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Gemeentenieuws (21 oktober 2019)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
Evenementenkalender
centraal telefoonnummer 0318 - 578150. 26 okt. 30 nov. en
Openstelling
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00.
28 december
Oudheidskamer
Storingsdienst gemeente: Voor zeer
21 t/m 23 oktober
Vakantie Bijbel Week
dringende problemen is de
Collectevergunningen
storingsdienst van de gemeente, buiten
Diabetes Fonds
28 oktober t/m
kantooruren te bereiken, onder
2 november
telefoonnummer
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
06-51148102.
Spreekuur burgemeester
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl
Gewijzigde openingstijden afdeling Burgerzaken en de gemeentewerf:
Het gemeentehuis en de gemeentewerf van de gemeente Renswoude zijn van
25 december 2019 t/m 1 januari 2020 gesloten.
U kunt een begrafenis melden op telefoonnummer 06-51148102.
Voor het doen van aangifte van overlijden en geboorte zijn wij vrijdag 27 december 2019
en maandag 30 december 2019 tussen 11.00 uur en 12.00 uur geopend. Voor een snelle
afhandeling kunt u uw aangifte van overlijden en de verklaring van overlijden mailen aan
burgerzaken@renswoude.nl
Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
In de basisregistratie personen (de officiële benaming voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de
gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar
bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap,
uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt
aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals
pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
instellingen, die automatisch relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen
aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen
informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hiervoor bedoelde
gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat
deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om
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de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie te verstrekken. Voor deze
verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan instanties die een gewichtig maatschappelijk belang
hebben en aan derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen
gegevens over u uit de basisregistratie te verstrekken (hiervoor zijn speciale formulieren
beschikbaar). Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een
bevestiging. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn
verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij
de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en
actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken van
de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een
folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van uw
gemeente.
Dorps Run Renswoude
Op zaterdag 2 november a.s. wordt weer de jaarlijkse halve marathon (Dorps Run)
Renswoude gehouden. De Dorps Run Renswoude start en finisht op het parkeerterrein De
Hokhorst. Tijdens de Dorps Run Renswoude wordt het parkeerterrein De Hokhorst, de
Hokhorststraat en een gedeelte van de Sportparklaan afgesloten.
Er wordt een omleiding ingesteld. Via bebording en verkeersregelaars wordt aangegeven
waar u kunt parkeren. Bezoekers/deelnemers van de halve marathon, voetbal- of
tennisvereniging worden opgeroepen zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen.
Tijdelijke wegafsluitingen in verband met 60 kilometer maatregelen.
In de week van 21 t/m 25 oktober a.s. worden er 60 kilometer maatregelen uitgevoerd aan
een aantal wegen in Renswoude. Tijdens de werkzaamheden worden de wegen afgesloten
voor al het verkeer. Omleiding wordt ingesteld. Het gaat om de volgende wegen:
Groeperweg, Kooiweg, Daatselaarseweg, Bekerweg en Hopeseweg.
Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn
ingediend:
• Evenementenvergunning voor een winterfair op Fort aan de Buursteeg (bij het
bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2) op 28 en 29 december 2019,
aangevraagd door Bezoekerscentrum Grebbelinie (ontvangen op 19 september 2019);
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Ontheffing voor het overnachten van een re-enactmentgroep op Fort aan de Buursteeg
(bij het bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2) in de nacht van 28 op
29 december 2019, aangevraagd door Bezoekerscentrum Grebbelinie (ontvangen op
19 september 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl

•

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn
verleend:
▪ Evenementenvergunning voor een tentfeest op 26 oktober 2019 nabij
Bekerweg/Daatselaarseweg te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg
e.o. (verzonden op 8 oktober 2019);
▪ Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische
dranken tijdens een tentfeest op 26 oktober 2019 nabij Bekerweg/Daatselaarseweg
te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (verzonden op 8 oktober
2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl
Waardering voor de mantelzorgers!
Dag van de mantelzorg
Renswoude spreekt zijn waardering uit voor de vele mantelzorgers die dag in, dag uit,
zorgen voor hun naaste. Daarom wordt er op zaterdag 9 november een High Tea
georganiseerd voor alle mantelzorgers die in Renswoude wonen of in Renswoude
mantelzorg verlenen. Deze activiteit is van 14.00 uur tot 16.00 uur op de locatie
Barneveldsestraat 49-2, 3927 CB in Renswoude.
Opgeven is verplicht. Dit kan tot en met 31 oktober 2019 bij de coördinator mantelzorg- en
vrijwilligersondersteuning Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06-51647525).
Mantelzorgcompliment
Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en wilt u uw mantelzorger bedanken voor de geboden
zorg in 2019. Dan kunt u tot 1 december 2019 een aanvraag indienen voor een zogenaamd
mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm
van een geldbedrag (hoogte is afhankelijk van het aantal aanmeldingen) en een boekje.
Hoe dient u een verzoek in?
U dient het verzoek in via het aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2019. Dit is te
downloaden via de gemeentelijke website of af te halen aan de balie in het gemeentehuis.
Daarna kunt u het invullen en afgeven of versturen aan de gemeente Renswoude.
Renswoude, 21 oktober 2019

4

de heraut

Waar moet de mantelzorg aan voldoen?
Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig zorg verleent aan iemand met een
(chronische) ziekte of beperking. Dit kan zijn aan een familielid maar ook aan een
vriend(in). Het gaat bij mantelzorg om méér dan gebruikelijke zorg en over zorg die over
een langere periode (tenminste drie maanden) en voor minimaal 8 uur per week wordt
gegeven; De zorgvrager moet in Renswoude wonen (als mantelzorger hoeft u niet
woonachtig in Renswoude te zijn).
Belangrijk om te weten:
- Per zorgvrager kan maximaal één mantelzorgcompliment per jaar worden
aangevraagd.
- De mantelzorger dient niet zelf een verzoek in voor een mantelzorgcompliment. Dat
doet de zorgvrager/degene voor wie gezorgd wordt;
- Als u een ouder/verzorgende bent van een zorgbehoevend (minderjarig) kind kunt u,
uit naam van uw kind een aanvraag indienen. U kunt het mantelzorgcompliment
ook voor u zelf aanvragen of indien mogelijk, samen met uw kind, een andere
mantelzorger aanwijzen voor het ontvangen van een mantelzorgcompliment.
De week van 1 tot 8 oktober is de landelijke week tegen de eenzaamheid geweest.
In deze week is er veel aandacht geweest voor dit thema ook op radio en tv. Iedereen voelt
zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid
een probleem? Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een
hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan
je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte,
verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten.
Eenzaamheidsgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van
leven. Eenzaamheid komt veel voor zowel bij jongeren als bij ouderen..
Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. Het is
niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het kan
voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Voorbeelden kunnen zijn:
- Mw. Jansen (80 jaar) die haar partner verloren heeft
- Hans de Groot (43 jaar) die nu hij geen baan meer heeft, zich afzondert en het
gevoel heeft dat hij er niet meer bij hoort
- Dhr. Verweij (66), die na zijn pensionering niet meer het huis uit komt en zijn
levensritme en -invulling verliest
- Kevin (16 jaar) die gepest wordt en weinig vrienden heeft en daarom zijn verjaardag
niet viert. Hij heeft niemand om uit te nodigen.
Daarom is het goed om scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op eenzaamheid.
Samen kunnen we eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.
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Kijk signalen op:
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-jij-doen/hoe-kan-ik-eenzaamheidherkennen/
Kent u iemand die eenzaam is? Bent u zelf wel eens eenzaam? Heeft u weinig contacten?
Wilt u iets doen voor een eenzame? Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden neem dan
contact op met Martine van Garderen tel. 06-83775854 of Rianne van Ginkel 06-51647525
Groepscursussen

De gemeente Renswoude werkt samen met de omliggende gemeenten.
De inwoners van Renswoude kunnen daarom gebruik maken van de groepscursussen van
Veens in Veenendaal en het groepsaanbod van het CJG in Scherpenzeel.
Wil je jezelf ontwikkelen? Omdat je meer uit jezelf wilt halen? Of omdat je tegen problemen
aanloopt waar je wat aan wilt doen? Iedereen in Veenendaal is welkom bij de groepen van
Veens. Want iedereen heeft wel iets te leren op persoonlijk vlak, ongeacht
opleidingsniveau, leeftijd of achtergrond. De groepen zijn ingestoken op wat jij wilt
ontwikkelen en worden begeleid door professionele trainers. We horen dan ook vaak na
afloop: ‘Zo’n groep is een cadeautje aan jezelf!'
CJG (Scherpenzeel)
http://cjg.scherpenzeel.nl/
De onderwerpen zijn: Oudercursus opvoeden met hart en hoofd, Verder na echtscheiding,
Kr8kidzz, Assertiviteit- en socialevaardigheidstraining, Online veiligheid.
Veens (Veenendaal)
http://www.veens-welzijn.nl/Groepstraining
De onderwerpen zijn: Assertiviteit, Assertiviteit voor jongeren 18-23 jaar, Inloop groep rouw
en verlies, Verder na echtscheiding, Trainen leven in balans, Opkomen voor jezelf (voor
mensen met licht verstandelijke beperking), Van onmacht naar kracht (voor mensen die te
maken hebben (gehad) met huiselijk geweld), Samen Sterk, Van Dromen naar Doen.
Verkeersbesluit parkeerverbodzone op bedrijventerreinen Renswoude
Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerverbodzone in te stellen en
parkeervakaanduidingen toe te voegen op de bedrijventerreinen aan De Hooge Hoek, Groot
Overeem, de Molenstraat en de Nijborg te Renswoude. Dit geldt voor zowel kleine als grote
voertuigen. Het besluit treedt in werking zodra de borden E01zb en E01ze zijn geplaatst.
Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 te Renswoude. Tot zes
weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar
indienen door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude).
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Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor vragen of meer informatie: Susanna Huisma (tel: 0318 – 57 81 50/
s.huisma@renswoude.nl) of René Sennef (tel: 0318-57 81 50/gemeentewerf@renswoude.nl).
Ontwerp-bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Emminkhuizerlaan 8’ ligt vanaf heden gedurende zes
weken ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkelingen op het perceel
Emminkhuizerlaan 8 te Renswoude in afwijking van het geldende bestemmingsplan:
1) Vergroting bouwvlak ten behoeve van het agrarisch bedrijf;
2) Splitsing van de monumentale boerderijwoning.
Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan worden ingezien bij de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude) op werkdagen
tussen 9 en 12 uur.
Tot 3 december 2019 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan
door het indienen van een schriftelijke reactie aan Burgemeester en wethouders van
Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een
schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen.
Hiertoe dient u voor 3 december 2019 een afspraak te hebben gemaakt met mevrouw E.
Zech.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend waarop de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is:
1) Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het bouwen van 20 huurwoningen aan de
Leeuwerikweide (1 t/m 11 en 16 t/m 42) te Renswoude (ingediend op 4 oktober 2019);
2) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een Canadese tulpenboom voor de
woning op het adres De Meent 54 te Renswoude (ingediend op 11 oktober 2019).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op
is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op
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afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van
Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1) Activiteit ‘oprichten inrichting’: voor het oprichten van een inrichting op het adres
Molenstraat 30a te Renswoude (ingediend op 30 september 2019);
2) Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het vernieuwen en uitbreiden van het bedrijfspand
op het adres Nijborg 1, 3 en 5 te Renswoude (ingediend op 9 oktober 2019).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op
is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van
Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Corrine van den Heuvel (tel: ma, di, do 0318 – 57 81 61/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl)
Ingekomen aanvraag intrekken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een verzoek is ingediend om de
omgevingsvergunning ‘milieu’ voor het perceel Utrechtseweg 24 te Renswoude in te
trekken.
Voor vragen of meer informatie: Corrine van den Heuvel (tel: ma, di, do 0318 – 57 81 61/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een kastanjeboom voor de woning
op het adres Arnhemseweg 2 te Renswoude (verzonden op 3 oktober 2019);
2) Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het vervangen van een geldautomaat en de
bijbehorende reclame in het pand op het adres Kastanjelaan 5 te Renswoude
(verzonden op 8 oktober 2019).
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan
kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een
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schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een
bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag
na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de
dag na afloop van de bezwaartermijn.
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende aanvraag om
omgevingsvergunning verlengd op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht:
1) Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het bouwen van een vervangende wagenloods op
het adres Daatselaarseweg 3 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn:
12 december 2019).
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
30 oktober 2019 startersdag voor startende en pas gestarte ondernemers
Kom woensdagavond 30 oktober naar de startersdag in het gemeentehuis van
Veenendaal! De avond is bedoeld voor startende en pas gestarte ondernemers uit
Veenendaal, Rhenen en Renswoude om informatie in te winnen voor een vliegende start
van hun onderneming. Na een netwerkbuffet is er op de startersmarkt gelegenheid voor
het stellen van vragen aan ervaren ondernemers en kan kennis op worden gedaan bij
interessante workshops. De toegang is gratis. Er zijn zo’n 15 stands waar de deelnemers
advies en informatie krijgen over bijvoorbeeld ondernemingsvormen, flexwerken, de
administratie en belastingen. Verder kunnen de aanwezige starters in twee rondes kiezen
uit zes workshops: Geld lenen en risico’s afdekken door de Rabobank; de do’s en don’ts bij
het starten van een onderneming; een eigen bedrijf, de 10 stappen; marketing, hoe pak je
het aan; er is meer mogelijk dan je denkt; Ondernemen en Belastingen voor starters.
De startersdag is op woensdagavond 30 oktober in het gemeentehuis van Veenendaal,
Raadhuisplein 1 te Veenendaal. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur voor het warme
netwerkbuffet. Het officiële programma start om 18.30 uur. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via www.startersdagveenendaal.nl. Hier staat ook meer informatie over
het programma, de standhouders en de presentaties en sprekers tijdens het event.
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LEREN BIJ DE BOER OFFICIEEL VAN START
KINDEREN LATEN ZIEN, BELEVEN ÈN LEREN WAAR HET
VOEDSEL VANDAAN KOMT. DAT IS HET DOEL VAN HET
NIEUWE EDUCATIEPLATFORM ‘LEREN BIJ DE BOER’,
DAT OP 9 OKTOBER IS GELANCEERD. IN DAT KADER
VERZORGDE DE RENSWOUDSE GERINA VAN DEN BRINK
VOOR SCHOOLKINDEREN EEN ‘BOERENONTBIJT’ BIJ
GEITENBOERDERIJ JOWIS ZOLDER IN LUNTEREN. EEN
RONDLEIDING LANGS DE GEITEN MOCHT DAARBIJ
NATUURLIJK NIET ONTBREKEN. TWEE DAGEN LATER
HEETTE JANET VAN GINKEL EEN SCHOOLKLAS WELKOM
OP HAAR MELKVEEBEDRIJF AAN DE OUDE HOLLEWEG.
LANCERING

Even verderop, in Barneveld, gaf de
Barneveldse burgemeester Asje van Dijk
het officiële startsein voor het nieuwe
platform door een grote banner te plaatsen
bij het pluimveebedrijf van de familie Bouw.
Vervolgens werd er samen met de kinderen
ook op dit bedrijf genoten van een feestelijk
ontbijt, waarbij kok Huub Oudshoorn alles
over het ei vertelde, liet zien en proeven.
Op hetzelfde moment vond het
boerenontbijt bij Jowis Zolder plaats.
Hier prikte Willemien Vreugdenhil,
wethouder in Ede, een vorkje mee om
de officiële start van Leren bij de Boer
te vieren.

bezoek aan boerderijen in de omgeving te
brengen. Zo leren de kinderen op een leuke
manier waar het voedsel vandaan komt
en zien ze met eigen ogen met hoeveel
passie een boer voor zijn dieren zorgt.
Maar’’, vervolgt hij, ,,er is nog veel meer
te beleven. Naast het verzorgen van de
dieren zelf, is er veel te leren over natuur,
techniek, transport en logistiek. Daar liggen
ook veel beroepsmogelijkheden.’’ Hij houdt
even in en vervolgt. ,,Eigenlijk zou iedere
basisschoolleerling een boerderij moeten
bezoeken, zodat ze ook voor later een
reëel beeld hebben van wat er gebeurt. Dat
missen we nu in de maatschappij.’’
LES BOEKEN

Op
de
website
www.lerenbijdeboer.
nl kunnen scholen meer lezen over het
nieuwe platform, kennis maken met de
educatieboeren en natuurlijk direct een les
boeken. Leren bij de Boer is een initiatief van
LTO Gelderse Vallei en Promotie Veehouderij
Barneveld.

FOOD WEEK

De officiële lancering van het platform
voor boerderijeducatie in de Gelderse
Vallei vond niet toevallig in deze periode
plaats, licht Gert van de Bor, voorzitter
van Leren bij de Boer, toe. ,,Tot en
met 16 oktober staat Nederland in
het teken van de Dutch Food Week en
deze educatielessen zijn pas het begin
van veel meer. Scholen in de Gelderse
Vallei en regio FoodValley zijn van
harte welkom om met de klassen een
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Een half jaar Coop
in Renswoude!
Een half jaar geleden openden wij onze supermarkt onder grote
belangstelling als Coop. Die belangstelling is – gelukkig – gebleven.
Dagelijks begroeten we trouwe én nieuwe klanten in onze moderne
supermarkt waar meer ruimte is voor verse artikelen en houdbare
producten. Graag laten we iedereen de komende twee weken voordelig
nader kennismaken met ons uitgebreidere assortiment. Kom langs en
profiteer van de aantrekkelijke extra acties die we in petto hebben om
te vieren dat Coop een half jaar geopend is in Renswoude.

Tot ziens!
Arnold van Beek
Team Coop Van Beek

12

43_A4_flyer_van Beek_Renswoude.indd 1

26/09/2019 13:26

de heraut

Deze acties zijn geldig van maandag 21 t/m zaterdag 26 oktober 2019.

Bakker
Bos witte
of tarwe
bollen

G’woon
knakworsten

zak 6 stuks

blik 10 stuks

ING
NG
I
T
T
R
R
O
O
K
K
%
50
50%
0. 0.
1. 0.
29

64

99

49

Smikkelkip

Appelflappen

pak 500 gram

4 stuks

NG
NG
I
I
T
T
R
R
O
O
K
K
50%
50%
5. 2.
3. 1.
95

97

64

82

43 - 3664

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden.

Coop Van Beek
Dorpsplein 14 , Renswoude

43_A4_flyer_van Beek_Renswoude.indd 2
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Datum
Datum

21

21
Maandag
Maandag

OKTOBER
OKTOBER

Activiteit
Activiteit
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

22
22
Dinsdag

10 – 11.30 uur: Presentatie en verslag van een : groeps-kampeerreis door Polen en de
10Baltische
– 11.30 uur:
Presentatie
verslag
van vrouw
een : groeps-kampeerreis door Polen en de
Staten
door FransenGroot
en zijn
Baltische
Statenuur:
doorWelfare
Frans Groot en zijn vrouw
14.00-16.30
Dinsdag 14.00-16.30
uur:
Welfare
14.00-17.00
uur:
Biljarten
14.00-17.00
uur:
Biljarten
09.30-11.00
uur:
Taal Café
25 09.30-11.00
uur:
Taal
CaféInval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-16.00
uur:
Zoute
25
Vrijdag 14.00-16.00
uur:
Zoute
Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00
uur:
Biljarten
Vrijdag
14.00-17.00
9.30-11.00uur:
uur:Biljarten
Creatief in de bieb
28 9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

28
Maandag
Maandag
29
29
Dinsdag

10.00 uur: Tablet café
10.00
uur: Tablet
café
10.00-11.00
uur:
Spreekuur Formulierenbrigade
10.00-11.00
uur:
Spreekuur
Formulierenbrigade
09.30-11.00
uur:
Inloop spreekuur
Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
Dinsdag 09.30-11.00
uur:
Inloop
spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30
uur:
Welfare
14.00-16.30
uur:
Welfare
14.00-17.00
uur:
Biljarten
14.00-17.00
Biljarten maaltijd
17.00 uur:uur:
gezamenlijke
17.00
uur: gezamenlijke
maaltijd
20.00-22.00
uur: Creatieve
avond in de bieb O.a. Kaarten maken olv Mirande en Eljo
30 20.00-22.00
uur:
Creatieve avond in de bieb O.a. Kaarten maken olv Mirande en Eljo
Aanmelden
nodig
30
WoensdagAanmelden nodig
Woensdag
09.30-11.00 uur: Taal Café
1 nov 09.30-11.00
uur:
Taal
CaféInval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-16.00
uur:
Zoute
1 Vrijdag
nov 14.00-16.00
uur:
Zoute
Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00
uur:
Biljarten
Vrijdag
14.00-17.00 uur: Biljarten
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of
Voor vragen kunt u contact
opnemen
met Rianne
van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl
of 06- 51647525) of
Martine
van Garderen
m.vangarderen@swo-sr.nl
of 06 83775854
Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854

EM Pater
Spikhorst 6

3927 DB Renswoude
0318 - 57 13 66
empater@kpnmail.nl

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl

14

de heraut
DORPS RUN RENSWOUDE
Op zaterdag 2 november vindt voor de
35e keer de Dorps Run Renswoude plaats.
Samen met de lopers en de vele vrijwilligers
hopen wij er weer een sportief en feestelijk
evenement in Renswoude van te maken.
De routes zijn als volgt:
KIDSRUN 1.000 METER

12.30 uur: 4 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar
De Hokhorst, Dickerijstelaantje en weer
terug.
5 KM - 13.00 UUR

De Hokhorst, Ubbeschoterweg, Hazelaar,
Acacialaan,
Platanenlaan,
Wilgenlaan,
Beukenlaan, Molenstraat, De Hooge
Hoek,
Barneveldsestraat,
Beekweide,
Ubbeschoterweg, Dickerijstjelaantje, De
Hokhorst
HALVE MARATHON/10,5 KM - 13.45 UUR/14.00 UUR

De Hokhorst, Sportparklaan, Platanenlaan,
Acacialaan,
Elzenhof,
De
Meent,
Hazelaar, Ubbeschoterweg, Dorpsstraat,
Emminkhuizerlaan,
Biesbosserweg,
Woudegge, Groeperweg, Biesbosserweg,
Oude Holleweg, Nijborg, Molenstraat,
Barneveldsestraat,
Meidoornlaan,
Lijsterbeslaan, Beukenlaan, Kastanjelaan,
Sportparklaan, De Hokhorst
Tussen 12.30 en 16.30 uur kan er
verkeershinder ontstaan op de routes. Hou
hier rekening mee en geef de lopers s.v.p. de
ruimte.
De lopers vinden het prettig als ze onderweg
worden aangemoedigd. Gaan u en jij langs
de route staan?

Meer informatie is te vinden op
www.dorpsrunrenswoude.nl. Of volg ons via
facebook en Instagram
Een sportieve groet,
Stichting Dorps Run Renswoude

BAZAAR HERVORMDE GEMEENTE
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november zal
de jaarlijkse bazaar van de Hervormde
Gemeente van Renswoude in gebouw
Rehoboth
&
de
kringloopwinkel
plaatsvinden. Zoals gewoonlijk komen alle
opbrengsten ten goede aan het onderhoud
van de Koepelkerk te Renswoude.
Ook dit jaar is er weer voor elk wat wils;
denk aan verkoop van boeken, bloemen,
elektrische- en huishoudelijke apparaten
en allerlei prullaria. Kinderen kunnen
enveloppen trekken en er is een zaal vol
speelgoed. Boven kunnen jong en oud hun
schietkunsten oefenen. Uiteraard hebben
we het rad van avontuur weer in de grote
zaal, waar verschillende lekkernijen verloot
zullen worden. Als specialiteit hebben we
dit jaar zowel ‘heel Renswoude bakt’ als een
food court!
In voorbereiding op de bazaar zal op
woensdag 30 oktober de oliebollenverkoop
weer van start gaan.
De bazaar is vrijdagavond van 19:00 tot
21:30 uur en op zaterdag van 10:00 tot
17:00 uur. Aansluitend kunt u blijven eten,
met om 19:00 uur de dienstenveiling waarna
we afsluiten met de verloting (hoofdprijs:
elektrische fiets).
Openingstijden van de kringloopwinkel
zijn: Vrijdag van 10:00 tot 21:00 uur
en zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op
www.hervormdrenswoude.nl/bazaar
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www.henkschuurman.nl

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Voor reparatie en verkoop van
Audio / Video / Witgoed
Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude
0318-574758 / 746020
info@rcr-renswoude.net
www.rcr-renswoude.nl
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BIJBELQUIZ RENSWOUDE
Weet u bv. het antwoord op de vraag: ‘Welke
milieuwet vind je in de Bijbel’?
A: Je mag geen nesten uithalen
B: Was je kleren niet in de rivier of in een
bron?
C: Begraaf de uitwerpselen als je in de
woestijn je behoefte doet.
D: Doe het licht uit, als je gaat slapen

Wie? Iedereen die langdurig voor een ander
zorgt en als mantelzorger geregistreerd
staat (aanmelden kan nog*).
Waarom? Omdat de mantelzorger af en toe
in het zonnetje gezet mag worden.
Waar? Barneveldsestraat 49-2
3927 CB Renswoude

Op 30 oktober 2019 is er in de Voorhof in
PROGRAMMA:
Renswoude een Bijbelquiz, naar een idee
13.30 uur: Inloop
van de jaarlijkse Nationale Bijbelquiz op
14.00 uur: Welkom door wethouder Wijs.
TV van de EO. Met allerlei vragen zullen
14.00 - 16.00: Aanwezigen worden getrakteerd
we uw Bijbelkennis testen. De Bijbel is een
op een verrukkelijke high tea. Terwijl u nader
boek dat diep in onze cultuur zit. Door
kennismaakt met andere mantelzorgers, kunt
spreekwoorden en gezegden, opvoeding,
u genieten van een heerlijk verzorgde high
dagelijks gebruik en nog op vele andere
tea, met hartige en zoete hapjes en uiteraard
manieren komen mensen in contact met de
zoveel thee als u wilt.
wereld van de Bijbel. Wilt u uw kennis over
dit boek op een leuke en ontspannen manier
Voor aanmelding kunt u bellen naar het
testen? We kunnen uit de aanwezigen teams
Steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk:
gaan vormen, maar u mag ook met een
Telefonisch 06-51647525 of via de mail
eigen team zich aanmelden (Max 3 pers.
r.vanginkel@swo-sr.nl
per team).
U kunt u tussen 19:00 en 19:30 inschrijven.
Opgeven kan ook via het formulier rechts op
Neem vrienden en bekenden mee en strijd
de tafel bij de ingang van de bibliotheek.
voor de winst in deze quiz. De oplossing
van de bovenstaande vraag zal u
dan ontdekken. Informatie of al
aanmelden bij: Maarten Hameete,
email: maartenhameete@gmail.
advocaten
com. Doet u/jullie ook mee?
Tot 30 oktober in de Voorhof,
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
Kastanjelaan 1

Heijink & Me ure

DAG VAN DE MANTELZORG
ZATERDAG 9 NOVEMBER
Kom 9 november naar ‘’de
Gasterij’’, Barneveldsestraat 492, 3927CB Renswoude

Betaalbare deskundigen
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
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VAN DE BIEB:
DINSDAGOCHTEND 22 OKTOBER EEN REIS DOOR DE
BALTISCHE STATEN.

Frans Groot begeleidt, samen met zijn vrouw
Ans, regelmatig reizen van de ANWB, zo ook
een groeps-kampeerreis door Polen en de
Baltische Staten. Op deze ochtend zal hij
kleurrijk vertellen over zijn belevenissen en
ervaringen. Aanvang 10.00 uur. Aanmelden
niet nodig, deelname gratis
WOENSDAGAVOND 30 OKTOBER CREATIEVE AVOND

Na het succes van vorig jaar, komen Mirande
en Eljo dit jaar weer naar de bibliotheek om
een workshop papier te geven. Je gaat deze
avond aan de slag met stempels, papier, inkt,
lint en embellishments. We maken in ieder
geval twee kaarten en een ander projectje
(tasje of doosje). De avond begint om 20.00
uur en zal rond 21.30 uur eindigen. Deelname
kosten zijn €5,- pp. Inloop vanaf 19.30 uur.
Kosten voor deze avond €5,- inclusief koffie
of thee. Max. Aantal deelnemers: 12; dus geef
je gauw op!
NEDERLAND LEEST

In november staan de Bibliotheken door het
hele land in het teken van Jan Wolkers en
Duurzaamheid. Leden van de Bibliotheek Z-OU-T krijgen op vertoon van hun bibliotheekpas
een bloemlezing van natuurverhalen van Jan

Wolkers cadeau, met als titel Winterbloei. De
bundel is samengesteld en toegelicht door
Onno Blom en bevat zowel gepubliceerd
als ongepubliceerd werk van Jan Wolkers.
Winterbloei is verkrijgbaar zolang de
voorraad strekt vanaf vrijdag 1 november.
In november staan de Bibliotheken door het
hele land in het teken van Jan Wolkers en
Duurzaamheid. Leden van de Bibliotheek Z-OU-T krijgen op vertoon van hun bibliotheekpas
een bloemlezing van natuurverhalen van Jan
Wolkers cadeau, met als titel Winterbloei. De
bundel is samengesteld en toegelicht door
Onno Blom en bevat zowel gepubliceerd
als ongepubliceerd werk van Jan Wolkers.
Winterbloei is verkrijgbaar zolang de
voorraad strekt.
DINSDAGAVOND 5 NOVEMBER 3-D PRINTEN

“Een workshop 3D-ontwerpen. Onder
begeleiding van Bart gaan we zelf een
3D-ontwerp maken. Het ontwerp dat u maakt
kunt u vervolgens bij de bibliotheek komen
ophalen. Uiteraard hebben we ook een echte
3d-printer aan staan.” Aanvang 20.00 uur.
Aanmelden niet nodig, deelname gratis
DONDERDAGAVOND 7 NOVEMBER

Duurzaamheid in Renswoude. In het kader
van de landelijke leesactie Nederland Leest
wat dit jaar als thema Duurzaamheid heeft

OP=OP
SG Badslippers bij
een paar
werkschoenen
Solid Gear Onyx
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komen Sander van t Foort en Eduard van
Ginkel, van Ginkel techniek in Renswoude
vertellen over duurzaamheid in de praktijk.
U bent van harte welkom, de avond is
kosteloos en begint om 20.00 u Rond 21.30
afgelopen.
GITAARLES IN DE BIEB

Meteen beginnen om gitaar te leren spelen
kan op vrijdagen tussen 14.oo en 15.oo u. of
om 16.50 u. Ook op dinsdag, begin van de
avond, is er nog plaats voor gemotiveerde
(aspirant) gitaristen. Neem contact op met
Marno Wieken, m.wieken@gmail.com of bel
06-42838117

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS

Ook in het najaar zal het Taalhuis Renswoude
tijdens de oneven weken spreekuur
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het
inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen
die de Nederlandse taal beter wil leren
terecht voor vragen. Je word dan geholpen
met zoeken naar geschikt (les)materiaal,
een taalmaatje of taalles in de buurt.
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor
ondersteuning en vragen. Dit staat los van
het Taal-cafe. (Zie agenda)

Er is een meneer uit Renswoude die graag
met ander mensen, liefste op vrijdagmiddag,
wil sjoelen in de bibliotheek.

Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan
kun je terecht en kunnen we samen kijken
wat je graag zou willen doen.
Voor meer informatie kun je mailen naar:
taalhuis@bibliotheekzout.nl
of
bellen:
0611645224

RONDLEIDING KASTEEL

RUMMICUP EN SJOELEN

Op 19 november is er weer een rondleiding in
het kasteel. U kunt zich als belangstellende
aan in de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl opgeven. De afspraak
is dat degene die zich hebben aangemeld,
zich om 13.45 u bij de bibliotheek melden.
Kosten €7,- pp. Contant betalen. U krijgt
altijd via een mail een bevestiging van uw
reservering, zo niet dan is uw mail niet goed
aangekomen . Antwoord kan enige dagen
duren.

Wist u dat er elke vrijdagmiddag rummicup
of andere spelletjes gedaan worden in de
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig
vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,-

OPROEP SJOELCLUB

SAMEN SOEPEN

Elke tweede dinsdag van de maand bent u,
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor
een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar 1
euro en is voor iedereen toegankelijk! Elke
maand weer een heerlijk soepje te proeven
tijdens een gezellige lunch. In oktober is dat
op de 8de! De soep staat klaar om 12.00 u.

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u.
Omdat er weer een plek is waar ze ingeleverd
mogen worden heeft de bibliotheek de ton
voor plastic doppen weer op haar plek gezet
en kunnen schone doppen weer worden
ingeleverd.
ADRES:

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
tel 0318-575151.
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
eg

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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OPGELET!
Jongens en meisjes, papa’s en mama’s we
hebben goed nieuws!
Zaterdag 16 november komt Sinterklaas
weer in Nederland aan! Ook dit jaar zal hij
weer in Renswoude aankomen samen met
zijn zwarte Pieten. Om 15.00 uur zal hij
aankomen bij het Kasteelbos. Na afloop
kunnen we aansluitend met z’n allen naar ’t
Podium gaan om te kijken naar een nieuwe
voorstelling van clown Doedel, die weer wat
gaat beleven. Dit wordt verzorgd door Marcel
Overeem van Overeem Entertainment. Dus
schrijf het op: Zaterdag 16 november om
15.00 uur! Tot dan!
Bewoners en personeel van De Kleine Meent
bedanken de Gereformeerde Kerk voor het
INZAMELING
VOOR
herfstbloemstuk
datDE
zij VOEDSELBANK
mochten ontvangen uit
IN
VEENENDAAL
OPNIEUW
handen
van Gert v.d.
Hoef EEN SUCCES
Bewoners De Kleine Meent
In september werd er traditiegetrouw
voedsel ingezameld in en door de drie kerken

Parkietjes

van Renswoude voor de voedselbank in
Veenendaal. Ook in de bibliotheek kon men
spullen inleveren. Op 20 en 21 september
werden er producten ingezameld bij de
COOP. We zijn opnieuw erg blij met het
resultaat: 93 kratten vol voedsel konden we
in Veenendaal afleveren.
Ook de COOP zijn we dankbaar voor hun
bijdrage en medewerking aan de actie.
We willen alle medewerkers vanuit de
kerken danken voor hun inzet.
Ieder
vanuit Renswoude of daarbuiten die heeft
geholpen deze actie te doen slagen: heel
veel dank!

Parkietjes

Te koop: Donkerbruin
lederen sta-op stoel
Rectificatie:
Het rekeningnummer
van (met
de
2 motoren + is:
sta-op
hulp) i.z.g.s.; Groen leder
Voedselbank
NL46ABNA0577889745
Bankstel de
(2 drie
1/2 zits)
i.z.g.s.
de prijs van
Namens
kerken
van voor
Renswoude
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstbomen dit jaar.
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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

SNEL AANNEM

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
16
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De Hooge Hoek 11
3927 GG Renswoude
Tel. 0318 - 572162
Fax 0318 - 574027
jan@snelaannemers.nl
www.snelaannemers.nl

Parkietjes
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Taartenbakkers gezocht: Voor de bazaar op 1 en
2 november zoeken we nog taartenbakkers! Wilt
u ons helpen door een of meerdere taarten te
bakken en vrijdagavond bij Rehoboth af te geven?
De opbrengst komt volledig ten goede aan het
onderhoud van onze Koepelkerk. Laat het ons weten
via bazaarrenswoude@hotmail.com

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten waar
u vanaf wilt, na een telefoontje wil ik ze bij u ophalen
0628449019

Bridgepartner gezocht. Ik speel op donderdagavond
in de C-lijn in Scherpenzeel, 06 10025640

BZA oppashulp jongedame 16 jaar. Mochten er
huisdieren zijn, geen probleem. Rook niet, gezellig
met kinderen in de omgang. 06 10844593

Biedt zich aan voor uw tuin, 17 jaar, niet rokende
jongeman. Normale werkzaamheden, zoals maaien/
snoeien/blad opruimen. Info: 0636454250

Ervaren docent biedt bijles wiskunde aan. Alle
niveaus/leerjaren, individueel of groepje van max. 4
leerlingen. Ook voor Cluster 4. Belangstelling? Stuur
een bericht naar j.t.d.jager@gmail.com. Tarief: €15
per uur voor 1 leerling. Groepjes-tarief in overleg.
Te koop en Te huur: Voor de snelle klover!
Houtkloofmachines met slagwiel in plaats van
hydrauliek. Van 8 tot 34 ton. Voor meer informatie
neem contact met ons op: 06-26854622
Gezocht zelfstandige huishoudelijke hulp voor ca. 4
uur per week. Interesse? Bel dan 06-22121461.
Groeten Helma
Wie kan ik blij maken met hulp in de huishouding ?
Ik heb ruim 20 jaar ervaring. Ik heb vanaf de eerste
week in November ruimte op de dinsdag ochtend
van 8.30 tot 11.30. Het liefst in Renswoude of
Scherpenzeel. Voor meer info kunt u mij bereiken op
0652233190
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GRATIS MET ONS MEE!
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