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‘afwijken van bestemmingsplan’

 ; activiteit ‘afwijken van 
bestemmingsplan’ (ingediend op 5 mei 2021)

 

 

 plaatsen overkapping en schutting; activiteit ‘bouwen’ (verzonden 

 ouwen nieuwe pluimveestal; activiteit ‘bouwen’ en 
‘ utoets (OBM)’ 
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‘Een hondenkakje hoort in een poepzakje in het daarvoor bestemde afvalbakje’

ngewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren op de opruim

 
 

 
 
 
 

 

 
 

‘Levensvragen in de Vallei’

“

nwerkingsverband ‘Levensvragen in de Vallei’ 

  

                               

 

 
 

‘Een hondenkakje hoort in een poepzakje in het daarvoor bestemde afvalbakje’

ngewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren op de opruim
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UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN GROOT 
OVEREEM NADELIG VOOR DE NATUUR 

In de Heraut van 21 april j.l. schreef 
wethouder Teunissen een stukje 
over de beoogde uitbreiding van het 
bedrijventerrein Groot Overeem. Zij stelt 
dat dit vraagt om lastige keuzes: “Aan de 
ene kant wil je als overheid graag ruimte 
bieden om je ondernemers te kunnen laten 
doen waar ze goed in zijn (ondernemen 
dus!) en aan de andere kant zijn er ook 
mensen die liever niet zien dat daar een 
groen weiland voor wordt opgeofferd. 
Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen, 
en dat nemen we als gemeente heel 
serieus.” Het gaat met andere woorden 
om economische belangen tegenover het 
belang van natuurbescherming aan de 
westkant van ons dorp. Het 4.7 hectare 
grote “weiland” grenst aan de Lunterse 
Beek en aan het landgoed Wittenoord; 
een stuk natuurschoon dat een rijke 
flora en fauna kent, en een zeer geliefd 
wandelgebied is van menig dorpsbewoner 
en -bezoeker. Het leidt geen twijfel dat met 
de komst van het nieuwe bedrijventerrein 
zo dicht tegen de natuur aan, deze laatste 
het loodje legt. Dieren als reeën, schuwe 
vogels en nachtdieren zullen worden 
afgeschrikt door lawaai (vrachtwagens, 
industriële herrie) en lichtvervuiling 
(gevelverlichting, lichtmasten) langs de 
Beek. Groene ‘kijklijnen’ voor bezoekers 
van het natuurgebied rond de Liniedijk 
– onderdeel van de Grebbelinie – zullen 
verdwijnen. Het gaat met andere woorden 
om iets meer dan het “opofferen van 
een weiland”. De wethouder wijst met 
blijdschap op het meekijken door de 
Ondernemersvereniging Renswoude bij de 
planvorming en -uitvoering. Dat mag. 
Het zou de gemeente echter sieren 

wanneer zij niet alleen ondernemers, 
maar ook andere bewoners (zoals 
ondergetekenden) zou laten meekijken 
om te bezien hoe het beekdal en 
natuurgebied zo goed mogelijk kunnen 
worden beschermd. Daar is tot op heden 
nog niet veel van terecht gekomen.

Laura en Jan Willem van Veldhuisen
Josje Mulder en Erik Knorth
(verontruste inwoners Renswoude)

PINKSTERVIERING

Op 24 mei a.s. (2e Pinksterdag) hopen 
we om 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 vanaf 9.30 uur digitaal te 
volgen via www.hervormdrenswoude.nl. 
We hopen jullie dan allemaal (digitaal) te 
ontmoeten!

De leiding van de zondagsschool ‘In ’t 
Kleine Getrouw’
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senioren en kwetsbaren zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen zonder dat ze 
duurbetaalde krachten moeten inhuren.” 

HOE ONDERHOUDT DE SWO CONTACT MET ZIJN 
DOELGROEPEN? 
,,Het bereiken van de doelgroepen is 
sinds de invoering van de AVG, de wet op 
de privacy, een stuk lastiger. Voorheen 
kregen we adressen van senioren van de 
gemeente. Die brachten we bezoekjes of 
zonden we ons SWO-boekje. Zo bereikten 
we circa 2000 mensen. Met het oog op de 
privacy mogen deze gegevens niet zomaar 
meer worden verstrekt. Wij zijn daardoor 
genoodzaakt de mensen op een andere 
manier te bereiken. We hebben een nieuwe 
website gebouwd, swo-sr.nl, die onze 
centrale communicatiebron wordt. Hierop 
is alle informatie van de SWO te vinden. 
Met een digitale nieuwsbrief houden we 
mensen op de hoogte van actuele zaken 
en activiteiten. Dezelfde informatie wordt 
ook gepubliceerd in lokale kranten. We 

beseffen dat het oudere deel van onze 
doelgroepen niet altijd vertrouwd is met 
computers. Onze uitdaging is om de 
digitale koudwatervrees weg te nemen. 
Daarom bieden we het digicafé aan.” 

WANNEER KAN DE SWO WEER VAN START? 
“Een aantal activiteiten is nooit 
gestopt. De welzijnswerkers zijn blijven 
doorwerken, de vervoersdienst is blijven 
draaien, zo ook de formulierenbrigade en 
de klussendienst. De andere en nieuwe 
activiteiten hopen en verwachten we deze 
zomer te kunnen starten. Om onze nieuwe 
communicatiemiddelen, diensten en 
activiteiten te promoten presenteren we 
ons op 19 mei op de markt in Scherpenzeel 
en op 20 mei op de markt in Renswoude. 
Wij staan te popelen om aan de slag te 
gaan.”

‘IEDEREEN DOET ERTOE’ 
SWO BAKEN VOOR SENIOREN ÉN 
KWETSBARE VOLWASSENEN 

De activiteiten van de Stichting Welzijn en 
Ondersteuning (SWO) in Scherpenzeel en 
Renswoude staan noodgedwongen op een 
lager pitje als gevolg van de coronacrisis. 
De welzijnsorganisatie is minder zichtbaar, 
al blijven de twee welzijnswerkers Martine 
van Garderen en Rianne van Ginkel, hun 
verbindende werk doen. Ondertussen 
werkt het SWO-bestuur achter de 
schermen aan de transitie van de SWO 
tot een brede welzijnsorganisatie. Een 
vraaggesprek met voorzitter Henk van 
Hoevelaken en bestuurslid Kees Eskes. 

WAT HOUDT DE TRANSITIE VAN DE SWO-SR IN? 
,,De welzijnssector verandert snel. Er 
komen nieuwe doelgroepen bij. Dit vraagt 
om verbreding van onze dienstverlening. 
Wij bieden daarom niet alleen senioren, 
maar ook volwassenen vanaf 23 jaar in 

een kwetsbare positie, de mogelijkheid 
aan gebruik te maken van onze adviezen, 
diensten, activiteiten en ondersteuning. 
We willen voor hen allen een baken zijn 
onder het motto: ‘Iedereen doet ertoe’. ” 

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DE SWO? 
,,De SWO is een organisatie die werkt met 
slechts een tweetal beroepskrachten en 
drijft voornamelijk op de inzet van zo’n 
250 vrijwilligers. Dorpsgenoten die elkaar 
helpen. Zij zorgen er met elkaar voor 
dat senioren en kwetsbare volwassenen 
sociaal, fysiek en mentaal actief blijven, 
mee blijven tellen, in gesprek gaan over hun 
wensen en behoeften en zich verdiepen in 
de moderne techniek. In Scherpenzeel en 
Renswoude zijn wij de paraplu waaronder 
het welzijnswerk plaatsvindt. De subsidie 
die de beide gemeenten ons geven zijn 
welbesteed, want zij kunnen een groot 
deel van de activiteiten die behoren bij het 
sociale domein bij de SWO neerleggen. 
De gemeenten zijn er ook bij gebaat dat 

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 
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VEEL ANIMO VOOR SPRINGKUSSEN-
FESTIVAL EN FIETSTOCHT

Koningsdag 2021 was toch weer anders 
dan normaal. Had het bestuur van de 
Oranje Vereniging Renswoude vorig 
jaar nog het idee dat bijvoorbeeld de 
artiesten van het Oranjebal XL dit jaar 
zouden kunnen optreden, het liep toch 
weer anders. Corona gooide weer roet in 
het eten, trouwens ook met alle andere 
activiteiten die anders op de planning 
staan.

Het begon volgens traditie met de 
bromfiets c.q. motor/autoreveille. Je 
zou verwachten dat de belangstelling 
daarvoor minder was dan normaal, maar 
dat bleek niet het geval. De rotonde en de 
Dorpsstraat waren weer het traject waarop 
men grotendeels in actie kwam. Dus velen 
waren weer vroeg wakker. Het lawaai 
maakte menigeen wakker, men draaide 
z’n rondjes en zorgden soms voor flinke 
rookpluimen. Niet alles kon door de beugel 
en dat hebben sommige deelnemers 
dan ook gemerkt omdat de politie ook 
controlerend en regelend optrad. Als je 
op een toiletpot op het dak van je auto zit 
en dan ook deelneemt aan het verkeer, 
dan gaat het, zoals te verwachten was, 
mis. Nee, nog geen ongelukken, wel een 
bekeuring.  

Om toch iets leuks te bedenken moest 
men creatief zijn en zo kwam er een 
springkussenfestival voor de jeugd. 
‘s Morgens voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd en ’s middags voor 
oudere kinderen tot en met 17 jaar. Alles 
coronaproof, dus werd je ingedeeld in 
tijdsblokken en werden geen ouders 
toegelaten. Deelnemende kinderen hadden 

een briefje bij zich met daarop naam en 
telefoonnummer, zodat men ingeval van 
nood gebeld kon worden. De kantine was 
dicht, maar buiten bij de velden kon men 
wel iets te eten kopen en werd gratis 
ranja verstrekt. De belangstelling voor 
dit springkussenfestival was erg groot, 
alleen al ’s morgens kwamen er zo’n 350 
basisschoolleerlingen in actie op een grote 
verscheidenheid aan luchtkussens. De 
mogelijkheden waren vele, ja, jet was een 
doorslaand succes. De jeugd genoot volop. 
Voor hen was het een superleuke dag. 

Op diverse plaatsen in het dorp zag je ook 
kinderen die via hun kleedjesverkoop nog 
het één en ander aan de man probeerden 
te brengen. Dat heel erg gespreid door 
het dorp zitten bevordert de verkoop niet 
direct. Maar sommigen wisten toch nog 
wat spulletjes te verkopen.

Op Koningsdag werd er ook nog een 
hele gezellige en leuke fietstocht 
georganiseerd, uiteraard ook weer 
conform de coronamaatregelen. Dus 
maximaal met 2 personen tegelijk of 1 
huishouden. De route kon maandag al 
online opgezocht worden en uitgeprint. 
Ook hier werden de deelnemers gewezen 
op het feit dat we alleen samen het virus 
onder controle krijgen. Ook hiervoor 
bestond, mede dankzij het lekkere weer 
veel belangstelling. Zo’n 200 personen 
stapten op de fiets. Onderweg kwam 
men onder andere bij De Grebbelounge, 
Smaak Idee, Restaurant De Dennen en 
Restaurant De Hof en daar bestond dan de 
mogelijkheid om iets te nuttigen.
De artiesten die dit jaar het Oranjefestival 
zouden verzorgen zullen niet allemaal 
volgend jaar aanwezig kunnen zijn. Dat 
was helaas niet te regelen.    

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude 
06-42748438  www.burgtmetaal.nl 

 

 

 

 

  

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041
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LID WORDEN kan ook nog steeds, u 
moet zich hiervoor online opgeven via  
www.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.  

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

VAN DE BIEB!

DE AFHAALBIEB OPEN EN VERDERE VERANDERINGEN 
OPENINGSTIJDEN 
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 14.00 en 
18.00u.   en EN VRIJDAG tussen 14.00 en 
17.00u. (nieuw).

MAAR ZODRA WIJ WETEN OF WE 
EERDER WEER BEZOEKERS DIE ZELF 
HUN BOEKEN MOGEN KIEZEN KUNNEN 
TOELATEN VERMELDEN WIJ DAT OP 
FACEBOOK EN ONZE WEBSITE. HOUDT 
DEZE GOED IN DE GATEN!
 
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 
tot 16:00 uur telefonisch bereikbaar via 
0343-760020 of info@bibliotheekzout.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

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
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Renswoude
INGEZONDEN BRIEF

Beste mensen, hoe is het zover gekomen.
Energietransitie vraagt om leiderschap.

Opbouw van Nederland na de oorlog, 
die generatie heeft hard gewerkt, het 
moet beter/groter en meer worden. De 
ontwikkeling ging maar door er zat geen 
rem op, stonden ze niet bij stil en daarom 
hebben wij het zo goed en kan er alles wat we 
maar willen. MAAR NU ZITTEN WE ERMEE. 
Er is een afvalberg en we hebben 4 kliko’s 
in de tuin. Terwijl er al een fabriek is waar 
het afval gescheiden wordt, veel beter dan 
mensen dat doen. Korte termijn denken? 
Energiezuinige huizen, met een koude 
winter met vorst, 19/20 graden hoger 
kom je niet heb ik gehoord. Korte termijn 
denken? Er zijn nog meer van dergelijke 
dingen die plaats vinden. Maar nu over de 
windmolens, er is niet veel interesse lees 
ik in de kern van Renswoude. Dus  WORDT 
WAKKER en denk mee. Het jaar 2030 is 
een streef jaar landelijk. Hier wordt dat dan 
2025 als streefjaar. Waarom, MOETEN WE 
HET BESTE JONGETJE VAN DE KLAS ZIJN. 
Ook naar het aantal inwoners moeten we 
te veel bezuinigen dat is goed voor andere 
gemeenten maar hebben wij last van.

Ik lees windmolens leveren geld op, 
duizenden euro’s, huren omlaag en de 
gemeente heeft geld voor andere dingen. 
Gelooft u dat? Alleen mensen die geld 
hebben en investeren krijgen meer geld, 
voor de modale mensen zullen de energie 
kosten alleen maar duurder worden, 
aanschaf molens en de bekabeling kost 
nogal wat en de gebruiker betaald.

Renswoude op de kaart zetten las ik. Geen 
windmolens dus, maar een mini kernreactor 

wordt al in verschillende landen gebruikt, is 
al veel veiliger dan de grote die er zijn en 
VOOR DE LANGE TERMIJN DUS BETER. 
Hoelang gaan windmolens mee, 25 jaar en 
dan? Dus weggegooid geld.

Vroeger had je in een dorp een raad van 
wijze ouderen met levenservaring. Zij 
hielden de jongeren in toom en dachten 
meer aan de mensen van het dorp zelf en 
wikten en weegden de voor en tegens af. 
Leren van het verleden en kijken naar de 
toekomst dat is rentmeesterschap daar 
heb je ervaring voor nodig. Ik wens de raad 
sterkte en wijsheid toe.

Een ingezetene van Renswoude. Bekend bij 
de redactie.

P.S. In het A.D. van 10 mei staat een mooi 
stuk over wijsheid. 

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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“The Last Post” en ook het einde van de 
twee minuten stilte ontbraken. Ja, het 
was een hele stille en toch ook wat sobere 
herdenking, maar iedereen zal begrijpen 
dat het niet anders kon. 

Burgemeester Petra Doornenbal was 
blij dat men dit keer iets meer van de 
Dodenherdenking heeft kunnen maken. 
“Het was sowieso fijn om met meerdere 
mensen uit ons dorp bloemen en kransen 
te mogen leggen. De herdenkingsdienst 
vanuit de Koepelkerk vond ik erg mooi. 
De muziek die een klein gezelschap van 
“Ons Genoegen” ten gehore bracht, de 
zang door de zangeressen begeleidt 
door de pianist en het gedicht dat 
kinderburgemeester Daantje voordroeg 
maakte deze herdenking van en voor het 
dorp.”

“De samenwerking tussen de kerken 
onderling is iets waar ik elke keer weer 
erg van genieten kan. De verscheidenheid 
komt samen in deze dienst waarin 
overeenkomsten en het gezamenlijke 
centraal staan. Het herdenken van de 
bezetting, wat het betekent om het niet 
vrij kunnen zijn in wie je bent, 
is ook in deze tijd zo belangrijk! 
In de herdenkingsdienst 
werden we weer gewezen dat 
onze vrijheid heel waardevol is. 
Vrijheid biedt ons veiligheid en 
de kerkelijke boodschap dat 
we ons, in welke situatie we 
ons ook bevinden, altijd veilig 
mogen weten bij God, geeft 
ons perspectief.”

“Dit jaar hebben Jan en Lydia 
Pronk de kranslegging en 
onze monumenten van de 

tweede wereldoorlog gefilmd waarbij 
de gevallenen van Renswoude worden 
genoemd. Ook dit kon gezien worden via 
de livestream. Op deze wijze konden we 
naar mijn gevoel meer recht doen aan 
de mensen die we herdenken en was het 
mogelijk om toch met elkaar in verbinding 
te zijn als dorpsgemeenschap”.

In de kerk droeg kinderburgemeester 
Daantje een zelf uitgekozen gedicht 
“Vandaag en morgen”op bijzondere wijze 
voor.

Aan haar de vraag hoe ze het gevonden, 
beleefd had.  Daantje: “Ik vond het mooi 
om te doen. Meestal ben ik thuis met de 
Dodenherdenking en kijken we op tv er 
naar”. Daantje vertelde dat ze ook wel het 
één en ander weet van de namen van de 
slachtoffers die op het monument staan. 
Het voordragen van get dicht had ze wel 
een beetje spannend gevonden. 

DODENHERDENKING TOCH EVEN ANDERS 
DAN VORIG JAAR

Vorig jaar stond burgemeester Petra 
Doornenbal helemaal moederziel alleen 
bij het monument voor de gevallenen, 
bij de kranslegging waarvan toen ook 
het tijdstip niet bekend was gemaakt. Ja, 
corona maakte er vorig jaar wel een hele 
bijzondere herdenking van en ook dit jaar 
waren we nog steeds niet terug bij het 
oude “normaal”.

Ook dit jaar werd die Dodenherdenking 
in beperkte kring gehouden. Slechts 
een kleine groep mensen verzamelde 
zich even voor 14.00 uur in de nieuwe 
brandweerkazerne en liep rond 
14.15 uur naar het monument op de 
rotonde Dorpsstraat. Nee, ook nu weer 

geen Harmoniegezelschap van “Ons 
Genoegen” en geen belangstellenden 
rond die rotonde om de herdenking 
mee te beleven. Dat moest ook nu weer 
digitaal gebeuren. 

De stoet naar het monument werd 
vooraf gegaan door burgemeester Petra 
Doornenbal en de kinderburgemeester 
Daantje Kluts vergezelde haar. In verband 
met de kranslegging werd het verkeer 
stilgezet zodat degenen die een krans 
gingen leggen, net als anders op het 
wegdek voor de rotonde konden staan. 

Het was ook nu weer een stille herdenking, 
dus zonder koraalmuziek door “Ons 
Genoegen” of het voorlezen van een 
gedicht door scholieren. Ook de twee 
minuten stilte die wordt aangegeven door 
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Parkietjes

Kringloop De Meubelmarkt in Renswoude 
Geopend op: 
Maandag t/m Donderdag van 10:00 tot 18:00
Vrijdag van 10:00 tot 18:00
Zaterdag van 10:00 tot 16:00
Het hele assortiment met 25% korting en alles met 
een rode sticker is 50% korting.
Alle glasservies 2e glas gratis.
Boeken en cd`s 10 stuks voor 5 euro.
Opruiming kerst artikelen 75% korting.
Wij hanteren de coronaregels in de winkel 
Kastanjelaan 2a te Renswoude 
Opbrengst is voor de koepelkerk 
Kom snel kijken grote opruiming 

 
 
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 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd   1 16-12-20   09:56

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG Tijdelijk: De Makita tafel 

kwaliteit machines tegen 
scherpe prijzen! OP=OP



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 17 mei t/m 23 mei 2021. Week 20. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 Douwe Egberts 
aroma rood of décafé 
 snelfi ltermaling, bonen of ko�  epads   

2 pakken à 500 gram of zakken à 54 stuks 
 combineren mogelijk 

11.70

12.58 8.49
 2 STUKS 

MAX. 6 
PER 
KLANT

 Trots van Coop 
Noord-Holland-

sche 48+ kaas 
  romig jong, jong belegen, 
belegen of extra belegen 

 2 stukken à 500 gram 
 combineren mogelijk 

 13.60

 6.80

_

_
 14.70

7.35

1+1 GRATIS*

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

Hollandse
aardbeien

 2 bakken à 400 gram 
 combineren mogelijk 

2 STUKS 

6.50  4.99
2 STUKS 

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

Alle Melkunie 
Breaker of Protein

per  stuk 

1.19

1.49 0.991
1

Alle Ariel 
of Lenor

2 stuks 
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

9.54

4.77

_

_
30.78

15.39

 Gerookte Noorse zalm 

6.99 4.99
4.00 2.99

pak 100 gram

pak 200 gram

 Trots van Coop 
Authentieke schwarzwalder, 
ovengebakken ham, 
Coburger ham, abdijham 
of achterham 
 100 gram vers verpakt 

2.47

2.86  1.99

1.99  1.59

 Coop witte of 
bruine bollen 

 zak 12 stuks      

1.99

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


