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De week van Mel Dale
Op zaterdag 20 augustus was onze eerste activiteit en wel bij de
omloop wandeltocht die een controlepost in ons dorp had en waar de
lopers van alle afstanden
(van 15 tot 110 km) langs
moesten. We hadden een
pad gemaakt van honderden
oude schoenen en
begeleidden de lopers onder
een ereboog naar de controle
en deelden speciale Stadse
dropveters uit en zongen voor
iedereen van 9 tot 17.15 uur
een zelfgemaakt lied over
“nog even doorveteren”.
Het werd door de meeste
lopers en het publiek erg
gewaardeerd.
Op donderdag 25 augustus was in
de tuin van de familie Maas bij
30 graden het scholenproject.
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar uit het
dorp mochten alleen of met vrienden
van piepschuim, satéprikkers, verf,
papier, wol en andere knutselspullen
een beeld maken voor thuis of bij
buren achter het raam om zo het dorp
in de Melstemming te brengen.
De belangrijkste doelstelling was beide
scholen en ook kinderen uit het dorp
die elders op school zitten, samen iets
te laten doen.
Zoals u ziet werd er met enthousiasme
gewerkt.
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Zaterdag 27 augustus was om 14.00 uur de officiële opening van de
Melweek in het Trefpunt. Voor het eerst sinds de dood van Mel zijn al de beelden
uit zijn winkel en woonhuis weer samen te zien en wel in de grote zaal in en op
veilingkisten. Aan de muur hangen honderden teksten van Mel en gedurende
een aantal dagen zijn ook de 70 beelden, die dorpsgenoten in de stijl van Mel
maakten, te bezichtigen. Het was
enorm leuk om 10
dinsdagochtenden met mensen
die nog nooit iets creatiefs
gedaan hadden beeldjes te
maken en hen verborgen
talenten te laten ontdekken.
Deze beelden worden gebruikt
in de musical en zijn dus na
woensdag 31 augustus niet meer in het Trefpunt.
Na de opening was de première van de DVD’s die Jan en Jaap Maliepaard
gemaakt hebben over het leven van Mel en het dorp van 1925 tot 2004.
Er was veel belangstelling. Ze gaven niet alleen een beeld van het dorp in
al die jaren maar ook inzicht in de politionele actie van Nederland in Indië,
waar een aantal Stadtenaeren, ook Mel ,aan hebben deelgenomen. Het heeft het leven van Mel enorm bepaald en daarom
wordt er extra aandacht aan gegeven en zijn ook drie oud-strijdmakkers geïnterviewd. Zeker voor dorpsgenoten is het
heerlijk om allerlei mensen en plekjes van vroeger te herkennen op de geprojecteerde foto’s uit het enorme archief van
beide heren.
Deze middag kon men vanuit het Trefpunt ook voor het eerst de Melwandeling/speurtocht lopen . Je kon deze week in het
Trefpunt een formulier halen en dan ( liefst met iemand die je lang niet gesproken hebt) de route, die versierd is met honderden schoenen, lopen.
Om Stad bij toeristen te promoten voerden we deze zaterdag aan het eind van de
middag op de boerderij/camping buiten het dorp het stuk “de moord op Stad” op.
Ondertussen werd er hard geoefend aan de musical en moest ook bij de decorploeg
hard gewerkt worden om alles op tijd klaar te krijgen. Woensdag 31 augustus
werden de tribunes geplaatst en was de generale repetitie en
donderdag 1 september de try-out met bijna geheel gevulde tribunes.
Het publiek was enthousiast en had een aantal fouten niet eens door want de 65
spelers presteerden boven verwachting. Vergeleken met eerdere
openluchtvoorstellingen op deze plek was nu de verlichting, het geluid en de
projectie op een scherm erg goed en dat bracht de presentatie bijna op een
professioneel niveau. De vrijdagvoorstelling was uitverkocht en begon met regen
maar we deelden rode en gele regencapes uit en speelden gewoon door.
Gelukkig was het na de pauze droog. De spelers hadden nu al wat meer ervaring en dat zag je duidelijk.
De zaterdag 3 september begon met schoenwerpen . We waren te gast bij voetbalclub SNS en zowel kinderen als
ouderen konden met tien schoenen deelnemen. Vanaf een lijn mocht je proberen je schoenen in speciebakken op verschillende afstanden te gooien om daarmee punten te verdienen. Er deden meer dan zestig mensen aan mee. Tussen de
middag was het Trefpunt open voor de tentoonstelling over Mel, de DVD-presentatie en kon men er lunchen.
Om 15 uur begon het concert van “De Stadse Muzikanten” aan de voet van de trappen bij de sluis. Het boven verwachte
aantal bezoekers (70) kon genieten van blokfluit, gitaar, panfluit, meerdere harpen, piano, zang en drums. Eindelijk werd
de brede trap , die aangelegd is als tribune/hangplek eens door een groot aantal mensen gebruikt.

Zie voor uitgebreide verslagen StadsWeb
en de activiteiten van “Ons Trefpunt”

www.stadaantharingvliet.nl
In het fotoboek van de website staan alle foto’s van alle
activiteiten tijdens de Mel Dale week.
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De avondvoorstelling van de musical op de Kaai was
weer volledig uitverkocht.
De preventief uitgedeeld regencapes hoefden niet
gebruikt te worden en de regen kwam pas tijdens het
opruimen.
Samenvatting: ons omschreven doel in de
subsidieaanvraag aan de gemeente is in onze ogen
ruimschoots gehaald. We hebben een grote groep
mensen uit het dorp en omgeving nader tot elkaar
gebracht met diverse activiteiten en het historisch
besef bij jong en oud vergroot. Vooral het betrekken
van alle lagen en alle leeftijden werd als bijzonder
ervaren. Waar bevalt een vrouw van tachtig op het
toneel, doen asielzoekers en verstandelijk beperkten
mee en bieden zo veel mensen spontaan hun
medewerking aan?

“Mel de musical” waar het allemaal mee begonnen was en wat de belangrijkste activiteit in deze week was,
was niet alleen voor de bezoekers een bijzondere ervaring, maar zeker ook voor de spelers en allen die eraan
meewerkten. Het samen iets opbouwen en uitvoeren gaf een speciaal “familiegevoel” en dat was bij de
uitvoeringen te zien. Het plezier spetterde eraf.
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Bloemenstudio Acanthus
Het adres voor professionele
bloemschikcursussen en Workshops.
Nieuwe bloemschikcursus.
In kleine groepjes worden de beginselen van het
bloemschikken uitgelegd.
Opgeven voor 19 oktober en
voor nadere informatie kunt u
bellen.
Tel: 611303
E-mail: bloemen@studioacanthus.nl
Adres: Zeedijk 52
Stad aan ’t Haringvliet

