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Kern met pit 

Het Trefpunt organiseerde in 

2016 onder meer de Meldagen 

om onze vroegere schoenmaker 

Mel Dale postuum nog een keer 

in het zonnetje te zetten. 

 

De musical “Mel Dale” was er een 
onderdeel van en deze werd  
voorgedragen voor een prijs van  
de organisatie Kern met Pit  van 
de Koninklijke Nederlandsche  
Heidemaatschappij.  
 

Er kwam een delegatie naar de voorstelling en we mochten een presentatie geven in Berkel Rodenrijs. 
Zaterdag 21 januari 2017 was de prijsuitreiking: we werden tweede van de provincie Zuid-Holland en het Trefpunt  
verdient daarmee 1000 euro en een plaquette. Dat hebben ze ruimschoots verdiend met al hun inzet en ter beschikking 
stellen van ruimte en hulp.  
 
Het juryrapport roemt de variëteit qua leeftijd en achtergrond van de deelnemers en was onder de indruk dat je met  
uiterst sobere middelen toch zo’n grote voorstelling met in totaal 900 bezoekers kunt organiseren. Het streven om met 
cultuur de cohesie in het dorp te bevorderen lijkt gewerkt te hebben. 

TERUG KIEKE!!!!! 
Presentatie foto’s en film van de Mel Dale musical. 

 

Op 8 maart om 19.30 uur zal er in het Trefpunt een presentatie 
zijn van de foto’s en films van Jan Maliepaard en de film van  
Joost v.d. Berg. 
De foto’s zijn van de voorbereidingen en de gezelligheid na de 
voorstelling.  
Ook de maaltijd voor de deelnemers zal dan aan bod komen. 
Het zal dus een goed beeld geven van alle activiteiten rond de 
herdenking van onze schoenmaker Mel Dale. 
 
Kom allemaal gezellig naar het Trefpunt op 8 maart en  

geniet nog een keer van dit fantastische evenement. 

Onthulling gedenkplaat 
Op 4 april 1943 werd  een Halifaxbommenwerper 

door een Duitse nachtjager neergeschoten en stor�e 

in het Haringvliet bij ons dorp. Zes bemanningsleden 

wisten zich per parachute te redden maar de piloot, 

Tom Foster , 22 jaar, verdween met het vliegtuig in 

het water en werd nimmer gevonden.  

 

Zijn Ierse familie was vorig jaar hier om vanaf een boot  

met bloemen en een krans  hem te herdenken. 

Op zaterdagmiddag 22 april komt de familie weer naar 

ons dorp om een plaque�e op de Nieuwe Stadse  

Zeedijk te onthullen.  

De Dorpsraad wil WO2GO helpen bij deze plech%gheid 

en ontvangt het gezelschap vanaf 13.30 uur in het  

Trefpunt met Ierse muziek.  

Na enkele toespraken en een Engels gedicht van Lowie 

van Eck en Greta Lugtmeijer  gaat het hele gezelschap 

naar de Zeedijk voor de plech%ge onthulling waarbij 

ook militaire eer aan Tom bewezen zal worden.  

Na afloop is er napraten in het Trefpunt. 

 

We denken dat de familie het zeer op prijs zal stellen 

als er bewoners van ons dorp bij de plech%gheid aan-

wezig zijn. Hun oom overleed in de strijd om ons land 

te bevrijden en uw komst op 22 april wordt gezien als 

dank aan hun oom. Iedereen is van harte welkom. 
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Het Stadsbezoek  door raadslid Rien van der Boom 

 
De pantoffels stonden gewoon voor de deur. Niemand nam ze mee. Zelfs niet met dat koude weer.  
En dan zijn een paar warme instappers toch niet te versmaden. 
Ze stonden er als stille getuigen voor de rust en de gemoedelijkheid waarmee de Stadtenaren met elkaar omgaan. 
We brachten er vrijdagmiddag een kernbezoek, nee ik zeg het verkeerd, een STADSbezoek. Stad is niet voor niets Stad. 
We werden allerhartelijkst ontvangen door de stadsraad. Piet Diepenhorst nam ons mee in een presentatie.  
Stella Braber nam het vervolg voor haar rekening en Wilco Blok sloot na de stadswandeling de presentatie af.  
Ze vulden elkaar uitstekend aan. Ook Marko van Sluis (voormalig raadslid in de gemeente Middelharnis) en  
Jerry van Bergen waren namens de stadsraad aanwezig. 
 
'Een positieve insteek', dat kunnen we wel als thema boven dit kernbezoek zetten. Er is de laatste jaren heel veel tot 
stand gebracht. In eigen kracht door zelf het initiatief te nemen, goede plannen te maken, de bevolking er bij te  
betrekken en een goed gesprek aan te gaan met de gemeente om met elkaar tot mooie resultaten te komen.  
En die hebben we tijdens een frisse, gezonde wandeling aanschouwd. 
We werden bijgepraat over de bevolkingsgrootte en het verloop, de vele ondernemers binnen zo'n kleine gemeenschap, 
het gerealiseerde WoZoCo en de nieuwbouwplannen die mei a.s. een aanvang zullen nemen.  
Er zullen 76 woningen in fasen worden gebouwd. Op één middag werden er 10 woningen verkocht.  
Prachtige woningen in verschillende prijsklassen. 
We liepen langs de opgeknapte haven, het teruggebouwde weeghuisje, vernamen van het in de oorlog in het Haringvliet 
neergestorte Lancester vliegtuig waar deze zomer een herdenkingsmonument voor wordt geplaatst.  
De familie van de omgekomen piloot, de familie Forster zal daarbij aanwezig zijn. Er worden slimme plannen gemaakt 
voor een nieuw Trefpunt, het OverTrefpunt. 
Aan de dijk, binnendoor naar Den Bommel, langs het Haringvliet zal vanuit het droomfonds een vogelkijkhut worden  
geplaatst. Tijdens een fietstocht waar de omgeving zich uitstekend voor leent kan die tijdens een afstapmoment bezocht 
worden. 
Ook liepen we langs de inbreilocatie in de Burg. Sterkstraat waar nodig wat zou moeten gebeuren.  
We kwamen over de heringerichte Molendijk, die daardoor veel veiliger 
is geworden. 
Op die dijk, tijdens die frisse wandeling brachten we een bezoek aan 
de 'Knusse Schuur' van Pieternella Arensman-Jelier.  
Een pracht initiatief een jaar geleden opgestart. J 
e kunt er boodschappen doen, koffie komen drinken, er is een  
postbus, in de aangrenzende werkplaats worden meubels gemaakt en 
kwetsbare mensen hebben er een ontmoetingsplaats en  
activiteiten. Maar dat zou nog anders kunnen.  
Ter plekke werden er maar gelijk afspraken gemaakt met de  
verantwoordelijke wethouder want daar was behoefte aan en de  
wethouder wilde graag meedenken en faciliteren waar mogelijk is. 
En terug van de wandeling werden we door Leen Leune, vrijwilliger bij 
het Trefpunt voorzien van een hapje en een drankje. 
Ook nu weer de moeite waard om een kern, deze kern te bezoeken. 

StadsWeb op Facebook 
StadsWeb zit ook op Facebook. We zaten al eerder 
op Twitter en er wordt al jaren gebruik gemaakt 
van RSS. 

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 hier-
op 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, laat een berichtje 
achter op het forum, stuur ons een tweet, reageer 
via Google+ of stuur ons een e-mail! 

Dansavond in het Trefpunt 
Beste danslustigen, 

Op 11 maart 2017 zal er een  

dansavond zijn in het Trefpunt  

Oranjelaan 14  

te Stad aan ’t Haringvliet. 

 

We beginnen om 19.30 uur met koffie/thee en  
gezellig kletsen en om 20.00 uur begint de  
muziek.  
Die muziek zal verzorgd worden door de 

Onemanband HUGO!  
Hugo is een allround zanger, toetsenist, enter-
tainer en keyboardspeler, die  
gezellige dansmuziek ten gehore zal brengen.  
Hij zal spelen en zingen tot 23.00 uur, maar dan  
zullen de voeten wel moe zijn. 
 
De kosten van deze avond zijn € 10,00 euro per  
persoon, waarbij een kopje koffie is inbegrepen.  
 
We hopen er met z’n allen een gezellige avond 

van te maken. 
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Thee & siroop, voor kleine en grote ontmoetingen 

Door de jaren heen hebben al heel wat kindjes elkaar ontmoet bij Thee & Siroop. Het idee voor deze  

speelgroep voor kinderen van 0-4 jaar is aan de keukentafel ontstaan. 

 

Jildou Huisman, organisator, vertelt: "Door zelf een speelgroep op te richten, gaf ik invulling aan de behoefte van mijn 
zoontje Kees om met andere kindjes te spelen. Hij was 1,5 dus de peuterspeelzaal was nog niet in zicht.  
Zelf woonden we net in Stad en kenden ook nog niet veel mensen.  
Het startten van Thee & Siroop zorgde voor twee vliegen in een klap. Kees maakte vriendjes en ik kreeg er veel  
contacten bij op het dorp." 
"Inmiddels neem ik mijn jongste dochtertje Nine van 2 jaar mee. Met veel plezier zie ik dat meer ouders elkaar bij  
Thee & siroop voor 'het eerst' treffen. Soms klikt het zo goed dat er zelfs vriendschappen uit ontstaan.  
Kindjes raken vertrouwd met andere kinderen om hen heen en met de ruimte van de peuterspeelzaal. Ze kunnen  
puzzelen, verkleden, in het keukentje of met de auto's spelen, maar ook gewoon bij mama op schoot blijven en alles  
eens van een afstandje bekijken." 
"Soms kiezen we met de ouders een thema om over te praten, meestal gaan de gesprekken vanzelf. Hoe doe jij dit? 
Waar loop jij tegenaan? Wanneer ging jouw kindje dat doen? Het gaat om herkenning en om delen in een veilige  
omgeving. Iedereen maakt hetzelfde mee. Je staat niet alleen". 
 
Thee & siroop is elke tweede en laatste dinsdag van de maand in het Trefpunt, in de ruimte van de peuterspeelzaal.  
Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken? Je bent welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Meer info? Jildou Huisman 06-24261130 
Of volg ons op facebook @theesiroop 

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 of mailen. 

E-mail: stadsplein.stad@gmail.com 

Geslaagde tieneravond 
Vrijdagavond 17 februari was er een gezellige tieneravond in het  

Trefpunt voor kinderen vanaf groep 6.  

De opkomst was niet geweldig, maar desondanks werd het toch een hele  
geslaagde avond. 
Het hoofdthema van de avond was een dierenquiz, die tot veel plezier leidde. 
Voor de pauze 50 vragen en na de pauze met popcorn en limonade nog 50 
vragen. 
De winnaars én de verliezers kregen na afloop een kleinigheidje, want het gaat 
tenslotte om de gezelligheid. 
Volgende keer worden er hartige- en zoete muffins gemaakt.  

Houd dus StadsWeb en de posters in de gaten, dan kan je gezellig meebakken 

en eten. 

Leden van P.V. de Rode Duif schenken aan Goede Doelen 
Jan Wagner, namens bestuur en leden van PV de Rode Duif 

 

In 2017 zou PV de Rode Duif haar 70-jarig bestaan vieren. Echter door toenemende eisen van afdeling 5 Zuid 

Holland en NPO, hebben bestuur en leden tijdens de najaarsvergadering van oktober jl. besloten de vereni-

ging per januari 2017 op te heffen. 

Deze keuze was niet gemakkelijk, dit doet bij de leden pijn, maar deze keuze is wel realistisch.  
De “vliegende leden” vinden onderdak bij andere verenigingen en blijven zo behouden voor de mooie sport,  
wat duivensport is. Inmiddels is het verenigingsgebouw verkocht en zijn de leden op 12 januari 2017 voor de laatste keer 
bij elkaar geweest. 
Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken wat te gaan doen met de aanwezige geldmiddelen.  
Bij de uitnodiging voor deze laatste vergadering is aan de leden gevraagd een paar goede doelen/instanties/
zustervereniging op te geven, waar geld naar toe zou kunnen.  
Alle leden hebben aan dit verzoek gehoor gegeven en op basis van wat is opgegeven is een verdeling gemaakt. 
Er zal geld worden overgemaakt naar 9 doelen/instanties: 
KIKA € 2.300,00 / Calando € 2.000,00 
Op de Bres tegen MS / vv SNS / KNGF Geleide Honden / stichting MS / CliniClowns / Stichting Alzheimer /  
Ronald Mac Donald. 
 
Heel jammer dat een vereniging stopt, maar wel bijzonder dat de leden zoveel doelen/instanties steunen. 
Voor de duivenliefhebbers die elders hun sport gaan bedrijven is het te hopen, dat ze mooie resultaten mogen behalen 
met hun duiven en kunnen blijven genieten van deze mooie sport. 

Kast voor AED 
Beste stadtenaren, of eigenlijk beste 

flakkeenaars, 
Na een overweldigend aantal stemmen 
van over ons hele eiland en  
daarbuiten is het gelukt: Stad heeft de 
AED gewonnen! 
Nu de volgende stap: om een AED  
buiten te kunnen hangen, zodat hij echt 
24/7 beschikbaar is, is een speciale kast 
nodig. Deze kast beschermt de AED  
tegen regen, vorst en hitte.  
De kast kost € 750,-.Daarom ben ik op 
zoek naar particulieren en/of bedrijven 
die hier een bijdrage aan willen leveren. 
Voor bedrijven is een nota mogelijk. 
Heeft u interesse? 
Neem contact op met mij of geef uw 
donatie af op Achterdijk 63. 
Ik hoop dat de AED zo snel mogelijk  
opgehangen kan worden. 
Bedankt allemaal!! 
Bianca van Burg-Buscop (0187 610067) 
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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. 
 
Tel: 611303 
E-mail:  
bloemen@studioacanthus.nl 
Adres: Zeedijk 52 
Stad aan ’t Haringvliet 

 


