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Zaterdag 7 maart “Mel Dale inloopmiddag” in het Trefpunt 
 

 
Vanwege de 90e geboortedag van Mel Dale op 4 maart 2015 nodigen Stichting Ons Trefpunt en de Werkgroep  

belangstellenden uit om op zaterdagmiddag 7 maart 2015 tussen 14 en 17 uur elkaar te ontmoeten in het 

Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet. 

Nu de generatie die met Mel op het dorp is opgegroeid langzaam aan het verdwijnen is lijkt het ons leuk en nuttig toch 
iets vast te leggen over deze markante Stadtenaer. 
Naast de verhalen zijn er natuurlijk ook nog vele beeldjes en teksten van Mel en daar willen we iets mee. De verhalen  
willen we verwerken in een musical over het leven van Mel, die we zomer 2016 op de Kaai willen opvoeren. Voor de  
beeldjes en de teksten denken we aan een boekje dat we dan kunnen uitgeven. Ook bestaat eventueel de mogelijkheid 
zijn werk en de verhalen onder te brengen op de website www.stadaantharingvliet.nl 
 
Graag zouden we willen weten of er belangstelling voor zo’n boekje bestaat. Daarom roepen we mensen op om te 
reageren of om op 7 maart 2015 langs te komen met hun beeldje om het door Jan Maliepaard te laten fotograferen voor 
het boekje. Natuurlijk zijn verhalen, liefst op schrift, ook  
welkom. 
Het zou leuk zijn als er bij de foto’s van de beeldjes ook iets  
over de reden zou komen te staan waarom Mel het destijds  
cadeau deed, maar dat kan natuurlijk alleen met toestemming 
van de eigenaar en daarom is het belangrijk dat de eigenaar zelf 
de eventuele tekst bij de foto schrijft.  
Het moet een boekje worden door en voor vrienden van Mel om 
hem toch in iets te laten voortleven. 
 
Op de middag denken we aan een soort reünie waar iedereen in 
en uit kan lopen, herinneringen kan uitwisselen en waar een 
groot deel van de beeldencollectie van Mel uit het archief van de 
familie te bewonderen zal zijn. Ook vertonen we foto’s en  
teksten. Rond 15.30 uur is er ruimte voor mensen die in het kort 
iets over Mel willen vertellen.  
U kunt zich aanmelden. Er zal een lijst liggen waarop u uw (mail)
adres kunt opgeven als u op de hoogte wilt blijven van komende 
activiteiten.  
De entree is gratis maar de consumpties moet u betalen.  
Een bijdrage voor de komende activiteiten is welkom. 
Aanmelden wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht. 
We hopen op een grote opkomst. Met vriendelijke groeten: 
Stichting Ons Trefpunt en de Werkgroep Mel Dale bestaande uit André Knook, Wim van Ham en Herman Maas,  
Molendijk 4, 3243 AM Stad aan 't Haringvliet, tel: (0187) 611972, mail: herman_greet@hetnet.nl 
 

Fotografeer je Vrijheid 
 

In het kader van “Vier je Vrijheid” organiseert Stichting Ons Trefpunt te Stad aan ’t Haringvliet een fotowed-

strijd voor alle leeftijden. De Rarekiek adviseert hen daarbij. 

Mensen van alle leeftijden kunnen foto’s insturen. Het hoeven dus niet alleen foto’s van dure camera’s te zijn, maar ook 
foto’s gemaakt met je telefoon zijn welkom.  
De bedoeling is dat je datgene, dat je een gevoel van vrijheid geeft, fotografeert. Het kan van alles zijn: b.v. je kat, die 
zich uitrekt of een uitgestrekt polderlandschap of iets heel anders. Dat, wat voor jou vrijheid symboliseert.  
Voor ieder persoon zal dat weer anders zijn. 
Een deskundige jury zal de foto’s beoordelen en daarbij zal originaliteit een grote rol spelen. 
Op woensdag 22 april 2015 zullen de mooiste foto’s opgehangen worden in het Trefpunt en ’s avonds zal daar de  
prijsuitreiking plaatsvinden.  
Stuur je foto vòòr 1 april digitaal naar foto.vrijheid@gmail.com en je hoort voor 22 april of je tot de kanshebbers op de 
prijs behoort. 
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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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TravelXL at home Rianne van Dongen in Stad aan ’t Haringvliet;  

uw persoonlijk reisadviseur. 
 

Deze zomer naar het Stadse strand, bootjes kijken bij de jachthaven, een  
rondje fietsen over de buitendijken? Het kan allemaal in de omgeving van ons 
mooie dorp. Maar wie ‘Stad’ even wil verlaten voor een reisje naar de Spaanse 
Kust, de Italiaanse bloemenriviera, of een fietsvakantie in Drenthe….die hoeft 
niet ver weg om dat te kunnen regelen! 
 
Ruim een jaar is ons eigen dorp een reisbureau rijker. Het wordt gerund door Rianne van Dongen aan de Voorstraat 35. 
Rianne is mobiel reisagent voor TravelXL. Dit betekent dat zij een reisbureau aan huis heeft, maar ook in overleg bij de 
klant thuiskomt om een vakantie te bespreken. Op elk gewenst tijdstip, ook ’s avonds en in het weekend! 
Rianne heeft haar kennis en ervaring de afgelopen ruim 15 jaar opgedaan bij de Rabobank Reizen en Globe Reisburo in 
Middelharnis. Een strandvakantie, wintersport, cruise, citytrip, huwelijksreis of rondreis (op maat). Vele klanten hielp ze 
met plezier met het zoeken naar een passende reis. Maar toen de mogelijkheid zich voordeed om voor zichzelf te beginnen 
aarzelde Rianne geen moment. 
 

Mijn werkwijze 

Als eerste inventariseer ik de wensen van de klant.  
Wat voor soort ‘type’ vakantieganger is men, naar welke bestemming gaat de 
voorkeur uit, wat is het budget? Na deze ‘intake’ kom ik met een advies waarbij ik 
alles van A tot Z kan regelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een reis-en  
annuleringsverzekering, visum, huurauto, vervoer naar de luchthaven.  
Een bezoek aan TravelXL zal de klant tijd en geld besparen omdat ik hen juist de 
zoektocht naar de juiste reis uit handen neem. Zo komt die Spaanse camping, het 
Italiaanse huisje of hotel in Drenthe opeens heel dichtbij. Dit alles onder de  
garantie van ANVR en SGR; veilig en vertrouwd.  
En hoe makkelijk is het tenslotte als u in uw eigen dorp uw reispapieren op kunt 
halen of dat Rianne het bij u thuis afgeeft! 
Wilt u zich eens laten adviseren?  

Bel Rianne gerust voor het maken van een afspraak, de koffie en thee staat altijd klaar! 
Voorstraat 35, 0187-605043 / 06-20244641 / r.vandongen@travelxlathome.nl     www.travelxl.nl/rianne-van-dongen 

 

De koning op bezoek bij toneelvereniging “Stad” 
 

Op vrijdag 27 februari 2015 en vrijdag 6 maart 2015 om 
20.00 uur staat Toneelgroep “Stad” weer op het podium in ’t 
Trefpunt in Stad aan ‘t Haringvliet met het stuk  

 "Familie Bruinsma in de bocht: Leve De Koning". 
 
Koningsdag in Nederland 
Alles wat enigszins bruikbaar is, wordt door Sjef in zijn kraam 

uitgestald. Het is immers vrijmarkt en een mooie gelegenheid 

om van de rommel af te komen. Een lastige bijkomstigheid is 

het bezoek van de zuster van Truus en haar man. Truus vindt 

het allemaal heel gezellig, maar Sjef en Boris zouden het 

liefst zien dat Mien en Jan per ommegaande op zouden  

krassen. 
En dan die boerenfamilie die de vrijmarkt in de grote stad 

eens willen proeven. Laten ze nou net iets kopen dat eigenlijk 

niet verkocht had mogen worden.  

En die heer in dat driedelige kostuum, die aan het eind van de 

dag voorbij komt, was dat werkelijk …….? 

 

 

 

 

 
Wilt u weten hoe het verhaal 
afloopt? 
Toegangskaarten zijn te 
koop bij G. Kamp tweewie-
lers, Molendijk 11 in Stad 
aan ’t Haringvliet.  
Telefoonnummer 
0187-611214. 

 

 
 

 
 

Italiaanse maaltijd in het Trefpunt 

Op 13 maart 2015 om 19.00 uur is er een 
Italiaanse maaltijd in het Trefpunt.  

 
Voor iedereen is er iets lekkers te vinden.  
U kunt genieten van antipasti (Italiaanse 
hapjes vooraf), minestronesoep,  
verschillende soorten pasta,  
vleesgerechten, salades en een toetje.  
Meer dan u op kunt. 
 
Voor € 17,50 kunt u onbeperkt genieten 
van eten, gezelligheid en een gratis  
consumptie.  
U moet u wel van te voren opgeven, want 
dan weten we hoeveel we klaar moeten 
maken.  
 
Opgeven kan tot en met 7 maart bij Leen 
Leune tel: 06 20998349 of bij Greet Maas 
tel: 611972 
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NLdoet klus: Opfrissen 

van 't Trefpunt 
 

Op zaterdag 21 maart 2015 gaan we weer klussen 

in 't Trefpunt. De entree wordt opgeleukt met nieuwe  
gordijnen en raamdecoratie. Ook wordt de voordeur en 
de kleine zaal geverfd. Met een sopje zullen we de keu-
ken en het toneel oppimpen. Handjes zijn dus meer dan 
welkom! 
Locatie: Oranjelaan 14, 3243 AP Stad aan ’t Haringvliet 
Tijd: 10.00 tot 13.30 uur 
Bijzonderheden: 
Een aantal CDA leden van Goeree Overflakkee zullen de 
vrijwilligers van 't Trefpunt ondersteunen op deze dag. 
Echter ... mensen die handig zijn met hamer en schroe-
ven, kwasten, schuurpapier en emmertje sop zijn van 
harte welkom. 
Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd. 
Ook aanmelden? 
Loop even binnen of stuur een mailtje 
aan: secretariaat.trefpunt@upcmail.nl 

Jazz op Stad 

 

Met jazzmuziek in Het Trefpunt willen wij een geheel 

nieuwe Stadse activiteit initiëren. 
Wij zijn zeer gepassioneerde muzikanten die jazzmuziek als 
hobby hebben. De bezetting van ons combo is nu als volgt: 
Bas, drums en harp. 
We spelen/repeteren in Het Trefpunt op zaterdag  
11.00-13.00 uur, op de volgende data: 
21 maart 2015 
11 en 18 april 2015 
9 en 23 mei 2015 
6 en 20 juni 2015 
 
Stadse muzikanten met 
passie voor jazz zijn van 
harte welkom om mee 
te komen spelen!  
Uiteraard je eigen  
instrument meenemen. 
Voor meer informatie 
kunt u terecht bij: 
Ghislaine Voorrecht, harp: ghislainevoorrecht@gmail.com of 
tel. 06-24847225 of 
Piet Sap, drums: zeiljachtadamas@cs.com of  
tel. 06-55180438 

Activiteiten Trefpunt 
Maart 2015 

 
Kijk voor meer informatie regelmatig op  
StadsWeb     
 

www.stadaantharingvliet.nl                                    

 April 2015 

13    Italiaanse maaltijd    (zie artikel)                           16   Spelletjesmiddag 

17    Koffieochtend                                                       17   Jeugdactiviteit voor meisjes 

19    Spelletjesmiddag                                                  18   Jazz 

21    Jazz   (zie artikel)                                                 21   Koffieochtend 

24    Koffieochtend                                                       22   Vier je Vrijheid        Biljart/Kaartavond 

25    Biljart/Kaartavond                                                23   Breien en Beppen 

26    Breien en Beppen                                                 28   Koffieochtend 

27    Ladiesnight                                                          30   Spelletjesmiddag 

3     Koffieochtend                                                        1    Biljart/Kaartavond 

4     Biljart/Kaartavond                                                 2    Spelletjesmiddag 

5     Spelletjesmiddag                                                   7    Koffieochtend 

6     Toneelopvoering                                                    8    Biljart/Kaartavond 

7     Mel Dale middag   (zie artikel)                                9    Breien en Beppen 

10    Koffieochtend                                                      11    Jazz 

11    Biljart/Kaartavond                                                14   Koffieochtend 

12    Breien en Beppen                                                 15   Biljart/kaartavond 


