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STADSE DAG 2010 
 
Zoals ieder jaar realiseren veel mensen zich niet hoeveel 
voorpret er is bij de voorbereidingen en durven ze zich niet 
op te geven om mee te doen met die groeiende groep  
enthousiaste mensen die jaarlijks weer gezellig vergadert 
en zaken met elkaar bedenkt.  
U kunt zich natuurlijk alvast opgeven voor volgend jaar en 
uw ideeën komen spuien. 
Dit jaar was het motto “TV-Stadt” en de middag begon, na 
de rondgang van Wim Poes, met live Sesamstraat in de 
Voorstraat. Tal van bekende figuren uit dit Programma  
waren aanwezig om de jeugd te vermaken, 
terwijl de ouders en grootouders de groepsfoto’s achter de 
ramen bekeken en herinneringen ophaalden.  
In de Ark waren oude foto’s te zien en kon men even  
schuilen voor de regen. Het was ook dit jaar weer opval-
lend hoeveel oud-inwoners deze dag aangrijpen om hun dorp weer eens te bezoeken en hoeveel nieuwe  
inwoners kwamen kijken om contacten te leggen.  
Er werd geschilderd met rood/gele verf, gekleurd, poppen aangekleed en rond gereden met de Nol 5, een 
super de luxe zeepkist gemaakt door Nol van Gurp. Men kon zijn mening verkondigen in Achterwerk uit de 
kast en informatie en linzensoep krijgen bij de kraam van de zending, kruukplaetjes bij Ria en Martje,  
hamburgers bij Broer en koffie met Stadse Truitjes van Nipius bij de ploeg van Leonie. Rob Philipsen  
trakteerde op gratis popcorn en ijs. Ook Anja was er weer met haar curiosakraam. 
Om 4 uur begon het concert in de NH-kerk van Piet op orgel, Annemarie op panfluit en ons koor 
Soli Deo Gloria dat voor het tweede jaar in vol ornaat aanwezig was. 
Vanwege de voorspelde regen werd de rood/geel-show met playbacken wat ingekort en ruimde het publiek 
met elkaar alles in twintig minuten op en werd daarna de gezamenlijke maaltijd in ‘t Trefpunt genuttigd.  
Jan Joriszn en Aleijd van Putten vatten het afgelopen jaar op het dorp samen in een tweespraak en toen kon 
de zapp-service beginnen. 
De avondploeg had heel wat TV-programma’s op Stad toegesneden en dus zagen we o.a.  
Ontdek je plekje, de rijdende rechter, nu we er toch zijn, toppers van toen, het sport- en gewone journaal, 
tussen kunst en kitsch, een ode aan ons dorp door Koos van Gurp, de reclame voor rood/gele duopenotti en 
als afsluiting Marjon en de hond voor het weer.  
 
Van de gehele dag wordt een DVD gemaakt en u kunt ‘t op Stadsweb lezen als deze klaar is en te koop 

komt. Naast de foto’s op Stadsweb kunt u ook 
nog groepsfoto’s van vroeger op een CD  
bestellen bij Herman Maas (611972). 
 

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 
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 Toch woningbouw op Stad!!!!!!!  
Door Woongoed Flakkee  

 
Onder andere door het verdwijnen van de middenstand, het wegtrekken van jongeren en het verruilen van 
ouderen van hun geboortedorp voor Middelharnis staan de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen in 
het werkgebied van Woongoed Flakkee onder druk.  
Met name speelt dit het sterkst in Stad aan ’t Haringvliet. Woongoed Flakkee is al een lange tijd bezig met 
het ontwikkelen van Stad, in eerste instantie samen met een projectontwikkelaar en nu alleen op de 
Koelhuislocatie. Het plan bestaat uit woningen voor ouderen, ruimte voor fysiotherapie, huisarts,  
gemeenschappelijke ruimte, een pinautomaat en een winkeltje. 
Aan onderzoeksbureau Companen is gevraagd om een analyse van de risico’s van het plan en kansen om de  
vitaliteit binnen Stad te vergroten.  
Het onderzoek is uitgevoerd onder alle 60-plus huishoudens en 7-tal sleutelfiguren.  
  
De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat: 
het realiseren van een complex voor ouderen op de Koelhuislocatie als zeer positief omarmd wordt door de 

60-plus bevolking en ondersteund wordt door het onderzoek van Companen. 
  
Hieronder een aantal belangrijke aanbevelingen uit het rapport.  
  
• Zet in op het bouwen van circa 20 huurwoningen die geschikt zijn voor senioren in Stad. Wensen van  
ouderen hierbij zijn: ruim genoeg (2 slaapkamers), gelijkvloers indien nodig met een lift te bereiken en een 
eigen buitenruimte (tuin of balkon). 
  
• Probeer voorzieningen die er nu zijn te behouden en te versterken door ze zoveel mogelijk te bundelen. 
Ook als er geen woonzorgcomplex op de Koelhuislocatie komt, blijft er behoefte aan een clustering van  
voorzieningen in Stad. 
  
• Realiseer dat het bouwen van nieuwe woningen voor senioren invloed heeft op de ouderencomplexen in de 
van Baron van Brienenstraat en de A. van Bronckhorststraat. Ouderen die hier wonen zullen waarschijnlijk 
verhuizen naar het nieuwe woonzorgcomplex. Dit kan leiden tot leegstand van de huidige seniorenwoningen. 
Dit vraagt om een goed plan voor deze woningen. 
  
• Heb aandacht voor de woonomgeving. Belangrijke voorzieningen zoals de kerk, Het Trefpunt etc. moeten 
vanuit de Koelhuislocatie voor ouderen goed bereikbaar zijn. 
  
Op dit moment is er een werkgroep bezig deze aanbevelingen om te zetten in een serieus plan. 

Binnenkort krijgen alle 60 plussers persoonlijk het uittreksel van het onderzoek.  
 

                      
Oud- en Nieuwfeest op Stad 

 
Diverse burgers van Stad hebben de gemeente 
Middelharnis om toestemming gevraagd een 
groot feest te mogen organiseren tijdens de  
jaarwisseling op Stad. 
Zij zijn uitgenodigd voor een gesprek met de  
diverse ambtenaren en de politie, na afloop was 
iedereen enthousiast. Begin oktober heeft de  
gemeente laten weten alle medewerking te  
kunnen verlenen, omdat zowel de burgemeester 
en wethouders als ook de brandweer er mee  
hebben ingestemd. Deze Stadse burgers zijn nu 
op zoek naar vrijwilligers die hen willen helpen 
om het feest georganiseerd te krijgen.  
Dit feest zal niet plaatsvinden op het strandje! 
Ben je 16 jaar of ouder en wil je graag je  
medewerking verlenen aan het grootste feest van 
de jaarwisseling?! Meld je dan pijlsnel aan! 
Het Feestcomité 
Email: oud-nieuwstad@live.nl 
o.v.v. “feest 2010/2011”, naam, adres, 
tel.nr. & emailadres 

Gezocht 
 

Peuterstad zoekt enthousiaste vrijwilligers, die het leuk 
vinden om een ochtendje(s) te willen meehelpen op de 
peuterspeelzaal! 
Info bij Marja tel:612040 of info@peuterstad.nl 
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Kern  
 

Ik wil het niet over het nieuwe  

kabinet hebben, want ik wil een 

 optimistische column schrijven.  

Ons dorp, dat qua leefbaarheid 

enigszins kansarm genoemd mag 

worden (om te spreken in termen 

van de nieuwe regering), doet het 

goed als het gaat om  

ontwikkelingen en levendigheid. 

Dankzij een doortastende  

woningbouwcoöperatie zullen er 

nieuwe zorgwoningen en  

eerstelijnsinfrastructuur komen en 

dankzij enthousiaste inwoners en 

gemeente is er geld en aandacht 

voor een nieuwe impuls voor het 

Trefpunt. Ook wordt van de  

gemeentelijke herindeling een  

focusbeleid voor de kleine kernen 

verwacht en lijkt de lokale politiek 

zich daarop al voor te bereiden. 

Stad zou daar wel eens een heel 

mooie rol in kunnen gaan spelen. 

Dat zijn zaken die ik vaststel als ik 

om me heen kijk en die ik niet 

verzonnen heb.  

Toch werd mijn vorige column 

enigszins honend ontvangen. Ik 

zou een te rooskleurig beeld van 

de situatie van het dorp schetsen. 

 En daar word ik dan weer een 

beetje droevig van.  

Daarom herhaal ik mijn mening. 

  

Wat is dat toch bij Stadtenaeren 

dat ze optimisme zo krachtig de 

put in willen praten? Is dat angst 

voor vernieuwing? Vrees om  

teleurgesteld te worden? Iedere 

Stadtenaer wil een mooier en  

levensvatbaarder dorp. Maar er 

wordt gesproken in termen die 

doen denken dat Stad een  

dodelijke ziekte heeft. Dorpen 

kunnen niet ziek zijn en al  

helemaal niet dood gaan. Die 

neerslachtige houding dreigt zelfs 

de energie soms uit sommige  

ontwikkelingen te halen en dat 

vind ik heel erg. Heel erg. Kom 

op, mensen! Dit dorp kan veel 

meer dan het lijkt te denken!  

Hou op met doemdenken en zet 

uw schouders onder de  

vernieuwingen. Het heeft  

inderdaad erg lang geduurd, maar 

nu de wind lijkt te draaien voor 

het dorp, moeten we de zeilen 

hijsen. 

Tijd voor de Stadse Verlichting. 

Durf te bruisen! 
Joost 

SNS zoekt oud-leden 
 

Voetbalvereniging SNS uit Stad aan ´t Haringvliet bestaat dit seizoen 
65 jaar. Tijdens dit jubileumseizoen worden tal van activiteiten  
georganiseerd, waar onder een wedstrijd tegen oud-Feyenoord op 
zaterdag 28 mei 2011. 
SNS wil bij deze feestelijkheden zoveel mogelijk oud-leden betrekken. 
Ze beschikt echter lang niet over alle (e-mail) adressen van haar 
oud-leden. Wanneer u kortere of langere tijd geleden lid bent 
 geweest van SNS en u wilt op de hoogte blijven van de 
jubileumactiviteiten geef dan uw (e-mail) adres door via  
elcogurp@hotmail.com of stuur ze op naar Burg. Sterkstraat 7  
3243 AE Stad aan ´t Haringvliet. 
Tevens is de organisatie nog op zoek naar krantenknipsels, foto´s en/
of videobanden uit de geschiedenis van SNS. Graag wil de organisatie 
hiervan een kopie maken, zodat het SNS-archief verder uitgebreid 
kan worden. Wanneer u over dergelijk materiaal beschikt, kunt u dit 
ook melden op bovengenoemde adressen. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Wekelijks lekker een uurtje sporten in de buitenlucht. 
 
Lekker een uurtje sporten in de buitenlucht zonder competitiever-
plichtingen??? Dat is mogelijk op ons dorp bij SNS. 
Op donderdagavond, vanaf 19.30 uur, komt wekelijks een clubje 
mensen bij elkaar om onderling een uurtje te voetballen. 
 De gezelligheid staat hierbij voorop!!! 
Er zijn geen competitieverplichtingen op zaterdag, zodat je deze dag 
aan andere zaken kunt besteden. 
Wij zijn op zoek naar mensen die graag op een ongedwongen manier 
een balletje willen trappen. Het is niet verplicht om elke week  
aanwezig te zijn. Wanneer je er een keer niet bent dit wel graag van 
te voren aangeven. 
Vanaf donderdagavond 19 augustus is iedereen die dit wel leuk lijkt, 
van harte welkom op het terrein van SNS. De eerste 2 maanden kan 
je vrijblijvend (zonder contributieverplichting) op donderdag-avond 
lekker komen sporten. 
 Daarna bedraagt de contributie € 65,= per seizoen  
(nog geen 2 euro per week!!!). 
Voor meer informatie kan je bellen met Elco van Gurp: 06-53770215. 
en op bovengenoemde adressen. 
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Gymnastiekvereniging MH-SD start met peuter- en 

kleutergym bij voldoende belangstelling 
 
Het nieuwe bestuur wil weer starten met peuter-en kleutergym in 
Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet. 
Maandag: peutergym van 16.10 tot 16.45 uur en kleutergym van 
17.00 tot 17.35 uur in Middelharnis. 
Dinsdag:peutergym van 16.10 tot 16.40 uur en kleutergym  
16.55 tot 17.15 uur in Stad aan 't Haringvliet. 
Voor wie? Voor peuters en kleuters in de leeftijd tussen 4 en 5 
jaar, om hen veel en gevarieerd te laten bewegen! Hierdoor leren 
peuters en kleuters waar grenzen liggen en kunnen zij veel bewe-
gingservaring opdoen met telkens nieuwe en uitdagende situaties. 
Verder wil de vereniging weten of er ook voldoende belangstelling 
is voor ouder en kind gym. 
Voor wie? Voor alle kinderen van 1½ tot 4 jaar, die samen met de 
ouder of met opa, oma of oppas bij ons willen gymen.  
De trainster kan niet zoveel kinderen tegelijk in de gaten houden, 
dus er wordt verwacht dat ook de diegene die met het kind  
meekomt een oogje in het zeil houdt. Als begeleider heeft u dan 
ook een leuk uurtje en leert u tevens anderen kennen. 
Heeft u interesse in deze lessen, stuurt u dan een email naar 
monique@mh-sd.nl  of bel 06-10918266. 
Zie voor meer informatie, ook over de lestijden in het nieuwe sei-
zoen, de nieuwe website van gymnastiekvereniging MH-SD 

www.mh-sd.nl 

‘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 

      Auto Diepenhorst 
 

                   Het adres voor een  

                   betrouwbare en betaalbare 

    occasion. 
 

 

 

 

 

Watertoren 27 

3247CL Dirksland  

 

www.autodiepenhorst.nl 

06-47474779 


