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Wij leveren maatwerk! 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor het 
bespreken van de mogelijkheden. 
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Stadsplein is een uittreksel van onze website 

stadaantharingvliet.nl

Deze Stadsplein is samengesteld door Marja 

van der Stok, Greet Maas en Jeroen Jeremiasse

Voor eventuele reacties, advertenties en 

mededelingen kunt u ons mailen  

stadsplein.stad@gmail.com

Like StadsWeb op Facebook, Zo blijft u nog beter op de hoogte  

van de laatste nieuwtjes.

Intocht van 
Sinterklaas 
op Stad
Op de kaai was het al vroeg een 
drukte van belang. Heel veel 
kinderen, velen vermomd als 
Zwarte Piet, en ook heel veel 
ouders en trotse opa’s en oma’s 
stonden op te Sint te wachten. 

Gelukkig was het droog en de kou 
was door de spanning goed te 
dragen.

Sinterklaas
De eerste tekenen van de nadering 
van Sinterklaas waren een aantal 
Pieten, die op de sluis dansten 
en naar de kaai kwamen om vast 
pepernoten uit te delen. Na een 
poosje van gespannen wachten 
kwam de prachtig versierde 
boot met Sinterklaas en een 

heleboel Pieten onze haven 
binnengevaren. Tjonge, wat waren 
er veel Pieten, wel 21! Sint werd 
van boord geholpen en kreeg van 
veel kinderen een handje om hem 
welkom te heten. Sint hoefde niet 
te lopen naar het Trefpunt want 
de echte Stadse brandweerauto 
stond op hem te wachten. De Pieten 
mochten er ook in, maar een paar 
van hen klommen er zelfs bovenop 
en stonden daar te dansen. Wel 
gevaarlijk hoor, maar Pieten zijn 

niet bang, ze klimmen ook  
op daken.

Na een rit door het dorp kwamen 
ze bij het Trefpunt aan en daar 
werd het feest voortgezet. Het was 
weer een fantastisch evenement 
en we mogen blij zijn, dat we nog 
enthousiaste mensen hebben in 
ons dorp, die dit willen organiseren.

Namens Sinterklaas heel veel 
dank daarvoor!



Kerstpostactie 
woensdag 14  
december 2022
De gezamenlijke kerken in Stad houden  
weer een kerstpostactie.
U kunt uw kerstkaarten inleveren tegen een 
gereduceerd tarief van € 0,60 per stuk.

Niet elk dorp op Goeree-Overflakkee doet 
mee. U kunt uw post inleveren voor: Ouddorp, 
Goedereede, Oostdijk, Havenhoofd, Stellendam, 

Melissant, Dirksland, Sommelsdijk, Middelharnis, 
Nieuwe-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet.

Inleveren op woensdag 14 december a.s. 
tussen 14.30 en 16.30 uur in Verenigingsgebouw 
“De Ark”, Nieuwstraat 25A.

OUDEJAARSDAG
Er ligt een bestellijst in de Ark, waarmee u t/m 
28 december oliebollen en appelflappen kunt 
bestellen. De bestelling kan op oudejaarsdag 
Tussen 10.00 en 11.30 uur opgehaald worden,

Bestellingen kunt u ook doorgeven aan Jarco en 
Willeke van Gurp (611470)

Kerstzangavond
Wij willen u allen van harte uitnodigen voor de Kerstzangavond  
op vrijdag 23 december in de Gereformeerde Ichtuskerk te Stad aan ‘t 
Haringvliet. Aanvang 19.30 uur m.m.v. Chr Gem Koor Soli Deo Gloria uit 
Stad aan’t Haringvliet en het Oecumenisch koor uit Middelharnis o.l.v. 
Henk Oosthoek.

Wij zijn ook dringend op zoek naar nieuwe koorleden zowel mannen als 
vrouwen. Wij zingen iedere dinsdag van 19.45 tot 21.45 uur.

Bestuur en leden 
Soli Deo Gloria

Wissellijstenproject in het Trefpunt -  
december 2022: Stadse honden

Voor het wissellijstenproject in 
het Trefpunt fotografeerden we 
voor de maand december een 
aantal Stadse honden met hun 
baasje.

STADSE HOND MET BAASJE
In december is het vaak 
hondenweer, maar Stadtenaeren 
sturen hun hond nooit alleen 
naar buiten maar vergezellen 
hun trouwe viervoeter bij regen, 

sneeuw, storm en tegenwind. 
Daarom kunnen we hier beter 
spreken van hond en baasjesweer 
als het buiten te keer gaat.

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 gingen over 
Stadse bedrijvigheid.

Stadse leerlingen lopen 
fraai bedrag bij elkaar voor 
SOS Kinderdorpen
Tekst: Kees van Rixoort
eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/13841/stadse-leerlingen-
lopen-fraai-bedrag-bij-elkaar-voor-sos-kinder

Met een opbrengst van 800 euro zou de christelijke basisschool  
Albert Schweitzer in Stad aan ’t Haringvliet al tevreden zijn geweest. 
Dan zouden alle 80 leerlingen gemiddeld 10 euro bij elkaar hebben 
gelopen. De sponsorloop bracht echter veel meer op: 2702,90 euro.  
Dat is bijna 3,5 keer zoveel.

Vanaf de kerktoren
Column

Nu de torenkraaien hun kinderen wat los 
gelaten hebben en ze niet meer het kroost 
hoeven te voederen, krijgen ze wat meer tijd 
om met mij te praten over van alles wat ze op 
het dorp zien en beleven.

We spraken over de kerkdiensten hier beneden 
mij die weliswaar wat minder bezoekers trekken 
dan 20 jaar geleden maar nog steeds veel 
mensen houvast en steun geven. Het blijft voor 
mij iets ontroerends hebben zoals je keurig 
geklede mensen, vaak met een buurvrouw aan 
de arm, ter kerke ziet lopen en daarna naar de 
Ark ziet gaan om even gezellig samen te zijn en 
te voelen dat je ergens bij hoort.  

Over wat ik in de kerk hoor wat betreft preek, 
orgelspel en zang laat ik me niet uit want dat 
tast in mijn ogen de privacy van de bezoekers 
aan en zal niet op prijs gesteld worden.

Toch vertel ik u hier het verhaal van een kraai 
die op familiebezoek in Bergen op Zoom daar 
op het dak van de grote Sint Gertrudis kerk een 
mis gevolgd had. De kerk was vol en de mis 
werd begeleid door een groot koor, een orkest 
en een bandoleon speelster. De pastoor vertelde 
achteraf bij de koffie met taart dat als Maxima er 
bij was geweest , ze zeker weer een traantje had 
gelaten. Hij preekte over Jezus,  
de koning der Joden die zo veel meer is dan 
Koning Voetbal in Quatar en de van de apenrots 
gevallen presentatorkoning van de VARA.  
Hij bad voor hun zieke bisschop die de volgende 
week Sinterklaas, ook bisschop, had gevraagd 

hem te vervangen in een dienst waarvoor ook 
alle kinderen waren uitgenodigd. En ondanks de 
grote verschillen met diensten hier beneden mij , 
leken de kerkgangers daar even voldaan  
en bemoedigd huiswaarts te keren als de 
mensen hier.

Er is veel te doen over het openbaar vervoer hier 
op het dorp nu de streekbussen ons dorp voorbij 
rijden. Dagblad Trouw heeft er drie pagina’s aan 
besteed en in de week van 5 december 2022 
komt NPO Radio 1 met het programma  
“vijf dagen” in een bus bij het Trefpunt vijf dagen 
lang hier mensen tussen 20.00 en 20.30 uur live 
interviewen over hun ideeën voor het openbaar 
vervoer hier. Luistert u dan ook tussen de 
voetbalwedstrijden door?

Stadse haan

Zina Halkias (links) heeft de cheque in ontvangst genomen.

Gemeenteraad stemt 
unaniem in met voor-
stel draagvlakmeting

Vorige week donderdag 10 november 2022 be-
sprak de gemeenteraad van Goeree-Overflak-
kee voor de tweede keer het voorstel over de 
draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in Stad aan 
’t Haringvliet.

DRAAGVLAKMETING
De raadsleden stemden unaniem in met het plan 
van aanpak en de zogeheten Tijdelijke verorde-
ning draagvlakmeting. Met het plan van aanpak 
en de verordening legt de gemeente de kaders 
vast waarbinnen de draagvlakmeting plaats zal 
vinden. De verordening zorgt voor een goede 
juridische basis.

AL EERDER SPRAK DE GEMEENTERAAD OVER 
 DE DRAAGVLAKMETING
Tijdens de vorige raadsvergadering, op 13 ok-
tober 2022, werd ook over de draagvlakmeting 
gesproken. Een aantal partijen dienden een 
amendement in met het voorstel de mogelijkheid 
om vanuit huis te stemmen (het zogenoemde 
stemmen aan de keukentafel) te laten vervallen. 
Het amendement werd tijdens de vergadering 
van 10 november 2022 niet meer in stemming 
gebracht. De anonimiteit en het stemgeheim 
bij de stemoptie voor het stemmen aan de 
keukentafel is in het voorstel aangescherpt en 
nu beter gewaarborgd. Op verzoek van de raad is 
ook onderzocht of voor de overstap naar groene 
waterstof ‘het streven naar 2025’ opgenomen 
kan worden in het plan, in plaats van per ‘2025’. 
In het aangepaste plan staat nu dat de overstap 
zo spoedig mogelijk, maar niet voor 2025 en 
uiterlijk in 2030 wordt gemaakt.

DE GEMEENTE KAN VERDER MET HET  
ORGANISEREN VAN DE DRAAGVLAKMETING
Nu het plan van aanpak is vastgesteld kan de 
gemeente samen met de andere partners van 
het projectteam Aardgasvrij verder met het 
organiseren van de draagvlakmeting. Deze zal  
in de eerste helft van 2023 plaatsvinden.  
Het projectteam wil minimaal 70% van de 
woningen en gebouwen in Stad geschouwd 
hebben, voordat de draagvlakmeting plaatsvindt. 
Dit zodat Stadtenaren weten waar ze aan toe 
zijn als ze kiezen voor een aardgasvrij Stad aan 
’t Haringvliet. Na een schouw krijgt de inwoner 
of ondernemer een rapport waarin precies staat 
wat in de woning aangepast moet worden bij 
een eventuele overstap en wat de kosten zijn. 
Deze kosten worden vergoed door het project. 
Stadtenaren kunnen zich hier aanmelden voor 
een gratis schouw.
https://stadaardgasvrij.nl/gemeenteraad-stemt-
unaniem-in-met-voorstel-draagvlakmeting/

Fijne feestdagen

Zeedijk 21

De winter gaat beginnen,  
uw haar heeft extra verzorging nodig.

Daarom de gehele maand december bij aankoop van een 
verzorgingsproduct, € 2,50 korting.

Daarnaast krijgt u de gehele maand december een kerstbal 
gevuld met een heerlijke shampoo van Finnley’s.

Knippen heren € 17.50 - Knippen dames € 19
Bel of app 06-46163909 voor de overige tarieven.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar


