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Uitnodiging Stadsoverleg
Op donderdag 30 november 2017 om 19.30 uur is er weer een Stadsoverleg in het Trefpunt. U bent van harte welkom!
Naast het laatste nieuws over de nieuwbouw horen we graag wat u belangrijk vindt voor ons dorp!
De agenda is als volgt:
Agenda
1. Welkom door kernwethouder Peter Feller
2. Laatste nieuws over de nieuwbouw
Jean Paul Scheurleer van ‘Wonen op Flakkee’ vertelt het laatste nieuws over het nieuwbouwproject ‘Havenstadt’.
3. Nieuwe leden Stadsoverleg
4. Kern- en projectsubsidie uitleg
Anne Marijke Elema, gemeente Goeree-Overflakkee licht de kern- en project subsidie toe.
5. Leefbaarheidsplan 2018
Invulling Leefbaarheidsplan tot nu toe – uitleg over toekenning. Aanvulling van verenigingen.
6. Activiteiten Stadsoverleg 2017
7. Workshops – groepjes die ideeën inbrengen – korte presentaties
8. Rondvraag

Sint Nicolaas is goed
aangekomen in Stad
Zaterdag 18 november is Sint Nicolaas
met zijn Pieten aangekomen met de
boot in de haven van Stad. Op de kaai
werden zij verwelkomd door heel veel
kinderen die daar al een tijdje met hun
ouders op de aankomst van de Sint
stonden te wachten.
Gelukkig was het droog afgezien van een
paar kleine spettertjes. Omdat het paard van Sint Nicolaas nog een beetje ziek was werd de Goede Sint per tractor door
het dorp gereden, zittend op een mooie bank samen met de Hoofdpiet. De Pieten van de Sint deelden lekkere dingen uit
aan iedereen, maar vooral aan alle kinderen.
Voorafgegaan door het muziekkorps, majorettes en Zwarte Pietjes werd de Sint door het dorp gereden naar het Trefpunt
waar een gezellig kinderfeest plaatsvond. Sinterklaas werd toegezongen door de kinderen en hun ouders en ook de
Zwarte Pieten maakten verschillende dansjes en zongen hun lied. Een paar kinderen kwamen mooie tekeningen brengen
en zongen ook een liedje.
De Sint las uit het Grote Boek voor over sommige kinderen van Stad; het waren gelukkig allemaal lieve dingen, soms
moesten ze wel wat beter oppassen, maar dat beloofden ze!
Het leek erop dat er dit jaar geen pakjes voor de kinderen waren omdat die nergens te vinden waren… Het bleek dat
Lolpiet een lolletjes uitgehaald had. Hierdoor wist de Kadopiet helemaal niet meer waar alles gebleven was…. Oh ja
Luiepiet was bij het inpakken in de pakjes doos in slaap gevallen. Sinterklaas werd daar eerst niet zo blij van.
Alles is toch nog goed gekomen en de kinderen kregen hun pakje. De Zwarte Pieten zongen nog een liedje en ze namen
de kinderen en hun vaders en moeders mee in een mooie Sinterklaaspolonaise door de zaal.
Een speciaal cadeau had de Sint voor Ineke Kamerling en Leen Leune; de mensen die zoals altijd ervoor zorgen dat het
Trefpunt mooi in orde is en hier veel voor doen!!
Aan het einde van de middag werden veel kinderen bij de Sint en de Pieten op de foto gezet door hun ouders, zodat ze
nog een mooi aandenken hebben aan deze plezierige dag. En nu maar wachten tot pakjesavond wat de Sint misschien
nog meer brengt…..????
Foto's zijn terug te vinden in het fotoboek van StadsWeb
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Kerstfair
Zaterdag 25 november om 14.00 uur is het Trefpunt in Stad al in kerstsferen.
Op de jaarlijkse kerstmarkt is van alles te verzamelen voor 'onder de boom'.
U wordt ontvangen met heerlijke glühwein of warme chocolademelk.
Puur geluk, A3enne, M&Y fashion en hoveniersbedrijf Kik staan met kramen vol moois.
Ook is er lekkere, warme winterkleding en accessoires en leuke hebbedingetjes voor elk interieur.
Natuurlijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten, even bijkomen van al het snuffelen en shoppen? Dat kan onder
het genot van een oliebol. Geniet van de gouden keeltjes van de Blue Stocking Singers en knuffel de Kerstman.
Speciaal voor deze gelegenheid rijdt hij een rondje door het dorp.
Sluit uw bezoek aan de markt af met een dampende kom erwtensoep. We zien u graag!
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Activiteiten in het Trefpunt

Wist u dat:

16-12-17

Op donderdagmiddag een viskraam op het marktje achter het
Trefpunt staat.

19-12-17
21-12-17

Kerstbingo met lunch. Aanmelden bij:
truusmoerkerken@hotmail.com
Kerstbijeenkomst van de kerken.
Kerststukjes maken. Aanmelden bij:
truusmoerkerken@hotmail.com

17–01-18
19-01-18
20-01-18
26-01-18

Kindermiddag
Snertavond
Avond met zangkoren
Bingo

9-02-18
10-02-18
14-02-18

Toneelvoorstelling
Toneelvoorstelling
Kindermiddag

10-03-18
14-03-18
16-03-18
17-03-18

NL doet
Kindermiddag
Bingo
Dansavond

Dit is een voorlopig programma.
Houd voor verdere informatie StadsWeb in de
gaten.
www.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

Like StadsWeb op Facebook
Zo blijft u nog beter op de hoogte van de
laatste nieuwtjes.

Stichting “StadsWeb” Wenst u allen een
gezonde, gezegende en gezellige
decembermaand en alle goeds voor het
nieuwe jaar.

Dat er in het Trefpunt nog Stadse vlaggen te koop zijn op
dinsdagmorgen en woensdagavond.
Dat er dinsdagochtend koffieochtend is in het Trefpunt van
10 tot 12 uur.
Dat er woensdagavond daar gebiljart en gekaart kan worden.
Dat er 1 x per 14 dagen op woensdagavond breien en
beppen is.
Dat er in de peuterspeelzaal 2 x per maand op
dinsdagmorgen thee en siroop is voor ouders met kleine
kinderen.
Dat er in het Trefpunt een zwerfboekenkast staat waaruit u
gratis boeken mag meenemen.
Kijk voor alle activiteiten op het prikbord naast de deur van
het Trefpunt.
Dat er achter het “Stadshuus” hard gewerkt wordt aan onze
nieuwe woonwijk Havenstadt.
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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
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