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‘+IQSXMZIIVHIQSIHIV’ 

,IXMWFIWXIIRWXETLSSVZSSVLIXIIVWXREEVHIQMHHIPFEVIWGLSSP
3R^IHSGLXIV6SSWHISYHWXIZERSR^IHVMIOMRHIVIRQSGLX
SRPERKWWXEVXIRSTLEEVRMIY[IWGLSSPMR:IIRIRHEEP
7YTIVWTERRIRH
1IXIIRIRSVQIXEWZSPFSIOIRIRREXYYVPMNOHIZIVTPMGLXIPETXSTST
HIJMIXWST[IKREEVHI^IRMIY[IJEWIMRLEEVPIZIR3SOFIWXIZIR
[IRRIRZSSVSRWEPWSYHIVWOERMOY^IKKIR;MNOVMNKIRMRIIRWZIIP
QMRHIVQIIZER[EX^MGLMRLEEVPIZIREJWTIIPX[MIHIRMIY[I
ZVMIRHIRIRZVMIRHMRRIRIR[MIHIRMIY[IPIIVOVEGLXIR^MNR.ENEMO
[IIXLIXHEXLIIX‘PSWPEXIR’,IXLSSVXIVEPPIQEEPFMNIRMWLEVXWXMOOI
KI^SRH,IXMWSSOIRSVQKIRMIXIRLSSVSQXI^MIRLSIWRIPQMNR

QIMWNI^MGLEERTEWXIRLSIPIYO^ILIXEPPIQEEPZMRHXSTLEEVRMIY[IWGLSSP



2EXYYVPMNOKEEX6SSWSTHIJMIXWREEV:IIRIRHEEP>IQEEOXHEKIPMNOWKIFVYMOZERLIX
JMIXWXYRRIPXNIFMNLIX*SVXEERHI&YYVWXIIKSRHIVLIXWTSSVHSSV(SSVHIKI^EQIRPMNOI
MRWTERRMRKIRZERHIKIQIIRXIR6IRW[SYHI:IIRIRHEEPIR)HI4VS6EMPʤRHITVSZMRGMIW
9XVIGLXIR+IPHIVPERH^MNRHMIFIMHIWTSSVXYRRIPWKIVIEPMWIIVHMR,IXLIIJXIVHEEVHI
ZIVOIIVWWMXYEXMIZSSVZSIXKERKIVWJMIXWIVWIREYXSQSFMPMWXIRIIRWXYOZIMPMKIVSTKIQEEOX
3THIFEWMWWGLSPIR[SVHXEPZVSIKFIKSRRIRQIXZIVOIIVWPIWWIRIREPWSYHIVSJZIV^SVKIV
probeer je je kind natuurlijk zo goed mogelijk ‘wegwijs’ te maken in het verkeer. En Roos heeft
KIPYOOMKIIRKVSITNIOPEWKIRSXIRQIX[MI^IWEQIRJMIXWX8SGLIIRJMNRMHII

3SOZSSVHIOMRHIVIRYMX6IRW[SYHIHMIMR&EVRIZIPHREEVWGLSSPKEERMWHIZIVOIIVWWMXYEXMIIV
JPMROSTZSSVYMXKIKEERQEEVHEXMWEPPERKIVKIPIHIR(EXMWXIHEROIREERLIXGSPPIKIIRHI
VEEHWPIHIRHMI^MGLMRHMIXMNHIRSVQLIFFIRMRKIWTERRIRSQHIVIEPMWEXMIZERZVMNPMKKIRHI
JMIXWTEHIRQSKIPMNOXIQEOIRPERKWHI&EVRIZIPHWIWXVEEXIRHI6IRW[SYHWIWXVEEX[IK
*MIXWIVWLSIZIRXYWWIR&EVRIZIPHIR6IRW[SYHIRMIXPERKIVSTHMIWQEPPIHVYOOI[IKXI
JMIXWIR0IYOHIXEMPMWHEXMOHEEV^IPJSSORSKIIRFMNHVEKIEERLIFQSKIRPIZIVIR[ERXMOLIF
HIWXMNHWMRQMNRXSIRQEPMKIJYRGXMIFMNHIKIQIIRXI)HIHIKVSRHIRZSSVHIJMIXWTEHIRMR
0YRXIVIR FYYVXWGLET;EPHIVZIIR EERKIOSGLXZSSV)HI

2YRSKQIIVHERXSIRFIWIJMOLSIFIPERKVMNOLIXMWHEXSR^INIYKH^MGLSTIIRZIMPMKIQERMIV
OERZIVTPEEXWIR-OLSIJYZEWXRMIXYMXXIPIKKIRLSIKIQSXMZIIVHMOFIRSQQIMRXIFPMNZIR
^IXXIRZSSVLIXZIVFIXIVIRZERHIZIVOIIVWZIMPMKLIMHIRHEEVFMNHIWEQIR[IVOMRKSTXI^SIOIR
MRHIVIKMS;IKIRIRJMIXWTEHIRWXSTTIRMQQIVW^IPHIRFMNKIQIIRXIKVIR^IR
>IOIVRY[IHIHSROIVIHEKIR[IIVXIKIQSIXKEERHVYOMO6SSWRSKQEEVIIRWSTLIXLEVXLSI
FIPERKVMNOLIXMWSQLEEVJMIXWPEQTNIWEERXI^IXXIRIR^MGLXFEEVXI^MNR(EX^IIVRSSMXZERYMX
QEKKEERHEXEYXSQSFMPMWXIRLEEVKI^MIRLIFFIRHEX^IWSQW[IPZSSVVERKLʤʤJXQEEVLIXRMIX
OVʨNKXHEX^IQSIXSTPIXXIRSTPIXXIRSTPIXXIR
Maar vooral ook… dat ze met volle teugen moet genieten. 3RXHIOOIRKVIR^IRST^SIOIRPEGLIR
PIVIRZEPPIRIRSTWXEER3R^I6SSWOSQXIV[IPMOLIFIVEPPIZIVXVSY[IRMR
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%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

1EVMIOI8IYRMWWIR

;IXLSYHIV)GSRSQMIIR*MRERGMʦR





2

6IRW[SYHISOXSFIV






6IRW[SYHISOXSFIV



3

de heraut

de heraut

:IVKEHIVMRKVEEHWGSQQMWWMISOXSFIV
:IVKEHIVMRKVEEHWGSQQMWWMISOXSFIV
3THMRWHEKSOXSFIVEWZIVKEHIVXHIVEEHWGSQQMWWMI(I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRK
3THMRWHEKSOXSFIVEWZIVKEHIVXHIVEEHWGSQQMWWMI(I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRK
ZERKXEERSQYYVIROERHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIRZME
ZERKXEERSQYYVIROERHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIRZME
LXXTWVIRW[SYHIVEEHWMRJSVQEXMIRP(IEKIRHE^MIXIVEPWZSPKXYMX
LXXTWVIRW[SYHIVEEHWMRJSVQEXMIRP(IEKIRHE^MIXIVEPWZSPKXYMX


 3TIRMRK
3TIRMRK

 :EWXWXIPPMRKEKIRHE
:EWXWXIPPMRKEKIRHE

 :EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWXZERHISTIRFEVIZIVKEHIVMRKSTWITXIQFIV
:EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWXZERHISTIRFEVIZIVKEHIVMRKSTWITXIQFIV



-RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR
 -RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR
 4VIWIRXEXMIMR^EOIMRFYVKIVMRK
4VIWIRXEXMIMR^EOIMRFYVKIVMRK


:SSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERLIX-RXIKVEEP&ILIIVTPER3TIRFEVI6YMQXI -&36
-&36 
 :SSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERLIX-RXIKVEEP&ILIIVTPER3TIRFEVI6YMQXI

:SSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZIVRMIY[HI%PKIQIRI7YFWMHMIZIVSVHIRMRK
 :SSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZIVRMIY[HI%PKIQIRI7YFWMHMIZIVSVHIRMRK
 7XERHZER^EOIRTVSNIGXIR
7XERHZER^EOIRTVSNIGXIR

 6SRHZVEEK
6SRHZVEEK


7PYMXMRK
 7PYMXMRK



&IWPYMXIRPMNWXKIQIIRXIVEEHWITXIQFIV

%KIRHETYRX

:SSVWXIP



:EWXWXIPPMRKEKIRHE



:EWXWXIPPMRKZIVWPEK6IOIRMRKGSQQMWWMINYPM
IRZEWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWX
6EEHWZIVKEHIVMRKNYPM
-RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR




6EEHWZSSVWXIPXSXFIRSIQMRK
TPEEXWZIVZERKIRHVEEHWKVMJJMIV



6EEHWZSSVWXIPMR^EOIZEWXWXIPPMRKZERHI
EGXYEPMWEXMI4(:FIPIMH 4IVMJIVI(IXEMPLERHIP
:IWXMKMRK 6IKMS*SSHZEPPI]
6EEHWZSSVWXIPMR^EOI.EEVVIOIRMRKIR
FIKVSXMRK+IQIIRWGLETTIPMNOI6IKIPMRK
-;
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6IKMSREPI6YMQXIPMNOI:IVOIRRMRK6IKMS
*SSHZEPPI]
6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERLIX
GSRGITXZERHI:IVWXIHIPMNOMRKWWXVEXIKMI
%VRLIQ2MNQIKIR*SSHZEPPI]
1SXMIZVIIQHEERHISVHIMR^EOILMNWIR
VIKIRFSSKZPEK 7+4 
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%
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EKVEVMWGLIWIGXSV
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SRKI[MN^MKHZEWXKIWXIPH
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ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1IXEPKIQIRIWXIQQIRGSRJSVQ
ZSSVWXIPZEWXKIWXIPH
1SXMI1FMNQIIVHIVLIMHZER
WXIQQIRZIV[SVTIR
:SSV6EEHWPIHIRZERHIV7GLSSV(SR
IR4VSRO
8IKIR6EEHWPIHIR:IVHEQ&MWWGLST
,SIO:IVOIVO7XYXZSIXIR)WOIW
1SXMI1FMNQIIVHIVLIMHZER
WXIQQIRZIV[SVTIR
:SSV6EEHWPIHIRZERHIV7GLSSV
(SR:IVOIVOIR:IVHEQ
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6IRW[SYHISOXSFIV




&IWPYMXZIVXVSOOIRREEV0ERH3RFIOIRH
&IWPYMXZIVXVSOOIRREEV0ERH3RFIOIRH
9MXSRHIV^SIOZERHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWKIFPIOIRHEXSRHIVWXEERHITIVWSRIRRMIX
9MXSRHIV^SIOZERHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWKIFPIOIRHEXSRHIVWXEERHITIVWSRIRRMIX
QIIV[SRIRSTLIXEHVIW[EEV^MNZSPKIRWHI&EWMWVIKMWXVEXMI4IVWSRIR &64
&64 
QIIV[SRIRSTLIXEHVIW[EEV^MNZSPKIRWHI&EWMWVIKMWXVEXMI4IVWSRIR
MRKIWGLVIZIRWXEER,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWLIIJXFIWPSXIRSQ
MRKIWGLVIZIRWXEER,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWLIIJXFIWPSXIRSQ
ZERHISRHIVWXEERHITIVWSRIRKIKIZIRWSTXIRIQIRZERZIVXVIOREEVSRFIOIRHPERH
ZERHISRHIVWXEERHITIVWSRIRKIKIZIRWSTXIRIQIRZERZIVXVIOREEVSRFIOIRHPERH

+IWPEGLXWREEQIRZSSVPIXXIVW(EXYQZSSVRIQIR
+IWPEGLXWREEQIRZSSVPIXXIVW(EXYQZSSVRIQIR
0SHIVYW;':–
•• 0SHIVYW;':–
•• 0SHIVYW*;'–
0SHIVYW*;'–

&IRXYLIXRMIXIIRWQIXHMXFIWPYMX#(EROYRXYSJIIRERHIVIFIPERKLIFFIRHIFMRRIR
&IRXYLIXRMIXIIRWQIXHMXFIWPYMX#(EROYRXYSJIIRERHIVIFIPERKLIFFIRHIFMRRIR
^IW[IOIRRETYFPMGEXMIHEXYQZERLIXFIWPYMXIIRKIQSXMZIIVHFI^[EEVWGLVMJXWXYVIR
^IW[IOIRRETYFPMGEXMIHEXYQZERLIXFIWPYMXIIRKIQSXMZIIVHFI^[EEVWGLVMJXWXYVIR
EERLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW4SWXFYW>06IRW[SYHI
EERLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW4SWXFYW>06IRW[SYHI

-RLIXFI^[EEVWGLVMJXZIVQIPHXYLIXZSPKIRHI
-RLIXFI^[EEVWGLVMJXZIVQIPHXYLIXZSPKIRHI
9[REEQEHVIWHEXYQIRSRHIVXIOIRMRK
•• 9[REEQEHVIWHEXYQIRSRHIVXIOIRMRK
)IRSQWGLVMNZMRKZERLIXFIWPYMX[EEVLIXFI^[EEVXIKIRKIVMGLXMW
•• )IRSQWGLVMNZMRKZERLIXFIWPYMX[EEVLIXFI^[EEVXIKIRKIVMGLXMW
(IVIHIR[EEVSQYFI^[EEVMRWXIPX
•• (IVIHIR[EEVSQYFI^[EEVMRWXIPX

)IRFI^[EEVWGLVMJXWGLSVXHI[IVOMRKZERHMXFIWPYMXRMIXST;ERRIIVYHMX[MPXOERFMN
)IRFI^[EEVWGLVMJXWGLSVXHI[IVOMRKZERHMXFIWPYMXRMIXST;ERRIIVYHMX[MPXOERFMN
HIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHIVIGLXFERO1MHHIR2IHIVPERHIIRZIV^SIOSQIIR
HIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHIVIGLXFERO1MHHIR2IHIVPERHIIRZIV^SIOSQIIR
ZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMRKIHMIRH[SVHIR,MIVZSSVMWKVMJJMIVIGLXZIVWGLYPHMKH,IX
ZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMRKIHMIRH[SVHIR,MIVZSSVMWKVMJJMIVIGLXZIVWGLYPHMKH,IX
EHVIWHEEVZSSVMW4SWXFYW(%9XVIGLX
EHVIWHEEVZSSVMW4SWXFYW(%9XVIGLX





6IRW[SYHISOXSFIV
6IRW[SYHISOXSFIV
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&IZSIKHLIHIRFIWPYMXIRVIKMWXIV6IRW[SYHI
3QIIRIJJMGMʦRXIFIWPYMXZSVQMRKXIVIEPMWIVIRMWLIXFIZSIKHLIHIRFIWPYMXIRVIKMWXIV
6IRW[SYHISTKIWXIPH,IXLYMHMKIFIZSIKHLIHIRFIWPYMXIRVIKMWXIVHEXIIVXYMX
IR[EWXSIEEREGXYEPMWEXMIIRZIVZERKMRKQIHIHSSVHIKI[MN^MKHI
SVKERMWEXMIWXVYGXYYVIRJYRGXMIW-RLIXFIZSIKHLIHIRFIWPYMXIRVIKMWXIV[SVHIR
ZIVWGLMPPIRHIFIZSIKHLIHIRZERLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWIRZER
HIFYVKIQIIWXIVSZIVKIHVEKIREERHIEQFXIPMNOISVKERMWEXMIIRI\XIVRIR

3TWITXIQFIVLIIJXLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIV [IXLSYHIVWZER
6IRW[SYHILIXFIZSIKHLIHIRFIWPYMXIRVIKMWXIVZEWXKIWXIPH9ZMRHXHI^IZME
[[[SJJMGMʦPIFIOIRHQEOMRKIRRP(MXFIWPYMXXVIIHXMR[IVOMRKQIXMRKERKZERHIHEK
REHIFIOIRHQEOMRK




-RWGLVMNZMRKEERHYMHMRKTSPMXMIOIKVSITIVMRK
(IFYVKIQIIWXIVZER6IRW[SYHIQEEOXSTKVSRHZERLIXFITEEPHIMREVXMOIP+PMH
ZERHI/MIW[IXLIXZSPKIRHIFIOIRH4SPMXMIOIKVSITIVMRKIRHMIIIRZIVIRMKMRK^MNR
QIXZSPPIHMKIVIGLXWFIZSIKHLIMHOYRRIRZIV^SIOIRZIVFERHLSYHIRHIQIXHIST
QEEVXXILSYHIRZIVOMI^MRKZERHIPIHIRZERHIVEEHZERHIKIQIIRXI
[EEVZSSVHIOERHMHEEXWXIPPMRK^EPTPEEXWLIFFIRSTNERYEVMLYREERHYMHMRK
HEEVZERMRXIWGLVMNZIRMRIIRVIKMWXIVHEXHSSVLIXGIRXVEEPWXIQFYVIEYZSSVHMI
ZIVOMI^MRK[SVHXEERKIPIKH,IXZIV^SIOHEEVXSIQSIXWGLVMJXIPMNO[SVHIRKIVMGLXXSX
LIXGIRXVEEPWXIQFYVIEYZSSVHIZIVOMI^MRKZERHIPIHIRZERHIVEEHZERHI^I
KIQIIRXIKIZIWXMKHFMNLIXKIQIIRXILYMWZERHI^IKIQIIRXI,IXZIV^SIOHMIRX
YMXIVPMNOSTHIGIQFIVXI^MNRSRXZERKIR
4SPMXMIOIKVSITIVMRKIR[EEVZERHIEERHYMHMRKVIIHWFMNHI/MIWVEEHSJLIXGIRXVEEP
WXIQFYVIEYZSSVHIZIVOMI^MRKZERHIPIHIRZER4VSZMRGMEPI7XEXIRMWKIVIKMWXVIIVH
LSIZIRKIIRMRWGLVMNZMRKEERXIZVEKIR4SPMXMIOIKVSITIVMRKIRHMIFMNHIZSSVKEERHI
KIQIIRXIVEEHWZIVOMI^MRKIIRKIPHMKIOERHMHEXIRPMNWXLIFFIRMRKIPIZIVHLSIZIR
IZIRIIRWKIIRMRWGLVMNZMRKEERXIZVEKIR
:SSVHIVIKMWXVEXMIQSIXIIR[EErborgsom van € 112,50 worden betaald aan de
KIQIIRXI
2EHIVIMRPMGLXMRKIRSZIVHI[IXXIPMNOIZSSVWGLVMJXIRFIXVIJJIRHIHIMRWGLVMNZMRK
[SVHIRSTLIXKIQIIRXILYMWZIVWXVIOX

4PEEXW6IRW[SYHI(I&YVKIQIIWXIV
(EXYQSOXSFIV4(SSVRIRFEPZERHIV:PMWX
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%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 &MIWFSWWIV[IK[MN^MKIRWXEPQIXZPIIWZEVOIRWREEVZPIIWWXMIVIREGXMZMXIMX
‘veranderen milieuinrichting (OBM)’ (ingediend op 16 september  






3RX[IVTSQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIQEOIRKIPIXSTHI
%PKIQIRI[IXFIWXYYVWVIGLX %[F FIOIRHHEX^MNREEVEERPIMHMRKZERLIXZIV^SIO
HEEVXSIIIRSRX[IVTFIWPYMXLIFFIRKIRSQIRSTHIEERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRK
ZSSVHIEGXMZMXIMX1MPMIYSTKVSRHZEREVXPMHWYFIIREVXPMHZERHI;IX
EPKIQIRIFITEPMRKIRSQKIZMRKWVIGLXMRKIHMIRHHSSV

- :IPHLYM^IR6IRW[SYHI&:+VSXI*PMIVXWIHMNO'8MR6IRW[SYHI

(IWXYOOIRQIXFIXVIOOMRKXSXHI^ISRX[IVTFIWGLMOOMRKPMKKIRXIVMR^EKIZERSOXSFIV
XSXIRQIXRSZIQFIV

>MIRW[MN^IMRHMIRIR
8MNHIRWHIXIVQMNRZERMR^EKIOERIIRMIHIVWGLVMJXIPMNO^MIRW[MN^IR Y[QIRMRKSJ
STQIVOMRKIR REEVZSVIRFVIRKIRFMNHI3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX4SWXFYW
0'XI9XVIGLX-RHI^MIRW[MN^IRQSIXLIXZSPKIRHIWXEERSQWGLVMNZMRKZERLIX
SRX[IVTFIWPYMX[EEVYY[^MIRW[MN^IRSTKIIJXY[REEQIREHVIWHEXYQ
LERHXIOIRMRKIRQSXMZIVMRK-RHMIRYMRY[^MIRW[MN^IRZIV[MNWXREEVIIVHIVHSSVY
MRKIHMIRHIFVMIZIR[SVHXYZIV^SGLXLMIVZERIIROSTMIFMNXIZSIKIR9OYRXSSOST
EJWTVEEOY[^MIRW[MN^IRQSRHIPMRKOIRFEEVQEOIRFMNHIFILERHIPIRHEQFXIREEV
&IPERKLIFFIRHIR[SVHIRMRFIKMRWIPRMIXSRXZEROIPMNOZIVOPEEVHMRLYRFIVSITFMNHI
EHQMRMWXVEXMIZIVIGLXIVEPWVIHIPMNOIV[MNWEERLIROER[SVHIRZIV[IXIRHEX^MNXIKIRLIX
SRX[IVTFIWPYMXKIIR^MIRW[MN^IREPWFIHSIPHMREVXMOIPZERHI%PKIQIRI[IX
FIWXYYVWVIGLXREEVZSVIRLIFFIRKIFVEGLX
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de heraut

de heraut
-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIEERZVEKIR^MNR
MRKIHMIRH
▪ 6IGXMJMGEXMI:IRXZIVKYRRMRKZSSVHIZIVOSSTZERWTIGYPEEWSTIR
RSZIQFIVMR6IRW[SYHIEERKIZVEEKHHSSV,EVQSRMIZIVIRMKMRK3RW
+IRSIKIR SRXZERKIRSTEYKYWXYW 
▪ 3RXLIJJMRK%PGSLSP[IXZSSV4.+98IRXJIIWX:IVHEQSTLIX[IMPERHEERHI
/VYMW[IKSTSOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV4.+9;SYHIRFIVKIS
SRXZERKIRSTWITXIQFIV 
▪ ;MN^MKMRK)ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVIIRFE^EEVMRHIOVMRKPSST[MROIPEERHI
/EWXERNIPEEREZERXQSOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV,IVZSVQHI
+IQIIRXI6IRW[SYHI SRXZERKIRSTWITXIQFIV 

 (MNONIkappen van een populier; activiteit ‘kappen’ (ingediend op 17 september
 
 9XVIGLXWI[IKEERPIKKIRZERIIR[IKXFZLIXVIEPMWIVIRZERIIRIRXVIISTLIX
landgoed; activiteit ‘aanleggen weg’ (ingediend op 21 september 2021);
 3YHI,SPPI[IKOETpen van een berkenboom; activiteit ‘kappen’ (ingediend op 27
WITXIQFIV 
 &EVRIZIPHWIWXVEEXvervangen kozijnen en gevelbekleding; activiteit ‘bouwen’
MRKIHMIRHSTWITXIQFIV 
&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



:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP

:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 (MNONIkappen van een populier; activiteit ‘kappen’ (verzSRHIRSTWITXIQFIV
 
 %VRLIQWI[IKverbouwen van het restaurant; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 24
WITXIQFIV 
+IRSIQHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIRPMKKIRZSSVIIRMIHIVXIVMR^EKISTHIEJHIPMRK
*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI ST
EJWTVEEO &IRXYFIPERKLIFFIRHIRLIIJXYFI^[EEVXIKIRIIRZIVPIIRHIZIVKYRRMRK
HEROYRXYFMRRIR[IOIRREHIZIV^IRHHEXYQIVZERIIRWGLVMJXIPMNOFI^[EEVMRHMIRIR
FMNLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI 4SWXFYW
>0MR6IRW[SYHI 
)IRSQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSVLIXFSY[IRXVIIHXMR[IVOMRKQIXMRKERKZERHIHEKRE
HIKIRSIQHIZIV^IRHHEXYQ-RHMIRYFI^[EEVLIIJXMRKIHMIRHIRIVWTVEOIMWZERIIR
WTSIHIMWIRHFIPERKOYRXYFSZIRHMIRIIRZIV^SIOSQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
MRHMIRIRFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERH %JHIPMRK
&IWXYYVWVIGLX4SWXFYW(%9XVIGLX ;ERRIIVIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
MWEERKIZVEEKHXVIIHXHIZIVKYRRMRKTEWMR[IVOMRKREHEXLMIVSZIVIIRFIWPMWWMRKMW
KIRSQIR

:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
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:IVPIIRHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIZIVKYRRMRKMW
ZIVPIIRH
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVLIXhardloopevenement ‘Dorps Run Renswoude’
STRSZIQFIVEERKIZVEEKHHSSV7XMGLXMRK(SVTW6YR6IRW[SYHI
ZIV^SRHIRSTSOXSFIV 
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVIIRTERRIROSIOIRJIIWXEERHI:ER6IIHI[IK
STSOXSFIVEERKIZVEEKHHSSV&MFPMSXLIIO>398 ZIV^SRHIRST
SOXSFIV 

:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKSJWXWERK$VIRW[SYHIRP



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



+IZEEVPMNOIWMXYEXMIWHSSVJMIXWIVWSTLIX(SVTWTPIMR
(IKIQIIRXILIIJXKIGSRWXEXIIVHHEXIVVIKIPQEXMK[SVHXKIJMIXWXHSSVLIX
ZSIXKERKIVWKIFMIHZERLIX(SVTWTPIMR(MXMWRMIXXSIKIWXEERIROERPIMHIRXSX
KIZEEVPMNOIWMXYEXMIW;MNZVEKIRHIHIWFIXVIJJIRHIJMIXWIVWLMIVEJXIWXETTIRIRXIZSIX
het gebied te betreden. Onze BOA’s kunnen hierop controleren. De boete voor fietsers
FIHVEEKXIYVSIRZSSVFVSQJMIXWIVWIYVS
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de heraut


8SIWXIQQMRKPEHIRIRPSWWIRGSRWYQIRXIRZYYV[IVO

(IFYVKIQIIWXIVZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIQEEOXFIOIRHHEX
8SIWXIQQMRKPEHIRIRPSWWIRGSRWYQIRXIRZYYV[IVO
)IRFMN^SRHIVIXSIWXIQQMRKZSSVLIXPEHIRIRPSWWIRZERGSRWYQIRXIRZYYV[IVOMW
(IFYVKIQIIWXIVZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIQEEOXFIOIRHHEX
ZIVPIIRHEER
)IRFMN^SRHIVIXSIWXIQQMRKZSSVLIXPEHIRIRPSWWIRZERGSRWYQIRXIRZYYV[IVOMW

ZIVPIIRHEER
 • +&:;IGS&SFMRIWXVEEXMR:IIRIRHEEPXFZZERLIXPEHIRIRPSWWIRZER
ZYYV[IVOREEVHIPSGEXMI4ZERHI:IRHIP(SVTWWXVEEX&%6IRW[SYHI
• +&:;IGS&SFMRIWXVEEXMR:IIRIRHEEPXFZZERLIXPEHIRIRPSWWIRZER
:SSVHITIVMSHIZERRSZIQFIVXSXIRQIXNERYEVM
ZYYV[IVOREEVHIPSGEXMI4ZERHI:IRHIP(SVTWWXVEEX&%6IRW[SYHI
:SSVHITIVMSHIZERRSZIQFIVXSXIRQIXNERYEVM
&IPERKLIFFIRHIROYRRIRXIKIRLIXFIWPYMXWGLVMJXIPMNOFI^[EEVMRHMIRIRFMNHI

KIQIIRXI6IRW[SYHI4SWXFYW>06IRW[SYHI,IXFI^[EEVWGLVMJXQSIX
&IPERKLIFFIRHIROYRRIRXIKIRLIXFIWPYMXWGLVMJXIPMNOFI^[EEVMRHMIRIRFMNHI
FMRRIR^IW[IOIRREZIV^IRHMRKZERLIXFIWPYMXEERHI KIQEGLXMKHIZERHI EERZVEKIV
KIQIIRXI6IRW[SYHI4SWXFYW>06IRW[SYHI,IXFI^[EEVWGLVMJXQSIX
ZIV^IRHHEXYQFIWPYMXSOXSFIV FMNHIKIQIIRXI^MNRMRKIHMIRH
FMRRIR^IW[IOIRREZIV^IRHMRKZERLIXFIWPYMXEERHI
KIQEGLXMKHIZERHI EERZVEKIV
 ZIV^IRHHEXYQFIWPYMXSOXSFIV FMNHIKIQIIRXI^MNRMRKIHMIRH
%PWYIIRXSIPMGLXMRK[IRWXOYRXYLMIVZSSVGSRXEGXSTRIQIRQIXHI3QKIZMRKWHMIRWX
VIKMS9XVIGLXXIP–SJTIVQEMPMRJS$SHVYRPXIVEXXIRXMIZEREJHIPMRK
%PWYIIRXSIPMGLXMRK[IRWXOYRXYLMIVZSSVGSRXEGXSTRIQIRQIXHI3QKIZMRKWHMIRWX
I\XIVRIZIMPMKLIMHSRXLIJJMRKIR
VIKMS9XVIGLXXIP–SJTIVQEMPMRJS$SHVYRPXIVEXXIRXMIZEREJHIPMRK
I\XIVRIZIMPMKLIMHSRXLIJJMRKIR

3ZIVPEWXZERFSQIRSJWXVYMOIR
)VZEEVXYSZIVPEWXZERFMNZSSVFIIPHIIRFSSQSJWXVYMOZVEEKHEREPXMNHIIVWX^IPJMRIIR
3ZIVPEWXZERFSQIRSJWXVYMOIR
KIWTVIOSJY[FYVIRSJHIIMKIREEV FMNZSSVFIIPHHIKIQIIRXISJIIRFIHVMNJ HIFSSQ
)VZEEVXYSZIVPEWXZERFMNZSSVFIIPHIIRFSSQSJWXVYMOZVEEKHEREPXMNHIIVWX^IPJMRIIR
SJWXVYMO[MPPIRZIV[MNHIVIR/SQXYIVWEQIRRMIXYMX#(ERMWLIXIIRQSKIPMNOLIMHSQ
KIWTVIOSJY[FYVIRSJHIIMKIREEV
FMNZSSVFIIPHHIKIQIIRXISJIIRFIHVMNJ HIFSSQ
FMNZSSVFIIPHFYYVXFIQMHHIPMRKMRXIWGLEOIPIR
SJWXVYMO[MPPIRZIV[MNHIVIR/SQXYIVWEQIRRMIXYMX#(ERMWLIXIIRQSKIPMNOLIMHSQ

FMNZSSVFIIPHFYYVXFIQMHHIPMRKMRXIWGLEOIPIR
%PWY[FYVIRKIIRXSIWXIQQMRKEERYLIFFIRKIZVEEKHHERQEKIIRFSSQSJWXVYMO
niet geplant worden in de “verboden zone”. Voor een boom is dat 2 meter van de
%PWY[FYVIRKIIRXSIWXIQQMRKEERYLIFFIRKIZVEEKHHERQEKIIRFSSQSJWXVYMO
IVJKVIRWEJKIVIOIRHZEREJLIXQMHHIRZERHIWXEQ,IIWXIVWIRLIKKIRQSIXIR
niet
geplant worden in de “verboden zone”. Voor een boom is dat 2 meter van de
QMRMQEEPGIRXMQIXIVZERHIIVJKVIRWZIV[MNHIVH^MNR-WLIXEERKVIR^IRHIIVJIIR
IVJKVIRWEJKIVIOIRHZEREJLIXQMHHIRZERHIWXEQ,IIWXIVWIRLIKKIRQSIXIR
STIRFEVI[IKSJSTIRFEEV[EXIV#(EROSQXHIZIVFSHIR^SRIKILIIPXIZIVZEPPIR
QMRMQEEPGIRXMQIXIVZERHIIVJKVIRWZIV[MNHIVH^MNR-WLIXEERKVIR^IRHIIVJIIR

STIRFEVI[IKSJSTIRFEEV[EXIV#(EROSQXHIZIVFSHIR^SRIKILIIPXIZIVZEPPIR
,IIJXYKVSXIFSQIRSJWXVYMOIRMRY[XYMRHERFIRXYZIVTPMGLXHI^IFSQIRSJWXVYMOIR
KSIHXISRHIVLSYHIR3TTPEEXWIR[EEVWTVEOIMWZERIIRKIZEEVPMNOIWMXYEXMIKIPHX
,IIJXYKVSXIFSQIRSJWXVYMOIRMRY[XYMRHERFIRXYZIVTPMGLXHI^IFSQIRSJWXVYMOIR
^IPJWRSKIIRI\XVE^SVKTPMGLXZSSVHIFSSQIMKIREEV(IROLMIVFMNFMNZSSVFIIPHEERIIR
KSIHXISRHIVLSYHIR3TTPEEXWIR[EEVWTVEOIMWZERIIRKIZEEVPMNOIWMXYEXMIKIPHX
SYHIFSSQHMIFMNWXSVQEGLXMK[IIVFILSSVPMNOWXEEXXIOVEOIR:EPXzo’n boom om en
^IPJWRSKIIRI\XVE^SVKTPMGLXZSSVHIFSSQIMKIREEV(IROLMIVFMNFMNZSSVFIIPHEERIIR
WXEEXLIXZEWXHEXHIIMKIREEVSRZSPHSIRHI^SVKEERHIFSSQLIIJXFIWXIIH#(ERMWHI
SYHIFSSQHMIFMNWXSVQEGLXMK[IIVFILSSVPMNOWXEEXXIOVEOIR:EPXzo’n
boom om en
IMKIREEVEERWTVEOIPMNOZSSVHIWGLEHI
WXEEXLIXZEWXHEXHIIMKIREEVSRZSPHSIRHI^SVKEERHIFSSQLIIJXFIWXIIH#(ERMWHI

IMKIREEVEERWTVEOIPMNOZSSVHIWGLEHI
3RHIVLSYHY[FSQIRSJWXVYMOIRHYWEPXMNHKSIH/MNOSTHI ZIVRMIY[HI WMXIZERHI
KIQIIRXIZSSVQIIVMRJSVQEXMI
3RHIVLSYHY[FSQIRSJWXVYMOIRHYWEPXMNHKSIH/MNOSTHI
ZIVRMIY[HI WMXIZERHI
KIQIIRXIZSSVQIIVMRJSVQEXMI
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463+6%11%;))/:%2():)-0-+,)-(




3TQEERHEKSOXSFIVKEEXHI;IIOZERHI:IMPMKLIMHvan start met als hoofdthema: ‘Ben jij
voorbereid op criminaliteit?’8MNHIRWHI^I[IIO^EPIVEERHEGLX[SVHIRFIWXIIHEER
verschillende thema’s die met veiligheid te maken hebben. 
-R6IRW[SYHI[MPPIR[IKVEEKHEXY^MGLZSSVOYRXFIVIMHIRSTGVMQMREPMXIMX(EEVSQ
SVKERMWIVIR[MNIIREERXEPFMNIIROSQWXIRZSSVHMZIVWIHSIPKVSITIR
;SIRWHEKSOXSFIVZERY"3RXQSIXIIRIGLXILEGOIV 8SIKERKZER
NEEV
&IRNIEPXMNHEPFIRMIY[HKI[IIWXLSILEGOIVWMRFVIOIRSTIIRW]WXIIQ#7GLVMNJNIHER
RYMRZSSVIIRKEWXGSPPIKIZERIIRIGLXILEGOIV;EEV’t Podium (Nijborg 2 in
6IRW[SYHI 
;MPNILMIVFMN^MNR#7GLVMNJNIHERYMXIVPMNOSOXSFIVMRHSSVIIRQEMPXIWXYVIRREEV
XZERPIIY[IR$VIRW[SYHIRP

;SIRWHEKSOXSFIVSQY"/YRNIKILEGOX[SVHIRHSSVIIR[EWQEGLMRI#)R
LSI[IIXMOHEXIIRTSTYTZIMPMKMW# 8SIKERKZSSVMIHIVIIRSRPMRI 
Maria Genova, bekend van de bestseller ‘Komt een vrouw bij de h@cker’ en van het
NSRKerenboek ‘What the h@ck!’ ([[[QEVMEKIRSZERP RIIQXNIQIIREEVHI[IVIPHZER
HMKMXEPISTPMGLXMRK(EEVREEWX^YPPIRSSO-VMW1IIVXW FYVKIQIIWXIV;MNOFMN(YYVWXIHI 
IR*VMXW2EEJW &YVKIQIIWXIV9XVIGLXWI,IYZIPVYK EERWPYMXIRFMNHI^IWIWWMI

(IIPRIQIROERHSSVST[SIRWHEKSOXSFIVSQSTHIPMROOPMOOIRMRHISRPMRI
YMXRSHMKMRK
.IOYRXHISRPMRIYMXRSHMKMRKZMRHIRSTHI[IFWMXIZERHIKIQIIRXI [[[VIRW[SYHIRP SRHIV
LIXTVSKVEQQEZERHI;IIOZERHI:IMPMKLIMH"(MKMXEPIWIWWMIQIXSRHIV^SIOWNSYVREPMWXI
1EVME+IRSZE3JNIOYRXHIPMROSTZVEKIRFMNHIKIQIIRXIHSSVIIRQEMPXIWXYVIRREEV
XZERPIIY[IR$VIRW[SYHIRP.ISRXZERKXHERIIRYMXRSHMKMRKQIXPMRO.IOYRXHI^IPMRO
STZVEKIRXSXHMRWHEKSOXSFIVYYV

(SRHIVHEKSOXSFIVZERY" 3RHIVQMNRMRKWPYRGLZSSVEKVEVMʦVW
)IRLIRRITTPERXEKIMRIIRFSIVIRWGLYYVSJLIXOEWWIRGSQTPI\HEX[SVHXZIVLYYVHIR
[EEVZERHIVEQIR^MNREJKITPEOX3RHIVQMNRMRKMWQSIMPMNO^MGLXFEEVQEEVOER LIPEEW 
SSOMRSRWFYMXIRKIFMIHZSSVOSQIR;MPXY[IXIRLSIYWMKREPIROYRXLIVOIRRIRIRLSI
YLMIVZER ERSRMIQ QIPHMRKOYRXHSIR#/SQHERREEVHISRHIVQMNRMRKWPYRGLWTIGMEEP
ZSSVEKVEVMWGLISRHIVRIQIVW
Waar: ‘KIP van de Boer’, Biesbosserweg 14, Renswoude
>SVKHEXYIVFMNFIRXIRQIPHYEERHSSVIIRQEMPXIWXYVIRREEVKEF]HIVYMXIV$LIXGGZRP
(I^IFMNIIROSQWX[SVHXYMRLIXOEHIVZERHI;IIOZERHI:IMPMKLIMHKVEXMWEERKIFSHIRHSSV
HIKIQIIRXI6IRW[SYHILIX4PEXJSVQ:IMPMK3RHIVRIQIR1MHHIR2IHIVPERHIRLIX'IRXVYQ
ZSSV'VMQMREPMXIMXWTVIZIRXMIIR:IMPMKLIMH '': 


)IRYMXKIFVIMHSZIV^MGLXIRFMNFILSVIRHITVSKVEQQE’s ZERFSZIRWXEERHI
FMNIIROSQWXIRZMRHNIST[[[VIRW[SYHIRP
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,YPTFMNZVEKIRSZIVLIXGSVSREFI[MNW HMKMXEEPSJKITVMRX 
(IQIIWXIQIRWIROYRRIRZMEHIETTSJ[IFWMXIZER'SVSRE'LIGOIIRGSVSREFI[MNW
VIKIPIR0YOXHMXFMNYRMIXSQHEXYFMNZSSVFIIPHKIIRWQEVXTLSRISJTVMRXIVLIIJXSJ
QMWWGLMIR[MPXYMIQERHERHIVWLMIVQIILIPTIR#/MNOHERSJYLMIVIIRERX[SSVHSTY[
ZVEKIRZMRHX

:VEEKSQLYPTEERJEQMPMIZVMIRHIRSJFYVIR3SOLIFFIRZIIPFMFPMSXLIOIRIIR
-RJSVQEXMITYRX(MKMXEPI3ZIVLIMHLMIVOYRXYFIKIPIMHMRKOVMNKIRFMNLIXQEOIRZERIIR
GSVSREFI[MNW
-RHMIRZSSVKEERHIRMIXQSKIPMNOMWHEROYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIXHIZSPKIRHI
MRWXERXMIW

%,IIJXYY[KIKIZIRWKIHIIPHQIXLIX6-:1SJFIRXYHSSVHI++(KIZEGGMRIIVH#
(EROYRXYFIPPIRQIX EPKIQIIRMRJSVQEXMIRYQQIV'SVSRE SJ
 HI'SVSRE'LIGOLIPTHIWO ,SYHXY[&72RYQQIVIRHITSWXGSHI[EEVQIIY
WXEEXMRKIWGLVIZIRFMNHIKIQIIRXIFMNHILERHHI^IKIKIZIRWLIIJXYRSHMKSQIIR
TETMIVIRGSVSREFI[MNWEERXIZVEKIR(MXFI[MNW[SVHXYZIVZSPKIRWTIVTSWX
XSIKIWXYYVHHMXHYYVXQMRMQEEP[IVOHEKIR

&,IIJXYY[KIKIZIRWRMIXKIHIIPHQIXLIX6-:1SJFIRXYRMIXHSSVHI++(
KIZEGGMRIIVH#
(EROYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIXHI^SVKZIVPIRIVHMIYLIIJXKIZEGGMRIIVHFMNZSSVFIIPH
Y[LYMWEVXWSJ^MIOIRLYMW>MNOYRRIRIIRTETMIVIRGSVSREFI[MNWZSSVYYMXTVMRXIR

)POIIHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
+I^SRHLIMHWGIRXVYQ 
3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR ^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 



%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
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,IVMRRIVMRK'PMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIO.IYKH[IX
(IKIQIIRXI6IRW[SYHIZSIVXHMXNEEVIIR'PMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIOYMXSRHIVMR[SRIVW
HMIKIFVYMOQEOIRZER^SVKSJZSSV^MIRMRKIRSTKVSRHZERHI;QSIRHI.IYKH[IX

(IKIQIIRXI6IRW[SYHIMWZIVERX[SSVHIPMNOZSSVHIYMXZSIVMRKZERHI;IX
QEEXWGLETTIPMNOISRHIVWXIYRMRK ;QS IRHI.IYKH[IX,IXMWZSSVHIKIQIIRXI
FIPERKVMNOSQXI[IXIR[EXQIRWIRZMRHIRZERHILYPTIRSRHIVWXIYRMRKHMI^MNMR
LIFFIRSRXZERKIR(SSVLIXMRZYPPIRZERHIZVEKIRPMNWXLIPTXYSRWHI^SVK
SRHIVWXIYRMRKʤRLYPTZIVPIRMRKXIZIVFIXIVIR

)MRHEYKYWXYWMWHIZVEKIRPMNWXZIVWXYYVHREEVNSRKIVIR ZERXQNEEV HMIKIFVYMO
QEOIRZERIIRZSSV^MIRMRKZERYMXHI.IYKH[IXIRREEVSYHIVWQIXOMRHIVIR XSX
NEEV HMIKIFVYMOQEOIRZER.IYKHLYPT&IHEROXZSSVEPPIXIVYKKIWXYYVHIZVEKIRPMNWXIR
,IIJXYHIZVEKIRPMNWXRSKRMIXMRKIZYPHIRSJXIVYKKIWXYYVH#(ER^SYHIR[MNLIXIVKST
TVMNWWXIPPIR[ERRIIVYHIMRKIZYPHIZVEKIRPMNWXEPWRSKREEVSRWXSIOYRXWXYVIR;MN
OYRRIRY[ ERSRMIQI IVZEVMRKIRHEREPWRSKQIIRIQIRMRLIXSRHIV^SIO

,IIJXYRSKZVEKIRLMIVSZIV#2IIQHERGSRXEGXSTQIXQIZVSY[%1YPHIVZME
EQYPHIV$VIRW[SYHIRP
:IVRMIY[MRK[IFWMXIKIQIIRXI6IRW[SYHIOMNOST[[[VIRW[SYHIRP
(IEJKIPSTIRQEERHIRMWIVLEVHKI[IVOXEERIIRRMIY[I[IFWMXIZSSVHIKIQIIRXI
6IRW[SYHI1IXHISTOSQWXZERHIHMKMXEPMWIVMRKIRHIHMIRWXZIVPIRMRKHMI[MNGSRXMRYI
[MPPIRZIVFIXIVIRVMGLXMRKHIMR[SRIVWZER6IRW[SYHIFPIIOHISYHI[IFWMXIRMIXQIIV
XIZSPHSIR
3T[SIRWHEKWITXIQFIVMWHIRMIY[I[IFWMXISRPMRIKIKEER,MNFIWXEEXYMX
ZIVXVSY[HIIPIQIRXIRQEEVMWRYRSKFIXIVXSIKEROIPMNOZSSV^MIRZERIIR
EJWTVEOIRQSHYPIZSSV&YVKIV^EOIRIR
ZSPPIHMKVIWTSRWMZI(MXFIXIOIRXHEXY
^IPJEJWTVEOIROYRXMRTPERRIRZSSV
FMNZSSVFIIPHY[VMNFI[MNWSJ
VIMWHSGYQIRXIRHIWMXIRʤX^S
QEOOIPMNOOYRXFIOMNOIRSTY[
GSQTYXIVXEFPIXSJQSFMIPIXIPIJSSR
(IOSQIRHIXMNH[SVHXHI[IFWMXI
ZIVHIVEERKIZYPHQIXVIPIZERXI
MRJSVQEXMI1SGLXY^EOIRQMWWIRHER
OYRXYHMXHSSVKIZIRZMEHIORST‘Uw Mening’.




6IRW[SYHISOXSFIV
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STEUN ORANJEVERENIGING RENSWOUDE
MET DE RABO CLUBSUPPORT!


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

;MNZIV[IPOSQIRYKVEEKFMNʤʤRSJQIIVZERHISRHIVWXEERHIEGXMZMXIMXIR



%GXMZMXIMX
;ERRIIVIR[EEV#
3TIRMRKWEZSRH&IPIIJ :VMNHEKSOXSFIV
6IRW[SYHIQIXIPOEEV MRHIFMFPMSXLIIO


,SIPEEX#
–


&YYVXOEQIV
7;3 

–


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

7EQIR7SITIR
(MRWHEKSOXSFIV
7;3 
MRHIFMFPMSXLIIO
7EQIR+I^IPPMKQIX (MRWHEKSOXSFIV
EERWPYMXIRHIFMRKS
MR6IWXEYVERX(I
7;3 
0YGLX
3VERNI:IVIRMKMRK 
3TZSIHTEVX]
(MRWHEKSOXSFIV
&YYVXKI^MRRIR 
MRHIFMFPMSXLIIO
0I^MRK1SSVW
;SIRWHEK
%RHEPYWMʦ
SOXSFIV
&MFPMSXLIIO 
MRHIFMFPMSXLIIO

%ERQIPHIR#
.EZMEMRWGLVMNJPMNWXMRFMFPMSXLIIO
SJQEMPREEV
STIRMRKWEZSRHVIRW[SYHI$
KQEMPGSQ
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK

–


.EZMEHI[IFWMXI
[[[VIRW[SYHIZMXEEPRP

–


2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK

–


.EQEMPREEV
FPSIQIR[SVOWLSTVIRW[SYHI
$KQEMPGSQ
2IIEERQIPHIRRMIXRSHMK

–

–

–

–


Heb je een Rabobank rekening? Dan kan je gratis
lid worden van de Rabobank. Als je lid bent dan
kan je stemmen op een van de Renswoudse
vereniging die meedoen aan de clubsupport
actie! Je kan maximaal twee stemmen per club
uitdelen en je hebt vijf stemmen. Denk daarom
met stemmen niet alleen aan ons maar ook aan
de andere clubs uit Renswoude. Iedere stem is
geld waard! Stem direct via de site of in de Rabo
bankieren app! Stemmen kan tot 25 oktober.

18 OKTOBER LAMPENGIETERSAVOND
RENSWOUDE

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


:SSVHI;SVOWLSTFPSIQWXYONIQEOIR7EQIR7SITIRIR7EQIR+I^IPPMK[SVHXIIROPIMRI
IMKIRFMNHVEKIKIZVEEKH
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Normaal is het traditioneel op de laatste
maandag van september Lampengietersavond
in Renswoude maar door alle maatregelen
en de vraagtekens daar rondom is er wel
uitstel maar zeker geen afstel! Dit jaar gaan
we maandag 18 oktober opzoek naar de
mooiste versieringen met lampionnen in drie
verschillende categorieën. Hopelijk gaan zoveel
mogelijk dorpsgenoten mee in deze bonte stoet
die om 19.00 uur vertrekt vanaf sportpark de
Hokhorst. Meedoen kan in de categorieën:
grote wagens, kleine wagens en individuele
deelnemers. Alleen voor de grote wagens is van
tevoren inschrijven verplicht. De kleine wagens
en de zogenaamde ‘lopers’ worden om 18.30
uur verwacht en kunnen ter plekke inschrijven.
Daar wordt gelijk door een jury bekeken hoe
mooi jullie eruitzien. Op deze manier hoopt de
jury iedereen te kunnen beoordelen. Vergeet
ook niet om hier je warme chocomel mee te
pakken! Lampengietersavond is niet alleen leuk
voor kinderen. Elk jaar doen steeds meer ouders
verkleed mee aan de optocht. Veel deelnemers
strijden dan ook om de prestigeprijs ‘best
verklede ouder’. Grote wagens dienen zich van
tevoren aan te melden. Opgeven kan bij Bianca
van de Pol van de Oranje Vereniging Renswoude
(bianca@ovrenswoude.nl, 06-12084236). Voor

de 15 eerste aanmeldingen is er startgeld
beschikbaar!
De optocht loopt, onder begeleiding van
muziekvereniging Ons Genoegen, door zoveel
mogelijk straten van het dorp, te beginnen bij
sportpark De Hokhorst. Dan zal de route via de
Sportparklaan – Kastanjelaan – Dorpsstraat
– Kerkstraat – Van Reedeweg – Van Arckelweg
– Graaf van Bentheimlaan – Spikhorst – Van
Culemborglaan – Spikhorst – Oude Holleweg –
Barneveldsestraat – Eikenlaan – Esdoornlaan
– Beukenlaan – Kastanjelaan en Sportparklaan
weer terug naar de Hokhorst gaan. Bij De
Hokhorst aangekomen reikt de burgemeester
de prijzen uit aan alle winnaars.

UPDATE KRAAIENMAALTIJDEN
Nu alles enigszins weer wat opgang komt, kijken
wij van het bestuur van de Oranjevereniging
Renswoude ook weer naar de mogelijkheden
om een kraaienmaaltijd te organiseren. We
wegen daarbij alle nodige maatregelen af en
gaan ons best doen om in december weer een
Kraaienmaaltijd te organiseren met elkaar in
Rehoboth. De datum en verdere info zullen wij
later publiceren.

ZING MEE MET FESTIVAL OF NINE LESSONS
AND CAROLS
Op vrijdag 10 december hopen we in de
Koepelkerk een Festival of Nine Lessons and
Carols te verzorgen. Negen lezingen van genesis
tot en met het geboorte evangelie afgewisseld
met koor en samenzang. Mooie carols en
andere koormuziek waaraan u kunt meedoen!
We repeteren op donderdagavond van 19.3021.00 uur in Rehoboth.
Kom vrijblijvend kijken en meedoen. Welkom!
Meer informatie en opgeven kan bij:
Yolande Schouten: yschouten@hetnet.nl
06-330 198 37
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DE REGENBOOGVLAG NU OOK IN
RENSWOUDE?

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Het college van B&W heeft meegedeeld dat ook
in Renswoude de zogenaamde regenboogvlag
op 11 oktober gehesen wordt. De vraag is of dat
nu van wijsheid getuigd. Dat dit zowel in de raad
als bij de bevolking van Renswoude gevoelig ligt
is bekend bij het college. Waarom dan dit niet in
de gemeenteraad besproken?
De SGP heeft een aantal overwegingen daarbij die
we hierbij delen. Artikel 1 van de grondwet zegt:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in
gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan
ook, is niet toegestaan. De vraag is dan hoe
inclusief je de samenleving wilt hebben? Gezien
de gevoeligheid van deze materie is het niet
eenvoudig om een door iedereen onderschreven
reactie te formuleren voor een op dit punt
verdeelde samenleving. Laten wij als SGP vooraf
heel duidelijk zijn: pesten en discriminatie keuren
wij ten stelligste af. Iedereen telt mee!
Een andere vraag die we ons stellen is: moeten
we voor een specifieke groep medeburgers, die
over het algemeen graag als ieder ander willen
worden behandeld, een speciale vlag hijsen? De
meesten willen simpelweg hun leven kunnen
leven en zitten hier niet op te wachten. En waarom
overigens dan geen vlag voor andere groepen in
de samenleving die met grote regelmaat negatief
worden weggezet? Welke vlaggen gaan we in de
toekomst daarvoor hijsen? Misschien een vlag
voor de boeren, een vlag voor vluchtelingen,
voor ongevaccineerden en voor mensen met een
handicap? Of voor onze Joodse gemeenschap,
die steeds meer te maken krijgt met toenemend
antisemitisme? Over discriminatie gesproken!

geven. Dat vinden we een bijzondere redenering
omdat deze vlag bekend is als publieke uiting
van een deel van de lhbtiq+ gemeenschap. Als
ieder zijn eigen betekenis eraan mag hechten
waarom hang je dan geen neutrale vlag op
en kies je niet voor een neutrale datum? De
regenboogvlag is tot symbool gemaakt van een
ideologie waar de SGP grote moeite mee heeft.
Zonder te veel in detail te willen treden noemen
we hierbij de vervaging van de natuurlijke orde
en ontkenning van Bijbelse normen op seksueel
gebied. Een deel van Renswoude heeft, zoals de
burgemeester terecht constateert in haar tekst
in de vorige Heraut, moeite met het uithangen
van de regenboogvlag. Gaat B&W onder druk
van het COC over tot het hijsen van deze vlag in
Renswoude (zoals gepubliceerd door het COC
op 21 oktober 2020 zou dit toegezegd zijn)? Is
het dan symboolpolitiek geworden?
De burgemeester heeft in de commissie
vergadering van 7 september aangegeven dat
als overlast wordt ervaren wij als inwoners mans,
of zo u wilt vrouws genoeg moeten zijn elkaar
hier gewoon op aan te spreken. Dat lijkt ons een
uitstekend uitgangspunt! Het opzetten van een
educatief programma tegen discriminatie en
pestgedrag zal naar ons idee meer zoden aan de
dijk zetten dan een vlag.
De SGP-fractie heeft daarom in de
gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28
september j.l het college middels een motie
oproepen alsnog af te zien van het besluit om de
vlag te hijsen. Hierbij is een beroep gedaan op de
grondwet die duidelijk genoeg is met betrekking
tot gelijkheid van eenieder en dus daarmee
inclusief genoeg. Dan hoeft de gemeente geen
partij te kiezen waardoor ze inclusief blijft en
hoeft ook niemand zich bewust gekwetst te
voelen.

Volgens de bijdrage van burgemeester Doornenbal
in de Heraut van 8 september kan ieder zijn of
haar eigen interpretatie aan de regenboogvlag
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Carolien van Daatselaar

Peter de Heij

Joanneke Prins

Karin van den Broek

Marlène Stevers

Rob van de Bor

kunst

SCHILDERIJEN,

Techniek
Steen en Brons
Schilderijen
Illustra�es
Brons en keramiek
Schilderijen
Schilderijen
Fotograﬁe
Beelden abstract
Aquarellen
Beelden

Sieke Tiemersma

getoond

zoals:

Marjan Jansen – van Meijeren

SCULPTUREN,

beelden van brons en steen,
ILLUSTRATIES en FOTOGRAFIE.
18

Adres
Biesbosserweg 15
Biesbosserweg 15
Van Culemborglaan 8
Barneveldsestraat 6
Lijsterbeslaan 1
Acacialaan 10
Elzenhof 16
De Meent 21
Beekweide 22
Graspieperweide 18

Marianne van Voorthuizen

Er worden verschillende vormen
van

Naam
Karin van den Broek
Marlène Stevers
Hennie Blaauwendraat
Joanneke Prins
Marianne van Voorthuizen
Sieke Tiemersma
Rob van de Bor
Peter de Heij
Marjan Jansen
Carolien van Daatselaar

Hennie Blaauwendraat

Volg ons op:
www.kunstrouterenswoude.nl
facebook.com/KunstrouteRenswoude
instagram.com/KunstrouteRenswoude
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DOORSTART KRINGLOOPWINKEL
RENSWOUDE
Al jarenlang is de kringloopwinkel aan de
Kastanjelaan een begrip in Renswoude en
omgeving. Ooit startte er door de werkers
van het eerste uur een soort meubelmarkt in
het oude rechthuis en vandaaruit verhuisde
men naar de huidige kringloopwinkel. De vele
goederen, de gemotiveerde vrijwilligers en het
sociale aspect van de winkel maakten het onder
de leiding van Anton van Rinsum tot een succes.
In de loop van dit jaar zal het huidige gebouw
een andere bestemming krijgen en stopt Anton
van Rinsum op 2 oktober definitief met zijn
werkzaamheden voor de kringloopwinkel. Als
grondlegger is hem veel dank verschuldigd
omdat de kringloopwinkel in Renswoude een
bekend begrip is geworden.
Er is een nieuwe locatie gevonden aan de
Molenstraat 17A. Vrijwilligers hebben de nieuwe
locatie een flinke opknapbeurt gegeven zodat
op donderdag 14 oktober de deuren geopend
kunnen worden. Een officiële ceremoniële
opening zal later plaatsvinden.
Er is veel expertise opgebouwd om op deze
nieuwe locatie de doorstart te maken. De
uitstraling zal anders zijn omdat er van ca. 900
M² gegaan wordt naar 300 M², maar dat ziet de
werkgroep die is ingesteld juist als een uitdaging.
Dirk Jan Bac is de voorzitter van de werkgroep
en is zeer enthousiast: ‘We willen een nieuwe
kringloopwinkel creëren die voor Renswoude
en omgeving aantrekkelijk is qua aanbod van
spullen en tevens een ontmoetingsplaats is
voor mensen. De vele vrijwilligers die daaraan
meehelpen zijn zeer gemotiveerd om dit een
succes te laten worden!’

goederen moeten schoon, Intact en bruikbaar
zijn. Overleg even van te voren indien u ‘grote’
goederen (o.a. meubels) heeft of deze wel/
niet ingenomen kunnen worden alvorens u ze
aanbiedt.
Om een goede start te kunnen maken zijn er
extra inname momenten op:
- Vrijdag- en zaterdagmorgen 1 en 2 oktober
- Vrijdag- en zaterdagmorgen 8 en 9 oktober
De openingstijden zijn vanaf 14 oktober:
Donderdag
10.00-16.00 uur
Vrijdag
10.00-17.00 uur
Zaterdag
10.00-13.00 uur
Heeft u spullen voor de kringloopwinkel, maar
bent u niet in de gelegenheid om ze te komen
brengen, neem dan contact op via het tijdelijke
tel. nr. 06-38609284 of mail naar kringloop@
hervormdrenswoude.nl om te overleggen
wanneer een vrijwilliger de spullen kan ophalen.

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

De innametijdstippen van goederen zijn op
vrijdag- en zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur. We willen met mooie ‘nieuwe’ spullen en
een nieuwe uitstraling starten. De aangeleverde
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NU OOK VIOOL EN ALTVIOOLLESSEN BIJ DE
MUZIEKSCHOOL RENSWOUDE
Sinds kort is Annelies Rijk begonnen in
Renswoude met viool en altvioollessen.
Zij geeft op maandagmiddag les in de
bibliotheek. Annelies heeft in 2016 haar
conservatoriumopleiding cum laude afgerond
aan het Codarts conservatorium in Rotterdam.
Ze werd toegelaten tot de Master viool en
Master altviool. Daarnaast heeft ze een verkorte
deeltijd PABO opleiding gedaan. Haar passie ligt
zeker bij het lesgeven. Ze werkt als viooldocente
en uitvoerend violiste en altvioliste in diverse
orkesten en ensembles.
Ze stelt zichzelf even voor:
“Mijn naam is Annelies Rijk. Ik geef al een
aantal jaar met veel plezier les aan beginners
en gevorderden van alle leeftijden en begeleid
graag op piano of gitaar. Op maandagmiddag
ben ik begonnen met het geven van viool-en
altvioollessen in de bibliotheek van Renswoude.
Ook zou het mij leuk lijken om voor jonge kinderen
van 4-6 jaar (bij voldoende aanmeldingen)

groepslessen kleuterviool te gaan geven. In deze
lessen wordt spelenderwijs kennis gemaakt met
de basis van het vioolspelen. We zullen hierbij
ook veel zingen. De individuele lessen zijn
mogelijk vanaf 5 jaar.”
Belangstelling voor (alt)vioolles? Neem gerust
contact op met Annelies: info@anneliesrijk.nl
Ook gaat Annelies binnenkort Muziek op Schoot
opzetten in Renswoude.
MUZIEK OP SCHOOT

Wilt u samen met je jonge (klein)kind (0-4)
gezellig muziek maken, dansen en zingen Dit
is een groepscursus waarin (groot)ouders en
(klein)kind samen spelenderwijs muziek maken.
De cursus start bij voldoende inschrijving. Over
een paar maanden start ook deze cursus in de
bibliotheek. Informeer alvast of schrijf u dan
nu alvast in voor de cursus Muziek op Schoot.
Heeft u belangstelling, laat het weten: info@
anneliesrijk.nl

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website

www.henkschuurman.nl

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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VAN EN IN DE BIEB!
DE BIBLIOTHEEK Z-O-U-T ORGANISEERT ACTIVITEITEN
TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK

Tijdens de Kinderboekenweek (6 tot en met 17
oktober) organiseert de Bibliotheek Z-O-U-T
verschillende online en offline activiteiten voor
kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken
van beroepen, onder het motto Worden wat je wil.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om te
fantaseren over de toekomst. De Bibliotheek Z-OU-T organiseert tijdens de Kinderboekenweek
leuke activiteiten om kinderen te laten dromen
over later zoals:
TALENTENTESTER: VAN TALENWONDER TOT DINGEN
ZOEKER

In de Bibliotheek ontdekken kinderen tijdens
de Kinderboekenweek wat ze allemaal wel
niet zouden kunnen worden: van Talenwonder
tot Dingenzoeker. Door het doen van de
Talententester ontdekken ze welke toekomsten
er in het verschiet liggen.
STICKERSPEURTOCHT

Ook is er een stickerspeurtocht. Kinderen gaan
daarbij op zoek naar antwoorden rondom leuke
weetjes over beroepen en talenten.
GAMEN IN DE BIEB

In de game ‘Worden wat je wil’ komen kinderen te
weten welk beroep het beste bij ze past. Door een
Smartphone mee naar de Bibliotheek te nemen
en de QR-code op de poster te scannen kunnen
kinderen de leukste vragen beantwoorden.
KINDERBOEKENWEEK VOORSTELLINGEN

Op zaterdag 9 oktober is in de Binder in Leersum
de kindervoorstelling ‘De Ridder zegt nee’ van
Joes Boonen te zien. Een grappige, interactieve
voorstelling die gaat over een lief riddertje, een
grote draak, je alleen voelen en een bijzondere
vriendschap. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
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Woensdagmiddag 13 oktober speelt de
goedlachse Jeritza Toney in De Cultuurhoek in
Driebergen een vrolijke voorstelling voor kinderen
van 4 jaar en ouder. De voorstelling ‘Waar is mijn
lach’ gaat over een lach die… kwijt is! Kaartjes voor
beide voorstellingen zijn verkrijgbaar via www.
bibliotheekzout.nl/theater
Verder is er natuurlijk de Kinderboekenweekkrant
af te halen.
VOORLEZEN IN DE BIEB

We gaan weer voorlezen voor de allerkleinsten
op woensdagmiddag. Kinderen tussen 3 en
6 jaar zijn van harte welkom om te komen
luisteren, aanmelden hiervoor hoeft niet. De
eerste keer voorlezen is op woensdag 13 oktober
en dan hebben we een heel speciale voorlezer:
kinderburgermeester Daantje Kluts. Het begint
om 15.00 u en uurt nooit langer dan een half
uurtje.
LEZINGEN IN HET NAJAAR

Noteert u de volgende lezingen in het kader van
de ‘Zoute Inval' in uw agenda?
WOENSDAGAVOND 20 OKTOBER: MUZIKAAL BEWEGEN
VOOR JE BREIN LEZING VERZORGT DOOR REMEDICA:

Graag willen wij van Remedica uw aandacht
voor een interactieve lezing die gebaseerd is op
actuele kennis van “Vitaal Ouder Worden” en de
rol van bewegen. Het doel van ons programma
is het bewerkstelligen van een positieve
gedragsverandering met als resultaat, een betere
conditie van zowel onze lichamelijke functies als
ons denkvermogen (cognitieve functies).
Het programma is o.a. gebaseerd op de
bevindingen van Erik Scherder en Andrew Peter
Greenwood, onalngs te gast bij Khalid & Sophie.
Erik is een bekende neuropsycholoog en
onderzocht het positieve effect van muziek op de
hersenconditie. Andrew Peter Greenwood komt
uit de kunstsector en werkt als balletmeester
en choreograaf. Hij ontwikkelde een uniek
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bewegingsprogramma voor mensen met
Parkinson en dementie. Zijn intrinsieke motivatie
daarvoor is gebaseerd op het behulpzaam zijn
van een vriend met de diagnose Parkinson. Het
unieke bewegingsprogramma bleek eveneens
effectief voor de ouder wordende mens, en voor
mensen met dementie. Onze lezing beschrijft een
reis door het menselijk lichaam waarbij we af en
toe stilstaan en dan weer letterlijk bewegen.
De lezing is inclusief bewegingsprogramma op
muziek van ongeveer 40 minuten.
We willen u van harte uitnodigen voor onze actieve
lezing.

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.

Deze bijeenkomst duurt ongeveer 90 minuten,
en begint om 20.00 u. Gratis deelname, wel
aanmelden in de bieb of via renswoude@
bibliotheekzout.nl. Aanmelden tot de dag voor de
lezing.

EXPOSITIES BIBLIOTHEEK RENSWOUDE

WOENSDAGAVOND 27 OKTOBER: LEZING ANDALUSIE,
EEN MOORSE ERFENIS DOOR FRANS LOOS

Deze woensdagavond geeft Frans Loos een
lezing van 90 minuten met pauze. Andalusië
is altijd een geliefde regio geweest voor
veroveraars. Tijdens deze lezing zullen we in het
bijzonder aandacht besteden aan de cultuur van
Moors Andalusië. Aanvang 20:00, inloop vanaf
19:30 uur. Gratis deelname, wel aanmelden in
de bieb of via renswoude@bibliotheekzout.nl.
Aanmelden tot de dag voor de lezing.
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,- pp. Er is nog plaats op de dinsdagmiddag
26 oktober om 14.00 u. Geef u zsm op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl. Alleen dan
kunt u mee.
PUZZELBIBLIOTHEEK

De bibliotheek leent legpuzzels uit. Dit omdat veel
puzzelaars vaak op zoek zijn na nieuwe puzzels

SJOELEN EN RUMMICUPPEN

Elke vrijdagmiddag is er schilderles. Op dit
moment zit deze vol, zodar er weer ruimte is
maken we dat bekend. Maar er kan ook worden
gerummicupt en gesjoeld, heeft u daar zin
in, kom gerust langs tussen 14 en 15.30 uur.
Meedoen kost u € 1,- voor koffie/thee.

In de maanden september en oktober
exposeren de dames Paridon en Starreveld in
onze bibliotheek. Carla Paridon met schilderijen
en Machteld Starreveld met keramiek in de
vitrines.
Carla schildert al lang en is begonnen met acryl
verf figuratief en abstract. Zij vindt eigenlijk
alles leuk om te schilderen. Ze schildert op
het ogenblik bij May-Britt v,d. Coterlet uit
Spakenburg. Vooral de fijne schilderkunst is erg
leuk om te doen. En vooral met olieverf – op de
oude manier. Het is een heerlijke hobby en zij
vindt het leuk om een paar van haar werken bij
ons in de bibliotheek te exposeren, zodat men
kan kennismaken met haar schiderkunst.
Wanneer u interesse heeft en meer over haar wil
weten, is haar adres en telefoonnummer in de
bibliotheek bekend.
Machteld is al vanaf haar 15de gegrepen door
keramiek. Zij heeft verschillende jaarcursussen
gedaan en korte cursussen om haar kennis
te vergroten. Met plezier werkt ze in haar
eigen atelier. Vaak bouwt ze haar werk op uit
kleiplaten, soms gebruikt ze mallen of een
combinatie van beiden.Hierbij laat zij zich
inspireren door alles om haar heen. Met behulp
van kleuren decoreer ik of leg accenten. Meestal
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stookt ze haar werk: 1020 graden en glazuur:
1080 graden of 1200. Haar kleine oven kan tot
1200 graden. Zij gebruikt zelfgemaakte engobe,
zelfgekleurde glazuren en ze gebruikt transfers
(die lager gestookt worden). De transfers zijn
kant en klaar of zelf gemaakt. Machteld heeft
al diverse exposities meegedaan en wij zijn blij
dat zij in onze bibliotheek wil exposeren. Beide
exposities zijn zeer de moeite waard om bezocht
te worden.
IN DE BIBLIOTHEEK IS VANAF NU EEN FORMULIER
TE VERKRIJGEN WAARBIJ HET CORONABEWIJS OP
PAPIER KAN WORDEN AANGEVRAAGD.
ADRES:

ZATERDAG 9 OKTOBER 2021 - 15.00 UUR

OVC '85 - RENSWOUDE
ZATERDAG 16 OKTOBER 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - VRC
ZATERDAG 23 OKTOBER 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - LELYSTAD '67

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
Tel 0318-575151
Openingstijden: op dinsdag en vrijdag tussen 1417 u, op woensdag tussen 14-20 u.

DORPS RUN RENSWOUDE
Loop je mee of moedig je aan? Zaterdag 6
november vindt de Dorps Run Renswoude
plaats vanaf 12.30 uur. Kijk voor informatie op
www.dorpsrunRenswoude.nl. Inschrijven kan
vooraf maar ook op de dag zelf. We zien u en jou
graag!
Stichting Dorps Run Renswoude

LIGHT FOR THE CHILDREN ZOEKT
VRIJWILLIGERS

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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Wie komt ons helpen? Wij zoeken nog enkele
collectanten in de maand december voor onze
huis-aan-huis collecte en iemand die deze
collecte voor ons zou willen coördineren. Ook
willen we onze fondsen¬wervings¬commissie
uitbreiden.
Wie heeft tijd en zin om ons team te versterken?
Voor vragen en/of aanmelding: 06 – 1284 4590
of info@lightforthechildrennederland.nl

EVEN VOORSTELLEN:
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Bij deze zouden wij ons graag voorstellen als
uw Adviesraad Sociaal Domein. Het sociaal
domein betreft taken, verantwoordelijkheden
en inspanningen van de gemeente rondom o.a.
werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg, jeugd,
Wmo en schuldhulpverlening.
De gemeente Renswoude heeft een adviesraad
voor het sociaal domein. Deze adviesraad
heeft als doel om vanuit inwonersperspectief
de verbinding te zoeken. Aan de leden wordt
om advies gevraagd over beleid, thema’s en
ontwikkelingen binnen het sociale domein.
Daarnaast wordt de adviesraad uitgenodigd om
proactief te adviseren en aandacht te vragen
voor onderwerpen die ‘leven’ in Renswoude.
De leden van de adviesraad zijn actieve bewoners
van Renswoude, de ogen en oren om u te
vertegenwoordigen. De leden van de Adviesraad
Sociaal Domein:
- Alida Brandsma
- Pieternel de Ruyter
- Annie van ’t Veer
- Mieke Bosch
- Henny Oosterink
- Loes Bernaert (voorzitter)
Wij willen graag namens u, als inwoner van
Renswoude, onderwerpen onder de aandacht
brengen binnen de gemeente. Daarvoor kunnen
we uw hulp goed gebruiken! Zo nodigen we u
graag uit om contact op te nemen bij kwesties
waar de adviesraad een rol in zou kunnen spelen.
Hiervoor kan u onze voorzitter benaderen of één
van de andere leden van de adviesraad. Wij zijn
zelf vrijwilligers en gaan respectvol om met uw
inbreng. Laat u zich dus vooral niet weerhouden
om met ons contact op te nemen.
Met vriendelijke groet namens de Adviesraad,
Loes Bernaert
Loes.bernaert@gmail.com, 0636590593
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NIEUWS VAN STICHTING WELZIJN EN
ONDERSTEUNING (SWO) SCHERPENZEEL RENSWOUDE
OPSTARTEN DIENSTEN EN ACTIVITEITEN

De volgende diensten en activiteiten van SWO
starten in oktober. Ook als u niet eerder hebt
deelgenomen, bent u van harte welkom. Wilt
u vooraf meer informatie? Kijk dan op onze
website: www.swo-sr.nl.
BOWLEN

Kom bowlen! Er is nog plaats voor vier deelnemers.
Eens in de 14 dagen op maandagochtend van
9:15-11:30 uur in Partycentrum Schimmel in
Woudenberg. Start: 4 oktober. Kosten: € 45,per seizoen. Inlichtingen bij Rien Groeneveld,
telefoon: 033 277 2303.

DIGICAFÉ RENSWOUDE

Ook het Digicafé Renswoude is gestart! Iedere
dinsdag in de even weken van 10.00-11.30 uur
in de bibliotheek. Heeft u een vraag of tip over
uw tablet, smartphone of laptop? Kom dan
langs! Data deze maand: 5 en 19 oktober. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
BUURTKAMER

De buurtkamer is er voor zelfstandig wonende
ouderen die - op een laagdrempelige manier anderen willen ontmoeten. Iedere dinsdag van
10.00-12.00 uur in de bibliotheek van Renswoude.
Start: dinsdag 5 oktober. Koffie/thee staat voor
u klaar! Informatie en aanmelding: Rianne van
Ginkel, tel 06 51 64 75 25.

AGENDA
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Datum

Tijd

Activiteit

Waar

donderdag 07/10

10:00-11:30 uur

Digicafé Scherpenzeel

Bibliotheek S

donderdag 07/10

15:00-16:00 uur

Koersbal, dynamic tennis

Hokhorst R

vrijdag 08/10

09:30-11:00 uur

Taalcafé Renswoude

Bibliotheek R

dinsdag 12/10

10:00-12:00 uur

Buurtkamer Renswoude

Bibliotheek R

dinsdag 12/10

12:00-13:00 uur

Samen soepen

Bibiotheek R.

dinsdag 12/10

13:45-16:30 uur

Kaartclub

Breehoek S

dinsdag 12/10

14:00-15:00 uur

Trefpuntbalie

Bibliotheek R

dinsdag 12/10

19:30-21:00 uur

Digicafé XL (thema: green screen) Breehoek S

woensdag 13/10

14:00-16:00 uur

Sjoelen

Achthoek S

woensdag 13/10

19:30-22:00 uur

Thema Aan het werk

Breehoek S

donderdag 14/10

15:00-16:00 uur

Koersbal, dynamic tennis

Hokhorst R

vrijdag 15/10

09:30-11:00 uur

Taalcafé

Bibliotheek R

maandag 18/10

09:15-11:30 uur

Bowlen

Schimmel Woudenberg

dinsdag 19/10

10:00-11:30 uur

Digicafé Renswoude

Bibliotheek R

dinsdag 19/10

10:00-12:00 uur

Cultuurkring

Breehoek S

dinsdag 19/10

10:00-12:00 uur

Buurtkamer

Bibliotheek R

dinsdag 19/10

13:45-16:30 uur

Kaartclub

Breehoek S

dinsdag 19/10

14:00-15:00 uur

Trefpuntbalie

Bibliotheek R

donderdag 21/10

10:00-11:30 uur

Digicafé Scherpenzeel

Breehoek S

donderdag 21/10

15:00-16:00 uur

Koersbal, dynamic tennis

Hokhorst R

vrijdag 22/10

09:30-11:00 uur

Taalcafé

Bibliotheek R
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HOE OM TE GAAN MET DE HUIDIGE CORONA
MAATREGELEN, GELDEND VANAF 25 SEPTEMBER?

In het kader van de huidige coronavoorschriften
gaat het bestuur van SWO-sr uit van de eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemers aan
door ons georganiseerde activiteiten.
De meeste activiteiten die SWO-SR organiseert,
vallen buiten de plicht van het beschikken
over een coronatoegangsbewijs (CTB), omdat
deze ontmoetingen of bijeenkomsten worden
beschouwd
als
sociale,
laagdrempelige
activiteiten.
Daar waar door ons georganiseerde activiteiten
gepaard gaan met horecavoorzieningen - van
meer dan een kop koffie - gaan we er in zijn
algemeenheid van uit dat men beschikt over een
CTB. Wij gaan hierop evenwel niet controleren;
dat past niet bij onze werkwijze. Mensen nemen
deel aan onze activiteiten op onze uitnodiging;
dan is het niet gepast om te vragen naar een
toegangsbewijs.
Uiteraard richten wij ons wél naar de maatregelen
die
derden,
zoals
horecaondernemers,
hanteren, wanneer een door ons georganiseerde
activiteit in een horecagelegenheid plaatsvindt.

de heraut

Onze stellingname is gerelateerd aan de landelijke
coronamaatregelen en aanverwante handreiking
voor de sector waarin wij dienstverlenend zijn;
zodra deze wijzigen, zullen wij onze stellingname
daarop opnieuw bezien en zo nodig aanpassen.
Namens het bestuur van SWO-SR,
Henk van Hoevelaken, voorzitter
RENSWOUDE VOOR ELKAAR

De maand oktober staat in het teken van
Renswoude voor elkaar... Om eenzaamheid
tegen te gaan en samen verbinding te zoeken,
worden in oktober verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals: samen soepen en samen
gezellig. Ook vinden er iedere donderdagmiddag
van 14:00-17:00 uur in sporthal de Hokhorst
allerlei sportieve activiteiten plaats. Het
programma daarvan vindt u elders in deze
Heraut. Ook hier neemt het elkaar ontmoeten en
gezelligheid een belangrijk plaats in.

meer op dan soep: anderen ontmoeten, leren
kennen en met elkaar in gesprek gaan onder

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:

Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041
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SAMEN GEZELLIG RENSWOUDE is heerlijk eten en
elkaar ontmoeten. Schuif dinsdag 26 oktober
aan en geniet met anderen van een lekkere en
gezonde maaltijd en van de gezelligheid van het
samen eten. Deze keer aansluitend bingo. Vooraf
aanmelden is gewenst.
TREFPUNTBALIE
Iedere dinsdag van 14:00-15:00 uur is de
Trefpuntbalie 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 u kunt zich hier aanmelden voor diverse
activiteiten.
VERVOERSDIENST: VACATURE INGEVULD

SAMEN SOEPEN is leuk, lekker en levert zoveel

FOOT FIT

Wilma van Hunen

het genot van een kop lekkere soep. Dinsdag
12 oktober van 12:00-13:00 uur, bibliotheek
Renswoude.

-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

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

Wij waren op zoek naar een (vrijwillige)
coördinator voor de vervoersdienst in
Renswoude. Gelukkig kunnen wij melden dat het
is gelukt deze vacature in te vullen.
Joop Breeschoten volgt Nora Koenen op. Wij
willen Nora heel hartelijk bedanken voor haar
inzet en Joop veel succes wensen als de nieuwe
coördinator van de vervoersdienst.
Woont u in Renswoude en wilt u gebruikmaken
van de vervoersdienst? Neem dan minimaal een
dag van tevoren telefonisch contact op met de
(nieuwe) coördinator: tel. 06 20 82 66 09.
RABO CLUBSUPPORT

Rabobank gelooft in de kracht van clubs,
stichtingen en verenigingen. Ze maken de
leden, buurt en de lokale samenleving sterker.
Tijdens Rabo ClubSupport kunnen leden van
de Rabobank hun stem uitbrengen op de
vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm
hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen er op een vereniging of
stichting worden uitgebracht, des te meer geld
deze vereniging of stichting ontvangt. Van 4 tot
25 oktober kunt u via de Rabo App uw stem

uitbrengen op uw favoriete club of vereniging.
Ook dit jaar kunt u stemmen op SWO-SR. Wij
willen met Rabo ClubSupport investeren in meer
scholing voor onze vrijwilligers. Brengt u ook uw
stem op SWO-SR uit?
HET MANTELZORGPUNT RENSWOUDE.

Bijeenkomst voor ex-mantelzorgers maandag
25 oktober. Als de mantelzorg wegvalt, gaat een
nieuwe fase van je leven in. Naast rouwen om het
verlies, is er de vraag hoe je een andere invulling
gaat geven aan je dagelijks leven. Het is verstandig
om eerst ruim de tijd om te nemen om te rouwen.
En om uit te rusten. De afgelopen periode heeft
veel van je gevraagd. Sommige mensen vluchten
in (teveel) activiteiten waardoor je jezelf uit het
oog kunt verliezen. Je hoeft niet direct door te
gaan. Liesbeth Bouwman (maatschappelijke
werker bij Santé partners) en Rianne van Ginkel
(welzijnswerker bij de SWO) gaan graag met u in
gesprek over hoe u de periode ervaren heeft als
mantelzorger. Wij willen u uitnodigen op maandag
25 oktober om 19.00 uur in de bibliotheek
van Renswoude. Aanmelden kan via de mail:
mantelzorgpunt@swo-sr.nl of telefonisch op
06-51647525.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

15 oktober 2021

Bedrijfskledingbeurs
15:00 uur – 21:00 uur
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VAKANTIE BIJBEL WEEK 2021

SPORT- EN BEWEGEN HUB
De maand oktober staat in het teken van
Renswoude voor elkaar. Speciaal voor deze
maand zullen er elke donderdagmiddag,
tussen 14.00 en 17.00 uur, leuke sport- en
beweegactiviteiten zijn in en rondom sporthal
de Hokhorst voor iedereen vanaf 55 jaar. Voor
aanvang en na afloop van de activiteit is er de
gelegenheid voor een gratis kopje koffie of thee.
Dit alles is geheel gratis.
Donderdag 14 oktober zal er naast de sporten beweegactiviteiten ook een presentatie zijn
vanuit de fysio4all over verantwoord sporten- en
bewegen en er zal gebak zijn vanwege de cheque
uitreiking voor de verenigingen en organisaties
die onderdeel zijn van het lokaal sport- en

vitaliteitsakkoord. Een mooie middag om bij
aanwezig te zijn.
U bent van harte welkom om mee te doen of
een kijkje te nemen (en de volgende keer mee
te doen). Geef uzelf op voor één of meerdere
activiteiten via www.renswoudevitaal.nl of geef
uw aanmelding door bij de trefpunt balie van de
bibliotheek.
Voor vragen kunt u mailen naar buurtsportcoach
Caroline van der Helm: buurtsportcoach@
renswoude.org
Hieronder vindt u alle activiteiten die zullen
plaatsvinden in de maand oktober:

Donderdag 7 oktober:
14.00 tot 16.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 17.00 uur

Darten in sportcafé De Hokhorst
MBvO gymnastiek in sporthal De Hokhorst
Dynamic tennis in sporthal De Hokhorst
Koersbal in sporthal De Hokhorst
Fitheidstest door Fysio4all in sporthal De Hokhorst

Donderdag 14 oktober:
14.00 tot 16.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 17.00 uur

Kaarten in sportcafé De Hokhorst
MBvO gymnastiek in sporthal De Hokhorst
Dynamic tennis in sporthal De Hokhorst
Koersbal in sporthal De Hokhorst
Walking voetbal in sporthal De Hokhorst

Donderdag 21 oktober:
14.00 tot 16.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 16.00 uur
15.00 tot 17.00 uur

Samen wandelen 3 of 6 km. Verzamelen in in sportcafé De Hokhorst
MBvO gymnastiek in sporthal De Hokhorst
Dynamic tennis in sporthal De Hokhorst
Koersbal in sporthal De Hokhorst
Tennis-clinic in sporthal De Hokhorst

Donderdag 28 oktober:
14.00 tot 16.00 uur
Samen wandelen 3 of 6 km. Verzamelen in in sportcafé De Hokhorst
14.00 tot 15.00 uur
MBvO gymnastiek in sporthal De Hokhorst
15.00 tot 16.00 uur
Dynamic tennis in sporthal De Hokhorst
15.00 tot 16.00 uur
Koersbal in sporthal De Hokhorst
15.00 tot 17.00 uur
Badminton-clinic in sporthal De Hokhorst
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Hallo, contact?! God zoekt contact met jou en
mij en daarom organiseren we de eerst 3 dagen
van de herfstvakantie een gezellige vakantie
Bijbel week met als thema Hallo, contact!?
Door de huidige omstandigheden word ook dit
jaar de vakantie Bijbel week net even anders
dan voorgaande jaren maar we gaan er wel
een enorm feest van maken. We hebben het
volgende bedacht:
Kinderen van groep 1 en 2 zijn welkom op
maandag 18 oktober vanaf 10:00 uur en mogen
opgehaald worden vanaf 12:30 uur.
Kinderen van groep 3 en 4 zijn welkom op
dinsdag 19 oktober vanaf 10:00 uur tot en met
12:30 uur.
Kinderen uit de groepen 5 en 6 zijn welkom op
woensdag 20 oktober vanaf 10:00 uur tot en
met 12:30 uu.
Wat gaan we doen? Luisteren naar het Bijbel
verhaal, liedjes zingen, poppenkast, knutselen
en met elkaar eten!
Heb je vriendjes, vriendinnetjes, nichtjes of
neefjes, wie dan ook die ook graag willen
komen? Iedereen is van harte welkom in gebouw
Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80.
Ben je op zoek naar een maatschappelijke stage
en zou je graag een paar dagen willen komen
helpen? Laat het dan minimaal
een week van te voren weten aan
Jolanda van den Brandhof via
dirkenjolanda@live.nl zodat we je
opdracht ook kunnen aftekenen.

thema Hallo, contact?! Ook dit keer zijn de
filmpjes van Hully en Sully er weer bij, gaan we
dieper in op enkele Bijbelverhalen en is er altijd
ruimte voor gezelligheid en een goed gesprek!
Ook de tienertour is in gebouw Rehoboth, Taets
van Amerongenweg 80.
We hopen jullie te zien in de herfstvakantie!
Groetjes, team Vakantie Bijbel week

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK IN
VEENENDAAL 2021 OPNIEUW EEN SUCCES
In september werd er traditiegetrouw voedsel
ingezameld door de drie kerken van Renswoude
voor de voedselbank in Veenendaal. Ook in de
bibliotheek en bij de kerken kon men spullen
inleveren. Op 24 en 25 september werd er
ingezameld bij het Dorpsplein. We zijn opnieuw
erg blij met het resultaat in ons dorp. Vanuit de
kerken, de bibliotheek en het Dorpsplein hebben
wij 105 kratten vol voedsel afgeleverd bij de
voedselbank. De COOP en de bibliotheek zijn
we heel dankbaar voor hun medewerking aan de
actie.
We willen alle medewerkers vanuit de kerken
danken voor hun inzet. Ieder vanuit Renswoude
of daarbuiten die heeft geholpen deze actie te
doen slagen: heel veel dank!

TIENERTOUR!!

Voor de tieners wordt er een
hele leuke en spannende avond
georganiseerd. Iedereen vanaf groep
7 is van harte welkom op dinsdag 19
oktober om 18:45 uur (zaal open
om 18:30) Voor jullie hebben we
allerlei spellen, puzzels en andere
verassingen bedacht rondom het
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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?

de heraut

Voor ons gezin zoeken wij een schoonmaakster. Kun
je zelfstandig en netjes werken? Dan kijken we naar
je uit! 3 uur per week en tijden in overleg. Bel of app
naar: 06-42 16 22 25

HEIDE HONING, lekker nieuwe oogst bij Cor v. Viegen,
van Arckelweg 40. T.0610515909.
GEVONDEN bij parkeerplaats Borgwal.
3 wielige kinderstep 06-50734201.

Gratis op te halen konijnenhok(ken). Gebruikt, maar
in goede staat. Cees Stuivenberg tel. 06-53312265

Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten
na een appje of telefoontje wil ik ze bij u ophalen
0628449019
Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp voor 1 morgen
in de week. Bij voorkeur op de maandag, dinsdag of
woensdagmorgen. Heb je interesse? Bel dan: Evelien
van Dolderen 06 14 230 650.
Voor het Coop boek, ik heb nog veel plaatjes over om
weg te geven.
Bel Ans van den Hurk 0318 - 618244. Wat u over
heeft kom ik graag ophalen om verder te geven.
ansvandenhurk@gmail.com

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 
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GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 14 OKTOBER
VÓÓR 19.00 UUR

35

ACTIE

ACTIE

ACTIE

OP=OP

Senseo
koffiepads

Page toiletpapier

3 zakken à 36 stuks
combineren mogelijk

origineel schoon of sensitive
2 pakken à 16/24 rollen
combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
G
1 +1

21.98

_

23.98

10. 11.
99 _

99

3 STUKS
11.67
12.45

8.99

Dr.Oetker
Ristorante pizza’s
Pepsi,
Royal Club,
Rivella of 7up

3 dozen à 320-400 gram
m.u.v. glutenvrij en piccola
combineren mogelijk

fles 1000 ml

3 STUKS

1. 1.75
19

0.

99

Gebraden gehaktbal pak 2 stuks
Rundersaucijzen pak 4 stuks
Rookworst fijn/grof per stuk
Boomstammetjes pak 4 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

5.98
7.00

5.

49

CoolBest sappen,
Fruitontbijt of Smoothie
2 pakken à 1000 ml of flessen à 330/750 ml
m.u.v. sappen à 330 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

3.18
4.30

2.

99

6.87
9.57

4.99

Sense original,
cholesterol verlagend,
romig of bakken bewust
2 kuipjes à 250-575 gram
of flessen à 400 ml
combineren mogelijk

IS*
1 +1 GRA_T
2.78

9.58

1. 4.79
39 _

Coop appelflappen
of kersencarrees
combineren mogelijk

4 STUKS
3.56

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 04 oktober t/m 10 oktober 2021. Week 40. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

