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Financiële Vrijheid ervaren

HC Houten H1 zorgt
voor sensatie in Gold
Cup

‘Het is een
geschenk aan de
maatschappij’

PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN
De
workshop is bedoeld als eerste
kennismaking met de training
Naar Financiële Vrijheid. Deze
training wordt al 10 jaar gegeven
en is binnenkort beschikbaar in
Houten. Het gaat over geld, rust,
overzicht en kennis. De training
behandelt een breed scala aan
aspecten van financiële vrijheid.
Psychologische aspecten: Hoe
denk je over geld? Wanneer heb
je genoeg? Wat is je relatie met
schulden? Welke behoeften probeer je te bevredigen met geld?
Wat zijn je waarden? Welke angsten blokkeren je om te investeren?
TECHNISCHE ASPECTEN En ook technische aspecten komen aan bod:
Deelnemers gaan voor zichzelf
een kasboek bijhouden. Er zal
een Cashflow game (bordspel)
gespeeld worden als nabootsing

Lukasz Bastiaansen/Udo Zwart

HOUTEN Op woensdag 19 oktober
wordt er een gratis workshop
Naar Financiële Vrijheid in Houten georganiseerd van 19.00 tot
21.00 uur. Locatie: Wijkcentrum
Schoneveld. Lukasz Bastiaansen
en Udo Zwart komen vertellen
over hun persoonlijke ervaringen
met financiële vrijheid en zullen
met iedereen die dat wil oefeningen doen over geld, sparen, investeren en bovenal hoe je een gezonde relatie met geld krijgt. ,,Een
mooie gelegenheid voor mensen
om te ervaren wat financiële vrijheid is en hoe dat er uit zou kunnen zien”, aldus de organisatoren
van de workshop.
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Financiële Vrijheid ervaren in Houten tijdens de kostencrisis.

van de werkelijkheid. Deelnemers
registreren hun bezittingen en
schulden en gaan nadenken wat
ze daar mee kunnen doen. Aan de
uitgaven en inkomsten wordt een
spelelement toegevoegd om iedereen uit te dagen om meer geld te
genereren.
De training duurt zes maanden en
kost 109 euro per maand. In deze
zes maanden woont een deelnemer 7 groepsbijeenkomsten bij.
Tussen de groepsbijeenkomsten
krijgt iedere deelnemer wekelijks
persoonlijke coaching via een videocall. Elke bijeenkomst heeft

een thema.
,,We willen benadrukken dat de
reguliere prijs van de training
een fractie is wat normaal voortraining- en coaching gevraagd
wordt. We schatten dat we 25%
vragen van wat de marktprijs tegenwoordig is voor een financiële
training. Mensen die mee doen
krijgen voor dit bedrag wekelijkse persoonlijke coaching, de 7
cursusavonden, een boek en cursusmateriaal (totaal 4-5 uur per
maand).”
Wil je meedoen aan de workshop
of je alvast opgeven voor de trai-

ning? Stuur een mail naar Udo
Zwart en hij zal je benaderen
met een uitnodiging. E-mail: udo.
zwart@summitcc.nl
MAATSCHAPPELIJKE DIENST De training wordt aangeboden als een
maatschappelijke dienst. Lukasz
en Udo hebben geen ambitie om
er zelf aan te verdienen. ,,Het is
een geschenk aan de maatschappij.” De rijkdom en vrijheid die de
organisatoren nu ervaren willen
zij graag doorgeven aan andere
mensen. ,,Tijdens de workshop
bieden we ruim de gelegenheid
tot het stellen van vragen.”

KrachtigPlus bruist

Platneuzen zoeken leden

HOUTEN Ben je 60+? Woon je in
Houten noordwest? Zin om iets
nieuws te doen en anderen te ontmoeten? Kom dan naar de Bruisbijeenkomst van KrachtigPlus Houten
op maandag 31 oktober in De Grund,
De Poort 77, van 14.00 tot 17.00 uur.
KrachtigPlus Houten is voor zestig-

SCHALKWIJK Na een aantal jaren
van noodgedwongen stilte, houdt
CV de Plateneuzen weer haar jaarlijkse ledenwerfactie. Van zaterdag
8 oktober tot en met zaterdag 29 oktober gaan de Platneuzen op pad in
Schalkwijk.
De actieve leden komen in Schalk-

Meer informatie en aanmelden via
de website www.krachtigplushouten.nl/contact. Meld je snel aan vóór
22 oktober en neem vooral iemand
mee.

wijk huis aan huis om te vragen
inwoners lid willen worden van de
vereniging. Leden hebben voorrang
voor kaarten voor de gezellige feesten die weer georganiseerd gaan
worden. Wie niet in Schalkwijk
woont en toch lid wil worden kan
contact opnemen met de vereniging.

Jong en oud maken
er samen een feestje
van
HOUTEN Sinds vorige week lopen
onze NSO kids van 8,5 tot 12 jaar
stage bij het Vertrouwde dorp in
Houten, laat de leiding van Kids
Lodge weten. ,,Een hoogwaardig,
eigentijds en onderscheidend
alternatief voor het verpleeghuis.
Onze kids hebben samen met de
ouderen spelletjes gedaan. De
ouderen waren zeer enthousiast!
Deze week gaan onze kinderen
voorlezen.”

Kids Lodge

plussers met als doel ontmoeting,
uitwisseling en kennis delen.

HOUTEN HC Houten H1 speelde
donderdag voor een volgepakte
tribune de tweede ronde van de
Gold Cup, het bekertoernooi van
de KNHB. Het team zorgde voor
een regelrechte sensatie door
Oranje Rood, de huidige nummer
2 uit de hoofdklasse, te verslaan
met 1-0. Hiemee werd Oranje
Rood uitgeschakeld voor de Gold
Cup en is HC Houten doorgedrongen tot de derde ronde! Een
unieke prestatie, aldus René
Kuster, voorzitter van HC Houten.
,,Als een van de vier halve
finalisten uit de silvercup mocht
Houten H1 meedoen aan de Gold
Cup, de beker voor de 3 hoogste
niveaus binnen hockey in
Nederland. Dat het bekeren leeft
bij HC Houten blijkt wel uit de
keer op keer volgepakte tribunes
waar jong en oud onze heren vol
overgave aanmoedigt. Op deze
wijze zijn er al heel wat ploegen
gesneuveld op de Meerpaal en
deze week dus ook Oranje Rood.”
WINST De Houtense heren stegen
individueel en als ploeg boven
zichzelf uit en deden wat op
voorhand niemand verwacht
had. Met een mooi uitgevoerde
strafcorner in het tweede kwart
scoorde Laurens Brackel en door
stug verdedigen en het creëren
van nog een behoorlijk aantal
kansen (waaronder nog een
afgekeurde 2-0 in het vierde kwart)

pakte Houten de winst en barstte
er een mooi feest los.
Op 3 november is de volgende
rode van de Gold Cup. Kan HC
Houten H1 het sprookje vervolgen?

Oud wethouder Kees
van Dalen (CDA)
gestart als
wethouder in
Montfoort
HOUTEN Kees van Dalen is op 26
september benoemd tot nieuwe
wethouder voor het CDA voor de
gemeente Montfoort. Van Dalen
volgt Jan Vlaar op die vanwege
gezondheidsredenen is gestopt.
Burgemeester Hartskamp zegt
over zijn komst: ,,Wij zijn blij met
de komst van Kees van Dalen en
dat met hem het college weer
compleet is.”

door Kuun Jenniskens
Kees van Dalen (67 jaar) was
gedurende 12 jaar wethouder in
Houten. Met de CDA fractie kon
hij op het laatst niet meer door
één deur vanwege een verschil
van mening over bouwen ten
oosten van Houten, waar Van
Dalen zeer op tegen is.
Op www.houtensnieuws.nl is
terug te lezen hoe hij terugblikt
op zijn Houtense wethouderschap, en dat hij nog niet precies
had uitgedacht hoe zijn periode
van pensioen eruit zou komen te
zien.

