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Bloemenstudio Acanthus is uitgebreid met de  

inmiddels bekende theetuin genaamd 

“Mon Plaisir” 

In het winterseizoen geopend op donderdag- en zondagmiddag  
van 14.00-17.00 uur. 
In de zomer is de tuin geopend als de Stadse vlag uithangt.. 
 
Voor vragen over                                   
bloemschikcursussen  
of workshops eventueel in  
combinatie met een lunch,  
kan dat via de e-mail.  
 
Adres: Zeedijk 52, 3243LG  
            Stad aan ’t Haringvliet 
E-mail:   
bloemen@studioacanthus.nl 
 Telefoon: 0187 611303 

Solva-B Administratieve 
Dienstverlening 
Vrouwtjesweg 78 
3243 AW  Stad aan ’t Haringvliet 
telefoon: 06 - 47 45 40 77  
                                               
info@solva-b.nl  /  www.solva-b.nl 

 

         financiële administratie  belastingaangifte   
                              loonadministratie  

Wij leveren maatwerk! 
  Neem vrijblijvend contact met ons op voor het  
  bespreken van de mogelijkheden. 

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 mailen: 
       
  E-mail: stadsplein.stad@gmail.com 
 
Like StadsWeb op Facebook 
 
 
Zo blijft u nog beter op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes. 

Jaargang 16 Najaar 2020 

Sinterklaas kan niet komen 
 
Lieve ouders en kinderen, 
Wat hebben we nu vernomen, kan ik niet in de haven van 
Stad aankomen? Wat een domper dit jaar, ik pluk van ver-
driet geweun al mijn baardhaar. 
 
Ik kan alle kindjes toch niet overslaan? Weet je wat, ik laat 
mijn pieten gaan. Die zitten niet in een risicogroep zoals 
deze oude Klaas. Wacht ik bel meteen even met mijn  
pietenbaas. 
 
Zo geregeld heur, wij leggen de pakjes woensdag 
2 december geweun bij de veurdeur. Service van de zaak 
deze hele belangrijke taak. We sturen onze snelste wegwees 
pietjes, die blijven buiten en zijn er meteen weer vandeur 
misschien heuren ze nog een paar liedjes. 
 
Natuurlijk houden ze afstand je weet toch maar nooit in zo'n 
vreemd land. Veurdat je het weet moeten onze pietjes  
oranje, nee, nee we willen niet nog meer ingewikkelde  
toestanje. 
Dus als de kindjes hun wensen nou deurgeven aan de grote 
mensen, dan zorgt Sint voor de rest. Ik kan dat tenslotte 
het best. 
 
Schrijf het maar op een brieffie en geef het aan mijn lieffie. 
Ik heb natuurlijk in elke stad, een andere schat. Wilma is 
mijn steun en toeverlaat die het samen met de vrijwilligers 
van Ons Trefpunt allemaal regelen gaat.  
Ze weunt onderaan de diek, in een huis joh zo magnifiek. 
Gooi een briefje met je naam, leeftijd en waar je weunt in 
de brievenbus, dan klaart zij die klus. 
 
O, wat ben ik blij dat ik toch wat leuks voor jullie kan doen. 
Als ik weer bij jullie op bezoek mag komen, krijgen jullie 
allemaal een zoen! 
 
Ons Trefpunt vraagt aan iedereen die wel een pakje 
van de pietjes voor de deur wil om naam kind(eren)
+leeftijd+jongen/meisje op te schrijven en samen 
met € 5,00 in een envelop voor 1 november af te  
geven bij Wilma, Molendijk 30a. 

Met afstand de leukste activiteiten 
 
Vanuit Stichting ”Ons Trefpunt” organiseren we  
verschillende activiteiten.  
Nu we dit jaar door de pandemie niet alles door  
kunnen laten gaan, richten we ons op dat wat met  
gepaste afstand wel gaat! 
 
Koffie Ochtend  
Elkaar ontmoeten en bijkletsen. 
Elke dinsdag vanaf 10 uur in de grote zaal.  
Breien en beppen 
Heerlijk handwerken of gewoon kletsen met iets lekkers  
erbij. 
Alle oneven weken op dinsdag. 
Vanaf 22 september om 19.30 - 21.30 uur. 
Bingo 
Laat die ballen maar vallen! Mooie prijzen en een leuk 
avondje weg. Kom je uit hetzelfde gezin, zit je gezellig bij 
elkaar natuurlijk. 
Vrijdag 30 oktober 'herfstbingo' 
Vrijdag 18 december 'kerstbingo' 
Vooraf opgeven. Vol=vol 
Filmavond 
Vrijdag 6 november 
2020. 
In 2009 hebben we 
op Stad de musical 
“Overleve”  
opgevoerd. Daar is 
een film van gemaakt 
en die kunnen we die 
avond bekijken. 
Omdat Corona nog 
niet uitgewoed is, 
kunnen er maar een  
beperkt aantal men-
sen in de grote zaal en is het nodig, dat u zich opgeeft als u 
wilt komen kijken. 
Wacht daar niet te lang mee want vol is vol. Als er te veel 
belangstelling is, kunnen we altijd een tweede avond  
inplannen. 
De film begint om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.15 
uur. Toegang gratis. 
Opgeven kan bij: fam. Maas tel: 611972 of per mail: 
greet.stad@gmail.com 
Kerststukje maken 
Hoe leuk is het om een sfeervol stuk voor in huis te maken 
of om weg te geven? Volg de workshop van Geralda Kik. 
Vooraf opgeven en betalen, vol=vol.  
Maandag 21 december om 19.30 uur. 
Kinderdisco 
Natuurlijk mag je verkleed komen dansen! Wij zorgen voor 
leuke muziek, snoep en drinken. Lekker zonder papa en  
mama's! 
Zaterdag 31 oktober om 18.30 uur. 
Thee& siroop 
Deze ouder en kind activiteit kunnen we voorlopig wegens 
de huidige maatregelen niet aanbieden. We hopen dit in 
2021 weer op te pakken. 
 
Voor alle activiteiten vragen we je naam zodat we die  
kunnen registreren. 
 
Opgeven voor de activiteiten: 
Loop binnen bij het Trefpunt of briefje in de bus van  
Oranjelaan 14 
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Rumptstadploegmonument? 
 

De Rumptstadfabriek werd in 1936 door de gebroeders A.J. en P. van Rumpt uit Stad aan ’t Haringvliet opgericht en 
begon na de oorlog ploegen te maken en daar was veel vraag naar. 
 
Er volgde uitbreiding op uitbreiding en op het hoogtepunt werk-
ten er 120 mensen op de fabriek aan de  
Lieve Vrouwepoldersedijk. Een groot deel van het personeel 
woonde op Stad, want de fabriek zorgde in die tijd van  
woningnood voor huisvesting als je er kwam werken.  
De ploegen werden over de gehele wereld verkocht en  
ontwikkelden zich mee met de markt. Zo werden de ploegen 
steeds groter en breder, en kwam er voor ontwikkelingslanden 
een simpele ossenploeg die geen onderhoud nodig had. 
 
Nu de fabriek verkocht is en er revolutionaire wiedmachines  
gemaakt worden, is er geen plaats meer voor het maken van de 
gele Rumptstadploeg, die vele prijzen heeft gewonnen.  
Omdat de ploeg zo’n belangrijke rol gespeeld heeft in de  
geschiedenis van ons dorp vroegen een aantal bewoners zich af 
of het niet leuk zou zijn om in het dorp als aandenken een  
originele ploeg op een sokkel te plaatsen.  
Waarom hoort Philips onlosmakelijk bij Eindhoven en Rumptstad niet bij ons dorp?  
Een enthousiaste bewoner schonk voor dit doel al een oude tweeschaarploeg en men ging in overleg met de gemeente en 
het Stadsoverleg. 
 
De gemeente wilde graag meewerken maar wees op de veiligheid en adviseerde de ploeg zo te plaatsen dat er geen  
kinderen op zouden klimmen en vond ook dat de bewoners om een brede acceptatie te krijgen inspraak zouden moeten  
hebben over dit aandenken en over de locatie. Het Stadsoverleg vroeg een groepje bewoners de plannen verder uit te  
werken, met een begroting te komen en te zoeken naar sponsoren. Het zou in een dorpsvergadering gepresenteerd kunnen 
worden maar de corona-regels maken dat moeilijk en daarom nu een aantal mogelijkheden uit de werkgroep maar ook een 
oproep aan de bewoners om mee te denken. 
Voorstel 1: 
We conserveren de gekregen ploeg en plaatsen die op een betonnen plaat in het grasveld tussen het Weeghuisje en de  
herberg en bouwen er een glazen kast omheen. In het glas kan een gedicht van de ontwerper Piet van Rumpt gegraveerd 
worden en op een dukdalf komt net als op de andere dukdalven op de Kaai een verhaal. Kosten minimaal € 20.000 om het 
hufterproof te maken. Het ligt op de fietsroute door het dorp en is dus ook leuk voor de toeristen.  
De vraag is hoe de bewoners aan de overkant van de straat er tegenover staan. Dit plan zou ook op het grasveld naast de 
kerk of op het pleintje in de Nieuwstraat gerealiseerd kunnen worden. 
Voorstel 2: 
Op de lege plek tussen de haven en het Weeghuisje, waar ooit een speeltoestel gepland was, bouwen we een brede sokkel 
van twee meter hoog met daar aan vast panelen met de geschiedenis van de ploegenfabriek en verhalen en foto’s van  
oud-werknemers. Daarop komt onbeschermd de ploeg verankerd te staan. Dat lijkt misschien erg massaal, maar het is wel 
weer een attractie voor toeristen. 
Voorstel 3: 
Omdat de directie van Rumptstad altijd veel aandacht had voor het sociale en culturele leven op het dorp, lijkt enkel een  
monument voor de fabriek niet passend bij hun visie. Daarom zou de ploeg beter geïntegreerd kunnen worden in het nieuw te 
bouwen Overtrefpunt, waarin de scholen, het verenigingsgebouw en de gymzaal samen moeten worden gehuisvest.  
We denken dan aan een centrale ruimte, liefst van buiten ook te bekijken waarin de ploeg achter glas staat maar waarin ook 
een groot beeldscherm hangt waarop met moderne media technieken tal van zaken gepresenteerd kunnen worden.  
Niet alleen een verhaal met foto’s van de fabriek maar ook andere zaken uit het dorp zoals oude foto’s, historische verhalen, 
interviews maar ook actueel nieuws en belangrijke mededelingen. Kunst van jonge en oude inwoners, gedichten enz.  
Een digitaal dorpsmuseum met de ploeg als verbinding. 
 
Omdat er nog weinig zeker is zijn we nog niet erg actief  
bezig met sponsoring, maar hebben wel al € 5.000  
toegezegd gekregen. 
 
Gaarne uw reacties naar: 
Herman Maas     
Molendijk 4 
herman_greet@hetnet.nl 
 
 

Stadse vlag weer te koop 
Sinds januari 2005 gebruiken we in het dorp “de Stadse Vlag” 
die afgeleid is van het Stadse wapen dat afstamt van het  
familiewapen van de van Wittenhorsten die ambachtsheren 
van ons dorp waren na de familie van Bronckhorst en voor de 
familie van Halfwassenaar en van Brienen. 
De vlag bestaat uit 5 horizontale banen, drie gele en twee ro-
de en is 120 x 180 centimeter groot.  
Sinds de start zijn er al 200 exemplaren verkocht en zien we 
ook kleine varianten die mensen zelf maken van oude vlaggen 
of kapotgewaaide Stadse paraplu’s . De vlaggen waren  
uitverkocht maar zijn nu weer verkrijgbaar in het Trefpunt en 
bij de familie Maas, Molendijk 4 en kosten 25 euro per stuk. 
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Gymnastiek voor mensen boven de 55 in het Trefpunt 
 
Stichting Zijn organiseert 55+ gymnastiek in een aantal dorpen. Stad kan daar ook gebruik van maken en 
dat willen we graag organiseren als daar voldoende belangstelling voor is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gymnastiek zal gegeven worden op maandagochtend van 10.30-11.15 uur. Zowel mannen als vrouwen kunnen 
er aan deelnemen. Ook als je niet zo goed ter been bent, kun je meedoen, want ook op een stoel kan je heel veel  
oefeningen doen. De kosten zijn 12 euro per maand. 
Als u denkt: dat is wel wat voor mij of als u eerst een keer wil komen kijken, laat dat dan even weten. Dan weten 
wij of we door kunnen gaan met de organisatie. 
 
Opgeven graag bij Greet Maas, telefoon 611972 of mail: greet.stad@gmail.com. 

Boek over de geschiedenis van  
Stad aan ‘t Haringvliet van 1359 tot 1966 
 
De afgelopen 20 jaar heb ik (M. Melaard) met tussenpozen 
gewerkt aan een boek over de geschiedenis van mijn ge-
boortedorp, waarvan een proefversie is afgedrukt. 
 
 
Het boek is een bundeling van informatie over het dorp, die ver-
spreid in talrijke boeken en geschriften aanwezig was en die ik heb 
aangevuld met gegevens uit eigen historisch en genealogisch  
onderzoek. 
 
De inhoud van het boek omvat vier hoofdonderwerpen te weten: ‘land en dorp’, ‘het bestuur’, ‘de bevolking’, 
en ‘de economie’. Het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp komt ruim aan bod met o.a. de beschrijving 
van voorzieningen, bouwwerken, boerderijen, hofjes en  
stormvloeden. Hierin worden de oudste straten beschreven met de bewoners vanaf 1900. Het hoofdstuk  
bevolking beschrijft medische en sociale zorg, onderwijs, dorpsleven, gezinsleven, verenigingen, religie en  
oorlog. Het hoofdstuk economie beschrijft alle vormen van bedrijvigheid en vervoer. 
 
Het boek bevat 5 annexen en 34 bijlagen met detailinformatie over pachtcontracten, bewoners van straten, 
de ambachtsheren en vrouwen, brieven van de Schout aan de ambachtsheer etc. 
Een samenhangend beeld over zo’n lange periode scheppen is een illusie vanwege de beschikbaarheid van 
informatie over een klein dorp. Het is een soort naslagwerk geworden, waarin fragmenten worden  
beschreven. Voor velen zal het niet prettig lezen vanwege het ontbreken van een verhaallijn.  
Het biedt anderzijds een grote hoeveelheid gedetailleerde informatie over het dorp en over de mensen,  
die er hebben gewoond.  
Er zijn tientallen foto’s van zwager Jan Maliepaard Dz. in opgenomen en er komen heel veel personen met 
hun stamboominformatie in voor. De huidige omvang van de aangepaste versie, waaraan ik nog werk, is 
560 pagina’s A4 groot. 
Dit is een boek voor wie oprecht geïnteresseerd is in de details van de historie van het dorp. Afhankelijk van 
de uitvoering en de oplage zal de prijs voor een exemplaar naar schatting op 50 tot 60 euro uitkomen.  
Er is nog niet besloten het boek voor een breder publiek te laten drukken. Mocht u te zijner tijd een  
exemplaar willen kopen, dan kunt u dat kenbaar maken bij de website, bij mijn zwager Jan Maliepaard en bij  
mij onder tel. 0644412559. De oplage zal bepaald worden op basis van de getoonde interesse. 


