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Bereikbaarheid gemeente 
 
Burgerzaken:  
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op  
afspraak. Het maken van een afspraak kunt u  
bij voorkeur via onze website doen of 
telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur via 
0318-578 150. 
 
Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Hoewel er medewerkers 
aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken. Wij vragen uw begrip hiervoor.  
Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via 
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. We 
vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis 
hoeft te komen.  
 
Dorpsteam  
Het Dorpsteam is telefonisch of per mail bereikbaar via 0318-578 150/ 
dorpsteam@renswoude.nl. De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk 
teruggebeld. (zie bericht verderop voor meer informatie over het Dorpsteam) 
 
Woningbedrijf  
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige 
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: 
www.renswoude.nl/reparatie Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact 
opnemen via huur@renswoude.nl.  
 
Storingsdienst gemeente 
Bij zeer dringende problemen op het gebied van de openbare ruimte is de storingsdienst van 
de gemeente buiten kantooruren te bereiken via 06-511 481 02.  
 
Vergaderen  
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie worden weer fysiek gehouden. 
U kunt deze ook online volgen via onze website, zowel in beeld als geluid. Kijk hiervoor op 
renswoude.nl/vergaderen. 
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht in de raad, dan kunt u zich vóór de vergadering 
telefonisch melden bij de griffie via het algemene nummer 0318-578 150. Dit geldt ook voor 
commissievergaderingen, waarin u over een specifiek onderwerp kunt meepraten. 
 

Collectevergunningen 
17-04 t/m 23-04 Nat. Fonds Kinderhulp 

Evenementen 
07-06 t/m 10-06 50e Avondvierdaagse 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl 
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Afscheid 
Dit is de laatste column die ik schrijf als wethouder in dit 
college. Wat is de tijd snel gegaan en wat is er veel gebeurd! 
We waren flink ambitieus voor Renswoude 4 jaar geleden, en 
tot mijn grote vreugde hebben we die ambities voor het 
leeuwendeel waar kunnen maken.  
 
De financiële positie van Renswoude is dik op orde. Een van de 
belangrijkste zaken die de zelfstandigheid van onze gemeente 
legitimeren! Zuinig en zinnig, dat waren onze uitgangspunten 
en dat heeft goed uitgepakt. Dat lukt niet door achterover te 
leunen, daarvoor moet je plannen blijven maken en 
piketpaaltjes blijven slaan voor de toekomst. 
 
Er is een bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van bijna 200 woningen in Beekweide. 
Met de woningtekorten en de stroeve vastgoedmarkt was dit een ontzettend belangrijke stap. 
Over een poosje kunnen Renswoudenaren weer een betaalbare woning kopen of huren in een 
mooie, groene wijk in hun eigen dorp. De doorstroming wordt in gang gezet, zodat onze 
inwoners niet meer hoeven uitwijken naar omliggende plaatsen. Hartstikke mooi! 
 
Als wethouder economische zaken heb ik gemiddeld twee lokale bedrijven per week bezocht. 
Dat was nuttig en aangenaam en maakte mij zonder uitzondering iedere keer nóg een beetje 
trotser op mijn dorp. De energie en ondernemerszin hier is erg indrukwekkend. Heel blij ben ik 
daarom dat het gelukt is om het bestemmingsplan Groot Overeem II door de raad vastgesteld 
te krijgen. Het is aan het nieuwe college om de goede vervolgstappen te zetten, zodat onze 
ondernemers zich kunnen gaan vestigen om te doen waar ze zo goed in zijn. 
 
Binnen afzienbare tijd zal het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 gereed komen. Dat is niet 
zonder slag of stoot gegaan, misschien heeft u de discussies wel gevolgd. Feit is dat de 
democratie heeft gezegevierd en dat we straks weer trots kunnen zijn op ons Huis der 
Gemeente, waar de ambtenaren hun goede werk kunnen doen voor ons allemaal, waar de 
gemeenteraad haar besluiten kan nemen voor inwoners en ondernemers en waar het weer leuk 
wordt om je huwelijk te laten voltrekken.  
 
Ik hoop dat het nieuwe college minstens zo ambitieus is voor Renswoude als wij waren 4 jaar 
geleden. Want stilstand is achteruitgang. Een sterk bestuur dat zich veel laat zien in de regio, 
continu Renswoude in de picture zet bij de provincie als het gaat om zaken als de onveiligheid 
van de Dorpsstraat, stappen maakt voor verdere verbetering van de leefbaarheid en een 
verstandig beleid voert als het gaat over duurzame energieopwekking. De blik slechts naar 
binnen richten is geen optie meer, Renswoude doet ertoe en praat actief mee. We zijn in de 
afgelopen jaren een serieuze gesprekspartner geworden. Dat is nodig, want zolang je aan tafel 
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zit, wordt er mèt je gepraat en niet over je. Zolang we onszelf voor vol aanzien en daarnaar 
handelen, hoeft niemand te twijfelen over Renswoude als zelfstandige gemeente. 
 
Als wethouder heb ik uitermate veel ‘inside information’ over het reilen en zeilen in mijn 
gemeente. De dossiers waaraan ik heb (mee)gewerkt ken ik natuurlijk heel goed en ik vind het 
ontzettend jammer dat ik niet de kans krijg om ze verder te brengen. Dat is aan het nieuwe 
college.  
 
De gemeenteraad wordt geacht het college van burgemeester en wethouders te controleren of 
zij hun taken naar behoren uitvoeren. Als er dan een voormalig wethouder in de oppositie in de 
raad zit, die van de hoed en de rand weet -zeker in de begintijd heeft een oud-wethouder een 
énorme kennisvoorsprong-, is dat heel ongemakkelijk voor het nieuwe equipe.  
Daarom heb ik besloten dat ik niet zal plaatsnemen in de gemeenteraad. Het is goed als de 
nieuwe wethouders rustig de kans krijgen om zich in te werken en zich de veelheid aan 
dossiers eigen te maken. Te groeien in hun nieuwe rol. Ik gun hen, maar vooral mijn dorp 
stabiliteit en een stevig, ambitieus en zelfbewust bestuur. De komende jaren is het aan hen om 
Renswoude een nog betere plek te maken om te wonen, werken en recreëren en er keihard aan 
te werken om onze zelfstandigheid te rechtvaardigen. 
 
Het was een eer en een voorrecht om als uw wethouder iets voor Renswoude te mogen 
betekenen. De fijne samenwerking in het college, met de raadsleden en onze ambtelijke 
toppers heb ik enorm gewaardeerd. Maar vooral de contacten met inwoners en ondernemers 
en de mogelijkheid echt iets voor u te kunnen betekenen, zal ik gaan missen. Wie weet wat de 
toekomst nog brengt, maar voor nu wil ik vooral zeggen: bedankt voor het vertrouwen en het 
ga u goed! 
 
Warme groeten, Marieke Teunissen 

 
 
Nieuwe subsidieverordening vastgesteld 
Met ingang van 2022 is er een nieuwe subsidieverordening vastgesteld voor de gemeente 
Renswoude. In de subsidieverordening staan o.a. de procedures vermeld voor het indienen van 
en het beslissen op subsidieaanvragen. De nieuwe verordening brengt voor 
subsidieaanvragers een aantal wijzigingen met zich mee. Zo is de uiterste indientermijn van de 
subsidieaanvraag gewijzigd naar 1 juli en zijn er enkele wijzigingen in de onderdelen van de 
subsidieaanvraag.  
 
De meeste subsidieaanvragers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het vernieuwde 
subsidieproces. Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw A. Mulder via 0318-578 150 of  a.mulder@renswoude.nl  

 
 

  
                                                    Renswoude, 20 april 2022 

 

Dodenherdenking 4 mei 2021 
Naar ik hoop en verwacht zullen zeer velen ook dit jaar weer aanwezig zijn bij de herdenking 
van allen die in de Tweede Wereldoorlog en in oorlogen daarna omgekomen zijn. Het 
programma van de herdenking is als volgt: 
 

• 18.00 uur:  vlaggen halfstok zonder wimpel 
• 19.00 uur:  korte herdenkingsbijeenkomst in de Gereformeerde Kerk 
• 19.45 uur:  vertrek stille tocht vanaf de Gereformeerde Kerk naar het monument 
• 19.55 - 20.00 uur: ‘Ons Genoegen’, speelt koraalmuziek 
• 20.00 - 20.02 uur: 2 minuten stilte. Het einde van de stilte wordt aangegeven door de 

brandweersirene, gevolgd door:   
 
- een gedicht, voorgelezen door Jelte Bouman, de kinderburgemeester 
- voorlezen van de namen op de oorlogsmonumenten in Renswoude 
- kranslegging 

 
Kransen of bloemen zullen worden gelegd namens het gemeentebestuur, 
nabestaanden, de Oranjevereniging, de kerken, de basisscholen en de Historische Vereniging 
Oud-Renswoude. 
 
Ik roep u van harte op om ook bloemen bij het monument te leggen. Ter afsluiting van de 
herdenking zal het Wilhelmus gespeeld en gezongen worden. De stoet wordt vervolgens 
ontbonden bij de Gereformeerde Kerk aan de Kastanjelaan. Voor zonsondergang moet de vlag 
weer worden binnengehaald. 
 
Burgemeester van Renswoude, P. Doornenbal – van der Vlist 

 
Gemeentehuis/gemeentewerf gesloten  
In verband met Konings- en Bevrijdingsdag zijn het gemeentehuis en de werf op 27 april en 5 
mei a.s. gesloten.  

 
Vervangende ophaaldag GFT  
Op woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) zamelt ACV geen afval in. In plaats daarvan komt 
ACV het afval inzamelen op een vervangende ophaaldag.   

• GFT wordt op zaterdag 30 april 2022 ingezameld i.p.v. woensdag 27 april.  
Wilt u het GFT vóór 7.30 uur aan de weg zetten? Het kan zijn dat de vuilniswagen op een ander 
tijdstip langsrijdt dan u gewend bent. 

 
Vermijd drukte op het afvalbrengstation  
Dat de lente weer is begonnen, merkt men ook aan de drukte bij het afvalbrengstation. 
Iedereen is weer volop aan het klussen of in de tuin aan de slag om vervolgens het afval naar 
het afvalbrengstation te brengen.  
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Daarnaast zijn er ook nog aan aantal feestdagen op komst.  
ACV merkt dat de dagen ná Goede Vrijdag en Hemelvaart altijd drukke dagen bij het 
afvalbrengstation, vooral op vrijdag en zaterdag. Houd daar rekening mee als u uw bezoek 
plant. U staat dan regelmatig lang in de rij en wachttijden kunnen soms oplopen tot 1,5 à 2 uur. 
 
Vermijd drukte 
Het afvalbrengstation sluit om 16:00 uur. Hierdoor is de kans aanwezig dat als u in de middag 
komt en het druk is, u niet meer aan de beurt komt, ondanks dat u in de rij staat te wachten.  
Dus als het kan, is ons advies: bezoek het afvalbrengstation voorafgaand aan de feestdagen of 
na het weekend van de feestdagen om zo de drukke dagen te vermijden. Andere tips om drukte 
te vermijden zijn: 
 

• Kom in de ochtend naar 
het afvalbrengstation. 

• Kom niet vlak voor 
sluitingstijd. 

• Kom doordeweeks. 
• Maak een afspraak om 

uw grofvuil op te laten 
halen.  
 

Ga voor meer informatie en 
openingstijden van het 
afvalbrengstation naar www.acv-
groep.nl  

 
Aanwijsbesluit gasaansluiting nabij Ruiterpad (Beekweide II) 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; 
Overwegende dat: 
 

• een gebiedsaanwijzing in het plangebied Beekweide II noodzakelijk is om bestaande 
woonwagens op nieuwe standplaatsen te mogen voorzien van een gasaansluiting; 

• het voor de hand ligt om voor de energietransitie voor bestaande woonwagens een iets 
minder ambitieus tijdspad te kiezen dan voor reguliere nieuwe woningen in het 
plangebied Beekweide II die aanzienlijk langer meegaan; 

• een bestaande woonwagen qua techniek gasloos kan worden uitgevoerd, maar dat de 
investering daarvoor de uitvoering onhaalbaar maakt. 

• deze gasaansluiting niet van toepassing is op toekomstige nieuwe woonwagens; 
Gelet op: 
- artikel 10, lid 7 onderdeel a van de Gaswet; 
- artikelen 1 lid c van de Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. 
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Besluit: 
Alle percelen in het plangebied Beekweide II ten behoeve van nieuwe 
woonwagenstandplaatsen ten oosten van het Ruiterpad (postcode 3927 GZ) aan te wijzen als 
een gebied waar de gasaansluitplicht van toepassing is zoals bedoeld in artikel 10, lid 7 
onderdeel a. van de Gaswet waar de mogelijkheid van aansluiting op het gastransportnet strikt 
noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang. 
 
Oneens met besluitvorming 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bij het college van burgemeester en 
wethouders van Renswoude een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking (20 april 2022) van dit besluit per e-mail (info@renswoude.nl) of 
schriftelijk (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude).  
In het bezwaarschrift vermeldt u: 
 
• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent 
• de datum van uw bezwaarschrift 
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt 
• waarom u het niet met het besluit eens bent 
• uw handtekening 
 
Voorlopige voorziening 
Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit 
daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of 
schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw 
bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een 
verzoek om een voorlopige voorziening indient.  
Het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, 5 april 2022 te Renswoude.  

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Dorpsstraat 42: kappen twee bomen (ingediend 31 maart 2022); 
• Barneveldsestraat 16: revisie milieu-inrichting (ingediend 1 april 2022); 
• Dorpsstraat 3: plaatsen smeedijzeren poorten in duiventoren (ingediend 7 april 2022); 
• Dorpsstraat 105: verbouwen winkelpand tot woongelegenheden (ingediend 14 april 2022). 
 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Utrechtseweg 3f: bouwen nieuwbouwwoning (verzonden 5 april 2022). 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen 
• Beukenlaan 2: bouwen carport (ingetrokken 31 maart 2022). 

Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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Ingekomen aanvragen/ meldingen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Evenementenvergunning – bazaar/rommelmarkt d.d. 11 juni 2022, Kastanjelaan 1 

(ontvangen 31 maart 2022); 
• Ontheffing art. 35 Alcoholwet – opening / open dag brandweerkazerne Renswoude d.d. 25 

juni 2022, Dorpsstraat 117 (ontvangen 4 april 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – doortocht ‘Keep Them Rolling Operation Faust 2022, door 

Renswoude (ontvangen 4 april 2022); 
• Evenementenvergunning – touwtrektoernooi d.d. 21 mei 2022, Oude Holleweg 49 

(ontvangen 6 april 2022); 
• Ontheffing art. 35 Alcoholwet – touwtrektoernooi d.d. 21 mei 2022, Oude Holleweg 49 

(ontvangen 6 april 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – doortocht avondvierdaagse Scherpenzeel d.d. 16 juni 2022, 

door Renswoude (ontvangen 7 april 2022); 
• Melding collecte (doorlopend) – collecte huis-aan-huis Prinses Beatrix Spierfonds d.d. 11 

t/m 17 september 2022, Renswoude (ontvangen 6 april 2022); 
• Melding collecte (doorlopend) – collecte huis-aan-huis KWF Kankerbestrijding d.d. 4 t/m 

10 september 2022, Renswoude (ontvangen 7 april 2022). 
 

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Aankondigingsborden – campagne ‘Kies je Kans Regio Foodvalley’ d.d. 14 t/m 20 april 

2022 (verzonden 5 april 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – doortocht '49ste Nacht van Weesp' in de nacht van 14 op 

15 mei 2022, door Renswoude (verzonden 8 april 2022); 
• Evenementenvergunning – Oranjefestival d.d. 27, 29 en 30 april 2022, weiland 

Ubbeschoterweg (verzonden 15 april 2022); 
• Ontheffing Alcoholwet art. 35 – Oranjefestival d.d. 27, 29 en 30 april 2022, weiland 

Ubbeschoterweg (verzonden 15 april 2022). 
 

Voor meer informatie: mw. S. Tsang via 0318 - 578 150 of s.tsang@renswoude.nl 
 

 

Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en 
meer informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

Automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de e-
mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 
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Aanvullende informatie over Dorpsteam Renswoude 
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het gebied 
van: 
 
- huishoudelijke ondersteuning    - relatie of echtscheiding 
- zelfstandig blijven wonen    - rouw en verlies   
- dagbesteding     - opvoeden en opgroeien 
- vervoer (in de regio)    - ontwikkel- en/of gedragsproblemen 
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel)   - huiselijk geweld, verwaarlozing 
 
Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud. 
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578 150 of via 
dorpsteam@renswoude.nl 
 
Inloopuren: 
Elke maandag in de even weken (van 10:00-11:00 uur) in de Bibliotheek 
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11:00-12:00 uur) in het ELGC (Eerstelijns 
Gezondheidscentrum) 
Op woensdagen 1x per maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school) 

 
Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 
De gemeente Renswoude heeft in 2021 een cliëntervaringsonderzoek uitgezet onder inwoners 
die gebruik maken van zorg of voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Hoewel 
het al weer even geleden is, willen wij alsnog de belangrijkste resultaten met u delen. 
 
Uit de resultaten komt naar voren dat de meeste mensen positieve ervaringen hebben met de 
hulp vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Uit het onderzoek zijn ook een aantal verbeterpunten 
gekomen, vooral op het gebied van meer bekendheid/ zichtbaarheid van het Dorpsteam, zodat 
inwoners beter weten dat ze bij het Dorpsteam terecht kunnen bij diverse vragen en 
problemen. Andere punten: meer bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning, betere 
invulling voor huishoudelijke ondersteuning bij uitval en enkele verbeteringen in verder 
ingezette jeugdhulp van (zorg)organisaties. 
 
Wij willen alle deelnemers bedanken voor de medewerking aan dit onderzoek en we gaan met 
deze verbeterpunten aan de slag.  

 
Energietoeslag voor inwoners met laag inkomen 
De energiekosten zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Vrijwel iedereen merkt dit direct of 
indirect. Als u moet rondkomen van een laag inkomen, is dat een groot probleem. Daarom 
heeft de Rijksoverheid besloten dat mensen met een laag inkomen een energietoeslag van € 
800,- krijgen. 
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FIETSVIERDAAGSE

Doe mee aan de Fietsvierdaagse op 
Recreatiepark de Lucht van 16 mei t/m 20 
mei 2022. 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.

Bij 4 dagen fietsen:
Aanmelden 3 weken voor aanvang € 12,00
Aanmelden binnen 3 weken voor aanvang 
€ 13,50
1 dag fietsen  € 4,00

Diner/bbq* p.p.p.d. € 19,99
Lunch pakketje*p.p.p.d. € 8,50
*Deze prijzen gelden alleen als u meedoet 
aan de fietsvierdaagse. 

BENOEMING COMMISSIELEDEN 
VVD RENSWOUDE 

Tijdens de bijeenkomst voor raads- en 
raadscommissieleden die plaatsvond op 
dinsdagavond 12 april, konden alle nieuwe 
commissieleden de eed of belofte afleggen. 
De raadscommissieleden geven advies aan 
de gemeenteraad over alle voorstellen die 
worden voorgelegd door het college van 
burgemeester & wethouders.  

Tijdens de bijeenkomst werd informatie 
gegeven over belangrijke onderwerpen 
zoals integriteit, ruimtelijke ordening en 
gemeentefinanciën.  

De commissieleden die namens de VVD 
Renswoude zullen deelnemen zijn Evert 
Blaauwendraat, Erik Mandersloot, André 
van Veller, Derk van ’t Sant, Gene Noordpool 
en Simon Bac. In de raadsvergadering van 10 

mei zal hun benoeming officieel bekrachtigd 
worden. De inzet van de commissieleden 
is van essentieel belang voor een goed 
werkende lokale democratie. Wij willen 
Evert, Erik, André, Derk, Gene en Simon dan 
ook alvast van harte bedanken, evenals de 
commissieleden die zich inzetten namens 
de andere politieke partijen. 

Samen met de raadsleden, commissieleden 
en andere actieve VVD leden hebben we 
elke maand een fractievergadering om onze 
vragen, standpunten en acties te bespreken. 

Wilt u onze fractievergadering eens 
bijwonen? U bent van harte welkom, onze 
deuren staan altijd open! De eerstkomende 
data zijn maandag 9 mei en 20 juni, vanaf 
20:00 uur. Locatie nog nader te bepalen, 
neemt u gerust contact op met één van 
onze leden of laat het ons weten via info@
renswoude.vvd.nl.

Marieke Teunissen en Bart Bisschop 
VVD Renswoude 
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Krijgt u een bijstandsuitkering?  
Dan hoeft u niets te doen. De energietoeslag wordt rond 2 mei 2022 aan u overgemaakt. 
 
Gebruikt u de Grebbepas?  
Vanaf 16 mei kunt u de energietoeslag aanvragen via www.grebbepas.nl  
 
Heeft u een laag inkomen en maakt u nog geen gebruik van de Grebbepas?  
Vraag deze dan aan via www.grebbepas.nl. Hier kunt u ook vinden of u recht heeft op de 
Grebbepas. 
 
Vindt u het moeilijk om de pas zelf aan te vragen?  
Neem dan contact op met de Formulierenbrigade, deze vrijwilligers kunnen u (gratis) helpen bij 
het invullen van het aanvraagformulier. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rianne van 
Ginkel, zij is bereikbaar via 06-51 64 75 25 of r.vanginkel@swo-sr.nl  
 
Heeft u betalingsproblemen? 
Lukt het per direct niet meer om uw energierekening te betalen of heeft u al schulden? Neem 
dan contact op met het Budgetloket. Zij kunnen u helpen om uw financiën weer onder controle 
te krijgen. Zij zijn bereikbaar via 0318-538 830 of  budgetloket@veenendaal.nl.  

 
Eed en belofte voor commissieleden 
De afgelopen weken vonden er een aantal informatieavonden plaats voor de raads- en 
commissieleden. Op 12 april werd door de aanwezige commissieleden van Dorpsbelang 
Renswoude, SGP, VVD, ChristenUnie en het CDA de eed of belofte afgelegd. Tijdens de 
raadsvergadering van 10 mei aanstaande zullen alle commissieleden officieel benoemd 
worden. 
 

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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ONS GENOEGEN VIERT DE LENTE MET 
GESLAAGD VOORJAARSCONCERT

Met hits van onder andere Queen, Michael 
Jackson en Ed Sheeran heeft Ons Genoegen 
uit Renswoude de start van de lente gevierd. 
Het harmonieorkest gaf het concert op 
zaterdag 9 april in ’t Podium.

Aan het begin van de avond stond de 
vereniging eerst stil bij de situatie in Oekraïne. 
Ons Genoegen wilde de vluchtelingen, 
die in het dorp worden opgevangen, een 
fijne avond bezorgen. Daarom mochten 
Oekraïners gratis naar binnen. "We vinden 
het verschrikkelijk om te zien wat er in jullie 
land gebeurt”, vertelde trombonist Anton 
Jan in een korte toespraak. ”Met mooie 
muziek hopen we dat jullie een fijne avond 
hebben.” Het orkest speelde vervolgens het 
volkslied van Oekraïne. 

AFSCHEID DOCENT
Tijdens het concert werd ook afscheid 
genomen van klarinetdocent Krijn van 
Delzen. Bestuurslid Jeroen Vreeburg 
deelde met de zaal een 
aantal aanstekelijke 
anekdotes en bedankte 
Krijn voor alle jaren en 
zijn betrokkenheid bij 
de vereniging. "Krijn 
was 22 jaar dirigent van 
Ons Genoegen, maar 
nam in 2010 al afscheid 
van de dirigentenbok. 
Tot en met 2021 
bleef hij echter nog 
klarinetles geven.” Om 
Krijn en zijn vrouw toch 
betrokken te houden 
bij de vereniging, 
kregen zij levenslang 

gratis toegang tot alle concerten van Ons 
Genoegen cadeau.”

BEKENDE MUZIEK
Op het programma stond veel bekende 
muziek, zoals een medley van de musical 
‘Les Miserables’, hits van de rockband 
Queen, nummers van Michael Jackson en 
het romantische ‘Perfect’ van Ed Sheeran. 
Ook het leerlingenorkest liet tijdens een kort 
optreden horen wat zij in hun mars hebben. 
Het concert viel goed in de smaak bij het 
publiek, want de orkesten werden meerdere 
keren beloond met een lang en enthousiast 
applaus.

Het volgende optreden van Ons Genoegen is 
op zaterdag 18 juni. Dan geeft het orkest een 
concert bij Kasteel Renswoude. 
Houd www.onsgenoegen.org in de gaten 
voor meer informatie.

ACTIE ACTIE 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 18 april t/m 24 april 2022. Week 16. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 9.94

 4.97
_

_
 54.38

 27.19

 Alle Ariel 
of Lenor

 2 stuks
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

2 STUKS

7.98

 9.98  5.-

Aardbeien of 
blauwe bessen

2 bakken à 400/300 gram
combineren mogelijk

 Rundergehakt 
naturel/gekruid pak 500 gram 

Gebraden gehaktbal pak 2 stuks 

Kipbraadworst pak 4 stuks 

Pangasiusfi let naturel per pak 

Wokgarnalen pak 150/185 gram 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

7.00

 9.98  6.-

 11.70

 14.74 7.99

 Melkan 48+ kaas 
 2 stukken à 450-520 gram 

 combineren mogelijk 

2 STUKS

 Cheetos, Lay’s Hamka’s, 
Iconic Restaurant 

Flavours, Mama Mia’s 
of Pomtips 

 2 zakken à 100-150 gram 
m.u.v. partypack

 combineren mogelijk 

2 STUKS

2.49 3.10

 3.46

 12.58

 14.78 8.49

  Douwe Egberts 
aroma rood of décafé 

 snelfi ltermaling, bonen of oplosko  e 
 2 pakken à 500 gram of

 potten à 200 gram 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

 2.58

 1.93
_

_
 5.50

 4.12

 Alpro drinks 
 2 pakken à 1000 ml  

 combineren mogelijk 

2e HALVE PRIJS*

 1.79

 2.05  1.59

Coop 
reuze rozijnen 

of mini rozijnen 
krentenbollen, 

kaas ui- of kaas 
tomaat bollen

zak 4/9 stuks 

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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     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

COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR HET 
KWF KANKERBESTRIJDING 

Ook dit jaar wordt er in Renswoude 
weer gecollecteerd voor het KWF 
Kankerbestrijding. Van 4 t/m 10 september 
2022 is de collecteweek en zijn we op zoek 
naar jou!

Ben je nog geen collectant maar wil je graag 
helpen collecteren? Meld je dan aan bij 
Marijke Geurtsen via 06-37 44 06 02. 

FAMILIEBERICHTEN IN DE BIBLIOTHEEK

Vroeger, voordat er allerlei regels kwamen 
in het kader van de Wet op de Privacy, 
kon je bijvoorbeeld in De Heraut, onder 
familieberichten zien wie en wanneer er 
geboren was, wie er in ondertrouw was 
gegaan, wie er gehuwd was of wie er was 
overleden.

Op die manier bleef je op de hoogte van het 
wel en wee in de gemeente en kon je ook niet 
zo gauw een blunder lopen door aan iemand 
te vragen “Zeg, hoe gaat het met ….?”en dan 
even later te moeten horen dat deze of gene 
al enige tijd geleden overleden was. Je direct 
verontschuldigend met “Ach, sorry, ik was 
daarvan niet op de hoogte”.

Esther van den Brink van de bibliotheek: 
“Ook wij hebben dat gemis aan informatie 
voor inwoners geconstateerd en dus leek het 

ons goed om daarop in te springen”.
Als je vraagt hoe men dan die informatie 
probeert te verschaffen is haar reactie: 
“We hebben hiervoor in de bibliotheek een 
speciaal prikbord aangebracht. Inwoners 
kunnen daarop hun levensgebeurtenissen 
met anderen delen, denk bijvoorbeeld aan 
geboorte, overlijden etc.”

Bij de ingang van de bibliotheek aan de 
Van Reedeweg is sinds kort een prikbord 
te vinden. Daarop kunnen inwoners 
een geboortekaartje of een rouwkaart 
bevestigen en anderen zo de mogelijkheid 
bieden om op de hoogte gebracht te worden 
van levensgebeurtenissen in het dorp.

Esther van den Brink: “Inwoners worden 
uitgenodigd om een kijkje te nemen op 
dit prikborg, zodat men op de hoogte kan 
blijven van het wel en wee van inwoners en 
daarnaast heeft men de mogelijkheid om 
daarop z’n eigen geboorte- of rouwkaart op 
te hangen”.

VOORLEZEN VOOR DE JEUGD
Iedere woensdagmiddag is er voorlezen 
voor de jeugd. Aansluitend kan er nog een 
toepasselijke kleurplaat gekleurd worden. 
Voor ouders en begeleiders is er een kopje 
koffie/ thee. Het voorlezen begint om 15.00 
uur en aanmelden hiervoor is niet nodig.         

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 



de  heraut

1716

de  heraut

NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

SAMEN ETEN 
Gezellig samen eten! Een nieuwe activiteit 
van SWO die iedere derde donderdag van 
de maand om 17:30 uur (inloop 17:15 uur) 
plaatsvindt in Sporthal De Hokhorst. 
Welkom in april op donderdag 21 april en in 
mei op donderdag 19 mei. 
Kosten: € 10,00 exclusief drankjes. 
Informatie en aanmelden: telefonisch bij 
Nora Koenen, tel 06 31 15 90 29, bij de 
Trefpuntbalie of per mail: trefpuntbalie@
swo-sr.nl.

ORANJEBINGO OP KONINGSDAG 27 APRIL 2022
Heeft u zin in een gezellige ochtend? Kom 
dan op Koningsdag naar Boschzicht. Wij 
verwelkomen u graag. De toegangsprijs is € 
5,00. Hiervoor ontvangt u een Bingokaart om 
aan drie rondes deel te nemen, een lot voor 

de verloting en twee consumptiebonnen. We 
starten om 10.00 uur en rond 12.00 uur is de 
sluiting.

Namens de Oranjevereniging Scherpenzeel 
en de ontspanningscommissie van SWO
Scherpenzeel - Renswoude

SAMEN GEZELLIG
Samen gezellig is heerlijk eten en elkaar 
ontmoeten, met af en toe een andere 
activiteit. Schuif aan en geniet met anderen 
van een lekkere maaltijd en de gezelligheid 
op donderdag 5 mei om 17:30 uur (inloop 
17:15 uur) in De Gasterij op Camping de 
Lucht (Barneveldsestraat 49, Renswoude). 
De kosten bedragen € 17,50 inclusief 1 
drankje. 

Informatie en aanmelden: telefonisch bij 
Nora Koenen, tel 06 31 15 90 29, bij de 
Trefpuntbalie of per mail: trefpuntbalie@
swo-sr.nl.

BINGOAVONDEN
Op de laatste woensdagavond van de maand 
is er bingo van 19:00 tot 21:00 uur in het 
Trefpunt (bibliotheek van Renswoude). De 
eerste bingoavond is op woensdag 25 mei. 
Noteer deze avond alvast in uw agenda.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

SWO AGENDA

Woensdag, 20 april:   14:00 tot 16:00 uur: Sjoelen (De Achthoek)

Donderdag, 21 april: 10:00 tot 11:30 uur, Digicafé S'zeel (De Breehoek)

  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel, alleen bij droog weer 

(De Achthoek)

 14:00 tot 16:00 uur: Samen creatief Scherpenzeel (De Breehoek)

 15:00 tot 16:00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)

 15:00 tot 16:00 uur: Koersbal (De Hokhorst)

 17:15 uur: Samen eten (De Hokhorst)

Vrijdag, 22 april: 09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)

Maandag, 25 april: 09:00 tot 11:30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)

 09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)

  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude, alleen bij droog weer 

(De Hokhorst)

Dinsdag, 26 april: 10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)

  10:00 tot 12:00 uur: Cultuurkring boekbespreking Cécile en Elsa,  

E. Leijnse (De Breehoek)

 13:45 tot 16:30 uur: Kaartclub (De Breehoek)

 14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)

 14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)

Woensdag, 27 april: 10:00 tot 12:00 uur: Oranjebingo (Boschzicht)

Donderdag, 28 april:  9:00 uur: Dagtocht Samen op Stap

  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel alleen bij droog weer 

(De Achthoek)

 15:00 tot 16:00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)

 15:00 tot 16:00 uur: Koersbal (De Hokhorst)

Vrijdag, 29 april: 09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)

Maandag, 2 mei: 09:00 tot 11:30 uur: Bowlen (Bibliotheek Renswoude)

 09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)

  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude, alleen bij droog weer 

(De Hokhorst)

Dinsdag, 3 mei: 10.30 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep (thema)

 13:45 tot 16:30 uur: Kaartclub (De Breehoek)

 14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude) 

 14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Trefpunt)

Woensdag, 4 mei: 09:00 tot 09:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)

 10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
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Basiskamp
2022

M E L D  J E  N U  A A N !

15-19
AUGUSTUS 12 jaar of ouder en zin in een week

ontzettend veel lol? Meld je dan snel
aan!  

06-10162572

Debasisrenswoude@hotmail.com
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VAN EN IN DE BIEB! 

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK! FAMILIEBERICHTEN
Lief en leed in Renswoude kunt u delen  op het 
speciale, nieuwe, prikbord in de bibliotheek 

Vanaf nu kunt u levensgebeurtenissen, 
zoals een geboorte of overlijden, delen met 
inwoners van Renswoude. Dit kunt u doen 
door een geboortekaart of een rouwkaart op 
een prikbord te hangen bij de ingang van de 
Bibliotheek aan de van Reedeweg 77.  

Door u de mogelijkheid te bieden deze 
levensgebeurtenissen te delen hopen wij 
de betrokkenheid op elkaar in het dorp te 
vergroten. 

Wij willen u van harte uitnodigen om zo nu en 
dan een kijkje te nemen op dit bord zodat u 
op de hoogte blijft. En om uw eigen kaart bij 
geboorte of rouw bijvoorbeeld op te hangen.  

Namens De Bibliotheek Z-O-U-T, Gemeente 
Renswoude en SWO. 

SAMEN SOEPEN IEDERE TWEEDE DINSDAG VAN DE 
MAAND! 
Samen soepen is leuk, lekker en levert 
zoveel meer op dan soep! Het nodigt u uit 
om samen te ‘soepen’: anderen ontmoeten, 
leren kennen en met elkaar in gesprek gaan 
onder het genot van een kop lekkere soep.
Graag vooraf aanmelden. Kosten zijn ¤ 1,- 
Volgende keer is 10 mei.

WOENSDAGAVOND 11 MEI:
CREATIEVE AVONDWORKSHOP DOOR PAULA 
BOONZAIJER
Schaapjes of lammetjes Wolviltprikken met 
schapenwol en viltnaald. Eigen bijdrage 2 e. 
incl.koffie en thee. Ivm aantal beschikbare 
plaatsen id aanmelden noodzakelijk. Dit kan 

via renswoude@bibliotheekzout.nl of in de 
bibliotheek.

Wist u dat...  kinderen gratis lid zijn tot 18 
jaar? U met een Studentenpas voor half geld 
lid kunt zijn? Pas meenemen. 

IEDERE WOENSDAGMIDDAG VOORLEZEN!
Is er in de bibliotheek van Renswoude iedere 
woensdagmiddag voorlezen. Daarna kan  
er nog even een toepasselijke kleurplaat 
gekleurd worden. 

Voor de ouders of andere begeleiders is er 
een kopje koffie of thee. Aanmelden niet 
nodig. Het begint om 15.00 uur. 

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Deze worden weer door de bibliotheek 
georganiseerd bij voldoende belangstelling. 

Let op: U moet in staat zijn trap te lopen.  
De kosten zijn ¤ 9,- p.p. Informeer naar 
de mogelijkheid in mei de datum is nog 
niet bekend. U kunt alleen mee als u bent 
aangemeld en uw aanmelding is bevestigd. 
Dus meldt u snel aan met mailadres en 
telefoonnummer via evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de bieb. 
Aanvang rondleiding 14.00 uur, duur 
ongeveer 5 kwartier. 

ONDERSTEUNING EN INFORMATIE VOOR MENSEN UIT 
OEKRAÏNE
Speciaal voor de mensen uit Oekraïne heeft 
de Bibliotheek op de website een pagina 
samengesteld met (lees)materiaal en 
informatie voor kinderen en volwassenen. 
Zo zijn er links naar lesmateriaal en boeken 
in het Oekraïens en informatie over het 
inloopspreekuur van het Taalhuis.

ZOUTE INVAL VRIJDAGMIDDAG
Elke vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur bent 
u welkom om te komen voor een spelletje,  
sjoelen en rummicuppen, of biljarten. 

Ook pakken we voorzichtig de schilderlessen 
weer op, de groep is echter vol, u kunt u zelf 
voor de wachtlijst aanmelden.

 PUZZELBIBLIOTHEEK
De bibliotheek leent legpuzzels uit. 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. Het is kosteloos  u 
hoeft zelfs geen lid te zijn van de bibliotheek. 
U bent van harte welkom om een puzzel te 
komen lenen in de bieb. U mag deze zo lang 
houden als u wilt. Nieuwe puzzels, ook voor 
kinderen, zijn van harte welkom, graag in 
goede staat. 

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

Openingstijden: op dinsdag en vrijdag tussen 
14-17 uur, op woensdag tussen 14-20 uur.
Let op, dus niet meer op dinsdagavond! 

Gesloten op Koningsdag 27 mei, en vrijdag 
27 mei.

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
PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

RENSWOUDE -  UNICUM
ZATERDAG 23 APRIL -  14.30 UUR

VRC - RENSWOUDE
ZATERDAG 30 APRIL -  14.00 UUR

RENSWOUDE -  OVC '85
ZATERDAG 7 MEI  -  14.30 UUR
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PIMPEL- OF KOOLMEES?

In onze tuin hangt een nestkastje voor mezen. Het vorige seizoen is er niets mee gebeurd, 
misschien omdat het aanvliegstokje ontbrak. Toen dat bevestigd was, landde er hartje winter 
eerst  een pimpelmees op, daarna een koolmees. Ergens las ik dat nestkastjes soms ’s winters 
gebruikt worden als beschut plekje tegen bijv. strenge vorst; grote kans dat de vogels in de 
lente terugkomen om te nestelen. Vol verwachting houden we nu al enige weken het huisje in 
de gaten. Plotseling zien we een pimpelmeesje aan komen vliegen dat niet alleen op het stokje 
landt maar ook duidelijk op inspectie gaat. Even later gaat het beestje zelfs met een strootje 
in de bek naar binnen om pas na een paar minuten tevoorschijn te komen. Bingo, denken wij! 
Doodstil zitten wij aan tafel en durven amper het eten naar onze mond te brengen. Op een 
bepaald moment gaat meneer of mevrouw Pimpel demonstratief bovenop het nestkastje 
zitten, alsof hij of zij wil zeggen ‘Dit huisje is van míj!’ 

Meteen herinner ik me die ene ober bij een restaurant op Terschelling. Vol vuur deed hij een 
boekje open over zijn belevenissen als kind met zijn vader die strandjutter was. Mijn dochter, 
voor het eerst op het eiland en onbekend met dit fenomeen, hing aan zijn lippen.  Het ene na 
het andere smeuïge verhaal diste hij op, voortdurend met die jongensachtige, ondeugende 
grijns op zijn gezicht. “Midden in de nacht”,  vertelde hij, “sprongen we na een alarmerend 
telefoontje hals over kop in de auto’s om naar het strand te racen, waar overboord geslagen 
containers met meestal nog onbekende inhoud waren aangespoeld. Eenmaal ter plekke 
trokken we een sprint naar de dichtstbijzijnde container, klommen erop en bleven daar zitten.” 
Stomverbaasd vroeg mijn dochter “Waarom moest je er bovenop zitten?” “Dán was ie van 
jou!” antwoordde hij, “een ongeschreven jutterswet, die helaas niet altijd schermutselingen kan 
voorkomen.”
Officieel moesten alle ‘gevonden’ spullen bij de Strandvonderij aangegeven worden, maar ja, 
“Dát doen Terschellingers natuurlijk niet!” vertelde de ober lachend, “zo’n lucratief handeltje 
laten we ons niet ontnemen.”  Zelf hebben we destijds gezien dat overal op het eiland bij 
boerderijen en huizen sportschoenen en sandalen te koop aangeboden werden. Gewoon 
aangespoeld! Schitterend om zo uit de eerste hand die unieke eilandgebeurtenissen te horen!

Zou ons pimpelmeesje ook zoiets duidelijk willen maken? Helaas, de pimpeltjes zijn kennelijk 
voor een ander stekkie gezwicht, maar er zijn meer kapers op de kust . Vlak daarna heeft een 
koolmezenpaartje het huisje bezichtigd. Ook dit startersstelletje hebben we niet teruggezien. 
Te groot aanbod op de woningmarkt, verkeerde locatie?  We wachten het even af, immers in 
mei leggen…………! Of een Parkietjesadvertentie: ‘gratis huisje beschikbaar’ ?

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

PERSOONLIJKE AANDACHT

UITSTEKENDE SERVICE

GRATIS INTERIEURADVIES
3D SCHETS
HEERLIJKE KOFFIE

HOGE KWALITEIT MEUBELS
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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 28 APRIL
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Biedt zich aan als oppashulp voor alle leeftijden. 
Huisdieren zijn geen probleem.
Jongedame, 17 jaar. (Ik rook niet.) Met ervaring.
Bel gerust om de tijden met elkaar door te nemen.
06 10844593

Kringloopwinkel Renswoude, Molenstraat 17A
Met ingang van de maand mei is de Kringloopwinkel 
ook geopend op woensdagmiddag van 
13:00 tot 16:00 uur.
Een leuk uitje voor de kinderen, ze mogen gratis 
grabbelen in onze verrassingston!

We hebben twee ‘Ikea’ eettafels van ongeveer 
75x120 cm en een klapbed/logeerbed (zeer weinig 
gebruikt) voor de liefhebber. 
Info bij P. Gadellaa 06 46 61 50 25.

Wij zijn op zoek naar iemand die in de 
zomermaanden elke week (voorkeur donderdag 
of vrijdag) en ‘s winters om de week, het gras 
maait, de tuin en evt.moestuin bijhoudt, en ervoor 
zorgt dat erf en oprit netjes blijft. Ben jij/u die 
(gepensioneerde) persoon met wat vrije tijd en 
interesse?
Mail dan naar: klusser.renswoude@gmail.com
Tijden afhankelijk hoeveel tijd ervoor nodig blijkt te 
zijn. Verdiensten in overleg.

Gevraagd: foto plaatjes van het Coop boek 
Renswoude. Om door te geven  aan / voor wie nog 
nodig heeft. 
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5, Renswoude. 
0318-618244

 
 
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
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