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Literair café in het Trefpunt  
In het gerenoveerde Trefpunt te Stad aan ’t Haringvliet organiseren de Reizende Dichters dit jaar vier keer een literair  
café. De eerste heeft als thema: Lente. 
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden: naast diverse reizende dichters leest gastdichteres Catherine van Vliet 
gedichten voor. Tevens is er ruimte voor het open podium, waarbij wie wil een gedicht kan voorlezen.  
Er wordt een powerpoint getoond met kunst van Manouk van Eesteren en een 
filmpje over de vier seizoenen.  
De muzikale intermezzo’s worden verzorgd door Pierre Venant. 
Zowel tijdens de inloop vanaf 14.00 uur als in de pauze zijn er diverse           
consumpties te koop.  
De presentatie van deze   middag is in handen van Herman Maas. 
Het literair café wordt gehouden op zaterdag 29 maart 2014, inloop vanaf 14.00 
uur, aanvang 14.30 uur. 

Petities windmolens overhandigd 

Dinsdagmiddag 18 februari 2014 om kwart voor twee hebben Jerry van 
Bergen en Piet Diepenhorst namens 785  
Stadtenaren het dossier tegen de structuurvisie m.b.t. het plaatsen van 
nieuwe windturbines, overhandigd aan wethouder Tollenaar van de Ge-
meente Goeree-Overflakkee. 
 
Namens 785 Stadtenaren overhandigden zij de definitieve zienswijze en de 
785 getekende petities.De pers was bij het indienen nadrukkelijk aanwezig. 
Op TV Rijnmond is een filmpje te zien. 

Filmavond van het Leespunt. 
 
Op donderdag 27 maart 2014 organiseert het Leespunt weer een filmavond in het Trefpunt. Aanvang 19.30 uur.  
De film is gebaseerd op het boek Argo van Antonio Mendez. 
Teheran, 1979. Een groep islamitische studenten en militanten gijzelt 66 Amerikanen in de VS-ambassade. Zes andere 
Amerikanen, die op dat moment niet in de ambassade zijn, weten onder te duiken. CIA-agent Tony Mendez bedenkt 
een even geniaal als complex reddingsplan: hij probeert de zes als medewerkers van de fictieve sciencefictionfilm ARGO 
Iran uit te krijgen. Het wordt de spectaculairste en spannendste reddingsoperatie van de CIA uit de geschiedenis. 
 
U kunt het boek lenen bij het Leespunt in het Trefpunt op woensdagmiddag (van 13.30 – 16.00 uur) of in de biblio-
theek. Kaarten voor de filmavond kosten € 5,- voor leden van de bibliotheek en € 7,50 voor niet-leden.  
Aanmelden kan via www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/agenda of in het Leespunt. 

Onbeperkt Tapas eten op 28 maart in het Trefpunt. 

 
Op 28 maart organiseert Stichting Ons Trefpunt een gezellige tapasavond. 
Wat zijn tapas? Dat zijn spaanse kleine hapjes en gerechtjes, die je eet als  
borrelhapjes. Door de vele verschillende gerechtjes krijg je dan toch een hele 
maaltijd binnen. 
 
De avond begint om 18.30 uur en het kost 10 euro per persoon. Daarvoor krijgt 
u onbeperkt tapas, één consumptie en koffie of thee plus natuurlijk veel  
gezelligheid. 
De avond gaat alleen door bij 20 of meer opgaven. Het is dus zaak, dat u zich 

van te voren opgeeft. Dat kan tot 25 maart bij Leen Leune Tel: 663657 of Greet 

Maas Tel:611972. Het kan ook per e-mail: leenleune@gmail.com 
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Activiteitenagenda voor april, mei en juni 
 

Deze agenda is een beknopte weergave van onze activiteiten. Meer informatie via facebook, de posters in 
het dorp, of stuur ons een mail. 
 
 
27-03 film “Argo” In samenwerking met het Leespunt wordt de film “Argo” vertoond. De deur gaat 

om 19. 30 uur open, leden van de bibliotheek betalen 5 euro, voor niet-leden is 
de toegangsprijs 7,50.  

 
28- 03 Tapas maaltijd Om 18.30 uur gaat de zaal open, aanvang maaltijd om 19.00. Inschrijven kan tot 

25 maart, tel. nummer 663659 of 612999. Deelnemers betalen 10 euro. 
 
07-04  Sporten Freerunning en stoeien. Voor kinderen vanaf 6 jaar, in de gymzaal in de Kolf van 

Oisterwijkstraat. Van 15.30 tot 16.30 uur, onder leiding van Sportteam GO.    
Gratis entree. 

 
10-04 Breien en Beppen Gezellige avond voor iedereen die graag creatief bezig is, neem je eigen (brei)

werk mee. De deur is om 19.30 uur open. Let op: zie de andere aankondigingen 
voor Breien en Beppen onder aan deze pagina. 

 
16-04 Knutselen kinderen Een middag voor kinderen vanaf 4 jaar, van 14.00 tot 15.30 uur. We gaan iets 

leuks maken, voor vaderdag en moederdag. Omdat het een paar dagen voor   
Pasen is, is er ook een mini-speurtocht… zouden er eieren te vinden zijn?? 

 
17-04 Workshop Pasen Een leuke workshop met als thema “Pasen” onder leiding van Pieternella   

Arensman, bekend van “de Knusse Schuur”. We Starten om 19.30 uur, om 19.15 
is de zaal open. Kosten voor deze workshop zijn 20 euro. U kunt zich opgeven bij 
Pieternella, telefoonnummer: 06-30051354. Indien mogelijk, zelf een         
snoeischaar meenemen. 

 

 
 
11-06 buitenspeeldag Ook dit jaar gaan we weer een gezellige buitenspeeldag organiseren. Later ma-

ken we via de poster de locatie bekend. Deelnemen is gratis. 
 

 

 
Vaste activiteiten 

 
Handwerken en gymmen Iedere maandag is er in het Trefpunt een gezellige middag, waar ouderen bij el-

kaar komen. Deze activiteit wordt georganiseerd door de stichting Fier, en er 
zijn geen kosten aan verbonden. Van 13.30 tot 16.30 uur, komt u gerust eens 
langs. 

 

 

 16-05 Bingo  Een gezellige Stadse Bingo! Voor alle leeftij-
den. De zaal gaat om 19.15 uur open, de Bingo start om 
19.30 uur. 

23-05 Bingo 10+  Een Bingo, speciaal voor de jeugd, leeftijd 
vanaf 10+. Bingokaartjes zijn te koop per rondje. Leuke 
prijzen te winnen! 

 Breien en Beppen 
Het is erg gezellig tijdens de avonden Breien en Beppen! Daar-
om zijn er wat meer avonden ingepland, u kunt de volgende 
datums noteren in uw agenda: 27 maart, 10 april, 24 april,  
8 mei, 5 juni en 19 juni. 

 Koffieochtend 

Iedere dinsdagochtend een gezellige koffieochtend. Kom 
eens langs, U kunt van 10 tot 12 uur bij ons binnenlopen. 
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30051354. Indien mogelijk, zelf een         

Biljartclub Iedere woensdagavond kunt vanaf 19.30 binnenlopen om te darten, kaarten of 
biljarten. Koffie, thee en andere consumpties zijn te koop aan het buffet. 

 

 
 

Thee en Siroop Elke 2e woensdag van de maand en laatste dinsdag van de maand is er een thee en si-
roop ochtend. Speciaal voor kinderen van 0 -2,5 jaar en hun ouders en/ of grootouders. 
Oudere broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom. De kinderen kunnen spelen met 
elkaar, en met het aanwezige speelmateriaal. Het is een “vrije-inloop” ochtend, ouders 
kunnen ervaringen uitwisselen en soms zal er een deskundige uitgenodigd worden, om 
over een bepaald thema te praten. Van 10.00 tot 12.00 uur. Zie ook de facebookpagina 
van Thee en Siroop. 

 
Zelf een leuk idee voor een activiteit en wilt u organiseren? Vind u het leuk om uzelf als vrijwilliger in te zetten bij een van 
bovenstaande activiteiten? U bent van harte welkom! Neem geheel vrijblijvend contact op voor meer informatie. 
 
U kunt het Trefpunt ook huren voor feesten of andere activiteiten. Op www.stadaantharingvliet.nl kunt u informatie vinden 
over verhuur. 
 

Tot ziens bij een van onze activiteiten!  
Namens de vrijwilligers van het Trefpunt. 

 
Contactadres;   Anneke Zuydijk Vrouwtjesweg 45,  3243AW Stad aan ’Haringvliet,  Tel.  0187 612999   E-Mail  stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl 

 

Tulpentocht 2014  
Op zaterdag 19 april 2014 komt weer een deel van de Tulpen Wandeltocht door ons dorp. Net als de twee vorige 

jaren willen we hen weer op de Kaai ontvangen met een pannenkoekenkraam bij de trap bij de sluis. 

Het grootste deel van de mensen zal tussen 12 en 14 uur ons dorp passeren. We hebben al heel wat dorpsgenoten die 

willen helpen bakken maar we zoeken nog mensen die willen helpen uitdelen, muziek willen maken of iets anders 

doen om onze gasten te verrassen en ons dorp positief op de kaart te zetten. 

Wilt u helpen dan kunt u zich opgeven bij Herman Maas, telefoon: 611972 

 

Het Trefpunt nog veiliger voor bezoekers 

De notaris heeft beslist: Stichting Het Trefpunt uit Stad aan 't Haringvliet ontvangt van BeCare uit Middelharnis de 

gratis AED. 

"Het Trefpunt heeft ons het meest overtuigd van de noodzaak van het ontvangen van de AED en Het Trefpunt is de 

'huiskamer' van Stad. Gefeliciteerd! Tijdens de basis AED- en reanimatietraining die jullie vrijwilligers gaan volgen 

wordt de AED overgedragen aan het bestuur." 

Meer nieuws en foto’s volgen na de overhandiging 

 

Gedichten Jolanda Holleman in Tearoom Bakkerij Bienefelt  
De hele maand maart 2014 zijn er gedichten te lezen van Reizend Dichter Jolanda Holleman uit Stad aan ‘t Haring-

vliet. Jolanda heeft een brede interesse en een fijngevoelig observatievermogen. Die combinatie zie je terug in haar 

gedichten. Voor deze expositie is gekozen voor natuurgedichten en teksten over kleine sprankelmomenten uit het 

leven. Herkenbaar. Veelkleurig en warm. Vanuit het hart. 

 
Haar gedichten zijn te lezen op dinsdag t/m zaterdag tijdens de openingstijden van de Tearoom van Bakkerij       

Bienefelt aan het Beneden Zandpad te Middelharnis. Welkom! 

 Speelotheek 

Elke donderdag van 18.00 – 19.00 en elke vrijdagmiddag van 13.30 – 16.30 is 
de Speelotheek geopend. U kunt tegen een vergoeding speelgoed of spelletjes 
lenen. U kunt vrijblijvend langskomen om het aanbod te bekijken. 
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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 


