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Komende activiteiten “Ons Trefpunt”
Zaterdag 27 mei - Lentefair Stad aan ‘t Haringvliet
Diverse kraampjes in het Ons Trefpunt.
We maken er een leuke en gezellige middag van.
Ons Trefpunt is open van 14.00 uur – 19.30 uur.
Zeker het bezoeken waard.
We ontvangen u met bubbels.
Bij mooi weer kunt u ook gezellig buiten zitten en wat nuttigen.
Laat u niet weerhouden om langs te komen en te genieten van een gezellige
middag in Ons Trefpunt.
Ook is er de ijscokar van Bakkerij van Helden aanwezig.
Dus voor ieder wat wils.
We zien u graag op zaterdag 27 mei 2017 in Ons Trefpunt.
Vrijdag 2 juni - Bingo “Ons Trefpunt” Stad aan ’t Haringvliet
We spelen 8 ronden en een super ronde. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.
Kinderactiviteiten:
We hebben weer een paar leuke kinderactiviteiten
op de agenda staan.
Zaterdagavond 24 juni - Discoavond Stad
aan ’t Haringvliet
LEKKER GEZELLIG DANSEN! Er komt een echte DJ de hele avond muziek draaien. Ook als je
niet van dansen houdt ben je van harte welkom om samen met je vrienden(innen) een hele
gezellige avond te hebben. Dus kom gezellig allemaal naar Ons Trefpunt.
Voor de kleintjes vanaf 18.30 en de grotere vanaf 20.00 uur.
Woensdag 14 juni is het weer buitenspeelmiddag in Stad aan ’t Haringvliet!
Weten jullie nog hoe gezellig het vorig jaar was? Dit jaar gaan we het weer net zo gezellig en
misschien nog wel leuker maken met nog meer activiteiten! Dus zet deze datum in de agenda.
Vanaf 13.00 uur bij Ons Trefpunt.
17 & 18 augustus - Huttenfeest Stad aan ’t Haringvliet
We gaan weer grote en mooie hutten bouwen. Meer informatie volgt er later maar zet deze
datum alvast in de agenda!

Tentoonstelling Marlies van Adrighem
Vanaf woensdag 17 mei 2017 is er een maand lang een tentoonstelling
van werken van Marlies van Adrighem in de gang van het Diekhuus.
Bijzonder is dat Marlies vroeger in het Diekhuus op school heeft gezeten en toen
vooral kleding tekende en er zelfs haar vak van maakte en dat ze nu vooral blote
vrouwen schildert.

Geslaagde
scholieren 2017
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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Inspraakavond voorontwerp bestemmingsplan
Van 9 mei tot en met 19 juni 2017 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Drie kernen Den Bommel,
Herkingen en Stad aan ’t Haringvliet’ ter inzage. De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag
29 mei 2017 een inspraakavond over dit voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens deze avond krijgen de
aanwezigen een korte presentatie over het plan en kunnen zij vragen stellen en hun mening geven.
Het voorontwerp bestemmingsplan gaat over de drie dorpskernen Den Bommel, Herkingen en Stad aan 't Haringvliet.
Op dit moment hebben deze kernen nog ieder een eigen bestemmingsplan. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening is de
gemeente verplicht om na tien jaar een bestemmingsplan te actualiseren. Dat moment is voor deze drie plannen
aangebroken en vormt daarmee de belangrijkste reden om de bestemmingsplannen te herzien.
De drie dorpskernen vielen voor de herindeling onder drie gemeenten, die verschillende bureaus inhuurden om de
bestemmingsplannen te maken. Hierdoor verschilden de plannen op punten van elkaar.
Met de bestemmingsplanherziening worden de verschillen rechtgetrokken en sluit het plan aan bij de eerder vastgestelde
bestemmingsplannen en beleidsnotities van de gemeente Goeree-Overflakkee. Uniformiteit, flexibiliteit, eenvoud en
participatie vormen de belangrijkste uitgangspunten in het voorbereidingsproces om te komen tot het nieuwe
bestemmingsplan.
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Drie kernen Den Bommel, Herkingen, Stad aan ’t Haringvliet’ biedt het planologische
juridische kader om de bestemmingsplanherziening mogelijk te maken.
Inspraakavond
De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert op maandag 29 mei 2017 een inspraakavond voor belangstellenden om
kennis te nemen van het voorontwerp bestemmingsplan. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen, een mening te
geven over het plan en een reactie achter te laten op het plan. De avond start om 19.30 uur en vindt plaats in
Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.
Ter inzage
De stukken zijn tot en met 19 juni 2017 in te zien op het gemeentehuis en digitaal via www.goeree-overflakkee.nl/
terinzage

De Omloop 2017

Strandmiddag voor beide scholen en het Trefpunt.

De afgelopen jaren heeft Stad aan ’t Haringvliet
naam gemaakt door de lopers van de Omloop
op de Kaai te ontvangen met iets grappigs en
wat persoonlijke aandacht.

Op 13 juni 2017 organiseert Stichting “Ons Trefpunt” in
samenwerking met CBS “Albert Schweitzer” en
OBS “De Molenvliet” een strandmiddag op ons eigen strandje
voor alle schooljeugd van Stad.

Ook dit jaar wordt dat eigenlijk weer van ons
dorp verwacht en daarom roep ik dorpsgenoten
op om zich bij mij te melden met ideeën om
zaterdag 19 augustus ons dorp te promoten.
Herman Maas, Molendijk 4, tel:611972

Die middag zullen verschillende wedstrijden gestreden worden in en om
het water.
Voor hen, die geen zwemdiploma hebben zullen pierenbadjes opgezet
worden op het gras.
Ook daar kun je leuke wedstrijdjes spelen.
Voor degenen met een diploma gaan we het wat spannender maken in
het water.
Voor die middag hebben we nog oude luchtmatrassen, pierenbadjes en
hulp nodig.
Heeft u één van deze dingen te bieden bel of mail dan naar:
Greet Maas tel: 611972 of e-mail: greet.stad@gmail.com.
Verder willen we aan iedereen vragen om zeker te komen kijken,
maar om die middag geen plaats op het strandje in te nemen tussen
13.00 en 15.15 uur.
Is het weer erg slecht of is het water te koud, dan wordt de middag
verplaatst naar 27 juni 2017.

Like StadsWeb op
Facebook
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Brandweerman Jan Mackloet Koninklijk onderscheiden
Op vrijdagavond 12 mei 2017 zijn de heren Jan Mackloet en Ab Tieleman benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
De twee bandweermannen van de blusgroep Stad aan ’t Haringvliet en Oude-Tonge kregen hun onderscheiding
uitgereikt door locoburgemeester Frans Tollenaar van
de gemeente Goeree-Overflakkee.
Jan Mackloet verlaat na 37 jaar de vrijwillige brandweer. Hij
trad in 1980 in dienst en heeft de benodigde papieren gehaald
om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Jan is het
boegbeeld van de blusgroep Stad aan ’t Haringvliet. Hij zorgde
voor “zijn” mannen zoals het een leider betaamt. De declaraties
waren altijd in orde, de kazerne en het voertuig zijn altijd op
orde gehouden. Met oud en nieuw was het geen vraag of hij in
het dorp was of niet. Omdat hij in Middelharnis werkt is hij ook
lange tijd tijdens kantooruren beschikbaar geweest voor de
blusgroep Middelharnis en later de Olympiakazerne. Kortom,
een brandweerman in hart en nieren met hart voor de zaak.
Ab Tieleman heeft zich ruim 43 jaar ingezet voor de vrijwillige
brandweer en ook hij heeft de benodigde certificaten gehaald
en trainingen gevolgd. 43 jaar heeft hij bij nacht en ontij alles losgelaten als hij gealarmeerd werd om zo snel mogelijk zijn
werk bij de brandweer te gaan doen. Door zijn lange staat van dienst is hij een voorbeeld geweest voor vele jonge
brandweermensen welke momenteel lid zijn van blusploeg Oude-Tonge. Ook is hij vele jaren leider van de jeugdbrandweer
van Oude-Tonge geweest, waar hij met veel overgave de jeugd de brandweerkneepjes bijbracht. De donderdagavond,
oefenavond van de blusploeg, stond altijd ingepland voor de brandweer en hij heeft menig keer zijn kennis en kunde gebruikt
om het oefenen leuk en leerzaam te maken in de vorm van het uitzetten van een oefening.
Door hun lange staat van dienst hebben zij veel kunnen betekenen voor de bevolking van Stad aan ’t Haringvliet en OudeTonge maar zeker ook ver daarbuiten als ze werden ingezet om assistentie elders in de regio te gaan verlenen.

'Kunstzinnige' landbewerker krijgt prijs
Jaarlijks wordt ons eiland door de boeren versiert met prachtige aardappelbedden die net als de tulpenvelden
veel bekijks trekken. Dus ook buiten de bekende Kunstkijk rond Hemelvaart is er veel kunst op ons eiland te
aanschouwen.
Rond Stad aan 't Haringvliet maken we foto's van de 'Boerenkunst' en
zien we naast de kaarsrechte strepen en mooie bochten steeds meer
variatie om het publiek te boeien.
Over een maand zijn alle kunstwerken weer verdwenen en zien we
bloeiende aardappelvelden. Uit de foto's kiest 'Eilanden Nieuws' een
winnaar die net wat origineler en kunstzinniger zijn land bewerkt heeft.
Dit jaar won Nico Vogelaar de prijs vanwege zijn 'weefwerk' langs de
Oostmoersedijk.
Hij kreeg naast de Stadse plu ook een ingelijste foto van zijn eigen
kunstwerk.

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
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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

