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Huttenfeest 2014 
 

Donderdag 28 en vrijdag 29 augustus was het weer zover. Het jaarlijkse hutten-
feest in ons Stadse bosje. Het thema dit jaar was survival.  Donderdag  vanaf 
10:00 uur werd er weer fanatiek gebouwd aan de mooie hutten door de kinderen 
met hulp van een groep vrijwilligers. In de tent was er ook weer gelegenheid om 

te knutselen. Tussen de middag hebben we lekker gesnoept van broodjes met 

knakworst en erna ging iedereen weer snel aan de slag. Aan het eind van de  
middag was er weer een prachtig huttendorp ontstaan. De hutten werden zelfs ingericht met stoeltjes,  tafeltje, een 
aanrecht en afgemaakt met kapstokken en zelf geknutselde gordijntjes, behang en vlaggetjes. Wat hebben we geluk 
gehad met het weer. Toen alle kinderen naar huis waren ging het heel hard waaien en niet veel later kwam er een  
flinke bui. We moesten de tent met 4 man sterk vast houden, om te voorkomen dat deze de lucht in vloog.  
Dag 2 kwam Sport Team GO ons versterken. Ze hadden een stoere survival zeskamp georganiseerd. In  6 groepen zijn 
we allerlei survival spellen gaan doen. Er was onder andere een bootrace, een ravijnenparcours, een survival vragen 

estafette en in de gymzaal was ook een heel survival parcours uitgezet. Het is ieder jaar weer een fijne samenwerking. 
Na de zeskamp zijn de kinderen nog in de hutten gaan spelen. Vervolgens zijn we met een groep van ongeveer 80  
personen gaan barbecueën. De kinderen mochten in de hutten eten en na het eten moesten de hutten dan toch echt 
gesloopt gaan worden. Veel kinderen vinden het niet zo leuk om hun hut kapot te zien gaan, maar de manier waarop 

maakt het weer goed. Samen met sterke vaders en een shovel wordt alles naar de stookplaats gebracht. De kinderen 
vinden het reuze interessant om dit van een afstand te bekijken. En toen het vreugdevuur even later werd aangestoken 

was iedereen de teleurstelling om zijn of haar hut al lang vergeten.  Dit jaar  

hadden we zelfs een gezellig muziekje bij het kampvuur en in een klein vuurtje 
hebben we lekkere marshmallows gemaakt. Dit alles bracht een gezellige sfeer. 
Ook dag 2 was een droge en zelfs zonnige dag. Alles bij elkaar maakte het tot een 
geweldig feest. 
We willen iedereen die dit feest mede hebben mogelijk gemaakt weer hartelijk  
bedanken. Zonder de hulp van velen zou dit feest niet zo gevierd kunnen worden.  
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Lang verwacht en stil gezwegen 

Nooit gedacht en toch gekregen 
 
Al vele jaren weten we van de plannen om op het  
koelhuisterrein een woonzorgcomplex te bouwen.  

Maar telkens waren er omstandigheden, waardoor de bouw 
nog niet kon beginnen. 
 
Sommige mensen geloofden er niet meer in en dachten, dat dit 
woningbouwproject niet meer door zou gaan. 
Maar wachten wordt beloond, want u zult het niet geloven, maar 
op 11 september aanstaande zal de eerste paal voor dit  

levensloopbestendige appartementencomplex geslagen gaan wor-

den.  
Laat iedereen die middag naar de Molendijk komen,  
zodat we met z’n allen kunnen juichen bij het slaan van  
die langverwachte paal. 
 
Houd StadsWeb in de gaten voor de juiste tijd. 

 

Burendag 2014 
 

Op 27 september is het weer buren dag in  
Stad aan ‘t Haringvliet. 
Omdat ons dorp niet zo groot is zijn we eigenlijk allemaal 
buren van elkaar. 
 
Daarom nodigt de Stichting Ons Trefpunt u allemaal uit om bij en 

in het Trefpunt burendag te komen vieren. 
De bedoeling is dat we ‘s middags van 14.00 uur tot 17.00 uur de 
buitenboel gaan opknappen. 
U moet hierbij denken aan schilderen van de nieuwe tuintafel,  
het terras opknappen, schoonmaken en als dat gebeurd is,  
is binnen ook nog genoeg schoonmaakwerk te doen. 

Dit alles natuurlijk onder het genot van een “bakkie” met iets  

lekkers erbij. 
Om 5 uur is er dan een drankje en een hapje  en daarna kan  
ieder zijn zelf meegebrachte etenswaren opeten en uitdelen  
tijdens de “stikzakmaaltijd”. 
Het is altijd weer een verrassing wat anderen klaargemaakt  
hebben, bovendien is het leuk om anderen te laten proeven van 
jouw eigen kookkunst. 

We hopen op mooi weer zodat we ook buiten kunnen eten en  
anders doen we het gewoon binnen. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
U bent ALLLEMAAL van harte welkom in het Trefpunt!!!!!! 

 

Gevraagd 

 
Stiching Ons Trefpunt heeft helaas op dit moment maar 

drie bestuursleden. De Stichting is dus dringend op zoek 

naar vrijwilligers die de functie van bestuurslid op zich  

willen nemen.  

 

Oranjevereniging Koningin Beatrix zoekt enthousias-

te mensen die zich in willen zetten om van  Koningsdag een 

geweldig dorpsfeest te maken.  Laten we er met zijn allen 

voor zorgen dat dit evenement niet verdwijnt!!! 

 

Stichting StadsWeb zou het leuk vinden om af en toe  

verhalen over Stadse gebeurtenissen te ontvangen. Heb je 

iets leuks meegemaakt en wil je dit delen, schroom dan niet 

om het aan Stichting StadsWeb te sturen. Ook als je iets te 

vertellen hebt aan de Stadse bevolking, bv geboorte of een 

bedankje. Foto’s zijn ook welkom.  

Stichting StadsWeb houdt zich het recht voor om ingekomen 

stukken te weigeren. U kunt ze sturen naar 

 info@stadaantharingvliet.nl of afgeven op Molendijk 4. 



Je droomhuis bouwen op Stad? 
Wilt u binnen twee jaar een nieuw huis op Stad kopen, laat het ons dan weten via stadsoverleg@gmail.com. 
Als we een groep mensen hebben die serieus belangstelling hebben voor een nieuwe woning in Stad, willen we actie       
ondernemen om uw droom te verwezenlijken.  

 
We kunnen dan als Stadsoverleg in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee 
en andere betrokkenen kijken wat er mogelijk is. 
Bij voldoende belangstelling willen we een speciale bijeenkomst met geïnteresseerden 
houden, om alle wensen in kaart te brengen en te bespreken welke stappen we kunnen 
zetten om uw droomhuis te realiseren. 
Ook geïnteresseerden buiten Stad kunnen zich bij ons aanmelden  via de mail 

(stadsoverleg@gmail.com) of door met ondergetekende contact op te nemen. 

Piet Diepenhorst Boudewijnstraat 1 Stad aan ’t Haringvliet, 0187-612171 
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Agenda Stadsoverleg 
Maandag 6 oktober willen we weer een Stadsoverleg houden in het Trefpunt in de Oranjelaan. 
Vanaf 19.15 uur is de zaal open. De avond start om half acht. 

 
De notulen van het vorige Stadsoverleg vindt u op www.leefbaarstad.nl 
De agenda: 
 

1. Mededelingen 

2. Informatie over: 

 Burgerkracht, kracht van de samenleving  
Burgers nemen in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid en initiatief voor een betere samenleving. Over-
heden en maatschappelijke instellingen oriënteren zich – mede als gevolg van bezuinigingen – op mogelijkheden 
voor een verschuiving van taken richting de burger. Als logisch resultaat van deze ontwikkelingen die elkaar    
onderling versterken, is burgerkracht sterk in opmars. Burgerkracht biedt oplossingen. 
De verzorgingsstaat zoals we die de afgelopen decennia opbouwden is simpelweg niet meer houdbaar. Dat gaat 
niet alleen om geld. Ook de cultuur is veranderd. Mensen willen graag meer verantwoordelijkheid over hun eigen 

leefomgeving. Burgerkracht is bij uitstek een positief fenomeen. In burgerkracht schuilen talloze mooie             
oplossingen. 

 
Wat kunnen wij als Stadtenaren met elkaar, voor elkaar, betekenen? 
 
In goede en slechte tijden… 
 

Meis Broeders van de gemeente Goeree-Overflakkee geeft een presentatie over het sociale domein. 
U heeft deze avond de gelegenheid om alle vragen op het sociale gebied te stellen. 

 

3. De antwoorden, acties en besluiten naar aanleiding van de Stadse vragen van het vorig Stadsoverleg aan o.a. 

de Gemeente Goeree-Overflakkee. 

4. Vrijwilligerswerk – Stad zoekt vrijwilligers voor diverse verenigingen. 
5. Pauze 
6. Actie: Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 

Wat is Kern met Pit? 

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). 
Via de wedstrijd Kern met Pit dagen we bewonersgroepen uit om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar 
te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat deuren. 
Gedurende het uitvoeringsjaar staan we voor je klaar met tips en met contacten in ons netwerk. Lukt het je om je 
project binnen een jaar af te ronden dan ontvang je duizend euro. Heb jij een idee voor je leefomgeving? Kern 

met Pit wordt jaarlijks georganiseerd. De inschrijving start elk jaar op 1 september. 

Wie heeft er een idee voor ons dorp om aan deze wedstrijd mee te doen? 
7. Nieuwbouw op Stad 

8. Door u vooraf ingebrachte punten (via stadsoverleg@gmail.com) 

9. Rondvraag                  

mailto:stadsoverleg@gmail.com
mailto:stadsoverleg@gmail.com
http://www.leefbaarstad.nl
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Een ongeluk zit in een klein hoekje. De meeste ongelukken gebeuren in en rond het huis. Zorg dat u 
niet hulpeloos toe kijkt als uw partner, huisgenoten of buren iets overkomt. Weet wat u kunt doen om 
te helpen!  Vaak zijn de eerste minuten na een ongeval van cruciaal belang, als EHBO-er weet u wat te 
doen om te helpen. 

 
De EHBO vereniging van Stad aan’t Haringvliet zorgt bij voldoende aanmeldingen na de zo-
mervakantie voor een:  

 

Volledige EHBO Cursus  
of 

Cursus reanimatie met AED 
 

Wanneer: 
De volledige cursus start eind september/ oktober. Exacte datum word aan u doorgegeven na aanmelding. 
 
Locatie: 
Ons Trefpunt, Oranjelaan in Stad aan’t Haringvliet. 
 
Inclusief: 
Boeken, verbandmiddelen, AED training, examen en diploma, koffie of thee in de pauze. 
 
Kosten: 
135 euro. Let op: sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor een EHBO cursus geheel  of gedeeltelijk. U kunt 
dit nazien in uw polisvoorwaarden, of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 
 
Contact: 
Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met Esther Breeman telefoonnummer:  0187-611101 of per e-mail: 
e.jamin@chello.nl. 
 
 
Namens het bestuur, met vriendelijke groet 
 
Esther Breeman 

Maarten van der Graaff op het 

3e Literair Café in het Trefpunt 
Op zaterdag 27 september is er om 14 uur 

(inloop vanaf 13.30 uur)  weer een literair 

café in het Trefpunt. Deze keer komt onze 

(oud)dorpsgenoot Maarten van der Graaff 

als gastdichter uit eigen werk voordragen. 

Maarten heeft de C. Buddingh-prijs       

gewonnen voor zijn debuutbundel 

“Vluchtautogedichten” . Veel dorpsgenoten 

kennen hem nog van zijn vroegere cabaret 

en toneeloptredens op de Stadse Dagen. 

 

De andere gastdichter is Jelmer van     

Lenteren, prijswinnaar van o.a. de U-slam 

Jaarfinale 2014, een soort gevecht tussen 

twee dichters waarbij het publiek bepaalt 

wie de winnaar is.   

Verder zijn er leden van de Reizende   

Dichters, foto’s van Leny Bravenboer en 

muziek van The Crew Music. 

Toegang is gratis, maar een bijdrage in de 

kosten is welkom in de hoed bij de deur! 

Twee websites van ons dorp 

Stadsweb    http://www.stadaantharingvliet.nl 
Stadsoverleg  www.leefbaarstad.nl  
Ons dorp heeft twee websites. De algemene website is Stadsweb. 
Hierop komen allerlei diverse berichten en nieuwtjes over Stad.    

Informatie van verenigingen en links naar diverse voorzieningen,  
verenigingen en Ons Trefpunt. 
De andere website is de website van onze dorpsraad Stadsoverleg. 
Hierop vindt u informatie over Stadsoverleg onderwerpen, notulen en 

agenda’s. Hier kunt u ook ideeën voor ons dorp kwijt.  De website 
van Stadsoverleg is na de succesvolle actie tegen nog meer         
windmolens dicht bij ons dorp van opzet gewijzigd.  Neemt u zelf een 

kijkje! 

Rabobank Clubkas Campagne. 
 

Tot 22 september kunnen alle leden van de Rabobank ervoor zor-

gen, dat de vereniging van hun keuze meedingt naar een bedrag 

voor hun kas. Het enige wat u hiervoor moet doen is stemmen. 

Op Stad kunt u stemmen op: de EHBO, de Duivenvereniging, de 

Zangvereniging, Voetbalvereniging SNS en de St. Ons Trefpunt. 

U kunt dit doen via rabobankledenexclusief.nl  of                       

via de telefoon: 471385. 

Laat uw stem niet verloren gaan, zodat de stadse 

clubs een steuntje in de rug krijgen. 

http://www.stadaantharingvliet.nl
http://www.leefbaarstad.nl
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Activiteiten vierde kwartaal in het Trefpunt. 
 

Deze agenda is een beknopte weergave van de activiteiten die in het Trefpunt georganiseerd worden. Meer infor-

matie via facebook, de posters in het dorp, of stuur een mail. 
 
17-09 Knutselen en spelletjes Een gezellige middag voor kinderen vanaf 4 jaar, we gaan iets knutselen met 
het thema “herfst” en spelletjes doen. Vanaf 14.00 uur, tot 15.30, voor kinderen vanaf 4 jaar. 
 
27-09 Burendag Van 14.00 tot 20.00 in het Trefpunt, de kans voor een gezellige ontmoeting. Zie ook het artikel 
op de vorige bladzijde. 

 

27-09 literair café van de reizende dichters, zie het artikel in deze editie. 
 
06-10 Stadsoverleg. Om 19.30 in het trefpunt, uitnodiging elders in dit stadsplein. 
 
08-10 Boekenweek FEEST! Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar FEEST! En dat is precies wat we 
gaan doen deze middag! Vanaf 14.00 uur, tot ongeveer 15.30, voor kinderen vanaf 4 jaar. 

 
09-10 Film Amelia  Een film in samenwerking met het Leespunt. De deur gaat om 19.30 uur open, leden 
van de bibliotheek betalen 5 euro, voor niet leden is de toegangsprijs 7,50 inclusief koffie en thee. 
 
10-10 Meidenavond.  Een gezellige avond speciaal voor de meiden! Van 19.00 tot ongeveer 21.30, deze avond 
kan je van een spijkerbroek een tas maken. Entreeprijs is 2,50 euro. 
 

24-10 Bingo Een “Stadse bingo!!” Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen. We starten om 19.30, leeftijd 
vanaf 10+ 
 
07-11 Jeugdinloop 10+. Er is weer van alles te doen deze avond! Kom eens binnenlopen om een van de 
games uit te proberen, of gewoon lekker te chillen.. 
 

21-11 Mosselavond. Iedereen mag aanschuiven om onbeperkt mosselen te eten. Als u niet van mosselen 
houd, maar wel van gezelligheid, zorgen wij voor een alternatief. Meer informatie volgt later via posters en op 
facebook. 
 
22-11 Sinterklaas. Vanuit Spanje is er goed bericht gekomen: Dit jaar komt hij weer! Maar waar? En hoe laat? 
En neemt hij de Pieten mee? Hoe zou het met Amerigo zijn? We zijn allemaal heeeeel nieuwsgierig… 

 

11-12 Film The Bookthief.  Een film in samenwerking met het Leespunt. De deur gaat om 19.30 uur open, le-
den van de bibliotheek betalen 5 euro, voor niet leden is de toegangsprijs 7,50 inclusief koffie en thee. 
 
17– 12 Film. We toveren het Trefpunt om tot bioscoop en draaien een warme kerstfilm. Voor kinderen vanaf 4 
jaar, vanaf 14.00. 
 
19-12 Bingo Een “Stadse bingo!!” Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen. We starten om 19.30, leeftijd 

vanaf 10+. 
 

       Vaste activiteiten 
Maandag Meer bewegen voor ouderen, van 15.30 tot 16.00 uur. 

Dinsdag Koffieochtend voor iedereen, van 10.00 tot 12.00 uur. 

  Thee en Siroop start weer op dinsdag 9 september start om 10.00 uur. Elke tweede en  

  laatste dinsdag van de maand. 

  Zangvereniging van 19.45 tot 21.45 uur. 

Woensdag Leespunt: boeken lenen en ruilen van 13.30 tot 16.00 uur. 

  Biljarten en kaarten, vanaf 19.30 uur. 

Donderdag Breien en beppen, vanaf 11 september, elke 14 dagen, 19.30 uur. 

 

Zelf een leuk idee voor een activiteit en wilt u organiseren? Vindt 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, zie het kopje Stichting ons trefpunt. 

Vragen over activiteiten kunt u mailen naar: stichting.ons.trefpunt@upcmail.nl of bel naar 611972. 

 

Tot ziens bij een van onze activiteiten! 

Namens de vrijwilligers van het Trefpunt. 
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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 


