over Mel bekijken.
Op zaterdagmiddag 20-8-2016 ontvangen we weer de lopers van de Omloop op de Kaai met
iets grappigs, op 25-8-2016 gaan alle schoolkinderen beelden van piepschuim maken en op
27-8-2016 wordt de “Moord op Stad” opgevoerd op de boerderij van Bol
(Camping het Vogelnest). Ook wordt in die week het dorp versierd met schoenen en beelden.
Iedere Stadtenaer kon de afgelopen maanden beeldjes in de stijl van Mel maken in het Trefpunt en we hebben er nu al
meer dan 60, die tijdens de Kunstkijk op Molendijk 4 te bezichtigen waren.
Er is in de Melweek een workshop beelden maken de voor beide scholen.
Er is een Mel-wandeling door het dorp langs bekende plekjes waarbij het de bedoeling is,
dat u deze wandeling maakt met iemand anders en zo met iemand contact maakt.
Zaterdagmorgen is er schoenwerpen voor iedereen en op zaterdagmiddag is er een concert door dorpsgenoten bij de sluis.
Vervolgens een stikzakmaaltijd op de Kaai.
Op 1, 2 en 3 september is er ’s avonds op de Kaai de openluchtvoorstelling “Mel Dale” en daar wordt al druk voor geoefend en Soli Deo Gloria heeft al een lied ingezongen voor de musical.
Houd StadsWeb in de gaten voor het exacte programma.
Natuurlijk zoeken we nog steeds mensen die willen helpen bij de organisatie van de vele projecten en die kunnen zich
opgeven bij de familie Maas, Molendijk 4, tel: 611972

Activiteiten Trefpunt zomer 2016
8 juni Buitenspeeldag.
Op woensdagmiddag 8 juni is de jaarlijkse buitenspeeldag van
12.30-16.30 uur in de Oranjelaan bij het Trefpunt.
Er zullen weer veel leuke (water)spelletjes zijn en er komt zelfs
een poffertjeskraam.

2 juli Sportactiviteit met barbecue op het strandje voor jeugd
van 10 tot 15 jaar.
De beeldjes op deze pagina zijn door enthousiaste
vrijwilligers gemaakt in de stijl van de beeldjes van Mel.
Ze zijn speciaal gemaakt om te gebruiken bij de
musicalvoorstellingen .

25 augustus Scholenproject in het kader van de Mel Dale week.
We gaan met alle kinderen van Stad beelden maken van
piepschuim en daarmee het dorp versieren.
18 en 19 augustus Huttenfeest in het Stadse bos.
Houd voor al deze activiteiten StadsWeb
(www.stadaantharingvliet.nl)
www.stadaantharingvliet.nl) in de gaten, want daar kun je
verdere informatie lezen.
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OverTrefpunt en notulen

Flakkees Kampioenschap
tijdrijden voor kinderen

Op de bewonersavond 14 maart 2016 van dorpsraad
‘Het Stadsoverleg’ hebben de Stadtenaren aangegeven, dat
een OverTrefpunt, noodzakelijk is voor een
toekomstbestendig Stad aan ’t Haringvliet.

Van 18 tot en met 25 juni 2016 vindt op
Goeree-Overflakkee het NK Wielrennen
2016 plaats. Dit is voor de allerbeste
fietsers van Nederland.

Op de avond werd een overzicht geschetst van de feiten en cijfers
m.b.t. Stad. We zien hierin een krimpend inwoneraantal van 1429
in 2006 naar 1331 in 2015. De krimp gaat nog harder dan
voorspelt in het rapport Stad op Stelten uit 2007.
We vergrijzen niet. Wel zijn er zorgen voor het voortbestaan van
scholen, voorzieningen, kerken en verenigingen.
De transitieatlas bijeenkomsten van de provincie Zuid-Holland,
waarvan er een aantal zijn gehouden in Middelharnis onderstrepen
dit sombere beeld voor Stad.
Daarom is het volgens het bestuur van het Stadsoverleg
noodzakelijk voorzieningen op Stad te centraliseren en samen te
gaan werken met allerlei verenigingen en groepen op ons dorp.
Dan kun je voorzieningen op je dorp behouden. Het idee voor een
OverTrefpunt uit het rapport Stad op Stelten wordt nieuw leven in
geblazen.
Veel zaken kun je centraliseren. We denken hierbij ook aan de
verschillende speelvoorzieningen in ons dorp. De vrijkomende
grond kan gebruikt worden voor inbreilocaties. (woningbouw)
Daarna is er aan de hand van een aantal vragen in groepen
nagedacht over het idee van een OverTrefpunt.
Iedereen in de zaal stond positief tegenover het idee voor een
OverTrefpunt. Bewoners gaven aan dat anders alle voorzieningen
zullen verdwijnen op het dorp.

Wil je ook graag laten zien wat je kan?
Dat kan. Sportteam GO van de gemeente
Goeree-Overflakkee organiseert namelijk
een Flakkees Kampioenschap tijdrijden,
speciaal voor kinderen.
In ieder dorp vindt er een voorronde plaats
over een korte afstand om je kennis te laten
maken met wielrennen.
Er zijn zes categorieën: jongens en meisjes
6 t/m 8 jaar, jongens en meisjes 9 t/m 10
jaar en jongens en meisjes 11 t/m 13 jaar.
De snelste uit iedere categorie krijgt een
ticket en mag op vrijdag 17 juni 2016
deelnemen aan het Flakkees
kampioenschap tijdrijden in Oude-Tonge.
In Stad aan 't Haringvliet wordt gereden
vanaf de gymzaal op donderdag 19 mei
15:30 uur.

Het volledige verslag kunt u lezen op de website van het
Stadsoverleg:www.stadsoverleg.nl

Deelname
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is
niet nodig. Het dragen van een helm tijdens
de race is verplicht! Er zijn helmen te leen
en vergeet niet om je eigen (race)fiets mee
te nemen.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op
met het Sportteam GO via het algemene
telefoonnummer 14 0187.

Zomerstop koffieochtend
In de maanden juni, juli en augustus zullen er
geen koffieochtenden in het Trefpunt zijn.
De laatste keer is 31 mei en we beginnen weer op
6 september.
Iedereen is dan weer welkom om van 10.00 tot
12.00 uur koffie te komen drinken en bij te praten.
Er is altijd iets lekkers bij de koffie en na de koffie
kunt u nog een drankje bestellen.
Kom gerust eens langs om te ondervinden hoe
gezellig het is.
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
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Kunstkijk Goeree-Overflakkee
Het afgelopen pinksterweekend was Stad aan ’t Haringvliet
de culturele hoofdstad van ons eiland.
Er waren maar liefst 5 locaties van de kunstkijk te bezoeken.
Jachthaven Atlantica deed mee, de schuur van Mevrouw Soldaat was
een locatie en ook de boerderij van haar dochter Elisabeth kon
bezocht worden. Verder de schuur op Haven 14 en de tuin en het
huis van de familie Maas.
Een heleboel bezoekers hebben genoten van alle tentoongestelde
kunst. Ondanks de kou was het een groot succes.

Pontje naar Tiengemeten
Komend zomerseizoen gaat de pont de “Heicondias” weer varen tussen Stad aan ’t Haringvliet en Tiengemeten.
De periode waarin hij gaat varen is: van 9 juli tot en met 4 september 2016 op woensdag, zaterdag en zondag.
De afvaart uit de haven van Stad aan ’t Haringvliet is ’s morgens om 11.00 uur en de pont is om 16.45 uur weer terug.
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).
Op Tiengemeten zijn ook fietsen te huur.
In de herberg op de oostelijke punt van het eiland kunt u een drankje en een
hapje bestellen.
Op deze manier kunt u een dagje genieten van natuur en cultuur op
Tiengemeten.
Ook voor kinderen is zo’n dag erg leuk, want er is een geweldige
waterspeeltuin met veel modder.
Voor meer informatie en reserveringen: bij bovenstaand telefoonnummer
of info@dehoekschevaart.nl en www.dehoekschevaart.nl
Bij mooi weer is reserveren aanbevolen.

Geslaagde scholieren 2016
Zo gauw mogelijk na de uitslag van de eindexamens zullen we proberen de foto’s van alle geslaagden op
StadsWeb te publiceren.
Houd daarom www.stadaantharingvliet.nl in de gaten!!
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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.
Maandag en dinsdag gesloten.
Woensdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur
of op afspraak.
Info: bloemen@studioacanthus.nl
Tel: 611303
Adres: Zeedijk 52
Stad aan ’t Haringvliet
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