Jaargang 14

Zomer 2018

Duik! in Stad – zaterdag 30 juni
Waterspektakel in en om de Haven, een dag om nooit te vergeten!

Op de foto Daphne, Evy
en Jorinde

Misschien hebben we elkaar wel gesproken toen we langs de deur kwamen met het Oranjeboekje.
Dat was dit jaar iets later dan u van ons gewend bent, het organiseren en maken van alles kost onze
vrijwilligers veel tijd. Gelukkig reageren veel inwoners enthousiast op het nieuwe evenement
Duik! in Stad. Iedereen vindt het leuk dat er ‘weer’ iets wordt georganiseerd. Wij vinden het heel fijn dat u
dit waardeert. Het steunt ons bij de vele voorbereidingen. Want we zijn er druk mee hoor en....
het wordt super! U bent er toch ook bij? We vertellen u graag hoe uw Duik! in Stad-dag er uit kan zien.
Ziet u het al voor zich?
Het wordt zaterdag 30 juni een dag vol gezelligheid. We schetsen u graag een beeld. Denk u eens in...
U wordt wakker van de eerste zonnestralen die kriebelen aan het gordijn. In de verte hoort u het geluid van marktlieden
en foodtrucks die hun stands inrichten voor de braderie rond de haven. O ja, vandaag is het feest op het dorp.
U bedenkt dat u best nog even kunt blijven liggen, het wordt een lange dag. U heeft ’s middags afgesproken bij de haven,
uw oudste kind doet mee met alle activiteiten op het water.
’s Avonds gaat u naar het optreden van de coverband. Maar u bent nu al nieuwsgierig. Misschien wandelt u er straks even
heen voor een heerlijk sapje bij één van de kramen als start van de dag.
- Braderie
- Foodtrucks
- Jongerenactiviteiten: Aqua bubbles, tokkelbaan, klimtoren, blobben en suppen (zwemdiploma verplicht)
Ons kent ons en van wie is dat er noe eên?
’s Morgens heeft u al over de braderie gestruind en overal een praatje gemaakt. Gezellig om iedereen bij elkaar te zien.
Ook leuk dat sommige bedrijven zich presenteerden, u kende ze nog niet allemaal. Er waren meer onbekende gezichten,
misschien wel van buiten het dorp. Het kunnen ook mensen zijn die in de nieuwbouw komen wonen, het schiet tenslotte
al op. Op het terras naast het Kinderplein geniet u samen met de buurvrouw nog even met een bakje koffie van de
kleintjes die lekker aan het spelen zijn. Dit houden ze heel de dag wel vol. U blijft voor de lunch, er is genoeg om uit te
kiezen. ’s Middags kijkt u bij uw kind die op en over het water aan van alles meedoet. En u deint gezellig mee bij een
optreden van het Flakkees Piratenkoor.
- Terras
- Kinderplein (tot 7 jr)
- Flakkees Piratenkoor
Tot in de late uurtjes
’s Avonds gaat u misschien wel met ‘uw straat’ naar het optreden van de band Eclips. Even net als vroeger genieten van
een hapje en drankje bij alle bekende hits uit de jaren ’70,’80, ’90 en nu. Uw kind is zich thuis aan het omkleden na alle
activiteiten op het water. Hij gaat met zijn vrienden vanavond uit zijn dak bij DJ Jeroen de Boed.
- Coverband Eclips
- DJ Jeroen de Boed
- Horecaplein
Het was een heerlijke dag! U heeft genoten van alles en nu is het alleen nog wachten wanneer uw kind weer thuis komt.
Vrijwilligers Ons Trefpunt
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Jachthaven Atlantica PostNL-punt
Sinds maandag 14 mei 2018 is de watersportwinkel bij Jachthaven Atlantica een PostNL-punt.
U kunt hier al uw postzaken regelen, zoals pakketten en brieven
versturen en post- en pakketzegels kopen.
De openingstijden zijn op:
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 en van
13.30 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur.
De post wordt om 16.30 uur opgehaald.
Watersportwinkel
Jachthaven Atlantica B.V.
Zeedijk 54
3243 LG Stad aan 't Haringvliet

Lentefair op de Albert Schweitzerschool
Op vrijdag 15 juni 2018 organiseert de CBS Albert
Schweitzer een lentefair t.b.v het nieuwe groene
schoolplein.
Op de fair is van alles te doen.
Er is kinderkleding te koop, er is een rommelmarkt, een
grabbelton voor de kleintjes, kruukplaetjes en een verloting.
Natuurlijk is er ook wat te drinken en te eten.
Er is een koffiehoek, er zijn broodjes hotdog.
Iedereen is van harte welkom van 15.00 uur tot 18.00 uur
bij de Albert Schweitzerschool
Aleijd van Puttenstraat 1 Stad aan ‘t Haringvliet.
Op 12 mei was er in het Trefpunt een geslaagde Thaise
maaltijd. Deze was bereid door een echte Thaise dame, die
voor ons dagen in de keuken heeft gestaan.
Hieronder een impressie. Meer foto’s in het fotoboek
van StadsWeb.

Body Boem Big Band
Op donderdag 24 mei 2018 hebben we weer een
gezamenlijke activiteit gehad met de Molenvliet
en de Albert Schweitzerschool.
Dit in de vorm van een workshop met het maken
van muziek.
‘s Morgens was eerst de bovenbouw aan de beurt
om samen muziek te maken, te zingen en natuurlijk
te bewegen.
Het was een heel spektakel.
De dirigenten die voor alles zorgden, deden dit op
een hele leuke speelse manier.
De dirigenten waren degene die de workshop
gaven.
Iedereen deed dan ook gezellig mee.
Daarna waren de onderbouw en de middenbouw
aan de beurt.
Voor de kleintjes werd er een verhaaltje verteld,
waar zij op moesten reageren door bewegingen,
mimiek en ook de zang was daarbij aan de beurt.
Iedereen had vooraf op school een shaker gemaakt
om daar muziek mee te maken.
Dus er was ook al voorpret geweest.
Want wat moet je nu verwachten van zoiets.
’s Middags was er de generale repetitie alle groepen
bij elkaar.
Daarbij werd er goed naar elkaar gekeken en
geluisterd, maar men moest ook met z’n allen
tegelijk op verschillende manieren hun
ingestudeerde rappen en liedjes meedoen.
Ook de leraar en leraressen kwamen aan de beurt,
want zij mochten ook nog meedoen met een
ingestudeerd stukje.
Het kwam er echt professioneel uit te zien.
En dit in zo’n korte tijd. Knap hoor.
Na de generale repetitie, kwam dus het echte werk.
Men liet aan ouders, oma’s en opa’s, vrienden, kennissen en alle belangstellenden zien wat men die
dag geleerd en gedaan had.
Al met al een geslaagde dag.
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Koningsdag 2018 succes
Koningsdag in Stad: Oude tradities, nieuwe mensen.
Koningsdag, voor sommigen een traditie voor anderen een eerste kennismaking.
De vrijwilligers van voetbalvereniging SNS en Ons Trefpunt zorgden voor ontmoetingen tussen oud en nieuw.
Stadsomroeper leidt lawaaioptocht
Het feest dat startte bij Ons Trefpunt, trok allereerst de kleinsten. Zij maakten samen met de Stadsomroeper dat
iedereen kon horen dat het feest voor Koningsdag begonnen was. Aan fietsen, tractoren, steppen en andere 'wieltjes'
was vakkundig een blik gebonden. Deze lawaai optocht vanuit, hoe toepasselijk, de Oranjelaan, trok door het dorp
naar het voetbalveld.
Vanachter de ramen konden zo ook de oudere Stadtenaren meegenieten van de veelal bont uitgedoste kleintjes.
Bij SNS kregen alle kinderen een medaille voor hun inzet uitgereikt door Cees Grinwis de vlag werd gehesen en de
spelen konden beginnen!
Na het fiets versieren, stonden op het gras voor de kindjes allerlei 'oud Hollandse' spelen klaar om de strijd aan te
gaan.
Alvast een kijkje nemen
Er waren naast de vele oud bekenden ook mensen die zichzelf binnenkort Stadtenaar mogen noemen. De nieuwbouw
zorgt dat kopers alvast een kijkje komen nemen bij evenementen in hun nieuwe woonplaats.
Gastvrij als de dorpelingen zijn, werden er al snel tips en weetjes uitgewisseld.
Spuitfestijn
De Stadse brandweer bluste samen met de kleintjes van alles omver en hield een heuse oefening in de kleedkamers
van de voetbalclub. Spannend, maar vooral heel stoer.
Aan het eind van de dag en begin van de avond, maakte de dj er nog een feestje van.
Op een drupje regen na een geslaagde dag, volgens de organisatie. De plannen voor volgend jaar worden al gesmeed.

Stadsplein zomer 2018

Pagina 4

Pontje naar Tiengemeten gaat weer varen.
Vanaf 7 juli tot en met 2 september kunt u weer naar Tiengemeten met de Heicondias, de pont van Huib Bijl.
Iedere woensdag, zaterdag en zondag vertrekt de pont om 11.00 uur vanuit de Stadse haven naar Tiengemeten.
Terug vanaf Tiengemeten om 16.00 uur. Om 16.45 bent u dan weer
terug op Stad.
Uitzondering: op 25 en 26 augustus vaart de pont niet.
Tarieven: Enkele vaart Volwassenen 5 euro en kinderen tot 12 jaar
2,50 euro. Voor een ﬁets betaalt u 3 euro.
Het is ook mogelijk op Tiengemeten een ﬁets te huren.
Voor meer informaKe/reserveringen/ arrangementen : 06-38354991
of info@dehoekschevaart.nl en www.dehoekschevaart.nl

Reserveren verplicht.

Geslaagde scholieren 2018
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!!

DVD presentaKe.
Maandagavond 11 juni om 19.30 uur geven Jaap en
Jan Maliepaard weer een DVD presentaMe in
het Trefpunt.
Al heel veel jaren proberen zij, door het verzamelen
van beeldmateriaal, de geschiedenis van Stad en
Goeree-Overﬂakkee levend te houden. Eerst deden ze
dat samen met Kees Braber, maar nu hij er niet meer is,
zeXen ze dit werk samen voort.

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

Het belooY weer een boeiende avond te worden en u
bent dan ook allen van harte welkom.
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Agenda van 't Trefpunt
De volgende activiteiten van ’t Trefpunt zijn bekend:
29 mei, 5, 12, 19, 26 juni 2018 is er nog koffieochtend door Greet en Leen.
Daarna houden ze vakantie tot begin september.
30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2018 is er nog kaarten & biljarten.
5 en 19 juni 2018 is er nog breien & beppen en daarna heeft ook Ineke vakantie.
11 juni 2018 19.30 uur filmavond door Jan en Jaap Maliepaard.
13 juni 2018 is het buitenspeeldag! Op woensdag 13 juni 2018 wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag georganiseerd: een
activiteit voor kinderen bij u in de Oranjelaan. Die dag proberen Jantje Beton en Nickelodeon één grote speelplek te maken
van Nederland, zodat 150.000 kinderen tijdens deze 11e editie onbezorgd kunnen spelen. Deze dag organiseren wij een
gave activiteit zodat zoveel mogelijk kinderen onbezorgd kunnen spelen. Want buitenspelen is gezond en leuk!
30 juni 2018 waterspektakel: Duik! In Stad.
23 & 24 augustus 2018 Huttenfeest. We gaan weer gezellig hutten bouwen en u kunt uw kind(eren) zich hiervoor aanmelden via Ldehoop@msn.com. Tevens zoeken we ook vrijwilligers hiervoor die de kinderen zouden willen begeleiden.
Na de zomervakantie gaan we weer starten met alle activiteiten. Hier hoort u later meer van, wel kunnen we alvast een
paar datums doorgeven die u in uw agenda vast kan zetten.
29 september 2018 Back to the 80's & 90's
12 oktober 2018 Mosselavond
23 november 2018 Poters en Spek
17 november 2018 Sinterklaas

Stad van het gas af?
Op 19 maart 2018 was er in het Trefpunt een bijeenkomst voor alle inwoners over de energietransitie.
De dorpsraad, woongoed Flakkee, de gemeente, Deltawind, Stedin, Wout Koppenaal en nog andere organisaties gaven hun visie over het stoppen met aardgas.
Ze besloten samen te onderzoeken welk alternatief er voor ons dorp het best haalbaar zou zijn.
Ook werd er een werkgroep van (toekomstige) bewoners opgericht die meedenkt met de plannen.
Op maandag 28 mei 2018 was er een gezamenlijke vergadering van bovengenoemde belanghebbenden en de werkgroep
waar de basisnotitie Stad aan ’t Haringvliet aardgasvrij in 2025 werd gepresenteerd. Van belang voor de bewoners is te
weten dat er voor ons dorp drie mogelijkheden in aanmerking komen en daar zullen we met elkaar over moeten beslissen.
A: verwarming wordt individueel opgelost: all-electric: waarvoor een zeer goede isolatie nodig is, bodem- of
luchtwarmtepomp of individuele verwarming door waterstof die in huis gemaakt wordt. Dit kan vooral in nieuwe huizen.
B: verwarming door een collectief alternatief: gasnet inzetten voor waterstofgas of lage temperatuur warmtenet met
oppervlaktewater in combinatie met warmte- en koudeopslag. Waterstof lijkt het meest geschikt voor oude huizen en we
kunnen de huidige gasleidingen gewoon blijven gebruiken.
C: een combinatie van A en B.
Stedin heeft de kosten van alle varianten berekend en de oplossingen ontlopen elkaar hier niet zo veel. Erg goed isoleren
is erg duur, een warmtenet aanleggen ook en onze verwarmingsketels vervangen voor een waterstofkachel kost ook geld.
We willen niet wachten op wat overal elders gebeurt en dan pas kiezen, maar nu al actief denken en doen en kijken of we
als koploper niet in aanmerking komen voor tal van subsidies. Op 12 september 2018 gaan we met de ondernemers van
het dorp om de tafel zitten om hun mening te vragen en te kijken wat we met samenwerking kunnen bereiken.
Het werd als jammer ervaren dat de projectontwikkelaar van Havenstadt niet aanwezig was om uitleg te geven over een
gasloze nieuwe wijk.
Na de pauze was er voorlichting over het gebruik en de voordelen van waterstof. Waterstof werd vroeger, voor het
aardgas, al of niet gemengd met ander gas, in heel Nederland gebruikt en is reukloos en de vlam is ook onzichtbaar dus
voor koken wordt elektrisch koken aanbevolen. Groene Waterstof wordt gemaakt door ioniseren van water met behulp van
elektriciteit. Dit kost energie, maar is handig bij een teveel aan elektriciteit omdat je voor elektriciteitsopslag dure
batterijen/accu’s nodig hebt en voor waterstof alleen tanks. Er zijn al waterstofauto’s (de wegenwacht in Rhoon rijdt er
mee), de productie van waterstofvrachtwagens komt ook op gang en er komen waterstoftreinen in Nederland.
Er was iemand die vertelde over de waterstofwindmolen die momenteel in de Wieringermeer gebouwd wordt en die
worden, als ze massaal geproduceerd worden, een goed alternatief. Het valt te overwegen om uit te zoeken of
wij hier een waterstofmolen kunnen bouwen die rechtstreeks op ons gasnetwerk kan worden aan gesloten.
Allemaal spannende ontwikkelingen waar we ons als bewoners in moeten verdiepen en tot keuzes komen.
Het lijkt aantrekkelijk om proefobject te zijn, omdat er nu nog subsidies mogelijk zijn en er nu nog monteurs te krijgen zijn
want als er straks in Nederland dagelijks 1000 huishoudens van het gas gaan wordt het moeilijk deskundigen te vinden.
Praat erover met uw buren en op verjaardagen om een breed draagvlak te scheppen.
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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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