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&IVIMOFEEVLIMHKIQIIRXI
-RZIVFERHQIXHIGSVSREQEEXVIKIPIRMWHI 'SPPIGXIZIVKYRRMRKIR
XQ 2MIVWXMGLXMRK
FIVIMOFEEVLIMHZER
HIKIQIIRXIEERKITEWX3R^IQIHI[IVOIVW XQ ,ERHMGET20
[IVOIR^SZIIPQSKIPMNOZERYMXLYMW;IHSIR /MNOZSSVQIIVMRJSVQEXMIST[[[VIRW[SYHIRP
SRWFIWXHIHMIRWXZIVPIRMRK^SKSIHQSKIPMNOHSSVXIPEXIRKEER9OYRXSRWSTHIZSPKIRHI
QERMIVIRFIVIMOIR

&YVKIV^EOIR
(IEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWFITIVOXSTIRIR[IVOXEPPIIRSTEJWTVEEO:SSVLIXQEOIRZERIIR
EJWTVEEOOYRXYXYWWIRIRYYVFIPPIRREEVSJQEMPIRREEV
FYVKIV^EOIR$VIRW[SYHIRP
/SQRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMWEPWYKIIREJWTVEEOLIFXKIQEEOX,SI[IPIVQIHI[IVOIVW
EER[I^MKOYRRIR^MNRQSKIR^MNEPPIIRSTEJWTVEEO[IVOIRSQLIXEERXEPGSRXEGXQSQIRXIR
^SZIIPQSKIPMNOXIFITIVOIR;MNZVEKIRY[FIKVMTLMIVZSSV
;MWXYHEXYFITEEPHI^EOIRSSOXLYMWZMEHIGSQTYXIVOYRXVIKIPIR#>SOYRXYZME
[[[VIRW[SYHIRPIIRZIVLYM^MRKSRPMRIHSSVKIZIRIRIIRYMXXVIOWIPHMKMXEEPEERZVEKIR;I
ZVEKIRYSQLMIV^SZIIPQSKIPMNOKIFVYMOZERXIQEOIR^SHEXYRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMW
LSIJXXIOSQIR

(SVTWXIEQ
,IX(SVTWXIEQMWXIPIJSRMWGLSJTIVQEMPFIVIMOFEEVZME
HSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP (IQEMP[SVHXHEKIPMNOWKIPI^IRIRY[SVHXHER^SWRIPQSKIPMNO
XIVYKKIFIPH ^MIFIVMGLXZIVHIVSTZSSVQIIVMRJSVQEXMISZIVLIX(SVTWXIEQ 

;SRMRKFIHVMNJ
%PPIIRWTSIHIMWIRHIVITEVEXMIZIV^SIOIROYRRIRXIPIJSRMWGL[SVHIRHSSVKIKIZIR%PPISZIVMKI
VITEVEXMIZIV^SIOIROYRXYHSSVKIZIRZMEHIKIQIIRXIPMNOI[IFWMXI
[[[VIRW[SYHIRPVITEVEXMI:SSVZVEKIRSZIVLYYVFIXEPMRKIRSJGSRXVEGXIROYRXYGSRXEGX
STRIQIRZMELYYV$VIRW[SYHIRP

7XSVMRKWHMIRWXKIQIIRXI
&MN^IIVHVMRKIRHITVSFPIQIRSTLIXKIFMIHZERHISTIRFEVIVYMQXIMWHIWXSVMRKWHMIRWXZER
HIKIQIIRXIFYMXIROERXSSVYVIRXIFIVIMOIRZME

(MKMXEEPZIVKEHIVIRKIHYVIRHIHIGSVSREGVMWMW
(IZIVKEHIVMRKIROYRRIRZMELXXTWVIRW[SYHIVEEHWMRJSVQEXMIRPPMZIKIZSPKH[SVHIR^S[IP
FIIPHEPWKIPYMH&MNGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKIR[EVIR[MNLIXKI[IRHHEXMRMXMEXMIJRIQIVWSJ
ERHIVIFIXVSOOIRIRSJFIPERKLIFFIRHIRFMNZIVKEHIVTYRXIROSRHIREERWGLYMZIR(EXMWRY
YMXIVEEVHRMIXLIXKIZEP;MN^YPPIR^SZIIPQSKIPMNOHIFIXVSOOIRIRTIVWSSRPMNOFIREHIVIRSQ
LYRVIEGXMIWGLVMJXIPMNOMRXIPEXIRWXYVIR-RHMIRYRMIXFIREHIVHFIRXQEEVY[MPXXSGL
QIITVEXIRHEROYRXY^MGLQIPHIRFMNHIKVMJJMIVHILIIV1,8.ERWIRZME
QNERWIR$VIRW[SYHIRP
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6IRW[SYHIWITXIQFIV


&IWXYYVHIVMRIIRTSPMXMIOZIPH
(IWXEVXEPW[IXLSYHIV[EWZSSVQMNIIRKILIIPRMIY[IIVZEVMRK
-RQMNRZSVMKI[IVOOVMRKIRFIRMOSSOFIWXYYVHIVKI[IIWXQEEVMR
IIRHYMHIPMNOQIIVEJKIFEOIRHKIFMIH1IXIRXLSYWMEWQI
EERZEEVHHIMOLIXFIPIMHWXIVVIMR7SGMEEP(SQIMR:ERYMXQMNR
IMKIRSZIVXYMKMRKIRIRMRXIRXMIW[EWHMXLIXXIVVIMR[EEVMOZSSV
[MPHIKEER-IXWFIXIOIRIRZSSVHIMR[SRIVWZER6IRW[SYHIIR
ZSSVEPHIMR[SRIVWHMIWXIYRRSHMKLIFFIR(EEVFMN[IVHMOI\XVE
KIWXMQYPIIVHHSSVLIXIRXLSYWMEWQIIRIRIVKMIZERLIXRMIY[I
GSPPIKI:IIPEQFMXMIWIRXEPZERTPERRIR
(IIRIVKMIZERLIXZSPXEPPMKIXIEQLIIJXQIIVHERHVMINEEV
KIHVEEMHIRMWHSSVSRX[MOOIPMRKIRVSRHSQHI6IKMSREPI)RIVKMI
7XVEXIKMI 6)7 ZIVERHIVH(ERO^MNWXIYRZERHIZSPXEPPMKIVEEHOSRIIRKSIHIHSSVWXEVX
[SVHIRKIQEEOX(I^IZIVERHIVMRKKEJQMNIIRI\XVEWXMQYPERWSQFVIHIVXIOMNOIRIR
REXIHIROIR,MIV[IVHMOMR^MNRZSPPIHMKLIMHKIGSRJVSRXIIVHQIXLIXTSPMXMIOIZIPH)R
QIIVHERZSSVLIIR[SVHXLIXHYMHIPMNOHEX[IHIOSQIRHITIVMSHIKIGSRJVSRXIIVH
^YPPIR[SVHIRQIXMRKVMNTIRHIXSIOSQWXTPERRIRSTLIXKIFMIHZERHIEKVEVMWGLIWIGXSV
[SRMRKFSY[.IYKH^SVKIRQMPMIYHMIZIIPZERSRWTSPMXMIOIZIVQSKIR^YPPIRZVEKIR

:SSVQMNMWZERFIPERKHEXSTEPHI^IXIVVIMRIRLIXHIQSGVEXMWGLITVSGIW^MNRZSPPIHMKI
[IVOOERHSIR(EEVZVEKIRHI^IKVSXIYMXHEKMRKIRSQ(IHIQSGVEXMWGLI
FIWPYMXZSVQMRK[SVHXWXIIHWQIIVSQVMRKHHSSVXEPZERFIXVSOOIRSVKERMWEXMIWIR
MRWXERXMIWHMI^IOIVHIWOYRHMK^MNRQEEV[IPIIRKVSXIVSPWTIPIRMRLIX
FIWPYMXZSVQMRKWTVSGIW&MNHIZSVQKIZMRKZERHI.IYKH^SVKIVZEEVMOHMXSSO(I
QMRMWXIV[IRWXQIIVMRZPSIHHYWKEQEEVWEQIR[IVOIRMRIIR+IQIIRWGLETTIPMNOI
6IKIPMRKHMXXIV[MNPHILYMHMKI[IVO[MN^IKVSXIRHIIPWZSPHSIXIRNYMWXZIVWXIVOMRKRSHMK
LIIJX(IKIQIIRXIPMNOITSPMXMIOLIIJXZSPHSIRHIIRIIRNYMWXIMRZPSIH

-RHI[ERHIPKERKIRKSRWXLIXEPZERWMKREPIRVMGLXMRKHIRMIY[I
KIQIIRXIVEEHWZIVOMI^MRKIRZERQEEVXOERHMHEXIRPMNWXIRPMNWXXVIOOIVWLIX
ZIVOMI^MRKWTVSKVEQQE(MXTVSGIWKIIJXOVEGLXEERSR^IHIQSGVEXMWGLIWEQIRPIZMRK
(ITSPMXMIOQSIXZSSVFIVIMH^MNRSTKVSXIXVERWJSVQEXMIW.YMWXHERMWTSPMXMIOIWXYVMRK
IRGSRXVSPIJYRHEQIRXIIP2EEWXXEPZERFIPIMHWZSSVRIQIRWMWLIXZERKVSSXFIPERKSSO
ZSSVEPEERHEGLXXIFIWXIHIREERHIEWTIGXIRZERZSPHSIRHIWXVYGXYVIPIEERHEGLXZSSV
HIOVEGLXZERHIPSOEPITSPMXMIOIFIWPYMXZSVQMRK,IX'SPPIKIIRHI6EEH^MNRIVZSSVHI
FYVKIVW-OZMRHLIXHERSSOIIRIIVQMNRIVZEVMRKIRMRLIXTSPMXMIOIZIPHXIQSKIR
EER[IRHIRZSSV6IRW[SYHI



%VRSYX;MNW

;IXLSYHIV7SGMEPI>EOIR:SPOWLYMWZIWXMRK 7TSVX




6IRW[SYHIWITXIQFIV
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%JWTVEOIRFYVKIV^EOIRSRPMRI
;MWXYHEXYZSSVXEERY[EJWTVEOIRQIXHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIRZMESR^I[IFWMXIOYRX
QEOIR#;MNFPMNZIRREXYYVPMNOSSOXIPIJSRMWGLFIVIMOFEEVZME

 6EEHWZSSVWXIPMR^EOI6IKMSREPI6YMQXIPMNOI:IVOIRRMRK*SSHZEPPI]
 6EEHWZSSVWXIPMR^EOI:IVWXIHIPMNOMRKWWXVEXIKMI%VRLIQ2MNQIKIR*SSHZEPPI]




:SSVRIQIRZIVXVSOOIRREEV0ERH3RFIOIRH
9MXSRHIV^SIOZERHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWKIFPIOIRHEXSRHIVWXEERHITIVWSRIRRMIX
QIIV[SRIRSTLIXEHVIW[EEV^MNZSPKIRWHI&EWMWVIKMWXVEXMI4IVWSRIR &64 
MRKIWGLVIZIRWXEER,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWLIIJXLIXZSSVRIQIR
SQZERHISRHIVWXEERHITIVWSRIRKIKIZIRWSTXIRIQIRZERZIVXVIOREEVSRFIOIRH
PERH
+IWPEGLXWREEQIRZSSVPIXXIVW(EXYQZSSVRIQIR
• 0SHIVYW;':–
• 0SHIVYW*;'–

8IKIRHMXZSSVRIQIROYRXYFMRRIRX[II[IOIRRETYFPMGEXMIHEXYQY[^MIRW[MN^I
WGLVMJXIPMNOOIRFEEVQEOIR(MXOERREEVKIQIIRXI6IRW[SYHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIR
4SWXFYW>06IRW[SYHI

:IVKEHIVMRKKIQIIRXIVEEHWITXIQFIV
3THMRWHEKWITXIQFIVEWZIVKEHIVXHIKIQIIRXIVEEH(I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRK
ZERKXEERSQYYVIROER^SEPWLMIVFSZIRKIQIPHHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIR(I
EKIRHE^MIXIVEPWZSPKXYMX

 3TIRMRK
 :EWXWXIPPMRKEKIRHE
 7TVIIOVIGLXFYVKIVWVSRHZVEEKVEEHWPIHIR
 :EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWXZERHISTIRFEVIZIVKEHIVMRKSTNYPM
 -RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR
 6EEHWZSSVWXIPMR^EOIFIRSIQMRKTPEEXWZIVZERKIRHKVMJJMIV

,EQIVWXYOOIR
 6EEHWZSSVWXIPMR^EOIZEWXWXIPPMRKEGXYEPMWEXMI4(:FIPIMH 4IVMJIVI(IXEMPLERHIP
:IWXMKMRK *SSHZEPPI]
 6EEHWZSSVWXIPMR^EOI.EEVVIOIRMRKIRFIKVSXMRK+6-;
 6EEHWZSSVWXIPZIVSVHIRMRKXSX[MN^MKMRKZERHI:IVSVHIRMRK1MRMQEVIKIPMRKIR
6IRW[SYHI

(IFEXWXYOOIR
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI.EEVVIOIRMRKZERHI%PKIQIRI(MIRWX
IRLIX;SRMRKFIHVMNJ
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6IRW[SYHIWITXIQFIV

 7PYMXMRK



%JVSRHMRKZERLIXTVSNIGX(SVTWLEVX
3THSRHIVHEKEYKYWXYWNP^MNRHI
TPERRIRZSSVHIEJVSRHMRKZERLIX(SVTWTPIMR
HSSV[IXLSYHIV%VRSYX;MNWIR
OMRHIVFYVKIQIIWXIV(EERXNI/PYXWSRXLYPH
,MIVFMN[IVHIRX[IIZEVMERXIRZSSVKIWXIPH(I
MR[SRIVWZER6IRW[SYHILEHHIRHI
KIPIKIRLIMHSQYMXIVPMNOWITXIQFIVZMEHI
[IFWMXIZERHIKIQIIRXILYRZSSVOIYVZSSVʤʤR
ZERHIZEVMERXIRHSSVXIKIZIR(EXHIMRZYPPMRK
ZERHI^IPSGEXMIPIIJXFMRRIR6IRW[SYHIFPMNOX
[IPYMXLIXKVSXIEERXEPZERVIEGXMIW1EEVPMIJWXMR[SRIVWOS^IRZSSVHIZEVMERX
QIXHILSYXIRWTIIPXSIWXIPPIR OIY^I% -RTPEEXWZERLIXLYMHMKIKVEWZIPHNIOSQXIV
IIRKVSXIFEOZSPQIXFITPERXMRK^MXIPIQIRXIRZSSVLIXWXMQYPIVIRZERSRXQSIXMRKIR
IRREXYYVPMNOHIRMIY[ILSYXIRWTIIPXSIWXIPPIR(IWTIIPXSIWXIPPIR^MNRZSSVOMRHIVIRXSX
IRQIXNEEV(IZIV[EGLXMRKMWHEXHI[IVO^EEQLIHIRMRLIXIIVWXIO[EVXEEPZER
OPEEV^MNRIRLMIVQIILIXTVSNIGX(SVTWLEVXZSPPIHMKMWEJKIVSRH





:EWXKIWXIPH[MN^MKMRKWTPER%VRLIQWI[IK
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWQEOIRFIOIRHHEX^MNLIXFSY[ZPEOZERTIVGIIP
%VRLIQWI[IKXI6IRW[SYHILIFFIRZIVKVSSXSQHEEVQIIIIRXSIOSQWXMKI
YMXFVIMHMRKZERLIXFIWXEERHIFIHVMNJWTERHQSKIPMNOXIQEOIR(MXLIFFIR^MNKIHEER
HSSVKIFVYMOXIQEOIRZERIIR[MN^MKMRKWFIZSIKLIMHYMXLIXEPKIPHIRHI
FIWXIQQMRKWTPER

,IXZEWXKIWXIPHI[MN^MKRKWTPERPMKXZEREJWITXIQFIVKIHYVIRHI^IW[IOIRXIV
MR^EKISTHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRZERLIXKIQIIRXILYMW9[SVHX
ZIV^SGLXIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHILIIV1;IRX^IPSQLIXTPERMRXI^MIR3SOOER
LIXTPER[SVHIRMRKI^MIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP
8SXIRQIXRSZIQFIVOERWGLVMJXIPMNOFIVSIT[SVHIRMRKIWXIPHXIKIRKIRSIQH
FIWPYMXFMNHI%JHIPMRKFIWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI6EEHZER7XEXI %F674SWXFYW
)%(IR,EEK HSSV


)IRFIPERKLIFFIRHIHMIXMNHMK^MNRSJLEEV^MIRW[MN^ISTLIXSRX[IVTTPERREEV
ZSVIRLIIJXKIFVEGLX




6IRW[SYHIWITXIQFIV
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)IRFIPERKLIFFIRHIHMIEERXSSRXHEXLMNSJ^MNVIHIPMNOIV[MNWRMIXMRWXEEXMW
KI[IIWXSQ^MNRSJLEEV^MIRW[MN^IXIKIRLIXSRX[IVTTPERREEVZSVIRXIFVIRKIR

HIKIRSIQHIZIV^IRHHEXYQ-RHMIRYFI^[EEVLIIJXMRKIHMIRHIRIVWTVEOIMWZERIIR
WTSIHIMWIRHFIPERKOYRXYFSZIRHMIRIIRZIV^SIOSQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
MRHMIRIRFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERH %JHIPMRK
&IWXYYVWVIGLX4SWXFYW(%9XVIGLX ;ERRIIVIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
MWEERKIZVEEKHXVIIHXHIZIVKYRRMRKTEWMR[IVOMRKREHEXLMIVSZIVIIRFIWPMWWMRKMW
KIRSQIR

:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP

-RHMIRFIVSIT[SVHXMRKIWXIPHHEROERXIZIRWIIRZIV^SIOSQZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
[SVHIRMRKIHMIRHFMNHI:SSV^MXXIVZERHI%F67:SSV^S[IPLIXFIVSITWGLVMJXEPWLIX
ZIV^SIOSQZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWKVMJJMIVIGLXZIVWGLYPHMKH

:SSVQIIVMRJSVQEXMIHLV1;IRX^IPZMESJ
VYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP


%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 9XVIGLXWI[IKKFSY[IRRMIY[FSY[[SRMRKen bijgebouw; activiteit ‘bouwen’
MRKIHMIRHSTWITXIQFIV 
 9XVIGLXWI[IKVIEPMWeren van een entree op landgoed; activiteit ‘bouwen’
MRKIHMIRHSTWITXIQFIV 

:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP

 9XVIGLXWI[IKKEERPIKKIRZERIIRMRVMXXFZFIVIMOFEEVLIMHTIVGIIPEGXMZMXIMX
‘uitrit aanleggen’ (ingediend op 14 september 2021).

-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIEERZVEKIR^MNR
MRKIHMIRH

▪ 7XERHTPEEXWZIVKYRRMRKZSSVMR^EQIPMRKWEGXMIZSSVHI:SIHWIPFEROSTLIX
(SVTWTPIMRSTIRWITXIQFIVEERKIZVEEKHHSSVHIKI^EQIRPMNOIOIVOIR
ZER6IRW[SYHI SRXZERKIRSTNYPM 
▪ :IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEVZSSVIIRVIGVIEXMIZIJMIXWXSYVXSGLXHSSVSE
6IRW[SYHISTWITXIQFIVEERKIZVEEKHHSSV-RXIVREXMSREP']GPMRK)ZIRXW
SRXZERKIRSTEYKYWXYW 
▪ Melding fietsevenement ‘Meewind Koers’ op 10 oktober 2021, aangevraagd door
-RXIVREXMSREP']GPMRK)ZIRXW SRXZERKIRSTEYKYWXYW 
▪ :IRXZIVKYRRMRKZSSVHIZIVOSSTZERWTIGYPEEWSTIRSOXSFIVMR
6IRW[SYHIEERKIZVEEKHHSSV,EVQSRMIZIVIRMKMRK3RW+IRSIKIR SRXZERKIRST
EYKYWXYW 
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVIIRGMVGYWZSSVWXIPPMRKMREERKIZVEEKHHSSV
'MVGYW6IR^-RXIVREXMSREP SRXZERKIRSTEYKYWXYW 
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVIIRTERRIROSIOIRJIIWXEERHI:ER6IIHI[IKST
SOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV&MFPMSXLIIO>398 SRXZERKIRSTWITXIQFIV
 
▪ 0SXIVMNZIVKYRRMRKZSSVIIRPSXIVMNZIVPSXMRKXFZLIXSRHIVLSYHZERHI/SITIPOIVOST
SOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV,IVZSVQHI+IQIIRXI6IRW[SYHI SRXZERKIR
STWITXIQFIV 

&SZIRWXEERHIEERZVEKIR^MNRMRKIHMIRHIR[SVHIRFISSVHIIPH>SHVELMIVIIRFIWPYMX
STMWKIRSQIR^EPHMX[SVHIRKITYFPMGIIVHMRHI,IVEYXIROERLMIVXIKIRFI^[EEV
[SVHIRMRKIHMIRH(EXMWSTHMXQSQIRXHYWRSKRMIXQSKIPMNO(I^ITYFPMGEXMIHMIRX
HEEVSQYMXWPYMXIRHSQYXIMRJSVQIVIRHEXIVIIREERZVEEKMWMRKIHMIRHIRHEXIV
FMRRIRIROIPI[IOIRSJQEERHIRIIRFIWPYMXSZIV^EP[SVHIRKIRSQIRIR
FIOIRHKIQEEOX3QIIREERZVEEKMRXI^MIROYRXYIIREJWTVEEOQEOIRQIXHI
EJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER
6IRW[SYHI

:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP


:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 (SVTWWXVEEXwijzigen van de monumentale kozijnen; activiteiten ‘aanpassen
QSRYQIRX’en ‘bouwen’ (verzonden op 8 WITXIQFIV 
 (SVTWWXVEEXEwijzigen van de monumentale kozijnen; activiteiten ‘aanpaWWIR
monument’ en ‘bouwen’ (verzonden op 8 september 2021)
+IRSIQHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIRPMKKIRZSSVIIRMIHIVXIVMR^EKISTHIEJHIPMRK
*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI ST
EJWTVEEO &IRXYFIPERKLIFFIRHIRLIIJXYFI^[EEVXIKIRIIRZIVPIIRHIZIVKYRRMRK
HEROYRXYFMRRIR[IOIRREHIZIV^IRHHEXYQIVZERIIRWGLVMJXIPMNOFI^[EEVMRHMIRIR
FMNLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI 4SWXFYW
>0MR6IRW[SYHI 
)IRSQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSVLIXFSY[IRXVIIHXMR[IVOMRKQIXMRKERKZERHIHEKRE
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6IRW[SYHIWITXIQFIV



-RKIXVSOOIREERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 3YHI,SPPI[IK[MN^MKIRZIILSYHIVMNIRRMIY[FSY[FMSZEVOIRWEGXMZMXIMXIR
‘afwijken bestemmingsplan’ en ‘veranderen milieuinrichting’; de aanvraag is
MRKIXVSOOIRHSSVEERZVEKIV




6IRW[SYHIWITXIQFIV
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de heraut
▪

▪

▪

▪

▪

de heraut

:IRXZIVKYRRMRKZSSVHIZIVOSSTZERSPMIFSPPIREERHI/EWXERNIPEEREIR
(SVTWTPIMRSTIRSOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV,IVZSVQHI+IQIIRXI
6IRW[SYHI SRXZERKIRSTWITXIQFIV 
'SPPIGXIZIVKYRRMRKZSSVLIXLYMWEERLYMWGSPPIGXIVIRZSSV7XMGLXMRK0MKLXJSVXLI
'LMPHVIR2IHIVPERHZERXQHIGIQFIV SRXZERKIRSTWITXIQFIV
 
)ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSV4.+98IRXJIIWX:IVHEQSTLIX[IMPERHXYWWIR
&IOIV[IKIR(EEXWIPEEVWI[IKSTSOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV4.+9
;SYHIRFIVKIS SRXZERKIRSTWITXIQFIV 
Evenementenvergunning voor de optocht ‘Lampegiet’ door Renswoude op 18
SOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV3VERNIZIVIRMKMRK6IRW[SYHI SRXZERKIRST
WITXIQFIV 
)ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVIIRFE^EEVZERYMXZIVIRMKMRKWKIFSY[6ILSFSXLST
IRSOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV,IVZSVQHI+IQIIRXI6IRW[SYHI
SRXZERKIRSTWITXIQFIV 

-RKIXVSOOIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVHISTIRMRKSTIRHEKZERHIFVERH[IIVOE^IVRIST
SOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV&VERH[IIV6IRW[SYHI
:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP


:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP



:IVPIIRHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIZIVKYRRMRKMW
ZIVPIIRH
▪ 7XERHTPEEXWZIVKYRRMRKZSSVMR^EQIPMRKWEGXMIZSSVHI:SIHWIPFEROSTLIX
(SVTWTPIMRSTIRWITXIQFIVEERKIZVEEKHHSSVHIKI^EQIRPMNOIOIVOIR
ZER6IRW[SYHI ZIV^SRHIRSTWITXIQFIV 
▪

:IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEVZSSVIIRVIGVIEXMIZIJMIXWXSYVXSGLXHSSVSE6IRW[SYHI
STWITXIQFIVEERKIZVEEKHHSSV-RXIVREXMSREP']GPMRK)ZIRXW ZIV^SRHIRST
WITXIQFIV 

:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP


3TIR1SRYQIRXIRHEK
>EXIVHEKWITXIQFIV[EWHI3TIR1SRYQIRXIRHEK
.EEVPMNOW[IVOIRHIKIQIIRXIR6IRW[SYHI7GLIVTIR^IIPIR
;SYHIRFIVKWEQIRSQHI^IHEKXISVKERMWIVIRQIXHMXNEEV
7GLIVTIR^IIPEPWKEWXKIQIIRXI-REER[I^MKLIMHZERLIX
GSPPIKIZER6IRW[SYHIZIVXIPHIFYVKIQIIWXIV/PIMRZER
Scherpenzeel over het thema “1MNRQSRYQIRXMWNSY[
monument”. 
-RSVKERMWIIVX6IRW[SYHIHI3TIR1SRYQIRXIRHEKZSSVHIHVMIKIQIIRXIR
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6IRW[SYHIWITXIQFIV


%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIX
KIFMIHZER

LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK 

VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR


VSY[IRZIVPMIW


HEKFIWXIHMRK 



STZSIHIRIRSTKVSIMIR
ZIVZSIV MRHIVIKMS  


SRX[MOOIPIRSJKIHVEKWTVSFPIQIR
LYPTQMHHIPIR SEVSPWXSIPWGSSXQSFMIP 

LYMWIPMNOKI[IPH
ZIV[EEVPS^MRK

,IX(SVTWXIEQMWIV KVEXMW ZSSVEPPIMR[SRIVWNSRKIRSYH
;MN^MNRFIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI  
SJZMEHSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP

-RPSSTYVIR
)POIQEERHEKMRHIIZIR[IOIR 0IXST%ERKITEWX  ZERYYV MRHI
&MFPMSXLIIO
:EREJWITXIQFIV
)POIIHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
+I^SRHLIMHWGIRXVYQ 
3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR ^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 
.SRKIVIRGEJʤ6IRW[SYHI
,SI[SSRNMNIR[EX^MNRNSY[[SSR[IRWIR# (IKIQIIRXI6IRW[SYHI^SIOX
NSRKIVIRWXEVXIVWZERQE\MQEEPNEEVHMIQII[MPPIRTVEXIRSZIV[EXNSRKIVIR
FIPERKVMNOZMRHIREPWLIXKEEXSQ[SRIR,MIVZSSVSVKERMWIVIR[IST
[SIRWHEKWITXIQFIVIIR‘jongerencafé’. Met jouw inbreng kan de
KIQIIRXIFMNXSIOSQWXMKI[SRMRKFSY[TPERRIRFIXIVEERWPYMXIRFMNHI
[SSRFILSIJXIZERNSRKIVIR4VEEXQIIIRQIPHNIEERHSSVIIRIQEMP
XIWXYVIRREEVMRJS$EXVMZIRPonder vermelding van ‘jongerencafé’ of
HSSVHI56GSHIXIWGERRIRQIXNIXIPIJSSR,IXNSRKIVIRGEJʤMWST
[SIRWHEKWITXIQFIVZERXSXYMR6IRW[SYHI HII\EGXIPSGEXMIZSPKX 
3RHIVHIHIIPRIQIVW[SVHIRREEJPSSTXMIR:::FSRRIRXIV[EEVHIZER€ZIVPSSX




6IRW[SYHIWITXIQFIV
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3OXSFIVMRLIXXIOIRZER6IRW[SYHIZSSVIPOEEV%GXMZMXIMXIRTVSKVEQQE

De
maand oktober staat in het teken van ‘Renswoude voor elkaar’%PWSRHIVHIIPZER
3OXSFIVMRLIXXIOIRZER6IRW[SYHIZSSVIPOEEV%GXMZMXIMXIRTVSKVEQQE
LIXPERHIPMNOIEGXMITVSKVEQQE“Eén
)enzaamheid”,
er in oktober
De
maand oktober staat in het tekentegen
van ‘Renswoude
voorworden
elkaar’%PWSRHIVHIIPZER
ZIVWGLMPPIRHIEGXMZMXIMXIRKISVKERMWIIVHSQSRHIVPMRKIZIVFMRHMRKXYWWIRMR[SRIVWXI
LIXPERHIPMNOIEGXMITVSKVEQQE“Eén
tegen )enzaamheid”, worden er in oktober
WXMQYPIVIR“De maand ‘6IRW[SYHIZSSVIPOEEV’KEEXSQIPOEEVSRXQSIXIRLIXKIWTVIO
ZIVWGLMPPIRHIEGXMZMXIMXIRKISVKERMWIIVHSQSRHIVPMRKIZIVFMRHMRKXYWWIRMR[SRIVWXI
EERKEERIRSRHIVXYWWIRPIYOIEGXMZMXIMXIRHSIR-OOMNOYMXREEVSOXSFIVIRMOLSSTHEX
WXMQYPIVIR“De
maand ‘6IRW[SYHIZSSVIPOEEV’KEEXSQIPOEEVSRXQSIXIRLIXKIWTVIO
ZIIPMR[SRIVW^MGL[IPOSQZSIPIRSQXIOSQIR!”–;IXLSYHIV%VRSYX;MNW
EERKEERIRSRHIVXYWWIRPIYOIEGXMZMXIMXIRHSIR-OOMNOYMXREEVSOXSFIVIRMOLSSTHEX

ZIIPMR[SRIVW^MGL[IPOSQZSIPIRSQXIOSQIR!”–;IXLSYHIV%VRSYX;MNW
;MNZIV[IPOSQIRYKVEEKFMNʤʤRSJQIIVZERHISRHIVWXEERHIEGXMZMXIMXIR

;MNZIV[IPOSQIRYKVEEKFMNʤʤRSJQIIVZERHISRHIVWXEERHIEGXMZMXIMXIR
%GXMZMXIMX
;ERRIIVIR[EEV#
,SIPEEX# %ERQIPHIR#




(YYV^EQI[MNOKEQI‘Doezaam’ RYSSOFMN'&7(I7XMJXLSVWXKIPERGIIVH
3TZVMNHEKWITXIQFIVLIFFIRKIHITYXIIVHI,EROI&VYMRW7PSXZERHI4VSZMRGMI9XVIGLX
,IIQVEEH*VERWXIV1EXIRZER;EXIVWGLET:EPPIMIR:IPY[IHI6IRW[SYHWI[IXLSYHIV
1EVMIOI8IYRMWWIRIROMRHIVFYVKIQIIWXIV(EERXNI/PYXWWEQIRLIXIIVWXII\IQTPEEVZERLIX
WTIP‘Doezaam’SZIVLERHMKHEER,ERRIOIZER&IPPIRHMVIGXIYVZER'&7(I7XMJXLSVWX

‘Doezaam’MWIIRHYYV^EQI
[MNOKEQIHMIMRIIVWXIMRWXERXMI
SRX[MOOIPHMWZSSVHI
RMIY[FSY[[MNO&IIO[IMHI[EEVLIX
ZSVMKNEEV^SQIV[IVHKIPERGIIVHST
'&7(I&SVK[EP3QHEXLIXHSIPIR
HIYMX[IVOMRKZERLIXWTIP^SKSIH
[EVIRKIWPEEKH[EVIRHI4VSZMRGMI
9XVIGLXIRLIX;EXIVWGLET:EPPIMIR
:IPY[IKVEEKFIVIMHWYFWMHMIXI
ZIVPIRIR^SHEXIVSSOIIRZEVMERX
SRX[MOOIPHOSR[SVHIRZSSVHI
SZIVMKI[MNOIRZER6IRW[SYHI:ME
HIPIIVPMRKIRZERFEWMWWGLSSP(I
7XMJXLSVWX[SVHXLIXWTIPXLYMWIRMR
HI[MNOIRKIʪRXVSHYGIIVH

4VSNIGX[IXLSYHIV1EVMIOI8IYRMWWIR“MetHMXMRMXMEXMIJ[MPHIKIQIIRXIHINIYKHFI[YWX
QEOIRZERLIXFIPERKZSSVLIXQEOIRZERHYYV^EQIOIY^IW(EEVOYRNIXIRWPSXXIRMIXZVSIK
KIRSIKQIIFIKMRRIR(SSV‘Doezaam’XIWTIPIR[SVHIRHIOMRHIVIRSTIIRPIYOIQERMIV
YMXKIHEEKHSQERHIVWREEVLYRSQKIZMRKXIOMNOIR,IFNIFMNZSSVFIIPHHIPEQTIRYMXKIHEER
XSIRNINIOEQIVYMXKMRK#1SIXIRHMIFSXIVLEQQIXNIWMRIIRTPEWXMG^EONISJOYRNISSOIIR
FVSSHXVSQQIPKIFVYMOIR#%PWNIIIRQMRYYXNIOSVXIVSRHIVHIHSYGLIWXEEXFIWTEEVNIPMXIV
[EXIV.SRKKIPIIVHMWSYHKIHEERIRIGLXMIHIVIIROER^MNRSJLEEVWXIIRXNIbijdragen.”

‘Doezaam’WXEEXZSSVWEQIRHYYV^EEQHSIR7TIPIRHIV[MNW[SVHXMR^MGLXKIKIZIRMR
QSKIPMNOLIHIRSQHYYV^EQIOIY^IWXIQEOIR^SEPWFMNZSSVFIIPHOSOIRQIXPSOEPITVSHYGXIR
EJZEPWGLIMHIRIRLIVKIFVYMOZERQEXIVMEPIR%PPIOMRHIVIRZERKVSITZER'&7(I7XMJXLSVWX
LIFFIRIIRKI^MRWZEVMERXQIIKIOVIKIRSQXLYMWXIOYRRIRWTIPIRIRHIWGLSSPSRXZMRKHI
WGLSSPIHMXMI%PWTIPIRHOYRRIRHIHIIPRIQIVWOMI^IR[IPOIHYYV^EQIEGXMIFMNLIRTEWX
:IVZSPKIRW[SVHIRMRIIRSRPMRISQKIZMRKWYKKIWXMIWKIHEERHMILIXRIQIRZERHIEGXMI
QEOOIPMNOQEOIR(IROFMNZSSVFIIPHEERIIRZIV[MN^MRKREEVIIRPSOEPISVKERMWEXMISJIIR
JSVQYPMIVHEXNIRSHMKLIFXSQMIXWEERXIZVEKIR

(IKIQIIRXI6IRW[SYHI;EXIVWGLET:EPPIMIR:IPY[IIRTVSZMRGMI9XVIGLX^MNRIRXLSYWMEWX
SZIVHIWEQIR[IVOMRKSQHIOMRHIVIRZER6IRW[SYHISTHI^IPIYOIPEEKHVIQTIPMKIQERMIV
KVSIRIVIOIY^IWXIPIVIRQEOIR
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3TIRMRKWEZSRH&IPIIJ
%GXMZMXIMX
6IRW[SYHIQIXIPOEEV
3TIRMRKWEZSRH&IPIIJ
6IRW[SYHIQIXIPOEEV

&YYVXOEQIV
7;3 
&YYVXOEQIV

:VMNHEKSOXSFIV
;ERRIIVIR[EEV#
MRHIFMFPMSXLIIO
:VMNHEKSOXSFIV
MRHIFMFPMSXLIIO

)POIHMRWHEK 
IRSOXSFIV

)POIHMRWHEK

MRHIFMFPMSXLIIO
7;3 
IRSOXSFIV 
7TSVXLYF
)POIHSRHIVHEK 
MRHIFMFPMSXLIIO
6IRW[SYHI:MXEEP 
IR
7TSVXLYF
)POIHSRHIVHEK 
SOXSFIV 
6IRW[SYHI:MXEEP 
IR
MRHI,SOLSVWX
SOXSFIV 
4ERRIROSIOIRJIIWX
>EXIVHEKSOXSFIV
MRHI,SOLSVWX
&MFPMSXLIIO 
MRIRVSRHSQHI
4ERRIROSIOIRJIIWX
>EXIVHEKSOXSFIV
FMFPMSXLIIO
&MFPMSXLIIO 
MRIRVSRHSQHI
;SVOWLSTFPSIQWXYONI (MRWHEKSOXSFIV
FMFPMSXLIIO
QEOIR
;SVOWLSTFPSIQWXYONI MRHI:SSVLSJ
(MRWHEKSOXSFIV
QEOIR
MRHI:SSVLSJ
7EQIR7SITIR
(MRWHEKSOXSFIV

7;3 
MRHIFMFPMSXLIIO
7EQIR7SITIR
(MRWHEKSOXSFIV
7EQIR+I^IPPMKQIX
(MRWHEKSOXSFIV
7;3 
MRHIFMFPMSXLIIO
EERWPYMXIRHIFMRKS
MR6IWXEYVERX(I
7EQIR+I^IPPMKQIX
(MRWHEKSOXSFIV
7;3 
0YGLX
EERWPYMXIRHIFMRKS
MR6IWXEYVERX(I
3VERNI:IVIRMKMRK

7;3 
0YGLX
3TZSIHTEVX]
(MRWHEKSOXSFIV
3VERNI:IVIRMKMRK 
&YYVXKI^MRRIR 
MRHIFMFPMSXLIIO
3TZSIHTEVX]
(MRWHEKSOXSFIV
0I^MRK1SSVW
;SIRWHEK
&YYVXKI^MRRIR 
MRHIFMFPMSXLIIO
%RHEPYWMʦ
SOXSFIV
0I^MRK1SSVW
;SIRWHEK
&MFPMSXLIIO 
MRHIFMFPMSXLIIO
%RHEPYWMʦ
SOXSFIV

–
,SIPEEX#

–


–

–

–

–


–

–

–

–

–

–
–


–


–

–
–


–


.EZMEMRWGLVMNJPMNWXMRFMFPMSXLIIO
%ERQIPHIR#
SJQEMPREEV
.EZMEMRWGLVMNJPMNWXMRFMFPMSXLIIO
STIRMRKWEZSRHVIRW[SYHI$
SJQEMPREEV
KQEMPGSQ
STIRMRKWEZSRHVIRW[SYHI$
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
KQEMPGSQ
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
.EZMEHI[IFWMXI
[[[VIRW[SYHIZMXEEPRP
.EZMEHI[IFWMXI
[[[VIRW[SYHIZMXEEPRP

2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
.EQEMPREEV
FPSIQIR[SVOWLSTVIRW[SYHI
.EQEMPREEV
$KQEMPGSQ
FPSIQIR[SVOWLSTVIRW[SYHI
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
$KQEMPGSQ

2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
.EEERQIPHIRFMN8VIJTYRXFEPMIMR
FMFPMSXLIIOSJQEMPREEV
.EEERQIPHIRFMN8VIJTYRXFEPMIMR
XVIJTYRXFEPMI$W[SWVRP
FMFPMSXLIIOSJQEMPREEV
XVIJTYRXFEPMI$W[SWVRP
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK

 &MFPMSXLIIO 
MRHIFMFPMSXLIIO
:SSVHI;SVOWLSTFPSIQWXYONIQEOIR7EQIR7SITIRIR7EQIR+I^IPPMK[SVHXIIROPIMRI
IMKIRFMNHVEKIKIZVEEKH

:SSVHI;SVOWLSTFPSIQWXYONIQEOIR7EQIR7SITIRIR7EQIR+I^IPPMK[SVHXIIROPIMRI
IMKIRFMNHVEKIKIZVEEKH





6IRW[SYHIWITXIQFIV



6IRW[SYHIWITXIQFIV
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SWO NIEUWS

6IRW[SYHIZSSVIPOEEVIIRFSIONISTIRSZIVHI:SSVPIIW)\TVIWW
(IQEERHSOXSFIVWXEEXin het teken van ‘Renswoude voor elkaar’–EPWSRHIVHIIPZERHI
aanpak “Eén tegen )enzaamheid”.)IRQSSMZSSVFIIPHZERZIVFMRHMRKSRHIVMR[SRIVWMWLIX
ZVMN[MPPMKIVW[IVOZERHI:SSVPIIW)\TVIWW[EEVFMNOMRHIVIRQIXIIRXEEPEGLXIVWXERHI\XVE
EERHEGLXOVMNKIR8MRIOI2IRRMIMWFIKMRHMXNEEVKIWXEVXEPWZVMN[MPPMKIVFMN(I:SSVPIIW)\TVIWW
;EXLSYHXNIZVMN[MPPMKIVW[IVOMRFMNHI:SSVPIIW)\TVIWW#
-OKEOIIVʤʤRYYVTIV[IIOREEVIIRKI^MRQIXEPWHSIPLIXZSSVPI^IRXIWXMQYPIVIR,MIVFMN
KIFVYMOMOQMNRIVZEVMRKEPWPSKSTIHMWXIQSIHIVIRSQE
-OPIIWZSSVHSIXEEPWTIPPIXNIW^MRKPMIHNIWQIXHIOMRHIVIRIRRIIQEPXMNH[EXWTIIPKSIHQII
^SEPWTY^^IPWIRXIOIRWTYPPIR>SKEMOWTIPIRHIV[MNWSTZIVWGLMPPIRHIQERMIVIREERHIWPEK
QIXXEEP
/YRNI[EXQIIVZIVXIPPIRSZIVNSY[IVZEVMRKEPWZSSVPI^IV#
)V^MNRKVSXIZIVWGLMPPIRTIVOMRHIRTIVKI^MR&MNLIXIRIOMRHKEEXLIXSQGSRGIRXVEXMIXIV[MNP
LIXFMNLIXERHIVIOMRHQIIVKEEXSQ[SSVHIRWGLEXIR^MRWSTFSY[-OTVSFIIVTIVOMRHMRXI
WGLEXXIR[IPOIWTIPPIXNIWIRFSIOIRMOQIIRIIQ2EEWXLIXZSSVPI^IRIRWTIPIRQIXHI
OMRHIVIRMWLIXSSOFIPERKVMNOHISYHIVWXIWXMQYPIVIRSQHIOMRHIVIRZEOIVZSSVXIPI^IRSJ
WEQIRIIRTVIRXIRFSIOXIFIOMNOIR,IXMWHYWZIIPQIIVHEREPPIIRZSSVPI^IR

TREFPUNTBALIE

(VEEKXHI:SSVPIIW)\TVIWWFMNEERLIXZIVQMRHIVIRZERIIR^EEQLIMH#
(EXHIROMO^IOIV.IFVIRKXWS[MIWSWSGMEEPGSRXEGXIRTPI^MIV^S[IPZSSVHIOMRHIVIREPWHI
SYHIVW(EEVREEWXHIROMOHEXLIXMQTEGXLIIJXSTHIZVMN[MPPMKIVHMIIV^IPJZIIPTPI^MIVEER
FIPIIJX

Iedere dinsdag van 14.00-15.00 uur is de
Trefpunt balie geopend, voor al uw vragen
op het gebied van wonen, zorg, welzijn,
financiën, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Ook vragen rondom het Informatiepunt
kunt u daar stellen en aanmelden voor
diverse activiteiten. De Trefpuntbalie is in de
bibliotheek van Renswoude
DIGI CAFÉ

;EX^SYNMN[MPPIR^IKKIRXIKIRQIRWIRHMIX[MNJIPIRSQZVMN[MPPMKIVXI[SVHIR#
%PWNIIIRLEVXLIFXZSSVOMRHIVIRLSYHXZERZSSVPI^IRIRSYHIVWHEEVFMNIIRLERHNI[MPXLIPTIR
QIPHNIHERKI[SSREER(MI[IOIRZPMIKIRZSSVFMN



Het digi café is er iedere dinsdag in de even
weken van 10.00-11.30 uur in de bibliotheek
van Renswoude. De komende data is dinsdag
21 september, 5 en 19 oktober.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
contact opnemen met Rianne van Ginkel, tel
06 51647525

VOLLEYBALLERS GEZOCHT
WIL JE GRAAG VOLLEYBALLEN?

Kom langs en train mee! Leer stapsgewijs
de volleybalregels en zorg samen voor
spelplezier. De uiteindelijke uitdaging is met
je team goed scoren in de competitie! Train
een paar keer mee om te kijken of het bij je
past. Zien we jou bij de Hokhorst?
De mini’s (6-12 jaar) trainen op dinsdag
van 18.00 tot 19.00. De jeugd (12-18 jaar)
traint op maandag of dinsdag. Wil je meer
informatie over trainingstijden? Neem
contact op.
Meer info: www.svrenswouw.nl
manonvdvliert@gmail.com • 06 83156856

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

15 oktober 2021

Bedrijfskledingbeurs
15:00 uur – 21:00 uur

BUURTKAMER

-RXIVIWWISQZVMN[MPPMKIVXI[SVHIR#(I
:SSVPIIW)\TVIWW6IRW[SYHIMWST^SIOREEVRMIY[I
ZVMN[MPPMKIVW/MNOZSSVQIIVMRJSVQEXMIST
LXXTWZSSVPIIWI\TVIWWRPPSGEXMIYXVIGLXWILIYZIPVYK
SJQEMPREEVZSSVPIIWI\TVIWW$FMFPMSXLIIO^SYXRP
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Op maandag 27 september is er na lange
tijd weer een NAH café om 19.00 uur in het
Trefpunt in de bibliotheek van Renswoude.
Voor deze avond hebben wij als spreken
Hans van Dam uitgenodigd. Aanmelden voor
deze avond kan via de mail: trefpuntbalie@
swo-sr.nl of tijdens de openingstijden van
de Trefpunt balie iedere dinsdag van 14.0015.00 uur in de bibliotheek van Renswoude

Noteert u alvast in uw agenda op maandag
25 oktober is er om 19.00 uur een avond
voor ex mantelzorgers. In de volgende
Heraut staat hier meer informatie over.

;EXMWNIQSSMWXIIVZEVMRK#
(EXHIOMRHIVIRIGLXZSSVYMXKEERIRIVPSPMRLIFFIR>SKMRKIRHINSRKWXIOMRHIVIRWXIIHW
FIXIVQIIHSIRQIXIIRWTIPPIXNI1IQSV]SJ(SQMRSKIRSXIR^IZERPMIHNIWQIXFI[IKMRKIRIR
OSRHIR^IWXIIHWKIGSRGIRXVIIVHIVPYMWXIVIR(ISYHIVIOMRHIVIRHEEKHIMOYMXQIX
[SSVHIRWGLEXSTHVEGLXIRIRWTVIIO[SSVHIR3SOPMIXMOLIR^IPJZSSVPI^IR.YMWX^MNOIOIRYMX
REEVLIXKVETTMKIZIVLEEPQIXOSQMWGLIMPPYWXVEXMIWHEXMOWXIIHWEPWEJVSRHMRKZSSVPEW



NAH CAFÉ

AVOND VOOR EX-MANTELZORGERS

;EXFVIRKXLIXNSY^IPJ#
-OOSQEPXMNHQIXIIRKVSXIKPMQPEGLXLYMWRELIXZSSVPIIWYYVXNI1IXIIREPHIIIVWXIOIIVOVIIK
MOZIVXVSY[IRZERHIOMRHIVIR>IVIEKIIVHIREPPIQEEPLIIPIRXLSYWMEWX.IFVIRKXIGLXIIR
WXYONITPI^MIVIRKI^IPPMKLIMHSRHEROWIIRIZIRXYIPIXEEPFEVVMʣVI(EXKIIJXIRSVQZIIP
ZSPHSIRMRK

U bent van Harte welkom, de koffie/ thee
staat voor u klaar!

6IRW[SYHIWITXIQFIV



Op dinsdag 5 oktober start de buurtkamer,
de buurtkamer is er voor zelfstandig
wonende ouderen, die behoefte hebben
aan een laagdrempelige manier om
anderen te ontmoeten. De buurtkamer is
er ieder dinsdag van 10.00-12.00 uur in de
bibliotheek van Renswoude.
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VOORLOPIG NOG GEEN KAARTCOMPETITIE
Op tal van plaatsen heeft men nog steeds
te maken met de naweeën van corona.
Dat hebben ook de organisatoren van de
kaartcompetitie, die jaarlijkse gehouden
wordt in de kantine van de VV Renswoude,
gemerkt.
De kaartcompetitie die jaarlijks in september
van start gaat laat nog even op zich wachten.
En dus moeten de ongeveer 70 liefhebbers,
die dan lekker een avondje komen
klaverjassen of jokeren nog even wachten.
De organisatoren hebben namelijk, in overleg
met de Voetbalvereniging Renswoude,
besloten om die start nog even uit te stellen.

www.henkschuurman.nl

Cees Overeem: “We wachten zeker nog tot 1
november en hopen dan groen licht te krijgen.
Gezien het aantal deelnemers kunnen we
in de kantine niet voldoende ruimte creëren
en kan dus niet worden voldaan aan die 1½
meter. Dat is jammer, maar kan helaas niet
anders op dit moment”.

In andere plaatsen als Woudenberg en Maarn
gaat de kaartcompetitie wel van start? Hoe
kan dat dan, vraag ik Overeem. Zijn reactie:
“Daar heeft men minder deelnemers dan bij
ons in Renswoude, dat geluk heeft men. In
Scherpenzeel wordt ook gestart, maar heeft
de organisatie er voor gekozen om te kaarten
in de sporthal, waar dus aanzienlijk meer
ruimte beschikbaar is”.
“Je moet niet vergeten dat wij ook de nodige
oudere deelnemers hebben en ook mensen
die in de kwetsbare groep zitten en daar
willen we toch echt wel rekening mee houden,
vertelt Cees Overeem. We willen geen enkel
risico lopen.
Wie weet als de cijfers meevallen, wordt over
enige tijd de 1½ meter afstand ook verleden
tijd. Dan is er gewoon weer meer mogelijk en
kunnen ook de Renswoudse kaartliefhebbers
hun hart ophalen in de kantine van de VV
Renswoude en weer hun kaartje leggen.

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

14

15

de heraut

Renswoude

de heraut
VERVANGEN DUIKER OUDE HOLLEWEG –
MUNNIKENBEEK
Vanaf maandag 27 september zal er gestart
worden met het vervangen van de duiker aan
de Oude Holleweg over de Munnikenbeek.
De duur van het totale werk zal ongeveer
drie weken duren. Gedurende een deel van
deze periode zal er geen doorgaand verkeer
over dit deel van de Oude Holleweg mogelijk
zijn.

Deze werkzaamheden gebeuren in opdracht
van de gemeente Renswoude en zullen
worden uitgevoerd door Cees Boonzaaijer
b.v.
Mocht u vragen hebben over de uitvoering
dan kunt u contact opnemen met Cees
Boonzaaijer b.v. (0318-573353)

Om dit werk zo snel en veilig mogelijk uit
te kunnen voeren zal er een wegomleiding
zijn, deze zal door bebording worden
aangegeven.
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EVEN BUURTEN BIJ DE RENSWOUDSE VVD!

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

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

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:

Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041
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Meestal
is
de
opkomst
bij
gemeenteraadsverkiezingen lager dan bij
landelijke verkiezingen. Dat zou eigenlijk
andersom moeten zijn, omdat besluiten
van de gemeente vaak veel dichterbij
komen dan die van de regering in Den Haag!
Hoeveel kliko’s staan er voor mijn deur? Is
er voor mij als jongere een woning? Waar
kan ik mijn bedrijf uitbreiden als (agrarisch)
ondernemer? Allemaal zaken waar de
gemeente over gaat. Er is dus werk aan
de winkel voor ons om het belang van de
gemeenteraad bij u onder de aandacht te
brengen.

Van harte welkom dus! Wij nodigen u graag
uit op:
- Zaterdag 25 september inloop van 12:00 tot
17:00 in de Raadszaal van het gemeentehuis
(oude Borgwal, Lijsterbeslaan 18).
- Woensdag 6 oktober inloop van 19:00 –
21:00 bij ‘Brasserie De Kraai!’, Dorpsplein 4.
Kunt u niet op deze dagen en wilt u wel met
ons in gesprek? Wij zijn graag bereid om bij u
langs te komen of u uit te nodigen voor een
van onze fractievergadering. Stuur dan een
email naar één van onze mensen:
Marieke Teunissen (wethouder en
lijsttrekker), m.teunissen@renswoude.nl
Bart Bisschop (gemeenteraadslid en
fractievoorzitter), b.bisschop@renswoude.org
Bert Hoek (gemeenteraadslid),
a.hoek@renswoude.org

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

FOOT FIT

Wilma van Hunen

Op 16 maart 2022 zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen.
De
gemeenteraad kan gezien worden als
de Tweede Kamer van Renswoude,
waaruit het nieuwe ‘kabinet’ (college van
Burgermeester & Wethouders) gevormd
wordt. Op dit moment heeft Renswoude
11 gemeenteraadsleden. Dat worden er
trouwens 13 als we meer dan 6.000 inwoners
hebben, wat met alle nieuwbouw plannen
niet lang meer kan duren!

Wij willen uw ideeën gebruiken om ons
verkiezingsprogramma te schrijven. Hierin
leggen wij vast waar wij heen willen met
Renswoude de aankomende 4 jaar.

-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

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

Dit willen wij doen door 2 inloopsessies te
organiseren. Tijdens deze ‘even buurten
bij de Renswoudse VVD’ sessies willen wij
www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl
onszelf voorstellen, leggen wij uit wat de
gemeentelijke politiek inhoudt en horen wij
bovenal graag van u wat u belangrijk vindt!
0318 57 44 24
Op welke plekken in het dorp is er meer
• Altijd bereikbaar
aandacht voor verkeersveiligheid nodig? Wat
• Ongeacht waar u
vindt u van het huidige afval systeem? Waar
verzekerd bent
is behoefte aan op het gebied van wonen en
ondernemen in Renswoude?
Natuurlijk hebben wij hier zelf ideeën
over, maar wij vinden het vooral belangrijk
www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
om van u te horen wat u belangrijk vindt.
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GOSPELKOOR CANDELA IS WEER
VAN START!

Ons koor is laagdrempelig, gezellig en
enthousiast en iedereen mag zichzelf zijn.
Wil jij eens meezingen met ons op de
maandagavond onder leiding van onze
nieuwe energieke dirigent Dennis de Bruijn
of een avondje komen kijken?
Geef je dan even op via gospelkoorcandela@
hotmail.com voor 3 gratis proefavonden. We
leren je graag kennen en je bent dan ook van
harte welkom!

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021 - 14.30 UUR

VSCO '61 - RENSWOUDE

We hebben weer ontzettend veel zin om
samen te zingen en God groot te maken na
de zomervakantie!

N.B. Momenteel repeteren we in een
prachtig pand in Veenendaal met meer dan
voldoende ruimte om afstand te bewaren.
Normaal gesproken repeteren we in
Renswoude.

ZATERDAG 2 OKTOBER 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - BATAVIA '90

Marieke Teunissen opnieuw lijsttrekker Renswoudse VVD

ZATERDAG 9 OKTOBER 2021 - 15.00 UUR

OVC '85 - RENSWOUDE

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD op woensdag 8
september is wethouder Marieke Teunissen unaniem verkozen als
lijsttrekker van de Renswoudse VVD.

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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VVD fractievoorzitter Bart Bisschop roemt haar omdat zij op diverse
dossiers veel bereikt heeft voor Renswoude en ook in de toekomst
veel kan betekenen: “als wethouder financiën heeft Marieke de
schatkist goed bewaakt. De financiële positie is zeer goed en de begroting is sluitend. Alleen al over de jaren 2019-2020 kon er EUR 2,5

miljoen worden toegevoegd aan de financiële reserves. Bovendien
heeft zij een grote rol gespeeld in het reeds 15 jaar slepende dossier rond het gemeentehuis en wordt het Rijksmonument eindelijk
gerestaureerd en kan naar verwachting in 2022 opnieuw in gebruik
worden genomen.” Ook roemt Bisschop haar inzet voor verkeersveiligheid en duurzaamheid. Bovendien wordt aan de grote behoefte aan
eigen woningbouw met de plannen voor 190 woningen in Beekweide
II tegemoetgekomen en ondernemers kunnen met drie hectare op bedrijventerrein Groot Overeem II aan de slag”, aldus Bisschop. Hij heeft
dan ook het volste vertrouwen dat bij Marieke - ook in de toekomst
- de uitdagingen die ook aan Renswoude gesteld zullen worden, in de
meest capabele handen zijn.
Marieke Teunissen gaf aan zich vereerd te voelen door het in haar
gestelde vertrouwen en gaf aan nog even ambitieus voor Renswoude
aan de slag te willen als vier jaar geleden. “de positie van Renswoude
is weliswaar in sommige opzichten sterker dan vier jaar geleden, de
bedreigingen voor ons welzijn en woongenot vragen toch voortdurende waakzaamheid en inzet. Samenwerking in de regio is daarbij
belangrijk, al waken wij natuurlijk vooral voor de belangen van onze
eigen inwoners”.
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ZWEMBAD SCHERPENZEEL KIJKT
TEVREDEN TERUG!

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

Zaterdag 4 september is het zwemseizoen
afgesloten voor zwembad ’t Willaer
in Scherpenzeel. Ondanks de matige
zwemzomer kijkt het zwembad tevreden
terug. Uit de cijfers blijkt nog steeds voor
hoeveel mensen het zwembad belangrijk
is. Ook organiseerde het zwembad, met
het soepeler worden van de regels, diverse
activiteiten. Op zaterdag 11 september
was de laatste activiteit: De Hondenhuys
Hondenplons.
MOOIE CIJFERS

In het nieuwe zwemseizoen was de leiding
en het toezicht van het zwembad voor het
handen van Zwemnetwerk. 23 Medewerkers
stonden 7 dagen per week klaar voor de
badgasten. Zeker op dagen zoals op de
tropisch warme woensdag 16 juni met 1.510
bezoekers, is het belangrijk dat het zwembad
kan beschikken over veel toezichthouders.

22

De instructeurs van Zwemnetwerk hebben
totaal 76 kinderen voor het A, B of C diploma
opgeleid. En iedere ochtend verwelkomt het
zwembad circa 70 banenzwemmers. Al met
al sluit het zwembad het seizoen af met iets
meer dan 30.000 bezoekers.
DIVERSE ACTIVITEITEN

Na het versoepelen van de regels
organiseerde het zwembad op korte
termijn activiteiten voor de jeugd. Een
loopmattenrace, schat zoeken en disco
zwemmen heeft geleid tot extra jeugd in het
zwembad. Ter afsluiting van het seizoen is op
zaterdag 4 september voor personeelsleden
en alle vrijwilligers een bbq georganiseerd.
Het aantal vrijwilligers loopt op tot bijna
50 mensen. Sommige vrijwilligers zijn
zo nu en dan bezig met het zwembad,
bijvoorbeeld bij de start en afsluiting van
het seizoen. Andere vrijwilligers zijn tijdens
het zwemseizoen twee keer per week actief
met onderhoud.
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VAN DE BIEB!
ACTIVITEITEN
WOENSDAGAVOND 22 SEPT; LEZING DE HUID

Het accepteren van ouder worden en
sterfelijkheid is niet gemakkelijk in een cultuur
van eeuwige jeugd. Deze lezing en workshop
zijn een beschouwing op de hedendaagse
cultuur van maakbaarheid, overvloed en
verleiding.
We gaan terug in de tijd; wat is er veel
veranderd in het denken over ons uiterlijk!
Hoe verhouden we ons daartoe en waar
hangt dat vanaf?
Deze presentatie van Remedica is geschreven
door een filosoof en politicoloog. Er is ruimte
voor een mooie, creatieve workshop, leuke
discussies en voldoende stof tot nadenken.
Graag van te voren aanmelden. Aanmelden
kan tot de maandag vóór de bijeenkomst (20
sept.). Meld je aan per e-mail: renswoude@

bibliotheekzout.nl of aan de balie in de
Bibliotheek.

brengen wij uw boeken. Bel de bibliotheek:
0318 575151 of mail renswoude@
bibliotheekzout.nl

SCHILDERLES OP HEEL KLEINE SCHAAL

Zin om samen te schilderen? Dat kan op
vrijdagmiddag in de bieb onder leiding van
Marianne Voorthuizen. 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 € 2,- voor koffie of thee. Neem iets
mee om OP te schilderen, wij zorgen voor de
rest. Voorlopig is ‘de les’ vol.

Alleen samen zorgen wij ervoor dat
we veilig kunnen gebruikmaken van de
Bibliotheek. Respecteer daarom elkaars
ruimte en blijf afstand houden! 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.

Sjoelen kan ook weer in de bibliotheek op
vrijdagmiddag 24 september, aanmelden
hoeft niet loop gewoon binnen.

KINDERBOEKENWEEK 2021

Ook is het weer mogelijk gezellig samen
te rummicuppen. En heeft u nog andere
ideeen? Schaken, dammen? Kom even langs
dan kijken we wat mogelijk is.
Aanmelden via de bibliotheek is noodzaak
i.v.m. drukte.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Deze worden weer door de bibliotheek
georganiseerd. Let op: U moet in staat zijn
trap te lopen.
Het zijn kleine groepen en alle RIVM
maatregelen nemen we in acht. De kosten
zijn € 10,- p.p.
Er is nog plaats op de volgende
dinsdagmiddagen om 14.00 uur: 28
september, en 26 oktober. Geef u z.s.m.
op via evandenbrink@bibliotheekzout.nl.
Alleen dan kunt u mee.
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
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Op 6 oktober begint de Kinderboeken met
een leuke Beroepenstickerspeurtocht in
de bibliotheek. Ook het voorlezen voor
de allerjongsten gaan weer beginnen op
woensdagmiddag 13 oktober.
PUZZELBIBLIOTHEEK

De bibliotheekleent legpuzzels uit. Dit
omdat veel puzzelaars vaak op zoek zijn na
nieuwe puzzels om te gaan leggen en na 1 x
ook klaar zijn met hun eigen puzzel.
Het is kosteloos u hoeft zelfs geen lid te zijn
van de bibliotheek.
U bent van harte welkom om een puzzel te
komen lenen in de bieb. U mag
deze zo lang houden als u wilt.

Op vertoon van een geldig inschrijfbewijs
betalen studenten € 3,50 voor een
standaardabonnement en € 21,- voor een
klein abonnement.
LEGIMITATIE

Een student van de universiteit legitimeert
zich met een geldige collegekaart, tevens
bewijs van inschrijving. Een middelbare
scholier of student van de hogeschool /
MBO legitimeert zich met een geldige
collegekaart of bewijs van inschrijving.
LET OP: Een student kan niet betalen per
automatische incasso. Elk jaar opnieuw
moet je namelijk je geldige collegekaart of
bewijs van inschrijving aan de balie tonen,
dan wordt ter plekke de korting verrekend.
De bibliotheek is weer normaal geopend. Op
dinsdag en vrijdag van 14-17 u., op woensdag
van 14-20 u. We blijven heel nauwgezet
adviezen van de overheid aanhouden mbt
de corona-maatregelen.
ADRES:

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

STUDENTENKORTING IN DE BIEB

Studenten
van
universiteit,
hogeschool en MBO, krijgen op
vertoon van een geldig bewijs van
inschrijving, 50% korting op een
bibliotheek abonnement. . Ook
18+scholieren van middelbare
scholen komen in aanmerking
voor deze studentenkorting
(ook op vertoon van bewijs van
inschrijving).
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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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Ans heeft nog veel plaatjes over voor het Coop boek
700. Vraag en bel, Ans van den Hurk,
Sportparklaan 5 Renswoude Tel. 0318-618244
Ik zoek een schoonmaakters die 2.5 uur in de 2
weken wil schoonmaken. Contact 0650628750
Groet Albert
Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp voor 3 tot 4
uur per week. Voorkeur op donderdagmorgen.
Heb je interesse, bel dan naar:
Henny Cozijnsen, telefoon: 06 - 38 92 75 60

SNEL AANNEMERS V.O.F.

Kringloop De Meubelmarkt in Renswoude
Woensdag 22 t/m zaterdag 25 september geopend!
Grote opruiming op alles in de winkel!
50% KORTING
Op de afdeling kinderwagens 70% korting
Op zaterdag 2 oktober zijn wij voor het laatst
geopend op deze locatie. Het nieuwe adres is
Molenstraat 17a in Renswoude.
Koffie of thee + gebak €2.50
Wij hanteren de coronaregels in de winkel
Kastanjelaan 2a te Renswoude
Opbrengst is voor de koepelkerk
Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00
Zaterdag van 10:00 tot 16:00

Gespecialiseerd in:

Vertrouwd adres
in Renswoude

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

Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 26716
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

1

* VERBOUW
* RENOVATIE
* ONDERHOUD

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

16-12-20 09:56

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 30 SEPTEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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ACTIE

ACTIE

Wagner
Sensazione of
Big City pizza

ACT

Coop kaas- of
ham-kaascroissants
combineren mogelijk

2 dozen à 320-445 gram
combineren mogelijk

4 STUKS

IS*
1 +1 GRAT
_
5.50

6.38

2. 3.19
75 _

2.84

Doritos, Lay’s Wokkels
of Oven Baked

Doritos 2 zakken à 170-200 gram
of potten à 280 gram, Lay’s Oven Baked of
Wokkels 2 zakken à 100-150 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

2.98
3.78

2.

49

Blauwe bessen
of Hollandse
aardbeien
JA AR
HET HELE AR
BA
VERKRIJG

2 bakken à 300/400 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

6.98
7.98

4.99

Verse worst
fijn/grof pak 500 gram
Wokgarnalen naturel/
knoflook pak 150 gram
Kipblokjes pak 300 gram
Rundergehaktballetjes

Eru smeerkaas
of cheddar
3 kuipjes à 100 gram of
pakjes à 150 gram
combineren mogelijk

pak 360 gram
combineren mogelijk

3 STUKS

2 STUKS

5.78
7.58

5.49

3.27
4.95

2.49

Almhof
yoghurt

Alle Fruity
King smoothies

2 bekers à 450/500 gram
combineren mogelijk

2 flessen à 250-750 ml
combineren mogelijk

S*
IJ
R
P
E
V
L
2 HA 98 _ 18
e

1.

4.

1. 3.
48 _
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2.-

2 STUKS
2.50
3.10

1.99

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 20 september t/m 26 september 2021. Week 38. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

