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Huttenfeest 2013  
In de laatste week van de zomervakantie was het weer voor de derde keer huttenfeest in het dorp.  

Het thema dit jaar was Piraten en Prinsessen. 

 

Op donderdagochtend om 09.00 uur ging het van start met het brengen van het 
hout door een vrachtwagen. Een aantal vrijwilligers heeft het hout verdeeld in 
stapels. En om 10.0 uur was het dan zo ver. 
De kinderen zijn heel enthousiast gaan bouwen aan hun hutten en voor degene 
die niet wilden bouwen was er de mogelijkheid om te knutselen. Er konden  
piratenzwaarden, toverstafjes en capes versierd worden.  
Ook werd er geschminkt waar vooral de meisjes gebruik van maakten. 
 
Tussen de middag kregen de kinderen en vrijwilligers broodjes met knakworst. 

 
's Middags ging het bouwen en 
knutselen weer verder. De kinderen 
waren niet te stoppen maar om 
17.00 uur hebben we de dag  
afgesloten. 
Vrijdag om 13.00 uur ging het  
huttenfeest weer verder en kwam 
SportTeam GO om met alle  
kinderen een puzzeltocht door het 
dorp te doen. De kinderen moesten  
opdrachten uitvoeren en kregen 
dan een beloning die mee terugge-
bracht moest worden naar het huttendorp. 
Het was een gezellige puzzeltocht maar mede door het warme weer vonden de 
kinderen het wel vermoeiend. 
Vrijdagavond hebben we met alle kinderen, ouders en vrijwilligers als afsluiting 
de barbeque aangestoken en gezellig met z’n allen gegeten. En uiteraard ook 
nog een kampvuur gemaakt met het hout van de hutten. 
Het was weer een zeer geslaagd feest en het thema voor volgend jaar houden 
we nog even geheim!!! 
 
Dank aan alle vrijwilligers en iedereen die heeft meegeholpen om dit feest tot 

een echt feest te maken! 

Buurtpreventieteam Stad aan ’t Haringvliet  

 
Beste inwoners van ons dorp, 
De afgelopen winter hebben een aantal bewoners op doordeweekse avonden in  
groepjes van twee een ronde door het dorp gelopen om op een aantal zaken te  
letten. 
 
We denken daarbij aan onverlichte huizen, niet afgesloten deuren en fietsen, open ramen boven een vuilcontainer  
waardoor iemand gemakkelijk binnen kan komen, maar ook letten we op kapotte lantaarnpalen, gevaarlijke situaties en 
verdachte auto’s en personen. 
Een ronde duurt maximaal één uur en het tijdstip en de route bepaal je samen met je medeloper. 
Dit jaar beginnen we weer op 1 oktober 2013 en we zoeken nog een aantal vrijwilligers voor ons team.  
Denkt u erover, dan kunt u zich bij mij opgeven om mee te doen of om op proef een keer mee te lopen.  
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. U beslist zelf hoe vaak u wilt lopen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Herman Maas 
coördinator buurtpreventie Stad aan ’t Haringvliet 
Tel: 611972 
Mail: herman_greet@hetnet.nl 
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Opening vernieuwde Trefpunt  
Vrijdagmiddag 20 september 2013 was het zo 

ver. Na een ingrijpende verbouwing werd het 

Trefpunt officieel weer in gebruik genomen.  

 

Iedereen, die op wat voor manier had meegewerkt aan 
de totstandkoming van deze spectaculaire verbetering, 
was uitgenodigd om de opening bij te wonen. 
Onze hoofdsponsoren -het VSB-fonds en het  
Oranje-fonds- konden jammer genoeg niet aanwezig 
zijn, maar Rob Philipsen gelukkig wel.  
De gemeente Goeree-Overflakkee was zelfs met 5 
mensen vertegenwoordigd. 
En dan waren er natuurlijk al die harde werkers, die, 
ieder op zijn eigen wijze, hadden meegeholpen bij de 
verbouwing. Jammer was, dat degeen, die het  
aller-hardst gewerkt had niet aanwezig kon zijn en we 
hem dus niet persoonlijk konden bedanken. 
Omdat wethouder Trouwborst nog naar een andere 
bijeenkomst moest, zette hij al om 10 over 4 de schaar 
in het lint, dat voor de keuken gespannen was.  
Niet iedereen was toen al aanwezig, maar de keuken 
was daardoor officieel geopend. 
Er waren drankjes en er waren hapjes en het was erg 
gezellig. Stad werd erg geprezen, omdat we zelf deze 
verbouwing voor elkaar gekregen hadden en we ook 
het geld ervoor hadden weten te bemachtigen.  
Wethouder de Jong vond ons een voorbeeld voor  
andere dorpen. 
En toen kwam ook nog een afvaardiging van de  
Rabobank. Zij kwamen met een grote doos, waarin 25 
poloshirts zaten met op de voorkant het logo van de 
Rabobank en op de achterkant Stichting Ons Trefpunt. 
De vrijwilligers zijn nu voortaan goed herkenbaar. 
Aan een lange periode van hard werken is nu een eind 
gekomen en het resultaat mag er wezen.  
Het Trefpunt heeft een heel ander aanzicht gekregen 
en we hopen dan ook, dat er veel gebruik van gemaakt 
zal worden. 

Afscheid juf Marja  
 

Donderdag 18 juli 2013 nam juf Marja na 27 jaar op een  

feestelijke manier afscheid van peuterspeelzaal 

“Peuterstad” en haar peuters.  

Het zomerse weer was heerlijk voor de festiviteiten die waren 
georganiseerd door de ouderraad (Klazina, Sandra, Rianne en 
Michelle). 
’s Morgens werd de juf opgehaald door haar peuters met de  
huifkar met paarden ervoor van Manege Oostmoer.  
Na een rondje door Stad te hebben gereden kwamen ze bij de 
peuterspeelzaal aan, waarna er limonade gedronken werd met 
een rood of geel cakeje erbij. Daarna ging het feest buiten  
verder. Er was een springkussen met glijbaan, er was een  
grabbelton en de peuters konden zich laten schminken door Lily 
als vlinder, poes en zelfs tijgers werden er gezien.  
Uiteraard werden ook de tractors en autootjes uit de schuur  
gehaald. 
Bij een afscheid horen cadeautjes en Marja werd vreselijk  
verwend. De peuters hadden ook mooie tekeningen, schilderijen 
of plakwerkjes gemaakt die samengevoegd waren tot een  
prachtig boekwerk. Tot slot werden er door de kinderen  
ballonnen opgelaten met een retourkaartje eraan.  
Sommige kinderen hadden hier trouwens wel moeite mee en het 
kostte de moeders enige moeite om de peuters duidelijk te  
maken dat je die mooie ballon echt moest loslaten! 
’s Middags was er een afscheidsborrel.  
Het officiële afscheidswoordje, met niets dan lovende woorden, 
werd gedaan door mw. Anne Verheij van Stichting Fier 
(voorheen Peutereiland). 
 
Dankzij de  
ouderraad die  
zowel de  
activiteiten voor 
de peuters als de 
afscheidsborrel 
heeft verzorgd is 
het voor Marja een 
onvergetelijke dag 
geworden. 

 

Vrijdag 13 december van 16.00-21.00 uur “Kerstmarkt”   

in het Trefpunt!! 

 

Stad kent veel creatieve en actieve mensen die muziek en 
 gedichten maken, handwerken, knutselen, kaarten, kerststukjes 
en jam maken, koken, bakken , schilderen, bloemschikken en 
timmeren. Een aantal toont en verkoopt hun producten aan of 
voor hun huis, anderen via via of op beurzen, in de schuur op de 
Kaai en op exposities. Ook hebben we nog steeds verenigingen 
die zich wel eens willen presenteren of hun kas spekken met de 
verkoop van stroopwafels, pannenkoeken, patat enz. 
Op vrijdag 13 december willen we van 16 tot 21 uur een  
kerstmarkt organiseren in het Trefpunt. Iedereen kan zich voor  
5 euro inschrijven voor een tafel in de grote of kleine zaal en 
daar zijn of haar spullen etaleren en verkopen. Nu het Trefpunt 
een nieuwe keuken heeft kan er ook gekookt en gebakken  
worden en vragen we verenigingen zich op te geven als zij die 
dag iets eetbaars of wat anders willen verkopen en proberen dat 
dan op elkaar af te stemmen. 
Mensen die muziek willen maken, zingen of gedichten  
voordragen zijn natuurlijk ook welkom. 
We hopen op een grote opkomst, Pieternella Arensman en  
Herman Maas. 
Opgeven kan bij Herman Maas, Molendijk 4, tel:611972 en 

mail:herman_greet@hetnet.nl 
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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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Activiteitenagenda Trefpunt 
 

11 oktober Herfstbingo!!  

U kunt vanaf 19.30 uur binnenlopen, we starten om 20.00 uur met de  
bingo.  
16-10-2013 Breien en beppen  
Creatieve avond vanaf 19.30 uur. Breng brei-, haak-, borduurwerk of een 
andere hobby mee.  
25-10-2013 Jeugdinloop  
Leeftijd 10+ van 19.00 tot 21.30 uur. Het thema van deze avond is  
Halloween ... (griezelen ... !!!)  
15-11-2013 Hollandse maaltijd  
Vanaf 17.30 uur kunt aanschuiven voor een Hollandse maaltijd.  
Het menu voor deze avond is nog niet helemaal bekend, hierover later 
meer via de posters en facebook.  
Kosten voor deze avond: € 7,50 inclusief 2 consumpties.  
23-11-2013 AankomstSinterklaas 

Zie elders op deze pagina 
11-12-2013 Kerstmiddag  
Voor de kinderen vanaf 4 jaar. Een gezellige middag met als thema Kerst. 
We starten om 14.00 uur tot 15.30 uur.  
 

Vaste activiteiten 

Maandagmiddag "Meer Bewegen Voor Ouderen" van 15.30 tot 16.00 uur. 
Iedere dinsdagmorgen koffieochtend van 10.00—12 uur. 
Woensdagmiddag bibliotheek van 13.30 tot 16.00 uur. 
Iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur biljarten, darten en kaarten. 
Elke donderdag van 18.00-19.00 uur Speelotheek en  
elke vrijdagmiddag van 13.30-16.30 uur Speelotheek. 
Verder is er elke 2e en laatste woensdag van de maand de  
thee- en siroopochtend. Een speelgroep voor kinderen van 0-2,5 jaar met  
hun ouders/ grootouders en evt. oudere kinderen. Van 10.00 tot 12.00 uur. 
 
We zoeken voor diverse activiteiten en het bestuur nog enthousiaste  
vrijwilligers, neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie. 
Naast de activiteiten in de agenda kunt u ook de de evenementen bekijken  
via facebook/hyves. 
 
Hallo jongens, meisjes van Stad aan het Haringvliet, 

 
Vanaf november dit jaar zijn mijn Pieten en ik weer in Nederland, natuurlijk 
slaan wij dan een bezoekje aan Stad aan het Haringvliet niet over. 
Op zaterdag 23 november om 14:00 zullen wij met de boot aankomen in  
de oude haven, daarvandaan lopen we over het dorp naar het Trefpunt om 
daar vanaf 15:00 een leuk sinterklaasfeest te vieren. 
Ik zou het heel leuk vinden als jullie tijdens het feest een liedje komen  
zingen, maar je mag natuurlijk ook een leuk verhaaltje vertellen,  
een trucje laten zien, of een klein dansje doen. 
Ik kan niet wachten om jullie allemaal weer te zien. 
 
Met vriendelijke groetjes, 

Sinterklaas   

 
Wanneer:                            zaterdag 23 november 2013 
Aankomst Haven:                 14:00 
Begin feest trefpunt:             15:00 
Kosten per kaartje*:             €2,50 voorverkoop, €3,- normale verkoop   
start kaartverkoop:               vrijdag 8 november 
Verkoopadressen: D. Visser Burg. Sterkstraat 19, C. Durinck Molendijk 40 of  
in de speelotheek  
*OP=OP, ouders hebben geen kaartje nodig, kinderen zonder kaartje  
mogen naar binnen. Cadeautje na afloop alleen op vertoon van kaartje. 
De voorverkoop loopt van 08-11-'13 tot 18-11-'13 na 18-11-'13 begint de normale 
verkoop. 

Maandagmiddag  
gymnastiek voor ouderen.  
 
Het heet "Meer Bewegen 

Voor Ouderen" en vindt 

plaats in het Trefpunt van 

half vier tot vier uur. 

Het is nuttig, vooral als je 
wat ouder wordt, om de 

spieren en gewrichten zo 

soepel mogelijk te houden 

en daar werkt deze  
gymnastiek aan mee.  

Er is nog plaats in de  

grote zaal van het  

Trefpunt voor meer  
deelnemers, dus kom  

gerust eens een kijkje  

nemen of het ook iets voor 

u is. En als u mee wilt doen, 
zo veel te beter. 

 

U bent van harte welkom! 


