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Wissellijstenproject in het Trefpunt maand december 
 
De duivensport speelde zeker vroeger een belangrijke rol in de sociale 
cohesie op een dorp. Postduiven Vereniging “de Rode Duif” in  
Stad aan ’t Haringvliet werd in 1947 opgericht door 21 duivenmelkers  
en was erg actief. 
 
Ze bouwden zelf in 1982 een clubgebouw met een bestuurskamer en een  
inkorfruimte/vergaderzaal en vierden in 2007 nog hun 60-jarig bestaan met  
een druk bezochte tentoonstelling en het beroemde rad van avontuur waar veel 
roomboterletters van Nipius te winnen waren.  
Daarna werd door meerdere oorzaken de duivensport minder populair en  
verminderde het ledenaantal en besloot men tot opheffen en werden de actieve 
duivenhouders elders lid. 
 
Oud-bestuurslid Huib van der Valk vertelt in de maand december de geschiedenis 
van de Rode Duif in het wissellijstenproject in het Trefpunt en toont daar ook de 
portretten van de nu nog actieve duivenmelkers van het dorp. Vanwege de  
corona staan de lijsten weer voor de ramen en hangen ze niet in de grote zaal. 
 
NB: De foto's van de afgelopen maanden kunt u terugkijken in het fotoboek.  
De foto's van de laatste maand komen random langs aan de linkerkant van de  
website. De afgelopen maand ging over de werknemers van Rumptstad. 
 

Geslaagde Sinterklaasactie in ons dorp. 

 

Omdat er door de coronamaatregelen 
geen sinterklaasintocht kon zijn,  
bedacht Stichting “Ons Trefpunt” een 
manier om toch alle kinderen blij te 
maken met een bezoek van Piet met 
een cadeautje. 
Want Sinterklaas  werkte dit jaar 
thuis en kon dus niet komen. 
 
Op woensdagavond 2 december werd 
er hard aan de deur gebeld en was er 
voor ieder kind een cadeautje. 
De verrassing was heel groot en  de 
Pieten zagen dan ook veel blije  
gezichtjes. 
 

Activiteiten Trefpunt. 
 
De groepsactiviteiten in het Trefpunt gaan niet 
door  behalve: 
Gymnastiek op maandagochtend 10.30-11.15 uur 
Koffieochtend op dindagochtend 10.00-12.00 uur. 
Op die tijden kunnen er ook boeken geruild worden. 
Ook zijn de Stadse vlaggen dan te koop. 
 
Op vrijdag 18 december serveert het Trefpunt  
erwtensoep om mee te nemen. 
Wilt u deze soep komen halen dan moet u zich opgeven 
voor 14 december bij Leen tel: 06 20998349 of  
Greet tel: 611972 . 
U kunt maximaal 2 liter per persoon afhalen, neem een 
eigen pan mee. 
De kosten zijn 2 euro per liter. 
 
Deze Stadsplein is kleiner geworden dan u gewend bent, 
omdat er vanwege corona  weinig activiteiten waren. 

PostNL-punt Jachthaven Atlantica gaat sluiten 
 
Met ingang van maandag 7 december 2020 zal het  
postkantoor bij Jachthaven Atlantica voorgoed sluiten. 
 

De Primera in  
Middelharnis 
wordt  
waarschijnlijk het  
afhaalpunt voor 
(niet-thuis)  
pakjes. 
 
 
 
Graag bedanken 
wij onze trouwe 
klanten! 

 

Stichting “StadsWeb” wenst al onze  
lezers een warm en gezellig kerstfeest 
en een gezond en gelukkig nieuwjaar. 

https://www.stadaantharingvliet.nl/fotoboek/index.php?cat=21
https://www.stadaantharingvliet.nl/site/stadscultuur-stadinsite-219/2621-wissellijstenproject-in-het-trefpunt-maand-november
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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. 

mailto:bloemen@studioacanthus.nl

