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Intocht Sinterklaas 2018
Ook dit jaar was de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten op
Stad weer een groot succes.
Kapitein Bernard legde de boot uit Spanje weer keurig aan en Sint
kon tijdens het zingen van de vele kinderen veilig van boord.
Het Trefpunt had het weer voortreffelijk georganiseerd en ook nu
zagen we weer veel kinderen van oud-stadtenaeren en uit andere
dorpen omdat het hier zo kleinschalig en overzichtelijk is.
Wat knap dat de organisatie ook dit jaar weer zoveel enthousiaste
en hulpvaardige Pieten heeft kunnen strikken.
Er hadden meer dan 100 kinderen een kaartje voor de bijeenkomst
in het Trefpunt maar eerst stapte Sint en de Hoofdpiet na het handjes
schudden op de Kaai op een platte Boerenwagen met een rode bank
erop en onder de klanken van de trouwe muziekvereniging Amicitia
uit Dirksland maakten ze een tocht door het dorp en eindigden bij het Trefpunt voor een besloten bijeenkomst met
de kinderen.
We spraken veel zeer tevreden ouders die blij waren dat deze mooie traditie hier wordt voortgezet.

Kerst- en Nieuwjaarsbrunch
Bloemenstudio Acanthus, die sinds een paar jaar is uitgebreid met theetuin Mon Plaisir, organiseert op
26 december 2018 en op 2 januari 2019 van 11.30 – 14.00 uur een brunch
helemaal in kerstsfeer.
De kosten hiervoor zijn 20,- per persoon.
U kunt zich hiervoor opgeven t/m 15 december 2018.
De mooie locatie is uitermate geschikt om heerlijk te ontspannen, gezellig bijeen te
komen of te genieten van de mooi aangelegde tuin, onder het genot van een kopje
koffie of thee met taartje. In het komende winterseizoen is de theetuin open op
donderdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Andere dagen op afspraak.
Als de Stadse vlag uithangt, is de tuin geopend.
Tevens is mogelijk een professionele bloemschikcursus of een workshop te volgen,
een themadag te houden, verjaardag te vieren of ander gelegenheidswerk.
Voor vragen of reserveren voor de brunch kunt u zich opgeven via
e-mail: bloemen@studioacanthus.nl.
Het adres van de theetuin is Zeedijk 52 te Stad aan ’t Haringvliet.
Tel: 611303
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Stad op weg naar waterstofgas
Het dorpsberaad heeft destijds met de gemeente ons dorp aangemeld voor een pilot met waterstofgas. We
weten dat we van het aardgas af moeten en dat er een alternatief voor moet komen.
Mogelijke opties
In de nieuwbouw is alles elektrisch een goede optie want we hebben veel windmolens en zonnepanelen op ons eiland en
die nieuwe huizen zijn erg goed geïsoleerd. Voor oudere huizen is het moeilijker en is er onderzoek gedaan naar
aardwarmte, een stadsverwarming met water uit de haven en de mogelijkheid van verwarming met waterstofgas.
Voor ons dorp lijkt waterstofgas de beste oplossing en daarom werden er meerdere informatieavonden voor de bevolking
gehouden, kregen mensen huis-aan-huis informatiemateriaal en werd er een club van betrokken inwoners opgericht die
met de dorpsraad, de gemeente, Deltawind, de woningbouw, de ondernemersvereniging en nog andere deskundigen
meedachten.
Samen met de gemeente werd er een subsidieverzoek van 5 miljoen gedaan aan het innovatiefonds van de overheid.
Het verzoek werd voor dit jaar afgewezen omdat we nog niet ver genoeg waren met de plannen maar heeft
volgend jaar weer kans.
Wat is waterstof?
Water bestaat uit zuurstof- en waterstofatomen en wordt daarom ook wel H2O genoemd. Door stroom door water te laten
gaan kan water zich splitsen in zuurstof en waterstof. Zuurstof zit gelukkig in lucht en ademen we in voor tal van
processen in ons lichaam. Waterstofgas kun je gebruiken als energiebron of als energieopslag door het als gas of vloeibaar
gemaakt op te slaan in tanks. Waterstof zat vroeger ook met andere gassen in het gas van de gasfabrieken die op kolen
gestookt werden en waarop Nederland tot de komst van het aardgas stookte en kookte. Waterstof komt ook vrij bij het
raffineren van olie en wordt al lang door de Shell gebruikt voor onder meer verwarming. Deze waterstof noemen we grijze
waterstof, omdat hij gemaakt is van fossiele grondstoffen terwijl we groene waterstof willen maken uit elektriciteit uit
windmolens. Het streven van Stad zou zijn groene waterstof te gebruiken, liefst direct uit eigen molens die rechtstreeks
waterstof maken, maar bij een pilot kunnen we eventueel ook grijze waterstof gebruiken als er nog geen groen waterstof
leverbaar is. Liefst zien we die molens via een coöperatie van bewoners gebouwd worden waardoor de molens en hun
opbrengst van het dorp zijn maar dat is financieel misschien nog een brug te ver. Wist u dat er in ons land al meer dan
400 energiecoöperaties van bewoners zijn en dat burgers op veel plekken al druk bezig zijn met de energietransitie voor
een deel in eigen beheer uitvoeren?
Hoe moeten we nu verder?
Een deel van de bewoners zal denken dat het hun tijd wel zal duren en willen niets doen, een deel houdt er niet van om
voorop te lopen en wil afwachten wat andere dorpen doen. Het advies dat op de bewonersavond werd gegeven om over
te gaan op inductie koken werd door veel mensen met schrik aangehoord, niet alleen vanwege de verandering, maar ook
vanwege de kosten van nieuwe pannen en aanpassing van de elektrische bekabeling in de keuken. Inmiddels zijn er
geluiden dat je wel veilig op waterstofgas kunt koken als je er geur en kleur aan toe voegt of mengt met ander gas.
We zullen straks de voor- en nadelen rond bijvoorbeeld veiligheid in huis moeten afwegen. De werkgroep denkt dat er
straks onvoldoende vaklui zijn om heel Nederland tijdig van het aardgas af te halen, de kosten dan nog onzekerder worden
en dat je als pilot voordeel kan hebben uit tal van subsidiepotjes en kosten kunt delen. We kunnen ons dorp en ons eiland
op de energiekaart zetten en vaklieden hier opleiden die straks ook elders gemakkelijk werk kunnen vinden in de
waterstofeconomie want ook de industrie zal waarschijnlijk op grote schaal overgaan op het milieuvriendelijke waterstof.
Op een bijeenkomst met de stakeholders en de bewonerswerkgroep hebben we 5 november 2018 afgesproken om
werkgroepen te vormen waarin bewoners en deskundigen zich samen over mogelijkheden en problemen zullen buigen
en hiermee het draagvlak in het dorp te vergroten.
De gemeente betaalt de aan te nemen coördinator en het inhuren van deskundigen.
Voorlopig hebben vier werkgroepen en wel:
1.financiering
2.voorbeeldprojecten in het dorp
3.techniek
4.communicatie naar het dorp, maar ook naar buiten, om de plannen toe te
lichten.
We zoeken naar dorpsgenoten, van jong tot oud, die in een werkgroep willen
meedraaien om problemen en oplossingen in kaart te brengen en dat te delen
met de andere actieve mensen en organisaties rond Stad aardgas vrij!
Hoe meer mensen meedenken, hoe breder het draagvlak en hoe meer kansen
op allerlei subsidies.
Voor vragen en opgeven voor een werkgroep kunt u contact opnemen met
mail stadsoverleg@gmail.com of met
Piet Diepenhorst, Boudewijnstraat 1 tel: 612171 voorzitter dorpsberaad
Herman Maas, Molendijk 4, tel: 611972 vrijwilliger

Pagina 3

Stadsplein winter 2018

Waar een klein dorp groot in is
Als je 'van' Stad bent, valt het je misschien niet meer op. Als je hier daarentegen als
nieuwkomer - of zoals ze hier zeggen, overkanter- komt, dan is het meteen te zien: Stad is een actief dorp.
Voor de kleintjes
Zeker voor kinderen is er van alles te doen. Zo is er twee keer in de maand op vrijdag Thee&Siroop.
Deze speelochtend is speciaal voor de kleintjes van 0-4 jaar. Het is in de ruimte van de peuterspeelzaal.
Een leuke eerste kennismaking met andere kindjes en ouders op het dorp.
Elke zes weken is er een kinderactiviteit waar de kinderen van het dorp elkaar treffen. In de zomer is er zelfs een
uitstapje met de pont naar de speelnatuur op eiland Tiengemeeten.
Aan het einde van de zomer is traditiegetrouw, huttenbouw.
Er wordt ontworpen en getimmerd door onze 'architectjes' in de dop.
In de herfst is er de griezeltocht, met een route voor de kleintjes en de groteren.
Gevolgd door de Sint intocht in november. Geweldig om te zien hoe de boot aankomt in onze eigen haven.
Bij het feest in het Trefpunt krijgen alle kindjes aandacht van Sint.
En de groten
In Ons Trefpunt aan de Oranjelaan wordt van alles georganiseerd.
Elke dinsdagmorgen is er koffie ochtend.
Onder het genot van eigen baksels worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld.
Voor de liefhebbers van spelletjes is er bingo en klaverjassen.
Liever creatief bezig? Kom naar breien en beppen of doe mee met toneelgroep Stad.
Elk jaar is er een toneelvoorstelling, vol lokaal talent in hilarische situaties.
Een ander nieuw jaarlijks evenement is Duik!in Stad.
Dit feest in en rondom de haven trekt iedereen naar buiten.
Gezellig met de buren luisteren naar een toffe band. Ook dat kan in ons dorp.
Ons dorp...Ons Trefpunt
De vrijwilligers die al deze activiteiten organiseren en begeleiden zijn vanuit Stichting Ons Trefpunt actief. Ze zetten zich
zowel structureel als projectmatig in. Lijkt het je leuk ergens aan mee te doen? Of heb je zelf ideeën voor een activiteit?
Bel dan: Jildou 06-24261130
Of mail: administratietrefpunt@upcmail.nl

Komende activiteiten van het Trefpunt
7-12 Thee en siroop
7-12 Bingo
19-12 Kindermiddag
21-12 Thee en siroop
21-12 Kerststukjes maken
16-01 Kindermiddag
19-01 Back to the 70’s and
80’s
01-02 Bingo
Houd voor alle activiteiten StadsWeb en
aanplakbiljetten in de gaten.
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

"Havenstadt” krijgt Stadse allure
Donderdagmiddag 8 november 2018 vond de introductie plaats
van de twee deelauto’s in onze nieuwe wijk.
De heer J.P. Scheurleer
heette alle aanwezigen
hartelijk welkom, in het
bijzonder de bewoners van
de nieuwe wijk.
Zij zijn tenslotte degenen,
die de deelauto’s gaan
gebruiken.
In de wijk “Havenstadt” zijn
al 40 woningen opgeleverd
en de 2de fase is in volle
gang.
Dhr. Scheurleer noemde de deelauto’s de kers op de taart. In steden
rijden al meer deelauto’s rond, maar deelauto’s speciaal voor een wijk
is een primeur, die al navolging krijgt.
Een vertegenwoordiger van BMW (de deelauto’s zijn BMW ’s) vertelde
dat de auto’s te gebruiken zijn via een app en dat die zeer
gemakkelijk te downloaden is. De auto’s worden gewassen en zijn
verzekerd dus daar heb je geen omkijken naar.
Hij riep de bewoners op om het gebruik van de deelauto’s te gaan
proberen, waardoor een tweede auto overbodig is. Verder zijn ze
elektrisch dus heel goed passend in het streven naar duurzaamheid
door de gemeente.
Dat was koren op de molen van wethouder A.J. v.d. Vlugt, die zei heel
trots te zijn op dit initiatief. De koppeling van een elektrische deelauto
aan een wijk is een positieve bijdrage aan de duurzaamheid van dit
eiland. Het blijkt dat 38% van het energiegebruik wordt veroorzaakt
door mobiliteit. Door het gebruik van deze deelauto’s kan dat percentage wat verminderen en zijn we weer een stapje dichter bij een
duurzaam Goeree-Overflakkee.

Like StadsWeb op Facebook

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

De wethouder wenste de ondernemers veel succes met dit concept.
Daarna werden de blauwe doeken van de auto’s gehaald door
wethouder v.d. Vlugt en wethouder Markwat, geholpen door grote en
kleine bewoners van de nieuwe wijk.
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Bloemenstudio Acanthus is uitgebreid met de
inmiddels bekende theetuin genaamd

“Mon Plaisir”
In het winterseizoen geopend op donderdag- en zondagmiddag
van 14.00-17.00 uur.
In de zomer is de tuin geopend als de Stadse vlag uithangt..
Voor vragen over
bloemschikcursussen
of workshops eventueel in
combinatie met een lunch,
kan dat via de e-mail.
Adres: Zeedijk 52, 3243LG
Stad aan ’t Haringvliet
E-mail:
bloemen@studioacanthus.nl
Telefoon: 0187 611303

