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Ons Nieuwe Appartementencomplex. 
 

Omdat iedereen heel nieuwsgierig is naar het nieuwe appartementencomplex aan de Molendijk, kreeg 

“StadsWeb”, als primeur, de gelegenheid om onder begeleiding van de architect, Wilco Blok, alvast een kijkje 

te nemen in dit nieuwe woon-zorgcomplex van Woongoed GO. Als het gebouw helemaal klaar is worden alle 

Stadtenaren in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen. 

 

Het gebouw is zo gemaakt dat, als de vraag naar  
woon-zorgwoningen in Stad groot is, het  
appartementengebouw kan worden uitgebreid.  
Je krijgt dan in het midden als het ware een centrale hal met 
daarvoor en daarachter een plein. Waarbij het plein door het 
gebouw heen loopt. 
 

De centrale hal (het atrium) is ruim opgezet en vormt de 
hoofdingang van het gebouw. Het atrium kan worden  
gebruikt voor bijzondere bijeenkomsten of festiviteiten.  
Er is ook een ontmoetingsruimte en die kan door huurders ge-
bruikt worden voor verjaardagen of vrienden- en  
familiebijeenkomsten. In het atrium komt ook een  
pinautomaat van de Rabobank. De pinautomaat is  
openbaar en voor iedereen te gebruiken.  
Alleen niet ’s avonds want dan is de centrale hal afgesloten.  
Het atrium of zo u wilt de centrale hal is met zijn vele ramen, 
mooie trap en prachtige lampen echt een bezienswaardigheid. 
 

Het gebouw is gemetseld van zero-baksteen. Dit zijn bakstenen met een holte in het midden waar de cement in gaat.  
Je ziet dan aan de buitenkant geen cement en ook geen voegen. Dit is een heel apart gezicht.  
Net als de dakpannen die in twee tinten grijs aanééngesloten op het dak liggen. 
De bijzondere brug vanaf de Molendijk komt uit op de eerste verdieping.  
Als je bij iemand op bezoek gaat hoef je dus niet eerst naar beneden en dan weer naar boven maar loop je als het ware 
vanaf het dorp zo het complex in. 
 

Op de begane grond is de apotheek en dokterspraktijk van Joost van de Putte, een plekje voor de thuiszorg van CuraMare 
en een aparte ruimte waar CuraMare gebruik van maakt voor bijvoorbeeld, ergotherapie,  
fysiotherapeut of iets dergelijks. Ook is daar nog één appartement gesitueerd. 
 

De appartementen (5 per verdieping) zijn ruim opgezet en hebben allemaal een ruim en sommige zelfs een groot balkon, 
zodat je lekker buiten kan zitten. Ieder appartement heeft 2 slaapkamers, dus kun je ook nog iemand te logeren hebben 
en je hebt meteen ruimte om de strijkplank of iets dergelijks te laten staan. Vanuit de grote slaapkamer kom je in een 
mooie ruime badkamer met schuifdeur en inloopdouche, wasbak en toilet. Ook is er nog een apart toilet, zodat je niet op 
elkaar hoeft te wachten of - ook plezierig - bezoek in je badkamer naar het toilet moet.  
 

Alle appartementen zijn levensloopbestendig: dat wil zeggen, dat alle deuren zo breed zijn, dat je er met een rollator of 
rolstoel door kunt en dat er nergens drempels zijn.  
 

Al met al is dit senioren/annex woon-zorgcomplex een aanwinst voor 

Stad en we mogen dan ook gerust naast Woongoed GO, de architect  

Studio Artchitecture en de bouwers Bouwbedrijf Boeter, de inwoners van 

Stad gelukwensen met dit prachtige bouwwerk! 

 

 

U kunt uitgebreidere informatie en meer foto’s vinden op  onze website: 

 

www.stadaantharingvliet.nl 
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Huttenfeest 

Donderdag 20 augustus en vrijdag 21 augustus 2015 

is er weer een huttenfeest georganiseerd.  

Dit jaar met het thema JUNGLE. Om het thema heen 

zijn door de kinderen prachtige hutten gebouwd. 

 

De 1ste dag stond in het teken van het bouwen van hutten, 
natuurlijk in jungle stijl, knutselen, lekker eten, snoepen en 
drinken. De kinderen zijn getrakteerd op een JUNGLE-spin! 
Wel één van suiker natuurlijk…. Veel kinderen zijn  
geschminkt: de hutten en het terrein eromheen liep vol met 
zebra’s, tijgers, slangen, nog veel meer jungle dieren en hier 
en daar zelfs een verdwaalde prinses. 
 
Vrijdag vanaf 10.00 uur mochten de kinderen vrij komen 
spelen in de hutten en hier en daar nog een stukje bouwen. 
Na de lunch was er een prijsuitreiking voor de hut waarin het 
thema JUNGLE het beste was te zien.  
Herman Maas heeft de winnende hut de bijnaam “giraffe” 
gegeven en wat prijsjes uitgedeeld. 
 
Daarna kwam het sportteam en zij hebben ook dit jaar weer 
een leuk spel voor ons verzonnen; levend ganzenbord.  
De opdrachten waren in jungle stijl: kinderen aten bananen 
als een aap, opdrukken als een tijger was een opdracht en 
jungle dieren vangen. 
Na de spelletjes gingen de kinderen weer spelen in de hutten 
of varen op de vijver. Sommige kinderen begonnen alvast 
met het slopen van hun hut. Om half 6 begon de barbecue 
voor ouders en kinderen.  
De rest van de hutten werden gesloopt en er werd een  
gezellig vuur aangestoken.  
 
Na het opruimen was het nog lang gezellig rond het vuur met 
een muzikale noot van Katsie E en Marcel S. 
Het was leuk. We willen alle vrijwilligers, hulptroepen en 
sponsors graag bedanken en hopelijk volgend jaar weer! 

 
De winnende hut “De Giraffe” 

GA STEMMEN VOOR DE RABOBANK 

CLUBKAS  
CAMPAGNE. 

 

Alle leden van de Rabobank  

Het Haringvliet krijgen een brief thuis  

gestuurd, waarmee ze van  

1 tot 30 september hun stem kunnen  

uitbrengen op een vereniging of stichting, 

die zij een extraatje gunnen. 

 
In Stad aan ’t Haringvliet doen verschillend  
organisaties mee . Hoe meer mensen er op hen 
stemmen, hoe meer geld zij krijgen.  
In het geheel is er een pot van 50.000 euro te 
verdelen. 
Dus: laat uw stem niet verloren gaan en stem 
vanaf 1 september op een organisatie in uw 
eigen dorp. 
 
U kunt stemmen op de site van de Rabobank 

en daar kunt u ook zien welke verenigingen of 

stichtingen van Stad meedoen. 

 

Stad heeft zijn eigen omloop 
 
"Loper in zicht", roept een dame vanuit de toren op de 

Kaai in Stad aan 't Haringvliet.  

 
Daarop zetten een 
groepje zangers, 
begeleid door  
gitaar, hun a 
aanmoedigingslied 
in voor de loper. 
Die worden  
uitgenodigd voor de 
Stadse Omloop. 
Een ronde van 11 
meter rondom de 
toren.  
Halverwege krijgen 
ze een stempel en bij de finish een Stads kruisje.  
Vrijwel alle lopers doen mee, maar sommige zijn zo vermoeid 
dat het allemaal niet meer door lijkt te dringen. 
Herman Maas is één van de stuwende krachten achter het warm 
onthaal dat lopers jaarlijks krijgen in Stad. Hij legt uit dat zoiets 
in ieder dorp kan, maar zegt hij met zelfspot:  
"Er moeten een paar gekken zijn die het voortouw nemen en je 
moet er de humor van inzien." Op de vraag hoe ze ieder jaar 
weer op een nieuw idee komen zegt de 'dienstdoende  
burgemeester': "Meestal drinken we eerst wat." 
Een loper die aankomt maakt een foto van de toren:  
"Leuk, in Stad doen ze altijd wat bijzonders." 
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Uitnodiging Stadsoverleg 

 
Beste Stadtenaren, 
 
Hierbij willen we u uitnodigen voor een Stadsoverleg op maandag 28 september 

2015  in de grote zaal van Ons Trefpunt. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Binnenlopen vanaf 19.15 uur, er is koffie en thee. 
De avond start om 19.30 uur 

Opening 
De gemeente geeft uitleg over: 

De kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit. Dit is een subsidieregeling voor activiteiten 
voor de instandhouding en de bevordering van de leefbaarheid en vitaliteit. 

De projectsubsidie Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid. 
 
Deze subsidies kunnen ook interessant zijn voor verenigingen! 
 

Presentatie van het concept dorpsvisie, die opgesteld is door de voorbereidingsgroep van het Stadsoverleg. 
 
Het is een concept. We willen vragen of u wilt meedenken om te komen tot een definitieve dorpsvisie.  
Wat vinden wij belangrijk voor ons dorp. De visie kan richting geven aan de ontwikkelingen die we als dorp wen-
sen. Deze ontwikkelingen gaan over  alle aspecten die het dorp bezig houdt, zoals woningbouw, woonomgeving, 
veiligheid, recreatie, ondernemersklimaat, verkeer, gemeenschapszin, het dorpshuis, verenigingen, kerken, scho-
len. 
  
U kunt nog steeds ‘boodschappen’, tips en ideeën voor ons dorp mailen naar: stadsoverleg@gmail.com 
 

Pauze 
Stem ronde.  U kunt deze avond via stemming aangeven, wat u de belangrijkste ontwikkelingen voor ons dorp vindt. 
Rondvraag 
Afsluiting - napraten 

Koffieochtend in het Trefpunt 

weer van start 
 
Vanaf dinsdag 1 september 2015 kunt u 

weer gezellig koffie komen drinken in 

het Trefpunt.  
 
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur staat de koffie voor u klaar samen met 
een stukje zelfgebakken lekkers. 
 
Deze koffieochtend is voor iedereen, dus je 
hoeft echt geen 55+ te zijn om deze ochtend 
te bezoeken.  
 
Voor de kosten hoeft u het niet te laten, want 
je betaalt één euro voor twee kopjes koffie 
met gebak.  
Daar kun het je thuis niet eens voor krijgen, 
dus kom maar gauw kijken hoe gezellig het 
is. 

Ko Nientje op reis 
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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 

BLOEMEN STUDIO ACANTHUSBLOEMEN STUDIO ACANTHUSBLOEMEN STUDIO ACANTHUSBLOEMEN STUDIO ACANTHUS    
Zeedijk 52, 3243 LG. Stad aan ’t Haringvliet. 

  
Hét adres voor professionele bloemschik lessen en  
workshops. 
Nieuwe cursussen starten vanaf  
september. 
( op woensdag- en donderdag 
avond ). 
 
Informatie en opgeven via  
e-mail bloemen@studioacanthus.nl 
 


