 www.hetkompasonline.nl

Uitverkoop Pools
Aardewerk
- Om
plaats te maken voor de
kerstcollectie is er vrijdag 18
oktober van 17.00 - 21.00 uur
een grote uitverkoop van
het Pools aardewerk servies,
met kortingen tot 30%. Er
is een ruime collectie. Het
adres is Stougjesdijk 126 in
Mijnsheerenland, tegenover
de Phoenix.

MIJNSHEERENLAND

Internationale
Danssoos
KLAASWAAL - Nuvodah organiseert zaterdagmiddag
19 oktober een internationale danssoos met Priscilla
vd Berg als gastdocente in
de Hoeckenisse aan de Molendijk 55. Van 13.00-14.15
uur voor 55+ers en van
14.30-17.00 voor de overigen. Entree 4 of 8 euro.
Alle (volks)dansers zijn van
harte welkom. Info: 0186651175 of www.nuvodah.nl.
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Baas over eigen
huis in Poortwijk III
Het zelfbouwproject
Poortwijk III is
gestart. Daarvoor is de
ontwikkelvereniging
‘Wonen aan de Kreek’
in het leven geroepen.
Deze groep Hoeksche
Waarders gaan zelf een
appartementencomplex
realiseren. “De enige
beperking die er is, is
dat de andere bewoners
geen last mogen
hebben van de plannen
van ‘ de buurman’”,
aldus voorzitter John
Stuurman.
door Stella Schaper

GGM markt
KLAASWAAL - De GGM houdt

verkoop van gebruikte spullen op vrijdag 18 oktober van
19.00-21.00 uur en zaterdag
van 10.00-13.00 uur aan de
Voorstraat 49. De opbrengst
is voor het onderhoudsfonds
van de gebouwen van de
Hervormde kerk in Klaaswaal. Goede gebruikte goederen ter beschikking ? Bel
06-5715-9260, afgeven van
goederen op dinsdag middag tussen 13.30 en 16.00
uur en tijdens de verkoop.

OUD-BEIJERLAND – De vereniging telt nu vijf leden
en zoekt kopers die de uitdaging met hen willen aangaan. Mensen die zelf graag
de touwtjes in handen hebben, uiteraard met behulp
van professionele begeleiding. Vanaf nu kunnen leden zich inschrijven voor
dit bijzondere project, dat
ingaat tegen traditionele appartementenbouw dat zich
kenmerkt door projectontwikkelaars die bepalen en
eenheidsworst. “De buiten-

kant van het gebouw bepalen de leden (kopers) met elkaar. De binnenkant bepaalt
de koper helemaal zelf. Dat
geldt voor de grootte van het
appartement, de vorm en
de indeling. Een woonlaag
heeft 480 vierkante meter.
Binnen die vierkante meters
kunnen er net zo goed drie
als vijf appartementen worden gerealiseerd, afhankelijk van de behoefte van de
kopers”, aldus Stuurman.
In de informatie staat: ‘de
vrije sector koopappartementen met ondergronds
parkeren in een hoogwaardig, duurzaam en goed toegankelijk gebouw zullen
naar verwachting 25 procent
goedkoper uitvallen dan
de traditionele manier van
bouwen. De woningen kosten vanaf 175.000 euro vrij
op naam’. Dit lijkt te mooi
om waar te zijn. “Omdat
we zelf de voorbereidingen
treffen en coördineren en de
winst van de ontwikkelaar
niet betalen, is het goedkoper. Daarnaast kunnen we
het voordelig aanbesteden.
De kopers worden beloond
voor het werk dat ze zelf in
handen nemen. Ze moeten
wel bereid zijn om deel te
nemen in één of andere nog
op te richten commissie. De
verwachting is dat het project 25 procent voordeliger

is, maar dat hangt af van de
keuzes van de koper.”
Ook voor wat betreft de inrichting zijn er mogelijkheden genoeg. “Een knus
mooi gelegen appartement,
maar ook een hele etage met
eigen sauna, werkruimte of
atelier.” Stuurman noemt
enkele voorbeelden waarbij
het bouwen in eigen beheer
een uitkomst kan zijn. “Er
zijn mensen die bijvoorbeeld
een
rolstoeltoegankelijke
woning nodig hebben. Zij
weten zelf meestal het beste
welke indeling praktisch
is. Voor die mensen zou dit
project een uitkomst bieden.
Nog een voorbeeld is een etage voor alleengaanden met
een gezamenlijke eetkeuken. Wel de privacy, maar
ook het contact. Het project
is ook geschikt voor mensen
die een levensloopbestendige woning willen.” Belangstellenden kunnen via
wonenaandekreek@gmail.
com een gesprek aanvragen.
Nieuwe leden worden in
volgorde van aanmelding
geregistreerd. Na de registratie volgt een termijn om
te beoordelen of men door
wilt gaan. Vervolgens is er
de echte inschrijving als
deelnemer en moet een entreebedrag worden betaald.
Meer info: www.wonenaandekreekpoortwijk.nl.

Vestigingsbeleid voor
bedrijventerrein verruimd
VERVOLG VOORPAGINA - Het
college van Binnenmaas
is blij geen verdere bezuinigingsvoorstellen aan de
raad voor te hoeven leggen.
Van Etten: ‘Aanvankelijk
bedroeg het tekort 7 ½ ton,
maar gelukkig zijn we binnen de begroting gebleven.
Dat laatste houdt wel een
risico in ten aanzien van
de grondexploitatie en het
regionale bedrijventerrein.
Bij grondexploitaties spelen
risico’s van het regionaal
bedrijventerrein,
verliezen bij de verlaging van de
grondprijzen in de Wijk van
je Leven in Puttershoek een

zorgelijke rol.’’ Burgemeester André Borgdorff kondigde aan dat aan een nieuwe
structuur wordt gewerkt
voor het regionaal bedrijvenpark. ,,We hebben het vestigingsbeleid ten aanzien van
de vraag naar bedrijfskavels
verruimd. De versoepeling
houdt in dat ook bedrijven
buiten de Hoeksche Waard
zich er kunnen vestigen. In
het vierde kwartaal van dit
jaar zal de raad daarover
een besluit nemen. Op het
ogenblik is nog geen enkele
kavel verkocht. Verder komt
er een Sportnota en komt er
mogelijk een Sportraad.’’

Mooie cheque Nedato
Nedato, de Nederlandse Aardappeltelersorganisatie uit OudBeijerland heeft, samen met haar relaties en telers, vanwege
haar 50-jarig bestaan een bedrag van €5.000 ingezameld
voor een goed doel. Dat werd Stichting Zomerkind: een
kinderdagcentrum voor meervoudig complex gehandicapte
kinderen in Nieuw-Beijerland. En die waren er erg blij mee.

SpiritueleBoekenEnzo.nl
nu ook verkoop gestart in winkel

Molendijk 7 te Oud-Beijerland
Zaterdag 19 oktober voor elke klant een leuke verrassing!

HERFSTTOPPERS
- Potgrond
- Bemeste tuinaarde
- Turfmolm
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Denk aan de Ecostyle najaarsbemesting.
Chr. Huygensstraat 10a Numansdorp tel. 0186 - 747100
Lindtsedijk 24-26 Zwijndrecht tel. 078 - 6199000

www.vegotuinmaterialen.nl

H E E F T U I E T S T E V I E R E N ? G A G E Z E L L I G VA R E N ! ! ! !
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Bel voor ons vaarprogramma met o.a.:
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ZA 19 okt., 2, 9, 23 nov., 7, 14 dec., 18 jan., 1, 15 feb.,
22 mrt. (aprés ski €69,50) , 5, 19, 26 apr., 10, 24 mei, 7, 21, 28 juni, 5, 12, 26 juli
incl. 2x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live Music en entertainment. Incl. alle drankjes
(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.
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All-in

€ 41.50 p.p.

ZO 27 okt, 3, 17, 24 nov, 2 dec, 22 dec (kerstsfeer € 51,50),
5, 26 jan, 9 feb, 16, 30 maart, 20 (pasen € 46,50), 27 april, 11 mei (moederdag € 46,50)
Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live Music en entertainment. Incl. alle drankjes
(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.

SPECIALE VAARTOCHTEN

ZATERDAG 26 OKTOBER 70’JAREN PARTY
MET OPTREDEN VAN GEORGE BAKER

€ 69,50 p.p.

incl. 2 x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live Music en entertainment. Incl. alle
(ALL-IN)
drankjes (excl. buitenl. gedist.) Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.

VRIJDAG 20 DECEMBER MOONLIGHT DINNER CRUISE
IN KERSTSFEER MET LIVE MUSIC EN ENTERTAINMENT

€ 59,50 p.p.

incl. 2 x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert. Incl. alle drankjes (excl. buitenl. gedist.).
Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.

VRIJDAG 13 DEC KAARSJESAVOND GOUDA
ZONDAG 15 DEC KERSTMARKT DORDRECHT
WOENSDAG 25 DEC KERSTDINNER CRUISE ALL-IN
Info en boekingen: Rederij Fortuna BV, Tel. 0181-626126.
zie: WWW.PARTYSCHEPEN.ORG

(ALL-IN)

€ 41,50 p.p.
€ 51,50 p.p.
€ 95,00 p.p.

