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JAARVERSLAG ACV 2020: 
VAN VITAAL BELANG

Het jaar 2020 was voor ACV, zoals voor vele 
anderen, een uitdagend jaar. ACV heeft zich 
moeten aanpassen aan de omstandigheden 
en is proactief meebewogen met de 
veranderende omgeving. In het onlangs 
goedgekeurde jaarverslag is te lezen hoe 
ACV dit heeft gedaan en wat dit van de 
organisatie heeft gevraagd.

 Blijven bewegen, dat deed ACV in 2020 door 
te blijven werken vanuit haar kernwaarden 
en ambities. Het jaar 2020 ging vliegend 
van start met het inzamelen van bijna 3.500 

bomen in januari, een nieuw cao-akkoord 
in februari en het aangemerkt worden als 
vitale sector in maart. Deze fantastische 
erkenning bracht ook de nodige risico’s 
met zich mee. De medewerkers van de 
afdeling Grondstoffenbeheer moesten ook 
tijdens de lockdown ervoor zorgen dat de 
afvalinzameling vanzelfsprekend doorging. 
Naast het proactief meebewegen en ervoor 
zorgen dat de risico’s zo beperkt mogelijk 
bleven, stond ook inclusiviteit hoog in 
de lijst van prioriteiten. “We willen een 
bedrijf zijn dat vooral ook mensen die op 
enige afstand staan van de arbeidsmarkt 
perspectief biedt”, aldus Harm Winkeler, 
algemeen directeur van ACV.



de  herautde  heraut

1716

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 

BEHEER OPENBARE RUIMTE
Ondanks de bijzondere omstandigheden als 
gevolg van de coronacrisis, is de afdeling 
BOR er toch in geslaagd om haar werk te 
blijven doen. Er kan teruggeblikt worden 
op een succesvol jaar. Naast de huidige 
opzet, is het SamenWerkBedrijf(SWB) met 
ingang van 2020 geheel opgenomen in de 
afdeling BOR. SWB is een initiatief van de 
gemeente Ede, Werkkracht en ACV om 
arbeidsplaatsen te bieden aan mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt (MAAtjes). 
Het streven naar inclusiviteit kreeg deels 
hierdoor een extra impuls en een stevige 
plek binnen ACV.

RESTORE KRINGLOOP
Ook Restore heeft last gehad van de 
coronacrisis. Er was een daling in 
de hoeveelheid meubels die werden  
ingezameld en de stijging in het percentage 
restafval. Het gaat hierbij om circa 42 ton 
meer restafval. De winkels kregen te maken 
met aangepaste openingstijden, toegang 
beperkende maatregelen en de lockdowns 
waarin Restore tijdelijk de winkels moesten 

sluiten. Restore ging niet bij de pakken 
neerzitten en opende haar eigen webwinkel 
en werd later ook succesvol op Marktplaats.
Ondanks de coronacrisis heeft Restore 
evenveel goederen ingezameld als in 2019. 
Dat kwam met name door een verhoogde 
hoeveelheid ingezamelde textiel en 
metalen.

INNOVATIEKRACHT
Een resultaat van de pandemie was dat de 
drukte op de afvalbrengstations toenam. 
Hierdoor ontstond er een onveilige 
verkeerssituatie bij het afvalbrengstation 
in de gemeente Veenendaal. Een oplossing 
hiervoor was het introduceren van een 
reserveringssysteem voor bezoekers van 
het afvalbrengstation. Hierdoor werd de 
drukte verspreid, kwamen bezoekers altijd 
aan de beurt en  was er geen sprake meer 
van een onveilige verkeerssituatie.

Het jaar 2020 stond voor ACV in het 
teken van haar medewerkers en haar 
klanten. Van vitaal belang, maar ook zeker 
vanzelfsprekend in de buurt.

Renswoude
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VAN DE BIEB: 

DE BIBLIOTHEEK IS TOT EIND AUGUSTUS VANWEGE 
‘DE GROTE VAKANTIE’ OP WOENSDAGEN VAN  
14-20 UUR,  EN OP VRIJDAGMIDDAG VAN 14.00-17.00 U. 
GEOPEND. OP DINSDAGMIDDAG TIJDELIJK NIET.

Tot einde van de zomervakantie is er weer 
verkoop afgeschreven boeken achterin de 
bibliotheek. Alle boeken kosten 0,50 c. 

En er is..Schilderles OP HEEL KLEINE SCHAAL 
Zin om samen te schilderen? Dat kan op 
vrijdagmiddag in de bieb onder leiding van 
Marianne Voorthuizen. Ivm de Corona 
maatregelen kan dit alleen in een hele kleine 
groep na aanmelding. 

Het gaat er niet om dat u ervaring heeft, 
maar dat u samen gezellig bezig bent en wat 
handige tips mee krijgt. 

De tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur. 
Kosten 2 euro voor koffie of thee.  Neem iets 
mee om OP te schilderen, wij zorgen voor de 
rest. 

Aanmelden via de bibliotheek is noodzaak. 

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
DEZE WORDEN WEER DOOR DE BIBLIOTHEEK 
GEORGANISEERD. Let op: U moet in staat zijn 
trap te lopen. 

Het zijn kleine groepen en alle RIVM 
maatregelen nemen we in acht. De kosten 
zijn momenteel 10 e pp. 

Er is nog plaats op  dinsdagmiddag  24 
augustus om 14.00 u. Geef u zsm op via 
evandenbrink@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 

Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig 
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek. 
Respecteer daarom elkaars ruimte en blijf 
afstand houden! 

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. 

PUZZELBIBLIOTHEEK
De bibliotheek wil graag legpuzzels gaan 
uitlenen. Dit omdat veel puzzelaars vaak 
op zoek zijn na nieuwe puzzels om te gaan 
leggen en na 1 x ook klaar zijn met hun eigen 
puzzel. We gaan dat kosteloos doen, u hoeft 
zelfs geen lid te zijn van de bibliotheek. Eerst 
moeten we natuurlijk legpuzzels hebben. 
Heeft u deze in huis en wilt die beschikbaar 
stellen kunt u ze bij ons inleveren.

Het lenen gaat beginnen vanaf 31 augustus. 
Vanaf nu kunt u legpuzzels, compleet en 
de dozen in redelijke staat afgeven bij de 
bibliotheek. En over poosje kunt u dan ook 
puzzels komen lenen!

Ook kinderpuzzels welkom.

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

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Zomer - Actie
154-delige 

gereedschapswagen 
nu tijdelijk voor 
€ 325,- (excl. BTW)
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☀😎🌻  VAKANTIE  VAKANTIE  🌻😎☀
Wij gaan genieten van onze 

vakantie en zijn daarom gesloten 
vanaf 2 augustus t/m 22 augustus

UITVERKOOP PLANTEN
50% KORTING

VANAF VRIJDAG 30 JULI
OP=OP

Wij wensen iedereen 
een fijne zomervakantie toe

De bloemenmeisjes

ACTIEDAG LIGHT FOR THE CHILDREN

De actiedag op zaterdag 3 juli was een 
groot succes. 75 mensen namen deel aan 
de hap- en trapfietstocht. Ook waren er 
mensen die rechtstreeks naar de eindloca-
tie kwamen om daar deel te nemen aan de 
activiteiten en/of Gijsbertha en Jac-Louis 
te kunnen ontmoeten. We zijn als bestuur 
verrast door de warme belangstelling van 
zoveel mensen uit ons dorp. Dit deed ons 
bijzonder goed. We willen daarom een 
ieder hartelijk bedanken voor zijn aanwe-
zigheid, meeleven en bijdrage. De totale 
opbrengst was € 1444,84. Voor meer info 
zie: www.lightforthechildrennederland.nl

TUINKRING PASSAGE

Woensdagmiddag 11 augustus  a.s. gaat 
de Tuinkring van Passage naar de grote,  
gevarieerde boerderijtuin De Boschhoeve 
in Wolfheze. Deze tuin heeft verschillende 
borders op kleur, een kruidentuin, een 
decoratieve moestuin, een boomgaard en 
een pluktuin zodat het mogelijk is om met  
een boeket bloemen thuis te komen. Ook 
is er een kwekerij met een assortiment dat 
bestaat uit stoere en makkelijke planten. 

In de bij de boerderij gelegen  grote 
landbouwschuur is een tuinwinkel, een 
brocanteafdeling  en een theeschenkerij  
gehuisvest,  waar na bezichtiging nog iets 
genuttigd wordt. 

Deze tuin was op 16 juli jl. ook in het t.v. 
programma Binnenste Buiten te zien.
Vertrek om 13.00 uur vanaf  het  Kerkplein. 
Thuiskomst rond 16.00 uur. De kosten 
incl. vervoer bedragen €10,00. Leden van 
Passage maar ook niet-leden zijn van harte 
welkom.

Opgeven uiterlijk 9 augustus bij Hennie 
Verbeek tel. 0342-412191.  

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

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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Kringloop De Meubelmarkt in Renswoude 
Kastanjelaan 2A Renswoude

Geopend op: 
Maandag t/m Donderdag van 10:00 tot 17:00
Vrijdag  10:00 tot 17:00
Zaterdag  10:00 tot 16:00

Alle meubels kasten, bedden, Enz. 25% tot 50% korting 
Alle glasservies 2e glas gratis 
Boeken en cd`s 10 stuks voor 5 euro 

Wij hanteren de coronaregels in de winkel 
Kastanjelaan 2a te Renswoude 
Opbrengst is voor de koepelkerk 

Koffie of thee + gebak €2.50

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 

“DURF JIJ VREEMD TE GAAN” VALT NIET 
BIJ IEDEREEN IN DE SMAAK

[RENSWOUDE]  Niet iedereen is even blij 
met de reclameborden die in deze regio 
ineens bij lantaarnpalen langs wegen te 
vinden zijn. 

De tekst is duidelijk “Durf jij vreemd te 
gaan” maar die reclamecampagne valt 
niet bij iedereen in de smaak. De één rijdt 
er langs en denkt, wat is de bedoeling van 
de reclame uiting terwijl de ander duidelijk 
veel meer moeite heeft met deze reclame-
uiting. Inmiddels is al wel bekend dat de 
reclamecampagne is gestart door de Re-
gioFoodValley, die actief is in de gemeen-
ten Renswoude, Veenendaal, Rhenen, Ede, 
Barneveld, Scherpenzeel, Wageningen 
en Nijkerk. De misschien toch voor deze 
regio wat gewaagde slogan zet op diverse 
plaatsen de gemoederen in beweging en 
vandaar ook dat men inmiddels op tal van 
plaatsen de woorden “vreemd te gaan” 
heeft afgeplakt met karton en tape. Voor-
deel voor de reclamecampagne is nu wel 
dat daar waar sommigen er nu klakkeloos 
langs reden er nu veel meer aandacht voor 
komt. Ook via de media die daar aandacht 
aan besteden. Doel van de 
reclamecampagne is om onder-
wijs beter te laten aansluiten op 
vragen van de toekomst. Ook 
heeft die ten doel het imago 
van technische beroepen te 
verbeteren. Of dat via deze 
reclamecampagne gaat lukken 
is de vraag, vast staat wel dat er 
meer gepraat gaat worden over 
de reclameborden en wordt 
misschien juist nu het doel 
wel extra in de belangstelling 
gebracht.

GROEP 8 VAN DE BORGWAL KNALLEND DE 
SCHOOL UIT

[RENSWOUDE]  Voor de leerlingen van 
groep 8 van de Christelijke Basisschool 
“De Borgwal” zat het schooljaar, maar ook 
verblijft op “De Borgwal” er vrijdagmid-
dag op. Voor de school was een fraaie 
huifkar verschenen met een spandoek met 
daarop een duidelijke tekst. Groep 8 wilde 
knallend de school verlaten en dat is best 
aardig gelukt. Met die huifkar werd eerst 
een ritje door het dorp gemaakt en werd al 
de nodige aandacht getrokken. Ja, het zal 
menigeen niet zijn ontgaan dat leerlingen 
bezig waren met een afscheidsfeestje van 
school.Om 17.00 uur werden de leerlingen 
verwacht voor een diner met de meester 
en zo’n twee uur later zaten ze in de huifkar 
voor hun “feestronde” door het dorp. Na 
dat rondje door het dorp arriveerden ze 
op de plek waar voor hen een ‘eindfeest’ in 
Ibiza-style georganiseerd was.
De avond werd rond 23.00 uur afgesloten 
met een vuurwerkshow. Niet alleen de 
avond werd hiermee afgesloten, maar ook 
de jaren op “De Borgwal”, kortom “Groep 8 
knallend de school uit”!
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FIETSTOCHT EN PICKNICK, 
‘KIJKEN BIJ DE BOER’

ZOMERSE FIETSROUTE LANGS AGRARISCHE BE-
DRIJVEN MET ONDERWEG INFORMATIE DOOR HET 
SCANNEN VAN QR-CODES

Jaarlijks organiseert LTO fietstochten voor 
belangstellenden. Dit jaar zijn deze anders 
vormgegeven vanwege Corona. Van 19 juli 
tot 3 september is het mogelijk om gratis 
drie verschillende fietsroutes te downloa-
den op www.kijkenbijdeboer.nl. De boer-
derijen zijn niet fysiek te bezoeken. Maak 
digitaal kennis met de boerderijen door de 
QR-code op het informatiebord aan de weg 
te scannen. De fietstochten zijn ongeveer 
25 kilometer lang en geschikt voor alle 
leeftijden!

OP 29, 30 EN 31 JULI ORGANISEREN VALLEI BOERT 
BEWUST EN LTO GELDERSE VALLEI IN SAMENWER-
KING MET HAAR LEDEN DEZE FIETSTOCHT MET ALS 
EXTRA ACTIVITEIT EEN PICKNICK IN SCHERPEN-
ZEEL, NIJKERK EN HARSKAMP. Op drie van deze 
bedrijven wordt lunch, ijs en een drankje 
aangeboden. Aanmelden en afrekenen 
via de website van Vallei Boert Bewust 
is verplicht. deelname kost €15,- en voor 
kinderen €5,-. Jonge kinderen die geen ge-
bruik maken van een lunchpakketje mogen 
gratis mee.

Deelnemers mogen tussen 10.00 en 11.00 
uur beginnen op de startlocatie. Onderweg 
wordt er koffie, lunch en een ijsje aange-
boden op verschillende locaties. Neem zelf 
een kleedje mee voor de lunch. De fiets-
tocht en de picknick voert langs verschil-
lende agrarische bedrijven, met melkvee, 
legpluimvee en varkens. ook zijn de bedrij-
ven met opfokleghennen, scharrelkuikens, 
kalveren en vleesvee van de partij. Naast 

de veebedrijven zijn ook een eierpaksta-
tion, loonwerkbedrijf en boerderijwinkel in 
de route opgenomen.

TOT BESLUIT
‘Boeren en tuinders organiseren deze 
zomer op vele plekken in Nederland activi-
teiten voor iedereen, van jong tot oud.  Met 
deze activiteiten zoeken boeren en tuin-
ders op een positieve manier de verbinding 
met de samenleving.’ 

Deze zomereditie is een initiatief van LTO 
Noord, Boert Bewust, ZLTO en Team Agro 
NL. Boeren en tuinders zorgen dagelijks 
voor ons eten en drinken en dat we kunnen 
genieten van bloemen en planten in en 
rondom het huis. Zij werken aan het land-
schap, een mooie groene leefomgeving, 
versterking van biodiversiteit en duurzame 
energie én bieden recreatiemogelijkheden 
aan voor plezier in eigen land en omgeving. 

De picknick en fietstocht wordt mede  
mogelijk gemaakt door Rabobank en Unive.

HEEL WAT KARWEITJES KNAPT 
DE KLUSSENDIENST VAN SWO OP

[RENSWOUDE]  Iedereen heeft wel eens 
een klusje wat gedaan moet worden. Je 
kunt daar dan een familielid, vriend of mis-
schien zelfs je buurman wel voor vragen. 
Maar niet iedereen is in de gelegenheid om 
dat te doen. Je bent soms wel eens op een 
ander aangewezen. Dan is het natuurlijk 
wel heel fijn dat er een klussendienst is. 

Bij de Stichting Welzijn en Ondersteuning 
Scherpenzeel-Renswoude heeft men zo’n 
klussendienst. En ja, wil je een beroep doen 
op die klussendienst, moet er bijvoorbeeld 
een schilderijtje opgehangen worden, zit 

er ergens iets los dan zijn zulke mensen 
natuurlijk bij uitstek degene die je daarvoor 
als senior kunt vragen.

Wanneer u dan ook een beroep wilt doen 
op de klussendienst van SWO dan kunt 
u daarvoor contact opnemen met 
Mieneke den Hartog, tel.06-57128688 
maar u kunt ook mailen naar haar man  
tdenhartog@hetnet.nl.  Dan komt het altijd 
goed en wordt er iets geregeld. In de coro-
natijd heeft de klussendienst ook stilgele-
gen, maar komt alles weer op gang.
Ook de bij de klussendienst kan men 
natuurlijk ook vrijwilligers heel goed gebrui-
ken, dus als u technisch aangelegd bent 
en best wel eens voor senioren, die om uw 
hulp verlegen zitten, iets wilt doen dan kunt 
u zich daarvoor ook bij Mieneke of haar 
man Teun aanmelden. 
Een goede vrijwilliger is altijd van harte wel-
kom. Misschien denkt u ook aan hulp voor 
in de tuin, omdat de klussendienst die taak 
eerder ook ter hand heeft genomen. Maar 
dat is op dit moment een probleem.  
Mieneke den Hartog: “Op dit moment gaat 
dat echter niet lukken, om de eenvoudige 
reden dat we momenteel te weinig tuinvrij-
willigers hebben om te schoffelen, snoeien, 
gras maaien, plantjes planten of verpotten, 
onkruid verwijderen etc. We zouden dat 
graag anders zien en daarom zijn we dan 
ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers hier-
voor. Je moet dan denken aan onderhoud 
in kleine tuinen”.
Een gesprek met Mieneke toont aan dat de 
vrijwilligers van de klussendienst voor tal 
van karweitjes ingezet worden. Dat gebeurt 
natuurlijk in Scherpenzeel en in Renswou-
de. In elke gemeente kan men terugvallen 
op een drietal personen. 
Wat doet men zoal? Mieneke: “Die klussen 
zijn velerlei. Je kunt dan denken aan bij-

voorbeeld het ophangen van gordijnrails of 
een schilderij, maar ook het vervangen van 
een lamp als dat nodig is of iets vastmaken 
wat los zit, denk aan een kastdeurtje of een 
plankje”. 
Het komt er in feite op neer dat de mensen 
voor tal van klussen inzetbaar zijn.
De vrijwilligers ervaren het realiseren 
van zo’n klus als iets moois want je hebt 
altijd te maken met blije mensen die het 
fijn vinden dat de klus geklaard is, het 
probleem wat ze hadden verholpen is. En 
dat is natuurlijk niet zo gek want niets is 
vervelender dan het probleem van een 
niet werkende lamp of een kapot rekje of 
deurtje.

Op de vraag hoe dat inschakelen van de 
klussendienst gaat geeft Mieneke den 
Hartog aan dat wil men graag dat een vrij-
willigers wordt ingezet, men die hulp moet 
regelen via de coördinator. Dat is degene 
die de naam van de aanvrager noteert en 
ook het probleem wat opgelost moet wor-
den. Naar aanleiding daarvan zal dan een 
vrijwilliger contact met u opnemen om een 
afspraak met u te maken.
Mieneke: “Opzet is altijd om te proberen 
om de betreffende klus zo vlot mogelijk 
op te lossen zodat het probleem voor de 
betreffende senior zo snel mogelijk tot het 
verleden behoort”. 

Kijkend naar de kosten hoeft u het daar-
voor niet te laten, want u betaalt slechts 
€ 1,-- per kwartier en daarnaast betaalt u 
ook voor het materiaal dat aangeschaft 
moet worden om het probleem te verhel-
pen.  Een beroep op de klussendienst of u 
aanmelden als vrijwilliger? Neem dan even 
contact op met Mieneke den Hartog, tel. 
06 57 12 86 88 of mail naar:  
tdenhartog@hetnet.nl.
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Parkietjes
Jannie en Wim de Jong bedanken iedereen voor het 
medeleven wat wij mochten ontvangen in coronatijd, 
ons ziekbed en ons 60 jarige huwelijksjubileum.
Wat fijn dat er zo met ons wordt meegeleefd.
Heel hartelijk dank voor dit alles.

WARNING !!  
Voor alle weggebruikersen bewoners langs de 
rijbaan...
Beruchte fietssnoeier ROBIN v V te V-W eo
krijgt 1e rijles vanaf 15/7 tussen 13.00 en 13.13 uur 
om de week.
BLIJF BINNEN!!
Te herkennen aan roodwitte stok, zwarte bril en 
op top L(ink) gevolgd door rode en gele auto met 
zwaailicht.
NIET BENADEREN!!
(geldt ook voor zijn 2ling zusje C v V inzake paarden 
en ezels) 

Biedt zich aan als oppashulp voor alle leeftijden. 
Jongedame, 17 jaar. Met ervaring.
Bel gerust voor info. 06 10844593

Te Koop: 
Mobiele airco De’Longhi Pinguino PAC N82 ECO
Volledig met slangen, afstandsbediening, 
documentatie, etc. Weinig gebruikt en in zeer 
goede staat. Overbodig geworden na installatie split 
airconditioning. Gekocht zomer 2020 voor € 573,81 - 
Vraagprijs € 200,=
Contact: 06-23717201

Van het Coop boek Renswoude 700 jaar
Heb ik nog veel plaatjes over.
Graag een afspraak maken als u nog wat mist. 
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5, Renswoude
T. 0318-618244

Bied zich aan: hulp voor in de huishouding. 
Leeftijd 21! Ik werk al ruim 3 jaar met plezier in de 
huishouding en zoek voor om de week op woensdag 
ochtend nog een adresje. Tel: 0619854341

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



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 26 juli t/m 01 augustus 2021. Week 30. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Douwe Egberts 
aroma rood of décafé

  snelfi ltermaling, bonen, 
ko�  epads of oplosko�  e 

 2 pakken à 500 gram, zakken à 54 stuks 
of potten à 200 gram 
 combineren mogelijk 

 8.99 9.56

 12.78

MAX 6
PER KLANT

2 STUKS 

 2 pakken à 500 gram, zakken à 54 stuks 

MAX 6
PER KLANT

Coop borrelhapjes of 
buitenlandse kazen 

 combineren mogelijk 

3 STUKS 

 5.67

 10.50 5.-

buitenlandse kazen 

T E HERKENNEN AAN DE

3 VOOR 5.- STICKER 

  Almhof kwark 
  bak 500 gram 

 1.25

 0.87
_

_
 2.05

 1.44

30% KORTING*

 0.99

 0.69
_

_
 2.09

 1.46

  Alle 
Fruity King 
smoothies

 fl es 250-750 ml 

30% KORTING*

Hollandse kersen 
of aardbeien

 2 bakken à 400 gram 
 combineren mogelijk 

HET HELE JAAR 

VERKRIJGBAAR

2 STUKS 

 4.99 6.98

7.98

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

Verse worst fi jn/grof, 
magere grillburger 

of zalmburger
 2 pakken à 160-400 gram 

of 4 stuks 
 combineren mogelijk 

 5.49 5.78

7.00

2 STUKS 

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

Beemster 
gesneden kaas 
  2 pakjes à 150 gram 

 combineren mogelijk 

 3.99 4.50

 6.08

2 STUKS 

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

    Coop appelfl appen of kersencarrees 
 combineren mogelijk  3.56  2.-

4 STUKS 

 2
4 STUKS 

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


