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Centraal telefoonnummer  
De gemeente is bereikbaar via één 
centraal telefoonnummer 0318 - 
578150. Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 
14.00-16.00 uur. 
Storingsdienst gemeente: Voor zeer 
dringende problemen is de 
storingsdienst van de gemeente, buiten 
kantooruren te bereiken, onder 
telefoonnummer 06-51148102.  
Spreekuur burgemeester 
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in 
het gemeentehuis. U kunt uw 
vraag/verzoek ook mailen naar: 
burgemeester@renswoude.nl 

Gemeentesecretaris Jan van Dijk vertrekt 
Na bijna 12 jaar werkzaam te zijn geweest bij de gemeente 
Renswoude, vertrekt gemeentesecretaris Jan van Dijk per  
1 februari 2020. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij de 
Inclusief Groep in Nunspeet.  
Na een periode als Hoofd Omgevingsbeheer, besloot het 
college van burgemeester en wethouders hem eind 2012 als 
waarnemend gemeentesecretaris te benoemen. Deze nieuwe 
rol beviel van beide kanten en na ruim een half jaar volgde de benoeming tot 
gemeentesecretaris. 
Jan kijkt terug op een plezierige tijd en dankt alle collega’s en (oud) bestuurders voor de 
prettige samenwerking. Over de opvolging wordt nog nagedacht. 

Nieuwjaarsmarkt 6 januari 2020  
Op maandagavond 6 januari 2020 wordt de jaarlijkse nieuwjaarsmarkt gehouden in 
sporthal De Hokhorst. Alle verenigingen zijn aangeschreven met de vraag of zij deel willen 
nemen aan deze markt. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen terwijl u wel op de 
nieuwjaarsmarkt wilt staan dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat via 

Evenementenkalender 
16 november  Sinterklaasintocht 
30 november  Openstelling 

Oudheidskamer 
13 december A Festival of Nine 

Lessons and Carols 
14 december The Sound of Christmas 
21 december Muzikale winterwandeling 
6 januari 2020 Nieuwjaarsmarkt 
Collectevergunningen 
17 t/m 23 november Nationaal MS Fonds 
24 t/m 30 november Leger des Heils 

Fondsenwerving 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

 

Gemeentenieuws (18 november 2019) 
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telefoonnummer 0318-578156 of per e-mail via secretariaat@renswoude.nl  Dit kan tot en 
met 15 december 2019. 

Zaterdagopenstelling gemeentewerf  
Op zaterdag 7 december a.s. is de gemeentewerf geopend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Inwoners uit Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische 
apparaten, Klein Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin en het afhalen 
van zakken voor plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil, zoals ijzer, huisraad 
(matras, kast, bed e.d.), tuinafval en witgoed, aangeboden worden. Alleen voor steenpuin 
wordt € 25,- per m3 in rekening gebracht. Let op: neem wel uw identiteitsbewijs mee, hier 
kan om gevraagd worden. 
 
Inloopmiddag vaccineren bij GGD regio Utrecht in Veenendaal  
Voor vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma en vragen over vaccineren  
 
Vrijdagmiddag 29 november 2019 vindt er op de GGD-locatie aan de Verlaat 20E in 
Veenendaal een inloopmiddag vaccineren plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Ouders en 
kinderen/jongeren van 0-18 jaar kunnen terecht voor vragen over vaccineren én gratis de 
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) halen. Alle inwoners van Veenendaal, 
Rhenen, Renswoude en Woudenberg zijn deze middag van harte welkom.  
Jeugdartsen van GGD regio Utrecht staan deze middag klaar om vragen te beantwoorden 
en uitleg te geven over vaccinaties. Daarnaast kunnen jongeren tot 18 jaar tijdens deze 
inloopmiddag terecht voor de gratis vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 
Het gaat om kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook de vaccinaties uit het 
RVP niet hebben gehad. Ook de vaccinaties die bescherming bieden tegen de 
meningokokkenziekte of baarmoederhalskanker worden aangeboden.  
 
Het belang van vaccineren  
De vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma beschermen kinderen tegen ernstige 
ziekten. Sinds de komst van vaccinaties zijn in Nederland al duizenden levens gered en is 
er veel leed voorkomen. “Dankzij vaccinaties zien we de ziekten waar we tegen vaccineren 
bijna niet meer, maar vaccineren blijft nodig. Als veel kinderen gevaccineerd zijn, komen 
uitbraken van ernstige infectieziekten vrijwel niet voor. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor anderen. Op deze manier zijn ook kinderen die (nog) niet gevaccineerd kunnen 
worden beschermd, zoals pasgeboren baby’s en kwetsbare patiënten”, aldus Dorothy Lie 
(stafarts Jeugdgezondheidszorg bij GGD regio Utrecht).  
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GGD-chat  
Kunnen ouders niet de open middag in Veenendaal bezoeken? Op werkdagen tussen 8.30 - 
17.00 uur kunnen ouders chatten met een jeugdverpleegkundige van GGD regio Utrecht via 
www.ggdru.nl/chatten Ze kunnen via de chat vragen stellen over o.a. vaccineren, 
opgroeien en gezondheid.  
Voor meer informatie: www.ggdru.nl en www.rijksvaccinatieprogramma.nl 
 
Jaarwisseling 2019-2020 
Over een aantal weken vieren we weer oud & nieuw. Iedereen viert dit op zijn of haar 
manier. We willen graag met z’n allen dat de jaarwisseling veilig verloopt, daarom willen wij 
u tijdig informeren over de regels rondom het afsteken van vuurwerk, carbidschieten en 
oudejaars(buurt)feesten. 

Vuurwerk 
Tijdens de jaarwisseling is het toegestaan om op oudejaarsdag vanaf 18.00 tot 
nieuwjaarsdag 02.00 uur goedgekeurd consumentenvuurwerk af te steken. Buiten deze 
tijden om is het afsteken van vuurwerk verboden. 
 

Carbidschieten 
Carbidschieten is in principe alleen toegestaan buiten de bebouwde kom in Renswoude. 
Dit mag op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur tot nieuwjaarsdag 02.00 uur. Wilt u binnen de 
bebouwde kom carbidschieten dan kunt u hiervoor een tijdelijke ontheffing aanvragen bij 
de burgemeester. Aan een eventuele tijdelijke ontheffing 
kunnen voorschriften worden verbonden.  
Gaat u buiten de bebouwde kom carbid schieten, dan willen 
we u verzoeken dit ook door te geven aan de gemeente.  
 

Oudejaars(buurt)feesten 
Wilt u een oudejaars(buurt)feest organiseren, meld dit dan 
tijdig bij de gemeente. Voor een feest in huis, in de garage of 
tuin heeft u geen vergunning nodig maar er geldt dan wel een aantal regels (o.a. in het 
kader van geluidsoverlast). Voor een feest op de openbare weg (incl. parkeervakken) of 
een grootschalig evenement is wel toestemming/vergunning nodig van de gemeente. U 
dient dit dan tijdig aan te vragen, in ieder geval voor 6 december 2019, zodat vooraf kan 
worden beoordeeld of en onder welke voorwaarden het evenement kan plaatsvinden. 
 
Het aanvragen of melden van carbidschieten en/of oudejaars(buurt)feesten kan bij  
dhr. A.E. Eilander via a.eilander@renswoude.nl of 0318-578152. 
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Ingekomen aanvraag vergunning APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvraag is 
ingediend: 
• Evenementenvergunning voor een muzikale winterwandeling op 21 december a.s. in en 

rondom het kasteelbos, aangevraagd door de Promotiecommissie Renswoude en de 
Evangelisatie Commissie (ontvangen op 4 november 2019). 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl  
 

Verkeersbesluit Laadpaal Van Reedeweg 
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten één parkeerplaats aan de 
Van Reedeweg te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding is een 
aanvraag uit de omgeving van de Van Reedeweg. Besloten is om aan dat verzoek te 
voldoen via een openbaar laadpunt op een centrale plek in de wijk. Op deze manier kunnen 
toekomstige elektrische rijders uit de wijk ook gebruik maken van deze openbare laadpaal. 
De laadpaal wordt gerealiseerd op de parkeerplaats het dichtst gelegen bij de hoek van de 
Van Reedeweg en de Van Deylweg, naast Van Deylweg nummer 13.  
Het besluit treedt in werking zodra de parkeerborden (E4) met een onderbord met daarop 
de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen” zijn geplaatst. 
Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 te Renswoude. Tot zes 
weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar 
indienen door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude). 
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u 
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Voor vragen of meer informatie: Bart Verhagen (tel: 06 53 15 70 79/ b.verhagen@renswoude.nl) 
of René Sennef (tel: 0318-57 81 50 / gemeentewerf@renswoude.nl). 

 
Ontwerpbesluit wijzigen bestemming Utrechtseweg 6 
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om het perceel Utrechtseweg 6 te 
Renswoude te wijzigen van de woonbestemming naar de bestemming ‘Bedrijventerrein’.  
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de 
afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude).  
Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Belanghebbenden kunnen tot 31 december 2019 hun zienswijze over dit ontwerpplan 
kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of 
mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan: 
Het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 8 
3927 ZL Renswoude 
Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een 
afspraak te maken met mevrouw E. Zech.  
Voor meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 

 
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend waarop de reguliere 
voorbereidingsprocedure van toepassing is: 
1) Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden en restylen van het bedrijfspand op het adres 

Barneveldsestraat 11 te Renswoude (ingediend op 31 oktober 2019); 
2) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een vervangende tweekapper (2 woningen) op 

de adressen Munnikenweg 98 en 100 te Renswoude (ingediend op 1 november 2019); 
3) Activiteit ‘maken uitrit’: voor het legaliseren van een tweede uitrit aan de Oude Holleweg 

54 te Renswoude (ingediend op 12 november 2019). 
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op 
is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden 
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom 
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele 
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een 
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op 
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van 
Renswoude. 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 

 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn 
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 
1) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een veranda/ berging achter de woning op de 

Leeuwerikweide 23 te Renswoude (verzonden op 31 oktober 2019); 
2) Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van een ligboxenstal op het adres 

Barneveldsestraat 37 te Renswoude (verzonden op 1 november 2019). 
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Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op 
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan 
kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).  
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een 
bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag 
na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de 
dag na afloop van de bezwaartermijn.  
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u 
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 
 
 
Heeft u zich al aangemeld voor de Buurtpreventie 
via WhatsApp? 
Samen zorgen we voor een veilige woon- en 
leefomgeving. Er is steeds vaker behoefte aan 
onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. 
Een goed voorbeeld daarvan zijn WhatsApp-
groepen. Via WhatsApp houden bewoners in hun 
eigen buurt een extra oogje in het zeil. 
 
WhatsApp-groepen in Renswoude kunnen goed werken tegen allerlei vormen van 
criminaliteit en overlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de 
wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners.  
 
Het invoeren van WhatsApp groepen in Renswoude betreft een burgerinitiatief dat de 
gemeente en de politie van harte ondersteunen. Aanmelden voor deelname aan 
buurtpreventie via WhatsApp kan via: www.renswoude.nl/buurtpreventie 
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Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en 
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 
3927 DM  Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413 
E-mail: heraut@destudio.biz  Verschijnt iedere veertien dagen 

Parkietjes
Bewoners en personeel van De Kleine Meent 
bedanken de Gereformeerde Kerk voor het 
herfstbloemstuk dat zij mochten ontvangen uit 
handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

Te koop: Donkerbruin lederen sta-op stoel (met 
2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder 
Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van 
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30 

De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerst-
bomen dit jaar.

Parkietjes

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.

Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur. 

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 

 

 

EM Pater
Spikhorst 6
3927 DB Renswoude
0318 - 57 13 66
empater@kpnmail.nl

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren
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FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS

Op vrijdagavond 13 december is er in de 
Koepelkerk  Kerkstraat 3 te Renswoude 
een “Festival of nine Lessons and Carols“. 
Aanvang 20.00 uur.

Het muzikale gedeelte wordt verzorgd 
door  zangvereniging  “Con Amore” uit 
Renswoude onder leiding van Jeannette van 
’t Veld. Het orgel wordt bespeeld door Rein 
van Leeuwen.

 “A Festival of nine  Lessons and Carols” is een 
viering met negen lezingen afgewisseld door  
muziek. Hierin wordt de heilsboodschap 
vanaf Genesis tot en met de geboorte van 
Jezus verteld en bezongen. 

Het festival ontstond 100 jaar geleden in 
Engeland net na de eerste wereldoorlog. 
Vanuit Cambridge verspreidde het zich 
over heel Groot Brittannië en de Verenigde 
Staten. Ook in Nederland is op veel plaatsen 
het festival een opmaat geworden naar het  
Kerstfeest. Dit jaar is er voor het eerst een 
uitvoering in Renswoude. 

Het programma bestaat uit een 
afwisseling van koorzang, samenzang van 
traditionele Engelse kerstliederen en  korte 
Bijbellezingen. Het belooft een bijzondere, 
mooie avond te worden. Toegang is gratis. 

MUZIKALE WINTERWANDELING: ZATERDAG 
21 DECEMBER

De muzikale winterwandeling wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 21 december a.s. en 
staat in het teken van ‘Wereldster’. De aftrap 
van de muzikale winterwandeling is om 17:00 
uur op het kasteelplein met een optreden 

van de Lunterse Dijkbloazers op hun 
midwinterhoorns en de jachthoornblazers. 
Vervolgens kan tussen 17:30 uur en 20:30 
uur worden gestart met de winterwandeling.

Tijdens deze wandeling over de verlichte 
paden door het kasteelbos van Renswoude 
gaat u op zoek naar de Wereldster, die ruim 
2.000 jaar geleden is geboren. U waant zich 
als het ware in het levende kerstverhaal; 
Na inschrijving voor de volkstelling bij de 
toegangspoort leidt de wandelroute u langs 
onder meer de wijzen en de herders die allen 
de ster volgen op zoek naar de pasgeboren 
Koning.

Naast de kerstgeschiedenis valt er op de 
route nog veel meer te beleven. Kinderen 
kunnen meedoen met een speurtocht; 
In de bibliotheek is een fotopresentatie 
over Oud Renswoude te bezichtigen en 
kunnen kinderen luisteren naar bijzondere 
kerstverhalen die worden voorgelezen; 
In de Koepelkerk verzorgen organisten, 
muzikanten, zanggroep Cantare om 
beurten zang- en muziekuitvoeringen; Op 
het eindpunt van de route zorgt restaurant 
Grebbelounge voor de inwendige mens 
en kunnen kinderen bij de Scoutingclub 
broodjes en marshmallows roosteren.

Ga ook mee op zoek naar de Wereldster en 
loop zaterdag 21 december a.s. mee met de 
muzikale winterwandeling.

Promotiecommissie en Evangelisatie 
Commissie Renswoude
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 KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN 

WEER KAAS BIJ HENK SCHEER 
 
Kom kijken voelen en proeven en 
overtuig u zelf, Waarom kaas vers 

van het mes altijd lekkerder is. 
 
 
 

Henk Scheer Kaas & Zn 
Stationsweg 415 
3925 CD SCHERPENZEEL 
M: 06-54357280 
E: info@henkscheerkaas.nl 
W: www.henkscheerkaas.nl 

 

FROMAGERIE de Jean 
       Servir, adorer, apprécier! 
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COLLECTANTEN NIERSTICHTING IN 
RENSWOUDE HALEN  €2118,-- OP TIJDENS 
COLLECTEWEEK 

RUIM 60.000 VRIJWILLIGERS COLLECTEERDEN VAN 
15 TOT EN MET 21 SEPTEMBER IN HEEL NEDERLAND 
TIJDENS DE COLLECTEWEEK VAN DE NIERSTICHTING. 
ALLE BIJDRAGEN HELPEN OM HET WELZIJN VAN 
NIERPATIËNTEN TE VERBETEREN. EN DAT IS HARD 
NODIG, WANT LEVEN MET EEN NIERZIEKTE BEPERKT JE 
ENORM. DAAROM GAAT DE  NIERSTICHTING DOOR TOTDAT 
ELKE NIERPATIËNT DE VRIJHEID HEEFT OM GEWOON TE 
KUNNEN LEVEN. 

Dialyseren houdt nierpatiënten in leven, 
maar is loodzwaar. Nierpatiënten zijn echte 
volhouders, ze moeten wel. Aan de dialyse, 
urenlang per week vastzitten aan een groot 
apparaat in het ziekenhuis. Totdat er een 
donornier is. En altijd leven met de angst dat 
het mis kan gaan. Maar zij geven niet op en 
ook wij strijden door. Totdat nierpatiënten 
de vrijheid hebben om gewoon te kunnen 
leven.

COLLECTANTEN ESSENTIEEL 
De Nierstichting krijgt geen structurele 
financiële steun van de overheid en is 
afhankelijk van giften en donaties. De 
inkomsten uit de collecteweek zijn dan 
ook erg essentieel voor het werk van de 
Nierstichting. Wij bedanken alle collectanten 
dan ook hartelijk voor hun vrijwillige inzet 
en donateurs voor hun steun. En zijn 
ontzettend blij met deze opbrengst. Want 
elke bijdrage helpt zodat nierpatiënten de 
vrijheid hun leven terug te geven.”

COLLECTANT GEMIST? 
Wie de collectant van de Nierstichting is 
misgelopen, kan alsnog een donatie doen 
op www.nierstichting.nl. Doneer en help 
mee om nierziekten te genezen. 

IN CIJFERS 
•  6.500 mensen moeten dialyseren om in 

leven te blijven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6. 
•  50.000 mensen hebben momenteel 

ernstige nierschade en krijgen mogelijk 
te maken met dialyse of transplantatie. 
Zij hebben een hoog risico op hart- en 
vaatziekten. 

•  16.000 mensen hebben nierfalen, 
waarvoor ze een nierfunctievervangende 
behandeling (hebben) ontvangen: dialyse 
of transplantatie.  

•  In 2018 besteedde de Nierstichting 
15,4 miljoen aan een beter leven van 
nierpatiënten en de preventie van 
nierziekten. 

Met veel plezier heb ik 14 jaar de collecte 
van de Nierstichting gecoördineerd. Alle 
collectanten, coördinatoren, medewerkers 
van de gemeente met name meneer 
Eilander wil ik bedanken voor de goede 
samenwerking.
Vanaf volgend jaar zal Sjoukje Klein-
Riezebos de collecte van de Nierstichting in 
Renswoude coördineren.

Willemien Baan-Laros

BEVRIJDING RENSWOUDE 1945.

Voor het project van de fotocursus, die ik 
volg, ben ik op zoek naar foto’s, die gemaakt 
zijn tijdens de bevrijding van Renswoude in 
1945.
Heeft u nog foto’s van periode dan hoor ik 
dat graag.
De foto’s zal ik scannen. Daarna ontvangt u 
de foto’s weer retour.
Wilt u mij helpen laat het dan even 
telefonisch (06-13027870) of per e-mail 
(vonkhenny@gmail.com) weten.
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Dorpsstraat 51

3927 BB Renswoude

     0318-574758 / 746020

        info@rcr-renswoude.net

      www.rcr-renswoude.nl

Voor reparatie en verkoop van

Audio / Video / Witgoed
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat.. 
Wij middels echografie de 
(meeste) klachten in beeld  

kunnen brengen? 
Beukenlaan 46, Renswoude 

0318-576353 0686870122 
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BAZAAR RENSWOUDE: 29.000 EURO

De bazaar/rommelmarkt van de hervormde 
gemeente in Renswoude heeft ruim 
29.000 euro opgebracht. De opbrengst is 
bestemd voor het restauratiefonds voor de 
Koepelkerk. 

De nieuwe activiteiten dit jaar -zoals de 
Food Court en jeugdactiviteiten- waren een 
succes en hopen we volgend jaar verder uit 
te breiden! Ook in de meubelmarkt was het 
een gezellige drukte tijdens de Bazaar. Deze 
is wekelijks open op donderdag, vrijdag en 
zaterdag, en ook deze opbrengst komt ten 
goede aan het onderhoud van de Koepelkerk.

Ook willen we via deze weg de ruim 100 
vrijwilligers bedanken! We zijn enorm 
dankbaar voor de saamhorigheid die we in 
de voorbereiding en op de bazaar hebben 
mogen ervaren! Wat een mooie manier om 
elkaar op deze manier tot een hand en een 
voet te mogen zijn! 
 
De prijzen van de officiële verloting vielen 
op de volgende lotnummers: Cortina 
e-bike: 2346, Dinerbon de Dennen: 1810, 
Tefal Airfryer: 2408, Konijnenhok: 4399, 
Bosch haakse slijper: 4636, Senseo 
Melkopschuimer: 3939, bol.com waardebon: 
1290, Senz Smart stormparaplu: 0308, 
Poederblusser ABC: 0458, Beverbende: 
3478. De prijzen van de verloting bij de 
ingang (met groene loten) zijn gevallen op: 
Boodschappenkar: 746, Tafelvoetbal: 353, 
Vleesschotel: 951

Prijzen zijn na telefonisch overleg af te halen 
bij Gerlinda van Ginkel, De Kweek 15 in 
Renswoude, tel. 06-20207941.
 
De bazaarcommissie

GOED NIEUWS VOOR DE RENSWOUDSE 
ONDERNEMERS
 
De gemeente Renswoude heeft 
overeenstemming bereikt over de 
aankoop van de grond voor uitbreiding van 
bedrijventerrein Groot Overeem.
Het is een veelgehoorde en lang gekoesterde 
wens van Renswoudse ondernemers om 
ruimte te krijgen om te kunnen uitbreiden. 
Om deze uitbreiding mogelijk te maken, is 
echter wel toestemming en goedkeuring 
nodig van de provincie Utrecht. Helaas 
heeft ook Renswoude te maken met de 
stikstofproblematiek, door onze ligging in de 
nabijheid van een Natura-2000 gebied.
 
Door de vastberadenheid en inzet van onze 
VVD-wethouder Marieke Teunissen en de 
kennis en kunde van het ambtelijk apparaat, 
is de provincie bereid gevonden volop in te 
zetten op uitbreiding van Groot Overeem. 
Dat is in deze tijd een bijna unieke prestatie! 
De aankoop van de benodigde gronden is een 
belangrijk onderdeel in het proces en daarom 
een belangrijke mijlpaal voor de bedrijvigheid 
in ons dorp.
Er zijn nog vele hobbels te nemen voor de grond 
daadwerkelijk geschikt is voor gronduitgifte 
(verkoop aan bedrijven), maar nu de gemeente 
eigenaar is van de grond, kan ervoor gezorgd 
worden dat onze eigen ondernemers straks 
voorrang krijgen bij de gronduitgifte. De VVD 
heeft in de raadsvergadering van 5 november 
uiteraard volmondig ‘ja’ gezegd tegen de 
plannen van het college, en wij zijn verheugd 
dat ook Dorpsbelang Renswoude en de CU 
helemaal achter deze ontwikkeling staan. 
Met elkaar houden wij ons dorp levendig en 
toekomstbestendig!

VVD Renswoude, 
Bart Bisschop, fractievoorzitter



de  heraut

14

VAN DE BIEB:

SINTERKLAASMIDDAG 27 NOVEMBER VOOR ALLE 
KINDEREN OP DE BASISSCHOOL. KOM JE OOK? 
Wat gaan we doen?
Om 14.00 u wordt er voorgelezen voor 
kinderen tot 5 jaar oud uit het boek: Boer 
Boris, een paard voor Sinterklaas.
Tussen 14.30 en 15.30 u gaan we 
gezellig knutselen. We gaan een mooie 
decemberversiering voor in de bieb of thuis 
maken. Dit is voor kinderen van 6 en 7 jaar 
oud.
Om 15.30 is er voor kinderen vanaf 8 jaar 
een Sinterklaasbingo!
Als je graag wilt mee doen met knutselen 
en de bingo kun je je aanmelden in de 
bibliotheek, er is plaats voor 15 kinderen, 
de kinderen die zich hebben opgegeven 
gaan voor! Opgeven in de bibliotheek 
tot 25 november of via renswoude@
bibliotheekzout.nl. Het kost niets.

DINSDAGAVOND 19 NOVEMBER
Driebergenaar Hans Havers geeft een lezing 
over de historie van Sparrendaal (= Sper en 
Dael), het grootseminarie Rijsenburg en de 
Lourdesgrot in de periode 1754 tot 2019. 
In het bijzonder wordt ingegaan op de 
verschijning van Maria in Lourdes. In 1858 
vertelde de molenaarsdochter Bernadette 
dat Maria aan haar verschenen was in een 
grot bij het Franse dorp Lourdes. De grote 
aantrekkingskracht van deze gebeurtenis 
heeft over de hele wereld geleid tot het 
kopiëren van de grot met een beeld van 
Maria in de houding waarin zij verscheen. In 
Nederland zijn in de loop der jaren zo’n 150 
Lourdesgrotten gebouwd; de Lourdesgrot 
in Driebergen is rond 1900 gebouwd op het 
terrein van het voormalige grootseminarie 
Rijsenburg (1857-1968). Begin 2016 is de 
Lourdesgrot gerenoveerd en een nieuw 

Maria-beeld geplaatst. Veel mensen 
bezoeken tegenwoordig de grot. 
Met ondersteuning van historische foto’s 
komt een belangrijk stuk geschiedenis van 
ons dorp tot leven. 
Aanmelden niet nodig,  deelname gratis.

DINSDAGAVOND 26 NOVEMBER: VOEDING, ONS 
VERGETEN MEDICIJN, MIRJAN KNEGT RENSWOUDE
Mirjam Knegt van Goede Voeding & 
Zo geeft voedings- en leefstijladvies 
& orthomoleculaire therapie bij veel 
voorkomende klachten als overgewicht, 
overgangsklachten, vermoeidheid, 
schom  melende bloedsuikerspiegel, hoge 
bloeddruk, darmklachten etc. Deze klachten 
worden vaak veroorzaakt doordat één of 
meerdere systemen in het lichaam te veel 
energie vragen, waardoor andere systemen 
tekort energie krijgen. Dit kan worden 
aangepakt door de energiebalans in het 
lichaam te herstellen door aanpassingen 
in het voedings- en leefpatroon en 
eventueel advies van supplementen en 
fytotherapeutische kruiden.
In de lezing op dinsdag 26 november a.s. 
met als thema “voeding, ons vergeten 
medicijn” gaat zij  in op de helende rol van 
voeding bij een aantal veel voorkomende 
klachten.
Aanmelden niet nodig,  deelname gratis

DINSDAGOCHTEND 3 DECEMBER FOTO PRESENTATIE 
DOOR VINCENT VAN POORTVLIET: 
FLORENCE: BLOEIENDE RENAISSANCE
Florence is de stad van de bloeiende 
Italiaanse  renaissance. De verbazing-
wekkende opbloei van architectuur en 
beeldende kunsten in het 15e eeuwse 
Florence werd o.m. mogelijk door de 
gunstige economische ontwikkeling (handel 
en bankwezen), het goede bestuur (Huis 
Medici) en de overvloed aan artistiek talent.
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We geven aandacht aan bijzondere 
gebouwen, de prachtige kerken, de fiere 
paleizen en de beroemde bruggen. We 
genieten vooral ook van de prachtige 
kunstwerken die in de straten, op de pleinen, 
in de kerken en in de musea te zien  zijn 
waarbij vele “grote namen” (die u niet hoeft 
te onthouden…) langs komen: Caravaggio 
(schilder), Cellini (beeldhouwer), Cimabue 
(schilder), Donatello (beeldhouwer). Er 
is zoveel moois in Florence, dat we geen 
poging moeten doen “alles”  te willen zien 
en te begrijpen…dat geldt ook voor deze 
presentatie. Het gaat vooral om het samen 
genieten op dinsdagochtedn 3 december. 
Deelname kosteloos, aanvang 10.oo u. tot 
11.30 u ongeveer.

RONDLEIDING KASTEEL 
Op 17 december is er weer een rondleiding in 
het kasteel. U kunt zich als belangstellende 
aan in de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl opgeven. De afspraak is 
dat degene die zich hebben aangemeld, zich 
om 13.45 u bij de bibliotheek melden. Kosten 
€7 pp. Contant betalen. U krijgt altijd via een 
mail een bevestiging van uw reservering, zo 
niet dan is uw mail niet goed aangekomen . 
Antwoord kan enige dagen duren.

SAMEN SOEPEN
Elke tweede dinsdag van de maand bent u, 
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor 
een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar 1 
euro en is voor iedereen toegankelijk!  Elke 
maand weer een heerlijk soepje te proeven 
tijdens een gezellige lunch. In december 
is dat op de 10de! De soep staat klaar om 
12.00 u. 

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
Ook in het najaar zal het Taalhuis Renswoude 
tijdens de oneven weken spreekuur 

houden in de Bibliotheek Renswoude. Het 
inloopspreekuur is vrijdags van 10 tot 11 uur. 
De datums zijn: 22 november, 6 december 
en  20 december.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen 
die de Nederlandse taal beter wil leren 
terecht voor vragen. Je word dan geholpen 
met zoeken naar geschikt (les)materiaal, 
een taalmaatje of taalles in de buurt. 
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor 
ondersteuning en vragen. Dit  staat los van 
het Taal-cafe. (Zie agenda)
 
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan 
kun je terecht en kunnen we samen kijken 
wat je graag zou willen doen. 
Voor meer informatie kun je mailen naar: 
taalhuis@bibliotheekzout.nl of bellen: 
0611645224

OPRUIMHULP GEZOCHT OP DINSDAG(EINDE MIDDAG 
OF AVOND)
De bibliotheek zoekt scholier vanaf 15 jaar die 
tegen betaling van minimum jeugdloon 1,5 
uur wil komen helpen met boeken opruimen 
en dergelijke  in de bibliotheek op dinsdag, 
aan het einde van de middag of in de avond. 
We overleggen wel welke tijden. Kom je langs 
in de bibliotheek als je belangstelling hebt?

De bibliotheek van Renswoude heeft ook 
plaats voor een nieuwe vrijwillige gastvrouw/
heer voor het ontvangen van bezoekers, het 
beantwoorden van vragen,  het opruimen 
van de collectie en andere klusjes op 
dinsdagmiddag,

De werktijden zijn van 14.00-17.00 u. Op 
dinsdag is het een gezellige drukte in de 
bibliotheek waarbij we een extra paar handen 
voor het opruimen van boeken en diverse 
andere klussen goed kunnen gebruiken. Wij 
bieden een fijne en  gezellige werkomgeving, 
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nuttige werkzaamheden en een gratis 
bibliotheekabonnement.
Voor (vrijblijvende) inlichtingen: Esther 
vd Brink Bibliotheek Renswoude, of mail 
renswoude@bibliotheekzout.nl 

DIGI-STERKER
De overheid doet steeds meer via het 
internet. Of het nu gaat om het doorgeven 
van een verhuizing bij de gemeente, het 
aanvragen van zorg of je belastingaangifte. 
Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend, 
daarom biedt de Bibliotheek Z-O-U-T nu 
gratis de praktische cursus DigiSterker aan. 

Wat leer je?
In vier bijeenkomsten leer je werken met 
de elektronische overheid. Je leert hoe je 
handige informatie vindt en hoe je iets moet 
aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente. Ook 
krijg je te zien wat de overheid allemaal al over 
je weet, zoals de opbouw van je AOW. Verder 
leer je hoe je een DigiD kunt aanvragen en 
gebruiken. Praktisch en nuttig dus.

Is dit iets voor u? Bij voldoende 
belangstelling organiseert de bibliotheek 
deze bijeenkomsten. Neemt u contact op 
met renswoude@bibliotheekzout.nl of in de 
bibliotheek.

RUMMICUP EN SJOELEN
Wist u dat er elke vrijdagmiddag  rummicup 
of andere spelletjes gedaan worden in de 
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig 
vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,-

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20 
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u. 

Omdat er weer een plek is waar ze ingeleverd 
mogen worden heeft de bibliotheek de ton 
voor plastic doppen weer op haar plek gezet 
en kunnen schone doppen weer worden 
ingeleverd.

GITAARLES IN DE BIEB
Gitaar van de Sint gekregen? Ga meteen 
op les in de bibliotheek op les, dat kan op 
dinsdagmiddag/avond of vrijdagmiddag. 
Neem contact op met M. Wieken mwieken@
gmail.com voor informatie. Tel: 06-
42838117

ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
tel 0318-575151. 

OP=OP 
SG Badslippers bij 
een paar 
werkschoenen 
Solid Gear Onyx
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Zaterdag 16 november a.s. komt Sinterklaas weer in het land. Op deze dag begint ook de 
sinterklaasactie georganiseerd door de Ondernemersvereniging Renswoude.

Van zaterdag 16 november t/m donderdag 5 december krijgt u bij de deelnemende winkeliers bij 
besteding van iedere € 10,= een lot. Deze loten kunnen t/m donderdag 5 december 20.00 uur 
ingeleverd worden bij Coop v. Beek. Graag de loten volledig invullen. Op vrijdag 6 december 
zal om 19.00 uur de trekking van de prijswinnaars plaats vinden bij Restaurant De Dennen. 
Prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 

De volgende ondernemers stellen een prijs beschikbaar:

 Joop van Voorthuizen Fietsen : Fiets 
 Reparatie Centrum Renswoude : LCD televisie
 Coop van Beek : 1 minuut gratis winkelen
 Hubo van Deelen : Black & Decker bladblazer t.w.v. € 99,=
 Autobedrijf Rijnders : onderhoudspakket auto
 Kapsalon La Belle : 5x gratis knipbeurt
 Van de Pavert mode : 3x een linnenpakket t.w.v. € 35,=
 Restaurant De Dennen : 2x een high tea
 de Rijg b.v. : 5x cadeaubon t.w.v. € 15,=
 Brasserie de Kraai : 5x cadeaubon t.w.v. € 10,=
 Ab Gaasbeek Makelaardij : 2x dinerbon t.w.v. € 75,=
 Kapsalon Hairdreamz : 5x gratis knipbeurt
 Cafetaria het Zwaantje : 8x cadeaubon t.w.v. € 10,=
 Bloembinderij de Agave : 10x cadeaubon t.w.v. € 7,50 
 Grand Cafe Di Tutto : 3x cadeaubon t.w.v. € 10,=
 Van Roekel Hypotheken : 5x cadeaubon de Agave t.w.v. € 20,=
 TCC Studios : rondleiding muziekstudio en een muziekbon t.w.v. € 25,=
 Bakkerij van Voorthuizen : 5x cadeaubon t.w.v. € 10,=
 Verbeek Reclame : 2x dibond plaat met foto naar keuze
 Tim’s Speelgoedboerderij : 2x cadeaubon t.w.v. € 12,50
 Eten met Smaak : cadeaubon voor proeverij div. gerechten, thuis geserveerd
 Brandhof Dier & Ruiter : 3x cadeaubon t.w.v. € 25,=
 Restaurant de Hof : cadeaubon t.w.v. € 50,=
 H. van Voorst : Brabantia keukenweegschaal en een Leifheit staafmixer
 Rochus Relatiegeschenken : 5x memobord XL
 Caravancentrum van Voorthuizen : cadeaubon t.w.v. € 75,=
 Kip van de Boer - Veldhuizen scharrelkip: 5x naturel scharrelvleeskuiken t.w.v. € 11,=
 Gijske van den Brandhof : Jemako: 5x cadeaubon t.w.v. € 20,-
 Boerengolf De Voskuilen : 2 boerenpakketten incl. voor 4 personen boerengolf
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

NOORD IERLAND - NEDERLAND
ZATERDAG  16  NOVEMBER  2019 -  20.45  UUR

BE QUICK Z -  RENSWOUDE
ZATERDAG  23  NOVEMBER 2019 -  15.15 UUR

www.vvrenswoude.nl

RENSWOUDE - AVW '66
ZATERDAG  30  NOVEMBER  2019 -  14.30 UUR
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INITIATIEF VOORSTEL ENERGIESTRATEGIE

De landelijke overheid heeft de uitwerking 
van het klimaatakkoord uitbesteed aan 
30 regio’s. Een daarvan is de Foodvalley, 
waarin Renswoude deelneemt samen 
met Barneveld, Ede, Veenendaal, Rhenen, 
Wageningen, Scherpenzeel en Nijkerk. Alle 
regio’s moeten voor 1 juni 2020 een bod 
doen aan de landelijke overheid, waarin 
staat hoeveel duurzame energie opgewekt 
zal worden in 2030.

Als Renswoudse VVD staan wij positief 
tegenover de energie transitie: door 
duurzamer te werk te gaan, maken we 
Nederland schoner en worden we minder 
afhankelijk van olie en gas uit het buitenland. 

Tegelijk willen wij wel met gezond verstand 
blijven kijken naar de energie transitie. Zo 
zijn wij net als de LTO Noord van mening, 
dat het grootschalig aanleggen van 
zonneparken op landbouwgronden geen 
goede oplossing is: laten we eerst alle daken 
benutten voordat we kostbare natuur- of 
landbouwgrond opofferen voor energie 
opwekking. Wij willen ook voorkomen dat 
we alleen maar investeren in bestaande 
technieken zoals wind- en zonne 
energie. Net als de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) willen wij flexibiliteit in de 
uitvoering van de maatregelen, 
zodat we ook ruimte houden 
voor innovatie. Zo hebben wij 
nog een aantal uitgangspunten 
opgeschreven in een ‘position 
paper’.

Het voorstel om deze 
uitgangspunten vast te stellen, 
werd ingediend namens alle  

fracties en door de voltallige gemeenteraad 
gesteund in de vergadering van 5 november. 
Als Renswoudse VVD zijn wij onze collega’s 
in de gemeenteraad daarvoor dankbaar en 
wij gaan ons er nu hard voor maken dat deze 
uitgangspunten ook in de regio Foodvalley 
worden aangenomen. 

VVD Renswoude
Derk van ’t Sant, commissielid Ruimte & 
Duurzaamheid
Bart Bisschop, fractievoorzitter 

OPBRENGST COLLECTEWEEK BARTIMEUS, 
BLINDENINSTITUUT IN ZEIST

De opbrengst van de collecteweek voor 
Bartimeus heeft het mooie bedrag 
opgebracht van  € 1.889,00. We willen alle 
inwoners van Renswoude bedanken voor 
de bijdrage. Collectanten, heel hartelijk 
bedankt voor jullie inzet! We hopen volgend 
jaar weer op u te mogen rekenen.

Hartelijke groeten Betsie Vlastuin

Boedelscheiding

Betaalbare deskundigen

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl

Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

H ijink & M ure
a d v o c t e na

e e

AlimentatieEchtscheiding
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0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

  

  

Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl
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NOVEMBER 
Datum Activiteit 

15 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

18 
Maandag  

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

19 
Dinsdag  

10.00 uur:            Tablet café 
10.00-11.00 uur:  Spreekuur Formulierenbrigade 
20.00 -22.00 uur: Lezing over de historie van Sparrendaal (= Sper en Dael), het grootseminarie 
Rijsenburg en de Lourdesgrot in de periode 1754 tot 2019 
 

22 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

25 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
19.00 UUR NAH café  
 

26 
Dinsdag 

10.00 uur: Tablet café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
20.00 – 21.30 uu:  Lezing Voeding, ons vergeten medicijn 
17.00 uur gezamenlijk eten 

29 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of 

Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854 

SLOGGI slips 

3+1 GRATIS 
VAN DE PAVERT 

Dorpsstraat 25 

Tel. 0318-573023 

TEN CATE ondergoed 

20% KORTING 
VAN DE PAVERT 

Dorpsstraat 25 

Tel. 0318-573023 

SLOGGI slips 

3+1 GRATIS 
VAN DE PAVERT 

Dorpsstraat 25 

Tel. 0318-573023 
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Dorpsstraat 73 - 3927 BB  Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Verkoop nAankoop
Taxaties nWoningen

16

SNEL AANNEMERS V.O.F.

De Hooge Hoek 11
3927 GG Renswoude
Tel. 0318 - 572162
Fax 0318 - 574027
jan@snelaannemers.nl
www.snelaannemers.nl

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW

* VERBOUW

* RENOVATIE

* ONDERHOUD

Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk

beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk
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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude REDACTIE- EN  UITERSTE
ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen DINSDAG 26 NOVEMBER
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

A.s. Zaterdag 23 november GARAGE SALE.
Van PRULLARIA tot PARELTJES.
O.a. Huisinrichting, Deco, Speelgoed, boeken, 
kleding etc. etc. 
Hoelaat: 10:00 tot 15:00
Waar: Barneveldsestraat 9 Renswoude 
Kom gezellig langs de koffie staat klaar. 

Gevraagd: een nette huishoudelijke hulp voor een 
keer in de twee weken. (3,5/4 uur)
Contact opnemen met 06-20886237
Na 17.00 bellen graag. 

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten waar 
u vanaf wilt, na een telefoontje wil ik ze bij u ophalen 
0628449019

Antieke salontafel, mooi model.
Model rond Breed 81 cm hoog 62 cm 100 euro. 
Heeft 2 lagen. 
Koperen ketel op standaard.
Buitenkant koper, binnenkant zink. Hoog 49 cm. 
breed 62 cm. 
Geschikt voor planten of haardhout. Er zijn foto’s
Tel 0638382022

Voor 3-4 uur per week. Voorkeur, jong werkend 
gezin. Werk zelfstandig, goed en netjes.
Ik rook niet, voor info, 0647143678.

Parkietjes

In de Meubelmarkt aan de kastanjelaan 2a 
Donderdag, 14:00 tot 17:00 
Vrijdag 10:00 tot 18:00 en
Zaterdag van 10:00 tot 12:00
Ook voor een heerlijk bakje koffie met gebak kunt 
u bij ons terecht. Tevens groot assortiment met 
KERST-kerstartikelen.

Restaurant de Lantaarn 
Vrijdagavond 22 november om 19:00 uur
We serveren die avond een dinerbuffet 
Met een heerlijk ijsbuffet 
Kosten 25,= euro 
Er is nog plaats.
U kunt u opgeven bij:
Anton van Rinsum 
06-51970068
Opbrengst is voor de koepelkerk

BZA voor alle normale tuinwerkzaamheden. 
Niet rokend, werk tijden in overleg.
0636454250.

Wil graag op uw kinderen passen. Kan ook op de 
woensdagmiddag.
Mbt de schooltijden van mezelf mogelijk, 16 jaar.
Wil de  kinderen  voor lezen of een spelletje doen 
voordat ze gaan slapen.
Bel gerust even op of een appje.
0610844593.



 


