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Collectevergunningen

Gemeentenieuws (2 december 2020)
‘Geduld, begrip en flexibiliteit’

December is voor mij meestal een mooie feestmaand waar ik echt naar uitkijk. Ik ben een fan
van Sinterklaas. Kan erg genieten van de lange avonden en het vooruitzicht van het Kerstfeest.
Dit jaar is alles anders. Sinterklaas mocht ik - geheel coronaproof - voorzien van heel veel leuke
tekeningen uit Renswoude omdat hij zijn intocht aanpaste en nu niet zoals anders in
Renswoude onthaald kon worden. Gelukkig heeft hij wel alternatieve manieren gevonden om
de kinderen te verrassen en zijn we allemaal aan het kleuren, plakken en bakken geslagen.
Ook voor het vieren van het Kerstfeest zullen we ons moeten aanpassen. Misschien is dit wel
het jaar dat we ons meer dan anders getroost weten door de komst van dat mooie Kindje dat
in alle eenvoud bij ons kwam.
En na kerst volgt Oud en Nieuw met het vuurwerkverbod. Al deze aanpassingen komen boven
op de aanpassingen die van ons als Renswoudse samenleving al gevraagd worden (het
afstand houden, handen wassen, minder mensen ontmoeten, weinig tot geen verenigingsleven,
de quarantaines etc.)
Bij mij rijst de vraag hoeveel veerkracht we met elkaar kunnen opbrengen. De een is er vrij
nuchter onder en kan het wel waarderen dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken. Bij een
ander zie ik dat de rek er uit is. Jongeren balen ervan dat zij enorm beperkt worden in hun
mogelijkheden. Wat zou ik graag een goed antwoord hebben op deze behoefte! Perspectief
bieden. De berichten dat er komend voorjaar gevaccineerd kan
worden bieden op de langere termijn een mooi perspectief. Helaas
heb ik nog geen mooi doorkijkje voor deze decembermaand. Voor nu
vraag ik u en jou om geduld, begrip en flexibiliteit.
Met mijn collega’s in onze regio onderzoek ik aan welke ruimte en
lichtpuntjes we kunnen bijdragen. We hebben het over het wel of niet
toestaan van carbid schieten en alternatieve oud-en-nieuw vieringen
en welke voorwaarden daarbij passen. Op het moment dat ik dit
schrijf zijn we er nog niet helemaal uit. Meer dan ooit volgen we de
maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en willen we niet de
aanleiding zijn voor nog meer onrust en ontevredenheid. Maar ja..
ook van ons als bestuurders wordt een groot beroep gedaan op ons
geduld, begrip en flexibiliteit.
Zullen we dat samen doen? Met een koel hoofd en een warm hart!
Hartelijke groet,
uw burgemeester, Petra Doornenbal
Renswoude, 2 december 2020
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Bereikbaarheid gemeente
29/11-5/12/2020
Kerk in Actie
In verband met de maatregelen rond het
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
coronavirus is de bereikbaarheid van de
gemeente aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We 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 / 0318-578155 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.
Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis
De vergaderingen kunnen via onze website nog steeds live gevolgd worden. U was gewend dat
dit alleen met geluid kon, maar de digitale vergaderingen zullen met beeld en geluid te volgen
zijn. Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers of andere
betrokkenen of belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu uiteraard
niet het geval. Wij zullen zoveel mogelijk de betrokkenen persoonlijk benaderen om hun reactie
schriftelijk in te laten sturen. Indien u niet benaderd bent, maar u wilt toch meepraten, dan kunt
u zich melden bij de griffier, de heer M.H.T. Jansen via m.jansen@renswoude.nl.
Renswoude, 2 december 2020
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Vergadering gemeenteraad 8 december 2020
Op dinsdag 8 december a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering
vangt aan om 19.30 uur en kan, zoals hierboven beschreven, digitaal gevolgd worden.
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
Vaststelling verslagen en besluitenlijsten van de Begrotingsraad op 27 oktober
2020 en de openbare vergadering op 3 november 2020
5. Ingekomen stukken en mededelingen

Hamerstukken
6. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2021
7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
rioolrecht 2021
8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2021
9. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2021
10. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van
leges 2021 en de bijbehorende tarieventabel
11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging betreffende het doen
van uitgaven ten laste van reserves 2020
12. Raadsvoorstel tot vaststelling en wijziging van minimaregelingen
Debatstukken
13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Onroerende Zaak Belasting
2021
14. Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2021
15. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2020
16. Presentatie en bespreking raadsvoorstel GRP 2021-2028
17. Sluiting
Raadscommissievergadering 15 december 2020
De concept-agenda voor de komende raadscommissievergadering van 15 december
a.s. is door de agendacommissie nog niet vastgesteld. Omdat er geen Heraut meer
uitkomt vóór die vergadering, wordt u verzocht de website van de gemeente in de
gaten te houden voor berichtgeving over het doorgaan van deze vergadering en over
de agendapunten.
Renswoude, 2 december 2020
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Brexit en omwisselen rijbewijs Verenigd Koninkrijk
Rijbewijshouders met een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk die ingeschreven staan
in Nederland, hebben tot 31 december 2020 de tijd om het rijbewijs om te wisselen
volgens de nu geldende regels. Dit betekent dat het rijbewijs uit het Verenigd
Koninkrijk tot 31 december 2020 gezien wordt als een EU-rijbewijs.
Na 31 december 2020 is de overgangsfase voorbij en gelden andere voorwaarden om
het rijbewijs om te wisselen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan geen EU-land meer is.
Code 95
Voor beroepschauffeurs met een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk geldt dat zij na
31 december 2020 geen code 95 meer bij kunnen laten schrijven op het Nederlandse
rijbewijs. Code 95 vanuit het Verenigd Koninkrijk is dan niet meer geldig.

Leeuwerikweide 11 in Renswoude.

Vrije Sector NIEUWBOUW HOEK GEZINSWONING per direct TE HUUR.
Wilt u deze milieuvriendelijke, prachtige hoekwoning met 3 slaapkamers, luxe keuken,
2 toiletten en ruime tuin huren? Stuur dan z.s.m. een e-mail naar
M.Pott@Renswoude.nl
Vermeld hierin uw naam, geboortedatum en adres plus de naam en geboortedatum
van uw eventuele partner en meeverhuizende kinderen. Verder vragen wij u uw totaal
gezamenlijk inkomen 2019 op te geven, zoals vermeld op de inkomensverklaring 2019
van de belastingdienst (gratis te downloaden via de site van de belastingdienst). Het
is noodzakelijk een gezamenlijk inkomen van minstens € 39.055,00 per jaar te hebben.
De woning kost netto € 950,00 per maand. Er komt € 70,00 per maand bij voor Energie
Prestatie Vergoeding (EPV) en € 2,50 per maand voor glasfonds en onderhoud heg aan
de voorzijde. De EPV maakt dat u in principe geen kosten meer heeft voor energie,
alleen nog voor water. Het is een zogenaamde nul op de meter woning. Via
www.renswoude.nl/verhuur treft u meer informatie over deze mooi afgewerkte en nog
helemaal nieuwe hoekwoning.

Renswoude, 2 december 2020
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Spreekuur huiselijk geweld – Je staat niet alleen!
Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit
je omgeving? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in vertrouwen.
Huiselijk geweld is niet normaal. Het kan iedereen overkomen.
Het spreekuur is voor alle inwoners van Renswoude en de naburige plaatsen. Een
ervaringsdeskundige, Jolanda, staat je te woord. Je kunt met haar over problemen en
zorgen praten en je zorgen uiten al dan niet over de eigen situatie. De gemeente kiest
heel bewust voor een ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met
iemand die in vergelijkbare situaties heeft gezeten een enorme opluchting kan zijn.
Het spreekuur is op vrijdag 4 december van 13.00 tot 15.00 en vrijdag 18 december
van 10.00 uur tot 12.00 uur telefonisch via 06 -160 23 737
Je kunt Jolanda ook mailen: spreekuurhuiselijkgeweld@renswoude.nl
Er wordt geen verslag van het gesprek gemaakt en je hoeft geen persoonsgegevens
achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk en blijft tussen jou en de
ervaringsdeskundige.

Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II Renswoude
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VoorleesExpress Renswoude zoekt vrijwilligers!
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de
taalomgeving thuis. De VoorleesExpress is voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar die
moeite hebben met de (Nederlandse) taal en opgroeien in een taalarme
thuisomgeving.
Wat ga je doen?
Twintig weken lang kom je als vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin. Je introduceert
het voorleesritueel bij het gezin. Ook ga je aan de slag met taalspelletjes en liedjes
zingen. Je geeft de ouders tips om op een speelse manier met de taal en het voorlezen
bezig te zijn. Zo stel je de ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te
stimuleren op hun eigen manier en in hun eigen taal.
Mocht het vanwege maatregelen rondom Corona niet meer mogelijk zijn om bij een
gezin thuis af te spreken, dan is het een pre als je uit de voeten kunt met digitale
middelen.
Training en begeleiding
Naast persoonlijke begeleiding krijg je toegang tot Mijn.VoorleesExpress. Daar kun je
kennis opdoen over interactief voorlezen, meertaligheid en het betrekken van de
ouders bij het voorlezen. Via de VoorleesExpress Vraagbaak kun je advies vragen aan
andere vrijwilligers.
Benieuwd? Neem dan contact op via: 06 - 11645224 of
voorleesexpress@bibliotheekzout.nl
Renswoude, 2 december 2020
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Ontwerp-bestemmingsplan (parapluherziening) parkeren, woningsplitsing en
kamerverhuur
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Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 3 december 2020 gedurende zes
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De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 3 december 2020 gedurende zes weken ter
inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U

wordt verzocht een afspraak te maken met de heer Van Essen om de vergunning in te
zien.
Een ieder kan tot 15 januari 2021 zijn of haar zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar
maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling.
Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 8
3927 ZL Renswoude
Een mondeling zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een
afspraak te hebben gemaakt met de heer J.C. van Essen.
Voor vragen of meer informatie: Jan van Essen (tel: 0318 – 57 81 60/
j.van.essen@renswoude.nl)

Aangevraagde omgevingsvergunningen
1) Dorpsplein 2 en 4: samenvoegen 2 horecaruimten; activiteit bouwen (ingediend op 16
november 2020);
2) Utrechtseweg 3a: plaatsen tijdelijke woonunit; activiteit bouwen (ingediend op 22
november 2020);
3) De Kweek 18: uitbreiden woning; activiteit bouwen (ingediend op 24 november 2020);
4) Dijkje 3: realiseren zwembad; activiteit afwijken bestemmingsplan (ingediend op 25
november 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 Fysiek domein van het
gemeentehuis van Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: 0318 – 57 81 50/ omgevingsvergunning@renswoude.nl

Renswoude, 2 december 2020
Renswoude, 2 december 2020
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DUURZAME ENERGIE IN RENSWOUDE
De rijksoverheid heeft in het Klimaatakkoord
maatregelen en afspraken gezet om de
CO2-uitstoot in Nederland te verminderen.
Een van deze maatregelen is dat we op land
duurzame energie gaan opwekken met zon
en wind. Om dit goed te laten verlopen, is
Nederland onderverdeeld in 30 regio’s.
Al deze regio’s werken aan een Regionale
Energiestrategie (RES).
Renswoude is onderdeel van de Regio
Foodvalley. In dit regionale verband werken
wij met verschillende belanghebbenden
samen aan de energiestrategie voor onze
regio: de RES Regio Foodvalley. In juni
2020 is de Concept-RES vastgesteld,
hierin staan onder andere zoeklocaties
voor energieprojecten. Deze is te zien
op de website van Regio Foodvalley:
www.resfoodvalley.nl.

De opgave is om in 2030 50% duurzame
energie op te wekken en 55% CO2 te
verminderen. In ons coalitieakkoord zijn wij
in Renswoude nog een tikkeltje ambitieuzer:
energieneutraal in 2035. Om dit te bereiken
zullen we dus aan de slag moeten met
verschillende
energiebronnen.
Omdat
volgens het Klimaatakkoord de vergunningen
voor duurzame energieprojecten voor 2025
afgegeven moeten zijn (om de doelstellingen
voor 2030 te behalen), zijn zon- en
windenergie het meest voor de hand liggend.
ZON OF WIND?

Zowel
windmolens
als
zonnevelden
hebben impact op het landschap en op
de omwonenden. Natuurlijk staat hier
duurzame energie tegenover. Daarnaast
kan Renswoude zelfvoorzienend worden
en de inwoners kunnen er financieel van
profiteren.

de heraut
Met het oog op het agrarisch gebied in
Renswoude heeft de gemeenteraad van
Renswoude in 2019 een position paper
geschreven. Hierin spreken zij de voorkeur uit
voor windenergie, boven grote zonnevelden.
De position paper is te lezen op de website
van Renswoude.
WIE ZORGT ER VOOR ONZE DUURZAME ENERGIE?

Er zijn verschillende partijen die aan
de slag kunnen gaan met duurzame
energie. Dit kunnen gemeenten zelf zijn,
burgerinitiatieven of grote commerciële
partijen. In Renswoude houden we onze
duurzame energie het liefst lokaal. De
gemeenteraad van Renswoude heeft
een participatiekader vastgesteld om er
zeker van te zijn dat niet alleen de lasten
maar ook de lusten lokaal zo veel mogelijk
terugvloeien. Door dit kader kunnen onze
inwoners meepraten over oplossingen en
locaties, zo hebben de raadleden en inwoners
van Renswoude meer mogelijkheden voor
inspraak. Het participatiekader stelt ook
vast dat bij duurzame energie 50% of meer
eigendom is van een lokale coöperatie. Dus
inwoners van Renswoude kunnen medeeigenaar worden van een project. Vaak
gebeurt dit via certificaten waarop naar

verwachting een aantrekkelijke rente geldt.
Om een start te maken met lokale energieopwek is in 2019 een oproep gedaan onder
de ondernemers in Renswoude om zelf met
initiatiefvoorstellen te komen. Hieruit is één
initiatief naar voren gekomen: Innowind.
Als gemeente zijn wij niet betrokken bij
dit proces, omdat wij een onafhankelijke
instantie zijn die straks de vergunning voor
een duurzaam energieproject moet toetsen.
REGIONALE RAADPLEGING

Wij realiseren ons dat duurzame energie
een grote invloed heeft op ons landschap
en onze gemeenschap. Daarom willen we
graag weten hoe onze inwoners denken over
duurzame energie, welke wensen u heeft en
op welke manier u betrokken wilt zijn bij het
proces. Daarom wordt er in december een
raadpleging gedaan in heel Renswoude. De
raadpleging gaat dieper in op:
- Hoe u als burger zou kunnen profiteren
en participeren. Welke mogelijkheden
hiervoor zijn.
- Wat kost het de gemeenschap en wat levert
het op.

De raadpleging wordt uitgevoerd vanuit
de gemeente Renswoude in
samenwerking met de Regio
Foodvalley. Vanaf 8 december
kunt u deelnemen. De uitkomst
advocaten
van de raadpleging zal een
van de bronnen zijn die de
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
gemeenteraad gaat gebruiken
om beslissingen te nemen over
Betaalbare deskundigen
duurzame energie.

Heijink & Me ure

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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Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Irene
Bremer: i.bremer@renswoude.nl
of 0631117698.
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VERMOORD OM WIE ZIJ WAREN HERINNERING AAN EEN JOODSE FAMILIE IN
HET DORP RHEDEN
VRIJDAGMIDDAG 16 OKTOBER IS DOOR LEO VAN
GELDERN (88 JAAR) EEN PLAQUETTE ONTHULD
TER NAGEDACHTENIS AAN ZIJN IN DE TWEEDE
WERELDOORLOG VERMOORDE JOODSE VADER, MOEDER
EN ZUS.

Als eerbetoon aan hen is voor Leo een lang
gekoesterde wens in vervulling gegaan: een
blijvende en zichtbare herinnering aan zijn
familie in de vorm van een plaquette met de
namen van zijn ouders en zus en geplaatst
op de zijgevel van zijn geboortehuis aan de
Groenestraat 69 in Rheden. Op dit adres
woonden en werkten zij destijds en hadden
daar een textielwinkel onder de naam

“Magazijn De Magneet”. Nu is er op dit adres
ijszaak “IJsclusief” gehuisvest.
Vader Heiman werd in 1941 van huis
opgehaald en binnen een week vermoord
in vernietigingskamp Mauthausen. In 1943
werden moeder Sophia en dochter Jeanette
(Nettie) uit het onderduikadres in Velp
weggevoerd en na een maand in Auschwitz
vermoord. Vermoedelijk was het gezin
destijds de enige Joodse familie in het dorp
Rheden.
Zoon Leo was in Renswoude ondergedoken
bij de in Rheden geboren Evert Zweers en
Geertruida Hendrika Zweers-Liet. Leo is
in Renswoude blijven wonen tot 1954. Hij
keerde terug naar Rheden om de winkel van
zijn ouders te kunnen herstarten en is in 1955

de heraut
getrouwd met Corrie Bunt uit Renswoude.
Onder de nieuwe naam “Van Geldern Mode”
was hun winkel in Rheden en daarbuiten 35
jaar lang een begrip.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er
zondag 18 oktober een plechtigheid aan
verbonden zou worden met Joodse gebeden
in het bijzijn van ca. 30 genodigden. Door de
recente landelijke coronamaatregelen was
dat helaas niet mogelijk. Uitstel was geen
optie.
Om toch de wens van Leo in vervulling te
laten gaan kon (op de sterfdag van zijn vader)
de plaquette worden onthuld in het bijzijn
van enkele vertrouwelingen. De plaquette
met de namen van zijn ouders en zus is een
blijvende herinnering, op de plaats waar ze
destijds als gezin gelukkige jaren kenden.
Een en ander werd mogelijk gemaakt met de
steun van “IJsclusief”, belangenvereniging
Rhedens
Dorpsbelang,
Ondernemend
Rheden-De Steeg, BIZ Centrum Rheden,
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal,
het comité viering 75 jaar Vrijheid dorp
Rheden, de Liberaal Joodse Gemeente
Gelderland,
Hubo
bouwmarkt
en
particulieren.
Noot: Het boek “Verborgen in Velp” - Nooit
vertelde verhalen over moed, verzet en
onderduikers- bevat een verhaal over het
gezin Van Geldern. Bestelbaar onder ISBN
978 90 81058 2 09 of verkrijgbaar in de
Velpse boekhandels.
Namens het organiserend comité (Marloe en
Gaetano Mammina, Margaret Mogendorff,
Wim van Giessen en Chris van Zwam.
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16 DECEMBER KERSTVIERING PASSAGE
RENSWOUDE

ACTIE
Mora rundvleeskroketten,
frikandellen,
hamburgers of
kaassoufflés

Zalmfilet op of
zonder huid,
kabeljauwfilet of
kabeljauwhaas

3 dozen à 4-20 stuks
combineren mogelijk

pak 130-500 gram

*
G
N
I
T
30% KOR 2.3. 6.9.
19 _

99

23 _

99

*
S
I
T
A
2+1 GR 3.2. 10.
15.

Alle Pickwick
éénkopsthee
of Lekker Fris

27

32 _

19

Coop
roomboter
appeltaart

2 doosjes à 10-20 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

2.18
4.30

48 _

circa 5/6 personen

NG
I
T
R
O
K
50%
4. 2.

1.

99

29

14

Top! van Coop
NoordHollandsche
48+ kaas

romig jong of jong belegen
2 stukken à 500 gram
combineren mogelijk

Mandarijnen

*
S
I
T
A
1+1 GR 13. 13.

2 netten à 1 kilo

IS
1+1 GRA3.T 1.
98

60 _

99

6.80

_

Amstel of
Palm pils

14.99
16.29

9.

99

Coop boerenbrood
tijger of sesam
heel brood

1.09
1.49

6.90

1-.

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 30 november t/m 06 december 2020. Week 49. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

14

Door deze nieuwe vorm van samen komen
is er nu ook voor belangstellende de
mogelijkheid om deze Kerstviering thuis bij
te wonen. Aanvang van deze avond is: 19.45
uur. Hoe kun je deze avond live meekijken
of luisteren? Ga naar de website: PKN
Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen
Kerkdienst aanklikken.
Het Passagebestuur.

NESTKASTJES MEZEN GOED GEBRUIKT!

80

MAX. 4
PER
KLANT

krat 24 flesjes à 250/300 ml

Ondanks de corona maatregelen, kan
Passage de Kerstviering via live stream
door laten gaan. Voor deze Kerstavond
heeft Passage uitgenodigd: Joke Verweerd
zij is schrijfster van verhalen romans en
gedichten. Het thema van deze avond is: ‘’Op
zoek naar nieuw leven’’
Wat zou het mooi zijn als we met elkaar
opnieuw ontroerd zouden kunnen raken en
ons willen laten troosten door het feit dat
God zijn beloften nakomt, dat Hij aanwezig
is onder ons.

Wellicht kunt u zich nog herinneren, dat
Dorpsbelang Renswoude begin dit jaar het
initiatief genomen heeft om nestkastjes voor
kool- en pimpelmezen in te zetten in de strijd
tegen de eikenprocessierups. Er zijn toen
door de medewerkers van zorgboerderij
“de Kleine Weide” met heel veel inzet en
plezier 100 nestkastjes gemaakt en groen
geschilderd.
Medewerkers
van
de
gemeentewerf
hebben die nestkastjes opgehangen op
plaatsen, waar in 2019 overlast was door
de eikenprocessierups. Wij (vrijwilligers
Rob van de Bor, Helmert van Voorthuizen

en Kees Eskes en Rene Sennef van de
gemeente Renswoude) waren heel benieuwd
of de nestkastjes ook daadwerkelijk als
broedplaats gebruikt zouden worden door
de mezen.
Eind oktober – medio november hebben de
vrijwilligers alle nestkastjes schoongemaakt,
zodat de mezen komend voorjaar een
nieuw nest kunnen bouwen in een schoon
nestkastje.
Tijdens de schoonmaakactie bleek dat
in liefst 87% van alle nestkastjes een
mezennest is aangetroffen. 6% van de
kastjes bleek gekraakt en gebruikt door
spechten.
Hiermee zijn onze hoogste verwachtingen
overtroffen. Een prachtig resultaat!
Naast de inzet van nestkastjes zijn de
eikenbomen ook preventief bespoten met
een schimmel en zijn er zgn Feromoonvallen
geplaatst.
Gevolg van deze aanpak: flink minder
overlast door de eikenprocessierups dan in
2019 en aanzienlijk lagere kosten voor de
gemeentewerf. Een prachtig resultaat, waar
iedereen in Renswoude van profiteert.
Nog enkele wetenswaardigheden over de
nestkastjes:
- 6 nestkastjes waren “gekraakt” door
spechten. De vliegopeningen waren door
de krakers flink uitgebikt; er zijn wel 4
(spechten) nesten aangetroffen in die
kastjes.
- 2 nestkastjes waren helaas verdwenen.
- 4 nestkastjes waren beschadigd; deze zijn
hersteld en weer teruggehangen.
We kijken uit naar volgend jaar en hopen op
een minstens zo goed resultaat.
René Sennef (gemeente Renswoude).
Rob van de Bor, Helmert van Voorthuizen en
Kees Eskes (vrijwilligers).
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Dag lieve Anita

Met verdriet hebben wij het bericht ontvangen dat
Anita Wolswinkel-Boekhout
vrouw van onze brandweercollega Martijn, op 38 jarige leeftijd
is overleden.
Wij wensen Martijn, de ouders van Anita en Martijn,
broers, zussen en verdere familie, veel sterkte met het grote verlies.

www.henkschuurman.nl

Namens de vrienden van het Brandweerkorps Renswoude

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

 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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UIT DE PRAKTIJK VAN BUURTGEZINNEN

Zoals u ongetwijfeld al weet, speelt er in
Renswoude ‘iets’ met windmolens. Wij,
hebben gereageerd op de oproep van de
gemeente naar lokale initiatiefnemers die
aan de slag wilden met duurzame energie.

Juist in deze tijd is er behoefte aan
ondersteuning, omdat er veel onzekerheden
zijn in het leven kan je gezin onder spanning
komen te staan. Buurtgezinnen kan daarin
wellicht iets betekenen, wat precies?
Dat kunnen we het best duidelijk maken
met zo maar een reactie uit de praktijk
van een vraag- en steungezin in de regio
Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.

Wij zijn begonnen met een verkenning,
binnen de kaders van de gemeente. Dit
betekent dat we ons focussen op de
mogelijkheden van windenergie, in de buurt
van het zoekgebied wat aangegeven stond
in de concept-RES. Om de mogelijkheden
breder te verkennen, hebben we hiervoor
naar heel Renswoude Zuid gekeken.
Op dit moment wordt geprobeerd om op
alle locaties in Renswoude Zuid waar een
windmolen geplaatst zou kunnen worden
een intentieovereenkomst te sluiten met
de grondeigenaar. Hiermee willen wij
voorkomen dat grote commerciële partijen
deze grondposities innemen en een
vergunning aanvragen.
We weten nog niet precies om hoeveel
windmolens het gaat, maar voor een
rendabel project zijn 2 windmolens het
minimum. Bijvoorbeeld een waterstof
producerende windmolen en een normale,
zodat we ook huishoudens van schoon
gas kunnen voorzien, of zodat tractoren/
vrachtwagens op groen gas kunnen rijden.
Maar voordat het allemaal zo ver is, gaan
we uiteraard nog met u in gesprek. Op korte
termijn gaan we bijeenkomsten inplannen
zodat u ook uw mening en wensen kan delen.
Ook kunt u meedenken over de mogelijke
locaties. Heeft u wellicht nu al vragen? Dan
kunt u contact opnemen met Kees Bos:
0651375494.

“Ik kan nog steeds niet geloven, dat jullie
dit voor ons willen doen, zo lief, een paar
maanden geleden kenden we elkaar
helemaal niet.” Dit is een uitspraak van een
moeder die door omstandigheden haar
handen vol heeft met de zorg voor het gezin.
Wekelijks gaan haar twee kleine kinderen
een hele dag naar het steungezin. Ze is zo
blij met de hulp - hierdoor houdt ze allemaal
net vol - dat ze ook bang is deze weer kwijt
te raken.
“Is het echt niet te zwaar voor je die twee
kleintjes over de vloer?”. De steunmoeder
probeert haar gerust te stellen: “Weet je wel
hoe wij genieten van jouw kinderen? Onze
dochter weet niet hoe snel ze van school
naar huis moet komen als ze er zijn. Ze is
altijd maar alleen - als enig kind - en vindt
het heerlijk om de grote zus te zijn.”
Ze is geen echte zus maar een ‘leen-zus’,
bedenken de moeders vervolgens samen.
Zou je ook wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken of geven, meld je dan aan op
www.buurtgezinnen.nl of maak een afspraak
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
met de coördinator Constanja de Vries
0650208462:
“Iedere keer merk ik weer dat Buurtgezinnen
geen eenrichtingsverkeer is. Steun krijgen is
heel fijn, maar steun geven ook!”
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VAN DE BIEB:
De bieb is open op dinsdagmiddag van 14.00
tot 17.00 u, of woensdagen van 14-20 uur,
(de avond openstelling is verplaatst) en op
vrijdagmiddag van 14.00-17.00 u.
EERSTE UUR: SPECIAAL UUR VOOR KWETSBARE EN/
OF OUDERE LEDEN

Als Bibliotheek Z-O-U-T willen wij kwetsbare
leden graag helpen in de zorona-tijd door
onze vestigingen op specifieke tijdstippen
alleen voor hen open te stellen. Daarom 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.
We delen op meerdere plekken huisvesting
met anderen. Dit betekent dat we samen
afspraken maken over onder andere
bezoekersaantallen
en
openingstijden.
Hierdoor kunnen wijzigingen optreden.
Zodra dat het geval is, melden we dit.
Voorlopig mag u nog steeds het dubbele
aantal
materialen
voor
de
dubble
uitleningstijd lenen!

18

EEN NIEUWE APP: TIJDSCHRIFTENBIEB

Lees tijdschriften op je telefoon of tablet.
Van AutoWeek tot Yoga Magazine. De app
is gratis als u lid bent van de Bibliotheek!
Welke tijdschriften vindt u allemaal in deze
app? World of Culture, Ariadne at Home,
AutoWeek, De Wereld van Wandelen, Eigen
Huis & Interieur, Flair, Happinez, Happi.kidz,
Margriet, Nouveau, Psychologie Magazine,
Steden!, Story, Viva, Vrij Nederland en Yoga
Magazine
DE VOORLEESEXPRES

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-OU-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.
STOELYOGA 9 DECEMBER

Tijdens de Zoute Inval op woensdagochtend
9 december, van 10 tot 12 uur in de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Renswoude,
verzorgt
Liesbeth
Faber
een
gratis
kennismakingsworkshop stoelyoga. Liesbeth
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gaat kort in op wat yoga is. Daarna gaan we
zelf aan de slag met eenvoudige staande en
zittende oefeningen. Iedereen kan meedoen.
Uiteraard met invachtneming van de
voorschriften van het RIVM rondom corona.
Geïnteresseerd? Meld je dan aan per mail:
renswoude@bibliotheekzout.nl, per telefoon:
0318-575151 of aan de balie van de Bibliotheek.
23 DECEMBER VOORLEZEN VOOR JONGE KINDEREN

De bibliotheek gaat weer voorlezen op
woensdagmiddag, voor kinderen tussen de
2 en 6 jaar oud. Ouders mogen erbij blijven
met mondkapje op. En op gepaste afstand
van elkaar.
Woensdag 23 december om 15.30 uur.
beginnen we met een bijzondere Voorleesbijeenkomst. Dan gaat juf Timmer met Het
Vertelkastje, uit het boek: “We hebben er een
geitje bij”, voorlezen.
Op de kinderboerderij is een nieuwe
bewoner geboren. Voor Mik het babygeitje
heeft gevonden moet hij langs alle andere
kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen
manier uiting geven aan hun blijdschap over
de geboorte van het nieuwe geitje.
Graag aanmelden via mail of in de bieb i.v.m.
de beperkte mogelijkheden wegens corona.

BOEK AAN HUIS

Mochten er mensen zijn die nog niet naar
openbare ruimtes als de bibliotheek kunnen
of willen komen, laat het ons weten, daar
brengen wij uw boeken.
Bel de bibliotheek: 0318 575151 of mail
renswoude@bibliotheekzout.nl
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 .
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:

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 o.l.v.
M. van Voorthuizen. I.v.m. de Corona
maatregelen kan dit alleen in een hele kleine
groep, en 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 euro voor koffie of thee.
Aanmelden bij Riet via 06-41694308 of
rietensteef@gmail.com

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

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)
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GLAZEN
SCHUIFWANDEN

monebeijer.nl

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

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

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

NIJBORGSchroevendraaier set 6-delig
(C2150 60 PH 06)
RIJG
Voor maar € 19,50 excl. BTW

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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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REACTIE DORPSBELANG RENSWOUDE OP
ANTWOORDEN HUURVERHOGINGEN
Vragen Dorpsbelang Renswoude gesteld in
de vergadering van de gemeenteraad d.d.
29 september 2020.
1. WAAROM AFGEWEKEN VAN UITGANGSPUNT RAAD
(ALLEEN INFLATIECORRECTIE VAN 2,6%); IN DE
BRIEF STAAT DAT HUURVERHOGING NOOIT MEER
DAN 3% IS, TERWIJL ER OOK HUURVERHOGINGEN
VAN 4,6% VOORKOMEN. WAAROM DAN TOCH MEER
DAN 3%?
2. 
WAAROM OP DE UITERSTE BOVENGRENS GAAN
ZITTEN BIJ SCHEEFHUURDERS?
3. 
WELK BELEID LIGT AAN DEZE FORSE
HUURVERHOGINGEN TEN GRONDSLAG?
4. WAAROM BIJ EXTRA HUURVERHOGING, WAARBIJ
RELATIE WORDT GELEGD TUSSEN DE HUIDIGE
HUUR EN HET AANTAL WWS-PUNTEN, GEEN
TOELICHTING IN DE BRIEF AAN DE HUURDERS?
5. 
WAAROM GEEN REKENING GEHOUDEN MET
CORONA?

2020 is. Individuele woningen waarvan de
huur lager is dan 65% van de maximaal te
vragen huur op grond van de WWS-punten
hebben een huurverhoging gekregen van
2,6% met een opslag van respectievelijk
0,4% (50-60%) of 1% (<50%). De totale
huurverhoging komt dan voor die woningen
op 3% of 3,60% hetgeen eveneens conform
de gestelde kaders is.

1. ANTWOORD COLLEGE:

Er is niet afgeweken van de door de
gemeenteraad
vastgestelde
kaders.
De
doorberekende
huurverhogingen
zijn gebaseerd op het geamendeerde
raadsbesluit van 2 maart 2020. Hierbij is
onder punt 1b het volgende weergegeven:
-kwaliteitsverhouding op basis van het
WWS daartoe aanleiding geeft, er een
opslagpercentage van maximaal 1%
bovenop het Voor alle woningen, van
huurders die behoren tot de laagste
inkomensgroep, is de huurverhoging
gemiddeld 2,57 % hetgeen conform het
geamendeerde raadsbesluit van 2 maart
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gerechtvaardigd door uitstekend onderhoud
of omdat mensen wat meer verdienen
omdat zij met zijn tweeën werken. Soms
zijn mensen niet in de gelegenheid geweest
om uiteenlopende reden hebben zij geen
huis kunnen kopen. Het is teleurstellend dat
het college hier geen rekening mee heeft
gehouden.
3. ANTWOORD COLLEGE:

Reactie Dorpsbelang Renswoude:
Het systeem van WWS punten vinden wij
achterhaald. Een lengte van een aanrecht
van 1 tot 2 meter geeft al vier punten en dat
al 45 jaar lang. Dit systeem is niet met zijn
tijd meegegaan en wij vinden het tijd voor
een eerlijker systeem. Bijvoorbeeld een
huur gekoppeld aan het inkomen. Gaat het
loon omhoog dan ook de huur. Is dit wettelijk
niet mogelijk dan verzoeken wij het college
alleen het inflatiecijfer als huurverhoging
toe te passen.
2. ANTWOORD COLLEGE:

Het college gaf de volgende antwoorden
college: in cursief onze reactie hierop.

de heraut

Voor de categorie ‘ scheefwoners’ bedroeg
de huurverhoging 4.6%. Dit is conform
het besluit 1c van het geamendeerde
raadsbesluit van 2 maart 2020. Voor de hoge
inkomensgroep wordt het opslagpercentage
gemaximeerd tot 2% bovenop de jaarlijkse
inflatie per zelfstandige huurwoning.
Reactie Dorpsbelang Renswoude:
De interpretatie van het geamendeerd
raadsbesluit door het college is ons
inziens verkeerd. Hier staat gemaximeerd.
Dat wil zeggen, dit is het plafond. Onze
teleurstelling is groot vanwege de enorme
huurverhoging in euro’s. Dertig euro op
maandbasis en 360 euro op jaarbasis. Hier
was wat meer bescheidenheid op zijn plaats
geweest wat zo’n enorme verhoging is niet

Het geamendeerde raadsbesluit van 2
maart 2020 ligt hieraan ter grondslag.
Reactie Dorpsbelang Renswoude:
Dit is geen beleid maar een kader. Onze indruk
is om de huren in gezwind tempo richting de
liberalisatie grens te stuwen. Het college dan
geen rekening met het ‘verplicht passend
toewijzen van sociale huurwoningen’ tot
een bepaalde inkomensgrens. Voorbeeld:
Twee inkomens net onder de grens van
€ 31.550 komen niet in aanmerking voor
een woning op bijvoorbeeld Dickerijst of
Kastanjelaan terwijl zij dat wel willen. Door
voortdurende huurstijgingen die hoger
zijn dan het inflatiepercentage ontstaat er
uiteindelijk te weinig spreiding in aanbod
sociale huurwoningen (m.n. woningen met
een huurprijs tot 619 euro).
4 ANTWOORD COLLEGE:

Onderstaande alinea was opgenomen in de
brief aan de huurders:
Woningwaarderingstelsel: Ook dit jaar
wordt bij de huurverhoging rekening
gehouden met de kwaliteit van de woning
volgens het woningwaarderingstelsel. Elk
onderdeel van de woning, zoals oppervlakte
en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld
leveren de punten een maximale huurprijs
op. Het percentage van huurverhoging is
afhankelijk van het totaal aantal punten.

Het puntenoverzicht van uw woning is als
bijlage toegevoegd aan deze brief voor de
bewoner een specificatie van de punten
WWS opgenomen aan de hand waarvan
de huurder kan controleren of van de juiste
gegevens is uitgegaan.
Reactie Dorpsbelang Renswoude:
Het is voor de gemiddelde huurder
niet te begrijpen dat een puntenaantal
van bijvoorbeeld 187 punten een extra
huurverhoging rechtvaardigt van 0,4%. Ook
uit het voorstel gericht aan de huurder is dit
niet te halen.
5. ANTWOORD COLLEGE:

In het geamendeerde raadsbesluit is geen
kader opgenomen die de mogelijkheid biedt.
Reactie Dorpsbelang Renswoude:
Het college is een zelfstandig beslisorgaan
wat binnen de kaders de procentuele
huurverhoging mag vaststellen. Indien het
college volgend jaar bijvoorbeeld besluit
1% huurverhoging toe te passen voor alle
huurwoningen past dit uitstekend binnen de
kaders.

Wij doen het dringende oproep aan het
college om volgend jaar een redelijke en
aanvaardbare huurverhoging toe te passen
en NIET de maximale percentages te heffen.
Met vriendelijke groet,
Fractie Dorpsbelang Renswoude
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RUIM 1.500 EURO VOOR CORONAPROOF
CONCERT

MUZIKALE WINTERWANDELING
UITGESTELD NAAR 2021

Harmonievereniging Ons Genoegen uit
Renswoude heeft ruim 1.500 euro ontvangen
van de Rabobank. De muziekvereniging
kreeg dat bedrag, omdat het meedeed
aan de actie Rabo ClubSupport. Iedereen
met een Rabobank-rekening kon stemmen
uitdelen aan verenigingen en iedere
stem leverde geld op voor de betreffende
vereniging. Om te stemmen, moest elke
rekeninghouder wel eerst lid worden van de
Rabobank. Ons Genoegen dankt alle mensen
die op Ons Genoegen gestemd hebben. Ook
dankt de vereniging de Rabobank voor haar
financiële bijdrage. Ons Genoegen gaat het
geld gebruiken voor de organisatie van een
coronaproof concert.

De muzikale winterwandeling in Renswoude
is inmiddels een traditie geworden. Jong en
oud wandelden in de afgelopen jaren mee
door het kasteelbos waar het kerstverhaal,
muziek, zang en verlichte bospaden een
sfeervol decor vormden. Door COVID-19
kan de muzikale winterwandeling dit jaar
helaas niet plaatsvinden. Daarom wordt dit
evenement uitgesteld naar 2021.

KERST IN DE KOEPEL

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122

24 december is het weer Kerstavond.
Normaal vindt er op deze avond een
Volkskerstzang plaats met heel Renswoude.
Helaas is dat dit jaar wegens de nieuwe
coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom
komen de evangelisatiecommissie en
de singincommissie met een alternatief:
Kerst in de Koepel. Deze avond zal in het
teken staan van muziek, interactie met
de gemeente en een kerstboodschap. De
kerstboodschap zal worden verzorgd door
Ds. R.Z. Scheltens-Ritzema. Kerst in de
Koepel vindt plaats om 20:00 en is te volgen
via www.hervormdrenswoude.nl. Tijdens
deze avond is er de gelegenheid om liederen
op te geven die dan live gespeeld zullen
worden. Dit kunt u nu al doen door een mail
te sturen naar singinrenswoude@gmail.
com. Meer informatie over het opgeven van
liederen, is te vinden op de website: www.
hervormdrenswoude.nl/kerstindekoepel

Voor meer informatie is de organisatie
bereikbaar via winterwandelingrenswoude@
gmail.com. We wensen iedereen veel
gezondheid en alvast een goed uiteinde van
dit jaar. Hopelijk tot volgend jaar!
Promotiecommissie en Evangelisatie
Commissie Renswoude

KRINGLOOPWINKEL RENSWOUDE
Kringloopwinkel
Renswoude
aan
de
Kastanje laan 2a heeft o.a. kerstartikelen,
kunstkerstbomen, kerstkransen en opge
maakte kerststukjes. Deze zijn verkrijgbaar
in onze showroom.
Vanaf donderdag t/m zaterdag 5 dec, bij
aankoop vanaf 10 euro voor ieder kind een
cadeautje van Sinterklaas.
De opbrengst is voor de koepelkerk te
Renswoude. I.v.m. Corona gelden er hygiëne
maatregelen zoals mandje verplicht, houd
afstand, handen desinfecteren en max
aantal personen.
Openingstijden:
Dinsdag t/m Donderdag 14:00 t/m 17:00
Vrijdag 10:00 t/m 18:00
Zaterdag 10:00 t/m 12:00
Informatie: 06-51970068 A.A. van Rinsum
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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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Te koop: Elektrische damesfiets Multicyle Mature,
maat 53, gebruikt, ziet eruit als nieuw,
8 versnellingen. Tel/ app: 06 36436240
Verloren: een gouden schakelarmband met een klein
gouden hartje met daarop gegraveerd 14-07-2009
en de initialen JJ. Tel.: 0620494796
Wilt u rust ritme en regelmaat mbt de huishoud
klussen en heeft u een druk gehaast gevoel....!
Kom ik u graag 1 x p. week 4 uur help om alles
heerlijk schoon en fris te maken.
Bel; 0647143689.
Wilt u even weg kunnen of met een gerust hart
even buiten de deur? Dat kan, bel mij en ik pas op
uw kinderen en/of huisdieren.
Ben 16 en hou van gezelligheid met humor!
Info voor de tijden: 0610844593.

SNEL AANNEMERS V.O.F.

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

Bied zich aan: Jongeman om bijv. het blad te
verwijderen in en om woning/erf/bedrijf.
in:
Auto’s wassenGespecialiseerd
etc. Bel of app 0636454250.

Wegens overcompleet een MEDION AKOYA S
17403,laptop. met 17,3 inch scherm.
Nieuwwaarde €799,- incl. muis.
Nog geheel nieuw, niet gebruikt.
Tegen elk aannemelijk bod.
Tel; 0623998299.
Te koop: Goed werkende Daisy speler, dit is een
apparaat waarmee kinderen of volwassenen met
een leesbeperking, slechtziend, dyslectici of mensen
met een hersenaandoening kunnen lezen (gesproken
boek). Vraagprijs €30,Suske en Wiske stripboeken (16 stuks in één koop)
prijs n.o.t.k.
Asterix en Obelix stripboeken (10 stuks in één koop)
prijs n.o.t.k.
Info ná 18.30 uur > 0318-572930
Dagboek “Een handvol koren”
Het is een dagboekje voor jong en oud met elke dag
2 overdenkingen. Het boekje is te koop voor € 12,50.
Evelien Donkelaar
Kastanjelaan 7, Tel. 06-31526408

* NIEUWBOUW
4 Eetkamerstoelen
i.z.g.s. Ecru met gecapponeerde
rugleuning. Vr.prijs €100,- tel. 572570
* VERBOUW

Familie van de Fliert wil iedereen ontzettend
* RENOVATIE
bedanken die een bijdrage heeft gegeven voor de
Wilgenhoeve! Zie Wilgenhoevewonen.nl

* 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 10 DECEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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