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Gemeentenieuws 7 april 2021
Bereikbaarheid gemeente

Collectevergunningen
04-04 t/m 10-04 Fonds Gehandicaptensport
11-04 t/m 17-04 Hartstichting
18-04 t/m 24-04 Nationaal Fonds Kinderhulp

In verband met de maatregelen rond
het coronavirus is de bereikbaarheid
van de gemeente aangepast. Onze
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
medewerkers werken zoveel
mogelijk 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 / 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.
Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis
De vergaderingen kunnen via onze website (www.renswoude.nl) live gevolgd worden,
zowel d.m.v. geluid als beeld. 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, 7 april 2021
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Blik op de toekomst.
Het is nu drie jaar geleden dat de bevolking van Renswoude zorg
droeg voor een nieuwe politieke situatie. In de pers werd vermeld:
oppositie wordt coalitie. Het is altijd een uitdaging voor het college en
de raad om alle verwachtingen waar te maken, maar wanneer we
terugkijken is er zeker veel gerealiseerd zoals een nieuwe
brandweerkazerne, de start van een nieuw gemeentehuis en de
invulling van Het Dorpshart. Ook dit laatste jaar zetten we in op
uitvoering of beleid van wat nog komen gaat. Waaronder fundamentele
zaken zoals de toekomstvisie op de ontwikkeling van de gemeente en
de antwoorden op de klimaatproblematiek.
Terugkijken is altijd makkelijker, we tellen onze zegeningen en maken
excuses voor onze fouten. Vooruitkijken vraagt moed, vertrouwen en een besef dat we vorm
aan een wereld voor onze (klein)kinderen moeten geven. De vraagstukken rondom
woningbouw, klimaat, natuur en landbouw vereisen een gedegen discussie met erkenning van
ieders waarde. Ik ben trots op onze wethouder Sander van ‘t Foort, die met al zijn kennis en
kunde vorm probeert te geven aan een toekomstig klimaatbeleid voor onder andere
Renswoude. Met de erkenning voor ieders mening word ik getroffen door de soms persoonlijke
toon van het commentaar en de communicatie via pamfletten. De discussie over de toekomst
vraagt om serieuze aandacht en debat.
Naast mijn wethouderschap ben ik één dag in de week als vrijwilliger werkzaam bij Special Arts
(www.specialarts.nl). Een stichting die zich inzet voor het bevorderen van kunst voor mensen
met een beperking. Met tal van projecten op het gebied van toneel, poëzie en schilderkunst
proberen we meer aandacht te verkrijgen voor deze mensen in onze samenleving. Deze
inclusie willen we ook in onze gemeente en soms worden we ermee geconfronteerd dat ook
mensen met een andere cultuur en achtergrond een plek in onze samenleving behoeven. Ook
wordt de komende tijd extra inzet gevraagd voor statushouders. We zoeken naar een aanpak
die recht doet aan alle discussies die samenhangen met deze delicate situatie. Van ons wordt
gevraagd dat we een plek vinden voor deze mensen en bijdragen aan hun inburgering.
Binnenkort is het mei, met op 4 mei Dodenherdenking. Voor mij is het dan belangrijk een
gedachte te hebben die recht doet aan het herdenken. Ik denk dan aan mijn pleegmoeder die in
de Tweede Wereldoorlog bij de voordeur drie Duitsers tegenhield met op slechts tien meter
afstand een drietal ondergedoken Joodse mensen in haar huis. Dit diep doordenkende, geeft
mij dan het gevoel dat ik op 5 mei oprecht onze vrijheid kan vieren!
Arnout Wijs
Wethouder Sociaal Domein

Renswoude, 7 april 2021
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Besluitenlijst gemeenteraad 30 maart 2021
Agendapunt

Voorstel

Besluit

2

Vaststelling agenda

Ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststelling verslag en besluitenlijst
raadsvergadering 16 februari 2021
Ingekomen stukken en mededelingen

Verslag en besluitenlijst ongewijzigd
vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.

Raadsvoorstel inzake lidmaatschap AVU
Werkgeversvereniging WSGO
Raadsvoorstel inzake uittreding gemeente
Vijfheerenlanden uit de GR AVU
Raadsvoorstel inzake Ontwerpbegroting 2022
AVU
Raadsvoorstel inzake de vaststelling van de
Verordening Schuldhulpverlening
Raadsvoorstel inzake het aangaan van een
centrumregeling meten en monitoren
afvalwaterketen en grondwater Vallei en
Veluwe
Raadsvoorstel inzake de vaststelling van de
Doelgroepenverordening Renswoude
Raadsvoorstel inzake de benoeming van twee
leden van de rekenkamercommissie Vallei en
Veluwerand
Motie vreemd aan de orde van de dag,
ingediend door de ChristenUnie, inzake
realisatie woningen voor senioren op het
terrein van de voormalige Borgwalschool

Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
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11
12
12a

Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.

•

Oud papier wordt op zaterdag 24 april 2021 ingezameld i.p.v. dinsdag 27 april.

Wilt u het oud papier vóór 7.30 uur aan de weg zetten? Het kan zijn dat de vuilniswagen
op een ander tijdstip langsrijdt dan u gewend bent.

Ingekomen aanvragen 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 aanvragen zijn
ingediend:
▪ Collectevergunning (doorlopend) voor het huis-aan-huis collecteren voor Diabetes
Fonds van 31 oktober t/m 6 november 2021 (ontvangen op 25 maart 2021).
Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl

Motie M21-003 ingetrokken.

Vergadering raadscommissie 20 april 2021
Op dinsdag 20 april a.s. vergadert de raadscommissie. Deze openbare vergadering
vangt aan om 19.30 uur en kan, zoals hiervoor beschreven, digitaal gevolgd worden. De
agenda ziet er als volgt uit:
Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 9 maart 2021
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Bespreking voorontwerp-bestemmingsplan Beekweide II
6. Begroting 2022-2025 inzake gemeenschappelijke regeling regio Foodvalley
7. Voorstel inzake omgevingsaanvraag 12 appartementen Kastanjelaan 2A
8. Voorstel inzake ontwerp- en bestemmingsplan Biesbosserweg 19
9. Bespreking consultatienotitie ruimtelijke trajecten
10. Rondvraag
11. Sluiting
Renswoude, 7 april 2021
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Vervangende ophaaldag i.v.m. Koningsdag
Op dinsdag 27 april 2021 (Koningsdag) zamelt ACV geen afval in. In plaats daarvan
komt ACV het afval inzamelen op een vervangende ophaaldag.

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 vergunning is
verleend:
▪ Wijziging DHW- en exploitatievergunning voor Brasserie de Kraai aan het
Dorpsplein 2-4. Betreft uitbreiding van het pand, verruiming van de activiteiten en
wijziging openingstijden (verzonden 19 maart 2021).
Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl

Ingetrokken vergunningen APV en bijzondere wetten
▪ Collectevergunning (doorlopend) voor het huis-aan-huis collecteren voor
Hartstichting van 11 t/m 16 april 2021.
Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl

Renswoude, 7 april 2021
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Aangevraagde omgevingsvergunningen
1) Sportparklaan 2: bouwen veranda en coniferenhaag vervangen door schutting;
activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 19 maart 2021);
2) Emminkhuizerlaan 8: realiseren woning in bestaand monument; activiteiten
‘bouwen’ en ‘veranderen monument’ (ingediend op 23 maart 2021).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit
op is genomen, wordt dit 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 wordt genomen en bekendgemaakt. Om een
aanvraag in te zien, kunt een afspraak maken met de afdeling Fysiek en Sociaal
Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude.
Voor meer informatie: 0318- 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen
1) Sportparklaan 2: plaatsen van een overkapping en coniferenhaag vervangen door
een schutting; activiteit ‘bouwen’; de aanvraag is opnieuw ingediend.
Voor meer informatie: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunningen
2) Dashorsterweg 4: gebruik agrarisch gebouw t.b.v. stalling en opslag; activiteit
‘afwijken bestemmingsplan’.
Voor meer informatie: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Officiële sloophandeling gemeentehuis.
Op woensdag 31 maart was de officiële start van de
sloop van de achterzijde van het gemeentehuis.
Wethouder Teunissen had, in aanwezigheid van het
voltallige college, de eer om als eerste de kraan met
de sloopkogel te bedienen. We hopen dat alles
voorspoedig mag verlopen, zodat er na de
zomervakantie gestart kan worden met de bouw van
het nieuwe gedeelte.

Renswoude, 7 april 2021
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Binnenkort te huur via Huiswaarts.nu
Binnenkort
te huur
via Huiswaarts.nu
Het Woningbedrijf
maakt
kandidaten die graag in aanmerking willen komen voor een
Het
Woningbedrijf
maakt
kandidaten
graag dat
in aanmerking
komenwoningen
voor een te
sociale huurwoning in Renswoude
er die
op attent
binnenkort willen
de volgende
sociale
huurwoning
in Renswoude
er op attent dat binnenkort de volgende woningen te
huur worden
aangeboden
via Huiswaarts.nu:
huur worden aangeboden via Huiswaarts.nu:
• Met voorrang voor kandidaten uit Renswoude:
• Met voorrang voor kandidaten uit Renswoude:
o Dorpsplein 48 – 3-kamer appartement (vanaf 55+), huur € 715,38
o
48 – 31
3-kamer
appartement
(vanaf 55+huur
), huur
€ 715,38
o Dorpsplein
Van Reedeweg
– 4-kamer
eengezinswoning,
€ 673,56
o
Van
Reedeweg
31
–
4-kamer
eengezinswoning,
huur
€
673,56
• Zonder voorrang voor kandidaten uit Renswoude:
• Zonder voorrang voor kandidaten uit Renswoude:
o Scholeksterweide 25, 4-kamer eengezinswoning, huur € 710,43
o Scholeksterweide 25, 4-kamer eengezinswoning, huur € 710,43

Oude dekbedden geen afval door samenwerking!
Oude
dekbedden
geen
door samenwerking!
Het voorjaar
is weer
van afval
start gegaan.
Voor Restore is dit vaak de periode waarop veel
Het
is weer
van start worden.
gegaan. Voor Restore is dit vaak de periode waarop veel
oudevoorjaar
dekbedden
ingezameld
oude dekbedden ingezameld worden.
Omdat er het afgelopen jaar veel volume aan dekbedden binnenkwam, en dit als afval
Omdat
er het
afgelopen
jaar
veelRestore
volumesamen
aan dekbedden
binnenkwam,
en dit als
afval
afgevoerd
moest
worden,
heeft
met leerlingen
van Het Streek
Lyceum
afgevoerd
moest worden,
Restore samen
van Het Streek
Lyceum
in Ede onderzoek
gedaan heeft
naar alternatieven.
Ermet
zijn leerlingen
mooie oplossingen
bedacht.
In
in
Ede
onderzoek
Erde
zijn
mooiebrengen
oplossingen
bedacht.
april
gaat
Restore gedaan
één vannaar
dezealternatieven.
oplossingen in
praktijk
tijdens
een In
april
gaat Restore
van deze
testperiode.
Hierbijéén
hebben
zij uwoplossingen
hulp nodig. in de praktijk brengen tijdens een
testperiode. Hierbij hebben zij uw hulp nodig.
Tot 30 april 2021 roept Restore alle inwoners op hun dekbedden in te leveren in de
Tot
30 april 2021van
roept
Restore
alle inwoners
op hun
in te leveren
in de
textielcontainers
Restore.
Restore
zorgt ervoor
datdekbedden
deze containers
vaker geleegd
textielcontainers
Restore.niet
Restore
zorgtDekbedden
ervoor dat deze
containers
vaker
geleegd
worden, zodat devan
containers
vol raken.
zijn relatief
licht qua
gewicht,
worden,
zodatveel
de containers
vol raken. Dekbedden
zijn relatief
gewicht,
maar hebben
volume. Inniet
samenwerking
met een andere
partij, licht
gaanqua
zij ervoor
maar
hebben
volume. In
samenwerking
met een
anderegerecycled
partij, gaanworden.
zij ervoor
zorgen
dat de veel
ingezamelde
dekbedden
vervolgens
optimaal
zorgen dat de ingezamelde dekbedden vervolgens optimaal gerecycled worden.
Door inlevering van uw oude dekbed zorgen we er samen voor dat deze gerecycled kan
Door
inlevering
van uw
dekbed zorgen
we er samen
voor dat dezeofgerecycled
worden.
Soms wordt
deoude
synthetische
vulling gebruikt
voor slaapzakken
wordt er nakan
worden.
Soms
de synthetische
vulling gebruikt
voor slaapzakken
of uw
wordt
er na
vervezeling
eenwordt
ondervloer
voor vloerbedekking
van gemaakt.
Dus draag
steentje
vervezeling
ondervloer
vloerbedekking
van gemaakt.
Dus draag
bij, en lever een
uw dekbed
voorvoor
30 april
in bij een Restore
textielcontainer
bij uuw
insteentje
de buurt.
bij, en lever uw dekbed voor 30 april in bij een Restore textielcontainer bij u in de buurt.
U kunt de textielcontainers op de volgende plaatsen vinden:
U kunt
de textielcontainers
op de volgende
plaatsen vinden:
- Kastanjelaan
(t.h.v. nummer
2);
-- Kastanjelaan
(t.h.v.
nummer 2);
Vendelier (t.h.v.
de parkeerplaats);
-- Vendelier
(t.h.v. de
parkeerplaats);
Kerkstraat/Taets
van
Amerongenweg (t.h.v. de parkeerplaats).
- Kerkstraat/Taets van Amerongenweg (t.h.v. de parkeerplaats).

Renswoude, 7 april 2021
Renswoude, 7 april 2021
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VISIE CDA OP REGIONALE ENERGIE
STRATEGIE (RES)

www.henkschuurman.nl

Na signalen vanuit de Renswoudse
gemeenschap over de plannen die er zijn in
het kader van de Regionale Energie Strategie
(RES), is het CDA Renswoude van mening dat
de inwoners van Renswoude onvoldoende
zijn betrokken bij het tot stand komen van
de plannen. Ook is de conclusie dat er voor
het plaatsen van twee windmolens op het
grondgebied van Renswoude te weinig
draagvlak is bij direct omwonenden, evenals
bij een groot gedeelte van de inwoners van
Renswoude. Het CDA Renswoude realiseert
zich dat er stappen gezet moeten worden om
Renswoude zoveel mogelijk energieneutraal
te maken. Maar dit moet wel passend zijn
bij de cultuur en omgeving van ons dorp.
Een particulier initiatief om in de toekomst
windmolens te plaatsen op het grondgebied
van Renswoude, zou op de goedkeuring van
het CDA kunnen rekenen, mits er sprake is
van voldoende draagvlak. Als input voor de
RES-Stakeholdersvergadering van 25 maart

jl. heeft het CDA Renswoude aangegeven dat
ze de huidige benoemde opbrengst van 49
GWh uit andere energiebronnen te ambitieus
vindt. Bovendien is het volgens het CDA niet
reëel in verhouding tot de doelstellingen van de
andere (grotere) gemeenten binnen de regio
Foodvalley. Raadslid Leo Verkerk geeft dan
ook aan: “De ambitie van het huidige college is
grootstedelijk en gaat te snel. Het CDA is van
mening dat zorgvuldigheid voor snelheid dient te
gaan, waarbij draagvlak binnen de Renswoudse
gemeenschap belangrijk is”. Het CDA geeft aan
dat de doelstelling van een opbrengst van 20
GWh tot 25 GWh uit nieuwe energiebronnen
een reëler beeld geeft voor Renswoude.
Het CDA verwacht dat dit gerealiseerd kan
worden door te kiezen voor zonnepanelen,
oftewel zon op dak bij bestaande woningen,
industrie, bedrijven en landbouwdaken en als
dubbelfunctie bij biologische- en mogelijk ook
Freiland pluimveehouders.
Heeft u vragen en opmerkingen, spreek dan
gerust raadslid Leo Verkerk aan, via s.verkerk@
renswoude.org.

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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Lekker en gezond van lokale grond!
Kefir: probiotisch en onbewerkt, vaak geschikt
bij lactose- of melkeiwit-allergie!

rderoor
e
A

t

Kefir met fruitsmaak
Kefir-hangop
Diverse smaken vla
Graafstroom kaas
Vlees en kip
Scharreleieren
Honing
Advocaat
Wil je meer weten over Aerderoort boerenzuivel,
kijk dan op onze website:
www.aerderoort-boerenzuivel.nl

Open van wo t/m za
van 10.00 u. tot 16.30 u.

Barneveldsestraat 37 | 3927CB Renswoude | 06-55181390

COLLECTE HARTSTICHTING

HARPISTE REGINA EDERVEEN BIJ PASSAGE

Beste bewoners en collectanten,
Wij, organisatoren van Renswoude, hebben
besloten om de collecte dit jaar in de
Hartweek (12-17 april) in Renswoude niet
door te laten gaan. We kiezen voor de
gezondheid van onze collectanten, maar
ook voor die van u en onszelf. We hebben er
voor gekozen om op andere manieren geld
te verzamelen voor de Hartstichting.

Datum : 21 april a.s.
Locatie: Koepelkerk te Renswoude
Aanvang: 19.00 uur
Livestream: www.hervormdrenswoude.nl

1. We gaan werken met online collectebussen.
U kunt online benadert worden door
een bekende en we hopen dat u dan wilt
doneren.

Een concertvoorstelling die boeit van A tot Z
en die de onverwachte kanten van de harp
laat horen en die ook stof om over na te
denken biedt.
Dit concert is alleen live bij te wonen
voor leden van Passage. Online voor alle
belangstellende.

2. We gaan huis aan huis flyeren in de
Hartweek. Op dit papiertje staat een QRcode waarmee je geld kunt doneren. Je
kunt het bedrag zelf kiezen.
3. Er is 10 april een wandeltocht,
georganiseerd door de Hartstichting.
Deze Hartstocht vertrekt vanuit je eigen
huis. Je kunt verschillende afstanden
lopen en je kunt jezelf laten sponsoren.
Lees op www.hartstocht.nl hoe je hier aan
mee kunt doen. Wil je niet lopen maar wel
sponsoren: onze eigen Wanda Dijkstra
gaat die dag 15 km lopen. Ga naar de site,
zoek haar op bij deelnemers en steun haar
met een bijdrage!
Wij hopen op deze manieren toch een leuk
bedrag bij elkaar te krijgen. We gaan ervoor
om volgend jaar de collecte op de gewone
manier te kunnen organiseren.
Een HARTelijke groet,
Hermien Wolleswinkel, Everarda van Ginkel,
Sandra Scholtus, Wanda Dijkstra
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Op 21 april zal de bekende harpiste Regina
Ederveen met haar harp optreden voor
Passage Renswoude. Zij verzorgt een
harpconcert: Hymne on the harp.

Regina Ederveen behaalde aan het
Utrechts Conservatorium het diploma
Uitvoerend Musicus Harp. Op het OrpheusConcours won Regina de hoofdprijs voor
de beste interpretatie van hedendaagse
kamermuziek. Zij gaf als enige harpiste in
een internationaal samengesteld orkest een
concert in Carnegie Hall, New York. Regina
Ederveen ontving een beurs van het Prins
Bernhard Fonds voor studie op het gebied
van de Keltische harp.
Zij speelt in verschillende ensembles, o.a.
met fluit, orgel, sopraan. Ook werkt ze
samen met een woordkunstenaar waarmee
zij een programma brengt over Vincent van
Gogh alsook een Joods programma. Regina
heeft een uniek concertprogramma over
de roemruchte harpiste Rosa Spier. Regina
Ederveen bespeelt een gouden Lyon&Healypedaalharp en een Dusty Strings celtic harp.
Regina verkoopt meerdere cd’s, o.a. solo of
met fluit, orgel of piano.
Info www.reginaederveen.nl.
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DAANTJE, DE KINDERBURGEMEESTER,
KREEG DE AMBTSKETEN OMGEHANGEN
Het was voor Daantje Kluts woensdag
middag, best een wat plechtig moment.
De 10 jarige Daantje, enige tijd geleden
benoemd tot de 1e kinderburgemeester
van Renswoude, zou haar ambtsketen
omgehangen krijgen. Uiteraard had men
in Renswoude geen ambtsketen voor een
kinderburgemeester maar daaraan heeft
men in korte tijd gewerkt.
Woensdagmiddag was het dan zover en was
het burgemeester Petra Doornenbal die
Daantje de hele fraaie zilveren ambtsketen
om de hals hing.
Voordat het zover was werd er natuurlijk van
gedachten gewisseld over die ambtsketen
van de kinderburgemeester. Burgemeester
Petra Doornenbal was vol lof over die
nieuwe ambtsketen, die ze prachtig vond.
Even dacht ze zelfs dat die ambtsketen nog
fraaier was dan haar eigen ambtsketen.
Bij die plechtige handeling was natuurlijk
ook Kim, de moeder van Daantje aanwezig.
Ook die glunderde op het moment dat die
ambtsketen omgehangen werd. Ook juwelier
Bregje Kruis- van Schaik, de goudsmid die
de ambtsketen had gemaakt was aanwezig,
alsmede wethouder Marieke Teunissen
en Esther Scherrenburg, de begeleidend
ambtenaar van de kinderburgemeester.
Juwelier Bregje Kruis vertelde waaraan
zij gedacht bij het vervaardigen van de
ambtsketen en hoeveel tijd zij erin gestoken
had.
Daantje Kluts zat, zichtbaar verguld, te
kijken met om haar hals die fraaie, hele
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mooie ambtsketen die haar als gegoten zat.
Daantje vertelde ook vol trots dat inmiddels
al heel wat mensen het filmpje over haar
gezien hadden en de reacties die ze
gekregen had waren heel leuk.
Voordat Daantje die ambtsketen om haar
schouders kreeg vertelde burgemeester
Petra Doornenbal hoe het idee om een
ambtsketen te laten maken ontstaan was.
Op een zeker moment ging er van alles
borrelen en heeft wethouder Marieke
Teunissen haar vriendin Bregje Kruis
ingeschakeld, zij is goudsmid.
Uiteraard werd tekst en uitleg gegeven over
het ontwerp en het realiseren van de fraaie
ambtsketen voor de kinderburgemeester.

de heraut
mag ze de brandweerkazerne openen en
is ze gevraagd door Jan Egbert Bos van
Restaurant “de Hof” om zijn vernieuwde
restaurant te openen. Ook mag ze bij
mensen die super lang getrouwd zijn op
visite.

Daantje vindt het wel jammer dat iedereen
middenin de Corona tijd zit. Gelukkig zijn er
nog genoeg andere dingen die te bedenken
zijn om te doen. Dus ik vind het niet erg dat
ik nu minder dingen kan doen omdat er
corona is. Er is genoeg te doen!

Daantje
vindt
burgemeester
Petra
Doornenbal zo’n leuke vrouw! “Ik vind het
heel erg leuk om met haar op pad te gaan!
Ze is heel grappig en heel vriendelijk”, merkt
Daantje op.

De dag na het omhangen van de prachtige
ambtsketen vraag ik Daantje of die
ambtsketen mee naar huis is gegaan. Het
antwoord kan ik haast wel raden. Daantje:
“Die is op het gemeentehuis gebleven. Dat
is wel jammer maar nu moeten opa’s en
oma’s het met de foto doen”. Daantje hoopt
nog veel mooie dingen voor de gemeente te
mogen doen!

Soms vindt ze het best wel spannend maar
ook wel heel leuk om op de voorgrond te
staan. Het helpt haar om makkelijker te
praten met publiek. Ik praat makkelijk omdat
ik altijd mezelf blijf en het maakt mij niet uit
wat anderen van mij vinden, aldus Daantje.

De 1e kinderburgemeester van Renswoude,
Daantje Kluts is 10 jaar oud en zit momenteel
in groep 7 van de basisschool. Het is een
vriendelijke tante, die gezellig praat over van
alles en nog was En dus vraag ik haar of ze
leuke reacties heeft gekregen toen bekend
was dat zij de kinderburgemeester was.
Daantje: “Alleen maar leuke reacties, maar
vooral vragen zoals : wil je zus en zo voor
mij regelen of vragen dat was wel grappig. Ik
kreeg ook vragen of ik iets aan de verlichting
van het zebrapad kon doen maar daarvoor
moet je natuurlijk niet bij mij zijn!”
Vraag ja haar of ze blij is met de ambtsketen
dat reageert ze resoluut en zegt: “Ik vind de
keten echt heel mooi en ik ben er heeeeeel
blij mee. Ik vind het heel lief dat ze dat
gemaakt hebben voor mij en de volgende
kinderburgemeesters”.
Een kinderburgemeester moet natuurlijk
ook representatieve taken vervullen en
dat gaat Daantje ook doen. Binnenkort
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VAN DE BIEB!

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

DE AFHAALBIEB OPEN OP WOENSDAG EN VRIJDAG!
r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

0318 57 44 24

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN
EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Sinds 11 april 1997 bestaat Stichting Dierenambulance Woudenberg en omstreken. Wij staan 24 uur per dag 7 dagen in de week klaar voor
dieren in nood. Het maakt hierbij niet uit of een dier een eigenaar heeft of dat het dier in de natuur leeft, wij zullen voor ieder dier in nood
klaar staan in de regio Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Maarn en Maarsbergen.

Wij hebben dé vrijwilligersbaan voor jou!
Woon je in onze regio, heb je affiniteit met dieren, kun je tegen een
stootje en kun je 1 dag in de 2 weken ons team komen versterken
dan zoeken wij JOU!
Wat bied jij?
- Je bent 18 jaar of ouder
- Je hebt interesse in werken met dieren
- Je bent minimaal 1 dag in de twee weken (het liefst met een
nachtdienst) beschikbaarheid
-Wij zoeken zowel chauffeurs als bijrijders dus een rijbewijs is niet
verplicht
- Je kan uiteindelijk samen met jouw collega een afweging maken
welke zorg een dier nodig heeft
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Wat bieden wij?
- Iedere 6 weken een rooster waarvoor jij je voorkeur kunt doorgeven
wanneer je beschikbaar bent
- Kleding in bruikleen
- Een aantal keer per jaar een gezellige vrijwilligers-vergadering
- 1x per jaar een vrijwilligers uitje
- 2x per jaar naar het Dierenlot congres (super tof!)
Wil je vrijwilliger worden dan ontvangen wij graag van jou een
e-mail met motivatie, in welke regio je woont en jouw telefoonnummer dan nemen wij contact met je op. (Gelieve hiervoor niet te
bellen naar ons noodnummer )
Informatie@dierenambulancewoudenberg.nl

Tot nader bericht (wegens de Coronamaatregelen) is de bibliotheek alleen
geopend voor het afhalen van gereserveerde
boeken en andere materialen. Dit kan vanaf
nu op WOENSDAG EN VRIJDAG tussen 14 en
18. 00 u.
VERRASSINGSTASSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Met uw pasje kunt u 5 dingen reserveren
en ophalen op woensdagen in de
bibliotheek. Maar.. het is ook mogelijk
verrassingspakketten aan te vragen. De
bibliotheekmedewerker stelt dan een tas
met boeken e.d samen rondom bepaald
genre.. Dit kan voor volwassen lezers, voor
jongeren en de jeugd. Of in grote letters. Extra
speciaal is er voor kinderen tot 4 jaar de leuke
Voorleestas, en voor de beginnende lezertjes
is er de Verrassingstas groep 3!
Leest u meer hierover op onze website, waar
u ook een formulier in kunt vullen. Bellen
of mailen mag ook. Onze klantenservice
is dagelijks van 10:00 - 16:00 telefonisch
bereikbaar via 0343-760020. Of mail naar
info@bibliotheekzout.nl
LID WORDEN kan ook nog steeds, u
moet zich hiervoor online opgeven via
ww.bibliotheekzout.nl, u kunt dan pasje en
boeken afhalen op de woensdagen voorlopig.
DE VOORLEESEXPRES VRIJWILLIGERS GEZOCHT

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 Renswoude. 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.
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
Andere activiteiten in de bibliotheek liggen
voorlopig stil.
Wilt u altijd op de hoogte blijven van het
laatste nieuws en de activiteiten van de
Bibliotheek Z-O-U-T? Meld u zich dan h aan
voor de algemene nieuwsbrief en/of de
nieuwsbrieven van educatie of Cultuurhuizen
via onze website.
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
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ANJA DEMOED WINNAAR VAN LEUKE
PUBQUIZ
Zaterdag was het de verjaardag van
Renswoude en bestond 700 jaar. De
festiviteiten die een organisatiecomité in
petto had konden helaas, vanwege corona,
geen doorgang vinden. Maar een super
ingeving van Ilse Beijer, die al pratend met
haar vader, het idee liet ontspruiten een
pubquiz te houden op die 700e verjaardag
is een groot succes geworden. En ja, een
pubquiz komt vanuit de pub of dorpskroeg,
dus vanuit “Bar Gezellig” aan de Dorpsstraat.
Daar waren het burgemeester Petra
Doornenbal en Ilse Beijer die de presentatie,
de vraagstelling en de omlijsting van vragen
voor hun rekening namen.
Tussen 19.00 en 20.00 uur kon men inloggen
op de website www.700jaarrenswoude.nl.
Na 15 minuten waren er 82 deelnemers, om
19.45 uur al 222 en om 20.00 uur zelfs 437

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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deelnemers. Die gingen met elkaar de strijd
aan om de titel en 1 minuut gratis winkelen
bij de Coöp. in Renswoude, beschikbaar
gesteld door Arnold van Beek.
Petra Doornenbal vertelde dat men blij
was om te gast te zijn bij Henk en Duke van
“Bar Gezellig”. Ze wees er op dat velen hun
medewerking hadden gegeven aan deze
pubquiz en dat er hele leuke filmpjes waren
ingestuurd. Ook Ilse werd in het zonnetje
gezet. “Zij kwam op het idee om toch iets
te doen voor het dorp, een pubquiz. Ja,
vorig jaar maart was een groep mensen al
gaan nadenken over wat er rond 700 jaar
Renswoude georganiseerd kon worden.
Jammer dat corona roet in het eten gooide”,
aldus de burgemeester.
Maar er was dan toch nog de pubquiz, toch
even gezellig met velen bezig.
In totaal werden er 25 vragen gesteld waarbij
er velen multiple choice waren en af en toe
zat er ook wel eens een instinker in. Als

Wist u dat wij middels
echografie (bijna) alle
klachten in beeld kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl

de heraut
bijvoorbeeld de vraag hoeveel banden Bert
van Voorthuizen, die onlangs zijn nieuwe
zaak opende aan de Barneveldsestraat,
geplakt zou hebben. En helaas velen stonken
er ook in want in het gevraagde jaar waren
dat er nul.
Ja, er moest soms best wel eens even flink
nagedacht worden en maar al te gauw zat je
er als deelnemer soms net naast. Dat werd
dan snel duidelijk op je telefoon of scherm
als het juiste antwoord doorkwam en je zag
“het antwoord was onjuist”.
De deelnemers aan de quiz werden
meegenomen terug in de geschiedenis
en dus passeerden heel wat jaartallen de
revue en gokte je soms net mis. Want ja,
wie had gedacht dat de geboorteplaats van
de Baron Emmerich was. Dat de brand van
het kasteel in 1985 had plaatsgevonden
dat wist vrijwel iedereen. Dat stond in
het geheugen gegrift kennelijk. Dat de
huidige predikant van de Koepelkerk de
50e was, daar ging ook menigeen mee
de mist in. Dat het aantal geloofsgenoten
van Christelijk Gereformeerde Kerk in ’t
Podium 500 bedroeg hadden de meeste
deelnemers wel goed of gegokt.
Ook de sporten kwamen voorbij
met de gloriedagen bij de VV
Renswoude, de successen van
volleyballer Henk Jan Held, een
oud-Renswoudenaar en het
ontstaan van de dartsclub.
Bij de pauze bleek Olaf Hendriks
aan kop te gaan, gevolgd door
Schrikbarend en Chantal.
Na de pauze kwamen eerst
ondernemers aan bod en
vertelde voorzitter Bos wat men
zoal deed en moest geraden
worden hoeveel leden men had.

Ook feesten kwamen aan bod en dus kwam
de Oranje Vereniging Renswoude in beeld
met de Crazy Cross en het Oranje Bal XL
en uiteraard had men ook daar een leuke
vraag over. Tijdens de pubquiz vertelde
burgemeester Petra Doornenbal dat de BOA
zelfs even was langs geweest. Die had licht
zien branden, maar was naar haar verklaring
weer vertrokken.
Dat Renswoudenaren trots zijn op hun dorp
hebben sommigen via een tatoeage op hun
been of soms bil kenbaar gemaakt, bleek
tijdens de quiz.
Op een vraag van Ilse Beijer hoe
de burgemeester aankijkt tegen de
Renswoudenaar zei ze: “Het zijn echt hele
warme, betrokken mensen. Mensen ook die
goed kunnen feesten”. Petra Doornenbal
bedankte Ilse en haar vader voor het super
idee van de pubquiz. Winnaar werd Anja
Demoed, 2e Sandra van de Heuvel en 3e
Bert van Voorthuizen. De winnaar krijgt een
plaquette en mag 1 minuut gratis winkel bij
de Coöp.
Het was een leuke, hele gezellige en leerzame
avond. Een succes voor het comité.
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ALTERNATIEVE KONINGSDAG ACTIVITEITEN
RENSWOUDE

5 MEI ONLINE BEVRIJDINGSDAG
KRAAIENMAALTIJD BINGO

Wie had ooit gedacht dat we hierover na
zouden moeten denken. Nog een jaar
zonder een normale Koningsdag. Laten wij
het als Oranjevereniging Renswoude zomaar
voorbijgaan? Nee is daar op het antwoord.

Afgelopen
winter
organiseerde
de
Oranjevereniging Renswoude voor het
eerst een online bingo. Het was een succes.
Daarom gaan we dit herhalen! Nu op 5 mei
omdat we toch willen stilstaan bij het feit dat
we vrij zijn ondanks dat we veel binnen zitten
het laatste jaar. Dit moet daarom een vrolijke
avond worden! U aanwezig, wij brengen de
bingokaarten en het eten bij u thuis.

Wat we gaan doen ligt niet volledig vast
maar op het moment van schrijven zijn
we nog volop bezig om de mogelijkheden
te bekijken om toch iets te doen. We
zijn onder andere bezig om toch een
kinderspringkussenparadijs te realiseren en
ook een familiefietstocht. Op dit moment
van schrijven zijn de details nog niet duidelijk
maar we gaan ze snel publiceren via onze
onlinekanalen. Hou die dus in de gaten!

PROGRAMMA ORANJEFESTIVAL
RENSWOUDE

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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Op het moment van schrijven zijn we in een
vergevorderd stadium om alle opties door
te nemen. Dat het festival niet door kan
gaan op de huidige datum staat vast maar
we proberen met alle partijen er zo goed
mogelijk uit te komen en alle opties door te
nemen. Zeer binnenkort gaan we publiceren
hoe we het aanpakken. Hou daarvoor onze
site en sociale media in de gaten!

Als eerste brengen wij het menu van
Restaurant De Hof bij u thuis om daarna
online een bingo te doen met bijbehorende
prijzen. Opgeven kan vanaf nu via
info@ovrenswoude.nl tot 28 april of dat de
inschrijving vol is.
Er is een maximaal deelnemersaantal van
honderd, wees dus op tijd met aanmelden.
Via deze weg hebben we dan ook gelijk het
juiste mailadres om de uitnodiging voor de
onlinebingo naar te versturen. Stuur in de
mail ook uw adres en met hoeveel u thuis
bent voor de maaltijd. Voor deze editie
vragen wij een vergoeding van €10,-. Deze
kan u betalen als wij het eten komen brengen.
We hebben zin om met de mogelijkheden die
momenteel mogelijk zijn toch een gezellige
avond van te maken!

Gratis duo-pack
logoshirt Snickers

NIJBORG
Bij aankoop van
RIJG 2 Snickers werkbroeken

Zo lang de voorraad strekt!

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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VACATURES BIJ SWO-SR
Op dit moment zijn er binnen Stichting
Welzijn en Ondersteuning Scherpenzeel
en Renswoude 3 vacatures. Het gaat om
vrijwilligerswerk. Op onze website staan de
drie vacatures uitgebreid beschreven. Ga
hiervoor naar www.swo-sr.nl
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

Bezoekvrijwilligers die inwoners van 75 jaar
en ouder willen bezoeken. In samenwerking
met de gemeentes Scherpenzeel en
Renswoude start het Project 75+ waarbij
aandacht is voor de woon- en leefsituatie
van senioren en geïnventariseerd wordt wat
hun behoefte is. Dit project is onderdeel
van het landelijk programma ‘Een tegen
eenzaamheid’. Heeft u 1 à twee dagdelen per
week beschikbaar om mensen te bezoeken?
Laat het ons weten! Er zijn veel vrijwilligers
nodig om dit project vorm te geven. Een
mooie kans om iets bij te dragen aan het
welzijn van mensen in uw omgeving. Als
u enthousiast bent geworden voor deze
zinvolle vorm van vrijwilligerswerk, neem
dan contact op met Martine van Garderen
via het mailadres m.vangarderen@swo-sr.nl
of bel naar 06 83775854
Een secretaris (v/m) die bij voorkeur
deel uitmaakt van het dagelijks bestuur,
vergaderingen notuleert en alle verder
correspondentie
verzorgd.
Bent
u
enthousiast? Stuur uw motivatie en CV naar
voorzitter@swo-sr.nl of bel voor informatie
naar 06 14594189
Medewerker PR & Communicatie die
nieuwsberichten op de website of op onze
Facebookpagina
plaatst,
advertenties
voor de kranten opmaakt en helpt bij het
vormgeven en verspreiden van de digitale
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Nieuwsbrief. Bent u enthousiast? Stuur uw
motivatie en CV naar CommunicatiePR@
swo-sr.nl of bel voor informatie naar 06
11056712

RENSWOUDE SCHOON,
LANDELIJKE OPSCHOONDAG
De werkgroep: “Renswoude Schoon”
organiseerde in Renswoude een opschoon
actie in nauwe samen werking met de
gemeente.
Met 16 volwassenen en 7 kinderen zijn
alle straten, speelveldjes en plantsoenen
ontdaan van zwerfafval. Dertien zakken
vol zijn bij de gemeente ingeleverd. De
kinderen kregen na afloop een diploma en
wat lekkers mee naar huis. Samen ons dorp
schoonmaken geeft een goed gevoel. Fijn
om te horen dat inwoners zelf al regelmatig
een stukje van hun eigen woonomgeving
schoonhouden. Iedereen dank voor de hulp!
Nu is de bebouwde kom gedaan. ’s Middags
waren er nog 2 mannen die langs de
Utrechtseweg afval hebben opgeruimd. (2
volle zakken).
Langs de uitvalswegen worden ook veel
blikjes, plastic flesjes, fastfoodverpakkingen
en sigarettenafval aangetroffen.
Paar tips om zwerfafval te voorkomen:
1. Neem een plastic zak mee, daar kan je
eigen afval in en wat je verder tegenkomt.
2. Voor hondeneigenaren: Stop hondenpoep
in een plastic zakje en doe dat in de
daarvoor bestemde bak. (We treffen
regelmatig gevulde poepzakjes aan in het
groen.)
3. Kijk op de website van ”Heel Nederland
schoon” voor nog meer tips.
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2 meisjes gezocht voor verzorging van pony’s.
Vanaf 12 jaar T. 0318573520

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl

Ik heb een compleet drumstel te koop in perfecte
staat. Met als extra: dempers en dubbele baspedalen.
100 euro. Mail of bel voor een uitgebreide
beschrijving en foto’s.
Irene Potter T: 0318528825 E: ipotter@ziggo.nl
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
na een telefoontje of appje wil ik ze bij u ophalen
0628449019

IJzersterk in plaatwerk

Vanaf 15 april hopen we weer tuinplanten te gaan
verkopen bij onze carport op Kastanjelaan 41.
Het is zelfbediening, maar als u iets wilt weten kunt
u altijd bellen, tel 06 4602 6348.
Voor onze caravan, een Fendt van 4,45 m zijn we op
zoek naar een overdekte stalling.
Onze huidige stalling komt te vervallen omdat de
eigenaar met pensioen gaat en er mee ophoudt.
Het liefst hadden we een plekje in de buurt van
Renswoude omdat we sinds 1 maart hier naar toe
zijn verhuisd.
Bel 06 4661 5025 of mail pmgadellaa@gmail.com

FOOT FIT

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:
-

Vertrouwd adres
in Renswoude

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

Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

1

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041

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 

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

16-12-20 09:56

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 15 APRIL
VÓÓR 19.00 UUR
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VOLLE WAGEN DAGEN
GROOT INSLAAN EXTRA VOORDEEL

Alle Crystal Clear of
Ranja fruit

Alle Unox
soep in zak

2 flessen/pakken à 500-1500 ml
combineren mogelijk

2 zakken à 570 ml
combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
1+1 G 1. 3.
50 _

*
S
I
T
A
1+1 GR 5. 6.
30 _

38

0.75 _ 1.69

98

2.65 _ 3.49

Pitloze witte druiven

bak 500 gram

Conference peren bak 1 kilo
Galia meloen per stuk
Mango per stuk
Avocado eetrijp per stuk

combineren mogelijk

4 STUKS

VAN
NEDERLANDSE

5.56
9.16

BOEREN

5.-

Half om half gehakt naturel,
kiphaasjes naturel of
gemarineerd, zalmmoot naturel,
runderhamburgers of rundergehaktballetjes
2 pakken à 125-500 gram of pakken à 4 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

*
G
N
I
T
R
25% KO 0.1. 1.1.
94 _

42

5.49

2 pakken à 1000 ml of flessen à 330/750 ml
combineren mogelijk

pak 1000 ml

89

5.98
7.98

CoolBest sappen,
Fruitontbijt of Smoothie

den Eelder boeren
yoghurt of vla

25 _

2 STUKS

2.58
3.98

2.49

Melkan 48+ kaas
2 stukken à 450-520 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

10.50
11.64

6.99

Coop gevulde croissants
combineren mogelijk

4 STUKS
2.84
3.68

2.-

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 06 april t/m 11 april 2021. Week 14. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
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