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Een prachtige Stadse Dag 2008 
Door Wim van Ham 

 

Natuurlijk speelde het weer een belangrijke rol bij de Stadse Dag van zaterdag 30 augustus 2008. 

Eindelijk na al die natte en kille dagen was de zomer er weer, kon zo een prachtige Stadse Dag 

beginnen met het versieren van de Voorstraat. Overal hingen ballonnen en was er groot gekleurd 

doek over de breedte van de Voorstraat gespannen, alles in de Stadse kleuren: geel en rood. 

Achter de ramen hingen foto's van oude feesten in ons Dorp of speciale gebeurtenissen waar iets 

te vieren viel. Deze foto's trokken veel bekijks net zoals de boordjes met oudere Stadtenaren die 

nu in niet meer op het Dorp wonen. 

Er waren allerlei kramen: Ballengooi tent, een Waarzegster, het Schandblok, de Kop van Jut en 

natuurlijk kramen waar je wat kon eten en drinken. Ook een kraam met Stadse Dag postzegels 

en kaarten van ons dorp. Voor de Ark was er de verkoping van pompoenen en kalebassen en 

stonden de mensen van de Bolder met pannenkoeken en allerlei waar. Ook de Zendingscommissie 

had een kraam daar. 

Midden in de Voorstraat was een circuspiste ge-

maakt waar de hele middag plaatselijke artiesten 

optraden. Vooral jeugdige artiesten traden op van 

alle leeftijden en dat maakte dat het een groot 

feest werd. 

Er was een uitgebreid programma: zo waren er dia-

bolokunstenaars, een fakir, sterke mannen, voet-

balartiesten, een goochelaar, clowns die allerlei 

trucs deden, er was een wilde tijger, een buikspre-

ker, ballet en een optreden met een echt paard 

waar kunstjes op en mee gedaan werden. Wat niet 

vergeten mag worden de gedresseerde hond die 

door hoepels sprong. 

Deze voorstellingen trokken veel publiek want de 

optredens waren goed en amusant. 

Ook waren er veel grote clowns die met allerlei acts 

het straatbeeld opfleurden met hun komische act, zo was er een clown die droog viste. Ook was 

er een kroelkunstenaar en kon je katjes in het donker knijpen... 

Er werd druk gefotografeerd en gefilmd, sommige beelden staan al in het fotoboek van Stadsweb 

zodat U nog wat kunt nagenieten. 

Het geheel werd omlijst door passende circusmuziek en een echt draaiorgel, de kleine Victoria, 

met een echt draaiorgelman erbij. Ook werden weer heel wat oud inwoners van Stad gezien die 

deze dag gekomen waren. In de Ark was het goed vol; met elkaar naar de mooie oude en vooral 

ook nieuwe beelden foto's kijken blijft een belevenis! 

Aan het eind van de middag verhuisde de Stadse Dag naar het veld van SNS waar tot een uur of 

11 een gezellige barbecue plaats vond. Het was een echt zomerse avond die onder het genot van 

lekker eten en drinken en vooral veel met elkaar praten, een mooi slot vormde van deze dag. 

Een dag waar veel mensen betrokken waren bij de organisatie en ook alle op en afruimklussen die 

hierbij nodig zijn. Zo maakten veel handen dat ons Dorpsfeest een zeer geslaagde dag  was. 

 

Daarom: bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan een prachtige Stadse Droog Vermaek.  
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Meer foto’s vindt u in het fotoboek 

van StadsWeb. 

 

 

   www.stadaantharingvliet.nl 
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Vakantie 
De vakantie loopt op zijn eind. De 

meeste Nederlanders zullen zeg-

gen dat we niet echt een zomer 

hebben gehad, zoveel hemelwater 

hebben we gezien. Bent u nog 

weggeweest, of gaat u nog snel in 

deze laatste dagen? Is het u dan 

wel eens opgevallen wat wij auto-

mobilisten allemaal doen in de au-

to? 

Ik zou alleen al voor het gluren 

naar automobilisten met hun ne-

venactiviteiten op de snelweg naar 

de zon een daagje met "pech" 

langs de weg willen staan. Natuur-

lijk kun je er feilloos uithalen wie 

er ruzie heeft en het waarom is 

soms ook niet zo moeilijk te ra-

den, zeker niet bij de overduidelij-

ke afwezigheid van de pratende 

routeplanner. Ook blijven we mas-

saal gebruik maken van onze tele-

foons tijdens het rijden, want va-

kantie is natuurlijk geen vakantie 

als we er niet live over op kunnen 

scheppen! De eventuele bon wordt 

dan weliswaar met veel gemopper 

en gescheld voor lief genomen. U 

was immers gewaarschuwd! 

En doet u ook mee met die hele 

gore en vreemde gewoonte om als 

bijrijder de voeten op het dash-

board te leggen??? Ten eerste wil 

ik niet (en niet alleen ik) weten 

wat er onder u voet leeft ten twee-

de is het levensgevaarlijk. Stel de 

bestuurder moet een noodstop 

maken of botst ergens tegen aan, 

nou bedenk zelf maar wat de con-

sequenties zouden kunnen zijn. 

Maar goed de caravan kan weer in 

de stalling, de tent na wat schoon-

maakwerk weer op de vliering, 

foto's worden na veel wikken en 

wegen op de USB gezet en nooit 

meer bekeken en als u nog ouder-

wets filmrolletjes volschiet, tja dan 

zijn ze waarschijnlijk over een jaar 

nog niet ingeplakt. We zullen in 

gedachten toch weer een jaar op 

deze vakantie moeten teren. 

Volgend jaar boeken we massaal 

lekker vroeg een all-in naar Tur-

kije. Lekker goedkoop en zeker 

weten zonneschijn! Doe mij alleen 

1 plezier als u op weg bent naar 

het vliegveld, houdt dan u voetjes 

op de vloer. 

 
Sundaygirl 

"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. 



Pagina  4 Stadsplein Najaar 2008 

Proef met pontje van Stad naar Tiengemeten afgelopen 

 
De vaarverbinding tussen Stad aan ’t Haringvliet en Tiengemeten is een groot succes geweest. 

Vele mensen hebben genoten 

van de vaartocht van ongeveer 

drie kwartier. 

 

Nog steeds bellen er mensen, die 

nog mee willen en die moeten we 

helaas teleurstellen. We hopen, 

dat er volgend jaar een herkan-

sing komt voor deze mensen. De 

officiële evaluatie aan de hand van 

de formulieren moet nog plaats 

vinden en dat zullen we U later 

berichten. 

"Stichting Stadsweb" bedankt ie-

dereen, die heeft meegewerkt om 

dit succes te bereiken. 

De JOP mot weg 
 

Noe hak weer hoore zaage dat de JOP (Jongere Ontmoetings 

Plekkie) aak weer weg mot, hut mot toch niet gekker worre mit 

die gastun uut Meneerse. Mar tis netuurluk geen nieuws sinds 

Stad bie Meneerse gekomme is ken dur niks, lees mar verdur. 

Hut Trefpunt mit meubulaar un geschienk an de Stadse maasun 

kwam driehoendurd gulden tekort voor nog wat spullen. De ge-

meente Stad nam geen besluut want we gienge over naer Me-

neerse. Van de gemeente Meneese konde ze dat geld niet kriege 

mar LEENE. Vraegie weete jeulle hoeveul Stadse centen dur in de 

Staver gepompt binne. 

De voetbal most hardnodig un tweede veld ha, Meneerse gaf niet 

tuus. Toen dochte ze dat handig op te lossen deur te zaagen as 

jeulle an groend kennne komme zurge wielle voor de rest. De 

voetbal kon an de groend komme deur medewaarking van de 

kaareke. Toen wouwe ze nog terug krawe, mar gelokkug stieng 

hut op pepier. Mit pien in 't harte moste ze toen wel. Mar bie de 

bouw van de kleedhokkies ha ze dur gram weer gehaeld de voet-

bal most veul zaalf doen. 

Kiek ik ha niks mit sport, mar hut mot tur wel weeze, mar hoe-

veul van oens geld mot ter noe weer gepompt worre in velden in 

Meneerse omdat tur twee cluppies binne die zonodug apart mot-

te. Jae in hut wordt nog gekkur Flakkee schrieft weer un zaetur-

dag elftal in. 

Kiek as ik aak nog mot gaen schrieve over de huuzen die ze hier 

hadde motte bouwe om hut durp leefbaer te houwen, dan kenk 

daer alleen al un boek ovur vol schrieve, laek dat mar niet doen. 

Voor haest allus mot je naer Meneerse, daer wordt hut steeds 

drukker dus mag je mar bepaarkt parkeere. In hut duurt mar effe 

of je mot betaele om je heilege koeje effe neer te zettun. 

Dur was un paer jaer geleje un kiekies tentoonstellieng in hut 

Trefpunt. Die hiette Stad vroegur in noe. Ik bin daer weeze kiekke 

in kwam daer un are ouwe Stadtenaer tegun die zei "tis mooi op-

gezet mar wat is tur arus dan op de kiekies van vroegur in noe?" 

Kiek laek hut mar plat zaage degene die vroegur geraakt ha daer 

mag je noe nie meer van raake. Die vroegur gezope ha daer mag 

je noe niet meer van drienke. Behalve in Meneerse daer mag je 

niet meer mit de heilege koeje ovur de kaaje want dan stoor je de 

drienkers. Terwijl toch bekend is dat je hersuncellen hiervan of-

staareve. 

Kiek ik dienk dat tur un spraekverwarrieng is, op Stad dienke ze 

dat JOP staet voor Jongere Ontmoetings Plekkie mar in Meneerse 

dienke ze dat dat staet voor Jacht Op Pubers. 

Zou dur iemand op Stad weeze die ze ant verstand ken brienge in 

Meneerse waer JOP voor staet, ik dienk hut niet mit al die drank. 

Allemaele mar weer de groete van Jan van 't Hoekie 

 

 

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 

‘t Vogelnest 

 
 CAMPING EN STACARAVANHANDEL 
 
           Familie D. Vogelaar 
          Oostmoerse scheidweg 2 
          3243 LD Stad aan’t Haringvliet 
          Telefoon (0187)-611252 
          Fax (0187)-612624 
          bgg: 06-53204887 / 06–10124686 
          www.campinghetvogelnest.nl 


