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ERHIVIFIXVSOOIRIRSJFIPERKLIFFIRHIRFMNZIVKEHIVTYRXIROSRHIREERWGLYMZIR(EXMWRY
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;EXNIZMRHXQEKNILSYHIR

)VMWKIRSIKXIFIPIZIRZSSVIIRFYVKIQIIWXIVMRHI^I
XMNH4SPMXMIOISRVYWXFMNSR^IFYVIRMR7GLIVTIR^IIP)IR
XI PEKIZEGGMREXMIKVEEH)IROEFMRIXWJSVQEXMIHMIRMIX
STWGLMIX3R^IOIVLIMHZSSVSR^IPERHFSY[
4SPMXMIGETEGMXIMXHMISRHIVHVYOWXEEX1IRWIRHMIXʤKIR
IIRFSY[TPER^MNR[EEVERHIVIRNYMWXIRSVQZʭʭV^MNR
,ERHLEZMRKW^EOIR[EEVFMNIIROPEKIVZMRHXHEXHI
KIQIIRXIXI[IMRMKHSIXIRHIFIOPEEKHISRHIVRIQIV
ZMRHXHEXHIKIQIIRXIRMIX^SQSIMPMNOQSIXHSIR
&S^IQIRWIRSQLIXSRPERKWMRKIZSIVHI
'SVSREXSIKERKWFI[MNW '8& 1IRWIRZSSV[MIHI
QEERHPERKIVHYYVXHERLIXWEPEVMWSTLYRPSSRWXVSSONI
IRFI^SVKH^MNRSZIVEPPIVPIMWXMNKIRHITVMN^IR(I
XSIWXVSSQZERZPYGLXIPMRKIR[EEVZSSVSSO6IRW[SYHI
TPIO^EPZVMNQEOIR(INSRKIVIRZSSV[MI RSK KIIRLYMWFIWGLMOFEEVMW
+IQIIRXIVEEHWZIVOMI^MRKIRSTOSQWX)IRGEQTEKRIWXERHZERTSPMXMIOITEVXMNIR
[EEVHSSV^EOIRWSQWMIXWERHIVWMRKIOPIYVH[SVHIRHER^IJIMXIPMNO^MNR)IRYMXHI
LERHPSTIRHIFYVIRVY^MI……

+I[SSRIIRSTWSQQMRKZER^EOIRHMIQMNEPWFYVKIQIIWXIVZERSRWHSVTVIGLXWXVIIOW
VEOIR-RIIR[IIVFEVWXMKIGSRXI\X^SIOMO[EEVQSKIPMNOWEQIRQIXERHIVIRWXIIHW
REEVVMGLXMRKIRIRSTPSWWMRKIRHMIKSIH SJLIXQMRWXRIKEXMIJ YMXTEOOIRZSSV
6IRW[SYHI-OLIFIIRQSSMFIVSIT[EEVFMNMOQIXKI^SRHZIVWXERHZEEOIIRLIIPIMRH
OSQIR[EEVFMNMOZEEOQMNRSZIV[IKMRKIRXSIOERPMGLXIR,IXKIFIYVXLIPEEWSSO[IP
HEXMOHMIQSKIPMNOLIMHRMIXLIFSJHEXHIQIRWIRHMILIXEERKEEXRMIXSTIRWXEERZSSV
HMISZIV[IKMRKIR3RFIKVMTIRZIV[IRWMRKIRMREPPIVPIMXSSRWSSVXIROSQIRHERVIXSYV
(EXLSSVXFPMNOFEEVSSOFMNHMXZEO2YOERMO[IPXIKIRIIRWXSSXNIIRLIXQIIWXIKPMNHX
KIQEOOIPMNOZERQIEJ1EEVMOOERRMIX^IKKIRHEXLIXQIRSSMXVEEOX

8MNHIRWQMNRSRXQSIXMRKPEEXWXQIX(EERXNISR^IOMRHIVFYVKIQIIWXIVZIVXIPHI^MNSZIV
IIRYMXWTVEEOZERLEEVNYJYMXHIWXMNHWgroep 5. “Wat je vindt, mag je houden.” Daarmee
FIHSIPHIHINYJHEXIIRQIRMRKRMIXTIVWIYMXKIWTVSOIRLSIJXXI[SVHIRIRLIXZEEO
[MN^IVMWSQNIQIRMRKZSSVNIXILSYHIR(EXMWIIRPIWHMIMOKVEEKXIVLEVXIRIIQIR
KVEEKXSITEW)RIIRPIW[EEVZERMOLSSTHEXQIIVQIRWIRIVMIXWQIIOYRRIR,SYH
LIXLSSJHOSIPIRLIXLEVX[EVQ



,EVXIPMNOIKVSIXZERY[FYVKIQIIWXIV4IXVE(SSVRIRFEP
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+IQIIRXI6IRW[SYHIST^SIOREEVIIROMRHIVFYVKIQIIWXIV
6IRW[SYHI^SIOXZSSVHITIVMSHIZERʤʤR
OEPIRHIVNEEVIIROMRHIVFYVKIQIIWXIVHMISR^I
FYVKIQIIWXIVOERSRHIVWXIYRIRMRLEEV
VITVIWIRXEXMIZIXEEO

;MN^SIOIRHSIRIVXNIWQIXIIRHVSSQ
6IRW[SYHWIOMRHIVIRHMIRMIXSTLYRQSRHNI
^MNRKIZEPPIRIRLIXPIYOZMRHIRSQQIXSJ
REQIRWHIFYVKIQIIWXIVHIKIQIIRXIXI
ZIVXIKIR[SSVHMKIRFMNFMNIIROSQWXIRLIVHIROMRKIRIRFMN^SRHIVISRXZERKWXIR

(YVJNMNXI^IKKIR[EXNIFIPERKVMNOZMRHX#;IIXNMN[EXIVWTIIPXMRNSY[FYYVXIRST
WGLSSP#;MPNMNPEXIRLSVIR[EXOMRHIVIRXI^IKKIRLIFFIR#+VMNTHERRYNIOERWIR[MI
[IIXFIRNMNZSPKIRHNEEVHIX[IIHIOMRHIVFYVKIQIIWXIVZER6IRW[SYHI
;SSRNMNMR6IRW[SYHI^MXNIMRKVSITZERIIRFEWMWWGLSSPSJWGLSSPZSSVWTIGMEEP
SRHIV[MNW#&IRNIIRXLSYWMEWXIRRMIXFERKSQZSSVKVSXIKVSITIRQIRWIRXIWXEERʤR
OYRNIHERSSORSKHI^IKVSITQIRWIRXSIWTVIOIR#(ERFIRNMNHIOMRHIVFYVKIQIIWXIV
HMI[MN^SIOIR

:VEEKEERNISYHIVWSJNIQEKWSPPMGMXIVIRIRQEEOIIRJMPQTNISJWGLVMNJIIRFVMIJEER
HIFYVKIQIIWXIVZER6IRW[SYHI[EEVMRNIYMXPIKX[MINIFIRX[EXNIPIYOZMRHXIR[EXNMN
FIPERKVMNOZMRHXZSSVHIOMRHIVIRZER6IRW[SYHI)R[EEVSQNMNIIRKSIHI
OMRHIVFYVKIQIIWXIVHIROXXI^MNR
7XYYVNIFVMIJSJJMPQTNIYMXIVPMNORSZIQFIVREEVWIGVIXEVMEEX$VIRW[SYHIRP
(IFVMIJQEKSSOTIVTSWXHEROYRNILIXWXYVIRREEVKIQIIRXI6IRW[SYHI4SWXFYW
>06IRW[SYHI

:IVKEHIVMRKKIQIIRXIVEEHSOXSFIV
3THMRWHEKSOXSFIVEWZIVKEHIVXHIKIQIIRXIVEEH(I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRK
ZERKXEERSQYYVIROER^SEPWLMIVFSZIRKIQIPHHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIR(I
EKIRHE^MIXIVEPWZSPKXYMX

 3TIRMRK
 :EWXWXIPPMRKEKIRHE
 3RHIV^SIOKIPSSJWFVMIJFIʦHMKMRKIRMRWXEPPEXMIZERRMIY[FIRSIQHVEEHWPMH8
ZER6SIOIP 'LVMWXIR9RMI 
 7TVIIOVIGLXFYVKIVWVSRHZVEEKVEEHWPIHIR
 :EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWXZERHISTIRFEVIZIVKEHIVMRKST
WITXIQFIV
 -RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR
 6EEHWZSSVWXIPMR^EOIFIRSIQMRK:IVXVSY[IRWGSQQMWWMI
 6EEHWZSSVWXIPXSXFIRSIQMRKZERIIRGSQQMWWMIPMHREQIRW(SVTWFIPERK
6IRW[SYHI
 6EEHWZSSVWXIPXSXFIRSIQMRKZERGSQQMWWMIPIHIRREQIRWHI'LVMWXIR9RMI


,EQIVWXYOOIR


 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI%PKIQIRI7YFWMHMIZIVSVHIRMRKKIQIIRXI
6IRW[SYHI

(IFEXWXYOOIR


 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERLIX-RXIKVEEP4PER&ILIIV3TIRFEVI6YMQXI
6IRW[SYHI 4PER-&36 
 7PYMXMRK




:IVKEHIVMRKKIQIIRXIVEEHRSZIQFIV
3THMRWHEKRSZIQFIVEWZIVKEHIVXHIKIQIIRXIVEEH(I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRK
ZERKXEERSQYYVIROER^SEPWLMIVFSZIRKIQIPHHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIR(I
EKIRHE^MIXIVEPWZSPKXYMX

 3TIRMRK
 :EWXWXIPPMRKEKIRHE
 :SSVWXIPMR^EOIGSRGITXFIKVSXMRKFIKVSXMRK;SRMRKFIHVMNJIR
QIIVNEVIRVEQMRKIRXQ
 7PYMXMRK
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Vrijlating giften tot €TIVNEEVFMRRIRHI4EVXMGMTEXMI[IX
(I4EVXMGMTEXMI[IXFMIHXKIQIIRXIRHIVYMQXISQREHIVIMRZYPPMRKXIKIZIREERHI
ZVMNWXIPPMRKZERKMJXIRZSSVMR[SRIVWQIXIIRFMNWXERHWYMXOIVMRK(IKIQIIRXI
6IRW[SYHILIIJXRMIY[IFIPIMHWVIKIPWZEWXKIWXIPHVSRHSQHIZVMNWXIPPMRKZSSVKMJXIR
HMIQIRWIRMRHIFMNWXERHQSKIRSRXZERKIR

Het gaat om een vrijlating van giften met een waarde tot €TIVNEEV^SRHIVHEX
HI^IKIZSPKIRLIFFIRZSSVHILSSKXIZERSJLIXVIGLXSTIIRYMXOIVMRK
2EEWXHI^INEEVPMNOWIEPKIQIRIZVMNWXIPPMRKLSIZIRMR[SRIVWQIXIIRFMNWXERHWYMXOIVMRK
geen melding te doen bij giften tot €TIVNEEV,SKIVIKMJXIRIRSJFIHVEKIR
HMIRIR[IPHSSVKIKIZIRXI[SVHIR(I^I[MN^MKMRKFMIHXIIRVYMQIVIGSYPERGIZSSV
MR[SRIVWHMISRHIVHI4EVXMGMTEXMI[IXZEPPIRIRIIRYRMJSVQIVMGLXPMNRZSSVHIZVMNPEXMRK
ZERKMJXIR
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8IVMR^EKIPIKKMRKSRX[IVTFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR;IXKIPYMHLMRHIV&IWXIQQMRKWTPER
‘Beekweide II’.
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIQEOIRFIOIRHHEXLIX
SRX[IVTbesluit hogere waarden voor het bestemmingsplan ‘Beekweide II’IRHI
FMNFILSVIRHIWXYOOIRZERHSRHIVHEKSOXSFIVXSXIRQIX[SIRWHEK
HIGIQFIVXIVMR^EKIPMKKIR


(SIPFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR

,IXFIWXIQQMRKWTPERZSSV^MIXMRHIVIEPMWEXMIZERGMVGE[SRMRKIRSTHI
KVSXIRHIIPWSRFIFSY[HIPSGEXMIMRLIXRSSVHIRZERLIXWXIHIPMNOKIFMIHZER
6IRW[SYHI3QHEXFMRRIRLIXFIWXIQQMRKWTPERKIPYMHWKIZSIPMKIFIWXIQQMRKIR
[SVHIRKIVIEPMWIIVHQSIXLIXTPEREERHI;IXKIPYMHLMRHIVZSPHSIR,MIVZSSVMWIIR
EOSIWXMWGLSRHIV^SIOYMXKIZSIVHREEVHIKIPYMHWFIPEWXMRKSTHIKIZIPW9MXHMX
SRHIV^SIOFPMNOXHEXLIXKIPYMHWRMZIEYSTHIKIZIPWZERIPJ[SRMRKIRFMRRIRLIX
TPERKIFMIHZER[IKILIX[IKZIVOIIVSTHI&EVRIZIPHWIWXVEEXLSKIVMWHERHI
[IXXIPMNOIZSSVOIYVW[EEVHIHMIZERYMXHI;IXKIPYMHLMRHIVQSIX[SVHIRREKIWXVIIJH
(I;IXKIPYMHLMRHIVFMIHXHIQSKIPMNOLIMHSQSRHIVZSSV[EEVHIRSRXLIJJMRKXI
ZIVPIRIRZERHI^IZSSVOIYVW[EEVHIIRLSKIVI[EEVHIRXSIXIWXEERSTHIKIZIPWZER
HI[SRMRKIR,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW[MPZSSVLIXTPERKIFVYMO
QEOIRZERHI^IQSKIPMNOLIMHIRLIIJXLIXSRX[IVTZERLIXFIWPYMXLSKIVI[EEVHIR
STKIWXIPH


-R^MIRWXYOOIR

,IXSRX[IVTFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRʤRHIFMNFILSVIRHIWXYOOIROYRXYFMRRIRHI
KIRSIQHIXIVQMNRMR^MIRFMNHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHI9[SVHXZIV^SGLXLMIVZSSVIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHIFILERHIPIRH
EQFXIREEVHILIIV.ZER)WWIRZMELIXEPKIQIRIRYQQIV


>MIRW[MN^I

3TKVSRHZERHI;IXKIPYMHLMRHIVOYRRIRFIPERKLIFFIRHIRFMRRIRHIKIRSIQHI
XIVQMNR^MIRW[MN^IRXIKIRLIXSRX[IVTFIWPYMXLSKIVI[EEVHIRMRHMIRIR&IRXY
FIPERKLIFFIRHI#)RFIRXYLIXRMIXIIRWQIXHMXSRX[IVTFIWPYMX#(EROYRXYIIR
KIQSXMZIIVHIFVMIJWXYVIREER'SPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHI
KIQIIRXI6IRW[SYHITE3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX4SWXFYW0'
9XVIGLXSRHIVHYMHIPMNOIZIVQIPHMRKZERY[REEQY[EHVIWIR^EEORYQQIV
>

:SSVQIIVMRJSVQEXMI3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX QIZVSY[&.EIU\ ZME
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3RX[IVTFIWXIQQMRKWTPER
3RX[IVTFIWXIQQMRKWTPER
&IIO[IMHI--
&IIO[IMHI--
(IKIQIIRXI6IRW[SYHIMWZERTPER
(IKIQIIRXI6IRW[SYHIMWZERTPER
SQIIRRMIY[I[SSR[MNOXI
SQIIRRMIY[I[SSR[MNOXI
SRX[MOOIPIR(I^IRMIY[I[SSR[MNO
SRX[MOOIPIR(I^IRMIY[I[SSR[MNO
MRLIXRSSVHIRZER6IRW[SYHIPMKX
MRLIXRSSVHIRZER6IRW[SYHIPMKX
XIR[IWXIRZER&IIO[IMHIIRKVIRWX
XIR[IWXIRZER&IIO[IMHIIRKVIRWX
XSXEERHI1IMHSSVRPEERIR
XSXEERHI1IMHSSVRPEERIR
&EVRIZIPHWIWXVEEX(I^I
&EVRIZIPHWIWXVEEX(I^I
SRX[MOOIPMRKWXEEXFIOIRHEPW
SRX[MOOIPMRKWXEEXFIOIRHEPW
“Beekweide II”. Het plan omvat ca.
“Beekweide
II”. Het plan omvat ca.
[SRMRKIRFIWXEERHIYMXHMZIVWI
[SRMRKIRFIWXEERHIYMXHMZIVWI
[SRMRKX]TIR
[SRMRKX]TIR
,IXZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPER
,IXZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPER
LIIJXEPIIVHIVMRLIXOEHIVZERHI
LIIJXEPIIVHIVMRLIXOEHIVZERHI
MRWTVEEOZIVSVHIRMRKXIVZMWMIKIPIKIR(IMRWTVEEOVIEGXMIWSTHMXZSSVSRX[IVT^MNRHSSV
MRWTVEEOZIVSVHIRMRKXIVZMWMIKIPIKIR(IMRWTVEEOVIEGXMIWSTHMXZSSVSRX[IVT^MNRHSSV
LIXGSPPIKIZER& ;FIERX[SSVH)IREERXEPVIEGXMIWLIIJXKIPIMHXSXEERTEWWMRKIRXIR
LIXGSPPIKIZER&
;FIERX[SSVH)IREERXEPVIEGXMIWLIIJXKIPIMHXSXEERTEWWMRKIRXIR
ST^MGLXIZERLIXZSSVSRX[IVT(I^I^MNRZIV[IVOXMRLIXRYZSSVPMKKIRHISRX[IVTTPER
ST^MGLXIZERLIXZSSVSRX[IVT(I^I^MNRZIV[IVOXMRLIXRYZSSVPMKKIRHISRX[IVTTPER
,IXSRX[IVTTPERPMKXQIXMRKERKZERSOXSFIVKIHYVIRHI^IW[IOIRYMXIVPMNOXSX
,IXSRX[IVTTPERPMKXQIXMRKERKZERSOXSFIVKIHYVIRHI^IW[IOIRYMXIVPMNOXSX
HIGIQFIVXIVMR^EKIMRLIXOEHIVZEREVXMOIPZERHI;IXVYMQXIPMNOISVHIRMRK
HIGIQFIVXIVMR^EKIMRLIXOEHIVZEREVXMOIPZERHI;IXVYMQXIPMNOISVHIRMRK
(IWXYOOIR^MNRHMKMXEEPXIVEEHTPIKIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRPIR
(IWXYOOIR^MNRHMKMXEEPXIVEEHTPIKIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRPIR
[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPIROYRRIRSTEJWTVEEO ZME [SVHIR
[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPIROYRRIRSTEJWTVEEO
ZME [SVHIR
MRKI^MIRMRLIXXMNHIPMNOIKIQIIRXILYMWEERHI0MNWXIVFIWPEERXI6IRW[SYHI
MRKI^MIRMRLIXXMNHIPMNOIKIQIIRXILYMWEERHI0MNWXIVFIWPEERXI6IRW[SYHI

%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 &MIWFSWWIV[IKFSY[RMIY[FSY[[SRMRK; activiteit ‘FSY[IR’ (ingediend op 
 &MIWFSWWIV[IKFSY[RMIY[FSY[[SRMRK;
activiteit ‘FSY[IR’ (ingediend op 
SOXSFIV 
SOXSFIV 
&SZIRWXEERHIEERZVEEKMWMRKIHMIRHIR[SVHXFISSVHIIPH>SHVELMIVIIRFIWPYMXSTMW
&SZIRWXEERHIEERZVEEKMWMRKIHMIRHIR[SVHXFISSVHIIPH>SHVELMIVIIRFIWPYMXSTMW
KIRSQIR[SVHXHMXKITYFPMGIIVHMRHI,IVEYXIROERLMIVXIKIRFI^[EEV[SVHIR
KIRSQIR[SVHXHMXKITYFPMGIIVHMRHI,IVEYXIROERLMIVXIKIRFI^[EEV[SVHIR
MRKIHMIRH(EXMWSTHMXQSQIRXHYWRSKRMIXQSKIPMNO(I^ITYFPMGEXMIHMIRXHEEVSQ
MRKIHMIRH(EXMWSTHMXQSQIRXHYWRSKRMIXQSKIPMNO(I^ITYFPMGEXMIHMIRXHEEVSQ
YMXWPYMXIRHSQYXIMRJSVQIVIRHEXIVIIREERZVEEKMWMRKIHMIRHIRHEXIVFMRRIRIROIPI
YMXWPYMXIRHSQYXIMRJSVQIVIRHEXIVIIREERZVEEKMWMRKIHMIRHIRHEXIVFMRRIRIROIPI
[IOIRSJQEERHIRIIRFIWPYMXSZIV[SVHXKIRSQIRIRFIOIRHKIQEEOX3QIIR
[IOIRSJQEERHIRIIRFIWPYMXSZIV[SVHXKIRSQIRIRFIOIRHKIQEEOX3QIIR
EERZVEEKMRXI^MIROYRXYIIREJWTVEEOQEOIRQIXHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP
EERZVEEKMRXI^MIROYRXYIIREJWTVEEOQEOIRQIXHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP
(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI
(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI




6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJ
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
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-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR

:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR

(I,SSKI,SIOEverbouwen van het bedrijfspand; activiteit ‘bouwen’
ZIV^SRHIRSTWITXIQFIV 

/IVOWXVEEXZIVTPEEXWIRZERLIXOIVOSVKIPEGXMZMXIMXen ‘aanpassen monument’
en ‘bouwen’ ZIV^SRHIRSTSOXSFIV 

9XVIGLXWI[IKKbouwen van een nieuwbouw woning; activiteit ‘bouwen’
ZIV^SRHIRSTSOXSFIV 

+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


-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIEERZVEKIR^MNR
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIEERZVEKIR^MNR
MRKIHMIRH
MRKIHMIRH
▪ 'SPPIGXIZIVKYRRMRK HSSVPSTIRH ZSSVLIXLYMWEERLYMWGSPPIGXIVIRZSSV
▪ 'SPPIGXIZIVKYRRMRK
HSSVPSTIRH ZSSVLIXLYMWEERLYMWGSPPIGXIVIRZSSV
7XMGLXMRK2EXMSREEP*SRHW/MRHIVLYPTZERXQETVMP
SRXZERKIRST
7XMGLXMRK2EXMSREEP*SRHW/MRHIVLYPTZERXQETVMP
SRXZERKIRST
WITXIQFIV 

▪ WITXIQFIV
)ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVHIQY^MOEPI;MRXIV[ERHIPMRKMRLIX/EWXIIPFSWST
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVHIQY^MOEPI;MRXIV[ERHIPMRKMRLIX/EWXIIPFSWST
HIGIQFIVEERKIZVEEKHHSSV4VSQSXMIGSQQMWWMI6IRW[SYHI
HIGIQFIVEERKIZVEEKHHSSV4VSQSXMIGSQQMWWMI6IRW[SYHI
SRXZERKIRSTSOXSFIV 
SRXZERKIRSTSOXSFIV
▪ 'SPPIGXIZIVKYRRMRK
HSSVPSTIRH ZSSVLIXLYMWEERLYMWGSPPIGXIVIRZSSV.ERXNI
▪ 'SPPIGXIZIVKYRRMRK
HSSVPSTIRH SRXZERKIRSTSOXSFIV
ZSSVLIXLYMWEERLYMWGSPPIGXIVIRZSSV.ERXNI
&IXSRZERXQQEEVX

&IXSRZERXQQEEVX SRXZERKIRSTSOXSFIV 
▪ :IRXZIVKYRRMRKZSSVLIXZIVOSTIRZEROIVWXWXSPPIRSTLIX(SVTWTPIMRSTIR
▪ :IRXZIVKYRRMRKZSSVLIXZIVOSTIRZEROIVWXWXSPPIRSTLIX(SVTWTPIMRSTIR
HIGIQFIVEERKIZVEEKHHSSV,IVZSVQHI+IQIIRXI6IRW[SYHI
HIGIQFIVEERKIZVEEKHHSSV,IVZSVQHI+IQIIRXI6IRW[SYHI
SRXZERKIRSTSOXSFIV 
SRXZERKIRSTSOXSFIV 

6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI

6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJWXWERK$VIRW[SYHIRP
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJWXWERK$VIRW[SYHIRP

6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP




-RKIXVSOOIREERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 9XVIGLXWI[IKKEERPIKKIRZERIIRMRVMXXFZFIVIMOFEEVLIMHTIVGIIPEGXMZMXIMX
‘uitrit aanleggen’.


6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP




:IVPIIRHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
▪

Nvt.

6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJWXWERK$VIRW[SYHIRP
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6IRW[SYHISOXSFIV



%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIX
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIX
KIFMIHZER
KIFMIHZER

LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK 

VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK


VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR
VSY[IRZIVPMIW


^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR


VSY[IRZIVPMIW


HEKFIWXIHMRK 

STZSIHIRIRSTKVSIMIR
HEKFIWXIHMRK



STZSIHIRIRSTKVSIMIR
ZIVZSIV MRHIVIKMS
 
SRX[MOOIPIRSJKIHVEKWTVSFPIQIR
ZIVZSIV
MRHIVIKMS
 

 
SRX[MOOIPIRSJKIHVEKWTVSFPIQIR
LYPTQMHHIPIR
SEVSPWXSIPWGSSXQSFMIP
LYMWIPMNOKI[IPHZIV[EEVPS^MRK
LYPTQMHHIPIR
SEVSPWXSIPWGSSXQSFMIP 
LYMWIPMNOKI[IPHZIV[EEVPS^MRK

,IX(SVTWXIEQMWIV KVEXMW ZSSVEPPIMR[SRIVWNSRKIRSYH
,IX(SVTWXIEQMWIV
KVEXMW ZSSVEPPIMR[SRIVWNSRKIRSYH
;MN^MNRFIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI
 
;MN^MNRFIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI
 
SJZMEHSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP
SJZMEHSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP
-RPSSTYVIR
-RPSSTYVIR
)POIQEERHEKMRHIIZIR[IOIR 0IXST%ERKITEWX  ZERYYV MRHI
)POIQEERHEKMRHIIZIR[IOIR
0IXST%ERKITEWX  ZERYYV MRHI
&MFPMSXLIIO
&MFPMSXLIIO
:EREJWITXIQFIV
:EREJWITXIQFIV
)POIIHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
IHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
)POI
+I^SRHLIMHWGIRXVYQ

+I^SRHLIMHWGIRXVYQ

3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR
^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 
3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR ^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 




6IRW[SYHISOXSFIV
6IRW[SYHISOXSFIV
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Budgetcursus in Veenendaal ‘Omgaan met geld’
3TSOXSFIVWXEVXIR[IQIXHe budgetcursus ‘Omgaan met geld’.(IMRLSYHZERHI
GYVWYW[SVHXEJKIWXIQHSTHIHIIPRIQIVWHYWY[IMKIRZVEKIROSQIREERFSH&IRX
SJOIRXYMIQERHZSSV[MIHI^IGYVWYWKIWGLMOXMW#(EROYRXY^MGLEERQIPHIRZME
FYHKIXPSOIX$ZIIRIRHEEPRP%PPIZSP[EWWIRMR[SRIVW^MNR[IPOSQ

;ERRIIVSOXSFIVRSZIQFIVRSZIQFIVRSZIQFIVIRRSZIQFIVZER
XSXYYV
;EEV+IQIIRXILYMW:IIRIRHEEP6EEHLYMWTPIMRMR:IIRIRHEEP
3OXSFIVMRLIXXIOIRZER6IRW[SYHIZSSVIPOEEV
We zijn volop bezig met de maand ‘Renswoude voor elkaar’%PWSRHIVHIIPZERLIX
PERHIPMNOIEGXMITVSKVEQQE“Eén tegen )enzaamheid”, worden er in oktober
ZIVWGLMPPIRHIEGXMZMXIMXIRKISVKERMWIIVHSQSRHIVPMRKIZIVFMRHMRKXYWWIRMR[SRIVWXI
WXMQYPIVIR“De maaRH‘6IRW[SYHIZSSVIPOEEV’KEEXSQIPOEEVSRXQSIXIRLIXKIWTVIO
EERKEERIRSRHIVXYWWIRPIYOIEGXMZMXIMXIRHSIR-OOMNOYMXREEVSOXSFIVIRMOLSSTHEX
ZIIPMR[SRIVW^MGL[IPOSQZSIPIRSQXIOSQIR!”–;IXLSYHIV%VRSYX;MNW

;MPXYRSKQIIHSIRQIXEGXMZMXIMXIR#(ERZIV[IPOSQIR[MNYLIIPKVEEK
)POIHSRHIVHEKXYWWIRIRYYV^MNRIVWTSVXEGXMZMXIMXIRMRHI,SOLSVWX
MRJSIREERQIPHIRZME[[[VIRW[SYHIZMXEEPRP 3SOMWIV‘Samen Gezellig’ met IIR
EERWPYMXIRHIFMRKSSTSOXSFIVSQYYV EERQIPHIRFMNXVIJTYRXFEPMIFMFPMSXLIIO
SJQEMPIRREEVXVIJTYRXFEPMI$W[SWVRP :IVHIV[SVHXIVSTSOXSFIVSQIIR
3TZSIHTEVX]KISVKERMWIIVHHSSV&YYVXKI^MRRIR EERQIPHIRRMIXRSHMK )RXSXWPSXMWIV
STSOXSFIVSQIIRPI^MRK1SSVW%RHEPYWMʦMRHIFMFPMSXLIIO EERQIPHIRRMIX
RSHMK 

1IIVMRJS#+EREEV[[[VIRW[SYHIRPVIRW[SYHIZSSVIPOEEV
1IPHNIEERZSSVLIXSRPMRI7XEVXIVWIZIRX
)IRIMKIRFIHVMNJWXEVXIR;EEVFIKMRNI#1MWWGLMIROVMIFIPXLIXMHIIEPPERKIVSJHIRO
NIIVTEWWMRHWOSVXSZIVRE.ILIFXIIRMHIISZIV[EXNI[MPXQEEVLSITEONIHMXEER#
)R[EEVQSIXNIVIOIRMRKQIILSYHIR#3SOHMXNEEVSVKERMWIVIRHIKIQIIRXIR
:IIRIRHEEP6IRW[SYHIIR6LIRIR[IIVLIXSRPMRI7XEVXIVWIZIRX8MNHIRWLIXIZIRXST
SOXSFIVKEEX4IXVMZER4EOX(SSVMRKIWTVIOQIXEHZMWIYVWZERHI6EFSFEROIR>>4
2I\X>MNRIIQXNIQIIMREPPISRHIV[IVTIR[EEVNIEPWWXEVXIRHISRHIVRIQIVQIIXI
QEOIROVMNKX2EEWXHIEHZMWIYVWWPYMXSSO;MPFIVXZER0IIY[IRZER4IEGSGOEERLMN^EP
^MNRIVZEVMRKIRQIXLIXWXEVXIRZERIIRSRHIVRIQMRKQIXNYPPMIHIPIR2ELIXZSPKIRZER
LIX7XEVXIVWIZIRXLIFNIGSRGVIXILERHZEXXIRKIOVIKIRSQIIRZPMIKIRHIWXEVXQIXNSY[
SRHIVRIQMRKXIQEOIR1IPHNIKVEXMWEERST[[[WXEVXIVWIZIRXRP
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6IRW[SYHISOXSFIV







9MXRSHMKMRKHMKMXEPIPI^MRK[IIOZERHITPIIK^SVK)IR L IGLXIYMXHEKMRK
9MXRSHMKMRKHMKMXEPIPI^MRK[IIOZERHITPIIK^SVK)IR L IGLXIYMXHEKMRK
8MNHIRWHI[IIOZERHITPIIK^SVKSVKERMWIIVXKIQIIRXI:IIRIRHEEPIIRHMKMXEPIPI^MRK
8MNHIRWHI[IIOZERHITPIIK^SVKSVKERMWIIVXKIQIIRXI:IIRIRHEEPIIRHMKMXEPIPI^MRK
ZSSVEPPITPIIKSYHIVWMRHI6IKMS*SSHZEPPI]9FIRXZERLEVXIYMXKIRSHMKHZSSVHI
ZSSVEPPITPIIKSYHIVWMRHI6IKMS*SSHZEPPI]9FIRXZERLEVXIYMXKIRSHMKHZSSVHI
digitale lezing ‘Een (h)echte uitdaging’. 
digitale lezing ‘Een (h)echte uitdaging’. 

-RKI:ERHI[IIKIMW^IPJTPIIKSYHIVIRRIIQXYMRHI^IPI^MRKSTMRWTMVIVIRHI[MN^I
-RKI:ERHI[IIKIMW^IPJTPIIKSYHIVIRRIIQXYMRHI^IPI^MRKSTMRWTMVIVIRHI[MN^I
QIIMRLEEVIMKIRZIVLEEP4PIIKKI^MRRIR^MNRWYTIVKI[SRIQIRWIRHMIZSSVOMRHIVIR
QIIMRLEEVIMKIRZIVLEEP4PIIKKI^MRRIR^MNRWYTIVKI[SRIQIRWIRHMIZSSVOMRHIVIR
zorgen die niet altijd ‘gewoon’ zijn. Alle pleegouders starten vol goede moed en met de
zorgen
die niet altijd ‘gewoon’ zijn. Alle pleegouders starten vol goede moed en met de
FIWXIMRXIRXMIWEERLIXTPIIKSYHIVWGLET%PW^IKIPYOLIFFIRMWHEXZSPHSIRHIQEEV
FIWXIMRXIRXMIWEERLIXTPIIKSYHIVWGLET%PW^IKIPYOLIFFIRMWHEXZSPHSIRHIQEEV
WSQWZEPXLIXXIKIR8SIKIZIRHEXLIXRMIXPYOXQIXIIROMRHOERZIVWGLVMOOIPMNOQSIMPMNO
WSQWZEPXLIXXIKIR8SIKIZIRHEXLIXRMIXPYOXQIXIIROMRHOERZIVWGLVMOOIPMNOQSIMPMNO
^MNR4PIIKSYHIVWLIVOIRRIR^MGLMRHIPI^MRKZERLIXZIVLEEPZER-RKILEPIRIV
^MNR4PIIKSYHIVWLIVOIRRIR^MGLMRHIPI^MRKZERLIXZIVLEEPZER-RKILEPIRIV
MRWTMVEXMIYMXIRTYXXIRIVQSIHYMXSQHSSVXIKEER
MRWTMVEXMIYMXIRTYXXIRIVQSIHYMXSQHSSVXIKEER

(ISRPMRIFMNIIROSQWXWXEVXSTHMRWHEKRSZIQFIVSQYYVIRHYYVXXSXYYV
(ISRPMRIFMNIIROSQWXWXEVXSTHMRWHEKRSZIQFIVSQYYVIRHYYVXXSXYYV
9OYRX^MGLEERQIPHIRZMEWIGVIXEVMEEXQS$ZIIRIRHEEPRP
9OYRX^MGLEERQIPHIRZMEWIGVIXEVMEEXQS$ZIIRIRHEEPRP
Twintigjarig jubileum voor de actie ‘Renswoude schoon’
Twintigjarig
jubileum voor de actie ‘Renswoude schoon’
3TZVMNHEKSOXSFIVNPSVKERMWIIVHIHIGLVMWXIPMNOQEEXWGLETTIPMNOIZVSY[IRFI[IKMRK
3TZVMNHEKSOXSFIVNPSVKERMWIIVHIHIGLVMWXIPMNOQEEXWGLETTIPMNOIZVSY[IRFI[IKMRK
4EWWEKIEP[IIVHIX[MRXMKWXIIHMXMIZERHINEEVPMNOWISTWGLSSREGXMI‘Renswoude
4EWWEKIEP[IIVHIX[MRXMKWXIIHMXMIZERHINEEVPMNOWISTWGLSSREGXMI‘Renswoude
schoon’. Naast een schoon en opgeruimd dorp heeft de organisatie nog een ander doel
schoon’.
Naast een schoon en opgeruimd dorp heeft de organisatie nog een ander doel
QIXHI^IEGXMIWREQIPMNOKIPHMR^EQIPIRZSSVIIRTVSNIGXHEX[SVHXKIWTSRWSVH
QIXHI^IEGXMIWREQIPMNOKIPHMR^EQIPIRZSSVIIRTVSNIGXHEX[SVHXKIWTSRWSVH
7TSRWSVMRKZMRHXXIPOIRWTPEEXWZSSVHVMINEEV(MXNEEVKEEXHIXSXEPISTFVIRKWXZSSVHI
7TSRWSVMRKZMRHXXIPOIRWTPEEXWZSSVHVMINEEV(MXNEEVKEEXHIXSXEPISTFVIRKWXZSSVHI
PEEXWXIQEEPREEVHI:IPY[WI;IRW%QFYPERGI1IHI[IVOIVWZERHIEQFYPERGI
PEEXWXIQEEPREEVHI:IPY[WI;IRW%QFYPERGI1IHI[IVOIVWZERHIEQFYPERGI
LMIPTIRHERSSORIXEPWHIOMRHIVIRZERKVSITZERSR^IFIMHIFEWMWWGLSPIRIRIROIPI
LMIPTIRHERSSORIXEPWHIOMRHIVIRZERKVSITZERSR^IFIMHIFEWMWWGLSPIRIRIROIPI
ERHIVIZVMN[MPPMKIVW
ERHIVIZVMN[MPPMKIVW

+IQIIRXI6IRW[SYHISRHIVWXIYRXHIEGXMIIPONEEVMR^S[IPTVEOXMWGLIEPWJMRERGMʦPI
+IQIIRXI6IRW[SYHISRHIVWXIYRXHIEGXMIIPONEEVMR^S[IPTVEOXMWGLIEPWJMRERGMʦPI
^MR7GLSSRQEEOIRSTVYMQQEXIVMEEP
^MR7GLSSRQEEOIRSTVYMQQEXIVMEEP
[SVHXZIVWXVIOXEPLIXZIV^EQIPHI
[SVHXZIVWXVIOXEPLIXZIV^EQIPHI
^[IVJZYMP[SVHXSTKILEEPHIRZIVHIV
^[IVJZYMP[SVHXSTKILEEPHIRZIVHIV
ZIV[IVOXHSSVHIKIQIIRXI[IVJIRIV
ZIV[IVOXHSSVHIKIQIIRXI[IVJIRIV
[SVHXIIRHSREXMIKIHEEREERLIX
[SVHXIIRHSREXMIKIHEEREERLIX
EGXYIPIKSIHIHSIP&YVKIQIIWXIV
EGXYIPIKSIHIHSIP&YVKIQIIWXIV
4IXVE(SSVRIRFEPIR[IXLSYHIVW
4IXVE(SSVRIRFEPIR[IXLSYHIVW
1EVMIOI8IYRMWWIRIR%VRSYX;MNW
1EVMIOI8IYRMWWIRIR%VRSYX;MNW
[EVIRFMNHIWXEVXZERHIEGXMISSOZER
[EVIRFMNHIWXEVXZERHIEGXMISSOZER
HITEVXMN(IFYVKIQIIWXIVTVIIWEPPI
HITEVXMN(IFYVKIQIIWXIVTVIIWEPPI
ZVMN[MPPMKIVWIRWTVEOHILSSTYMXHEXHMX
ZVMN[MPPMKIVWIRWTVEOHILSSTYMXHEXHMX
WSSVXEGXMIWHIFIXVSOOIRLIMHZER
WSSVXEGXMIWHIFIXVSOOIRLIMHZER
^S[IPOMRHIVIREPWZSP[EWWIRIR^EP
^S[IPOMRHIVIREPWZSP[EWWIRIR^EP
ZIVKVSXIR^SHEXQIRQMRHIVWRIP
ZIVKVSXIR^SHEXQIRQMRHIVWRIP
^[IVJEJZEPZER^MGLEJ^EPKSSMIR 
^[IVJEJZEPZER^MGLEJ^EPKSSMIR 



6IRW[SYHISOXSFIV
6IRW[SYHISOXSFIV







11

de heraut

Renswoude

de heraut
ONS GENOEGEN HULDIGT ‘EINDELIJK’
TIEN JUBILARISSEN
Harmonievereniging Ons Genoegen uit
Renswoude heeft op zaterdag 25 september
eindelijk tien jubilarissen gehuldigd. Door de
coronapandemie konden leden bijna 1,5 jaar
niet met zijn allen samenkomen, maar door
de nieuwe versoepelingen was het eindelijk
mogelijk om de jubilarissen in het zonnetje
te zetten.
Normaliter worden jubilarissen altijd
gehuldigd tijdens een concert, legt secretaris
Maaike van Saane uit. “Het laatste concert
dat wij echter gegeven hebben, was ‘The
Sound of Christmas’ op 14 december 2019.
Dit concert was geen geschikt concert voor
de huldigingen, waardoor het de bedoeling
was om dit in de loop van 2020 te doen. En
toen kwam corona.”
Doordat in het najaar van 2018 voor het
laatst jubilarissen zijn gehuldigd, was het
aantal nieuwe jubilarissen flink opgelopen.
“We hadden inmiddels tien feestjes te vieren.
Dat zou te veel tijd in beslag nemen tijdens
een concertavond én geen recht doen aan
de jubilarissen, want we willen iedereen
toch even apart in het zonnetje zetten.”
Om het nieuwe muzikale seizoen goed
te starten én de jubilarissen te huldigen,
besloot de vereniging een feestavond te
organiseren. “En precies op die zaterdag
werd er versoepeld, waardoor het – zij het
op vertoon van de QR-code – een feest als
vanouds werd!”
SERENADE

Voordat het feest echt kon losbarsten,
bracht de vereniging eerder die dag een
serenade bij Job Boom in Scherpenzeel.
Het 87-jarige erelid van Ons Genoegen

12

vierde zijn 70-jarige lidmaatschap, wat voor
Ons Genoegen reden was om hem thuis
te bezoeken. “Ook al kan Job helaas niet
meer meespelen in het orkest, hij blijft een
gewaardeerd lid dat heel veel voor onze
vereniging heeft gedaan. Als vereniging
vonden we het dan ook erg leuk om hem op
deze manier in de spotlight te zetten.”
90’S NIGHT

Tijdens de feestavond ‘90’s Night!’
werden vervolgens alle andere jubilarissen
gehuldigd. Johan ter Burg en Ronald van Dijk
vierden hun 50-jarig lidmaatschap, Roelof
Gaasbeek en Ron Versteeg zijn 40 jaar
lid, Erwin Veldhuizen, Judith Plantinga en
Gerrita van der Meer 25 jaar en Marleen van
Capelleveen en Rowahr Houthuijzen 12,5
jaar. “Doordat we de ‘jaren 90’ als thema
hadden, was vrijwel iedereen leuk verkleed.
Dat maakte de avond extra feestelijk!”
Nadat alle jubilarissen waren gehuldigd,
barste in ’t Podium het feest los. “We
hebben heerlijk met elkaar gegeten, met
zijn allen een pubquiz gedaan en daarna tot
00:00 uur gefeest in onze bar. Het was echt
geweldig om dit weer samen met elkaar te
kunnen doen!”
CONCERT

Inmiddels is Ons Genoegen alweer
begonnen met de voorbereidingen voor
een najaarsconcert. “Op 27 november
hopen we dan eindelijk weer voor publiek
te mogen spelen. Het is dan op ongeveer
twee weken na twee jaar geleden dat we
een concert hebben gegeven, dus we kijken
er echt naar uit. We hopen veel van onze
trouwe bezoekers blij te kunnen maken met
onze muziek. Houd voor meer informatie
www.onsgenoegen.org in de gaten!”
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BAZAAR
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober zal
de jaarlijkse bazaar van de Hervormde
Gemeente van Renswoude plaatsvinden. Dit
jaar wordt de Bazaar bij de Kringloopwinkel
(Kastanjelaan
2A)
gehouden.
Zoals
gewoonlijk
komen
alle
opbrengsten
ten goede aan het onderhoud van de
Koepelkerk. Dit jaar zal het er echter volledig
anders uitzien dan voorgaande jaren. Voor
2e hands artikelen kunt u speciaal de hele
week terecht in de kringloopwinkel. Op
woensdag en donderdag zullen er oliebollen
verkocht worden bij de kringloopwinkel en
op het dorpsplein bij de Coop.
Openingstijden van de kringloopwinkel
(Kastanjelaan 2A) zijn:
maandag (25-10) t/m donderdag (28-10)
van 10:00-17:00
vrijdag (29-10) van 10:00-21:00
zaterdag (30-10) van 10:00-21:00
De bazaar (Kringloopwinkel, Kastanjelaan
2A) is op: vrijdagavond van 19:00-21:00
zaterdag van 10:00-21:00
Meer informatie kunt u vinden op
www.hervormdrenswoude.nl/bazaar

CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK
BIJ RESTAURANT DE HOF
Nu
dat
de
Corona-maatregelen
versoepeld zijn, kunnen we gelukkig weer
werkbezoeken afleggen. Zo waren Marco
van Mourik en Sander van ’t Foort onlangs
op bezoek bij Restaurant De Hof. Wij
werden hartelijk ontvangen door directeureigenaar Jan-Egbert Bos in zijn onlangs
vernieuwde restaurant. Jan-Egbert vertelde
ons hoe hij van een nood een deugd heeft
gemaakt tijdens de Corona-crisis. Zijn
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restaurant is namelijk grondig vernieuwd.
Normaal gesproken moet het restaurant
dicht bij een dergelijke operatie. Doordat
het restaurant tijdens de crisis toch al dicht
moest, heeft Jan-Egbert op een slimme
manier er voor gezorgd dat zijn restaurant
niet onnodig veel gesloten moest blijven
door tijdens de crisis het restaurant te
vernieuwen. Volgens Marco en Sander
was het zeker de investering waard: het
restaurant heeft een frisse, sfeervolle
en moderne uitstraling gekregen. JanEgbert vertelde hoe spannend het was
toen de crisis toesloeg, maar ook hoe de
vernieuwing van zijn restaurant heeft geleid
tot flink meer klanten. En daar blijft het niet
bij. Volgend jaar realiseert Jan-Egbert nog
een mooie grote zaal voor 250 mensen voor
bijvoorbeeld (grote) bruiloften. Wij kijken
met veel plezier terug op ons bezoek en
zijn trots op ondernemers zoals Jan-Egbert
die ondernemerschap tonen en met succes
een crisis het hoofd weten te bieden.

KERSTSTOLLENVERKOOP VOOR
VOEDSELPAKKETTEN IN KOSOVO
De coronapandemie woekert ook in Kosovo
nog steeds voort en juist de allerarmsten
worden hierin het hardst getroffen. Vooral
in de winterperiode met weinig werk, geen
werk = geen inkomen, is hulp hard nodig.
De Hervormde Gemeente in Renswoude
ondersteunt een aantal gezinnen met
voedselpakketten.
De kerststollen zijn te bestellen via
w w w. h e r vo r m d re n swo u d e. n l / kosovo,
via mail jan@garage-evers.nl of bel
0653892935. De kerststollen worden een
week voor kerst uitgeleverd.
Doen jullie mee!?
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DORPSBELANG RENSWOUDE EN DE
ZOEKLOCATIES WINDTURBINES
Het zal u niet ontgaan zijn dat de
besluitvorming omtrent de windmolens heel
wat teweeg heeft gebracht in Renswoude.
Voor 1 juli 2021 gold voor alle gemeenten
in Nederland dat zij moesten kiezen hoe
zij hun energie opwekken in de toekomst.
Windmolens op zee werden uitgesloten,
dus het moest door wind of zon op dak en
weilanden etc. in de eigen gemeente.
In 2019 werd door de gemeenteraad de
zogenaamde `Position Paper` vastgesteld.
De gehele gemeenteraad was van mening
dat als er windmolens in Renswoude zouden
moeten komen dat de zuidkant van de
Emminkhuizerberg langs de infrastructuur

de meeste geschikte locatie was. Een van
de voorwaarden was `mits er draagvlak is
van de omwonenden`.
We spraken toen over windmolens met
een hoogte van 138 meter zoals langs
de A30 bij Ede. Maar in twee jaar tijd
is er veel veranderd. Vanwege de de
overheidssubsidie (SDE) kwam men uit
op windmolens van 240 meter hoogte.
Renswoude gebruikt op dit moment
ongeveer 20 Gigawatt aan stroom Ons bod
via RES 1.0 van 49 Gigawet overtref dit
ruimschoots.
Richting de 1 juli datum veranderden de
standpunten van de fracties. Dit onder
invloed van de kennis die opgedaan werd en
het draagvlak wat niet gevonden werd. De 1
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juli datum naderde en de coalitie verschilde
van mening. De CU was voorstander van
de zoelloactie Emminkhuizerberg maar
daarnaast een uitbreiding van zoekloacties
langs de Emminkhuizerlaan. De andere
coalitiepartner VVD had te kennen
gegeven dat voor hen de optie zoeklocaties
windmolens was geschrapt. Men koos voor
zon op dak en andere alternatieven.
In twee avonden discussiëren onder
leiding van een mediator kwam er een
moeizaam compromis tussen CU en
Dorpsbelang. In het door ons ingebrachte
amendement werden een aantal punten
met als allerlaatste een zoeklocatie op de
Emminkhuizerberg. De voorwaarden van
DBR waren o.a. eerst alle zon op daklocaties
benutten, op lelijke gebieden zonnepanelen
neerleggen, kleine windmolens bij agrariërs
plaatsen, zonnelint A12 Ede-Bunnik, een
gezondheidsonderzoek afwachten wat
windturbines van 240 meter hoogte met de
gezondheid van omwonenden, doet.
Echter gaandeweg dit proces en gehoord
alle meningen en weerstand begon het
bij onze fractie te knagen. Zijn we wel op
de goede weg? Is dat wel wat we willen?
Staan we hier wel achter? Kunnen we dit de
omwonenden wel aan doen?
Deze twijfel rees en was zeker niet
verdwenen bij de raadsvergadering van
29 juni. De antwoorden op onze vragen
werden niet bevredigend beantwoord dus
dat vergrootte de twijfel alleen maar. Toen
tijdens de vergadering werd ons duidelijk
dat initaiatiefnemers hun aanvraag in
kunnen dienen en die worden in behandeling
genomen zonder dat aan de door ons
gestelde voorwaarden werd voldaan. Men
andere woorden men kon zijn gaan gaan
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en dit werd later door Provinciale Staten
bevestigd. Men wilde doorpakken met het
plaatsen van windmolens.
De
schorsingen
aangevraagd
door
Dorpsbelang Renswoude werden alsmaar
langer en toen het CDA, VVD en SGP met
een tegen amendement kwamen waarin
alle door ons genoemde punten stonden
behalve de zoeklocaties kozen wij voor dit
amendement en trokken ons eigen voorstel
terug.
Verandering van standpunt is niet iets
waar wij voorstander van zijn. Maar als
er voldoende goede argumenten aan ten
grondslag liggen vinden wij dit verantwoord.
We wisten de consequenties, aan ons
door de CU medegedeeld, (dealbreker)
van het vertrekken van de wethouder en
dat de CU uit de coalitie zou stappen.
Maar zoals verwoord aan het eind van de
raadsvergadering: “ Elke fractie moet zijn
eigen afwegingen maken en standpunt
bepalen ongeacht de consequenties
die daar uit voortvloeien. Dorpsbelang
Renswoude heeft lang een bemiddelde rol
gespeeld en zijn in dat proces ons gevoel
kwijtgeraakt. Door deze keuze gemaakt te
hebben is dat nu weer terug”.
Ons keus is bevestigd door een uitspraak
van de RvS inzake een windmolenpark in
het noorden van het land dat eerst voordat
windmolens geplaatst worden er goede
regels regels moeten zijn qua gezondheid.
Fractie Dorpsbelang Renswoude
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STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI

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

FOOT FIT

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:
Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041
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Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

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

De stichting Nachamu Nachamu Ami
is opgericht op 24 juni 2003. De naam
Nachamu Nachamu Ami is Hebreeuws voor
“Troost, troost Mijn volk”, gebaseerd op
Jesaja 40:1.
Het doel van de stichting is hulpverlening
aan hulpbehoevenden onder het Joodse
volk. De stichting brengt dit in praktijk door
Joodse mensen – waar ook ter wereld –
morele, materiële of financiële steun te
geven. Deze steun is gericht op het Joodse
volk in zijn geheel. Nachamu Nachamu
Ami initieert of ondersteunt ook Joodse
(hulpverlenings-)projecten.
Door de jaren heen zijn er contacten
opgebouwd met diverse organisaties zowel
in Oost-Europa als in Israël. Mede hierdoor
is Nachamu Nachamu Ami in staat om
de hulpgoederen direct bij de mensen te
brengen.
Onze hoofdactiviteit is het versturen van
goederen naar projecten. Dat gebeurt
via vrachtwagens (naar Oost-Europa)
of containers (naar Israël). Hiermee
voorzien we in praktische hulp. Financiële
hulp verstrekken we niet in bedragen,
maar bijvoorbeeld in de vorm van
voedselpakketten of matrassen. Ons doel
is dat mensen zelfstandig worden of minder
afhankelijk van hulp van buitenaf.

nieuw speelgoed, incontinentie materiaal,
linnengoed, dekbedden en dekens.
Nachamu Nachamu Ami beschikt in
Nederland over een uitgebreid netwerk.
Naast het hoofdkantoor en centrale depot
in Renswoude zijn er kringloopwinkels
in Culemborg, Hulst, Lunteren en
Oosterwolde. En verder sorteer- en
inleverdepots verspreid over het land.
We ontvangen de diverse goederen via
particulieren, bedrijven en instellingen.
De goederen die wij niet kunnen versturen
worden verkocht via de kringloopwinkels.
De opbrengst daarvan gebruiken we voor
het bekostigen van het transport.
De stichting Nachamu Nachamu Ami staat
bij de Belastingdienst geregistreerd als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
Voor meer informatie: info@nachamu.org /
(0318) 48 68 08

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Gedore
bitset 42-delig
Voor € 29,90 (excl. BTW)

Het uitgangspunt daarbij is dat we alleen
die hulpgoederen verstrekken waaraan
behoefte is. Via onze contactpersonen
in de betreffende landen weten we welke
goederen dat zijn. Zij zorgen er ook voor
dat de gevraagde hulpgoederen bij de juiste
mensen terecht komen. Denk hierbij aan
kleine meubels, kleding, nieuwe schoenen,
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
BUURTKAMER

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur bent u van
harte welkom voor een kopje koffie of thee
om anderen te ontmoeten, welkom!
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 14:0017:00 uur in sporthal de Hokhorst allerlei
sportieve activiteiten plaats. Ook hier neemt
het elkaar ontmoeten en gezelligheid een
belangrijk plaats in. Het programma voor de
komende 2 weken ziet er als volgt uit:

DONDERDAG 21 OKTOBER:

ZATERDAG 23 OKTOBER 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - LELYSTAD '67
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 - 14.30 UUR

FC HORST - RENSWOUDE

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 	
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
Badminton-clinic in sporthal De Hokhorst

ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - OWIOS

SAMEN GEZELLIG RENSWOUDE

Op dinsdag 26 oktober is er Samen
Gezellig in de Gasterij van camping de
Lucht. De avond begint om 17.00 uur,
met aansluitend een bingo door de Oranje
vereniging. De kosten voor deze avond
zijn € 15,00 exclusief drankjes. Opgeven
kan nog tot vrijdag 29 oktober via het
inschrijfformulier in de bibliotheek of via de
mail: trefpuntbalie@swo-sr.nl
TREFPUNTBALIE

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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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.
CHAUFFEURS GEZOCHT

De vervoersdiensten in beide plaatsen
kunnen nog chauffeurs én chauffeuses
gebruiken. Onze vervoersdienst biedt
senioren die geen eigen vervoer hebben
en geen gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer de mogelijkheid
iets of iemand te bezoeken. Vrijwillige
chauffeurs verzorgen het vervoer. Om
aan alle aanvragen voor hulp met vervoer
te kunnen voldoen, zijn wij voor zowel
de vervoersdienst in Scherpenzeel als in
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Renswoude op zoek naar vitale vrijwilligers
(m/v) die er plezier in hebben anderen te
vervoeren. Wilt u meer informatie of wilt u
zich aanmelden als chauffeur? Neem dan
contact op met Martine van Garderen, 06
83 77 58 54 (Scherpenzeel), of Rianne van
Ginkel, 06 51 64 75 25 (Renswoude).
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. 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?

Indië en van baanbrekende kunstenaressen.
Het programma 2021/2022 ziet er als volgt
uit:
• 19 oktober: Boekbespreking van het boek
De tuinen van Buitenzorg van Jan Brokken
• 30
november:
Uitleg
van
het
Weihnachtsoratorium
van
Johann
Sebastian Bach door Anno en Henny Wester
• 4 januari: Lezing over Frida Kahlo (n.a.v.
recente en actuele exposities over haar
kunstwerken in Amstelveen en Assen) door
Nelly Spanjersberg
• 22 februari: Vertoning en nabespreking
van de Film Selma; de film handelt over
Martin Luther King en de drie vreedzame
protestmarsen van Selma naar Montgomery
(beide in de staat Alabama) in 1965
• 12 april: Boekbespreking van het boek Cécile
en Elsa van Elisabeth Leijnse
• 31 mei: Verslag van een Pelgrimsreis door
Noord-Spanje naar Santiago de Compostela
door Nelly Spanjersberg
U bent van harte welkom bij (één van) de
bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden
gehouden in het restaurant van De Breehoek en
starten om 10:00 uur. Inlichtingen en opgave:
Nelly Spanjersberg; tel. 06 20 00 17 77.

CULTUURKRING

Ongeveer drie jaar geleden werd de
Cultuurkring opgericht binnen de SWO
met vijf enthousiaste vrouwen; de kring
is inmiddels uitgegroeid tot twintig
deelnemers. In de Cultuurkring wordt
aandacht besteed aan cultuur in de ruimste
zin van het woord: actuele tentoonstellingen,
kunstgeschiedenis, reizen e.d. Maar ook
worden er boeken gelezen, films gekeken en
er wordt naar muziek geluisterd.
In seizoen 2021/2022 staat het thema
Emancipatie of Verheffing in algemene
zin centraal, zoals bijvoorbeeld die van de
vrouw, van de Zwarte Amerikaan, van de
oorspronkelijke bewoners van Nederlands-
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GOEDE START KAARTSEIZOEN

De kaartclub is op dinsdag 14 september
met veel enthousiasme gestart. Op een
enkeling na die nog met vakantie was, zijn
alle deelnemers weer gekomen. Ook de
gastvrouwen waren weer van de partij. De
coördinatoren waren erg tevreden over dit
enthousiaste begin. De sfeer was goed en
het was duidelijk dat de deelnemers deze
activiteit erg gemist hebben. De kaartclub
kaart iedere dinsdagmiddag van 13:45 uur
tot 16:30 uur in De Breehoek, Markstraat 59.
De kosten zijn €13 voor 36 weken kaarten.
Inlichtingen bij Bert Leppers, tel. 06 20 78
28 92.
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STUDIEKRING 55+

Kennisverrijking
in
combinatie
met
gezelligheid. Samen met Bibliotheek
Scherpenzeel onderhouden wij als SWOSR al een aantal jaren een studiekring
voor de inwoners van 55 jaar en ouder
van Scherpenzeel en Renswoude. De
studiekring is een plek van ontmoeting
waar nieuwsgierige mensen hun kennis
graag willen verrijken, samen met anderen.
Een activiteit waar je eigen onderwerpen
voorbereidt, kennis en meningen uitwisselt
en nieuwe dingen leert. Door natuurlijk
verloop van diverse aard is het aantal

deelnemers helaas te ver teruggelopen
om nog met voldoende enthousiasme
de kring voort te kunnen zetten. Daarom
brengen wij de studiekring opnieuw onder
uw aandacht.
Interesse?
De studiekring heeft veel te bieden! Voor
aanmelden en/of nadere informatie
kunt u zich richten tot ons Servicepunt,
via e-mail: servicepunt@swo-sr.nl en
telefonisch bereikbaar iedere dinsdag van
13.00 tot 15.00 uur op 033 277 8898. Meer
informatie vindt u ook op onze website.

AGENDA

Datum
Tijd
donderdag 21/10 10:00-11:30 uur
donderdag 21/10 15:00-16:00 uur
vrijdag 22/10
9:30-11:00 uur
maandag 25/10 vanaf 19:00 uur
dinsdag 26/10
10:00-12:00 uur
dinsdag 26/10
13:45-16:30 uur
dinsdag 26/10
14:00-15:00 uur
dinsdag 26/10
17:00-20:00 uur
		
woensdag 27/10 14:00-16:00 uur
donderdag 28/10 15:00-16:00 uur
vrijdag 29/10
9:30-11:00 uur
maandag 01/11
9:15-11:30 uur
dinsdag 02/11
10:00-11:30 uur
dinsdag 02/11
10:00-12:00 uur
dinsdag 02/11
10:30-12:00 uur
dinsdag 02/11
13:45-16:30 uur
dinsdag 02/11
14:00-15:30 uur
donderdag 04/11 10:00-11:30 uur
donderdag 04/11 15:00-16:00 uur
vrijdag 05/11
09:30-11:00 uur
vrijdag 05/11
14:00-16:00 uur

Activiteit
Digicafé Scherpenzeel
Koersbal, dynamic tennis
Taalcafé
Avond voor ex-mantelzorgers
Buurtkamer
Kaartclub
Trefpuntbalie
Samen gezellig Renswoude
met bingo
Sjoelen
Koersbal, dynamic tennis
Taalcafé
Bowlen
Digicafé Renswoude
Buurtkamer
Ontmoetingsgroep thema
Kaartclub
Trefpuntbalie
Digicafé Scherpenzeel
Koersbal, dynamic tennis
Taalcafe
Repaircafe

Waar
Breehoek S
Hokhorst R
Bibliotheek R
Bibliotheek R
Bibliotheek R
Breehoek S
Bibliotheek R
Restaurant de Lucht R
Achthoek S
Hokhorst R
Bibliotheek R
Schimmel Woudenberg
Bibliotheek R
Bibliotheek R
Scherpenzeel
Breehoek S
Bibliotheek R
Breehoek S
Hokhorst R
Bibliotheek R
Breehoek S
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Bij aankoop van 3 SLIPS de 4e SLIP
GRATIS
Bestel DEZE WEEK vast sloggi slips voor de aktieprijs
AKTIEPERIODE is van 12 november t/m 12 december

VAN DE PAVERT

www.henkschuurman.nl

Mode, accessoires en ondergoed
Dorpsstraat 25
3927BA Renswoude
Telefoon 0318-573023

site van het Diabetes Fonds of bellen naar
onderstaand telefoonnummer.

De gemeente Renswoude maakt binnenkort
een belangrijke stap richting een beter
beheer van al het groen, stoepen en wegen
van Renswoude. De gemeenteraad van
Renswoude beslist namelijk op 26 oktober
over een voorstel dat het college heeft
gedaan over hoe we ons groen, stoepen en
wegen willen gaan beheren. Als ChristenUnie
Renswoude zijn wij benieuwd naar uw
mening over hoe Renswoude er uit ziet.
Vindt u dat sommige straten in Renswoude
onvoldoende worden onderhouden? Meld
het dan bij ons! U kunt de straatnaam
sturen naar ons raadslid Jan Pronk via de
e-mail (j.pronk@renswoude.org) of ons
bellen op 0613937361. Het liefst ontvangen
wij ook een foto of bezoeken graag met u de
locatie. Uiteraard horen wij ook graag als u
een bepaalde locatie erg mooi vindt of dat
het goed onderhouden is. Alle inbreng die
wij van onze inwoners ontvangen brengen
we in bij de gemeente(raad). Hartelijk dank!

Er zijn bijna 1 miljoen mensen in Nederland
met Diabetes. Het Diabetes Fonds financiert
onderzoek naar genezing van deze ziekte.
Hiervoor is het fonds afhankelijk van
donaties en de collecte. Er zijn de laatste
tijd vele belangrijke ontdekkingen gedaan
waardoor genezing steeds dichterbij komt.

COLLECTE DIABETESFONDS 2021

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl
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HEEFT U LAST VAN STOEPTEGELS DIE
NIET GOED STAAN?

Van 1 t/m 6 november wordt de jaarlijkse
collecte voor het Diabetes Fonds gehouden.
U kunt een gift geven via contant geld of met
de Ideal QR-code. Er zijn ook collectanten
die een digitale bus aanmaken voor dit
goede doel. Vorig jaar heeft de collecte voor
het Diabetes Fonds € 715.00,00 opgebracht.
Dit jaar gaan we ons weer inzetten voor een
zo hoog mogelijke opbrengst. Ook zijn wij
op zoek naar nieuwe collectanten. Heeft u
wellicht tijd om te helpen collecteren?
We zijn al blij als u 1 straat voor uw rekening
kunt nemen. U kunt zich opgeven via de

IEDEREEN VRIJ VAN DIABETES, DAAR COLLECTEREN
WE VOOR!

De collecte-organisator,
Annemiek Vlastuin, 06-81205594

FEESTELIJKE OPENING KRINGLOOPWINKEL
Beste mensen het is zo ver. Vanaf D.V.
14 oktober 10.00 uur zal de nieuwe
kringloopwinkel aan de Molenstraat 17A
geopend zijn. Velen hebben hun steentje
bijgedragen door materialen of spullen
beschikbaar te stellen, in de uitvoering
mee te helpen of in het meedenken met
het maken van plannen en beleid. We kijken
terug op een mooie tijd waar we gezamenlijk
optrokken om te komen tot het gewenste
resultaat. Bij deze onze gemeende dank.
De feestelijke opening zal plaatsvinden
op 26 oktober van 15.00 - 17.00 uur. De
openingshandeling zal gedaan worden
door onze burgemeester mevrouw P.
Doornenbal – van der Vlist.
Bij deze nodigen we eenieder uit om deze
opening bij te wonen, speciaal degene die
op enigerlei betrokken geweest zijn bij de
opbouw van de nieuwe kringloopwinkel op
de locatie aan Molenstraat 17A.
De Werkgroep
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VAN DE BIEB!
VOORLEZEN IN DE BIEB WOENSDAG OM 15.00 UUR

We lezen weer voor aan 3 tot 6 jarigen
(ongeveer) op woensdagmiddag. Kinderen
tussen 3 en 6 jaar zijn van harte welkom
om te komen luisteren, aanmelden hiervoor
hoeft niet. Het begint om 15.00 uur en duurt
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
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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
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

r tezl eoirdge r
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www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

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.
Deze bijeenkomst duurt ongeveer 90
minuten, en begint om 20.00 uur. Gratis
deelname, wel aanmelden in de bieb of via
renswoude@bibliotheekzout.nl. Aanmelden
tot de dag voor de lezing.
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 uur, inloop vanaf 19:30
uur. Gratis deelname, wel aanmelden in de
bieb of via renswoude@bibliotheekzout.nl.
Aanmelden tot de dag voor de lezing.

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.
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 BIBLIOTHEEK IS VANAF NU EEN FORMULIER
TE VERKRIJGEN WAARBIJ HET CORONABEWIJS OP
PAPIER KAN WORDEN AANGEVRAAGD.
ADRES:

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

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
dinsdagmiddag 2 en 30 november en 7 en 21
december om 14.00 u. Geef u z.s.m. op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl.
Alleen dan kunt u mee.

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

26

27

de heraut
MIDLAND FM WORDT RADIO MIDLAND
Streekomroep Midland FM heeft een nieuwe
naam. Sinds 1 augustus heet het populaire
radiostation Radio MIDLAND. Voor deze
naamswijziging is gekozen omdat Radio
MIDLAND al enige tijd op DAB+ te horen is.
De goede, oude FM gaat in de toekomst
verdwijnen en het digitale DAB+ komt
ervoor in de plaats. Landelijk en regionaal
was DAB+ al geregeld, maar lokaal loopt er
nog altijd een testfase. Midland kreeg begin
2020 als publieke streekomroep het recht
om met het digitale signaal uit te mogen
zenden. In de zomer van 2020 is de zender
daadwerkelijk aangegaan en sindsdien is
MIDLAND ook digitaal te beluisteren via
DAB+.
Met de komst van DAB+ paste de naam
Midland FM niet meer zo heel erg goed.
Besloten is om de naam te wijzigen in Radio
MIDLAND zodat het ook op DAB+ en voor
de online stream beter aansluit. Ook hoopt
Radio MIDLAND binnenkort weer via de
digitale kabel in de huiskamer te horen te
zijn.
Een nieuwe naam, een vertrouwd geluid.
Radio MIDLAND brengt dagelijks actueel
nieuws en informatie uit de streek. Op
zaterdag live sportverslagen en op zondag
kun je luisteren naar een kerkdienst. Dat
alles wordt omlijst door de mooiste muziek
uit 50 jaar Top 40 geschiedenis.
Radio
MIDLAND
werkt
vóór
de
televisieuitzendingen en het nieuws op de
website samen met XON.
Radio MIDLAND, dé streekomroep voor
Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal
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en Woudenberg. Te ontvangen op FM
104.9 voor Veenendaal, FM 105.6 voor
Renswoude & Scherpenzeel en FM 106.3
voor Woudenberg. In de hele Gelderse Vallei
en ver daarbuiten digitaal op DAB+ (kanaal
8B) en online via www.radiomidland.nl

DORPS RUN RENSWOUDE
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Tussen 12.30 en 16.30 uur kan er
verkeershinder ontstaan op de routes. Hou
hier rekening mee en geef de hardlopers
s.v.p. de ruimte.
De hardlopers vinden het prettig als ze
onderweg worden aangemoedigd. Gaan en
jij langs de route staan?

Op zaterdag 6 november vindt de Dorps Run
Renswoude weer plaats. Samen met de vele
vrijwilligers hopen wij er weer een sportief
en feestelijk evenement in Renswoude van
te maken.

Meer informatie is te vinden op
www.dorpsrunrenswoude.nl

De routes zijn als volgt:

VRACHTVERKEER IN WOONWIJKEN?

KIDSRUN 1.000 METER

Verkeersveiligheid
is
een
van
de
speerpunten van de Renswoudse VVD. We
willen graag dat Renswoude veilig is voor
onze kinderen! Onze wethouder Marieke
Teunissen heeft hier in haar column in de
vorige Heraut al een vurig pleidooi voor
gehouden. Tegelijk een lastig onderwerp
want het rijgedrag van mensen is moeilijk te
beïnvloeden.  

12.30 uur: 4 t/m 9 jaar en 10 t.m 12 jaar
De Hokhorst, Dickerijstelaantje en weer
terug.
5 KM

13.00 uur
De Hokhorst, Ubbeschoterweg, Hazelaar,
Acacialaan,
Platanenlaan,
Wilgenlaan,
Beukenlaan, Molenstraat, De Hooge
Hoek,
Barneveldsestraat,
Beekweide,
Ubbeschoterweg, Dickerijstjelaantje, De
Hokhorst
HALVE MARATHON/10,5 KM

13.45 uur/14.00 uur
De Hokhorst, Sportparklaan, Platanenlaan,
Acacialaan,
Elzenhof,
De
Meent,
Hazelaar, Ubbeschoterweg, Dorpsstraat,
Emminkhuizerlaan,
Biesbosserweg,
Woudegge, Groeperweg, Biesbosserweg,
Oude Holleweg, Nijborg, Molenstraat,
Barneveldsestraat,
Meidoornlaan,
Lijsterbeslaan, Beukenlaan, Kastanjelaan,
Sportparklaan, De Hokhorst

Een sportieve groet,
Stichting Dorps Run Renswoude

Wij hebben als Renswoudse VVD daarom
gevraagd of dit bord weer teruggeplaatst
kan worden en ook of er naar andere
straten gekeken kan worden waar dit
speelt. De reactie van wethouder Teunissen
was, dat het inderdaad mogelijk is om dat
verbodsbord terug te plaatsen. Daarvoor
moeten dan wel eerst andere (fysieke)
maatregelen getroffen worden om het
vrachtverkeer te weren.
Wij zijn erg blij met deze reactie en
daarom gaan wij voorstellen om bij de
begrotingsbehandeling budget vrij te maken
voor het uitvoeren van deze maatregelen.
Zo zorgen we ervoor dat het vrachtverkeer
voortaan om wordt geleid en maken we de
Oude Holleweg weer een beetje veiliger!
Fractie VVD Renswoude  

Toch blijven wij positief over wat bereikt kan
worden en focussen we ons op de zaken
die in onze invloed liggen. Zo
hebben wij contact gehad met
inwoners van de Oude Holleweg.
Hier ligt een belangrijk stuk weg
omdat dit bij een school gelegen
is: onlangs is hier al een bord
met adviessnelheid 15 km/u
geplaatst. De omwonenden
gaven aan dat er vroeger
een bord ‘verboden voor
vrachtverkeer’ stond wat enkele
jaren geleden was verdwenen.  
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ZONNEBLOEMGASTEN BLIJ MET STARTEN
ACTIVITEITEN
De versoepeling van de coronamaatregelen,
dus het weer meer kunnen doen, zoals het
elkaar ontmoeten, een stuk gezelligheid
samen is bij veel ouderen goed ontvangen.
Vandaar ook dat de Zonnebloem, afdeling
RenScherWoude, ook van start ging met
haar activiteiten. Die eerste activiteit werd
gehouden in de accommodatie waar men al
jaren een goed onderkomen heeft gevonden
Partycentrum “De Boschzicht” maar iedereen
besefte ook wel dat dit wel eens de laatste
hier georganiseerde activiteit zou kunnen
zijn geweest want de familie Klumpenaar
heeft al, o.a. via de krant, duidelijk gemaakt
dat men gaat stoppen met de activiteiten en
“Boschzicht” straks verleden tijd is.
Natuurlijk werd er, zoals altijd, gestart met
een lekker kopje koffie en daarbij een feestelijk
gebakje wat een ieder zich weer goed liet
smaken. Na eerste nog snel wat onderlinge
nieuwtjes te hebben gewisseld was het tijd
geworden om met het programma te starten.

Het was bestuurslid Annet Eskes die de eerste
bijeenkomst na corona opende en blij was
dat er weer iets georganiseerd kon worden
voor de Zonnebloemgasten, die zoals zij had
begrepen hier ook naar hadden uitgekeken.
Ze wees ook op enkele Zonnebloemgasten die
in de achterliggende periode waren ontvallen.
En terwijl Nico Klumpenaar nog enkele kopjes
koffie serveerde wees Annet er op dat het
de laatste keer was dat de Zonnebloem
zou vergaderen in “Boschzicht” en dat
leverde dirkt een warm applaus op van de
aanwezigen, die op die manier de gastvrijheid
bij de familie Klumpenaar onderstreepten.
Op deze eerste activiteit van de Zonnebloem
na corona was het mevrouw Greet van
der Gugten die de aanwezigen mee terug
nam in de tijd en aan de hand van een leuke
presentatie van tal van foto’s weer oude
herinneringen opriep. En ja, dan zijn er altijd
die momenten dat men zich zelf ook nog even
in beeld ziet. Ook was er een filmpje over de
Zonnebloemboot. Opgemerkt werd dat die
er bijzonder mooi uitziet en dat het ook heel
leuk is om daarmee bijvoorbeeld een weekje

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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op vakantie te gaan. Kijkt u zelf ook eens werd
de dames en heren aangeraden.

BRENG JE STEM UIT BIJ RABO
CLUBSUPPORT OP ONZE SVR

Bestuurslid Annet Eskes wees er nog op dat
in oktober het pannenkoeken eten gepland
staat. Denkt u er wel om dat u gevaccineerd
of getest moet zijn. Tenslotte merkte ze nog
op dat het ook ziekendag was en vandaar
ook dat men bij de uitgang een zonnebloem
uitgereikt zou krijgen.

Lid van de Rabobank? Of ken je iemand
(lid van de Rabobank) die jouw eigen
S.V.Renswouw graag zou willen helpen?
Ga dan (samen) aan de slag en help mee
door te stemmen op onze Sportvereniging
Renswouw. Met jouw stem ontvangt onze
vereniging een bijdrage voor onze clubkas.
Leden van de Rabobank kunnen hun stem
uitbrengen op een aantal verenigingen. Ook
op onze Sportvereniging Renswouw kan een
stem worden uitgebracht! (www.rabobank.
nl/leden/clubsupport)
Bij de regio “Rabobank Gelderse Vallei”
vind je onze vereniging terug op het digitale
“stembiljet”. Hoe meer stemmen er op
een club uitgebracht worden, des te groter
de bijdrage die de club ontvangt. Dus
maak gerust mensen in jouw omgeving
enthousiast en laat ze ook stemmen op jouw
sportvereniging! Dit jaar kunnen leden ook
weer stemmen via de Rabo App.

Zo hier en daar even snel wat woorden
wisselend wordt wel duidelijk dat men blij
is dat activiteiten weer op gang komen.
Mevrouw Vermeulen: “Ja, ik ben blij dat de
Zonnebloem weer gestart is. Ook al kwamen
wij dan niet bij elkaar, de Zonnebloem dacht
wel altijd aan ons. Op verschillende momenten
kwam men met een leuke attentie en was
toch best wel erg leuk. Het is wel jammer dat
het de laatste activiteit in “Boschzicht” is. We
zullen dat zeker wel gaan missen, het gaf je
als Scherpenzeler best een bepaald gevoel.
Boschzicht hoorde bij het dorp”.
Ook de 89 jarige heer Van Ekris die samen
met zijn echtgenote de Zonnebloem activiteit
bijwoont wijst er op dat bijeenkomsten van
de Zonnebloem hen best wel wat doen. In
de periode dat dit niet mogelijk was miste
je gezelligheid en op onze leeftijd is dat
best belangrijk. Ook wij vinden het jammer,
voor de laatste keer in “Boschzicht”. De
activiteiten van de Zonnebloem waarderen
wij erg, maar ook in coronatijd zijn ze ons niet
vergeten en kwamen vrijwilligers langs met
leuke presentjes.
En ja, dat ineens is het rustig en zijn alle ogen
gericht op het scherm waarop foto’s en een
leuke film over de boot van de Zonnebloem te
aanschouwen zijn.

In november wordt de uitslag bekend
gemaakt en weten we welk bedrag onze
vereniging gaat krijgen om ons doel te
verwezenlijken.
De financiële bijdrage willen we concreet
gaan inzetten voor de aanschaf van nieuwe
sportattributen voor de junioren. Hiermee
kunnen we vervolgens voor alle leden (jong
en oud) binnen elke afdeling (gymnastiek,
badminton en volleybal) een nog beter en
uitdagender trainingsaanbod verzorgen.
Druk dus vooral op die stemknop als je de
mogelijkheid hebt. Elke stem telt..... dus laat
deze niet verloren gaan en stem nu op onze
SV Renswouw!
Einde stemperiode - 25 oktober
Bedankt namens S.V. Renswouw!
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MANTELZORGPUNT RENSWOUDE
BIJEENKOMST VOOR EX-MANTELZORGERS MAANDAG
25 OKTOBER

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

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
WORKSHOP ‘BETER IN BALANS’ VOOR MANTEL
ZORGERS IN RENSWOUDE

Als mantelzorger zorg je voor een naaste.
Daar heb je meestal niet voor gekozen, dat
overkomt je. Dus ga je ervoor, omdat het niet
anders kan, omdat er niemand anders is die
het kan doen, of misschien gewoon omdat je
het vanzelfsprekend vind om voor je naaste
te zorgen. Als je al wat langer mantelzorger
bent, dan kan het voorkomen dat je er stress
van krijgt. Er komt steeds meer bij kijken, en
als je niet uitkijkt, dan kun je zomaar even
vergeten dat jij er zelf ook nog bent. En dan
kun je uit balans raken.
Als je dit herkent, dan is de workshop ‘Beter
in balans’ iets voor u/jou. Je krijgt enkele
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mogelijkheden aangereikt om goed voor
jezelf te zorgen. Ook ga je nadenken over je
eigen situatie en hoe je het voor jezelf wat
gemakkelijker kunt maken. Daarnaast zijn
er oefeningen die je helpen om wat beter
te ontspannen en voor meer energie. Er
wordt gewerkt met oefeningen uit het boek
‘Klein geluk voor de mantelzorger’ van
Maria Grijpma en Inge Jager. Dit boek is
vorig jaar door de SWO uitgereikt aan alle
mantelzorgers in Renswoude.
De workshop wordt u aangeboden door het
Mantelzorgpunt Renswoude en zal gegeven
worden door Astrid Krauts. Astrid is zelf al
jaren mantelzorger voor haar moeder. Zij
heeft via de SWO een training mogen volgen
bij de landelijke vereniging MantelzorgNL
om workshops aan mantelzorgers te kunnen
geven.
Wanneer: dinsdag 2 november van 10.0012.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Waar: bibliotheek ‘t Zout in Renswoude
U kunt zich voor 26 oktober aanmelden bij
het Mantelzorgpunt Renswoude, Rianne van
Ginkel, tel.: 06-51647525 of via een e-mail
naar: mantelzorgpunt@swo-sr.nl
DAG VAN DE MANTELZORG

Woensdag 10 november is de landelijk dag
van de mantelzorger, wij willen hier graag
op donderdag 25 november aandacht aan
besteden.
Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
Meer informatie over het programma volgt
Mantelzorgwaardering
Binnenkort kunt u de mantelzorgwaardering
weer aanvragen, in de volgende Heraut krijgt
u meer informatie over het aanvragen van
deze waardering.
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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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Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp voor ongeveer
3 uur per week in de Beekweide. Neem bij interesse
contact op met Peggy op 06 - 23 44 28 63.
Hallo, ik ben 14 jaar en op zoek naar een baantje
op zaterdag als dierenverzorgster. Ik denk hierbij
aan pony’s of andere kleine dieren. Zou ik u daarbij
kunnen helpen... Neem dan contact op!
Tel.nr. 0318571177

Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp voor 5 tot 6
uur per week. Voorkeur op donderdag/vrijdag.
Heb je interesse, bel dan naar Corriena van Doorn,
telefoon: 0623888019
Te koop: Eikenhouten tafel met 4 verstelbare stoelen
incl. kussens. Het is in een prima staat. 250,- Euro.
06-17232907

Coop boek 700 jaar Renswoude.
Ik heb nog veel plaatjes over van het boek. Gratis
ophalen wat nodig is. Evt. Dubbele meebrengen.
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 Renswoude
tel. 0318-618244

SNEL AANNEMERS V.O.F.

Stem op Sportvereniging Renswouw bij de Rabo
Clubsupport. Stemmen kan tot 25 oktober op
www.rabobank.nl/leden/clubsupport

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
UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666
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GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 28 OKTOBER
VÓÓR 19.00 UUR
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Wij zijn op zoek naar
medewerkers voor bij de
kassa en in de winkel
Naast kassawerkzaamheden bij de kassa zijn wij ook
opzoek naar mensen die in de winkel willen werken.
Het is een afwisselend werk. Vind je het leuk om met
mensen in contact te zijn dan is dit de ideale werkplek
voor jou. We zoeken mensen die minimaal 1.5 dag per
week kunnen werken.

Wat zoeken wij:
• een klantvriendelijke en flexibele instelling
• een representatieve uitstraling
• iemand die leergierig en enthousiast is
• iemand die graag in de supermarkt wil werken

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

Wat bieden wij:
•
•
•
•

12-36 uren contract
mogelijkheid tot doorgroeien
een prettige werksfeer
een functie met verantwoordelijkheid

Solliciteren:
Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie?
Mail dan naar vanbeek.renswoude@coop.nl, bel naar
06-22499350 of loop gewoon even binnen.

Kom werken bij Coop
werkenbijcoop.nl

