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Joost mag het weten 
 

dag 
Twee jaar gelden begon ik met 
het schrijven aan stukjes over 
het dorp. In twee jaar gebeurt er 
veel in een dorp als Stad. Er 
wordt gevreesd voor achteruit-
gang, gejuicht om nieuwe plan-
nen, genoten van geboortes, ge-
treurd om overledenen, touw 
getrokken over zaken als nieuw-
bouw en jeugdzorg, gestreden 
met overheden, gefeest, gedron-
ken, gezocht en gevonden. Stad 
is een weerbaar dorp waarin de 
jongeren zich druk maken over 
de toekomst en de ouderen gela-
ten toezien naar wat er komt, 
waarin ruzies nooit lang duren en 
vriendschap gemakkelijk te vin-
den is, waar animo bestaat voor 
positieve zaken en waar je je snel 
thuis mag voelen. 
Stad is klein maar saamhorig, 
ondergesneeuwd maar krachtig 
en afgelegen maar gezellig. Er 
wonen actieve mensen en hulp-
vaardige kabouters. De meest 
uiteenlopende mensen zijn hier 
elkaars buur en vriend en onder-
nemen telkens weer nieuwe, 
waardevolle en verheffende za-
ken. Hoe kun je nu iedere twee 
weken weer iets schrijven dat 
over Stad gaat? Dat is niet moei-
lijk, er gebeurt hier genoeg. Zo af 
en toe eens een nachtje door het 
dorp slenteren helpt ook om in-
spiratie op te doen. 
Tijdens de Stadse Dag wandelde 
ik door de Voorstraat en bedacht 
ik me dat ik geen mooier dorp 
had kunnen treffen om in te wo-
nen en werken. In Stad weten ze 
wat sfeer is. Een vriend voorspel-
de tijdens de studie al dat ik later 
in een Toon Kortooms-achtig 
plaatsje op het platteland terecht 
zou komen en met geitenwollen 
sokken en een lange baard door 
het leven zou gaan. Ik vind niet 
dat hij gelijk heeft gekregen, 
maar hij vindt van wel. Toch heb 
ik geen baard. Ik stop met het 
schrijven van deze stukjes, maar 
u bent nog lang niet van me af. 
Ik ben hier geboren noch geto-
gen, maar wat men ook zou den-
ken: Ich bin ein Stadtenaer. 
Joost 

Zaterdag 1 september 2007 werd de jaarlijkse Stadse Dag gehou-

den. Overal in het dorp werd de stadse vlag gehangen. Dit leverde 

vaak hele mooie plaatjes op. Het weer zat gelukkig mee, er is geen 

druppel gevallen. Het thema was dit jaar de geschiedenis van het 

dorp met extra nadruk op de middenstand uit de vijftiger jaren. Na 

de rondgang van dorpsomroeper Wim Poes en het klokkenluiden 

werd om in het bijzijn van A. van Bronckhorst, de eerste am-

bachtsheer van Stad met zijn familie, geopend door Jan Joriszn. 

Dit was de eerste bewoner van Stad en nadat hij een praatje had 

gedaan gedaan vond het doorknippen van het lint plaats. Het feest 

was geopend.                                                 

 

De Voorstraat was 
versierd met ba-
nieren en schildjes 
met informatie 
over de tijd dat er 
nog vijftig winkels 
en bedrijven in het 
dorp waren. Ook 
stonden er kraam-
pjes met o.a. pof-
fertjes (gemaakt 
van meel van onze 
eigen molen), een 
oude grammofoon, 
de postbode van 
vroeger, bolchry-
santen. Er waren 
straatmuzikanten 
en straattoneel-

spelers. Men kon bij de oude post, Cor van Damme, Stadse postzegels 
kopen met het Straatje van Stad  erop. Veel dorpsbewoners waren ook 
verkleed als mensen uit diverse tijdperken. Ook in de kerk kon men over 
de geschiedenis van het dorp lezen en naar muziek luisteren. In de Ark 
waren filmpresentaties. Om 16.00 uur verscheen er een motor met zij-
span door de ereboog, gevolgd door een open Rolls Royce met daarin 
hoog bezoek. Koninginmoeder Wilhelmina, die haar dochter verving, 
kwam ons waarschuwen voor slechte invloeden van buitenaf als er een 
verbinding gaat komen tussen Stad - Tiengemeten en de overkant! Na 
een rondgang en ontvangst op het bordes vertrok ze met de stoet naar de 
Hervormde Kerk waar onze beide plaatselijke dominees iets vertelden 
over de historie van de kerken hier Vanaf 17.00 uur werden de activiteiten 
bij de haven voortgezet. Allereerst een demonstratie door M.H.S.D. op de 
airtumblingbaan. Voorafgaand aan de demo mocht iedereen, na het uit-
trekken van de schoenen op de baan.                                         .                                            
De Big Band van Den Bommel was aanwezig en maakte muziek terwijl 
ondertussen de tafels vol raakten met stikzakken en “t Schippershuis de 
poters en de soep serveerde. Doto verzorgde ook nog optredens door 
jazzgroepen. . Een historische rechtszitting stond hierna op het program-
ma. 
 
Lees verder op pagina 2 

ER WAS EENS…STAD 



   Stadsplein Najaar 2007 Pagina 2 

Vervolg pagina 1 
 
Natuurlijk hebben ook de Droage Keeltjes 
oude Nederlandse liedjes ten gehore ge-
bracht. Ook was er een optreden van twee 
accordeonisten. Hierna kon nog worden ge-
danst op muziek van onze eigen DJ, die op 
veler verzoek doorging met draaien totdat in 
't Schippershuis de band 'Met Beide Voeten' 
begon, die tot in de kleine uurtjes doorspeel-
de. 

 

Mijn eerste segretten 

 
 
Op un zaeterdagmiddag ware mun vriendjes 
en ik bie de mispit een hut aan het bouwen. 
Eerst een flinke diepe kuul grave, daer over 
heen wat ouwe planken en daer weer over-
heen oude takken voor camouflage. 
Toen we daer een tiedje mee bezig ware vroeg één 
van m'n vriendjes: "Hoe laat zou het weze?", Wielle 
hadde geen van allen een horlosie, want dat was 
toen alleen voor kinders van rieke lui weggeleid. Ik 
zei: "Ik zal het wel effe an iemand gaen vrage." 
Een eindje vaarderop zag ik un man laape in ik liep 
er zo snel als ik kon naar toe en vroeg: "Meneer 
kunt u aak zagge hoe laet of het is?" Noe zag ik er 
na al dat gesjouw met planken in takken niet be-
paald op z'n 'soendags uit in ik had aak om te 
speulen altied ouwe kleren aan, die moste we drek 
andoen na schooltied. De man nam mij van kop tot 
teen op en moet vast gedocht ha dat ik een bede-
laarsjong was, want hij pakte z'n portemenee, 
haalde er een dubbeltie uut, en gaf dat aan mien.  
Die man most vast een buutenlander weeze die 
geen woord Hollands verstoend. Nou, de tied kon 
me niks meer scheele, want een dubbeltie was in 
die tied un haap geld. Daer kon je heel wat voor 
kaape. Ik gieng vlug weer naer m'n vriendjes in de 
hut terug in vertelde wat ter gebeurd was. We be-
slote om van dat dubbeltie een pakkie segretten te 
kaapen in dat in de hut met mekaare op te raaken. 
Zo gezeid, zo gedaen. Bij Piet de Kapper kochte we 
un pakkie "Lucky" segretten van 20 stik. Ja, je 
leest ut goed, een pakkie segretten van 20 stik 
voor één dubbeltie. Met oens raakgerei ginge we 
terug naar oenze hut en daer was het raake gebla-
ze zodat de wolkun er van of vlooge. De hut was in 
een mum van tied een "raakershol!" 
Geen maas wilde zich laete kenne in de 20 segret-
ten wiere stik voor stik opgeraakt. Noe, dat ha ik 
gewete, oenderweg naar huus kreeg ik flienk diar-
ree, dee " hut" aak in mun broek en wier zo misse-
lijk als een hoend. Ik kwam veul te laet thuus in 
daer hadde ze al lang gegete. Mun moeder begon 
te foeteren waer of ik ha gezete in wat ik uutge-
spookt had. Mar ik durfde netuurlijk niet te zaag-
gen dat ik geraakt had. Eerst docht mun moeder 
dat ik vergiftigde bessen gegete had, mar al snel 
kreeg ze in de gaeten dat ik geraakt had, in dat 
betekende billekoek. Ik gieng over de knieje in hut 
was van "klits, klats, klander van de éne bil op de 
ander." Waer m'n moeder niet zo gauw in had, was 
dat mun korte broek vol zat mit "je weet wel!" Hut 
gevolg was dat de ... spetters tegen het behang 
vlooge. Mar mun lessie ha ik wel geleerd. 
De eerste jaren daerna ha ik niet meer geraakt. In 
de oorlog bin ik pas weer gaan raake, om hut 
hoengergevoel te verdrieve. 
Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoe-
kie 

 

Stads Winkeltje  
In de praktijk van Joost kunt u voor 1 euro per 
stuk  briefkaarten kopen van diverse schilderijen, die 
gemaakt zijn voor de wedstrijd “het Straatje van 
Stad”. 
Postzegels en  eerstedagenveloppen van het winnende 
schilderij zijn bij Herman Maas te koop  voor 7.50 
Euro/vel van 10 en 1.50 Euro per gestempelde enve-
lop. De postzegels zijn geldig voor heel Nederland en 
hebben een frankeerwaarde van 44 cent. 
Herman verkoopt ook weer Stadse vlaggen voor 17.50 
Euro en paraplu’s voor 5 Euro. 
Er komen ook vlaggetjes van 20 x 30 cm voor op ten-
ten, boten , rugzakken of caravans: de prijs daarvan 
is nog niet bekend. 
Marlies van Adrighem verkoopt nog Stadse T-shirts XL 
voor 5 Euro/stuk en gele buttons met in rood STAD 
MIJN DORP of STAD ONS DORP erop voor 50 cent. 
 

 

Buurtsuper Stad 

 
Bij deze de stand van zaken met betrekking tot de buurtsu-
per in Stad, we zijn aangenaam verrast door de vele reac-
ties op de enquête, we nemen deze mee in het opzetten van 
de winkel. 
Ook met het aanbod van de vele vrijwilligers zijn we erg blij, 
we zullen na half september, als de coördinator vrijwilligers-
werk terug van vakantie is een bijeenkomst plannen. 
Doordat de  Stadse dag op dezelfde dag viel als ons zomer-
feest, konden wij hier niet bij aanwezig zijn. 
De Buurtsuper zal bevoorraad worden door de Spar, onder 
een neutrale formule, dus zonder het Sparrenboompje. 
Er zullen een paar kleine technische aanpassingen plaats 
gaan vinden, we proberen zoveel mogelijk alles zelf te doen 
en gebruik te maken van de bestaande inventaris. 
Momenteel zijn we bezig met het werven van medewerkers, 
of we de datum van 15 oktober 2007 gaan halen is de 
vraag, er moet nog heel veel gebeuren, maar we doen ons 
best. 
 
 
Namens St. Zuidwester, Marja Hofstra 



               

               Er was eens…...nog veel meer 
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Een stukje overkant: het eiland Tiengemeten 
 

Door: Jan Roedoe 
 
Sinds het najaar van 2006 hebben graafmachines het agrari-
sche eiland Tiengemeten omgevormd tot een natuurgebied be-
staande uit een gedeelte Weemoed, een gedeelte Weelde en het 
grootste gedeelte Wildernis 
Dit omvormen is gepaard gegaan met veel kritiek van buitenaf. 
Een door de agrarische sector gebruikt terrein van ongeveer 
1000 ha werd teruggeven aan de natuur.Op veel plaatsen in 
Nederland zien we dergelijke ontwikkelingen, waar we ons kri-
tisch tegenover kunnen en moeten opstellen. Inhoudelijk is dit 
niet de plaats om deze discussies te voeren. 

Wat we wel kunnen constateren, is dat we een mooi, rustig en schilderachtig natuureiland hebben gekregen pal 
aan de overkant. Beter dan de eerder voorgestelde luchthaven of verwerkingsplaats van havenslib. 
De natuur zal jaren nodig hebben om zich hier in evenwicht te vestigen, maar de voortekenen kort na het beëin-
digen van de graafwerkzaamheden, gaan in de goede richting. Nu al ziet men vogelsoorten en planten, die hier 
nauwelijks voorkwamen maar zeker wel oorspronkelijk zijn in ons leefgebied. Verder heerst er een ontwapenende 
rust als gevolg van het bijna volledig ontbreken van permanente bewoners.Het is zeker de moeite waard om een 
bezoek aan dit stukje overburen af te leggen en in de toekomst de veranderingen verder te volgen. 
 De boot vanaf Nieuwendijk gaat bijna dagelijks om het uur en kost 
slechts € 2,- per persoon (kinderen € 1,-).Zelf ben ik er bijna we-
kelijks te vinden om de veranderingen in mijn schilderijen vast te 
leggen. Sinds oktober zijn dat zo'n 25 schilderijen. Ook hebben we 
met 12 liefhebbers en de sleepboot van Bernard Brugman een dag 
een bezoek gebracht aan het eiland en er heerlijk geschilderd. 
Het bestuur van "stichting Stadsweb" is in overleg met Natuurmo-
numenten en diverse andere partijen om een bootverbinding van-
uit Stad naar het eiland te realiseren. Dit zal zeker de bedrijvigheid 
aan onze haven ten goede komen en betekenen, dat men gemak-
kelijker even de oversteek maakt om van de natuur te genieten of 
zomaar even in rust te wandelen. 
 
 

 

 

Ontwikkeling woningbouw Stad aan 't Haringvliet - Stand van zaken 
 
Door L.W. Jobse, namens Arcus Projectontwikkeling BV 
 

In februari 2007 is door de gemeente Middelharnis, Stad Totaal B.V. en Woongoed Flakkee een inten-

tieovereenkomst ondertekend, waarin is afgesproken de woningbouwplannen samen verder vorm te 

geven. Sindsdien lijkt het stil geworden, alsof er niet meer aan het project wordt gewerkt. Dat is ze-

ker niet het geval, integendeel. 

De mensen die direct betrokken zijn bij het project weten beter. Achter de schermen zijn zij bezig om een be-
stemmingsplan op te stellen dat de mogelijkheden voor de bouw van de woningen/appartementen mogelijk moet 
maken. Niet alleen een bestemmingsplan voor de nieuwbouw, maar direct voor de hele kern Stad aan 't Haring-
vliet. 
Het duurt misschien wat lang, echter dat heeft te maken met de zorgvuldigheid waarmee dergelijke plannen 
moeten worden voorbereid, de afspraken die tussen partijen moeten worden gemaakt en het noodzakelijke over-
leg met de provincie. De provincie moet immers uiteindelijk goedkeuring verlenen voor het bestemmingsplan, 
anders kan er niet worden gebouwd. 
Met de provincie wordt inmiddels overlegd over het plan en de manier waarop het bestemmingsplan in procedure 
moet worden gebracht. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag 'hoeveel woningen mogen er in Stad worden 
gebouwd?', maar ook over de vraag hoe de ontwikkeling zich verhoudt in relatie tot alle andere woningbouwplan-
nen op Stad. Voor Stadtenaren misschien niet relevant, maar voor de provincie wel. De procedures om te komen 
tot het uiteindelijk starten met bouwen duren lang. Dat is nu eenmaal zo, zo is de wet en zo werken organisaties. 
Hoe het nu verder gaat? 
Het lijkt erop dat het bestemmingsplan nog dit jaar in procedure kan. Uiteraard krijgen belanghebbenden de ge-
legenheid kennis te nemen van het bestemmingsplan. Hiervoor wordt het plan ter inzage of ter visie gelegd. Mo-
gelijk dat er dan ook een inspraak- of informatieavond komt. Voor de totale procedure dient rekening te worden 
gehouden met een tijdstraject van circa één jaar. 
Zodra de bestemmingsplanprocedure in gang is start de ontwikkelaar Stad Totaal B.V. (een samenwerking van 
Arcus Projectontwikkeling en Kroon Projectontwikkeling) ook met de uitwerking van de architectuur van de wo-
ningen en appartementen. In de loop van het voorjaar van 2008 wordt dus meer duidelijk. Geduld is nog noodza-
kelijk, maar er is zeker sprake van vooruitgang! 
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De molen en de Stadse Dag 
Door Marjan Sorgdrager 
 

Zaterdag 1 september 2007 kon u in de Voorstraat de molenaar Ko Campfens samen met zijn 

dochters Samantha en Marja treffen in een molenkraam. De meest uiteenlopende informatie werd 

gegeven over de molen, de plaatsing van de nieuwe molenstenen en het onderhoud van de mo-

len.                                                                        

                                                                                 

Ondertussen draaide aan de Molendijk de molen er vrolijk 
op los. Ko had een plaatsvervanger ingehuurd om de molen 
te laten draaien zodat gedurende deze dag de speciale 
kunstzeilen konden wapperen. Felle kleuren in vrolijke stre-
pen. 
In de kraam lagen folders over de eigen molen en de ande-
re molens van ons eiland. Ko verkocht er allerlei soorten 
meel. Dit meel was nog niet afkomstig van onze eigen mo-
len. Als de nieuwe molenstenen operationeel zijn dan zal 
Ko elke zaterdag eigen meel gaan verkopen. De mensen 
hadden daar wel oren naar. Het meel voor brood en pan-
nenkoeken vloog de kraam uit. Ko woog elk pondje af op 
een mooie oude weegschaal. 
Ook werden honderden poffertjes gebakken door twee 
Stadtenaeren die erg goed op elkaar ingespeeld waren. Het 

leek wel alsof ze als poffertjesbakkers geboren waren. Soms stonden er dikke rijen mensen op poffers te 
wachten. De dochters van Ko ondersteunden kinderen bij het kleien en verven van molensteentjes.  
Samantha deelde in de Voorstraat folders uit over de molen van haar vader. De twee kinderen willen volgend 
jaar beslist weer meedoen aan de Stadse dag. 
Er kon ook een molenquiz ingevuld worden. Deze was bedoeld voor kinderen maar volwassenen vonden het 
ook leuk om de vragen te beantwoorden. 
Morgen, 8 september 2007, is het monumentendag. Onze molen is dan ook open. Ko verkoopt vanaf heden 
daar elke zaterdag meel. Dit meel koopt hij in bij de molenaar van Den Bommel. Totdat hij zijn eigen meel 
gaat verkopen. 
In een mooie kast op de begane grond staan alle soorten meel geëtaleerd. Ook kunt u er molenkaarten ko-
pen van de Stadse schilder Jan Roedoe. 
Bij deze wil Ko alle Stadtenaeren bedanken voor de belangstelling die zij getoond hebben afgelopen zater-
dag. Met de verkoop van de poffers is een eerste begin gemaakt met een 
geldelijke ondersteuning voor het herstel van de oude molen. Ko heeft 
201 euro mogen ontvangen. Wilt u alsnog de restauratie van de molen 
(molenstenen) financieel ondersteunen dan kunt u een bijdrage overma-
ken op giro 3690654 of bank 308907582 t.n.v van de molenstichting 
Goeree-Overflakkee. Onder vermelding van: bijdrage onderhoud Stad 
aan 't Haringvliet. 
Ko hoopt u allen gauw weer in/bij zijn molen terug te zien 
 

 

3 oktober 

Knutselen (kinderen) 

Trefpunt 13.30 uur 

 

12 oktober 

Bingo (alle leeftijden) 

Trefpunt 20.00 uur 

 

2 november 

Filmavond (alle leeftijden) 

Trefpunt 19.30 uur 

 

9 november 

Knutselen (volwassenen) 

Trefpunt 20.00 uur  

24 november 

Sinterklaas 

Kaai/Trefpunt 15.00 uur 

 

30 november 

Bingo (alle leeftijden) 

Trefpunt 20.00 uur 

 

12 december 

Kerstknutselen 

Trefpunt 13.30 uur  

Agenda dorpsgroep najaar 2007 
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"MANEGE OOSTMOER" 
 

F.N.R.S. ����������������   Oostmoersedijk 2a 
www.manegeoostmoer.nl  3243 LE Stad aan't Haringvliet 
e-mail: info@manegeoostmoer.nl tel.: 0187 – 611242 
 

���� RIJLESSEN  
���� VRIJRIJDEN (MET PONY'S EN PAARDEN IN BINNEN- OF BUITENMANEGES) 
���� GELEGENHEID TOT STALLING    
���� RUITERKAMPEN GEDURENDE DE GEHELE       
   ZOMERVAKANTIE 
���� HUIFKARTOCHTEN 
���� VERJAARDAGSFEESTJES  
���� VERGADERRUIMTE 
  TOT ZIENS BIJ: 

 MANEGE OOSTMOER – STAD AAN'T HARINGVLIET 

Wilt u alleen maar komen 
kijken? Ook dat kan in 
onze gezellige foyer met 
terras. 

   
 EETCAFÉ SLUIT DEUREN 

Door Walter en Miranda 
 

Na bijna 12 jaar de exploitatie van Eetcafé 't Schippershuis met veel plezier te hebben gevoerd 
sluiten wij vrijdag 28 september a.s. de deur voor het laatst. Onze keuken is tot en met zondag 
23 september nog geopend. 
 
Door de drukke werkzaamheden, merendeel in de avonduren en het weekend, missen wij het op-
groeien van onze dochter heel erg. Door fantastische oppas wordt er goed voor haar gezorgd, 
maar juist het directe contact missen wij. 
 
Er zijn nog meer redenen waarom wij stoppen met ons eetcafé, wij hebben geprobeerd dit kort 
samen te vatten: 
 
Met veel enthousiasme hebben wij 12 jaar geleden de exploitatie opgestart. De vele enthousiaste 
reacties van Stadtenaren, passanten en vaste bezoekers van de Jachthavens gaven ons het idee 
dat wij op de goede weg waren. Met de gemeentelijke jachthaven voor de deur en Atlantica op 
loopafstand kan alleen het weer nog roet in het eten gooien. Tenminste dat dachten wij, maar de 
gemeente Middelharnis werd één van de grootste tegenstanders van het eetcafé in Stad aan 't 
Haringvliet. 
Het gemis aan een normaal gezinsleven en de problemen met de uitbreidingsmogelijkheden bin-
nen het dorp hebben ons tot deze moeilijke stap gebracht. 

 
Wij willen langs deze weg al onze klanten, 
dorpsgenoten, familie, vrienden, collega's, 
leveranciers, personeel en iedereen die we 
vergeten zijn, bedanken voor bijna 12 
mooie jaren. 

 
Deze Stadsplein is voor U  
samengesteld door: 
 
Marja van der Stok  
        en 
Greet Maas 
 
Voor eventuele reacties,  
advertenties en mededelingen 
kunt U ons bellen. 
tel: 612040 of 611972 

 

          JOOP BEDANKT! 
 
Zoals velen van U weten, heeft Joop 
Tilbusscher aangegeven, dat hij  
het wat kalmer aan wil doen. 
Hij is uit het bestuur van 
Stichting StadsWeb, maar we willen 
hem niet laten gaan zonder hem te 
bedanken voor al zijn enthousiasme, 
energie en kennis, die hij 
de afgelopen jaren in StadsWeb heeft 
gestoken. 


