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* Een overzicht van de deelnemende winkels vindt 
u op bisonspoor.nl onder het kopje ‘evenementen’.
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5,- stempel winkel:

datum:

handtekening:
Actievoorwaarden:
• De actie is alleen geldig op zaterdag 27 en zondag 28 september 2014.
• Met de bon krijg je t/m 31 december 2014  5.- korting op je volgende 

kledingaankoop.
• De bon is niet in te wisselen voor contant geld.
• Er kan één bon per transactie worden ingeleverd.

Koopzondag 28-9 
van 12 tot 17 uur
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SP biedt hulp op diverse vlakken 
aan inwoners Stichtse Vecht
Of het nu gaat om 
achterstallig onderhoud 
aan een huurwoning, 
problemen met de 
thuiszorg of een 
arbeidsconflict: 
iedere inwoner van 
de gemeente Stichtse 
Vecht kan met dit soort 
vragen en problemen 
terecht bij de gratis, 
maatschappelijke 
hulpdienst van de SP 
‘Hulp aan de Vecht’. 

Esther Smid

LOENEN AAN DE VECHT –  Ge-
rard Bosman, afdelings-
voorzitter van SP Stichtse 
Vecht, is een van de eind-
verantwoordelijken voor de 
hulpdienst. “Mensen bel-
len ons met allerlei vragen. 
Soms proef je de wanhoop; 
mensen hebben al van al-
les geprobeerd. Sommige 
bellers zijn teleurgesteld of 
zelfs boos vanwege hun si-
tuatie. Door alle bezuinigin-
gen in de zorg, vrees ik dat 
we het alleen maar drukker 
gaan krijgen.”
De hulpdienst bestaat uit 
een team van zes deskundi-
gen op het gebied van arbeid, 
zorg, wonen, juridische za-

ken, jeugd & onderwijs en 
schuldhulpverlening.
“De deskundigen zijn alle-
maal sociaal bewogen men-
sen die dit naast hun regu-
liere werk doen’, benadrukt 
Bosman. “Als mensen geen 
menswaardig bestaan heb-
ben, vinden wij dat je soli-
dair moet zijn en er wat aan 

moet doen. Onze hulpdienst 
is een mooi voorbeeld van 
de kernwaarden van de SP: 
gelijkwaardigheid, mense-
lijke waardigheid en solida-
riteit.” 
Bosman bemant samen met 
een collega de telefoon. “Als 
er een hulpvraag binnen-
komt zorg ik ervoor dat de 
vraag bij de juiste deskun-
dige terechtkomt. Deze pro-
beert het probleem natuur-
lijk eerst zelf op te lossen. 
Als we er niet uitkomen, 
verwijzen we door naar de 
juiste instanties. Soms gaan 
we zelfs met de mensen mee 
naar bijvoorbeeld de schuld-
hulpverlening. Een concreet 
voorbeeld? Nee, dat kan ik 
helaas niet geven. Privacy 
is ontzettend belangrijk! Als 
we de privacy niet kunnen 

garanderen, heeft de hulp-
dienst geen enkele zin.”

Ogen en oren
Kan er eigenlijk gemakkelijk 
misbruik gemaakt worden 
van de hulpdienst? “Soms 
worden we gebeld door 
mensen die via ons dingen 
willen regelen waar ze geen 
recht op hebben”, vertelt 
Bosman. “Gelukkig wordt 
dat tijdens de intake vaak 
al duidelijk; je ontwikkelt er 
toch een neus voor.”

Hulp aan de Vecht heeft ook 
nog een tweede functie; de 
SP ziet de hulpdienst als de 
oren en ogen in de gemeente. 
Bosman: “Als er veel vragen 
komen over hetzelfde on-

derwerp, bijvoorbeeld over 
openbaar vervoer of over 
thuiszorg, krijgen we zicht 
op de knelpunten in onze 
gemeente en kunnen we 
hier actie op ondernemen.”

Gerard Bosman is verantwoordelijk voor de hulpdienst van de SP: Hulp aan de Vecht.
 foto Esther Smid

‘ DOOR DE 
BEZUINIGINGEN IN DE 
ZORG ZULLEN WE HET 
DRUKKER KRIJGEN’ 

Hoe werkt de hulpdienst?
Dagelijks kunt u tussen 19 en 20 uur contact opnemen 
met de hulpdienst op nummer 06-15681240. U kunt 
ook mailen: sphulpaandevecht@gmail.com. Binnen 
twee dagen na de intake krijgt u bezoek van een van de 
deskundigen van de hulpdienst, die u verder helpt of 
doorverwijst.

EHBO-cursus 
LOENEN AAN DE VECHT - Van 
november  2014 tot maart 
2015 wordt er een EHBO-
cursus gegeven in Loenen 
aan de Keizer Ottolaan 13. 
Deze cursus wordt gegeven 
in tien lessen op maandag-
avond van 19.00-22.00 uur. 
Wie slaagt ontvangt een di-
ploma van het Oranje Kruis. 
Dit kunt u geldig houden 
door de herhalingslessen te 
volgen. 
Het EHBO diploma bestaat 
uit de volgende onderdelen: 
volledig EHBO diploma, re-
animatie diploma,
certificaat AED gebruiker. 

Opgeven via: secretariaat-
EHBO@ehbo-
loenenaandevecht.nl

Film Soof in 
bibliotheek 
LOENEN AAN DE VECHT - De 
film Soof wordt donderdag 
25 september in de Biblio-
theek Loenen vertoond. De 
komedie is geïnspireerd op 
de columns van Sylvia Wit-
teman. Soof nadert de 40 en 
heeft alles wat ze ooit wilde, 
tot ze zich op een dag af-
vraagt: ‘ Is this all there is?’  
Aanvang: 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur. Na afloop 
van de film napraten met 
een gratis drankje. Leden 
van de Bibliotheek betalen 3 
euro en niet-leden 7 euro en-
tree. Reserveren via e-mail 
loenen@bibliotheekavv.nl, 
telefonisch (0294) 23 42 85 
of aan de balie in de Biblio-
theek Loenen, Keizer Otto-
laan 11. 

Â

BREUKELEN - De 
(raads)leden van de PvdA 
Stichtse Vecht steken 
komend weekeinde de 
handen uit de mouwen. 
Zij maken zaterdag 20 
september twee uur lang 
schoon in de wijk Breuke-
len-Noord. Met een groot 
aantal mensen ruimen zij 
het zwerfafval op. Blikjes, 
plastic en papier dat door 
de wijk
zwerft, wordt opgeruimd. 
PvdA-raadslid Maarten 
van Dijk: “Zwerfafval, 
graffiti, vandalisme, ach-
terstallig groenonderhoud 

en hondenpoep kunnen 
de leefbaarheid van een 
wijk of buurt teniet doen. 
Niemand vindt het leuk 
om in een straat te wonen 
die niet netjes is. In 
januari brachten wij ook 
een bezoek aan de wijk 
Breukelen-Noord en spra-
ken wij met bewoners. 
Veel opmerkingen over de 
wijk gingen toen over het 
openbaar groen. Inwoners 
ergerden zich aan het ma-
tige onderhoud en het vele 
zwerfvuil. Reden genoeg 
om de schoonmaakactie 
nu in deze wijk te organi-

seren.”
Ook fractievoorzitter 
Frank van Liempdt van 
Lokaal Liberaal heeft 
toegezegd aan de schoon-
maakactie deel te nemen. 
De schoonmaakactie start 
zaterdag om 10.00 uur bij 
Winkelcentrum Breuke-
len-Noord aan de Karel 
Doormanweg. 
Wie wil meedoen kan 
contact opnemen met 

Maarten van Dijk, tel. 06 
25545407 of stuur een e-
mail naar: stichtsevecht@
pvda.nl

Â

PvdA gaat schoonmaken

Zaterdag was er het wijkfeest in Zwanenkamp, georganiseerd 
door de wijkcommissie i.s.m de  winkeliers ter gelegenheid 
van 40 jaar Maarssenbroek. Er waren kraampjes en de 
suikerspin en popcorn voor de kinderen bleken een succes. 
Brandweer en politie waren aanwezig en kinderen mochten 
een brandje blussen of in een echte politieauto zitten.

Wijkfeest in Zwanenkamp

Springclinic 
Lammert Laseur
NIGTEVECHT - De landelijk be-
kende springruiter Lammert 
Laseur geeft 21 september 
een springclinic op stal 
Veldhuisen aan de Klomp-
weg te Nigtevecht.
 Lammert Laseur is in het 
midden in het land geen on-
bekende in de springsport, 
hij is internationaal spring-
ruiter geweest en ongeveer 
50 jaar een paardenman 
in hart en nieren. Dit jaar 
leidde hij twee regiokampi-
oenen en een reservekam-
pioen op. Laseur bezit de 
kunst om van elke combi-
natie, jong, oud, beginnend 
of gevorderd met rust in het 
rijden een unieke combina-
tie te maken.  


