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‘Nieuwtjes’
Leuk dat ik weer aan de beurt ben voor een column in de Heraut. Er is
veel gebeurd de laatste tijd, dus ik heb best wat te melden!

Gemeentenieuws 21 april 2021
Bereikbaarheid gemeente

Collectevergunningen
18-04 t/m 24-04 Nationaal Fonds Kinderhulp

In verband met de maatregelen rond
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
het coronavirus is de bereikbaarheid
van de gemeente aangepast. Onze 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.
Gemeentehuis/ gemeentewerf gesloten
In verband met Konings- en Bevrijdingsdag zijn het gemeentehuis en de werf op
maandag 26 t/m dinsdag 27 april en woensdag 5 mei gesloten.
Enkel voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden is de afdeling Burgerzaken
maandag 26 april 2021 bereikbaar. U kunt hiervoor een afspraak maken via
0318-578 151.
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Gemeentehuis
U heeft vast gezien dat er hard gewerkt wordt aan ons gemeentehuis
op de Dorpsstraat 4. De raad- en trouwzaal, met daarachter de
fractiekamer zijn door de firma Boonzaaijer vakkundig verwijderd.
Waarschijnlijk is de resterende aanbouw, die zich achter het monument
bevindt, ten tijde van het ter perse gaan van deze Heraut inmiddels ook
geschiedenis geworden. We zijn nu in de fase aanbeland dat de
bestekken en tekeningen door de architect zijn afgerond en naar de
aannemers zijn gezonden voor de aanbesteding. We hopen begin juni
duidelijk te hebben wie de beste inschrijving heeft gedaan, zodat gestart
kan worden met de nieuwbouw.
We moeten nog even geduld opbrengen, maar de stappen naar een
mooi en representatief gemeentehuis worden steeds zichtbaarder.
Ambtsketen
Met gepaste trots kan ik ook melden dat onze kinderburgemeester Daantje Kluts voortaan goed
herkenbaar is in haar nieuwe rol. Renswoude beschikt nu namelijk over een officiële
ambtsketen voor de kinderburgemeester. Dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren vind
ik ongelofelijk leuk en bijzonder. Zoiets staat natuurlijk niet in de taakomschrijving van een
wethouder, maar als die wethouder toevallig opgeleid is tot edelsmid, is de koppeling snel
gemaakt. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het leeuwendeel van deze eervolle klus is
gedaan door mijn vriendin en edelsmid Bregje Kruis, maar ik vond het heerlijk om weer even
achter de werkbank te kunnen zitten en mijn zaag in het zilver te zetten!
Ik hoop van harte dat de corona-maatregelen het snel weer toestaan dat onze burgemeesters
Petra Doornenbal en Daantje Kluts samen in de openbaarheid kunnen verschijnen. Laat u het
ons dan weten of u de ambtsketen net zo geslaagd vindt als wij?
Bedrijventerrein
Ook op het vlak van economische zaken is veel te doen. Er wordt volop gewerkt aan het
zogeheten ‘ruimtelijke traject’ voor de uitbreiding van bedrijventerrein Groot Overeem.
Dit soort ontwikkelingen vraagt om lastige keuzes. Aan de ene kant wil je als overheid graag
ruimte bieden om je ondernemers te kunnen laten doen waar ze goed in zijn (ondernemen dus!)
en aan de andere kant zijn er ook mensen die liever niet zien dat daar een groen weiland voor
wordt opgeofferd. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen, en dat nemen we als gemeente heel
serieus. Voor wat betreft het concept-uitgiftebeleid zijn we in een vergevorderd stadium. De
Ondernemersvereniging Renswoude kijkt met ons mee en voorziet ons van input over de
gewenste voorwaarden voor de verkoop van de nieuwe bedrijfskavels. Daar zijn wij als
gemeente blij mee: met elkaar komen we verder!

Marieke Teunissen
Wethouder Economie en Financiën
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Dodenherdenking 4 mei
Vanwege de corona-maatregelen vindt de jaarlijkse
dodenherdenking dit jaar op een aangepaste wijze plaats. Dit zal net
als afgelopen jaar plaatsvinden via een online herdenkingsdienst die
vanuit huis te volgen is via een livestream (de link hiervoor wordt
geplaatst op www.renswoude.nl/4mei). De herdenkingsdienst begint
om 19.15 uur.
Wij proberen er met elkaar vanuit ons eigen huis een mooie en
respectvolle herdenking van te maken. En wij hopen dat we diezelfde
onderlinge verbinding ervaren ook al staan we dit jaar niet naast
elkaar bij het monument.
Herdenken doen we met elkaar, het verbindt!

Vervangende ophaaldag oud papier i.v.m. Koningsdag
Op dinsdag 27 april 2021 (Koningsdag) zamelt ACV geen oud papier in. In plaats
daarvan komt ACV het oud papier inzamelen op een vervangende ophaaldag, namelijk
zaterdag 24 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 aanvraag 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 aanvraag is
ingediend:
▪ Collectevergunning (doorlopend) voor het huis-aan-huis collecteren voor KWF
Kankerbestrijding van 5 t/m 11 september 2021 (ontvangen op 6 april 2021).
Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl

‘Energietransitie vraagt om lokaal leiderschap’
Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de energietransitie in de
lokale politiek een veelbesproken thema is. De Renswoudse inwoners
die ik in deze Corona-tijd nog spreek, lijken er echter niet veel aandacht
aan te schenken. Men vindt het belangrijk, dat zeker, maar of het nou
het gesprek van de dag is, dat niet. Dat is anders bij onze inwoners en
inwoners van buurgemeenten rondom de Emminkhuizerberg. Daar is
namelijk een zoeklocatie vastgesteld door onze gemeenteraad en het
college heeft de opdracht gekregen om deze locatie verder te verkennen
voor windmolens. Zoals vaker het geval is bij windenergieprojecten,
willen de meeste mensen geen windmolens in hun achtertuin. Dat is
begrijpelijk. Als er een bepaalde compensatie tegenover staat dan willen sommigen er nog wel
eens over nadenken. De opgave voor het college en de gemeenteraad wordt er echter niet
makkelijker door, want hoe zorg je er voor dat je het beste doet voor jouw inwoners als je weet
dat een deel van deze inwoners en inwoners uit buurgemeenten geen voorstander zijn van jouw
ideeën?
De politiek meest makkelijke weg is om te kiezen voor zon-op-dak. Veel mensen zijn geen
tegenstander van zon-op-dak, omdat het een goede investering is en ook nog duurzame
energie oplevert. Wat veel mensen niet weten is dat we met zon-op-dak maar ongeveer 20%
van de Renswoudse energievoorziening dekken, waarvan een groot deel bovendien alleen
aangelegd kan worden met flinke extra kosten (denk aan het buitengebied). Onze netbeheerder
heeft het over miljoenen euro’s aan extra kosten voor onder andere het aanleggen van kabels
die uiteindelijk door onze inwoners moeten worden betaald. Een andere oplossing is zon-opland. Vooral uit de agrarische hoek stuit dit op weerstand. Agrarische gronden dienen voor de
voedselproductie en de toenemende vraag naar zon-op-land leidt tot ongewenste
grondprijsstijgingen. Ook hier geldt dat de maatschappelijke kosten substantieel kunnen zijn.
Windenergie daarentegen kan de samenleving tien- tot honderdduizenden euro’s opleveren,
maar is zichtbaar en kan voor de directe omgeving mogelijk leiden tot geluidshinder en
slagschaduw.
Het is niet voor niets dat Frans Timmermans, onze voormalige Minister van Buitenlandse Zaken
en nu Eurocommissaris, laatst in Trouw zei: “Als ik nu naar Nederland kijk, vraag ik me af welke
politici opstaan […] Wees in ieder geval eerlijk [en] […] verantwoordelijk als politici en trek je
conclusies.” Het is straks aan onze gemeenteraad om deze verantwoordelijkheid op te pakken,
alle voors en tegens af te wegen en de moeilijke belangenafweging te maken.
Voor mij betekent het dat we als rentmeesters de wereld net iets mooier achterlaten zodat onze
kinderen en kleinkinderen ook een waardig leven kunnen leiden. In lijn met Timmermans
betekent dit voor mij om als politicus op te staan en een beslissing
te nemen die minder populair is. Dus niet afwachten en de
rekening presenteren aan toekomstige generaties, maar handelen
en verantwoordelijkheid nemen. Dat is voor mij politiek leiderschap.
Sander van ’t Foort
Wethouder Ruimte en Duurzaamheid
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Online bijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie:
Online bijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie:

van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Indien sprake is van een
spoedeisend belang, kunt u – tegelijk met het maken van bezwaar bij de burgemeester
– een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te
Utrecht. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van
het besluit niet op. Aan de procedure voor voorlopige voorzieningen zijn kosten
verbonden. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van
betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.
Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578173 of s.tsang@renswoude.nl
Aangevraagde omgevingsvergunningen
1) Dorpsstraat 10: uitbreiden bijgebouw over volledige achterzijde; activiteit ‘afwijken
bestemmingsplan’ (ingediend op 8 april 2021);
2) De Hokhorst 4: plaatsen wand op eerste verdieping; activiteit ‘bouwen’ en
‘brandveilig gebruik’ (ingediend op 12 april 2021).
3) Oude Holleweg: vervangen van de duiker over Munnikebeek; activiteit ‘bouwen’
(ingediend op 13 april 2021);
4) Van der Sevenderlaan 26: plaatsen dakkapel op voorgevel en uitbreiden
badkamer; activiteit ‘bouwen’ en ‘bouwen’ (ingediend op 14 april 2021);
5) Acacialaan 6: bouwen veranda; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 14 april 2021);
6) Utrechtseweg 3a: nieuwbouw vrijstaande woning; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op
15 april 2021).

Gewijzigde Drank- en Horecavergunning Dorpsplein 2-4
De burgemeester van Renswoude maakt bekend, dat besloten is op grond van artikel 3
van de Drank- en Horecawet een gewijzigde drank- en horecavergunning te verlenen
aan:
Gewijzigde
Drank- en Horecavergunning Dorpsplein 2-4
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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
Verleende aanvraag omgevingsvergunning
1) Catharina Mossellaan 10: wijzigen fundering in nog te bouwen vrijstaande woning;
activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 9 april 2021).
Voor meer informatie: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
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Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal 6 weken op
grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
1) Hopeseweg 32: bouwen nieuwe pluimveestal; activiteit ‘bouwen’ en
‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ (nieuwe uiterste beslistermijn:
28 mei 2021).
Voor meer informatie: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Financiële hulp voor inwoners die woonkosten niet kunnen betalen - TONK
Kunt u op dit moment uw woonkosten niet betalen? En komt dit doordat uw
inkomen minder is geworden vanwege de coronacrisis? Dan kunt u vanaf
maandag 5 april gebruik maken van de TONK-regeling.
Woonkosten zijn meestal de grootste kostenpost in een huishouden. De landelijke
regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt financiële
ondersteuning aan iedereen die bijvoorbeeld huur, hypotheek, elektriciteit, water en gas
tijdelijk niet kan betalen. Niet alleen ondernemers kunnen er aanspraak op maken. De
regeling is ook voor werknemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun
baan of opdrachten zijn kwijtgeraakt.
De TONK is er om mensen te helpen die niet in aanmerking kwamen voor eerdere
steunmaatregelen of die ondanks ander regelingen nog steeds te weinig inkomsten
hebben om woonkosten te betalen.
In aanmerking komen voor TONK
Om gebruik te mogen maken van de TONK-regeling moet de terugval in inkomsten ten
minste 25% zijn, gerekend over de maand januari 2021 ten opzichte van januari 2020.
Ook moet uw vermogen lager zijn dan € 14.590,00 voor gehuwden /samenwonenden
en alleenstaande ouders. Dit bedrag is € 8.295,00 voor een alleenstaande.
Op basis van het percentage van het inkomen dat uitgegeven moet worden aan
noodzakelijke woonkosten wordt bepaald of u recht heeft op de ‘lage TONK’ van €
2.000,- of de ‘hoge TONK’ van € 2.500,-. U kunt de regeling tot en met 30 juni 2021
aanvragen via onze website. Gemeente Veenendaal voert deze regeling voor de
inwoners van Renswoude uit. Op www.veenendaal.nl/tonk vindt u meer informatie over
TONK en de voorwaarden.
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gevraagd én ongevraagd. De Adviesraad bestaat uit een groep betrokken, actieve
vrijwilligers.
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Praktische informatie
De Adviesraad
komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.
Praktische
informatie
Leden
ontvangen
voor
elke bijeenkomst
van € 62,18 per
De
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komt
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De benoeming geldt voor 3 jaar, eventueel met verlenging van 3 jaar.
Reageren?
Iets voor u? Laat deze kans om écht bij te dragen aan de gemeente Renswoude dan
Reageren?
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u? Laat deze kans om écht bij te dragen aan de gemeente Renswoude dan
Voorliggen!
meer informatie kunt u contact opnemen met Diana Grudzinska via 0318- 578
niet
150. meer informatie kunt u contact opnemen met Diana Grudzinska via 0318- 578
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o uw
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Oude dekbedden geen afval door samenwerking!
Het voorjaar is weer van start gegaan. Voor Restore is dit vaak de periode waarop veel
oude dekbedden ingezameld worden.
Omdat er het afgelopen jaar veel volume aan dekbedden binnenkwam, en dit als afval
afgevoerd moest worden, heeft Restore samen met leerlingen van Het Streek Lyceum
in Ede onderzoek gedaan naar alternatieven. Er zijn mooie oplossingen bedacht. In
april gaat Restore één van deze oplossingen 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
textielcontainers van Restore. Restore zorgt ervoor dat deze containers vaker geleegd
worden, zodat de containers niet vol raken. Dekbedden zijn relatief licht qua gewicht,
maar hebben veel volume. In samenwerking met een andere partij, gaan zij ervoor
zorgen dat de ingezamelde dekbedden vervolgens optimaal gerecycled worden.
Door inlevering van uw oude dekbed zorgen we er samen voor dat deze gerecycled kan
worden. Soms wordt de synthetische vulling gebruikt voor slaapzakken of wordt er na
vervezeling een ondervloer voor vloerbedekking van gemaakt. Dus draag uw steentje
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:
- Kastanjelaan (t.h.v. nummer 2);
- Vendelier (t.h.v. de parkeerplaats);
- Kerkstraat/Taets van Amerongenweg (t.h.v. de parkeerplaats).

EHBO CURSUS
Bij het woord ongeluk denkt u misschien
meteen aan een drama met veel bloed en
ellende. Echter het grootste gedeelte van de
ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het
werk of tijdens het spelen. Een gekneusde
enkel, een snijwond of verslikken: daar is
niets engs of bloederigs aan. Als u maar
weet wat u moet doen. Het is belangrijk
dat een slachtoffer op tijd wordt geholpen.
Bijvoorbeeld bij een hartaanval of een
slagaderlijke bloeding kan dat van
levensbelang zijn. Weet u wat u doen moet?
Wij kunnen het u leren. Uiteindelijk kan
iedereen een ander helpen. Reanimatie
is onderdeel van deze cursus. De EHBO
vereniging Renswoude Scherpenzeel wil
na een lange en stille periode vanwege
de pandemie toch weer proberen of we
liefhebbers voor de basiscursus EHBO
kunnen vinden.

Uiteraard
zal
de
cursus
geheel
overeenkomstig de RIVM richtlijnen worden
georganiseerd: kleine groep, lesruimte
groot genoeg om afstand te houden, theorie
met behulp van e-learning die je thuis kunt
doen en meer gebruik van poppen in de
praktijklessen. Omdat we ook nog onzeker
zijn over de avondklok, kiezen we voor de
zaterdagochtend voor de praktijklessen.
We mikken met de planning op 3 of 4
zaterdagen in juni/juli. De praktijklessen
worden gegeven in Scherpenzeel.
Kosten € 195,-, dat is inclusief lesboekje,
oefenmateriaal, examenaanvraag, inzet
van Lotus etc. Diverse zorgverzekeringen
vergoeden de cursuskosten (of een
gedeelte) als u een aanvullende verzekering
heeft.
Heeft u nog vragen: 06-41001140 (na 1700
uur). U kunt uw vragen ook stellen via
info@ehborenswoude.nl en daar kunt u ook
een inschrijfformulier aanvragen.

EM Pater

Renswoude, 21 april 2021

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN
EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE
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ORGELWERK-KOEPELKERK
De Hervormde Gemeente te Renswoude is
begonnen aan een geldwervingsactie voor
de ‘vernieuwbouw’ van haar kerkorgel. Het
huidige orgel in de Koepelkerk is dringend
aan vervanging toe.
Uit nauwkeurig onderzoek blijkt dat niet het
hele orgel afgeschreven hoeft te worden.
Ongeveer de helft van de orgelpijpen is
historisch waardevol en mooi van klank. Zij
stammen uit het eerste orgel, dat in 1866
in de Koepelkerk geplaatst werd en waren
toen al van ouder datum. Deze pijpen
worden bewaard en gaan de basis vormen
van het nieuwe orgel, dat weer boven de
hoofdingang wordt geplaatst
Daar stond ook het eerste orgel. In 1937
werd het orgel aangepast en met een nieuw
front boven de preekstoel gesitueerd. In
1977 werd het opnieuw aangepast en van
een nieuw front voorzien.
Naar
de
ambachtelijke
maatstaven van nu waren
deze twee aanpassingen
echter geen verbetering.
Daarom is er nu voor
gekozen om het ontstane
samenraapsel niet meer
op te lappen, maar een
kwalitatief historisch orgel
te bouwen dat past in dit
markante monument. Het
orgel zal worden uitgebreid
met een tweede klavier, zodat
de klankmogelijkheden voor
eredienst en concerten
verdubbelen. Het wordt het
grootste muziekinstrument
van het dorp en kan zo
een plaats innemen in het
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culturele leven van Renswoude. Om het
orgel te kunnen inzetten in samenspel
met andere musici, wordt de orgelgalerij
uitgebreid.
Om de benodigde vijf ton voor dit
orgel te verzamelen is vorige week
een geldwervingsactie begonnen. Alle
leden van de Koepelkerk (ouder dan 18
jaar) ontvingen daarvoor informatie.
Maar elke Renswoudenaar wordt van
harte uitgenodigd om ‘ORGELWERKKOEPELKERK’ te ondersteunen. Zie
www.hervormdrenswoude.nl/orgelwerk
voor meer informatie over de historie,
de orgelbouwer, de dispositie en de
manieren waarop u kunt bijdragen. U kunt
ook een informatiepakket opvragen bij
kerkrentmeester A.J. van Zanten (krm01@
hervormdrenswoude.nl). Giften zijn van
harte welkom op bankrekeningnummer
NL96 RABO 0355119110 t.n.v. Hervormde
Gemeente Renswoude Orgelfonds.
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Van dromen naar daden

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: alle energie die we gebruiken
duurzaam opwekken. In 2030 willen we daarvoor een grote stap gemaakt hebben
door meer zonne- en windenergie op te wekken. Ook zoeken we naar duurzame

Meer duurzame energie
De aarde warmt op, veel planten en

Isoleren & energie besparen
In regio Foodvalley zijn er al veel inwoners,

Zuinig op natuur en landbouwgrond
We willen de waardevolle natuur in onze regio

Mede-eigenaar
worden

diersoorten verdwijnen, de zeespiegel stijgt.
Als we zo doorgaan, ligt onze regio straks aan
zee. Daarom zijn in Nederland maatregelen
afgesproken in het Klimaatakkoord. Eén van

ondernemers, agrariërs, woningcorporaties
en gemeenten die energie besparen. Dat is
geweldig. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook
niet op te wekken. We willen 1,5% energie per

behouden. Alleen in nieuwe natuurgebieden
kunnen we zoeken of er kansen zijn voor een
combinatie met duurzaam opwekken van
energie. Maar alleen als het bijdraagt aan de

We willen dat onze
bewoners en/of
bedrijven eigenaar
of mede-eigenaar

de maatregelen is het opwekken van meer
duurzame energie. Tot 2030 kan dat met

jaar besparen. Dat doen we bijvoorbeeld door
huizen en gebouwen goed te isoleren.

ontwikkeling van die nieuwe natuur en aan
meer biodiversiteit. Ecologisch onderzoek

zijn van zonne- of
windprojecten.

zonne- en windenergie. Dat gebeurt in 30
energieregio’s in Nederland. Regio Foodvalley
is er één van. De meeste windenergie wordt
op zee opgewekt. Maar dat is niet genoeg

Zoveel mogelijk zon op dak
We zetten alles op alles om geschikte daken en
restgronden te gebruiken voor zonnepanelen.

moet altijd plaatsvinden. Verder willen we
zo min mogelijk landbouwgrond gebruiken
voor zonnepanelen. Als het toch nodig is,
dan alleen onder strikte voorwaarden.

Rhenen Wageningen
Dat eigenaarschap
is vaak collectief, in
de vorm van een coöperatie. De opbrengsten
van een project in lokaal eigendom kunnen

om in Nederland ons doel te halen. Daarom
komen er ook in onze regio meer windmolens

Restgronden zijn bijvoorbeeld stortplaatsen of
stroken grond langs wegen en spoorwegen.

We onderzoeken meer mogelijkheden op
restgronden. Dan is misschien nog minder

gebruikt worden voor bewoners zelf. Of voor de
omgeving om bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en

en zonnepanelen.

Woningcorporaties en bedrijven kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan zon op daken.
In 2050 liggen zonnepanelen op bijna alle
daarvoor geschikte daken.

landbouwgrond nodig.

natuurontwikkeling te stimuleren. De inwoners
en bedrijven die lid zijn van de coöperatie
bepalen hoe zij de opbrengsten besteden.

zonnepanelen en windmolens. Dat is ruim
genoeg om alle huishoudens van Regio

Wind en zon combineren
We hebben een voorkeur voor combinaties van

de vraag het grootst is. Ook helpt het om
op een slimme manier gebruik maken van

Windmolens en zonnepanelen zijn zichtbaar
en dichtbij. Dat heeft ingrijpende gevolgen

Foodvalley van stroom te voorzien. Maar
we hebben ook warmte nodig en energie
voor onze bedrijven. In tien voorlopige

windmolens en zonnepanelen die op één kabel
aangesloten kunnen worden: zogenaamde
energieclusters. Het is goedkoper en het

het elektriciteitsnet. Niet alle daken zijn
geschikt voor zonnepanelen en niet alle daken
kunnen op het net worden aangesloten.

voor de omgeving waarin we wonen. Daarom
werken en denken in Regio Foodvalley veel
mensen mee aan de regionale energiestrategie:

zoekgebieden, zoeken gemeenten daarom
samen met inwoners en belanghebbenden
naar plek voor 14 windmolens. Daarnaast
is er ruimte voor maximaal 220 ha zon op

voorkomt dat overal in het landschap losse
windmolens en zonnepanelen komen. We
plaatsen de clusters het liefst bij snelwegen of
bedrijventerreinen. Het opwekken van de wind-

Daarom stemmen we met de netbeheerders
waar wél ruimte is om snel te starten. Het
elektriciteitsnet moet in ieder geval sterk
worden uitgebreid. De netbeheerders geven

ondernemers, overheden, energiecoöperaties,
inwoners, maatschappelijke organisaties en
een burgerforum. Een burgerforum heeft advies
gegeven over wat inwoners belangrijk vinden bij

land, 29 ha op restgronden en ± 270 ha zon
op dak.

en zonnenergie gaat ruim 400 miljoen aan
investeringen vragen van private partijen.

aan dat dat veel tijd en ongeveer 200 tot 300
miljoen euro gaat kosten. Ook is veel nieuw
technisch personeel nodig.

het opwekken van duurzame energie. Zo willen
we ook in de toekomst blijven samenwerken.

Wind en veel zon
In 2030 willen we 0,75 TWh duurzame
energie in de regio opwekken met

Vanaf 21 april 2021 besluiten de overheden over de regionale energiestrategie:
alle gemeenten in Regio Foodvalley, de provincies Utrecht en Gelderland,
waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Op 22 april houdt de regio een webinar met uitleg en om vragen te stellen.
Daarnaast zijn er webinars in de gemeenten. Voor alle data kijk op resfoodvalley.nl
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warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en
gebouwen verwarmen. Hoe we dat willen gaan doen staat in de Regionale
Energiestrategie: de RES 1.0. Regio Foodvalley. Hieronder de belangrijkste punten.

Het elektriciteitsnet uitbreiden
We kunnen de zonne- en windenergie
realiseren als we energie opwekken waar

Nijkerk
0,75 TWh

Barneveld
Ede

Scherpenzeel
Renswoude

Veenendaal

Samen kom je verder

Meer informatie en alle stukken vindt u op resfoodvalley.nl
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ALTERNATIEVE KONINGSDAG ACTIVITEITEN
RENSWOUDE
Het lijkt er toch op dat het gaat lukken
om voor ons kraaien iets te kunnen
organiseren op Koningsdag!
Maar helaas moeten we blijven zeggen
dat alles onder voorbehoud blijft van
wijzigingen. De plannen liggen er en
wij als Oranjevereniging doen ons best
om Koningsdag 2021 gezelliger te laten
verlopen dan die van afgelopen jaar!
KONINGSDAG SPRINGKUSSENFESTIVAL RENSWOUDE

In overleg met de Voetbalvereniging
Renswoude mogen wij de velden
gebruiken voor het eerste Renswoudse
Springkussenfestival!
Negentien verschillende springkussens

staan op Koningsdag te wachten op de
kinderen uit Renswoude! Kinderen uit
andere dorpen kunnen we helaas niet
toe laten. Het terrein is te betreden via
de ingang aan de Hokhorst zijde. Daar
worden de gegevens geregistreerd van de
kinderen die het terrein betreden. Ouders
zijn binnen niet toegestaan en mogen
vanwege de maatregelen ook niet buiten
wachten. Breng je je kind en ga je daarna
zelf snel weer weg, geef ze dan een briefje
mee met hun naam en je telefoonnummer
zodat wij je kunnen bereiken indien nodig.
Het Springkussenfestival kent twee
leeftijdsblokken. Van 10.00 tot 13.00
uur is voor de basisschoolkinderen. Dus
iedereen van groep 1 t/m groep 8. Het
tweede tijdsblok van 14.00 tot 18.00 uur
is voor de oudere kinderen tot en met 17
jaar. De kantine blijft dicht maar er is er is

de heraut
wel een mogelijkheid voor de kinderen om
buiten bij de velden wat eten te kopen en
wij schenken gratis Ranja.
Na de springtijd verlaten alle kinderen zo
snel mogelijk het terrein via de Hokhorst.
Nogmaals, het is niet toegestaan om als
ouder te wachten bij de ingang of uitgang
vanwege de huidige maatregelen.

KLEEDJESMARKT ON TOUR

Wil je er toch bij zijn? Geef je dan op
als vrijwilliger door een mail te sturen
met welke tijdsblok je kan helpen naar
jan-gerdien@23vermeer.nl We plaatsen je
dan op de lijst en nemen contact met je op.
Bij veel aanmeldingen kan het zijn dat we
niet iedereen kunnen toe laten. We hopen
veel kinderen te zien op Koningsdag in
Renswoude!
KONINGSDAGFIETSTOCHT RENSWOUDE

De hele Koningsdag kun je samen
met z’n 2en of het gezin (Conform
corona maatregel max. met 2 mensen
of 1 huishouden) de Oranjevereniging
Renswoude Fietstocht doen! De tocht is
op elk punt in de route te starten en leidt
je langs alle horeca in Renswoude waar je
‘to go’, buiten iets kunt kopen om te eten
of te drinken. Lekker happen en trappen!
Let op! Het opeten of drinken op het terras
van de horeca is niet toegestaan. Neem
wel je afval netjes mee naar huis of de
volgende locatie, we houden met z’n allen
Renswoude schoon.
De route zal maandag voor Koningsdag
(26 april) online komen via een link naar
de (gratis) Komoot app en als pdf op onze
site en facebookpagina. Je kunt de route
dus ook eenvoudig uitgeprint meenemen.
Wij vragen jullie wel dringend om je te
houden aan de geldende maatregelen
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en anderhalve meter afstand van elkaar
te houden daar waar dat verplicht is.
Dat betekent dus ook dat opgelet moet
worden met wie en met hoeveel mensen
je de tocht fietst! Alleen samen krijgen we
het virus onder controle, en kunnen we
op die manier binnen de geldende regels
vaker weer leuke dingen organiseren!

Kleedjesmarkten zijn een landelijke
traditie voor Koningsdag, en al jaren niet
meer in Renswoude geweest. We willen
graag een podium geven aan degene die
graag spulletjes willen verkopen. Vanuit
je eigen tuin of voor je voordeur kun je
een kleedje neerleggen met de dingen
die je wilt verkopen! Denk daarbij wel
aan de maatregelen en anderhalve meter
afstand! Je kunt iedereen laten weten
waar jouw kleedje ligt, door te reageren op
ons bericht op de Facebookpagina van de
Oranjevereniging kun je reageren op ons
bericht met het adres waar je te vinden
bent met je kleedje! We vragen je om de
markt van 13.00 tot 17.00 te houden.
Tip voor de fietsers van de Familiefietstocht:
voor of na je fietsroute kun je dus nog even
langs de deelnemers van de kleedjes markt
fietsen! Check onze facebookpagina voor
de adressen.
ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE 2021-22

Het zal voor niemand als een verrassing
komen dat de datum van Oranjefestival
Renswoude weer verplaatst gaat worden.
Gekeken is naar verplaatsing naar najaar
2021 met behoud van alle artiesten maar
dit is niet haalbaar gebleken. Verplaatsing
naar 2022 is daarom onvermijdelijk. Ook
hebben wij niet alle artiesten vast kunnen
houden door veranderde voorwaarden
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voor 2022. Voor het Oranjebal op de
zaterdag heeft het geen gevolgen en
kunnen wij nog steeds bieden wat je van
ons verwacht. Daarom blijven kaarten voor
het Oranjebal nog een jaar geldig!

FOOT FIT

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:
Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041

-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

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

Bij de vrijdagavond gaat het programma
zo ver op de schop dat we terug naar de
tekentafel gaan. Omdat we niet exact
hetzelfde kunnen bieden dan waar je nu
een kaartje voor hebt gekocht, bieden
we je de mogelijkheid om de kaarten om
te ruilen voor Oranjebalkaarten op de
zaterdag (let op, minimale leeftijd is 18
jaar) of je geld terug te krijgen. Voor het
omruilen of teruggave van het geld van de
kaarten gaan we een moment maken bij
een van de horecalocaties in Renswoude
zodra deze weer open mogen. Daarom
vragen wij onze onlinekanalen in de gaten
te houden voor waar en wanneer we deze
omruilactie zullen organiseren. Degene die
een e-ticket hebben voor de vrijdagavond
zullen al wel hun geld retour ontvangen.

bij het feit dat we vrij zijn. Dit moet daarom
een vrolijke avond worden! Wij brengen de
bingokaarten en het eten bij u thuis.
Als eerste brengen wij vanaf 17.00 uur
asperges met een toetje van Restaurant
De Hof bij u thuis om daarna online een
bingo te doen met bijbehorende prijzen. Dit
gaat weer via teams waar vanaf 18.00 uur
ingelogd kan worden en de bingo om 18.15
uur start. Van tevoren krijgt u weer een
mail met een handleiding om in te loggen
en is wederom een helpdesk beschikbaar!
Opgeven
kan
vanaf
nu
via
info@ovrenswoude.nl tot 28 april of totdat
de inschrijving vol is. Er is een maximaal
deelnemersaantal van honderd, wees dus
op tijd met aanmelden. Stuur in de mail
ook uw adres en met hoeveel u thuis bent
voor de maaltijd. Voor deze maaltijd vragen
wij een vergoeding van €10,- per persoon.
Deze kunt u betalen als wij het eten komen
brengen. We hebben er zin om er weer een
gezellige avond van te maken!

5 MEI ONLINE BEVRIJDINGSDAG
KRAAIENMAALTIJD BINGO
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.
Zo kunnen we samen een beetjestilstaan

 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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DE AFHAALBIEB OPEN OP WOENSDAG EN VRIJDAG!

-

-

KNIPPEN

€ 13,-

-

KNIPPEN + SCHEREN

€ 18,-

KNIPPEN KINDEREN TOT 12 JAAR

€ 10,-

-

0

0

0

€ 7,-

SCHEREN

0

M i j n n a a m i s M u h a m m e d CKi Ng IiPrPcEiN. I k w e r k a l K1N5I P Pj aE Na r i n d e € 1 3 , k aCp O
p eNr T
s bOrU
a nRcEh N
e eHn AbA
e nR /
s iBnK d
sP PkR
o r t m i j n e i g eKnN I hP PeErNe +n kS aC Hp EsR€
aE lNo2€n,158 ,0
A
NIA
E ND+ S C H E R E N
b e g o n n e n w a a r i k s a m e n mK eN tI P PmE Ni j n b r oK Ne IrPtPjEeN k n i p .
€ 13,-

Tot nader bericht (wegens de Coronamaatregelen) is de bibliotheek alleen
geopend voor het afhalen van gereser
veerde boeken en andere materialen. Dit
kan vanaf nu op WOENSDAG tussen 14.00
en 18. 00 u. en EN VRIJDAG tussen 14.00
en 17.00 u. (nieuw).

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.

VERRASSINGSTASSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

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.

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.

Gaat u voor een modern of klassiek kapsel? Heeft u kort of lang
E iNl t Tu Oe N
h aAaLr L
? EW
v eD
n EoU
p SdEe o u d e r w e t s e m a n i e r u w b a a r d l a€t e 1
n 0,scheren? Het kan allemaal bij ons!

0

0

gebruiken bij taal en lezen kunnen sinds
kort terecht bij de VoorleesExpress.

VAN DE BIEB!

€ 13,-

€ 1 8 ,Extra
speciaal is er
voor kinderen
€ 13,4 jaar de leuke Voorleestas, en
€ 1 0 ,tot
K N I P P E N K I N D E R E N T O T K1N2I PJPAEANR K I N D E R E N T€O T1 01,2- J A A R
€ 18,€ 18,K N I P P E N + S C HKE N
R IEPNP E N + S C H E R E N
de beginnende lezertjes is er de
€ 10,€ 1 0 ,voor
ALLEEN TONDEUSE
K
WN iI Pj PhE Ne t e n u v a n h a r t e w e l kAoL LmE E! N T€O 1N 3D,E- U S E
€ 10,K N I P P E N K I N D EKRNE INP PT EONT K1 I2N D
JA
ER
AE
R N T O T 1 2 J A€A 1
R0 , Verrassingstas
groep 3! Leest u meer
€ 7,€ 7,S C H E R E N€ 1 8 , SCHEREN
KNIPPEN + SCHEREN
€ 10,€ 10,A L L E E N T O N D E UA SL EL E E N T O N D E U S E
hierover op onze website, waar u ook een
€ 2,50
C O N T O U R€E 1
N 0H, - A A R / B A A R
CD
O N T O U R E N H A A R / B€
A A2R, 5
D0
KNIPPEN KINDEREN TOT 12 JAAR
formulier in kunt vullen. Bellen of mailen
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3 E, -R E N€ 1 3 , - S C H E R E N
KNIPPEN KNIPPEN
€ 2,50
€ 2,50
H A A R W A€S 1
S0
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mag ook.
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De eerste De
2 dagen
eersteknippen
2 dagenvoor
knippen
€ 10,voor € 10,-

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

DE VOORLEESEXPRES VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Gezinnen uit Renswoude met kinderen in
de leeftijd van 2 - 8 jaar die hulp kunnen

De eerste 2 dagen
De knippen
eerste 2voor
dagen
€ 10,knippen voor € 10,-
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t 2175 A -B 3- 9 2R7e nAsBw o -u dRe e n s w o u d e

r tezl eoirdge r
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www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

Renswoude
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G E S L O T E NG E S L O T E N
06 - 12 16 13 30 kapsalonmolenstraat

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.

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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Renswoude

de heraut
BOEK AAN HUIS

MAAR WAT IS NLEDUCATIE EIGENLIJK?

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

Wij zijn een taalschool die gespecialiseerd
is in inburgeringscursussen, taalcursussen
voor volwassenen en cursussen op de
werkvloer.Elke inwoner uit Renswoude
ouder dan 18 kan bij ons terecht om beter
te worden in lezen, schrijven, spreken,
rekenen of digitale vaardigheden.

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
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

NLEDUCATIE
Hallo Renswoude, wij zijn jullie nieuwe
buurtbewoner: NLeducatie.

Ken jij óf ben jij iemand die:
- Beter wil worden in lezen en schrijven?
Denk aan grammatica, spelling, maar ook
aan het voorlezen van je kleinkinderen.
- Beter Nederlands wil praten en verstaan?
We bieden verschillende niveaus aan
en er is altijd een passend niveau voor
iedereen.
- Wil leren WhatsAppen of digitaal een
afspraak maken bij de gemeente? We
helpen grootouders om te WhatsAppen
en zoomen met hun familie en we helpen
ook beginnende ondernemers met
digitale overheid en bijvoorbeeld TOZO
aanvragen.
- Meer kans wil maken op een leuke baan,
wil doorgroeien in werk of een opleiding
wil volgen?
We hebben een nauwe samenwerking met
het Taalhuis in Renswoude.
Aanmelden kan bij het Taalhuis via mail:
taalhuis@bibliotheekzout.nl of telefoon:
06-11645224
Hopelijk tot snel!

AANGENAAM!

Sinds februari zijn wij de nieuwe
taalaanbieder in Foodvalley om gratis
cursussen met officieel diploma aan te
bieden namens de gemeente. Dit gaan we
ook doen in Ede, Wageningen, Veenendaal,
Barneveld, Scherpenzeel en Rhenen.
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MS COLLECTEWEEK VAN 28 JUNI T/M
3 JULI 2021: COLLECTANTEN GEZOCHT IN
RENSWOUDE!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke
huis-aan-huiscollecte van het Nationaal
MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek
naar collectanten in RENSWOUDE. Help
jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende
ziekte multiple sclerose (MS)?

www.henkschuurman.nl

WORD COLLECTANT

We zijn op zoek naar collectanten!
Collectanten kunnen ervoor kiezen om
huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te
collecteren. De opbrengst van de landelijke
collecteweek is van essentieel belang voor
de 25.000 mensen met MS in Nederland
die iedere dag met een ziekte moeten
leven die hun zenuwen letterlijk sloopt.
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen
MS moet daarom doorgaan.

ONDERZOEK HARD NODIG

Er is nog geen oplossing voor MS.
Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek
is daarom hard nodig.
Het Nationaal MS Fonds besteedt de
opbrengst uit de MS Collecteweek onder
andere aan wetenschappelijk onderzoek
naar betere behandelingen en een betere
kwaliteit van leven voor mensen met MS.
Meer informatie en aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per
jaar. En het is nog leuk ook!

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

In Nederland hebben 25.000 mensen MS
en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen
bij. De eerste symptomen treden meestal
op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat
maakt MS de meest invaliderende ziekte
onder jonge mensen.

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Basic
NIJBORG Metabo
160-6 W OF
RIJG Kleine en olie-vrije

compressor

ZIEKTE
VAN
ZENUWSTELSEL

HET

CENTRALE

MS is een ziekte van het
centrale
zenuwstelsel.
Doordat er iets mis is in het
afweersysteem, wordt de laag
om de zenuwen aangevallen
en
beschadigd.
Hierdoor
komen signalen van en naar
de hersenen niet (goed) door,
waardoor verlammings- en
uitvalsverschijnselen optreden.

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Parkietjes

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

de heraut

TE KOOP: Gebruikte fietsendrager, Hawk Spinder,
voor 2 (elektrische) fietsen. Prijs: n.o.t.k.
06-10053931
OUD PAPIER: Zaterdag 24 april staat de volgende oud
papier inzameling door de Hervormde Gemeente
weer gepland. Vanaf deze datum gaan we weer
terug naar de reguliere inzameltijd, tussen 9 en 12
uur. Deze inzameling wordt in principe elke laatste
zaterdag van de maand gehouden, en u vindt de
oud papier containers aan de zijkant van gebouw
Rehoboth.

Gouden tip gezocht! Vanaf 1 juni as zijn wij op
zoek naar een tijdelijke zelfstandige woonruimte
in Renswoude voor mijn moeder met minimaal
2 slaapkamers.
tanfcd@hotmail.com of 06-51647968.
Alvast dank!
BIJVERDIENSTE: Gezocht ervaren klusjesman.
Schilder- en licht timmerwerk.
Uren in overleg. 0625008161

GRATIS AFHALEN: Thetford Porta Potti 565P, luxe
uitvoering,z.g.a.n. Geschikt voor tent of caravan.
Tel: 0623998299.
TE KOOP: Skates, maat 43, Bauer V-Tech, €60,00.
Gratis, als extra erbij: pols-, knie- en
elleboogbeschermers
Tel.: 0630454531
GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor twee uur per
twee weken. Tel. 0318572264

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

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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GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 29 APRIL
VÓÓR 19.00 UUR
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ACTIE
Fanta, Fuze tea of Sprite

Alle Robijn

3 pakken/flessen à 1250/1500 ml
combineren mogelijk

2 stuks, combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
2+1 G 5. 6.

*
S
I
T
A
R
1+1 G 5. 19.
78 _

67 _

98

2.89 _ 9.99

Dr. Oetker Ristorante
3 dozen à 320-400 gram
m.u.v. glutenvrij
combineren mogelijk

3 STUKS

6.57
8.67

4.

99

3.78

27

4.18

VAN
NEDERLANDSE
BOEREN

Boomstammetjes met
30% groente, gegaarde
kipreepjes naturel/pittig,
rundertartaartjes, kipsaucijs
of gebraden gehaktbal
2 pakken à 200/400 gram of à 4 stuks
combineren mogelijk

VAN

VAN

NEDERLANDSE

NEDERLANDSE

BOEREN

_

2 STUKS

6.18
10.00

5.49

BOEREN

Alle Old Amsterdam
of Maaslander
uit de wandkoeling
per stuk

Aardbeien
bak 400 gram

4.99

2.99

Optimel drinkyoghurt
pak 1000 ml

1.29
1.39

0.

99

*
G
N
I
T
R
25% KO 1.1. 6.5.
89 _

69

41 _

01

Alle Molenbrood
boerenbroden
heel brood

1.94
2.19

1.49

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 19 april t/m 25 april 2021. Week 16. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

