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weer gemaaid worden, om ‘explosieve’ vegetatie als bijvoorbe

Wethouder Van ’t Foort: “We hebben langer dan ee

in Renswoude.” 

▪ 

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

- Knipwerk 
- Kantwerk 
- Cortenstaal 
- Gepersonaliseerde vuurkorven 
- Stalen plinten 

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude 
06-42748438  www.burgtmetaal.nl 
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: ‘Levensvragen in de Vallei’
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NPV RENSWOUDE IS ER GRAAG VOOR U!

De NPV is in Renswoude graag aanwezig 
voor haar dorpsgenoten. Onze vrijwilligers 
staan voor u klaar om u kosteloos te helpen 
bij bijvoorbeeld de volgende dingen.
•  Zit u veel alleen en zou u af en toe een 

bezoekje van iemand fijn vinden neem dan 
contact met ons op.

•  Ook willen we graag ondersteunen in het 
ontlasten van mantelzorgers. Bent u veel 
aan het zorgen voor uw partner of naaste 
en zou u ook graag een avond in de week 
weg willen. Wij denken graag met u mee.

•  Zoekt u vervoer van of naar het ziekenhuis 
ook daarin willen we er graag voor u zijn. En 
gaan we opzoek naar een vrijwilliger die we 
aan u kunnen koppelen.

De NPV thuishulp is gratis hulp die wij u 
willen bieden vanuit het omzien naar elkaar.
Kent u de NPV nog niet bezoek dan eens de 
website van de npv: www.npvzorg.nl

Het tel. nummer van onze thuishulp 
coördinatoren is : 06-29297119

Zij denken graag met u mee en zoeken naar 
mogelijkheden om u te ondersteunen.

PINKSTERVIERING

Op 24 mei a.s. (2e Pinksterdag) hopen 
we samen met de kinderen van de 
zondagsschool het Pinksterfeest te vieren in 
de Koepelkerk. Het thema is ‘God in mij’. Na 
Jezus’ hemelvaart heeft Hij de Heilige Geest 
gezonden om ons te helpen in het geloof. De 
Heilige Geest is als een schijnwerper bij een 
oud kerkgebouw: als het ’s avonds donker 
is verlicht die grote lamp het gebouw zodat 
het er prachtig uit ziet! Zo schijnt de Heilige 
Geest Zijn licht op Jezus. Je ontdekt dat je 
Hem nodig hebt en leert Jezus vertrouwen 
en volgen. We mogen bidden en vertrouwen 
dat de Heilige Geest aan de deur van ons 
hart klopt om ons hart te openen voor de 
Vader die van ons houdt, voor de Zoon die 
voor ons stierf en voor de Heilige Geest die 
ons nieuw wil maken. 

De dienst is digitaal te volgen via  
www.hervormdrenswoude.nl. We hopen 
jullie dan allemaal (digitaal) te ontmoeten!

De leiding van de zondagsschool ‘In ’t Kleine 
Getrouw’

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

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

EM Pater

* ZONNESCHERM * ROLLUIK * MARKIEZEN

* SCREENS * HORREN * ROLGORDIJNEN

* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

NIEUW
GLAZEN 
SCHUIF-

WANDEN

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Metabo Basic 
160-6 W OF
Kleine en olie-vrije 
compressor

bouwkundig
ontwerpbureau
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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Bij aankoop van 3 SLIPS de 4e SLIP 
GRATIS 

 

Bestel DEZE WEEK vast sloggi slips voor de aktieprijs 
 

AKTIEPERIODE is van 1 tm. 30 JUNI 2021 
 

VAN DE PAVERT 

                                      Mode, accessoires en ondergoed 
Dorpsstraat 25 

3927BA Renswoude 
Telefoon 0318-573023 

 
 

 

DUIZENDEN LEERLINGEN KIJKEN 
LIVESTREAMS IN DE KLAS

Als de leerlingen niet naar de voorstellingen 
kunnen, dan komen de voorstellingen naar 
de leerlingen toe! Voor alle scholen in de 
Provincie Utrecht die klant zijn, organiseert 
Kunst Centraal, in samenwerking met 
TivoliVredenburg, drie livestreams voor in de 
klas. 

Hilde van Tol, hoofd Kunsteducatie: “Voor 
kinderen is het juist nu belangrijk dat zij 
theater, muziek en dans kunnen meemaken. 
Ook hun wereld is door corona kleiner 
geworden. Via deze voorstellingen ontdekken 
zij iets over zichzelf en de wereld om hen 
heen.” Gisteren werd de spits afgebeten door 
De Grote Haay met Het Veterstrikconcert voor 
kleuters. Vandaag mochten de groepen 3-5 
kijken én luisteren naar het percussieconcert 
STICKS door Oorkaan en Percossa. 

Via Kunstmenu beleven jaarlijks ruim 60.000 
leerlingen professionele kunst. Er komt een 
kunstenaar in de klas of de klas gaat naar 
het theater of museum in de eigen gemeente 
toe. Een aantal keer per jaar stroomden 
er duizenden leerlingen naar het hart van 
de provincie voor de schoolconcerten in 
TivoliVredenburg. Corona maakt dit nu 
onmogelijk. Om de beleving van zo’n grote 
zaal en professionele kun-stenaars die 
voor jou optreden toch aan leerlingen mee 
te geven organiseert Kunst Centraal deze 
livestreams.

En het mooie is: het bezoekersaantal wordt 
niet bepaald door het aantal stoelen in de 
zaal! En door de inzet van loopcamera’s, die 
zelfs óp het podium kunnen, beleven kinderen 
de voorstelling echt vanaf de voorste rij! 
Met het lesmateriaal kunnen leerkrachten 

vooraf en na afloop deze ervaring met de 
leerlingen bespreken, zodat het nog meer 
beklijft.

Naast deze livestreams stelt Kunst Centraal 
de website ‘Creatief Digitaal’ beschikbaar 
aan scholen. Hiervoor maakt Kunst Centraal 
samen met inspirerende kunstenaars 
korte opdrachten in filmvorm. Zo kunnen 
leerlingen thuis of in de klas aan de slag 
met kunst. Ook heeft Kunst Centraal haar 
uiterste best gedaan om reguliere pro-
jecten in een coronaproof jasje toch door te 
kunnen laten gaan. Gastdocenten kwamen 
via het digibord of via een filmpje toch in de 
klas en materialen werden opgestuurd zodat 
scholen zelf projecten konden organiseren.. 
Zo konden scholen toch blijven werken aan 
de creatieve ontwikkeling van hun leerlingen.

Op 19 mei is er nog een derde livestream 
voor de groepen 6-8. Zij kunnen genieten van 
BroersZussen van ISH Dance Collective.

Bij aankoop
van een bril

GRATIS
ZONNEBRIL
op sterkte t.w.v. €179,-

Deze actie is geldig t/m 28 juni

Dorpsplein 10
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VAN DE BIEB!

DE AFHAALBIEB OPEN OP WOENSDAG EN VRIJDAG!  
Tot nader bericht (wegens de Corona-
maatregelen) is de bibliotheek alleen 
geopend voor het afhalen van gereserveerde 
boeken en andere materialen. Dit kan vanaf 
nu op WOENSDAG tussen 14 en 18. 00 u.   en 
EN VRIJDAG tussen 14 en 17.oo u. (nieuw).
 
VERRASSINGSTASSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Met uw pasje kunt u 5 dingen reserveren 
en ophalen op woensdagen in de 
bibliotheek. Maar het is ook mogelijk 
verrassingspakketten aan te vragen. De 
bibliotheekmedewerker stelt dan een tas 
met boeken e.d samen rondom bepaald 
genre. Dit kan voor volwassen lezers, voor 
jongeren en de jeugd. Of in grote letters. 
Extra speciaal is er  voor kinderen tot 4 jaar 
de leuke Voorleestas, en voor de beginnende 
lezertjes is er de Verrassingstas groep 3!  
   

Leest u meer hierover op onze website, 
waar u ook een formulier in kunt 
vullen. Bellen of mailen mag ook. Onze 
klantenservice is dagelijks van 10:00 - 16:00 
telefonisch bereikbaar via 0343-760020 of  
info@bibliotheekzout.nl  
   
LID WORDEN kan ook nog steeds, u 
moet zich hiervoor online opgeven via 
ww.bibliotheekzout.nl, u kunt dan pasje en 
boeken afhalen op de woensdagen voorlopig.  
 
DE VOORLEESEXPRES  VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Gezinnen uit Renswoude met kinderen in de 
leeftijd van 2 - 8 jaar die hulp kunnen gebruiken 
bij taal en lezen kunnen sinds kort terecht bij 
de VoorleesExpress. Bij de VoorleesExpress 
komt een vrijwilliger 20 weken lang bij een 
gezin thuis om te ondersteunen bij taal 
en lezen. Samen lezen, kletsen, zingen of 
spelletjes doen met het hele gezin om te laten 
zien hoe je op een makkelijke manier taal en 
lezen kunt stimuleren.  

De VoorleesExpress Renswoude is een 
samenwerking van de Bibliotheek Z-O-U-T en 
de Gemeente Renswoude. We werken samen 
aan een preventief passend taalaanbod voor 
gezinnen. Taal is de sleutel naar meedoen, 
leren en ontwikkelen. 

Ken je een gezin dat gebruik zou willen maken 
van de VoorleesExpress? Of ben je een 
vrijwilliger die graag een gezin wil helpen? 
Neem dan contact op met de projectleider via 
voorleesexpress@bibliotheekzout.nl.  
 
BOEK AAN HUIS
Mochten er mensen zijn die nog niet 
naar openbare ruimtes als de bibliotheek 
kunnen of willen komen, laat het ons 
weten, daar brengen wij uw boeken. Bel de 
bibliotheek: 0318 575151 of mail renswoude@
bibliotheekzout.nl  
   
Andere activiteiten in de bibliotheek liggen 
voorlopig stil.  
   
Wilt u altijd op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws en de activiteiten van de 
Bibliotheek Z-O-U-T? Meld u zich dan h aan 
voor de algemene nieuwsbrief en/of de 
nieuwsbrieven van educatie of Cultuurhuizen 
via onze website.  
   
Heeft u vragen neemt u via 
mail contact met ons op info@
bibliotheekzout.nl  
U kunt met uw abonnement 
ook andere filialen van Zout op 
andere dagen bezoeken, kijkt u 
voor openingstijden even op onze 
website.  

LET OP: OP WOENSDAG 5 MEI EN 
VRIJDAG (NA HEMELVAART) 14 MEI IS DE 
BIBLIOTHEEK GESLOTEN.

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

FIETSVIERDAAGSE

29 mei t/m 5 juni 2021 is er weer een 
fietsvierdaagse op Recreatiepark de Lucht.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
fietst u tochten van 25, 40 of 60 km tussen 
de bossen en weilanden aan de rand van de 
Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe.

Fiets u ook mee? Wij hebben er zin in!

4 dagen fietsen:Aanmelden 3 weken voor 
aanvang € 11,00
Aanmelden binnen 3 weken voor 
aanvang € 12,50
1 dag fietsen  € 3,50

En u kunt ook dineren en/of een 
lunchpakketje meekrijgen, kijk op  
www.delucht.com voor alle mogelijkheden. 

 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 
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VISIE VVD RENSWOUDE OP DE 
REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

De gemeente Renswoude is net als alle 
gemeenten in Nederland gehouden aan het 
opwekken van duurzame energie. Dit vloeit 
voort uit het klimaatakkoord en heet de 
‘RES’: de Regionale Energie Strategie. Wat 
gaat dit betekenen voor Renswoude en wat 
vindt de VVD Renswoude hiervan?  

VERSCHILLENDE DOELSTELLINGEN 
Volgens het klimaatakkoord moeten we in 
2050 CO2 neutraal zijn. Om te kijken of we 
op de goede weg zijn is er een tussendoel 
gesteld door de RES in 2030, waar alleen 
zonne- en windenergie worden meegeteld. 
Zon op dak telt mee voor grote daken (vanaf 
ca. 43 panelen). Voor de doelstellingen op 
langere termijn mogen wel andere bronnen 
dan zon en wind worden meegeteld. De 
gemeente Renswoude heeft als (zelf gesteld) 
doel om in 2035 al energieneutraal te zijn, 
echter daarvoor geldt niet de beperking dat 
we alleen zon en wind mogen meerekenen. 
Daarom vinden wij dat je deze meer lange 
termijn doelstellingen gescheiden moet 
houden van de RES 2030: het is niet de 
bedoeling om volledig klimaatneutraal te 
worden met alleen zon en wind.  

VISIE/STANDPUNT VVD RENSWOUDE
De VVD Renswoude heeft haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Ten 
opzichte van de RES-doelstellingen, maar 
ook naar de inwoners! We moeten voor 1 
juli 2021 aangeven wat wij als Renswoude 
willen en kunnen bijdragen in de regio. Wij 
vinden dat we hierin ambitieus mogen zijn, 
maar dat we daarnaast ook realistisch 
moeten zijn. In ons bod aan de RES willen 
we daarom 0,02 TWh opnemen (en niet 
0,05TWh zoals in het huidige voorstel 

staat), te realiseren door middel van 
zon op grote daken en op land waar dat 
landschappelijk ingepast kan worden, 
zoals langs snelwegen of als nevenfunctie 
bij bijvoorbeeld pluimveebedrijven. Om nu 
windmolens in de RES mee te nemen vinden 
wij, gezien de grote weerstand die er bij 
direct omwonenden in zowel Renswoude als 
in onze buurgemeenten is, vooralsnog een 
brug te ver. Het is nu ook niet nodig, want 
ook zonder windmolens kan Renswoude 
een eerlijke bijdrage leveren in de regio 
om de doelstellingen van de RES 2030 te 
behalen. 
Onderstaand een nadere toelichting:

DOELSTELLING FOODVALLEY 
De doelstelling van de RES 2030 voor de 
gehele regio Foodvalley is om 0,75 TWh 
aan duurzame energie op te wekken. Dat 
is iets minder dan 10% van het totale 
energieverbruik van de Foodvalley in 2018. 
Volgens de berekeningen van de energie 
adviseurs van de gemeente kan maximaal 
20% van het totale energieverbruik worden 
opgewekt met zonne-energie. Wij denken 
dat dit een voorzichtige inschatting is, maar 
stel dat het klopt. Dat wil zeggen dat we 
door de helft van de capaciteit ‘zon op dak’ 
te benutten, de RES doelstelling 2030 al 
kunnen behalen.  
 
AANDEEL RENSWOUDE IN RES 
Het aandeel van Renswoude in de RES kun 
je berekenen naar aantal inwoners, naar 
energieverbruik of naar grondoppervlakte. 
Wij hebben het grootste aandeel (2,7%) 
als we ons afmeten naar oppervlakte. Voor 
energieverbruik als maatstaf zouden we 
met een kleiner aandeel afkunnen. 
Als we uitgaan van die 2,7%, zou Renswoude 
0,02 TWh aan duurzame energie moeten 
opwekken in 2030. Daarmee doen we per 

inwoner het dubbele van het gemiddelde 
in de Foodvalley. Om dit te realiseren, is 
ongeveer 12 hectare aan zonnepanelen 
nodig. Hebben we zoveel ruimte op onze 
daken? Jazeker, Renswoude heeft alleen al 
aan grote daken ruim 25 hectare. En alleen al 
de asbest daken – die voor 2028 vervangen 
moeten worden – zijn 8,6 hectare. Op Groot 
Overeem II zal nog eens 2,3 hectare aan 
nieuwe gebouwen worden neergezet. Laten 
we die kansen benutten! 
 
WINDMOLENS EN ZON OP DAK: DE VOOR- EN NADELEN 
Het voordeel van het inzetten van grote 
windturbines is dat ze enorm veel energie 
opwekken en relatief eenvoudig te realiseren 
zijn: je wijst een locatie aan, verleent de 
vergunning en een investeerder stapt in. 
En wie geld heeft om te investeren kan een 
mooi rendement behalen. Als je sommige 
berichten zou geloven, dan  kunnen door 
de opbrengsten van windmolens de huren 
omlaag, worden zorgkosten gedekt en 
kunnen zelfs mensen met een kleine 
portemonnee er geld mee verdienen. Wij 
vinden dit nogal een rooskleurige weergave, 
in de praktijk gaat de meeste winst naar de 
investeerders en niet naar de gemeenschap.
De genoemde 0,02TWh kan al met 1 
windmolen worden behaald. Maar ook 
de nadelen wegen mee: denk hierbij aan 
landschapsvervuiling, geluidsoverlast, e.d. 
Naast alle voordelen van zon op dak (geen 
geluidsoverlast, geen landschapsvervuiling, 
etc.) heeft zon op dak ook nadelen. Zo 
zullen kabels moeten worden verstevigd. 
Dat erkennen wij, maar juist daarvoor is nu 
de RES om dit te coördineren. Dat zal de 
nodige kosten met zich meebrengen, maar 
op windmolens zit ook subsidie die linksom 
of rechtsom ook betaald moet worden. 
Zon op dak zal niet vanzelf gaan en er zijn 
zeker knelpunten die weggenomen moeten 

worden. Hier ligt echter een taak voor ons 
als politiek en hier willen we dan ook mee 
aan de slag. Uiteindelijk levert duurzame 
energie niet alleen een bijdrage aan de 
klimaatdoelstellingen, maar worden we 
hierdoor als Nederland ook onafhankelijk 
van fossiele brandstoffen uit landen die wat 
minder democratisch zijn dan wij.

LUISTER NAAR DE BURGER EN LET OP HET 
DRAAGVLAK 
Een van de redenen waarom de 
energietransitie lokaal belegd is, is om te 
kijken op welke plekken er draagvlak is 
voor de opwekking van duurzame energie. 
Als gemeente Renswoude hebben wij 
geprobeerd dit te vinden in het gebied rond 
de Emminkhuizerberg. Inmiddels blijkt dat 
de direct omwonenden hier fel op tegen 
zijn. Ook komen er kritische geluiden uit 
buurgemeenten Veenendaal en Overberg. 
Om het draagvlak te peilen is er door de 
Foodvalley een burgerforum opgericht. 
Wat heeft het burgerforum gezegd? ‘Kijk 
verder dan zon en wind en respecteer het 
landschap’. In het position paper (dat door 
de hele Renswoudse gemeenteraad in 2019 
is aangenomen) is het hebben van zoveel 
mogelijk draagvlak bij windmolens als 
randvoorwaarde gesteld. Nu dat er niet is, 
moeten we daar ook onze conclusies aan 
verbinden. 
Als liberale partij hebben wij 
verantwoordelijkheid nemen hoog in het 
vaandel staan. Dat betekent dat we ook onze 
bijdrage willen leveren aan de verduurzaming 
van onze energievoorziening. Dat willen 
we doen op een verantwoorde manier, die 
uitgaat van het benutten van kansen die 
breed gedragen worden.
 
Namens de fractie VVD Renswoude
Bert Hoek en Bart Bisschop
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BURGEMEESTER HEEFT VANUIT 
WERKKAMER EEN MOOI UITZICHT

De gemeente Renswoude heeft een 
tijdelijk onderkomen in de voormalige 
Borgwalschool.

De kamer van de burgemeester kijkt uit 
op een noodgebouwtje met een golfplaten 
wand.

Dat kan echt wel anders. Deelnemers van 
de Kunstroute Renswoude zijn uitgenodigd 
een  fotografische opname van hun werk 
aan te leveren met het thema: “ in en rond 
Renswoude”.

Van deze foto’s zijn mooie collages gemaakt 
en afgedrukt op  spandoeken. Deze doeken 

zijn inmiddels opgehangen en vormen 
nu het uitzicht vanuit de kamers van de 
burgemeester en wethouders.

In het gezondheidscentrum in Renswoude 
is een permanente wisselexpositie van 
deze groep kunstenaars. Daar zijn de 
kunstwerken onlangs gewisseld. Er hangen 
nu werken van Marjan Jansen, Marianne van 
Voorthuizen, Marlène Stevers en  Rob van 
de Bor. Alle deelnemers van de Kunstroute 
Renswoude hopen dat er in het najaar weer 
een  Kunstroute weekend gehouden kan 
worden. In de afgelopen periode zijn er door 
de kunstenaars interessante nieuwe dingen 
gemaakt. Hoe fijn is het als je dat weer 
samen met anderen kunt delen.



de  herautde  heraut

2726

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag) DONDERDAG 13 MEI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Ter overname: Autostalling Carport nr. 2 op de 
Van Reedeweg. Tel: 06 129 65 122

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten, 
na een telefoontje of appje kom ik ze bij u ophalen 
0628449019

Velen hebben de weg naar ons al gevonden. U ook?
Handgeschilderde kaarten € 2,95 p.st
Boekenlegger € 1,95 p.st
Zelfbediening in de carport aan de Lijsterbeslaan 1, 
Renswoude.

Gezocht: Huishoudelijke hulp bij gezin voor 6 uur in 
de week. Graag bellen naar 0623191198

Gevraagd: Tuinhulp die bereid is buiten planten 
water te geven tegen vergoeding bij oudere dame.  
Verdere informatie per telefoon 0318-571783. 

Gratis ophalen: De bijen kunnen weer gaan zwermen 
en kunnen in Uw tuin belanden. En dat is niet zo 
leuk. Bel mij en ik haal ze gratis op. 
0610515909 Cor v. Viegen. 

Er zijn weer volop tuinplanten te koop bij onze 
carport op Kastanjelaan 41. Het is zelfbediening, 
maar als u iets wilt weten kun u bellen op 
06 4602 6348.

U kunt ons bereiken op:  
06-20514111 / 06-30121808 

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 

Dorpsstraat 73 - 3927 BB  Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude
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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



ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 03 mei t/m 09 mei 2021. Week 18. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 2 STUKS 

9.98  4.99

Hollandse 
aardbeien

2 bakken à 400 gram

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

Het hele jaar verkrijgbaar

 10.- 

Grote hang- en 
terrasplanten

2 potten à 21/ 23 cm

VAN 

NEDERLANDSE 

TELERS

2 STUKS 

Alle Santa Maria 
Tex Mex

4 stuks
combineren mogelijk

3.56

1.78

_

_
11.16

5.58

2+2 GRATIS*

 Dr. Oetker 
Wolkentoetje 

 5 bakjes à 115/125 gram 
 combineren mogelijk 

2.85  1.99
 5 STUKS 

1+1 GRATIS*

 Alle den Eelder 
literpakken 
2 pakken à 1000 ml 

combineren mogelijk 

 2.38

 1.19

_

_
 3.78

1.89

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

9.99

10.38 6.99

 Zalmfi let 
op huid of 

kabeljauwfi let 
 pak 500/520 gram 

2.60

3.30  2.49Trots van Coop Authentieke 
gebakken beenham, 
serranoham, spianata 
Romana of runderrookvlees
 100 gram vers verpakt 

2.84

3.68 2.- Coop gevulde croissants hamkaas,
kaas of chocola vers uit de oven 
combineren mogelijk 

 4 STUKS 

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


