Jaargang 11

Winter 2016

Sinterklaasfeest op Stad
Het was weer een gezellig sinterklaasfeest in
Stad aan t Haringvliet, Sinterklaas en zijn pieten
kwamen met de boot aan in de haven.
Daarna liepen we met elkaar met de muziek
voorop door het dorp. In het Trefpunt was er
een geweldig feest.
De kinderen (en ouders/grootouders) hebben
weer genoten. Wat waren de kinderen blij dat
sinterklaas ook weer bij ons in het dorp is langs
geweest.

Kerst-workshop op Stad

– SAMEN BEKENDE KERSTLIEDEREN ZINGEN-

Vrijdag 9 december 2016 wordt
het weer een gezellige avond in
't Trefpunt.
Wij gaan kerststukjes maken onder
leiding van een professionele docent.

De zendings- en evangelisatiecommissies van de
Gereformeerde Ichtusgemeente en de Hervormde
gemeente nodigen u en jou van harte uit om op
Kerstavond D.V. zaterdag 24 december mooie,
bekende kerstliederen te komen zingen.
De avond wordt gehouden in de Hervormde kerk
aan de Nieuwstraat 27.

Aanvang 19.30 uur, kosten 10,- p.p.
inclusief koffie en thee.
Zelf meenemen: een schaal, pot of
vaas.
Aanmelden vóór 1 december 2016
via truusmoerkerken@hotmail.com

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.

Stemmen op Mel
de musical
Afgelopen jaar heeft Stad aan
’t Haringvliet meegedaan aan
een prijsvraag van de
Ned. Heidemaatschappij. Het
gaat erom wie het leukste/
nuttigste project wist te
realiseren gedurende 2016 en
zo een kern met pit te
worden.
Wij hebben meegedaan met
alle activiteiten rond de
herdenking van Mel Dale.
Om in aanmerking te komen
voor een prijs moeten er zo
veel mogelijk mensen op ons
project "Mel Dale, de schoenmaker van Stad" stemmen.
Dat kan tussen 1 november
en 31 december 2016.
DUS ga allemaal
naar www.kernmetpit.nl,
volg de aanwijzingen en
stem op ons!
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StadsWeb op Facebook
Sinds kort zit StadsWeb ook op Facebook. We zaten al eerder op Twitter en er wordt al jaren
gebruik gemaakt van RSS, maar Facebook ontbrak nog in het lijstje.
StadsWeb is zo nog makkelijker te volgen en naast het forum is er zo een andere manier om te reageren op berichten!
Alle berichten van StadsWeb komen automatisch op Facebook en Twitter. Ook als er een update komt via
het StadsArchief, wordt dit automatisch getoond op deze pagina's.
Overigens hebben we ook een Google+ account. Dus mocht u hierop actief zijn, dan kunt u ons hier ook op volgen!
Op de voorpagina kunt u snel naar al deze verschillende pagina's gaan door op het desbetreffende logo rechtsonder in het
menu "Social Media" te klikken.
Vindt u dit leuk? Like ons dan op Facebook,
Facebook, laat een berichtje achter op het forum,
forum, stuur ons een tweet,
tweet, reageer via Google+ of stuur ons
een e-mail!
mail! (uiteraard mag dit ook als u het niet leuk vindt ...)

Tulpentocht 15 april 2017

Tai Chi Tao op Stad

Op dinsdagmorgen van 9-10 uur kunt u meedoen in
het Trefpunt.
Tai Chi Tao onderscheidt zich van de andere vormen van
Tai Chi door het zachte karakter van de bewegingen en
het feit dat het voor iedereen toegankelijk is.
De Tai Chi Tao lessen zijn er op gericht om de
deelnemers te laten bewegen op een manier die zij zelf
prettig vinden en die bij hen past, zonder zich te
forceren. Toch is de doelstelling dat zoveel mogelijk
spieren en gewrichten worden gebruikt evenwel op een
rustige en ontspannen manier, zodat de beweeglijkheid
van de deelnemers toeneemt en men zich beter kan en
gaat bewegen.
Niet alleen de beweging staat echter centraal.
Doordat men door de oefeningen tegelijkertijd zowel
benen, voeten, handen en armen leert bewegen, wordt
Waren er eerst maar
er ook een beroep gedaan op de hersenen en het con50 lopers, de afgelopen jaren kwamen er steeds meer en door
centratievermogen, waardoor ook dat verbetert.
mond tot mond reclame willen er nu drie afstanden door ons
Tevens is er aandacht voor een goede ademhaling.
gastvrije dorp. Ook de deelnemers aan de fietstocht hebben
Tai Chi Tao is al met al een oefenvorm, die goed is voor
gevraagd of ze via de pannenkoekenkraam mogen fietsen.
Dit jaar kwamen er 400 mensen langs en hadden we te weinig alle mensen, maar zeker ook voor diegenen die door één
of andere beperking minder mobiel zijn of moeilijkheden
pannenkoeken.
We verwachten volgend jaar op zaterdag 15 april 2017 (tussen hebben met hun evenwicht.
Zelfs zittend
9.00 en 14.30 uur) nu 600 deelnemers bij onze stempelpost en
zijn de
moeten dus minimaal 600 pannenkoeken bakken. We hebben
oefeningen
kant en klaarpakken pannenkoekenmeel waar alleen wat water
goed voor
bij moet.
lichaam en
geest.
Ons oude ploegje kan de 600 niet alleen aan en daarom zoeken
we nu al mensen die willen toezeggen dat ze 15 april 2017
(of 14 april vooruit willen werken) willen helpen met
pannenkoeken bakken en /of uitdelen.
De organisatie kan dan tijdig beslissen of de verzoeken van de
deelnemers kunnen worden ingewilligd en de tochten door ons
dorp kunnen komen.
Promoot ons dorp en geef u nu al op bij Greet en Herman Maas,
Molendijk 4 tel 611972, mail: herman_greet@hetnet.nl
Ons dorp heeft bij de omloopdeelnemers al vele jaren
een goede naam door de combinatie controlepost, catering en wat vermaak. Vorige week werden we door het
bestuur weer hartelijk bedankt.
De afgelopen jaren
hebben we ook met
een groepje
stadtenaeren steeds de
Tulpentocht in april op
het dorp verwelkomd
met warme
pannenkoeken in een
kraam/ stempelpost bij
de sluis.

Kerst Bingo Special
Op zaterdag 17 december 2016 organiseert 't Trefpunt een speciale kerstbingo met lunch.
Buiten de leuke prijzen die weer te winnen zijn, zullen we deze kerstbingo samen genieten van een hapje en een drankje.
Kosten € 12,50 p.p. inclusief kerstlunch en 4 rondes bingo.
Aanvang 11.00 uur. Opgeven vóór 10 december bij: truusmoerken@hotmail.com of loop even bij ons binnen.

----------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVE KERST - BINGO - LUNCH
Naam
__________________
Telefoonnummer
___________________
Inleveren bij Truus Moerkerken of via e-mail: truusmoerkerken@hotmail.com
Bij te weinig opgaven gaat het niet door en kunnen we dit aan u doorgeven
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Bouw uw droomhuis in Stad aan 't Haringvliet!
Projectontwikkelaar Wonen op Flakkee heeft de grond achter 't Stadshuus overgenomen van
Projectontwikkelaar Arcus en Volker Wessels (Kroon en de Koning). We kunnen 73 huizen gaan bouwen op
Stad.
Al 20 belangstellenden voor het nieuwbouwproject Havenstadt.
U kunt nu uw droomhuis laten bouwen voor een scherpe prijs.
Maandag 31 oktober 2016 hebben we als bestuur van het
Stadsoverleg gesproken met Wonen op Flakkee BV. Ze zijn heel
druk bezig met alle voorbereidingen voor het project, zoals bijv. de
verkaveling, drukwerk, etc. Er is ook al een architect die aan de
slag is. We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Het project heeft ook al een officiële naam gekregen: Havenstadt.
Eén ding is zeker er gaat gebouwd worden en daar zijn we als
dorpsraad heel erg blij mee.
U kunt kiezen uit 4 woningtypes:

•
•
•
•

Type A Starterswoning (mogelijk 2 varianten)
Type B Twee onder één kap
Type C Vrijstaand

Type D Gelijkvloerse woningen
Als u interesse heeft meldt u zich dan rechtstreeks aan bij Wonen
op Flakkee BV:info@wonenopflakkee.nl. Als dorpsraad hebben we
alle aanmeldingen die bij ons zijn binnengekomen door gegeven
aan Wonen op Flakkee BV.
In Stad aan 't Haringvliet kunt u voor een betrekkelijk laag bedrag
uw droomhuis laten bouwen. Landelijk en rustig wonen aan het Haringvliet voor een scherpe prijs! Dichtbij het centrum
van Middelharnis.
Zegt het voort!

Stichting Ons Trefpunt Activiteiten maanden
december en januari
9/12 Kerststukjes maken, kosten Eur 10,-.
Opgeven bij truusmoerkerken@hotmail.com of bellen
Naar: 612299
17/12 Kerstbingo met lunch, aanvang 11.00 uur.
Opgeven bij truusmoerkerken@hotmail.com of bellen naar
612299. Aanmelden voor 10 december ivm aankopen.
13/1 Tieneravond, thema nog niet bekend
18/1 Kindermiddag.
Vaste activiteiten
Elke dinsdag koffieochtend en Tai Chi Toa
Elke woensdagavond Kaarten/klaverjassen/breien en
Beppen.
Elke eerste en laatste dinsdagochtend van de maand

Stichting StadsWeb wenst alle Stadtenaren
gezellige feestdagen en een gezond en gelukkig
2017 toe.
We hopen in het nieuwe jaar weer veel leuke
berichtjes te kunnen plaatsen en hebben daarbij
uw informatie hard nodig.

Thee en Siroop.
Voor iedereen, die nieuw is komen wonen op Stad
Bent u hier komen wonen en voelt u zich nog als een
vreemde eend in de bijt, dan is het vaak moeilijk om
mensen te leren kennen.
Van de andere kant zijn de meeste Stadtenaren benieuwd
wie u bent.
Nu hebben wij deze dorpswebsite: StadsWeb en daarop
kunt u lezen wat er allemaal gebeurt op Stad.
U kunt u ook bekend maken via deze website.
U kunt zelf een stukje schrijven of u kunt door ons
geïnterviewd worden. Ook als u een bedrijf hebt en dat
graag onder de aandacht wil brengen, is dit een
mogelijkheid.
Voelt u hier iets voor, neem dan contact op met
Marja van der Stok (telefoon: 612040) of stuur uw stukje
naar info@stadaantharingvliet.nl

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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Bloemenstudio Acanthus
Het adres voor professionele
bloemschikcursussen en Workshops.
Nieuwe bloemschikcursus.
In kleine groepjes worden de beginselen van het
bloemschikken uitgelegd.
Vanaf 7 december is de studio in kerstsfeer en bent u
welkom voor bezichtiging en koffie met appeltaart.
Tel: 611303
E-mail:
bloemen@studioacanthus.nl
Adres: Zeedijk 52
Stad aan ’t Haringvliet
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