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Gemeentenieuws 21 oktober 2020
Collectevergunningen
Bereikbaarheid gemeente
18 t/m 24 okt. Gezamenlijke inhaal
In verband met de maatregelen rond het
collecte Hartstichting,
coronavirus is de bereikbaarheid van de
Longfonds, ReumaNed.
gemeente aangepast. Waar mogelijk,
25 t/m 31 okt. Diabetes Fonds
werken de medewerkers vanuit huis. We
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
doen ons best de dienstverlening zo goed
mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
Burgerzaken:
De afdeling Burgerzaken is beperkt open en werkt alleen op afspraak. Voor het maken
van een afspraak kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar 0318-578151 / 0318578155 of mailen naar burgerzaken@renswoude.nl.
Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Hoewel er
medewerkers aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken om het aantal
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. 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 alleen telefonisch of per mail bereikbaar (0318-578150/
dorpsteam@renswoude.nl ). De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel
mogelijk teruggebeld.
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.
Ter inzage vergunningen
In de publicaties verderop in deze Heraut staat dat vergunningen in het gemeentehuis
kunnen worden ingezien. Dat is nu niet het geval. De stukken zijn uiteraard wel voor
iedereen beschikbaar en het beste is om dan even contact op te nemen met de
behandelend ambtenaar die in de publicatie vermeld staat.
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Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 11
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 11’ ligt vanaf heden gedurende zes
weken ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de wijziging van de Agrarische
bestemming van dit perceel in de woonbestemming, waarbij de bestaande woning
wordt gesplitst in twee wooneenheden en de inhoud van de woning intern wordt
vergroot. Ook het ter plaatse aanwezige hondenpension wordt positief bestemd.
Ter compensatie van deze plannen wordt onder meer de helft van de voormalige
bedrijfsbebouwing gesloopt.
Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan op afspraak worden ingezien bij de
afdeling Fysiek Domein, team VTH van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude).
Tot 3 december 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het indienen van
een schriftelijke reactie aan de gemeenteraad 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
2020 een afspraak te hebben gemaakt met mevrouw E. Zech.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl

Telefoonnummers Corona en bereikbaarheid
Heeft u klachten en wilt u zich laten testen? U kunt bellen met
0800- 1202 of 030 - 630 54 00. Houd uw BSN-nummer bij de
hand. Of maak online een afspraak via www.coronatest.nl
Inwoners met vragen over het coronavirus kunnen bellen met de
landelijke informatielijn 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur) of 030 - 630 54 00
(van 8.00 tot 20.00 uur ook in het weekend en op feestdagen.)
Zorg- en onderwijspersoneel kan zich met voorrang laten testen. Zij kunnen dagelijks
tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het landelijk telefoonnummer 0800-8101.
Voor vragen over de Coronamelder: 0800-1280 of helpdesk@coronamelder.nl
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Aangevraagde omgevingsvergunningen
1. Van der Sevenderlaan 32: legalisatie schutting; activiteit ‘bouwen bouwwerk’
(ingediend op 1 oktober 2020);
2. Meidoornlaan 38: plaatsen 2 dakkapellen in voordakvlak woning; activiteit ‘bouwen
bouwwerk’ (ingediend op 4 oktober 2020);
3. Arnhemseweg 3: verbouw (entree) restaurant; activiteit ‘bouwen bouwwerk’
(ingediend op 6 oktober 2020);
4. Van Hamallaan 10: plaatsen dakkapel voordakvlak woning; activiteit ‘bouwen’
(ingediend op 13 oktober 2020);
5. Dorpsstraat 65: legaliseren luifel achter de woning; activiteit ‘veranderen
monument’ (ingediend op 14 oktober 2020).
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: Eveline Zech, 0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
1. Dorpsstraat 96 en 96a: verbreden uitritten; activiteit ‘veranderen uitweg’ (verzonden op
8 oktober 2020);
2. Dorpsstraat 98: verbreden uitrit; activiteit ‘veranderen uitweg’ (verzonden op 8 oktober
2020).
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek
domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (op afspraak). Bent u
belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6
weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een 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, maken van een uitweg, het gebruik 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, uitvoeren van werken 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). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure:
Activiteit ‘veranderen en in werking hebben van een inrichting’ (uitbreiden dieraantallen)
op het adres Dashorsterweg 2 te Renswoude.
Tegen dit besluit kan door een belanghebbende een gemotiveerd beroepschrift worden
ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken met
ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van
de indiener ervan, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit (of een kopie
ervan) en de inhoudelijke gronden van het beroepschrift.

100% groen en lokaal met Zonnedak Kooiweg Renswoude
Vanaf nu kunnen inwoners zich inschrijven voor deelname
aan het zonnedak aan de Kooiweg in Renswoude. Inwoners
uit Renswoude en de regio kunnen mede-eigenaar worden
van de 212 zonnepanelen op dit zonnedak. Met deze
zonnepanelen leveren we straks aan 20 huishoudens lokale
en duurzame zonne-energie.
Meedoen is vooral bedoeld voor inwoners die zelf geen
zonnepanelen op hun dak kunnen of willen plaatsen. Zo
kunnen ze toch ‘eigen’ duurzame stroom opwekken én 15
jaar lang profiteren van korting op hun energiebelasting! Dit
najaar worden de panelen op het dak gelegd.
Om klimaatverandering tegen te gaan, wil de gemeente
Renswoude haar eigen energie opwekken. Sander van t
‘Foort, wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid:
“Renswoude moet zelfvoorzienend worden. Belangrijk is daarbij dat we zelf
maatregelen treffen waardoor de opbrengsten ook terugvloeien naar Renswoudenaren.
Zo profiteren we allemaal van de energietransitie.”
Wethouder Sander van ’t Foort (rechts) voor één van de daken die Jan Roelofsen
(links) beschikbaar stelt voor het zonnedak.
Coöperatie ValleiEnergie wekt lokaal groene stroom op voor lokaal gebruik en levert
100% groene elektriciteit en groen gas aan haar klanten.
Voorzitter Elmar Theune: ‘Onze leden, allemaal inwoners van de 9 Valleigemeenten,
wekken zelf lokaal duurzame stroom op.’ ‘Van inwoners, voor inwoners, is ons motto.’
Heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt u zich vrijblijvend inschrijven op de
website www.valleienergie.nl/Renswoude. Snelle
inschrijvers krijgen voorrang bij de definitieve inschrijving.
Voor meer informatie kunt u terecht op deze website. Voor
vragen, kunt u contact opnemen met
service@valleienergie.nl of 0317 - 845 278.

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u
gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen. U
kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor het indienen van een beroepschrift of het aanvragen van een voorlopige voorziening
moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is. U kunt
deze procedures ook digitaal starten bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Voor vragen of meer informatie: Corrine van den Heuvel, 0318 – 57 81 50/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl)
Renswoude, 21 oktober 2020
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Waardering voor de mantelzorgers!

BEDRIJVENTERREIN GROOT OVEREEM II

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente Renswoude heeft
veel waardering voor de mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste.
Daarom kunnen mantelzorgers ook dit jaar weer een aanvraag indienen voor een
mantelzorgwaardering.

De gemeente Renswoude is dit jaar
eigenaresse geworden van de grond die op de
luchtfoto wit omlijnd is aangeduid.

Mantelzorgwaardering 2020
Bent u mantelzorger en woont uw zorgvrager (hulpbehoevende) in Renswoude? Dan
kunt u tot en met 11 december 2020 een aanvraag indienen voor een
mantelzorgwaardering. Dit is een blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon
t.w.v. 100 euro.
Hoe dient u een verzoek in?
U dient het verzoek in via het aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2020. Deze is in
te vullen op www.renswoude.nl/compliment. Het formulier wordt rechtstreeks via de
website verzonden. Vult u het liever op papier in, neem dan contact op via
dorpsteam@renswoude.nl of telefoonnummer 0318-578150.
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 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 in
Renswoude te wonen.
Belangrijk om te weten?
▪ Per zorgvrager kan maximaal één mantelzorgcompliment per jaar worden
aangevraagd.
▪ Als u een ouder/verzorgende bent van een zorgbehoevend (minderjarig) kind kunt
u ook een aanvraag indienen.
▪ Ook kunt u een aanvraag indienen als de zorgontvanger uw kind is dat verblijft in
een intramurale instelling.

Renswoude, 21 oktober 2020
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November 2020

Dit gebied hebben wij de naam Groot Overeem
II gegeven, omdat het een uitbreiding gaat
vormen van het huidige bedrijventerrein Groot
Overeem.
In de afgelopen jaren is gebleken dat onder
lokale ondernemers voldoende behoefte aan
bedrijfskavels bestaat om het bedrijventerrein
uit te breiden. Deze uitbreiding is een logisch
vervolg op de reeds bestaande
bedrijventerreinen aan de noordzijde van
Renswoude. De Lunterse Beek vormt een
natuurlijke begrenzing van de kern
Renswoude.
Het afgelopen jaar zijn diverse onderzoeken
uitgevoerd om te kijken of deze
landbouwgrond omgevormd kan worden tot
bedrijventerrein. Uit deze onderzoeken zijn tot
op heden geen belemmeringen
voortgekomen. Dat is ook de reden dat wij de bestemmingsplanprocedure binnenkort
zullen opstarten. In de raadscommissie van 10 november a.s. willen wij het
voorontwerp-bestemmingsplan ter eerste bespreking agenderen. We verwachten dat dit
voorontwerp daarna in het kader van onze inspraakverordening ter visie zal worden
gelegd. In 2021 volgen dan nog een ontwerp-bestemmingsplan met tot slot het door de
gemeenteraad vast te stellen definitieve bestemmingsplan Groot Overeem II.
Over de stedenbouwkundige invulling is de afgelopen tijd ook al nagedacht. In de
afbeelding met het stedenbouwkundige plan is globaal aangegeven hoe het terrein kan
worden ingericht.
Wat is al duidelijk?
• Geen nieuwe bedrijfswoningen: De belangstelling hiervoor is de afgelopen jaren
niet groot gebleken en de aanwezigheid van woningen op een bedrijventerrein
kan ook beperkingen opleveren voor omliggende bedrijven.
• Gasloos: In het kader van de stikstofproblematiek en in het verlengde van de
Wet Voortgang Energietransitie (wet VET) zal het nieuwe bedrijventerrein niet
voorzien worden van een gasleiding. Ook in het kader van onze eigen
duurzaamheidsdoelstellingen is dit een goed uitgangspunt.
• Natuur beekzone: een strook van 20 meter breed langs de Lunterse Beek is
aangeduid als Natuur Netwerk Nederland (NNN). De provincie Utrecht
Renswoude, 21 oktober 2020
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Waar is nog geen duidelijkheid over?
• De kavelprijs: deze zal door middel van taxatie en vergelijking met prijzen in
omliggende gemeenten in 2021 worden bepaald;
• Wie in aanmerking komt voor een kavel: inschrijving voor een kavel is nog niet
mogelijk. Voor een dergelijke inschrijvingsprocedure is het van belang goede
toewijzingscriteria op te stellen waaruit blijkt wie wanneer in aanmerking komt
voor een kavel. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van de
toewijzingscriteria, die vervolgens door het gemeentebestuur moeten worden
vastgesteld. Nadat we enkele stappen hebben genomen in de planologische
procedure zal de inschrijving worden geopend. Dit zal duidelijk worden
gecommuniceerd via de Heraut, de website van de gemeente en de
ondernemersvereniging.
Met name voor ondernemers, maar ook voor overige belangstellenden willen wij op 29
oktober 2020 om 19.30 uur een digitale presentatie verzorgen over de stand van zaken
rondom deze uitbreiding van het bedrijventerrein.
Heeft u belangstelling om de presentatie over dit plan te volgen, dan kunt u zich
hiervoor aanmelden door uw email-adres door te geven aan
secretariaat@renswoude.nl. U ontvangt dan kort voor 29 oktober een mail met het
tijdstip en de link om de presentatie te kunnen bijwonen.
De presentatie zal na 29 oktober 2020 ook op onze website beschikbaar worden
gesteld.
Heeft u nu al vragen? Dan kunt u deze ook vóór 29 oktober 2020 al aan ons stellen en
wij zullen deze tijdens de presentatie proberen te beantwoorden. Uw vragen kunt u
sturen aan m.jansen@renswoude.nl.
In de vorige Heraut kon u een aankondiging lezen voor het Online symposium
Pleegzorg op donderdag 29 oktober. Het programma voor dit symposium is bijna
rond en binnenkort te vinden op de website van Foodvalley: https://jeugdfv.nl/
Wij zien u graag 29 oktober !
Save the Date
Online symposium Pleegzorg Jeugdhulpregio Foodvalley
https://jeugdfv.nl/
Donderdag 29 oktober 2020
middag- en avondprogramma
Onderwerpen: o.a. trauma, loyaliteit, identiteit, regelgeving
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REGIONALE ENERGIE STRATEGIE
De afgelopen periode zijn alle gemeenteraden
in Nederland bezig geweest met het maken
van plannen voor duurzame energie. Op
basis van landelijk beleid is aan iedere
gemeente gevraagd wat zij richting 2030
kunnen opwekken. Dit traject heeft geleid
tot de ‘Regionale Energie Strategie 1.0’ voor
de Regio Foodvalley die door de Renswoudse
gemeenteraad is aangenomen. Hierin
staan nog geen vaste plannen maar meer
uitgangspunten; in dit document heeft de
gemeenteraad laten opnemen wat er wel en
niet wenselijk is om voor 2030 te realiseren
aan duurzame energie.
De Renswoudse VVD heeft in 2019 al initiatief
genomen om een aantal uitgangspunten
vast te stellen. Wij willen bijvoorbeeld niet
alleen focussen op zon en wind, omdat
daarin uiteindelijk niet de oplossing ligt om
volledig onafhankelijk te worden van olie en
gas. Ook zonnepanelen op landbouwgrond
is voor de VVD Renswoude geen optie: wij
zijn niet voor niets de Food Valley en niet de
Energy Valley! Voor de individuele agrariër
kan een zonneweide veel opleveren maar de
agrarische sector is er als geheel niet mee
geholpen. Met deze uitgangspunten heeft de
voltallige gemeenteraad ingestemd.
In de Regionale Energie Strategie is er ruimte
gegeven om te kijken naar windmolens die
geplaatst kunnen worden ‘langs de infra’:
ofwel langs het spoor en snelwegen. Voor
Renswoude zou dat kunnen betekenen
dat er windmolens komen langs de A12
bij de Emminkhuizerberg. Wel heeft de
gemeenteraad aangegeven dat lokaal
draagvlak belangrijk is. Er zijn weliswaar
een aantal informatie avonden geweest,

maar betekent dat dan ook dat er voldoende
draagvlak is? Daarom willen wij als VVD graag
goed luisteren naar de Renswoudenaren.
Draagvlak is voor ons een belangrijk
onderdeel voor eventuele besluiten.
VVD Raadslid Bert Hoek heeft tijdens
de raadsvergadering van 29 september
een initiatief voorstel ingediend om een
onafhankelijke enquête te laten uitvoeren om
zodoende goed te bepalen hoeveel draagvlak
er is voor eventuele windmolen plannen,
als die er komen. Dit voorstel unaniem
aangenomen door de gemeenteraad.
VVD Renswoude
Bert Hoek en Bart Bisschop,
gemeenteraadsleden

ACTIVITEITEN GAAN VOORLOPIG NIET DOOR.
In verband met de aanscherping van de
regels gaan de activiteiten van de SWO-SR
in het Trefpunt voorlopig niet door, tenzij
anders vermeld. Mocht er weer een activiteit
opgestart worden dan leest u dit in de Heraut
of u krijgt hier bericht over van een van de
coördinatoren of de welzijnswerkers
De welzijnswerkers zijn van maandag tot en
met vrijdag telefonisch bereikbaar:
• Martine van Garderen 06 8377 5854
(woensdag en vrijdag)			
• Rianne van Ginkel: 06 5164 7525 (maandag,
dinsdag en donderdag)
U kunt ons ook mailen: info@swo-sr.nl of
bezoek onze website www.swo-sr.nl

DIGI CAFÉ
Voorlopig is er geen digi café tot nader
bericht.
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EM Pater

MANTELZORG

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN
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Zorgt u langdurig en onbetaald
voor
een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende persoon uit uw omgeving.
Dan bent u een van 4 miljoen mantelzorgers
die Nederland rijk is. Daarvan helpen 610.000
mensen langer dan drie maanden en meer
dan 8 uur per week.

0318 57 44 24

WAT VERSTAAN WE PRECIES ONDER MANTELZORG?

• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

Het SCP definieert mantelzorg als volgt:
Mantelzorg is alle hulp aan een
hulpbehoevende door iemand uit diens
directe sociale omgeving In Nederland.
Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig
en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende persoon
uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder
of kind zijn, maar ook een ander familielid,
vriend of kennis.

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

Juridische hulp
voor het mkb
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsovernames
Arbeidsrecht
Contracten maken en beoordelen
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Incasso’s

Neem vrijblijvend contact op met mr. M. Rebel.

adres Vendelier 81

3905 PD Veenendaal

12

post Postbus 649

3900 AP Veenendaal

tel 0318 24 83 05
mail m.rebel@vanbraakjuristen.nl

VERSCHIL MANTELZORG EN VRIJWILLIGERSWERK

Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd
verband en verrichten nooit verpleegkundige
handelingen. Herkent u zich hierin en
heeft u vragen of heeft u behoefte aan een
persoonlijk gesprek, dan kunt u contact
opnemen met coördinator Rianne van Ginkel
tel 06 51647525
I.v.m. aangescherpte regels wordt er dit
jaar geen High Tea verzorgd voor u als
mantelzorger, maar wij laten niet ongemerkt
voorbij gaan wat u doet als mantelzorger en
willen er in december aandacht aan besteden.
Wat dat zal zijn blijft nog een verrassing.

DORPS RUN RENSWOUDE GAAT NIET DOOR
Helaas! Wegens de huidige situatie met het
coronavirus gaat de Dorps Run Renswoude
op 7 november dit jaar niet door. Dit is
voor alle deelnemers, alle vrijwilligers, alle
toeschouwers en de organisatie natuurlijk
erg jammer. Wij hopen dat het volgend jaar
wel weer mogelijk is, dat is dan op zaterdag
6 november 2021. Voor nu: zie naar elkaar
om en blijf gezond.

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden
vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het
verschillende dingen:
• Mantelzorg overkomt je
Bestuur Dorps Run Renswoude
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te
gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze
een emotionele band hebben
met degene die zorg nodig heeft.
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur
per dag, kunnen hier niet zomaar
advocaten
mee stoppen en verrichten soms
verpleegkundige handelingen.
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
• Voor vrijwilligerswerk kies je
Vrijwilligers
kiezen
ervoor
Betaalbare deskundigen
om te zorgen. Als zij met het
Informeer
naar
onze
scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
vrijwilligerswerk starten, is er
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
(nog) geen emotionele band.
Zij verlenen hun zorg voor een
beperkt aantal uren en kunnen hier
De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
op eigen initiatief mee stoppen.

Heijink & Me ure
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ONS GENOEGEN NEEMT AFSCHEID VAN
VOORZITTER ERWIN VELDHUIZEN
LEDEN VAN HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN
HEBBEN OP WOENSDAGAVOND AFSCHEID GENOMEN
VAN VOORZITTER ERWIN VELDHUIZEN. ERWIN
WAS RUIM VIJFTIEN JAAR LID VAN HET BESTUUR,
WAARONDER ZES JAAR ALS VOORZITTER. “HET IS
TIJD OM HET STOKJE OVER TE DRAGEN AAN EEN
NIEUWE GENERATIE BESTUURDERS”, ZEI ERWIN
TIJDENS ZIJN AFSCHEIDSSPEECH.

Door het coronavirus liep het afscheid niet
zoals gepland. “Erwin zou eerst aftreden
tijdens de Algemene Ledenvergadering
in april, maar hij vond het geen geschikt
moment om midden in de coronacrisis het
schip te verlaten”, vertelde penningmeester
Marco van der Meer tijdens zijn toespraak.
“En nu we dan eindelijk met het hele orkest
een mooi afscheid willen geven, gooit het
coronavirus opnieuw roet in het eten.”
Nieuwe coronamaatregelen zorgden ervoor
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dat er maximaal 30 personen aanwezig
mochten zijn. De vereniging was daardoor
genoodzaakt het afscheid in tweeën te
knippen.
OOG VOOR EEN ANDER

Tijdens twee toespraken door oud-voorzitter
Ron Versteeg en penningmeester Marco
van der Meer werd Erwin geroemd voor zijn
enthousiasme, positiviteit en betrokkenheid.
Marco: “Erwin hield alles in de gaten en niets
ontging hem. De lief-en-leed-pot moest
steeds goed vol zitten om aan zijn sociale
betrokkenheid bij alle leden en oud-leden te
kunnen voldoen. Hij ging bij mensen langs
en belde en appte veel om te vragen hoe
het met iemand ging of om te horen wat er
speelde. Erwin heeft enorm zijn best gedaan
zich overal te laten zien en de vereniging
goed te vertegenwoordigen.”
Ook buiten de vereniging zocht Erwin
altijd naar samenwerkingen met andere
organisaties en verenigingen. “Zoals de

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

SAMEN

Erwin blikte in zijn dankwoord terug op zijn 15
jaar in het bestuur. Centraal in zijn toespraak
stond het woordje ‘samen’. “Als ik terugkijk
naar activiteiten of resultaten die we hebben
behaald, komt dat altijd doordat we dit samen
met elkaar deden. Samen leven is met elkaar
feest vieren, maar ook naast elkaar staan als
het moeilijk is. En doordat je elkaar week
na week ziet, groeien er vriendschappen.
Vlechtjesfeesten, bier-avonden, mannen
weekenden, mountainbiken, op elkaars
kinderen passen. Zoveel activiteiten die we
naast de muziek nog samen doen.”

Wat Erwin nu gaat doen binnen Ons
Genoegen, weet hij nog niet. Tot de zomer
heeft hij in ieder geval nog geen plannen.
“15 jaar is zo’n lange periode, daar moet ik
even van bijkomen. Daarna zie ik wel wat
er op mijn pad komt om mij weer voor in te
zetten. Nu eerst even heerlijk samen muziek
maken.”

STEMMEN OP SWO-SR
SWO-SR doet mee aan Rabo ClubSupport.
Via deze actie geeft de Rabobank als
coöperatieve bank ieder jaar een deel van
haar winst aan verenigingen door het hele
land zodat zij kunnen blijven doen wat ze
nu al doen. Het enige wat leden van de bank
moeten doen, is stemmen vanaf 5 oktober
op de SWO-SR!
DOEL

De SWO-SR zet zich in voor het welzijn van
inwoners van Renswoude en Scherpenzeel
Met de opbrengst van de Rabo ClubSupport
wil de SWO-SR materialen kopen om
activiteiten uit te voeren in het Trefpunt (in
de bibliotheek van Renswoude)

VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

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

GRATIS Fleecejack

NIJBORG t.w.v. € 59,95
RIJG Bij aankoop van een
excl. btw

Allround Jack (1148, 1100, 1107)

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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gemeente en de Rabobank. En met een
focus op dubbelconcerten”, vertelt Ron.
“Zo belandden we ooit in het mooie maar
toch wat afgelegen Ruinerwold in Drenthe
voor een actieve dag en een concert in een
schitterende kerk.” Als dank voor zijn inzet
kreeg Erwin een onder andere grote bos
bloemen, een dinercheque, een speciaal
afscheidsboekje en mag hij een bijzonder
muziekwerk uitkiezen voor een volgend
concert.

Doordat er nog geen opvolger is gevonden,
blijft de stoel van voorzitter voorlopig nog
leeg. Erwin hoopt dat er snel iemand opstaat
die deze rol wil nemen. “Want ik geloof wel dat
Ons Genoegen beter af is met een centraal,
herkenbaar gezicht binnen en buiten de
vereniging. Ik heb er alle vertrouwen in dat
de rest van het bestuur het goed oppakt.
Met de kwaliteiten in dit bestuur, met de
talenten binnen onze vereniging en met de
juiste motivatie wordt bewaarheid wat wij al
jaren tegen elkaar zeggen: plezier in samen
muziek maken voor jong en oud. Daar heb ik
alle vertrouwen in.”

SPELREGELS

De bank heeft geen aandeelhouders, maar
leden. En alleen leden van de Rabobank
kunnen stemmen op de Rabo ClubSupport.
Heb je een rekening bij de Rabobank, dan
kun je gemakkelijk lid worden. Vervolgens
kun je vijf stemmen uitbrengen. Je kunt
maximaal twee stemmen uitbrengen op één
vereniging/stichting.
Stemmen kan tot en met 25 oktober via
www.rabo-clubsupport.nl/gelderse-vallei/
stemmen. Nog geen lid van de Rabobank?
Ga dan eerst naar www.rabo-clubsupport.
nl/gelderse-vallei/lid-worden.
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VAN DE BIEB:
DE BIEB IS OPEN

Dat is op dinsdagmiddag van 14.00 tot
17.00 u, of woensdagen van 14-20 uur, (dus
de avond openstelling is verplaatst) en op
vrijdagmiddag van 14.00-17.00 u.
SPECIAAL UUR VOOR KWETSBARE EN/OF OUDERE
LEDEN

Helaas steekt het coronavirus weer vaker de
Helaas steekt het coronavirus weer vaker de
kop op, ook in de provincie Utrecht. Vanuit
de overheid zijn daarom tal van maatregelen
afgekondigd. Als Bibliotheek Z-O-U-T willen
wij kwetsbare leden graag helpen door onze
vestigingen op specifieke tijdstippen alleen
voor hen open te stellen. Vanaf dinsdag
29 september is het eerste openingsuur
gereserveerd voor ouderen (60+) en
kwetsbare personen. Uiteraard is iedereen,
jong én oud, welkom tijdens de resterende
openingsuren.
WE HANTEREN DE VOLGENDE REGELS:

• Volg de aanwijzingen van het personeel en
instructieposters op.
• Kom zoveel mogelijk alleen of anders met
andere personen uit je huishouding.
• Handen reinigen bij binnenkomst is
verplicht.
• Houd 1,5 meter onderlinge afstand.
• Gebruik van winkelmandje is verplicht,
daarmee tellen wij het aantal bezoekers.
• Bezoekersstromen buiten en binnen
worden zoveel mogelijk gescheiden, in
afstemming met medegebruikers van de
locatie en de gemeenten.

bezoekersaantallen
en
openingstijden.
Hierdoor kunnen wijzigingen optreden.
Zodra dat het geval is, melden we dit.
Als ontwikkelingen aanleiding geven tot
beperkingen of juist verruimingen, melden
wij dat zo spoedig mogelijk. Alleen samen
zorgen wij ervoor dat we de Bibliotheek
veilig kunnen gebruiken.
VOORLEESEXPRESS

Gezinnen uit Renswoude met kinderen in
de leeftijd van 2 - 8 jaar die hulp kunnen
gebruiken bij taal en lezen kunnen sinds
kort terecht bij de VoorleesExpress. Bij
de VoorleesExpress komt een vrijwilliger
20 weken lang bij een gezin thuis om te
ondersteunen bij taal en lezen.
Samen lezen, kletsen, zingen of spelletjes
doen met het hele gezin om te laten zien hoe
je op een makkelijke manier taal en lezen kunt
stimuleren. De VoorleesExpress Renswoude
is een samenwerking van de Bibliotheek
Z-O-U-T en de Gemeente Rensoude. We
werken samen aan een preventief passend
taalaanbod voor gezinnen. Taal is de sleutel
naar meedoen, leren en ontwikkelen. Ken
je een gezin dat gebruik zou willen maken
van de VoorleesExpress? Of ben je een
vrijwilliger die graag een gezin wil helpen?
Neem dan contact op met de projectleider
via voorleesexpress@bibliotheekzout.nl.
VINCENT VAN POORTVLIET KOMT WEER! (ZOLANG DE
CORONA-MAATREGELEN HET TOELATEN)

Op dinsdagochtend 20 oktober is Vincent
van Poortvliet weer aanwezig met een
foto presentatie over DE STICHTSE
LUSTWARANDE

WE VOLGEN DE ONTWIKKELINGEN

We delen op meerdere plekken huisvesting
met anderen. Dit betekent dat we samen
afspraken maken over onder andere
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“De Stichtse Lustwarande”, dat werd de
verzamelnaam voor de vele buitenhuizen en
kastelen op de zuidflank van de Utrechtse
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Heuvelrug, veelal gebouwd in de 19e eeuw en
omringd door fraaie landschapsparken.
In de presentatie volgen we de lijn Rhenen Amerongen - Leersum - Doorn - Driebergen
- Zeist - De Bilt en maken (bij voldoende
tijd) nog een excursie naar Renswoude en
Scherpenzeel.
De kern van de presentatie vormen de
negentiende-eeuwse buitenhuizen, maar
omdat er ook verder zoveel moois te zien is
staan we ook stil bij o.m.:
Kasteel Amerongen
De kerk te Doorn
Sparrendaal in Driebergen
Slot Zeist
Kerk en Kasteel Renswoude
De locaties zijn veelal prachtig gelegen. Ik heb
geprobeerd ook de natuurlijke schoonheid
van de omgeving in mijn opnamen mee te
nemen.

I.v.m. met de Corona-maatregelen zijn
maximaal 15 mensen welkom. Alleen
deelname
na
aanmelding.
Mail
evandenbrink@bibliotheekzout.nl of bel
0317-575151
Deelname kosteloos, koffie/thee € 1,-.
Locatie: Bibliotheek Renswoude Inloop vanaf
19.45 u, aanvang 20.00 u,
TEKENLES OP HEEL KLEINE SCHAAL (ZOLANG DE
CORONA-MAATREGELEN HET TOELATEN)

Zin om samen te schilderen of te tekenen?
Dat kan op vrijdagmiddag in de bieb onder
leiding van Riet Iprenburg. I.v.m. de Corona
maatregelen kan dit alleen in een hele kleine
groep na aanmelding. Het gaat er niet om dat
u ervaring heeft, maar dat u samen gezellig
bezig bent en wat handige tips mee krijgt. De
tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur. Kosten
€ 1,- voor koffie of thee. Aanmelden bij Riet
via 06-41694308 of rietensteef@gmail.com
BOEK AAN HUIS

Wilt u hierbij aanwezig zijn dan opgeven in
de bibliotheek, i.v.m. de corona-maatregelen.
Dat kan ook via renswoude@bibliotheekzout.
nl of tel. 0318 575151. Vol is vol. Het begint om
10.00 u en duurt ongeveer tot 11.30 u.
OP WOENSDAGAVOND 28 OKTOBER IN DE BIBLIOTHEEK
VAN RENSWOUDE: FOCUS OP DE BIJBEL

Marijn Bremmer uit Veenendaal komt
vertellen hoe je de bijbel kunt lezen. Waar
moet je beginnen, waar moet je op letten?
Hoe wordt de bijbel toegankelijk voor jou?
Iedereen is welkom om naar zijn uitleg te
komen kijken en luisteren en zo kennis te
maken met de bijbel. Ook is er aandacht
voor het ontstaansgeschiedenis van de
bijbel. Voor iedereen die meer wil weten
over dit bijzondere boek. Nav deze avond
is het mogelijk elders een cursus over dit
onderwerp te volgen.

Mochten er mensen zijn die nog niet naar
openbare ruimtes als de bibliotheek kunnen
of willen komen, laat het ons weten, daar
brengen wij uw boeken.
Bel de bibliotheek: 0318 575151 of mail
renswoude@bibliotheekzout.nl
SJOELEN EN BILJARTEN (ZOLANG DE CORONAMAATREGELEN HET TOELATEN)

Vanaf 1 september het mogelijk om, met
inachtneming van alle maatregelen, weer
te biljarten en sjoelen op vrijdagmiddag
tussen 14-16 uur in de bibliotheek. Een kopje
koffie drinken mag ook. Mocht daarvoor
belangstelling zijn, laat het ons weten, het
kan alleen na aanmelding tel 572006 of mail
evandenbrink@bibliotheekzout.nl of 0318575151
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handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstde heraut
bomen dit jaar.
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Heeft u vragen neemt u via mail contact
met ons op info@bibliotheekzout.nl. U kunt
met uw abonnement ook andere filialen van
Zout op andere dagen bezoeken, kijkt u voor
openingstijden even op onze website.
ADRES:

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

u aan de deur komen. Op de bus zit ook een
QR-code zodat u contactloos een gift kunt
doen (handig als u geen klein geld in huis
hebt). Uiteraard houden de collectanten 1,5
meter afstand.
Er zijn flyers gemaakt met een QR-code
waarmee u een gift kunt geven. En veel
collectanten maken dit jaar ook een digitale
bus aan voor dit goede doel. Vorig jaar
heeft de collecte voor het Diabetesfonds €
1.173.261,00 opgebracht. Ook dit jaar gaan we
weer voor een zo hoog mogelijke opbrengst.

OPENINGSTIJDEN:

www.henkschuurman.nl

Dinsdag: 14 u. - 17 u.
(14 u.-15 u. ouderen en kwetsbaren)
Woendag: 14 u. - 20 u.
(14 u.-15 u. ouderen en kwetsbaren)
Vrijdag: 14 u. - 17 u.
(14 u.-15 u. ouderen en kwetsbaren)

COLLECTE DIABETESFONDS 2020

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.
Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur.

Van 26 oktober t/m 31 oktober wordt de
jaarlijkse collecte voor het Diabetes Fonds
gehouden. Collecteren kan op 3 manieren. Er
zullen collectanten met een collectebus bij

Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en
advertentieadres: Gerbert
van Donselaar, Catharina Mossellaan 35
bouwkundig

Er zijn bijna 1 miljoen mensen in Nederland
met Diabetes, waarvan ongeveer 100.000
met Diabetes type 1. Het Diabetes Fonds
financiert onderzoek naar genezing van deze
ziekte. Hiervoor is het fonds afhankelijk van
donaties en de collecte. Er zijn de laatste
tijd vele belangrijke ontdekkingen gedaan
waardoor genezing steeds dichterbij komt.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de
site van het Diabetes Fonds.
De collecteleidster,
Annemiek Vlastuin

3927 DM Renswoude ontwerpbureau
Tel: 0318-571432 of 06-24507413
E-mail: heraut@destudio.biz Verschijnt iedere veertien dagen

henk schuurman bv

WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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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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U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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STEUN ORANJEVERENIGING RENSWOUDE
MET DE RABO CLUBSUPPORT!
Heb je een Rabobank rekening? Dan kan
je gratis lid worden van de Rabobank. Als
je lid bent dan kan je stemmen op een van
de Renswoudse vereniging die meedoen
aan de clubsupport actie! Je kan maximaal
twee stemmen per club uitdelen en je hebt
vijf stemmen. Denk daarom met stemmen
niet alleen aan ons maar ook aan de andere
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clubs uit Renswoude. Iedere stem is geld
waard! Stem direct via de site of in de Rabo
bankieren app! Stemmen kan tot 25 oktober.

ALV ORANJEVERENIGING RENSWOUDE
VERPLAATST
Normaal is de algemenen ledenvergadering
van de Oranjevereniging Renswoude in
oktober of november. Maar met de huidige
maatregelen is een bijeenkomst organiseren
niet mogelijk in deze tijd. De
Oranjevereniging zal later een
datum in januari communiceren
via de Heraut en de site.

Weten wat voor u de
mogelijkheden zijn?
Neem contact met ons op en
wij komen graag langs voor
vrijblijvend advies.

MS COLLECTEWEEK
(16-21 NOVEMBER 2020):
COLLECTANTEN GEZOCHT
IN RENSWOUDE!
Van 16 t/m 21 november 2020
vindt de landelijke huis-aanhuiscollecte van het Nationaal
MS Fonds plaats. We zijn hard
op zoek naar collectanten in
RENSWOUDE. Help jij ons in de
strijd tegen multiple sclerose
(MS)?
ANDERS DAN ANDERS

vanginkelenergietechniek.nl
0611924583
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Door het coronavirus ziet de MS
collecte ziet er dit jaar anders uit.
Collecteren mag van de overheid,
maar het is niet vanzelfsprekend
dat onze collectanten allemaal
langs de deur gaan. Daarom biedt
het Nationaal MS Fonds andere
manieren van collecteren aan
haar collectanten. Collectanten
kunnen een donatieflyer met
QR-code door brievenbussen
in hun omgeving doen. Ook is

het mogelijk om online te collecteren met
een digitale collectebus. Meer informatie
hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.
nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
LIA COLLECTEERT AL TIEN JAAR

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen
reden om zich in te zetten in de strijd tegen
MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien
jaar collecteert voor het Nationaal MS
Fonds. Haar man kreeg in 2002, na een
aantal jaar van vage klachten, de diagnose
MS. De impact op het gezin was groot. ‘Hij
was 52 en een sterke en ondernemende
man. Na de diagnose stortte zijn wereld
in. Hij kon niet accepteren dat hij ziek
was. Door concentratieproblemen en
vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk
als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde
zich afgeschreven. Die periode heeft een
wissel op het gezin getrokken. En nog. Mijn
man heeft veel last van vermoeidheid en kan

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

nog maar een meter of twee, drie lopen. Hij
gaat ook cognitief achteruit. Om daar een
weg in te vinden, is een proces. Als partner
kun je je machteloos voelen. Door te gaan
collecteren, had ik het gevoel dat ik toch iets
kon bijdragen.’
MS STAAT NIET STIL, DUS WIJ OOK NIET

De opbrengst van de collecte is enorm
belangrijk voor het Nationaal MS Fonds.
Met de opbrengst van de collecte wordt
onder andere onderzoek naar betere
behandelingen en een betere kwaliteit van
leven voor mensen met MS gefinancierd.
Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen,
MS staat immers ook niet stil. Helpt u mee?
Word collectant.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122
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Parkietjes
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
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Bza hhhulp voor 1 x 4 uur in de week.
Werk netjes & goed.
Voor info bel gerust even 0647143678.
Bza j. dame 16 jaar om op te passen.
Tijden in overleg.
Huisdieren aanwezig is geen probleem.
0610844593.

Hierbij wil ik de mensen die mij een kaart, bloemen,
chocolade etc. gestuurd hebben tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en tijdens mijn revalidatie heel
hartelijk bedanken. Lief dat zoveel mensen met je
mee leven, dat doet je goed.
Nogmaals mijn dank.
Ann Loffeld

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
Na een telefoontje of appje kom ik ze bij u ophalen
0628449019
Nieuwe oogst Heide Honing van de veluwse heide,
SNEL AANNEMERS
V.O.F.
potjes van 450 gram. Er is ook nog zomer honing en

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen

Linde honing, op de van Arckelweg 40.

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

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* RENOVATIE
* ONDERHOUD
UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag)
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL 

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 29 OKTOBER
VÓÓR 19.00 UUR
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Renswoude

