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Wij leveren maatwerk!  
Neem vrijblijvend contact met ons op voor het 
bespreken van de mogelijkheden. 

STADS
PLEIN

JAARGANG 19 VOORJAAR 23

Stadsplein is een uittreksel van onze 
website stadaantharingvliet.nl

Deze Stadsplein is samengesteld door  
Marja van der Stok, Greet Maas en  
Jeroen Jeremiasse
Voor eventuele reacties, advertenties  
en mededelingen kunt u ons mailen  
stadsplein.stad@gmail.com

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

KunstKijk 2023 
Wij zijn trots op het feit dat 
de opening van de Kunstkijk 
plaatsvindt hier in Stad. Dat 
gebeurt op woensdag 17 mei in 
‘t Trefpunt. Iedereen is dan van 
harte welkom. Het evenement 
is van donderdag 18 t/m 
zondag 21 mei. Er is niet alleen 
beeldende kunst te zien, maar 
op diverse locaties vinden ook 
muziekoptredens plaats. 

Het thema van KunstKijk is dit jaar 
‘Water’. Theatergroep “Belangenrijk” 
speelt tijdens de opening voor 
ons de voorstelling “Als de dijken 
breken.” Daarna is er een gezellig 
samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje. 

Werk wordt geëxposeerd op 35 
verschillende locaties op ons eiland. 
En wel 7 locaties hier in Stad;  
‘t Trefpunt, Atelier-Galerie Yvette 
Jansen, Lounge Duijndam, Atelier 
Marjan Smit,  
Het Burgemeestershuis/motorspuit, 
Jachthaven Atlantica en de 
Rietheuvel. 

Voor veel Stadtenaren is  
Mel Dale bekend. De beelden van 
hem worden getoond op locatie 

Atlantica. Het is mogelijk om daar 
zo’n beeldje aan te schaffen. 
Marga Jansen exposeert foto’s van 
Stadtenaren met hun hond bij de 
Rietheuvel. Dit jaar besteden wij 
extra aandacht aan jongeren die 
creatief bezig willen zijn. 

AL NIEUWSGIERIG?
Op onze site KunstKijk.com  
staat nog veel meer informatie. 
Zo staan er ook al veel werken van 
exposanten die hier in mei op GO 
komen exposeren.

DUIK! in Stad - 
Festival in en 
rond de haven
Veel Stadtenaren, oud en nieuw 
krijgen het op een moment in hun 
leven te horen: “Waarom woon je 
op Stad? Daar is toch niks?”  
De inwoners zelf denken daar 
heel anders over. “Op Stad is 
zat!”. Er zijn leuke mensen die 
met elkaar van alles organiseren.

Op zaterdag 1 juli 2023 is het 
de derde keer dat DUIK! in Stad 
plaatsvindt: het evenement in en 
rondom de haven. Dit jaar met een 
extra avond ervoor, want op 30 juni 
2023 is DRIJF-in, een bijzondere 
buitenbios bij het strandje.
Stadtenaren (overkanters 
inbegrepen) zijn druk met de 
organisatie. Het bij elkaar krijgen 
van alle middelen om er weer een 
dag vol vertier van te maken, is 
in volle gang. We zijn bezig met 
een markt van Stadse makers, 
waterspelen in de haven, paardrijden 

met Oostmoer, demo’s van diverse 
sporten en natuurlijk ‘s avonds een 
vette band in de feesttent ... we 
hebben Eclips weer weten vast te 
leggen, dus dat wordt gezellig!

De avond ervoor op vrijdag 30 juni 
2023 starten we al met een nieuw 
evenement: DRIJF-in Stad. Deze 
buitenbios bij het water is open voor 
alles wat drijft. Wij zorgen voor de 
nodige popcorn en candybars voor 
je romantische filmavonden onder 
de sterren.

ZESKAMP BATTLE
Natuurlijk komt er ook weer  
een zeskamp met DUIK!. Met welk 
team durf jij de strijd aan?  
Je team bestaat uit ten minste 6 en 
hoogste 8 personen. Meld je aan via 
Stadse.101@gmail.com

Natuurlijk ben je ook als niet-
Stadtenaar welkom, juist! Het dorp 
laat graag aan iedereen zien dat 
Stad zo gek nog niet is.
Volg ons voor de laatste info op 
facebook (Ons Trefpunt Stad en 
StadsWeb).

WE KOMEN BIJ JE LANGS DIT VOORJAAR!

Ons promoteam staat binnenkort aan de deur met een splinternieuwe 
editie van het evenementenboekje. Anne Schildert heeft het boekje 
ontworpen en opgemaakt.

Er staat informatie in over alle evenementen die we dit jaar organiseren. 
We vragen met de overhandiging van dit boekje om een kleine bijdrage. 
Samen kunnen we meer! 



Oproep  
ervaringen  
bus
Op 9 januari 2023 is de nieuwe dienstregeling van 
Connexxion ingegaan. De dorpsraad Stadoverleg is 
erg benieuwd naar jullie ervaringen (van reizigers en 
vrijwilligers) met de nieuwe Buurtbus lijn 735 en de 
extra halte in Stad van lijn 635.

Buurtbus lijn 735 gaat van Ooltgensplaat – Achthuizen 
– Den Bommel – Stad aan ‘t Haringvliet – Middelharnis 
en de extra halte “Dijk” van lijn 635 bij Stad aan ‘t 
Haringvliet op de Lieve Vrouwepoldersedijk.  
Ook info over OV-op-Maat van/naar Ooltgensplaat –  
Stad aan ‘t Haringvliet ontvangen we graag op 
mailadres stadsoverleg@gmail.com

De dorpsraad is betrokken geweest bij de reportage 
‘Vervoersarmoede: minder bussen, minder kansen’ 
van pointer NCRV-KRO op TV uitgezonden op zondag 
25 februari 2023 om 22:10 uur: pointer.kro-ncrv.nl/
vervoersarmoede-minder-bussen-minder-kansen

We blijven ons sterk maken voor de bereikbaarheid  
van Stad aan ’t Haringvliet met het OV en houden  
jullie op de hoogte!

Thee en Siroop
We zijn nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers die Thee en Siroop willen 
draaien. Deze ochtend voor kinderen van 
0-4 jr, met één van hun ouders, was altijd 
goed bezocht. De Molenvliet organiseert 
op 23 maart een peuterochtend, hoe 
leuk als we Thee en Siroop nieuw leven 
kunnen inblazen. Lijkt het je wat?  
Mail Stadse.101@gmail.com 

Spelletjesmiddag
Iets om naar uit te kijken... 
vanaf 3 maart 2023 
iedere vrijdagmiddag 
spelletjesmiddag in  
het Trefpunt van  
15.00 uur tot 19.00 uur. 
Kom klaverjassen, darten 
of biljarten.

Het laatste uur zetten wij 
er een lekker hapje bij... 
natuurlijk van het huis.

Mooi begin van je weekend!

Koningsdag ‘23

Help je ook mee met het dorp 
versieren voor Koningsdag? 
Op maandag 17 april hangen 
we de vlaggetjes weer 
op. We verzamelen op de 
parkeerplaats bij de dokter 
om 18.30 uur. Iedereen die 
meehelpt, krijgt een drankje 
en hapje na afloop in Ons 
Trefpunt. Meld je aan bij  
Nikita via stadse.101@gmail.
com Spontaan er staan,  
is ook prima.

Kijk jou nou met Koningsdag 
Op donderdag 27 april vieren we 
met elkaar Koningsdag. Kom je 
ook gezellig meedoen met de 
spelletjes? Laat je schminken  
of kom lekker springen.

Je vindt het allemaal achter  
Ons Trefpunt, Oranjelaan 14.

Beheer ons Trefpunt
Na onze oproep voor bestuursleden die in Stichting Ons Trefpunt 
het beheerdersdeel op zich willen nemen, bleef het eerst even 
stil. Gelukkig melden Martin en Gerrie zich! Ze schoven goed 
voorbereid en met handige tips aan tafel bij Deborah en Jil, 
de penningmeester en secretaris die een voorzittersfunctie 
delen. Beiden waren meteen enthousiast. In goed overleg werd 
besloten Martin als bestuurslid beheer aan te laten sluiten met 
Gerrie als achtervang, een topcombinatie. De verhuur blijft bij 
Nikita, zij weet precies welke ruimtes wanneer beschikbaar zijn. 
Leen is als beheerder het vaste gezicht.

We hebben nu een activiteitengroep Stadse.101. Deze groep bestaat 
uit mensen die zich hebben opgegeven om in dit geval te helpen  
met de organisatie van DUIK! in Stad. Er zijn tweetallen gemaakt 
 die allemaal een onderdeel op zich nemen. Heb je ook interesse  
om te helpen bij activiteiten? Laat het ons weten via  
stadse.101@gmail.com Een keer per jaar is al superleuk.

HEB JE IDEEËN VOOR DUIK!?
Kom dan ook vrijdag 17 maart 2023, want dan is het eerste overleg 
met Stadse.101. We starten om 19.00 uur in de Grote zaal.

Oproep opvolging wissellijstenproject

De afgelopen jaren werden er maandelijks nieuwe foto’s van het dorp 
en zijn inwoners in de wissellijsten geplaatst in het Trefpunt en in de 
gang van de huisartsenpraktijk. Die gingen daarna naar het digitale 
archief van StadsWeb.

Het doel van het project is dorpsbewoners wat meer met elkaar te in 
gesprek te brengen door het laten zien van gedeelde hobby’s en het 
dorpsleven van nu en vroeger. Helaas bieden slechts weinige goede 
fotografen hun werk aan. Daarom moeten we misschien het project  
wat breder maken en ook foto’s van Stadse schilderijen, kindertekeningen, 
gedichten en recepten plaatsen en vragen of mensen met nieuwe 
initiatieven en voorstellen komen. Omdat ik van de zomer hoop te gaan 
verhuizen, zoek ik iemand die dit project na een tijdje samen te doen  
wil gaan overnemen.

Herman Maas, Molendijk 4, tel: 611972 mail: herman_greet@hetnet.nl

Motortocht langs de  
tulpenvelden van Flakkee
Zaterdagmorgen 15 april 2023 gaan we een route rijden langs de 
bollenvelden op Flakkee. Als je het leuk en gezellig vindt om mee 
te rijden ben je van harte uitgenodigd. 

Om het door te laten gaan is er wel een clubje motoren nodig en 
daarom wil ik je vragen om je op te geven voor 8 april door een 
mailtje te sturen naar: info@janmackjoet.nl
Nadat je je hebt opgegeven ontvang je een mail met de juiste tijd  
en vertrekpunt.

Met vriendelijke groet, Jan Mackloet.

Stadse Avond-
vierdaagse
STAAT HET AL IN JE AGENDA? 
Zet flinke stappen op  
22 t/m 25 mei met de landelijke 
avondvierdaagse op en  
rondom Stad!

Naast de 5 km kun je nu ook  
de 2,5 km lopen. Fijn voor alle 
kleine beentjes.

Een dubbele route vraagt meer 
vrijwilligers. Dus wil je helpen op 
een stempelpost, de veiligheid 
borgen of fruit uitdelen? 
Laat het ons weten via 
stadse.101@gmail.com
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