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afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeente in staat te stellen de risico’s 

bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening. 
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Was vaak 
je handen

Hoest en 
nies in je 
elleboog

Klachten? 
Blijf thuis 
en doe 
een test

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht

Haal een 
vaccin, 

booster- of 
herhaalprik

De coronabesmettingen lopen op

Vakantie 

Ga je op vakantie? Let ook dan goed op. 
Op www.nederlandwereldwijd.nl lees je de 

adviezen voor jouw vakantieland. Heb je klachten 
bij terugkomst? Doe dan direct een zelftest. 

Bescherm elkaar, bescherm jezelf.  

Meer informatie over corona vind je op: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus of 

corona.steffie.nl

Versie 4 juli 2022

Dit betekent dat we extra voorzichtig 
moeten zijn.

 
Door deze adviezen te volgen, maak je de kans 

op besmetting kleiner, voor jezelf en de mensen in 
jouw omgeving.
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COMFORTABEL ZITTEN 
WIJ HELPEN U AAN EEN MODERNE RELAX FAUTEUIL

OP MAAT, VOLLEDIG GEMAAKT NAAR UW WENS

CDA RENSWOUDE STUURT OPEN BRIEF 
NAAR WOPKE HOEKSTRA OVER HET 
PLANNEN STIKSTOFBELEID

Beste Wopke, partijleider van het CDA,

Kaarten op tafel! Dat is wat nu nodig is. En 
om misverstanden te voorkomen, we hebben 
het hier niet over het veelbesproken “kaartje” 
dat wantrouwen, wanhoop en wanbegrip 
heeft veroorzaakt. Binnen onze afdeling 
staan een aantal leden op het punt om hun 
lidmaatschap op te zeggen. En wij zijn helaas 
niet de enige afdeling waar dit gebeurt.

Zaterdag 2 juli jl. werden in Nijkerk enkele 
kaarten door Derk Boswijk en u op tafel gelegd. 
Ook uw mail over de inzet CDA in de Tweede 
Kamer en het kabinet bij stikstofaanpak laat 
zien waar u voor gaat. Maar deze uitspraken 
zijn echter onvoldoende concreet en gaan 
wat veel leden betreft lang niet ver genoeg. 
Na een oproep aan lokale CDA-ers om mee 
te denken wat daarvoor wel nodig is, zijn de 
volgende voorwaarden geformuleerd:
1. Geef provincies werkelijk de ruimte om 
vanuit maatwerk, gebiedsgerichte aanpak 
met agrariërs, te komen tot plannen, waarbij 
een realistisch tijdpad randvoorwaarde is. 
Óók als dit leidt tot een pas op de plaats ten 
aanzien van tijdpad en (sub)doelen om de 
stikstofreductie te realiseren. Let wel; dit is 
anders dan in gesprek met de coalitiepartijen 
de scherpe randjes af halen van de plannen. 
Dit is de koers verleggen naar ruimte van 
onderop en met agrariers komen tot een 
gedragen plan. Geef hen èchte ruimte om 
te experimenteren en te innoveren. En zorg 
dat ambtenaren met hen mee leren, want 
regelgeving is maar al te vaak dé belemmering 
voor echte verduurzaming. Geef de sector en 
de provincies dat vertrouwen!

2. De Kritische Depositiewaarde (KDW) 
hoort niet in deze aanpak. Onhaalbare doelen 
zullen namelijk een blijvende molensteen om 
de nek van onze boeren blijven. Ook na 50% 
reductie. Bovendien vraagt de EU hier niet 
om. Daarnaast hoort het Natuur Netwerk 
Nederland niet behandeld te worden als 
Natura-2000 gebieden.
3. Laat alle sectoren tegelijk én evenredig 
meedoen. Koers niet op januari met plannen 
voor de andere sectoren, maar trek deze naar 
voren, of beter gezegd naar vandaag.
4. Geef PAS-melders topprioriteit in vergun-
ningverlening. Zet alles opzij om eerst deze 
groep, die zoals u zelf aangeeft buiten hun 
schuld in onzekerheid verkeren, nu eindelijk 
die zekerheid wel te bieden.

Wij begonnen onze brief met ‘kaarten op tafel’. 
Wij willen nu duidelijkheid of de koers die het 
CDA voorstaat werkelijk bovengenoemde 
ruimte biedt en of het CDA bereid is zich 
niet alleen naar de leden maar ook naar de 
coalitiepartners ondubbelzinnig hierover uit 
te spreken. Dit vraagt met name op hele korte 
termijn een duidelijk commitment van u als 
partijleider. Daarom onze dringende oproep: 
Kies voor een vitale agrarische sector die de 
afgelopen jaren heel veel bereidheid heeft 
getoond stappen te zetten om stikstof te 
reduceren; Ga voor temporisering; Kies voor 
het van onderop bouwen naar realistische 
doelen en maak stappen om vertrouwen 
te herstellen. Het huidige gebrek aan 
vertrouwen tussen (plattelands)samenleving 
en overheid is namelijk niet alleen funest voor 
èchte vooruitgang, het haalt vooral het hart 
uit het CDA.

Met vriendelijke groet namens fractie en 
bestuur van CDA Renswoude, Leo Verkerk,
fractievoorzitter Didi Dorrestijn-Taal, interim-
voorzitter.
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JUBILARISSEN DE ZONNEBLOEM 
IN HET ZONNETJE GEZET

Feest was het donderdagmiddag bij 
de afdeling RenScherWoude van de 
Zonnebloem want men vierde het 25 jarig 
jubileum. Dat gebeurde in de grote zaal van 
Smaakidee aan de Barneveldsestraat in 
Renswoude. De zaal was gezellig versierd 
en goudkleurige vlaggetjes met daarop 25 
gaven aan wat er te vieren was.

De gasten van de Zonnebloem, zo’n 
zeventig in getal, en de vrijwilligers werden 
bijbinnenkomst ontvangen met een 
welkomstdrankje. De Zonnebloem gasten 
waren door de vrijwilligers voorzien van 
een mooie gele Zonnebloem en de meeste 
dames waren getooid met een feesthoedje. 
Dat kon een rieten hoedje zijn, een gouden 
kroontje, een hoedje met een zonnebloem of 
een fraaie puntmuts. 

Na het heffen van het glas, ter gelegenheid 
van het 25 jarig jubileum, was er muziek 

want de Muzidima’s uit Woudenberg, een 
groep dames die plezier heeft in zingen en 
dat ook tijdens het optreden uitstraalt. De 
dames vertolken luisterliedjes, die trouwens 
ook een hoog meezing gehalte hebben al 
was daar bij de Zonnebloemgasten niet echt 
veel van te merken. Door de dames wordt 
zowel Nederlands talig als Engels gezongen. 
Wel duidelijk was dat diverse aanwezigen de 
tekst van de liedjes die door de Muzidima’s 
gezongen werden bleken te kennen.

Er terwijl de Muzidima’s bijvoorbeeld “Elke 
roos” of “Ce sera” ten gehore brachten was 
er voor de gasten van de Zonnebloem op 
de tafels van allerhande lekkers te vinden. 
Naast lekkere thee of koffie was er ook jus 
‘d orange en kwam je op de schoteltjes ook 
scones, lekkere koekjes, bonbons en andere 
heerlijk zoetwaren tegen. De bediening van 
Smaakidee bleef constant bezig met het 
ronddelen van lekkere hapjes want natuurlijk 
ontbraken ook hartige hapjes niet of een 
heerlijk zoet tomatensoepje. 

Terwijl de gasten van de Zonnebloem en de 
vrijwilligers zich tegoed deden aan allerlei 
lekkernijen strooiden de dames van de 
Muzidima’s dames hun lekker in het gehoor 
liggen, vrolijke liedjes uit over het publiek, 
dat zichtbaar genoot van dit optreden. En zo 
kon je “Happy days” of “Are you sure” voorbij 
horen komen en werden herinneringen uit 
vroeger opgehaald uit de doos met oude lp’s. 
Het was voorzitter Dickey Vernig die de 
aandacht vroeg van de aanwezigen want er 
waren ook nog drie jubilarissen te huldigen, 
de dames Ada Lagerweij, Gerda Schimmel 
en Riet van Eck. Ada was al vanaf 1994 
actief voor de Zonnebloem want voordat 
RenScherWoude van start ging was ze 
al actief bij de afdeling Woudenberg. Ze 
functioneerde o.a. als bezoekdame en bleek 
zeer gemotiveerd te zijn.

Vanaf de oprichting zat Gerda Schimmel bij 
de Zonnebloem, deed van alles, zat in het 
bestuur, organiseerde o.a. de jaarmarkt etc. 
en werd gezien als zeer oplossingsgericht.
Riet van Eck liep ook al 25 jaar bij de 
Zonnebloem mee, verzorgde notulen van 
bestuursvergaderingen, was actief voor de 
jaarmarkt, bezocht gasten, 
verzorgde cadeautjes en was 
actief bij de lotenverkoop.

Voorzitter Dickey Vernig: “Wat 
hadden eerst een speld voor 15 
jaar ontvangen, daar hebben we 
geen genoegen mee genomen. 
En dus krijgen jullie voor die 25 
jaar trouwe dienst een mooie 
gouden speld. Daarnaast was 
er nog een prachtig boeket 
bloemen.

Namens de Regio Eemland was 
het Nora Dankers die allereerst 

een gedicht voordroeg dat duidelijk 
betrekking had op de inzet van vrijwilligers. 
Ze prees de dames om hun langdurige inzet 
en overhandigde hen een heel mooi schaaltje 
met centraal daarop een zonnebloem.

Ook waren er woorden van dank richting 
de bestuursleden van de afdeling 
RenScherWoude voor hun inzet binnen de 
afdeling en de organisatie van dit feestje. Voor 
hen was er een heel leuk zonnebloempje. 
Ook wethouder Jos Dirven kwam nog even 
bij de Zonnebloem op bezoek.

Dicky Vernig bedankte tot slot de Muzidima’s 
alsook Greet en Annet voor het samenstellen 
van het jubileumboekje. Ook woorden van 
dank gingen richting de sponsoren voor hun 
bijdrage daaraan en de vrijwilligers, anders 
konden de activiteiten niet uitgevoerd 
worden. Als herinnering ontving iedereen 
een mooie pen.  
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

BINGOAVOND
Woensdagavond 27 juli is er van 19.00 tot 
21.00 uur een bingoavond in Het Trefpunt. 
Kosten: €3,- inclusief koffie en thee.

SAMEN ETEN
Gezellig samen eten! Maandelijks op 
donderdag om 17.15 uur in De Hokhorst. Van 
harte welkom op 18 augustus. De kosten zijn 
€10,- exclusief drankjes. Opgeven kan op 
dinsdag 9 augustus van 14.00 tot 15.00 uur 
in de bibliotheek van Renswoude, per mail 
naar trefpuntbalie@swo-sr.nl of telefonisch 
bij Nora Koenen, telefoonnummer 06 31 15 
90 29.

BOWLINGCLUB SWO
Om de week, op maandagochtend, kunt 
u met SWO bowlen bij Schimmel 1885, 
Stationsweg Oost 243 in Woudenberg.
Start: maandag 12 september om 9.30 uur.
Het seizoen loopt tot mei. In totaal bowlen wij 
17 keer.
Voor meer informatie of om u op te geven, 
neemt u contact op met Adrie ter Maaten, 
telefoonnummer 06-15 12 46 28, of Cor van 
Viegen, telefoonnummer 06-10 51 59 09.
Aanmelden is ook mogelijk via de mail: 
termaatenadrie@gmail.com of 
cor.v.viegen@hotmail.com.
Vermeld in uw bericht in ieder geval uw naam 
en telefoonnummer.

   
SWO AGENDA

Woensdag, 27 juli:  vanaf 14.00 uur: Inloop Welfare/creatief (Bibliotheek Renswoude)

 19.00 tot 21.00 uur: Bingoavond (Het Trefpunt)

Donderdag 28 juli: Vanaf 9.00 uur: Dagtocht Samen op Stap

Maandag 1 aug:  13.30 tot 15.30 uur : Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer (De 

Hokhorst)

 13.30 tot15.30 uur : Wandelgroep Renswoude; bij droog weer  

 (De Hokhorst)

Woensdag 3 aug:  Vanaf 14.00 uur: Inloop Welfare/creatief (Bibliotheek Renswoude) 

Donderdag 4 aug:  Vanaf 9.00 uur: Dagtocht Samen op Stap

Maandag 8 aug:  13.30 tot 15.30 uur : Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)

  13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)

Dinsdag 9 aug: 12.00 tot 13.00 uur : Samen soepen Renswoude (Het Trefpunt)

  14.00 tot 15.00 uur: Opgeven voor Samen eten op 18 augustus  

(Bibliotheek Renswoude)

Woensdag 10 aug: Vanaf 14.00 uur: Inloop Welfare/creatief (Bibliotheek Renswoude) 
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Marjanne runt sinds 2013  de praktijk Voorde 
Beeldend gericht op therapie en coaching 
nadat ze daarvoor werkzaam was in de 
GGZ als beeldend vaktherapeut. Beeldende 
therapie valt onder de vaktherapieën 
waarmee je klachten zoals somberheid, 
angst, dwang, kwade buien, onzekerheid en 
vermoeidheid kunt behandelen. Als het bij je 
past bied ik mooie materialen aan waarmee 
je werkstukken maakt over belangrijke 
onderwerpen in jouw leertraject.  Het werken 
aan de opdracht zorgt voor persoonlijke 
ruimte en gesprek over wat je gemaakt 
hebt biedt jezelf en anderen verrassende 
inzichten. Kom naar de bieb om de werken 
te bewonderen. 
Daarnaast zijn het de cursisten van Joanneke 
Prins uit Renswoude die de vitrines gevuld 
hebben met werkstukken die zij destijds 
op de cursus hebben vervaardigd. Inclusief 
Joanneke zijn er werkstukken aangeleverd 
door zes dames die ieder op hun eigen 
manier hun creativiteit hebben uitgebeeld.  

Voor Joanneke Prins zijn boetseren en 
beeldhouwen niet uit haar leven weg te 
denken. Werkstukken van haar hand zijn ook 
jaarlijks, tijdens de Kunstroute Renswoude 
te bewonderen. De expositie van schilderijen 
en de werkstukken van de overige dames zijn 
tijdens de openingstijden van de bibliotheek 
te bezichtigen in de bibliotheek aan de Van 
Reedeweg.

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

VAN EN IN DE BIEB! 

TOT 21 AUGUSTUS IS DE BIBLIOTHEEK OP WOENSDAG 
VAN 14-20 UUR OPEN EN OP VRIJDAGMIDDAG TUSSEN 
14 EN 17 UUR. LENERS MOGEN 5 BOEKEN EXTRA MEE 
EN DEZE WORDEN LANGER UITGELEEND
 
VAKANTIELEZEN
(VOOR KIDS UIT DE GROEPEN 3 EN 4)
Ga mee op schattenjacht!
Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider. 
Met Vakantielezen beleef je samen 
spannende avonturen en ontdek je de 
mooiste verhalen. Maak een levend bordspel 
op de Sprookjeseilanden, ren je rot in 
Sportmanië of lees het verhaal Monsterkrant 
van Paul van Loon.  In welk land start jouw 
reis? Verzamel alle schatten en maak kans 
op een tablet. Haal het paspoort in de 
bibliotheek. Op=Op. 
Zie www.vakantie-lezen.nl

Elke woensdagmiddag wordt er, ook in deze 
zomer, gewoon voorgelezen aan de jongste  
kinderen om 15.00 uur.
 
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Rondleidingen Kasteel Renswoude zijn 
er  bij voldoende deelname op dinsdag 16 
augustus.

U moet zich altijd aanmelden en kunt mee 
doen na bevestiging dat er plaats voor 
u is. De kosten zijn ¤ 9,- p.p. Het duurt 
ongeveer 5 kwartier. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de 
bibliotheek. Vol is vol.

Tot einde zomer is er boekverkoop in de 
bieb. Alle boeken en DVD's gaan weg voor  
¤ 0,50.

De Puzzelbibliotheek is ook gewoon open.

Op vrijdagmiddag 26 augustus begint de 
Schilderclub opnieuw na de zomerstop.

LEZING KATTENTAAL
Op woensdagavond 7 september is er 's 
avonds een lezing over Kattentaal in de  
bibliotheek door Sonja van Leeuwen van de 
Kattenacademie.

Aanvang: 20.00 uur. Tijdens deze lezing 
neem kattengedragstherapeut Sonja 
van Leeuwen mee in de manier van 
communiceren van je kat. Begrijp je wat de 
kat je wil zeggen met zijn lichaamstaal en 
gedrag?

Het is niet moeilijk, als je een eenmaal weet 
en voorkomt veel frustratie en verbetert het 
welzijn van je kat. De lezing duurt ongeveer 
1,5 uur en na afloop is er de mogelijkheid om 
vragen te stellen.

De kat mag gewoon thuisblijven, als u 
thuiskomt zal deze meteen merken dat 
er anders naar hem/haar gekeken wordt. 
Geïnteresseerd? Geef je dan snel op!

I.v.m. de inventarisatie van de belang stelling 
hiervoor vriendelijk verzoek u  hiervoor 
aan te melden voor 6 september  via  
renswoude@bibliotheekzout.nl of in de 
bibliotheek. 

EXPOSITIES IN DE BIEB JULI EN AUGUSTUS 
Deze twee maanden vindt u weer bijzonder 
werk aan de muren van de bibliotheek in 
Renswoude. Ten eerste van Marjanne van de 
Voorde en haar cliënten.   

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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DE BUS GEMIST!

Met openbaar vervoer naar Schiphol reizen, het is weer even wennen. De OV-pas is inmiddels 
vernieuwd en opgeladen en de reisschema’s van bus en trein zijn dubbel gecheckt. Vertrokken 
we vanuit onze vorige woonplaats Woudenberg altijd van station Amersfoort, kunnen we tot onze 
verrassing nu vanaf station Veenendaal/De Klomp een Intercity pakken, een makkie dus.

Op de heenweg ratelen we met onze koffers in alle vroegte door de nog stille straat om in de 
eerste bus 80 te stappen. Binnen zes minuten zet die ons af op De Klomp waar we zelfs een trein 
eerder kunnen nemen. Ondanks alle alarmerende berichten valt de drukte op Schiphol reuze 
mee al moeten we nog wel samen met andere vroege vogels door het Eftelingachtige gedeelte 
zigzaggen om bij de handbagage- en bodycheck te komen.
Daarna zitten we ouderwets gezellig aan de koffie, mensen kijkend wat altijd boeiend is. We 
boffen, want het vliegtuig naar onze bestemming vertrekt op tijd, zodat de heenreis perfect 
verloopt.

De terugreis start eveneens zonder problemen. Dit keer vliegen we om vier uur ’s middags. Op 
het vliegveld verlopen inchecken en paspoortcontrole soepel, maar dan blijkt de vlucht naar 
Amsterdam maar liefst anderhalf uur vertraagd te zijn. Te midden van de hectiek in de drukke 
vertrekhal halen wij ons vertrouwde reisscrabble tevoorschijn. Bij nacht en ontij heeft het ons op 
menig vliegveld door de lange wachttijden heen gesleept. Tijd zat nu voor twee potjes! Wie wint 
deze keer?

Eindelijk gaan we tegen zessen de lucht in en landen we na een goede vlucht op Schiphol. 
Opgelucht vissen we na een kwartiertje onze koffers van de bagageband en reppen ons naar 
de trein, die op het punt staat te vertrekken. Aangekomen op station De Klomp blijkt bus 80 
net weg te zijn en komt de eerstvolgende bus pas na een uur. Pech! Dan maar twee plaatselijke 
taxibedrijven bellen. Helaas, zo laat op de avond werken die niet meer. Wat nu? Buren uit bed 
bellen is geen optie.
Opeens rijdt een auto de totaal verlaten parkeerplaats op, stopt en zet iemand af. “Een brutaal 
mens heeft de halve wereld” zeg ik tegen mijn man en loop erop af. “Gaat u soms terug naar 
Renswoude?”, waarop de zojuist uitgestapte jongeman lachend zegt: “Ja hoor, daar moeten zíj 
inderdaad heen, dus kunnen ze u mooi afzetten!” Het stel in de auto schiet in de lach, vraagt naar 
ons adres en helpt de koffers achterin te leggen. Na een kort ritje zetten ze ons sjiek de friemel 
voor de deur af. Geweldig, dat kan dus in een dorp, in óns dorp! Super bedankt, lieve mensen!
En die taxi………zoeken we nog verder uit!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041

HEEFT U DE ELEKTRISCHE DUO-FIETS 
VAN DE KLEINE MEENT AL GESPOT?

Bewoners van De Kleine Meent kunnen weer 
de nodige fiets kilometers maken samen met 
hun vrijwilligers. Zondag 10 juli mochten zij 
bij de PKN Gereformeerde Kerk Renswoude/
Ederveen de duofiets in ontvangst nemen. 
Dit gebeurde na de muzikale gezinsdienst 
waarbij, onder het zingen van een vrolijk lied 
en veel (fiets)bel geluid, de fiets de kerkzaal 
binnen werd gereden. Anja Scholten nam 
namens De Kleine Meent, onderdeel van 
zorggroep Charim, de fiets in ontvangst.

Zij gaf aan erg blij te zijn omdat de oude 
fiets niet meer aan de eisen voldeed. Het is 
voor de bewoners belangrijk in beweging te 
blijven en daar draagt de nieuwe fiets aan bij.
Wij bedanken iedereen die zich heeft ingezet 
om de fiets mogelijk te maken!

Namens de Gereformeerde Kerk, Sandra 
Labots-Lagerweij en Gert van de Hoef

9E KUNSTROUTE RENSWOUDE 
LAATSTE WEEKEND AUGUSTUS

Kunst kijken in Renswoude dat kan op 
zaterdag 27 augustus en zondag 28 
augustus. Vanaf 12 uur tot 17 uur kunt u 
nieuwe kunstwerken van 8 deelnemers zien. 
Laat u verwonderen of inspireren en kom 
kijken naar kunst dicht bij huis. 

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

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

 

 

 

 

  

 

 

  

 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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Parkietjes

Via deze weg wil ik laten weten dat ik stop met mijn 
schoonheidssalon P.M.A. van de Pol-Cornelissen. 
Jarenlang heb ik met veel plezier gewerkt in mijn 
schoonheidssalon. Door gezondheidsredenen is 
nu helaas de tijd gekomen om te stoppen. Daarom 
neem ik hierbij afscheid van mijn cliënten. Ik wil 
mijn cliënten bedanken voor hun vertrouwen in 
mij en vond het fijn hen als cliënt in mijn salon te 
ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Paula van de Pol-Cornelissen

Bza hhhulp 1 x 4 uur per week.  Werk netjes en 
schoon. Hoekjes kantjes randjes!
App of bel gerust voor info. 
0647143678.

Gezocht: Strook om te trainen.

Na diverse zware operaties wilde ik toch weer 
proberen mijn sport op te gaan pakken. Ik heb 
jarenlang niet onverdienstelijk de handboogsport 
beoefend. Mijn vereniging in Utrecht vind ik op dit 
moment te ver weg voor een paar uurtjes oefenen 
per week. Voor meer info neem contact op met 
P. Gadellaa 06 4661 5025

 
 
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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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 25 juli t/m 31 juli 2022. Week 30. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

     Kersen of aardbeien 
 2 bakken à 400 gram 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

7.38

7.98  4.99

  Alle Crystal Clear 
2 stuks 

 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 1.98

 0.99
_

_
 5.18

 2.59

 Trots van Coop 
Blonde d’Aquitaine 

kogelbiefstuk
 per 100 gram 

 3.00  1.99

   Vergeer kaas
 jong, jong belegen, belegen of oud 

 2 stukken à 450-650 gram 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

 jong, jong belegen, belegen of oud 

2

 13.62 6.99

 Honig kruiden-
mixen voor 

soepen, sauzen 
of maaltijden 

2 pakjes à 35-150 gram ,  m.u.v. 
voordeelverpakkingen 
combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 2.30

 1.15
_

_
 3.54

 1.77

    Alle Robijn 
2 stuks 

 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 6.18

 3.09
_

_
 23.08

 11.54

 2.49

      Optimel 
drinkyoghurt 

 2 pakken à 1000 ml 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

 3.30

 3.46

 Coop gevulde croissants 
 combineren mogelijk 

4 STUKS 4 STUKS 

 3.00

 3.96  1.99

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


