Jaargang 14

Najaar 2018
Huttenfeest 2018

23 en 24 augustus 2018 vond weer het jaarlijkse huttenfeest plaats in het Stadse bos.
Het was zoals gewoonlijk weer een prachtig feest.
Ondanks de niet beste weersverwachting is het beide
dagen droog gebleven en heeft de regen gewacht tot
alles klaar was.
Wat is er hard gewerkt door de ongeveer 40 kinderen, die
allemaal vol enthousiasme gesjouwd, getimmerd en versierd
hebben. Van verre hoorde je al het getimmer met al die
hamers. Af en toe deed een hamer wel eens iets anders dan
gepland en was een zere vinger het resultaat.
De lunch bestond uit een hééééle grote pan knakworsten en
zeker honderd broodjes en dat ging allemaal schoon op.
Want van hard werken krijg je honger.
’s Middags ging het werk gewoon door en sommige hutten
kregen zelfs een tweede verdieping.

Vrijdagmiddag waren er allerlei spelletjes te doen, maar de
meeste kinderen werkten nog door aan hun hutten, die
steeds mooier werden. Zelfs een schuur kwam er nog aan
vast. De jury, die moest bekijken wie de mooiste hut had
gebouwd, had dan ook een hele moeilijke taak.
Toch kwam er een winnaar uit de bus: De giraffenclub.
Zij mochten het eerste een prijs uitkiezen.
De barbecue aan het eind van het feest was ook weer
een succes en erg gezellig.
De hutten moesten gesloopt worden en dat was wél even een
moeilijk moment voor alle bouwers. Jammer genoeg mochten
we het hout niet opstoken vanwege de droogte, dus geen
groot kampvuur aan het eind.
De organisatie van dit alles lag in handen van
St. “Ons Trefpunt” en met name Linda heeft zich uit de naad
gewerkt samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Dank je wel Linda voor dit geslaagde feest!

Voor alle nieuwe bewoners en hen die dit nog niet wisten.
Activiteiten in het Trefpunt:
Koffieochtend: iedere dinsdag morgen van 10-12 uur kan iedereen terecht in het Trefpunt voor een kopje koffie met iets
lekkers erbij. Het is voor alle leeftijden en het kost 1 euro per persoon.
Thee en siroop: iedere eerste en derde vrijdag van de maand van 10-12 uur een gezellige ochtend voor ouders
met kinderen tot 4 jaar. Om kennis te maken met elkaar en dingen rond kinderen te bespreken.
Breien en Beppen: 2 keer per maand samen breien of handwerken onder het genot van een kopje koffie of thee.
Patronen uitwisselen en voor de gezelligheid.
Kindermiddagen: 1 x per maand op woensdagmiddag een knutsel-of filmmiddag voor de lagere schooljeugd.
Van half 2 tot 4 uur.
Bingoavonden: 1x per 2 maanden een avond waarop u bingo kunt spelen en mooie prijzen kunt winnen.
Themamaaltijden: In de winter een aantal keren een maaltijd. Dat kan mosselen zijn of poters met spek of erwten soep.
U moet zich daar van te voren voor opgeven.
Zwerfboekenkast: In het Trefpunt staat een zwerfboekenkast. Dat betekent, dat u daar boeken uit mag halen, maar ook in
kan zetten. De boeken hoeven niet terug te komen maar dat mag wel.
Kaarten en biljarten: Op woensdagavonden komt een aantal mensen bij elkaar om te klaverjassen en te biljarten.
U bent daarbij van harte welkom.
Zangrepetitie: Op dinsdagavond vanaf half acht repeteert de zangvereniging “Soli Deo Gloria” in de grote zaal.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Verhuur: Het Trefpunt is te huur voor feesten en activiteiten.
Informatie: administratietrefpunt@upcmail.nl
Kijk voor alle informatie over activiteiten op StadsWeb www.stadaantharingvliet.nl
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De 29e Omloop van Goeree Overflakkee
Ondanks dat er maar weinig deelnemers uit
ons dorp waren bij deze monstertocht met
enorm veel regen, onweer, hagel en lage
temperaturen kon ons dorp toch weer wat
aan het oppeppen van de wandelaars
bijdragen door ze warm te ontvangen op
het dorp.
Veel deelnemers vertelden dat ze deze
traditie erg op prijs stellen en ieder jaar
weer benieuwd zijn wat ze dit keer wordt toe
gezongen. Dit jaar hadden we als
motto: Stad aan ’t Haringvliet,
dorp aan ’t water(stof). Dit vanwege de
plannen van de Dorpsraad om met de
gemeente, de woningbouw, Deltawind, Stedin en anderen samen te kijken of ons dorp als pilot kan dienen in de
energietransitie. Omdat oude huizen niet echt goed geïsoleerd kunnen worden (zie artikel van 24/8 in
het Eilandennnieuws) willen we kijken of er naast elektriciteit ook waterstof als energiebron mogelijk is.
Ons dorp zou dan koploper worden en daarom ontvingen we de lopers op een groene (kop)loper, boden uit een
tank gele en rode bekertjes “groen water(stof)”aan en deelden groene snoepjes uit om vol speed naar
Middelharnis te kunnen lopen.
Het belangrijkste voor de wandelaars blijft altijd het persoonlijk te worden toegezongen door het
gelegenheidskoortje. Dit keer hadden we vier liedjes gemaakt waarvan een andere versie van het lied bij de start
het meest werd gewaardeerd. Goede morgen, goedemorgen wandelaar, mens wat kijk je weer gezellig…………. Van
Wim Kan leenden we de wijs voor:
Stad zit straks zonder gas, we lopen uit de pas , Voorbeeld energie zuinige zaken, We doen ’t op waterstof, dat is
een reuze bof, Om zo de wereld een stuk groener weer te maken.
Uit ons dorp liepen net als andere jaren Abraham Maliepaard, Theo Winkels, Arjo van der Valk en als nieuwkomer
Frans Rietveld mee. Volgend jaar 30 en 31 augustus 2019 staat de 30e omloop op het programma en we nodigen
iedereen uit het dorp uit om mee te denken over hoe we dan ons dorp weer positief op de kaart kunnen zetten.

Interieurarchitect verruilt stad voor dorp
Even voorstellen: Een nieuwe ondernemer op Stad
“Wat leuk dat ik mijzelf en mijn gezin op deze wijze aan de
bewoners van Stad kan voorstellen”, zegt Renate van
Klaveren – Monnee. Zelfstandig ondernemer en sinds
februari hier op Stad gevestigd.
“Misschien heeft u in de Nieuwstraat al het groene klaverblad aan de muur zien hangen. Mijn interieurarchitectuur bureau
‘Klaveren Interieur’ heeft een eigen ruimte gekregen aan de zijkant van de woning. Ik verzorg nu al zo’n 16 jaar de
inrichting van diverse klanten. Van een klein kleuradvies tot uitgebreid advies voor een nieuwbouwwoning waar uiteraard
een hoop moet gebeuren. Wie weet zijn er nog mensen die ik kan helpen op Stad”.
Het roer om
Samen met haar man René heeft Renate bewust gekozen Rotterdam uit te gaan en hun 3 jarig zoontje op te laten groeien
in een kleinere gemeenschap. “ We hebben voor Raeven het roer om gegooid. Hier heeft hij de ruimte en kan hij lekker
buiten spelen. Daar genieten we zelf ook flink van, we wonen hier heerlijk”.
Workshops op het dorp
Renate komt vaker spelen met Raeven bij Thee & Siroop en heeft zo al wat mensen ontmoet. Het lijkt haar leuk om meer
op het dorp te doen. “Ik geef al stylinglessen en tekencursussen. Ik heb het idee om workshops over
kleurgebruik of tips en tricks rondom de verkoop van je eigen woning te organiseren. Ons huis hebben we in 8 dagen verkocht met wat extra inspanningen van mijn hand”.
Aan hun woning in de Nieuwstraat hoefde weinig veranderd: “Alles zag er al schitterend uit, dat is ook wel eens fijn als
woningen inrichten je vak is”, zegt Renate. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.klavereninterieur.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.
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Proeftuinaanvraag Goeree-Overflakkee: met bewoners voor de waterstofmolen
Een van de plekken waar de aardgasvrije ambitie is vertaald in een aanvraag voor de proeftuinenregeling
is Stad aan ’t Haringvliet in de gemeente Goeree-Overflakkee.
Wijkgericht werken is een effectieve manier om systematisch, integraal maar ook lokaal aan de slag te gaan met de
aardgasvrije opgave. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken geld vrijgemaakt om de eerste wijken te
stimuleren en de schaal te creëren die nodig is voor prijsverlaging. Door de regeling ‘Proeftuinen aardgasvrije wijken’
is er dit jaar €85 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste 20 wijken.
Squarewise heeft de afgelopen jaren met veel gemeenten samen gewerkt op dit thema. In vier icoonprojecten zijn we
al een tijd bezig diverse oplossingsrichtingen te ontwikkelen. De proeftuinenregeling geeft ons de kans die
oplossingsrichtingen versneld uit te werken. Samen met vier verschillende gemeentes hebben we aanvragen voor
Proeftuinen Aardgasvrije Wijken ingediend. In Schiedam, Goeree-Overflakkee, Emmen en Woerden zijn de aanvragen
elk op hun eigen manier iconisch.
Omdat elk van de aanvragen elk op hun eigen manier iconisch zijn, lichten we ze graag uitgebreid toe. Een van de
plekken waar de aardgasvrije ambitie is vertaald in een aanvraag voor de proeftuinenregeling is Stad aan ’t Haringvliet
in de gemeente Goeree-Overflakkee.
Stad aan ’t Haringvliet is ideaal
De aard van het traject in Stad aan ’t Haringvliet (goede samenwerking, bewonersbetrokkenheid en de kans voor een
unieke technische innovatie), maakt dat dit een ideale plek is voor een proeftuin. Deze woonkern, met ongeveer 550
woningen, ligt prachtig aan het water ‘het Haringvliet’, tussen Rotterdam en de Zeeuwse eilanden. Hier hebben wij de
lokale en regionale partijen de afgelopen acht maanden begeleid om te komen tot een gezamenlijke ambitie en plan
van aanpak voor een aardgasvrij en duurzaam dorp. De afgelopen weken hebben we de gezamenlijke ambitie en
plannen verpakt in een aanvraag voor financiële ondersteuning van het Rijk.
Er zijn twee kernelementen in de aanvraag van Stad aan ‘t Haringvliet:
1) Ontwikkeling van groene waterstof uit een waterstofmolen.
2) Ervaring opdoen met het betrokken houden van bewoners.
De goede samenwerking tussen het kernteam van Stad aan ’t Haringvliet aardgasvrij (coöperatie Deltawind,
gemeente, netbeheerder Stedin en de dorpsraad het Stadsoverleg) en de overige stakeholders geeft een goede basis
om de proeftuin op te bouwen.
Groene waterstof uit een waterstofmolen
Met het ontwikkelen van windmolens samen met de lokale maatschappij heeft de lokale energiecoöperatie Deltawind
veel ervaring. De coöperatie heeft de afgelopen jaren meerdere windparken in de gemeente opgezet waar haar leden
van kunnen profiteren. Voor het realiseren van een waterstofmolen werkt Deltawind sinds kort samen met Hygro,
projectontwikkelaar van dit innovatieve concept. Als techniek is de waterstofmolen niet helemaal nieuw; op dit moment
wordt er één in Wieringermeer ontwikkeld. Productie van waterstof uit een windmolen voor de inzet in de gebouwde
omgeving is wel nieuw en zal voor het eerst gebeuren in Stad aan ’t Haringvliet.
De waterstofmolen is een doorontwikkeling van een normale windmolen en de integratie met elektrolyse voor het
produceren van waterstof. Door deze integratie kan er efficiënter én vooral lokaal waterstof geproduceerd worden.
De huidige gasleidingen kunnen vervolgens de waterstof naar de woningen brengen.
De rede dat er naar de waterstofmolen wordt gekeken is niet alleen omdat de lokale energiecoöperatie daar een in
kans ziet, maar ook omdat de fysiologische kenmerken van de woonkern Stad aan ’t Haringvliet andere alternatieven
voor aardgas, zoals all-electric, zeer uitdagend maken. Er staan veel oude vrijstaande woningen en monumenten van
voor 1945 en soms wel voor 1900. De architectuur en diversiteit van deze woningen maakt dat ze vaak niet verder dan
ergens rond label C geïsoleerd kunnen worden en zelfs dat vergt grote investeringen. Daarnaast is er geen restwarmte
in de omgeving van de kern die gebruikt zou kunnen worden en zijn de gasleidingen die er liggen zijn in staat om nog
voor tientallen jaren in gebruik te blijven.
Bewonersbetrokkenheid
De bewoners van Stad aan ’t Haringvliet zijn goed georganiseerd in een dorpsraad, ook wel ‘het Stadsoverleg’, en
hebben ervaring om met elkaar en met de gemeente projecten te realiseren. De bewoners zijn ook vanaf het begin van
het traject ‘Stad aan ’t Haringvliet aardgasvrij’ betrokken. Eerst via het Stadsoverleg, die snel de eerste bewonersavond georganiseerd hebben. Vervolgens is er een werkgroep van bewoners ontstaan die specifiek met dit vraagstuk
aan de slag gaan.
Financiële ondersteuning voor versnelde start
De financiële ondersteuning die nodig is, is bedoeld voor versnelling van de transitie in Stad aan ’t Haringvliet.
De techniek van de waterstofmolen is nog niet doorontwikkeld, de nodige aanpassingen in de woningen onvoldoende
uitgewerkt en de kosten per woning nog te hoog.
Daarnaast zal een deelname aan de regeling toegang betekenen tot het landelijke kennis- en leertraject. Daarin zal
kennis die opgedaan is, gedeeld worden, en tegelijkertijd kan kennis opgehaald worden door andere gemeenten die
met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn.
Dit is een uniek project waar wij met trots van kunnen zeggen dat we een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Want
subsidie of niet; er is bordenvol energie om aan de slag te gaan en het proces van de aanvraag heeft de energietransitie op Goeree-Overflakkee in een stroomversnelling gebracht. Deze gaat niet zomaar stil staan!
Heeft u vragen over het project op Goeree-Overflakkee, kunt u contact opnemen met Saskia Tegnell
(tegnell@squarewise.com).
https://www.squarewise.com/proeftuinaanvraag-met-bewoners-voor-de-waterstofmolen/
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Oproep aan de ondernemers uit Stad
“Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?” Dat is het uitgangspunt van het
verduurzamingsproject Energieke Regio Goeree-Overflakkee.
Door aandacht te besteden aan maatschappelijke-, financiële-, wettelijke- en comfortaspecten is een aantoonbaar
beproefde werkwijze ontstaan, die bedrijven en maatschappelijke organisaties helpt om hun gebouwen en organisatie op
al deze aspecten te verduurzamen en dat naar buiten uit te dragen. Op Goeree-Overflakkee kent het project inmiddels
ruim 50 deelnemers, onder wie Lambert Kozijnen, Tieleman Keukens, TBP Electronics, Franzen Landbouw, de gemeente
Goeree-Overflakkee, Rabobank Het Haringvliet, CuraMare, Pieter Molenaar, etc.
Energieke Regio is een local-for-local adviesproject dat op ons eiland is ontstaan en inmiddels in bijna 80 gemeenten
georganiseerd wordt. Het project bestaat uit vier onderdelen: informeren en inspireren, adviseren, het bouwen van een
community en van een lokaal netwerk van partijen die samen de schouders onder de verduurzaming zetten.
De onafhankelijke Flakkeese Stichting Energieke Regio organiseert het project, samen met lokale partners zoals de
gemeente en Rabobank Het Haringvliet, zonder winstoogmerk.
Lokale regiocoördinator is Stefan Nipius, bereikbaar via 06 3030 6096 of snipius@energiekeregio.nl.
Dit jaar is de verduurzaming van Stad aan ’t Haringvliet één van de speerpunten van het programma van Energieke Regio
Goeree-Overflakkee. Samen met een aantal andere betrokkenen, waaronder de dorpsraad, wordt verkend hoe
Stad aan ’t Haringvliet op termijn aardgasloos kan worden verwarmd. Bij dat traject willen we uiteraard ook de
ondernemers uit Stad betrekken.
Wij nodigen u daarom van harte uit voor een bijeenkomst van Energieke Regio Goeree-Overflakkee, speciaal voor
ondernemers uit Stad. We willen tijdens deze bijeenkomst met u verkennen welke mogelijkheden er zijn om individueel
en collectief te verduurzamen en uiteindelijk ook van het aardgas af te raken.
Mocht u vooraf meer informatie willen ontvangen, dan horen wij dat graag. Of kijk op de website: www.energiekeregio.nl.
Hierop staat o.a. een video van drie minuten, die u snel inzicht geeft in de werkwijze en doelen van Energieke Regio.
Samen met onze partners heten wij u graag persoonlijk welkom op 12 september 2018 aanstaande om 19.30 uur in Het
Trefpunt. De bijeenkomst duurt tot ca. 21.00 uur. Meld u graag aan via snipius@energiekeregio.nl.
Wilt u een geïnteresseerde introducé meenemen, laat het ons dan ook graag weten.

Agenda voor de laatste maanden van 2018 bij 't Trefpunt
De vakan3e is weer voorbij en we hebben al een aantal nieuwe data om te noteren in de agenda's:
4 september Koﬃeochtend: Iedere dinsdag morgen van 10-12 uur kan iedereen terecht in het Trefpunt voor een kopje
koﬃe met iets lekkers erbij. Het is voor alle leeHijden en het kost 1 euro per persoon.
5 september Breien en beppen: 2 keer per maand samen breien of handwerken onder het genot van een kopje koﬃe of
thee. Patronen uitwisselen en voor de gezelligheid.
7 september Thee & Siroop: snoepen, hoe doe je dat?
21 september Thee & Siroop: Gezond snoepen, hoe doe je dat?
5 oktober Thee & Siroop: Tips voor in de vakan3e.
5 oktober BINGO. KOM ALLEMAAL GEZELLIG MEEDOEN!!!
10 oktober Kindermiddag: Zal in het teken staan van de kinderboekenweek met het thema "vriendschap".
12 oktober Mosselavond, verzorgd door onze Leen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Leen via onze facebooksite of
via leenleune@gmail.com of 06-20998349. De kosten hiervoor zal nog bekend gemaakt worden.
19 oktober Thee & Siroop: Tips voor in de vakan3e.
27 oktober Griezeltocht. Er word wederom een tocht door het dorp georganiseerd. Mensen die mee willen doen als
"griezel" kunnen zich hiervoor opgeven via 06-51114457.
2 november Thee & Siroop: Sinterklaas komt in het land.
16 november Thee & Siroop: Sinterklaas komt in het land.
17 november Sinterklaas. De Sint zal ons dorp weer komen bezoeken. In oktober zal bekend gemaakt worden wanneer de
kaarten weer beschikbaar zijn.
23 november Poteravond, verzorgd door onze Leen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Leen via onze facebooksite of
via leenleune@gmail.com of 06-20998349. De kosten hiervoor zal nog bekend gemaakt worden.
7 december Thee & Siroop: Hoe komen we de kerstdagen door.
14 december BINGO KOM ALLEMAAL GEZELLIG MEEDOEN!!!
19 december Kindermiddag.
21 december Thee & Siroop: Hoe komen we de kerstdagen door.
21 december Kerststukjes maken voor slechts 12,50
16 januari Kindermiddag.
19 januari Back to the 70’s and 80’s
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Impressie van de activiteiten bij het huttendorp.

Gezocht:
Vrijwilligers, die bereid zijn zich in te
zetten voor de leefbaarheid van ons dorp.
Er is behoefte aan leden voor de
activiteitencommissie van het Trefpunt,
aan mensen, die stukjes willen schrijven
voor StadsWeb en gewoon
enthousiastelingen.
Meld je aan via
administratietrefpunt@upcmail.nl
of via stadsplein.stad@gmail.com.
Wij zitten met smart op u te
wachten!
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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

