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6IRW[SYHIRSZIQFIV

‘(EKZERHI3RHIVRIQIV’
3TZVMNHEKRSZIQFIVEERWXEERHIMWLIXHI(EKZERHI3RHIVRIQIV
(MIHEKQEKMOEPW[IXLSYHIV)GSRSQMWGLI>EOIRIIREERXEPFIHVMNZIR
MRSR^IQSSMIKIQIIRXIMRLIX^SRRIXNI^IXXIR&MNLIXYMXOSQIRZER
HI^I,IVEYXMWLIXRSKKIIRRSZIQFIVHYWMOZIVOPETRSKIZIRRMIX
[IPOIFIHVMNZIRMOREQIRWSRWGSPPIKIZER& ;IIRFI^SIONIKE
FVIRKIR;EXMO[IPOERHSIRMWYZIVXIPPIRSZIVIIREERXEP ERHIVI 
FIHVMNZIRMR6IRW[SYHIHMIMOSRPERKWLIFFI^SGLXIR[EEVMOLIIPIVK
ZERSRHIVHIMRHVYO[EW

9FIRXRIXEPWMOZEWX[IPIIRWPERKWHI8&/+VSYTST+VSSX3ZIVIIQ
KIVIHIR1MNZEPXHERZSSVEPSTHEXLIXIV^SZIV^SVKHYMX^MIXQEEV[EX
8&/HSIX[EWQMNXSGLIIRFIIXNIIIRVEEHWIP-RQMHHIPW[IIXMOQIIVIROERMOY^IKKIRHEX
ZIV^SVKHITERHWXVEEPXTVIGMIWYMX[EEVHMVIGXIYVIR&EVX/IPHIVQERIR;MNRERHZERHI:IRHIP
ZSSVWXEER8&/SRX[MOOIPXMRRSZEXMIZIIRHYYV^EQITVSHYGXIRIRSTPSWWMRKIRSQZIVZYMPMRKIR
WXSJYMXWXSSXXIKIRXIKEERSTFMNZSSVFIIPHQMNRFSY[PSGEXMIW3ZIVHILIPI[IVIPH1EEVSSOMR
HI ZSIHMRKW MRHYWXVMI^MNR^IIIRFIOIRHIWTIPIVEPWLIXKEEXSQLIXQSKIPMNOQEOIRZER
LIVKIFVYMOZEREJZEPWXVSQIR/PMROXLIIPXIGLRMWGLIRHEXMWLIXSSOQEEV[EX^MNR^IIVKSIH
MRIR[EXIIRTVEGLXMKFIHVMNJLIFFIR^ISTKIFSY[H

3TFI^SIOFMN7XEEPFSY['PYMWXVEEERHI2MNFSVKLIIJX+MNW+IYVXWIRIIRMROMNONIKIKIZIRMRHI
[IVIPHZERHIWXEEPGSRWXVYGXMIWIRZIVXIPHSZIVHIQERMIV[EEVST^MNRFIHVMNJWRIPIRWSITIPOER
WGLEOIPIRSTHIQEVOXZERHIYXMPMXIMXWFSY[7XEEPFSY['PYMWXVEMWIIRKIZIWXMKHIREEQIR
LIIJXHI^EOIRHMOZSSVIPOEEV-OZSRHLIXXVSY[IRWSSOWYTIVPIYOSQ[IPOSQXI[SVHIR
KILIXIRHSSV(SVMIRIRHEXMIXWZIVHIVST;SYXHVYOEERLIXXIOIRIR[EW)V[IVOIRZIIP
6IRW[SYHIREVIRFMN'PYMWXVEIRHEX^IKXQMNZIIPSZIVLSIHMXFIHVMNJKI[SVXIPHMWMRSRWHSVT-O
[SVHHEEVLIIPFPMNZER

7MRHWIIRXMNHNIHVEEKMOQIXIRMKIVIKIPQEEXIIRFVMP2YZSIPXY‘m QMWWGLMIRal aankomen… 
MOKELMIVIZIRSRKIKIRIIVHVIGPEQIQEOIRZSSV:EPPIM3TXMGMIRW7NSIVHIR^MNRZVSY[-RKVMH
^MNRIRSVQOYRHMKIRWGLITTIR^SZIIPTPI^MIVMRLYR[IVOHEXMOMIHIVIIR[MPSTVSITIRSQ
IIRWFMNLIRFMRRIRXIWXETTIR,SI[EEVHIZSPHEX[IRYMR6IRW[SYHISR^IIMKIRSTXMGMIR
LIFFIREn dan ook nog eens zo’n goede! Er ligt een hele mooie collecXMIQSRXYVIRZSSVNSRK
IRSYHZSSVHIOPIMRIFIYVWIRSSOLIIPI\GPYWMIZIQSHIPPIR>ILIFFIR^IPJWQSFMIPI
ETTEVEXYYVSQWIVZMGIEERLYMWXIOYRRIRZIVPIRIR)IR[MROIPSTIRIRQMHHIRMRHIGSVSRE
GVMWMW.IQSIXLIXQEEVHYVZIR1EEVO[EPMXIMXZIVPSSGLIRX^MGLRMIX[ERX7NSIVHIR-RKVMH
LIFFIRMROSVXIXMNHEPIIRJPMROFIWXERHQIX^IIVXIZVIHIROPERXIRSTKIFSY[H)RHEEVQEKY
QMNFMNVIOIRIR

,IFXYHILIIVPMNOIKIVIGLXIRZER&IPPE1MPERSEPIIRWKITVSIJH#%ERVEHIVLSSV%TMO2EHIVIR
^MNR^SSR+ISVKILIFFIRLIIPKSIHREKIHEGLXSZIV[EX^IQEOIRIRLSI^ILIXQEOIR:IVWI
MRKVIHMʦRXIRIRKSIHIWIVZMGIHEXMW[EEV^IZSSVWXEER,EVH[IVOIRHIQIRWIRQIX
SRHIVRIQIVWFPSIHFVYMWIRHZERIRIVKMI2SKRMIX^SPERKKIPIHIRQIXRMIXWEERKIOSQIRMR
2IHIVPERHIRRYEP^SZIIPFIVIMOX&PMOKIVMGLXSTHIXSIOSQWXIRKʜʜR;IPOSQMR6IRW[SYHI

1EVMIOI8IYRMWWIR
;IXLSYHIV)GSRSQMI *MRERGMʦR
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WXIQQIRZSSV VEEHWPIHIR7XYXZSIX
(SVTWFIPERK6IRW[SYHI 
:IPHLYM^IR '9 :IVHEQ '9 4VSRO
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%QIRHIQIRX%MR^EOILIX
FIWGLMOFEEVWXIPPIRZERQMHHIPIRZSSV
HIEERWGLEJZERVIKIRXSRRIR
MRKIHMIRHHSSVHI'9MRKIXVSOOIR
&IKVSXMRKIRIVVEXYQQIXEPKIQIRI
WXIQQIRZEWXKIWXIPH
1SXMI1MR^EOIHYYV^EEQLIMH
MRKIHMIRHHSSVHI::(QIXEPKIQIRI
WXIQQIREERKIRSQIR
1SXMI1MR^EOIKVSIMEQFMXMI
RMIY[FSY[MRKIHMIRHHSSVHI'9
EERKIRSQIRQIXWXIQQIRZSSV
'9::(7+4IR'(% IRWXIQ
XIKIR (SVTWFIPERK6IRW[SYHI 
7XIQZIVOPEVMRKIRHSSVVEEHWPIHIR
:ERHIV7GLSSV 7+4 IR:IVOIVO
'(% 
1SXMI1MR^EOITIVWSRIPI
GETEGMXIMXZIVKYRRMRKZIVPIRMRK
MRKIHMIRHHSSVHI'9EERKIRSQIR
QIXWXIQQIRZSSV '9::(IR
'(% IRWXIQQIRXIKIR 7+4IR
(SVTWFIPERK6IRW[SYHI 
7XIQZIVOPEVMRKHSSVVEEHWPMH7XYXZSIX
(SVTWFIPERK6IRW[SYHI 



:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
6EEHTPIIKSSO[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMEXIPSJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
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6IRW[SYHI^SIOXZSSVHITIVMSHIZERʤʤR
OEPIRHIVNEEVIIROMRHIVFYVKIQIIWXIVHMISR^I
OEPIRHIVNEEVIIROMRHIVFYVKIQIIWXIVHMISR^I
FYVKIQIIWXIVOERSRHIVWXIYRIRMRLEEV
FYVKIQIIWXIVOERSRHIVWXIYRIRMRLEEV
VITVIWIRXEXMIZIXEEO
VITVIWIRXEXMIZIXEEO

;MN^SIOIRHSIRIVXNIWQIXIIRHVSSQ
;MN^SIOIRHSIRIVXNIWQIXIIRHVSSQ
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REQIRWHIFYVKIQIIWXIVHIKIQIIRXIXI
REQIRWHIFYVKIQIIWXIVHIKIQIIRXIXI
ZIVXIKIR[SSVHMKIRFMNFMNIIROSQWXIRLIVHIROMRKIRIRFMN^SRHIVISRXZERKWXIR
ZIVXIKIR[SSVHMKIRFMNFMNIIROSQWXIRLIVHIROMRKIRIRFMN^SRHIVISRXZERKWXIR

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

:VEEKEERNISYHIVWSJNIQEKWSPPMGMXIVIRIRQEEOIIRJMPQTNISJWGLVMNJIIRFVMIJEER
:VEEKEERNISYHIVWSJNIQEKWSPPMGMXIVIRIRQEEOIIRJMPQTNISJWGLVMNJIIRFVMIJEER
HIFYVKIQIIWXIVZER6IRW[SYHI[EEVMRNIYMXPIKX[MINIFIRX[EXNIPIYOZMRHXIR[EXNMN
HIFYVKIQIIWXIVZER6IRW[SYHI[EEVMRNIYMXPIKX[MINIFIRX[EXNIPIYOZMRHXIR[EXNMN
FIPERKVMNOZMRHXZSSVHIOMRHIVIRZER6IRW[SYHI)R[EEVSQNMNIIRKSIHI
FIPERKVMNOZMRHXZSSVHIOMRHIVIRZER6IRW[SYHI)R[EEVSQNMNIIRKSIHI
OMRHIVFYVKIQIIWXIVHIROXXI^MNR
OMRHIVFYVKIQIIWXIVHIROXXI^MNR
7XYYVNIFVMIJSJJMPQTNIYMXIVPMNORSZIQFIVREEVWIGVIXEVMEEX$VIRW[SYHIRP
7XYYVNIFVMIJSJJMPQTNIYMXIVPMNORSZIQFIVREEVWIGVIXEVMEEX$VIRW[SYHIRP
(IFVMIJQEKSSOTIVTSWXHEROYRNILIXWXYVIRREEVKIQIIRXI6IRW[SYHI4SWXFYW
(IFVMIJQEKSSOTIVTSWXHEROYRNILIXWXYVIRREEVKIQIIRXI6IRW[SYHI4SWXFYW
>06IRW[SYHI
>06IRW[SYHI
:SSVRIQIRZIVXVSOOIRREEV0ERH3RFIOIRH
:SSVRIQIRZIVXVSOOIRREEV0ERH3RFIOIRH
9MXSRHIV^SIOZERHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWKIFPIOIRHEXSRHIVWXEERHITIVWSSRRMIX
9MXSRHIV^SIOZERHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWKIFPIOIRHEXSRHIVWXEERHITIVWSSRRMIX
QIIV[SSRXSTLIXEHVIW[EEVLMNZSPKIRWHI&EWMWVIKMWXVEXMI4IVWSRIR &64 
QIIV[SSRXSTLIXEHVIW[EEVLMNZSPKIRWHI&EWMWVIKMWXVEXMI4IVWSRIR
&64 
MRKIWGLVIZIRWXEEX,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWLIIJXLIXZSSVRIQIR
MRKIWGLVIZIRWXEEX,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWLIIJXLIXZSSVRIQIR
SQZERHISRHIVWXEERHITIVWSSRKIKIZIRWSTXIRIQIRZERZIVXVIOREEVSRFIOIRH
SQZERHISRHIVWXEERHITIVWSSRKIKIZIRWSTXIRIQIRZERZIVXVIOREEVSRFIOIRH
PERH
PERH

+IWPEGLXWREEQIRZSSVPIXXIVW(EXYQZSSVRIQIR
+IWPEGLXWREEQIRZSSVPIXXIVW(EXYQZSSVRIQIR
• )P.EPPSYPM/–
 • )P.EPPSYPM/–
8IKIRHMXZSSVRIQIROYRXYFMRRIRX[II[IOIRRETYFPMGEXMIHEXYQY[^MIRW[MN^I
8IKIRHMXZSSVRIQIROYRXYFMRRIRX[II[IOIRRETYFPMGEXMIHEXYQY[^MIRW[MN^I
WGLVMJXIPMNOOIRFEEVQEOIR(MXOERREEVKIQIIRXI6IRW[SYHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIR
WGLVMJXIPMNOOIRFEEVQEOIR(MXOERREEVKIQIIRXI6IRW[SYHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIR
4SWXFYW>06IRW[SYHI
4SWXFYW>06IRW[SYHI
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:SSVEEROSRHMKMRKFIWXIQQMRKWTPER;MXXIRSSVHWI[IK

3ZIVIIROSQWXMKEVXMOIPZERLIX&IWPYMXVYMQXIPMNOISVHIRMRK &VS PEXIR
FYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW[IXIRHEX^MNIIRFIWXIQQMRKWTPERZSSVFIVIMHIRZSSVLIX
:SSVEEROSRHMKMRKFIWXIQQMRKWTPER;MXXIRSSVHWI[IK
[MN^MKIRZERHIFIWXIQQMRKWKVIR^IRZERHI;MXXIRSSVHWI[IKXI6IRW[SYHI
3ZIVIIROSQWXMKEVXMOIPZERLIX&IWPYMXVYMQXIPMNOISVHIRMRK &VS PEXIR
FYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW[IXIRHEX^MNIIRFIWXIQQMRKWTPERZSSVFIVIMHIRZSSVLIX
(SIPIRTPERKIFMIH
[MN^MKIRZERHIFIWXIQQMRKWKVIR^IRZERHI;MXXIRSSVHWI[IKXI6IRW[SYHI
De
 Wittenoordseweg 11 maakt onderdeel uit van het landgoed “Wittenoord” dat ten
RSSVHIRZERLIXHSVT6IRW[SYHIPMKX3TLIXTIVGIIPOSQXHIEERKIFVEGLXIZIVLEVHMRK
(SIPIRTPERKIFMIH
RMIXSZIVIIRQIXHIKVIR^IRZERHI[SSRFIWXIQQMRK3QHMXXIGSVVMKIVIR[SVHXIIR
De Wittenoordseweg 11 maakt onderdeel uit van het landgoed “Wittenoord” dat ten
FIWXIQQMRKWTPERLIV^MIRMRKMRTVSGIHYVIKIFVEGLX
RSSVHIRZERLIXHSVT6IRW[SYHIPMKX3TLIXTIVGIIPOSQXHIEERKIFVEGLXIZIVLEVHMRK
RMIXSZIVIIRQIXHIKVIR^IRZERHI[SSRFIWXIQQMRK3QHMXXIGSVVMKIVIR[SVHXIIR
4PERRMRK
FIWXIQQMRKWTPERLIV^MIRMRKMRTVSGIHYVIKIFVEGLX
;MNZIV[EGLXIRHEXYLIXFIWXIQQMRKWTPERMRLIXIIVWXIO[EVXEEPZEROYRX

FIOMNOIRIRLMIVSZIVY[QIRMRK
^MIRW[MN^I OYRXKIZIR(MXQEEOXHIKIQIIRXIXI
4PERRMRK
^MNRIVXMNHFIOIRHZME[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRP
;MNZIV[EGLXIRHEXYLIXFIWXIQQMRKWTPERMRLIXIIVWXIO[EVXEEPZEROYRX
FIOMNOIRIRLMIVSZIVY[QIRMRK ^MIRW[MN^I OYRXKIZIR(MXQEEOXHIKIQIIRXIXI
:SSVQIIVMRJSVQEXMISZIVHI^IZSSVEEROSRHMKMRKOYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIX(LV1
^MNRIVXMNHFIOIRHZME[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRP
;IRX^IPZMESJVYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP
:SSVQIIVMRJSVQEXMISZIVHI^IZSSVEEROSRHMKMRKOYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIX(LV1
;IRX^IPZMESJVYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP
%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 (SQMRIIWFSWNI9FFIWGLSXIV[IKEERPIKKIRZERIIRYMXVMX XLZ(SVTWWXVEEX 
%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
activiteit ‘aanleggen uitrit’ MRKIHMIRHSTSOXSFIV 

 (SQMRIIWFSWNI9FFIWGLSXIV[IKEERPIKKIRZERIIRYMXVMX
/EWXERNIPEEREOETTIRZERIIRKSYHiep; activiteit ‘kappen’XLZ(SVTWWXVEEX
(ingediend op 31 
activiteit
‘aanleggen
uitrit’ MRKIHMIRHSTSOXSFIV 
SOXSFIV


activiteit ‘kappen’ (ingediend op 31
 /EWXERNIPEEREOETTIRZERIIRKSYHiep;
(I,SSKI,SIOVIEPMWIVIRZERIIROERXSSVVYMQXISTFIWXEERHIFIFSY[MRK
SOXSFIV
 (ingediend op 8 november 2021).
activiteit ‘bouwen’
 (I,SSKI,SIOVIEPMWIVIRZERIIROERXSSVVYMQXISTFIWXEERHIFIFSY[MRK

activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 8 november 2021).
&SZIRWXEERHIEERZVEKIR^MNRMRKIHMIRHIR[SVHIRFISSVHIIPH>SHVELMIVIIRFIWPYMX

STMWKIRSQIR[SVHXHMXKITYFPMGIIVHMRHI,IVEYXIROERLMIVXIKIRFI^[EEV[SVHIR
&SZIRWXEERHIEERZVEKIR^MNRMRKIHMIRHIR[SVHIRFISSVHIIPH>SHVELMIVIIRFIWPYMX
MRKIHMIRH(EXMWSTHMXQSQIRXHYWRSKRMIXQSKIPMNO(I^ITYFPMGEXMIHMIRXHEEVSQ
STMWKIRSQIR[SVHXHMXKITYFPMGIIVHMRHI,IVEYXIROERLMIVXIKIRFI^[EEV[SVHIR
YMXWPYMXIRHSQYXIMRJSVQIVIRHEXIVIIREERZVEEKMWMRKIHMIRHIRHEXIVFMRRIRIROIPI
MRKIHMIRH(EXMWSTHMXQSQIRXHYWRSKRMIXQSKIPMNO(I^ITYFPMGEXMIHMIRXHEEVSQ
[IOIRSJQEERHIRIIRFIWPYMXSZIV[SVHXKIRSQIRIRFIOIRHKIQEEOX3QIIR
YMXWPYMXIRHSQYXIMRJSVQIVIRHEXIVIIREERZVEEKMWMRKIHMIRHIRHEXIVFMRRIRIROIPI
EERZVEEKMRXI^MIROYRXYIIREJWTVEEOQEOIRQIXHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP
[IOIRSJQEERHIRIIRFIWPYMXSZIV[SVHXKIRSQIRIRFIOIRHKIQEEOX3QIIR
(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI
EERZVEEKMRXI^MIROYRXYIIREJWTVEEOQEOIRQIXHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP
6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
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-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
6EEHTPIIKSSO[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTQIX1[78WERKZMESJ
WXWERK$VIRW[SYHIRP


:IVPIIRHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIZIVKYRRMRKMW
ZIVPIIRH

▪ 'SPPIGXIZIVKYRRMRKZSSVLIXLYMWEERLYMWGSPPIGXIVIRZSSV7XMGLXMRK0MKLXJSVXLI
'LMPHVIR2IHIVPERHZERXQHIGIQFIV ZIV^SRHIRSTSOXSFIV 
:SSVQIIVMRJSVQEXMI1[78WERKZMESJWXWERK$VIRW[SYHIRP









&YMXIRFILERHIPMRKKIWXIPHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVIIRGMVGYWZSSVWXIPPMRKMREERKIZVEEKHHSSV
'MVGYW6IR^-RXIVREXMSREP
6EEHTPIIKSSO[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTQIXQ[78WERKZMEXIPSJ
WXWERK$VIRW[SYHIRP



%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIX
KIFMIHZER

LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK 

VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR


VSY[IRZIVPMIW


HEKFIWXIHMRK 



STZSIHIRIRSTKVSIMIR
ZIVZSIV MRHIVIKMS  


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

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

-RPSSTYVIR
)POIQEERHEKMRHIIZIR[IOIR ZERYYV MRHI&MFPMSXLIIO
)POIIHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
+I^SRHLIMHWGIRXVYQ 
3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR ^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 




6IRW[SYHIRSZIQFIV
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2MIY[(I+VIFFITEW:SSVQIRWIRQIXIIRPEEKMROSQIR
4IVHIGIQFIV[SVHIRHIQMRMQEVIKIPMRKIRMR6IRW[SYHIWEQIRKIFVEGLXMRHI
+VIFFITEW-R[SRIVWHMIRYKIFVYMOQEOIRZERHIQMRMQEVIKIPMRKIROVMNKIRHITEW
EYXSQEXMWGLVSRHHIGIQFIVXLYMWKIWXYYVH3THITEWWXEEXIIRTIVWSSRPMNOXIKSIH
[EXFIWXIIHOER[SVHIRFMN[MROIPWIRZIVIRMKMRKIRHMIZIVQIPHWXEERST
[[[KVIFFITEWRP

,IIJXYVIGLXSTQMRMQEVIKIPMRKIR#
,IIJXYIIRPEEKMROSQIRQEEVQEEOXYKIIRKIFVYMOZERHIQMRMQEVIKIPMRKIR#(ER
OYRXYZEREJHIGIQFIVIIREERZVEEKMRHMIRIRZME[[[KVIFFITEWRP

1IIHSIR
-R6IRW[SYHI[MPPIR[IHEXMIHIVIIRQIIOERHSIR[EEVSRHIVMR[SRIVWQIXIIRPEEK
MROSQIR(EEVSQLIFFIR[IQMRMQEVIKIPMRKIR(SSVHI^IVIKIPMRKIROVMNKIRMR[SRIVW
QIX[IMRMKMROSQIROSWXIRZIVKSIHZSSVFMNZSSVFIIPHWTSVXGYPXYVIPIEGXMZMXIMXIRSJ
WGLSSPWTYPPIR

1IXHITEWOYRRIRQIRWIRQIXIIRPEEKMROSQIRQIIVQIIHSIREER VIGVIEXMIZI 
EGXMZMXIMXIRMR:IIRIRHEEP6LIRIRSJ6IRW[SYHI(IROHEEVFMNEERGYPXYYVREXYYV
WTSVXSJ[MROIPIR:SSVFIHVMNZIRIRSVKERMWEXMIWFIXIOIRXHITEWIIROEREEPSQ
MR[SRIVWXIFIVIMOIRIRLYREJ^IXQEVOXXIZIVKVSXIR

:IIRIRHEEPTEW'YRIVETEWIR+VIFFITEW
:SSVMR[SRIVWQIXIIRPEEKMROSQIRYMX:IIRIRHEEPMWHI:IIRIRHEEPTEW)RMR[SRIVW
QIXIIRPEEKMROSQIRYMX6LIRIRKIFVYMOIRHI'YRIVETEW>S[IPHI:IIRIRHEEPTEWHI
'YRIVETEWEPWHI+VIFFITEWOERMREPPIHVMIHIKIQIIRXIRKIFVYMOX[SVHIR

KI[IPH IQSXMSRIPI ZIV[EEVPS^MRKIRSRXLSYHIRZERIWWIRXMʦPILYPTQIHMWGLI^SVK
IRSRHIV[MNWZEPPIRLMIVSRHIV

;EXOERNMNHSIR#
,IFNIZIVQSIHIRWZEROMRHIVQMWLERHIPMRKSJZIV[EEVPS^MRK#4VEEXIVSZIVLSIPEWXMK
HMXSSOMW&IP:IMPMK8LYMW KVEXMWIRERSRMIQ ZMESJGLEXZME
[[[ZIMPMKXLYMWRP

(EEVREEWXWXEEXSRW(SVTWXIEQEPWIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVNSYOPEEVZSSVEHZMIWIR
SRHIVWXIYRMRKEPWNI^IPJLYPT^SIOXSJNINI^SVKIRQEEOXSZIVHIZIMPMKLIMHZERMIQERH
ERHIVW.I^SVKIRHIPIRMWIIRFIPERKVMNOIIIVWXIWXETIROERʤGLXLIXZIVWGLMPQEOIR
,IX(SVTWXIEQMWFIVIMOFEEVSTLIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI
SJZMEHSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP

;IIOXIKIR/MRHIVQMWLERHIPMRK(SSVFVIIONMNHIWXMPXI#
0ERHIPMNO[SVHXMRHI[IIOZERXQRSZIQFIVEERHEGLXKIZVEEKHZSSVLIXZIIP
XILSKIEERXEPOMRHIVIRHEXSRZIMPMKSTKVSIMX
2EEVWGLEXXMRK[SVHIRMR2IHIVPERHNEEVPMNOWXYWWIRHIIROMRHIVIR
ZIV[EEVPSSWHQMWLERHIPHSJQMWFVYMOX,IPEEW[SVHIRRSKPERKRMIXEPPIKIZEPPIRZER
OMRHIVQMWLERHIPMRKKIWMKREPIIVH1IXHIPERHIPMNOIGEQTEKRIZER:IMPMK8LYMW[SVHX
EERSRWEPPIQEEPKIZVEEKHSQSR^ISVIRIRSKIRSTIRXILSYHIRZSSV
kindermishandeling: “Doorbreek de stilte en kom in actie. Het houdt niet op, totdat jij
iets doet.”

;EX[SVHXIVZIVWXEERSRHIVOMRHIVQMWLERHIPMRK#
/MRHIVQMWLERHIPMRKMWRMIXEPPIIRPMGLEQIPMNOKI[IPH^SEPWWPEERWGLSTTIRSJKI[IPH
ZERWIOWYIPIEEVH,IXMWIPOIZSVQZERQMWLERHIPMRKHMIZSSVIIROMRHFIHVIMKIRHSJ
KI[IPHHEHMKMW>SOERLIXSSOKEERSQKIIWXIPMNOIQMWLERHIPMRKFMNZSSVFIIPH
VIKIPQEXMKYMXWGLIPHIRSJLIXOMRHST^IXXIPMNOFERKQEOIR3SOKIXYMKI^MNRZERLYMWIPMNO
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;EEVHIVMRKZSSVHIQERXIP^SVKIVW
1ERXIP^SVKIVW^MNRSRQMWFEEVMRSR^IWEQIRPIZMRK(IKIQIIRXI6IRW[SYHILIIJXZIIP
[EEVHIVMRKZSSVQERXIP^SVKIVWHMIHEKMRHEKYMX^SVKIRZSSVLYRREEWXI(EEVSQ
OYRRIR^MNSSOHMXNEEV[IIVIIREERZVEEKMRHMIRIRZSSVIIRQERXIP^SVK[EEVHIVMRK

1ERXIP^SVK[EEVHIVMRK
&IRXYQERXIP^SVKIVIR[SSRXY[^SVKZVEKIV LYPTFILSIZIRHI MR6IRW[SYHI#(ER
OYRXYXSXIRQIXHIGIQFIVIIREERZVEEKMRHMIRIRZSSVIIR
QERXIP^SVK[EEVHIVMRK(MXMWIIRFPMNOZER[EEVHIVMRKMRHIZSVQZERIIRGEHIEYFSR
X[Z€

,SIHMIRXYIIRZIV^SIOMR#
9HMIRXLIXZIV^SIOMRZMELIXEERZVEEKJSVQYPMIV1ERXIP^SVK[EEVHIVMRK(I^IMWMR
XIZYPPIRST[[[VIRW[SYHIRPGSQTPMQIRX,IXJSVQYPMIV[SVHXVIGLXWXVIIOWZMEHI
[IFWMXIZIV^SRHIR:YPXYLIXPMIZIVSTTETMIVMRRIIQHERGSRXEGXSTQIXHI
GSʰVHMREXSVQERXIP^SVKIRZVMN[MPPMKIVWSRHIVWXIYRMRK6MERRIZER+MROIP
QERXIP^SVKTYRX$W[SWVRPSJ 

;EEVQSIXHIQERXIP^SVKEERZSPHSIR#
▪ )IRQERXIP^SVKIVMWMIQERHHMISRFIXEEPHIRPERKHYVMK^SVKZIVPIIRXEERMIQERH
QIXIIR GLVSRMWGLI ^MIOXISJFITIVOMRK(MXOER^MNREERIIRJEQMPMIPMHQEEV
SSOEERIIRZVMIRH MR 
▪ ,IXKEEXFMNQERXIP^SVKSQQʤʤVHERKIFVYMOIPMNOI^SVKHMISZIVIIRPERKIVI
TIVMSHI XIRQMRWXIHVMIQEERHIR IRZSSVQMRMQEEPYYVTIV[IIO[SVHX
KIKIZIR
▪ (I^SVKZVEKIVQSIXMR6IRW[SYHI[SRIR%PWQERXIP^SVKIVLSIJXYRMIXMR
6IRW[SYHIXI[SRIR




6IRW[SYHIRSZIQFIV
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OPENING KRINGLOOP RENSWOUDE

&IPERKVMNOSQXI[IXIR
▪ 4IV^SVKZVEKIVOERQE\MQEEPʤʤRQERXIP^SVK[EEVHIVMRKTIVNEEV[SVHIR
EERKIZVEEKH
▪ %PWYIIRSYHIVZIV^SVKIRHIFIRXZERIIR^SVKFILSIZIRH QMRHIVNEVMK OMRH
OYRXYSSOIIREERZVEEKMRHMIRIR
▪ 3SOEPWHI^SVKSRXZERKIVY[OMRHMWHEXZIVFPMNJXMRIIRMRWXIPPMRKFYMXIR
6IRW[SYHIOYRXYIIREERZVEEKMRHMIRIR



-RJSVQEXMIZERYMX;SRMRKFIHVMNJ6IRW[SYHI
)V[SVHIR[IIVX[II[SRMRKIRKIEHZIVXIIVHST,YMW[EEVXWRY:ER^IPJWTVIOIRH
worden de woningen volgens het “passend toewijzen” aangeboden aanOERHMHEXIRHMI
KIVIEKIIVHLIFFIR:SSVFIMHI[SRMRKIRKIPHXHEXYZSSVVERKOVMNKX[ERRIIVY
OIVRFMRHMRKLIIJX^MIYMXPIKLMIVSRHIV

/EWXERNIPEER2IXXShuurprijs bedraagt €(I^I[SRMRKYMXLIIJXZMIV
WPEETOEQIVW ST^SPHIVQIXIIRZEWXIXVET IRIIRKIHIIPXIPMNOSTIROIYOIR
:SSVHI^I[SRMRKQSIXYQIXSJQIIVTIVWSRIRMRKIWGLVIZIRWXEERFMN,YMW[EEVXW
6IEKIIVMRMIHIVKIZEP^SWRIPQSKIPMNOZME,YMW[EEVXWRY
:ER%VGOIP[IK7IRMSVIR[SRMRK  QIXeen huurprijs van €7PEETIR
FEHOEQIVFIZMRHIR^MGLSTHIFIKERIKVSRH3THIFSZIRZIVHMITMRKMWIIRX[IIHI
XSMPIXIRIIRWPEETOEQIV-RHI^I[SRMRK[SVHIRRSKHMZIVWI[IVO^EEQLIHIR
YMXKIZSIVH


1EEXWGLETTIPMNOIFMRHMRK
9FIRXXIRQMRWXI^IWNEEVMRKI^IXIRI MRKIWGLVIZIRMRLIXFIZSPOMRKWVIKMWXIV MR
6IRW[SYHI3JYFIRXHIZSSVEJKEERHINEEVXIRQMRWXINEEVEERIIRKIWPSXIR
MRKI^IXIRIZER6IRW[SYHIKI[IIWX
)GSRSQMWGLIFMRHMRK
9[IVOXQMRMQEEPYYVTIV[IIOMR6IRW[SYHI9QSIXHMXEERXSRIRQIXIIR
[IVOKIZIVWZIVOPEVMRK;IVOXYEPW^IPJWXERHMKSRHIVRIQIVHERQSIXYEERXSRIRHEXY[
FIHVMNJMR6IRW[SYHIMWKIZIWXMKH

6IEKIVIR^SRHIVFMRHMRK
3SO^SRHIVFMRHMRKOYRXYVIEKIVIRSTHI^I[SRMRKIR/ERHMHEXIRQIXFMRHMRKOVMNKIR
ZSSVVERKQEEVEPWHMIIVRMIX^MNRZSPKIRERHIVIR

,YMW[EEVXWRY
(I[SRMRKIRHMIFIWGLMOFEEVOSQIRMRHIZSPKIRHITPEEXWIR[SVHIRKIEHZIVXIIVHST
[[[LYMW[EEVXWRY;EKIRMRKIR)HI6LIRIR:IIRIRHEEP&EVRIZIPH7GLIVTIR^IIP
6IRW[SYHIIR2MNOIVO:SSVIIRMRWGLVMNZMRKFMN,YMW[EEVXWRYFIXEEPXYIIRQEPMK
€IIRNEEVPMNOWIZIVPIRKMRKOSWX€
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Dinsdag 26 oktober is door burgemeester
Petra Doornenbal de nieuwe Kringloopwinkel
aan de Molenstraat 17A officieel geopend.
Met een kruiwagen met de nodige rommel
reed ze naar binnen en even later kwam ze
aan de andere kant met een winkelwagentje
met leuke spulletjes weer naar buiten.
De voorzitter van de werkgroep Dirk Jan Bac
heette iedereen welkom. “We zijn trots op de
nieuwe Kringloopwinkel. Ja met elkaar, voor
elkaar en door elkaar is dit gerealiseerd. Hij
wees op de mannen van het 1e uur, de heren
Wout Oskamp, Roel Roelofsen en Jan Top en
in herinnering Wim Koops.
“Het begon in het oude Rechthuis, daarna in
de Kastanjelaan met een enorme oppervlakte
van 900 m² en een enorme inzet van Wijntje
en Anton van Rinsum. Het pand kreeg een
andere bestemming en gelukkig konden we
hier terecht. We gaan van 900 m² naar 300
m² maar we gaan verder, met enthousiaste
mensen. We zijn blij dat we hier zitten”, aldus
de heer Bac. Hij prees de betrokkenheid
van de vrijwilligers. Bac stelde: “ We beogen
duurzaamheid, hebben oog voor de sociale
factor en proberen geld over te houden voor
de Koepelkerk.

17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 13:00
uur. Inleveren van goederen kan op vrijdag en
zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur. Ophalen
van gebruikte goederen kan ook. Graag even
mailen naar:
kringlooprenswoude@gmail.com.

BAZAAR RENSWOUDE: 28.485 EURO
De Bazaar van de Hervormde Gemeente
Renswoude heeft € 28.485 opgebracht. We
zijn dankbaar voor dit prachtige bedrag. De
opbrengst is bestemd voor het onderhoud
van de Koepelkerk.
De prijzen van de verloting zijn inmiddels bij
de winnaars bezorgd. Echter zijn er nog twee
prijzen waarvan de winnaars nog niet bekend
zijn. Als u één van de volgende lotnummers
hebt, kunt u uw prijs ophalen bij Anton van
Rinsum (Dorpsstraat 86, Renswoude) :
- 4725
- 4890
Als extra willen we via deze weg graag alle
vrijwilligers bedanken! Zonder jullie inzet was
dit niet mogelijk geweest.
De bazaarcommissie

Nadat
burgemeester
Petra
Doornenbal met haar winkel
wagentje uit de Kringloopwinkel
was gereden zei ze: “Het ziet er
prachtig uit. Vergeet niet, het
heeft ook een sociale functie die
stamtafel. Blijf dit koesteren en de
verbondenheid en vriendschap
moeten jullie blijven delen”.



De openingstijden van de nieuwe
winkel zijn: donderdag van 10:00
– 16:00 uur, vrijdag van 10:00 –
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GEMEENTEFINANCIËN: DE BEGROTING 2022
Elk jaar rond oktober – november wordt
de begroting van de gemeente Renswoude
voor het volgende jaar vastgesteld. Vaak
wordt dit gezien als droge materie, maar
toch vinden wij het van belang om uit te
leggen hoe we er als Renswoude voor staan.
Een goede financiële positie is namelijk van
belang om zelfstandig te blijven!
Op dinsdag 2 november presenteerde
wethouder financiën Marieke Teunissen
de begroting 2022 en de meerjarenraming
2023-2025 aan de gemeenteraad. Deze
werd met algemene stemmen vastgesteld.
Ondanks dat veel gemeenten problemen
hebben met het sluitend krijgen van de
begroting, is dat in Renswoude wel gelukt.
Dit terwijl de belastingen laag blijven.
De OZB, die in Renswoude al laag is ten
opzichte van andere gemeenten, wordt

slechts verhoogd met 1,4% inflatie correctie.
Over de komende 4 jaren laat de begroting
een plus zien, en dat is nog exclusief
eventuele positieve resultaten van het
woningbedrijf en verwachte grondverkopen
voor bouwprojecten zoals bijvoorbeeld voor
Beekweide 2 en Groot Overeem 2.
Wel blijven er risico’s zoals de kosten voor
jeugdzorg en is het zaak dat we zuinig
en zinnig blijven begroten, maar al met
al mogen we er trots op zijn hoe goed de
gemeentefinanciën er voor staan!
De volledige begroting is terug te
vinden op de website van de gemeente
Renswoude (onder bestuur & organisatie –
gemeenteraad – agenda).
VVD Renswoude
Bert Hoek en Bart Bisschop

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid
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OPBRENGST DIABETES FONDS COLLECTE
De collecte van het Diabetes Fonds in
Renswoude is heel goed verlopen! Van 1
t/m 6 november gingen 30 collectanten
op pad. Zij haalden samen een bedrag van
€ 1.735,96 op. D.m.v. de QR-code werd
€ 157,98 gedoneerd. 6 Collectanten hebben
een digitale collectebus aangemaakt waarmee
een bedrag van € 804,00 is opgehaald. Zo
komt de totale opbrengst van de collecte op
€ 2.697,94. Dat is echt een prachtig bedrag,
bijna € 900,00 meer dan in 2020!
Mede door de opbrengst van de collecte
kan het Diabetes Fonds belangrijk,
wetenschappelijk onderzoek financieren.
Onderzoek waarmee al veel vooruitgang is
geboekt op weg naar genezing van diabetes
en het beter behandelen en voorkomen van
complicaties. Het Diabetesfonds wil alle
collectanten en gevers hartelijk bedanken
voor hun tijd en gift.

www.henkschuurman.nl

Meer informatie op www.diabetesfonds.nl

KAART TERUGGAVE ORANJEFESTIVAL
RENSWOUDE LIVE
We hadden het graag allemaal anders gewild
maar het programma zoals we dat voor ogen
hadden met Oranjefestival Renswoude Live is
niet kunnen blijven staan. Dat betekend niet
dat we op de vrijdagavond na Koningsdag
stil gaan zitten! We gaan de vrijdagavond in
de mix gooien met andere namen, muziek en
kaartprijzen. In 2022 gaan we samen met jullie
een week vol met feest maken in april! Meer
info over vrijdag 29 april volgt snel!
Eerst gaan we je de mogelijkheid geven
om de kaarten die al aangeschaft zijn voor
Oranjefestival Renswoude Live terug te
geven. Daarvoor kan je vrijdag 26 november
tussen 19.00uur en 21.00uur terecht bij ’t
Podium aan de Nijborg 2 in Renswoude. We
storten dan het geld terug aan je. Mocht je
die avond echt niemand je kaarten terug
kunnen brengen, neem dan contact op via
info@oranjefestivalrenswoude.nl
Nieuwe kaarten voor vrijdagavond 29 april
zullen enkel online te koop zijn.

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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Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

de heraut

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

22 - 27 NOVEMBER:
HUIS-AAN-HUISCOLLECTE VOOR
VLUCHTELINGENKINDEREN GRIEKENLAND

wel hebben, moeten we benutten om iets te
doen voor kwetsbare medemensen.”

Het is bijna zover. Van 22 tot 27 november
collecteren we voor vluchtelingenkinderen
in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan
ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven
onder erbarmelijke omstandigheden op
Griekse eiland of op het vasteland. Door de
trage procedures zitten sommigen daar wel
drie jaar.

Kerk in Actie is het diaconale programma
van de Protestantse Kerk in Nederland.
De organisatie zet zich wereldwijd in tegen
armoede en onrecht. De projecten van Kerk
in Actie richten zich op mensen slachtoffer
zijn van rampen en conflicten, mensen die
niet in vrijheid kunnen geloven en mensen
die leven in armoede. Een belangrijk deel
van het werk van Kerk in Actie richt zich
op kinderen die in de knel zitten door
oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op
kerkinactie.nl/griekenland.

Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt:
“Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich
gedwongen om te vluchten. Na een reis
vol gevaren kwamen we met een hart vol
hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het
vluchtelingenkamp was anders. De enorme
hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms
is er geen eten, geen water en geen plek om
te slapen. Alle onzekerheden maken me gek.
Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen.”

IN DE KNEL

Geef gul aan de collectant! Namens alle
vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank
voor uw betrokkenheid.

STUKJE WELVAART DELEN		

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

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte
organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in
Griekenland met voedsel, kleding, zorg en
r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg
onderwijs en probeert ze op een betere plek
te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken
gaan collectanten van 22 - 27 november
www.uitvaar
tzorgsimonebeijer.nl
langs de deuren.
“Kerk in Actie geeft
op deze
manier handen en voeten aan het delen
van een stukje welvaart met onze naasten”,
vertelt een collectecoördinator. “Het is
0318 57 44 24
schrijnend om te zien hoe wij in Europa
• Altijd bereikbaar
omgaan met vluchtelingen, kwetsbare
• Ongeacht waar u
mensen die op zoek zijn naar een klein
verzekerd bent
beetje veiligheid. Misschien is het slechts
een druppel op een gloeiende plaat, maar
voor mensen die zo’n druppel krijgen, is het
heel belangrijk. De kring van invloed die we
www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE
COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

HERFSTPRET
Weer of geen weer, elke dag ga ik er wel even op uit, op de fiets of lopend, alleen of gezellig
samen met mijn man. Heerlijk om door het bos te lopen bij het kasteel, de wind door de
bomen te horen aankomen en daarna de herfstbladeren naar beneden te zien dwarrelen.
Inmiddels liggen er zoveel op de grond dat we er schoppend met flink wat geritsel doorheen
banjeren en ze in een baldadige bui hoog in de lucht gooien.

ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 - 15.00 UUR

UNICUM - RENSWOUDE
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - AVW '66
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 - 14.30 UUR

LUNTEREN - RENSWOUDE

De uitdrukking ‘Ze schieten als paddenstoelen uit de grond’ begrijp je maar al te goed
als je nu om je heen kijkt. Rondom de stam van bomen zie je de meest mooie gelaagde
exemplaren; op één stronk zitten zelfs verschillende soorten zwammen in prachtige
kleuren, en hoog in oude, dode stammen zie je vaak de biefstukzwam, die zijn naam eer aan
doet, omdat je meteen trek krijgt in zo’n lekker mals stuk vlees!
Juist ook leuk om samen met kinderen hier rond te struinen. Bij de aardappelzwam moet
een van onze kleinzoons zich toch wel erg inhouden, omdat hij maar wat graag er tegenaan
wil trappen om zo het stuifeffect te kunnen zien, wat we net aan hem uitgelegd hebben.
Opeens schiet er iets bruins over de grond……..een eekhoorntje! Het beestje klimt
verrassend snel langs een stam omhoog en springt behendig als een ervaren acrobaat van
de ene tak op de andere om zo in een andere boom te belanden. Die moet natuurlijk zijn
wintervoorraad op orde brengen.
Wij vullen intussen onze zakken met ‘verse’ kastanjes, die straks thuis met hun
mahonieglans, soms zelfs nog half vastzittend in de groenbruine stekelige huls, een fraai
herfststukje opleveren met sfeervolle kaarsen ertussen.
Wat nou als het zo’n saaie, grijze regendag is? Neem dan gewoon een plu mee en klos met
je laarzen of waterdichte stappers door de modder en de plassen. Sta af en toe eens stil en
snuif die specifieke geur op van een vochtig bos in de herfst. Zie je onverwachts een fraaie
regenboog verschijnen tegen een dreigende donkere lucht, dan kan je dag echt niet meer
stuk!
Tip voor ouders (of grootouders!) met kinderen: maak eens een plassenwandeling, zoek de
diepste en grootste plassen op, stamp en spring er samen in! Succes verzekerd, en dat niet
alleen voor de kids!

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
TAALMAATJES GEZOCHT

Beheers jij de Nederlandse taal goed? Help je
mensen graag op weg? En heb je interesse in
andere culturen? Word dan Taalmaatje!
Als Taalmaatje trek je op met iemand voor wie
het Nederlands geen moedertaal is: je helpt
een anderstalige inwoner bij het oefenen van
de Nederlandse taal in de praktijk door samen
te praten, te lezen, televisie te kijken, koffie of
thee te drinken, of te wandelen. Ondertussen
leert de deelnemer spelenderwijs Nederlands.
Als Taalmaatje kun je het verschil maken voor
iemand door hem/haar meer zelfvertrouwen
te geven door te oefenen met een nieuwe taal
en nieuwe omgangsvormen. De deelnemers
zijn heel divers van: een jonge moeder die
beter met de juf van haar kind wil praten, een
vluchteling die buiten de inburgeringslessen
om de Nederlandse taal wil oefenen of
een ambitieuze deelnemer die zijn kansen
op de arbeidsmarkt wil vergroten. Heel
verschillende mensen die één ding gemeen
hebben: de wens om beter Nederlands
te leren spreken, zodat zij hun dagelijkse
bezigheden makkelijker kunnen doen.
Heb jij 1 tot 2 uur per week tijd om iemand te
helpen beter Nederlands te leren spreken?
Vind je het leuk om iemand te begeleiden en
wegwijs te maken? Jouw hulp is heel welkom.
Wat levert het je op?
• Je vergroot je eigen wereld door iemand uit
een andere cultuur te leren kennen.
• Je kunt gratis cursussen en trainingen
volgen.
• Je maakt deel uit van een netwerk van
vrijwilligers.
• Mocht het nodig zijn, dan kun je ook je cv
verrijken met een mooie en waardevolle
referentie.
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Ben je enthousiast geworden na het lezen van
deze vacature? Neem dan contact op met
Rianne van Ginkel, tel. 06 51 64 75 25. Ook
als je twijfelt of Taalmaatje zijn iets voor jou is,
horen we graag van je. Dan kunnen we samen
de mogelijkheden bekijken.
SWO-KLUSSENDIENST

De Klussendienst is een dienst van
behulpzame vrijwilligers van SWO-sr die
graag kleine klusjes doen in en om de woning.
Mogelijke klussen zijn:
• reparatie van kapotte stekkers of fitting
• reparatie van lekkende kraan
• ophangen kastje(s), schilderij, plank of lamp
• bevestigen beugels, steunen
• wc-bril vervangen
• gloeilampen/buitenlamp verwisselen
• verwarming ontluchten en bijvullen
• stopcontacten/bel vervangen
• piepende deuren en ramen smeren
Ook voor een klein timmer-, sjouw- of
tuinklusje kunt u een beroep op de
Klussendienst doen. In overleg met u wordt
de klus, de omvang en de duur bepaald. De
klus mag maximaal 2 uur duren.
Voor wie is de Klussendienst bestemd?
De Klussendienst is bestemd voor senioren en
volwassenen uit Scherpenzeel en Renswoude
die om gezondheids- of mobiliteitsredenen
zelf niet in staat zijn kleine klusjes in en om
het huis uit te voeren en die ook geen beroep
kunnen doen op familie, buren en kennissen.
Wat zijn de tarieven?
Per klus geldt een eigen bijdrage van €1,- per
kwartier die is bedoeld als vergoeding voor
reiskosten en/of kleine materialen. Overige
materialen die een vrijwilliger na overleg met
u aanschaft voor de klus, kunnen middels een
bon bij u worden gedeclareerd. U betaalt deze
rechtstreeks aan de vrijwilliger. Daarnaast
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worden voorrijkosten à €1,50 in rekening
gebracht.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor nadere informatie, om u aan te melden
als lid van de Klussendienst of voor het
maken van een afspraak kunt u van maandag
t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur contact
opnemen met Mieneke den Hartog, e-mail:
tdenhartog@hetnet.nl of telefonisch: 06 57 12

86 88. Bij de aanmelding worden uw gegevens
en uw klusvraag genoteerd. De coördinator
zal u vragen naar de reden waarom u gebruik
wilt maken van de Klussendienst en u
informeren over de verdere gang van zaken.
In overleg met u wordt afgesproken of er
gebruik wordt gemaakt van uw gereedschap
of van het gereedschap van de vrijwilliger.

AGENDA

woensdag 17/11 van 9:00-9:40 uur
woensdag 17/11 van 10:00-12:00 uur
donderdag 18/11 van 15:00-16:00 uur
vrijdag 19/11 van 9:30-11:00 uur
maandag 22/11 van 13:30-15:30 uur
dinsdag 23/11 van 10:00-12:00 uur
dinsdag 23/11 van 13:45-16:30 uur
dinsdag 23/11 van 14:00-15:00 uur
woensdag 24/11 van 9:00-9:40 uur
woensdag 24/11 van 10:00-12:00 uur
woensdag 24/11 van 14:00-16:00 uur
donderdag 25/11 van 10:00-11:30 uur
donderdag 25/11 van 10:00-14:00 uur
donderdag 25/11 van 15:00-16:00 uur
vrijdag 26/11 van 9:30-11:00 uur
maandag 29/11 van 9:15-11:30 uur
maandag 29/11 van 13:30-15:30 uur
dinsdag 30/11 van 10:00-11:30 uur
dinsdag 30/11 van 10:00-12:00 uur
dinsdag 30/11 van 10:00-12:00 uur
dinsdag 30/11 van 13:45-16:30 uur
dinsdag 30/11 van 14:00-15:00 uur
woensdag 01/12 van 9:00-9:40 uur
woensdag 01/12 van 10:00-12:00 uur
donderdag 02/12 van 15:00-16:00 uur
vrijdag 03/12 van 9:30-11:00 uur
vrijdag 03/12 van 14:00-16:00 uur

Bewegen voor ouderen (Achthoek)
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
Koersbal, dynamic tennis (Hokhorst)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Wandelclub (alleen bij droog weer; Hokhorst)
Buurtkamer (Bibliotheek Renswoude)
Kaartclub (Breehoek)
Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
Bewegen voor ouderen (Achthoek)
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
Sjoelen (Achthoek)
Info-ochtend Foto’s en dia’s digitaliseren (Breehoek)
High tea voor Mantelzorgers (Trefpunt Renswoude)
Koersbal, dynamic tennis (Hokhorst)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
Wandelclub (alleen bij droog weer; Hokhorst)
Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
Cultuurkring Weihnachtsoratorium
Buurtkamer Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
Kaartclub (Breehoek)
Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
Bewegen voor ouderen (Achthoek)
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
Koersbal, dynamic tennis (Hokhorst)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Repaircafé (Breehoek)
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WEER GENIETEN TIJDENS SAMEN GEZELLIG

STA JIJ DAGELIJKS OP MET RUG OF GEWRICHTSKLACHTEN?
En wil je hier 𝙫𝙫𝙤𝙤𝙤𝙤𝙧𝙧𝙜𝙜𝙤𝙤𝙚𝙚𝙙𝙙 𝙢𝙢𝙚𝙚𝙚𝙚 𝙖𝙖𝙛𝙛𝙧𝙧𝙚𝙚𝙠𝙠𝙚𝙚𝙣𝙣𝙚𝙚𝙣𝙣?
Maar durf je geen actie te ondernemen omdat je bang bent dat
door verkeerde begeleiding de klachten verder toe zullen nemen?

𝙒𝙒𝙞𝙞𝙟𝙟 𝙯𝙯𝙞𝙞𝙟𝙟𝙣𝙣 𝙖𝙖𝙡𝙡 𝙢𝙢𝙚𝙚𝙚𝙚𝙧𝙧 𝙙𝙙𝙖𝙖𝙣𝙣 10 𝙟𝙟𝙖𝙖𝙖𝙖𝙧𝙧 𝙜𝙜𝙚𝙚𝙨𝙨𝙥𝙥𝙚𝙚𝙘𝙘𝙞𝙞𝙖𝙖𝙡𝙡𝙞𝙞𝙨𝙨𝙚𝙚𝙚𝙚𝙧𝙧𝙙𝙙
𝙞𝙞𝙣𝙣 𝙝𝙝𝙚𝙚𝙩𝙩 𝙫𝙫𝙚𝙚𝙧𝙧𝙝𝙝𝙚𝙚𝙡𝙡𝙥𝙥𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙫𝙫𝙖𝙖𝙣𝙣 𝙧𝙧𝙪𝙪𝙜𝙜𝙠𝙠𝙡𝙡𝙖𝙖𝙘𝙘𝙝𝙝𝙩𝙩𝙚𝙚𝙣𝙣!
Met Bodytec trainen we met elektrische impulsen
waardoor we het lichaam zeer veilig kunnen trainen.
𝙒𝙒𝙒𝙒 𝙩𝙩𝙧𝙧𝙖𝙖𝙞𝙞𝙣𝙣𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙖𝙖𝙡𝙡𝙡𝙡𝙚𝙚 𝙨𝙨𝙥𝙥𝙞𝙞𝙚𝙚𝙧𝙧𝙚𝙚𝙣𝙣 (ook de dieperliggende spieren die moeilijk
te bereiken zijn) zonder het lichaam verder te belasten!
Met onze aanpak zijn wij er zeker van dat je met enkele weken
resultaat zult hebben...

𝙉𝙉𝙚𝙚𝙢𝙢𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙗𝙗𝙞𝙞𝙣𝙣𝙣𝙣𝙚𝙚𝙣𝙣 6 𝙬𝙬𝙚𝙚𝙠𝙠𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙟𝙟𝙚𝙚 𝙧𝙧𝙧𝙧𝙜𝙜𝙠𝙠𝙠𝙠𝙖𝙖𝙖𝙖𝙖𝙖𝙩𝙩𝙚𝙚𝙚𝙚 𝙣𝙣𝙞𝙞𝙚𝙚𝙚𝙚 𝙙𝙙𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙞𝙞𝙨𝙨𝙨𝙨𝙨𝙨 𝙖𝙖𝙖𝙖 ?
𝘿𝘿𝙖𝙖𝙣𝙣 𝙣𝙣𝙚𝙚𝙢𝙢𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙬𝙬𝙞𝙞𝙟𝙟 ALLE 𝙩𝙩𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙣𝙣𝙞𝙞𝙣𝙣𝙜𝙜𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙫𝙫𝙤𝙤𝙤𝙤𝙧𝙧 𝙤𝙤𝙣𝙣𝙯𝙯𝙚𝙚 rekening!
Schrijf je via onderstaande link in voor een proefles en ervaar zelf
hoe het is om te trainen met Bodytec onder persoonlijke begeleiding...

06-48372995
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RENSWOUDE

info@vspt.nl

Lekker gezellig met elkaar samen eten en dan
ook met elkaar van gedachten wisselen en
praten over van alles en nog wat, dat was er
een hele poos niet van gekomen..
Maar gelukkig, hen kon weer en dus was
er weer Samen Gezellig. Dit keer niet in de
bibliotheek aan de Van Reedeweg maar in de
fraaie, gezellig en sfeervol ingerichte zaal van
Smaakidee aan de Barneveldsestraat waar
Harold Engelen de scepter zwaait.
De belangstelling voor deze Samen Gezellig
maaltijd met aansluitend, ter afsluiting, een
bingo, was groot. Kon men normaliter in de
bibliotheek tussen de 45 en 55 personen
ontvangen, nu waren er maar liefst 70
personen die zich voor dit etentje hadden
aangemeld.
Rond 17.00 uur werden de deelnemers
aan deze Samen Gezellig ontvangen en
in de sfeervol verlichte, vorig jaar geheel
verbouwde, zaal was het gezellig toeven en
troffen al direct diverse bekenden elkaar
en konden meteen gesprekjes worden
aangeknoopt.
Er terwijl er al zo lekker gezellig gepraat
werd over van alles en nog wat was het in de
keuken van Harold en Lisette een drukte van
belang want daar werd al hard gewerkt aan
de maaltijd voor de gasten.
Ook nu weer een groep vrijwilligers die
als serveersters dienst deed. De heerlijke
maaltijd werd gestart met een lekker stuk
eigen gemaakt tomaten stokbrood, een
specialiteit van het huis. Aansluitend was
er een smaakvol stukje varkenshaas met
een pepersausje, waren er diverse groeten,
aardappeltjes en frites en was er ter afsluiting
van de heerlijke maaltijd een dessert waarin

in karamel en peer duidelijk te proeven waren.
Ja, we hebben heerlijk gegeten vertelde één
van de aanwezige dames. We waren blij dat
de mogelijkheid er weer was want samen
met elkaar iets eten is best gezellig. Je
ontmoet mensen, spreekt ze en dat hebben
we toch een heel tijdje moeten missen. Dat
was wel jammer want Samen Gezellig in de
bibliotheek was ook steeds een leuk, prettig
moment.
Jannie Nieboer namens de organisatie:
“Ja, iedereen was zeer tevreden. Echt een
geslaagde, leuke avond”.
Na afloop van de maaltijd was er ook nog tijd
voor een kopje koffie en kon men nog gezellig
bingospelen, een activiteit die georganiseerd
werd door de Oranje Vereniging Renswoude.
Achter het bingoapparaat Diana Bos en Theo
Bos. Er werden drie rondjes gespeeld met
iedere keer drie prijzen. De prijzen werden
beschikbaar gesteld door Supermarkt Coöp.,
Slagerij Wout van Veen en Bakkerij Van
Voorthuizen.
Samen Gezellig en de bingo was een
gezamenlijke activiteit van SWO en de Oranje
Vereniging Renswoude.

ONS GENOEGEN VERKOOPT SPECULAAS
EN KRUIDNOTEN
Leden
van
harmonievereniging
Ons
Genoegen
in
Renswoude
verkopen
donderdag 18 en vrijdag 19 november
speculaas en kruidnoten. De verkopers
komen huis-aan-huis langs om de
speculaasbrokken en kruidnootjes aan
de man te brengen. Op donderdag- en
vrijdagavond wordt er verkocht binnen de
bebouwde kom. Een pak speculaasbrokken
of kruidnoten kost € 2,50, drie pakken
kosten € 6,50. De opbrengst is bestemd
voor de organisatie van concerten.
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VAN EN IN DE BIEB!
I.v.m. de voorschriften is een mondkapje weer
verplicht in de Bibliotheek, voor iedereen
vanaf 13 jaar. Het mondkapje mag af als je zit;
houd daarbij voldoende afstand van andere
bezoekers. Verder houdt de bibliotheek zich
aan alle Corona-maatregelen.
Het is nog steeds mogelijk een zg.
Verassingspakket te bestellen als u
bibliotheeklid bent. Speciaal hiervoor stellen
medewerkers van de Bibliotheek Z-O-U-T
verrassingspakketten samen. In elk pakket
zitten vijf tot tien boeken, binnen een bepaald
genre. Het pakket kan op de gekozen vestiging
opgehaald worden tijdens openingsuren.
Kijkt u hiervoor op onze website.
LEZINGEN IN HET NAJAAR

Noteert u de volgende lezingen in het kader
van de ‘Zoute Inval’ in uw agenda?

NEDERLAND LEEST: EÉN BOEK, DUIZEND GESPREKKEN

Een goed boek brengt gesprekken op gang
en verbindt lezers met elkaar. In november
leest heel Nederland daarom één boek.
De wandelaar door Adriaan van dis. Lezers
krijgen dit boek cadeau van de bibliotheek,
het centrum voor ontmoeting en gesprek.
Het afgelopen jaar was voor veel mensen een
periode waarin het leven zich voornamelijk
tussen vier muren afspeelde. Onder andere
om te laten zien dat reizen niet altijd
fysiek hoeft te gebeuren is het thema van
Nederland Leest 2021: Over de grens. Met
een boek reis je in een mum van tijd van
Jakarta naar New York en ben je maar een
paar bladzijden verwijderd van 1924. Ook kun
je met een boek je eigen grenzen verleggen
en je wereld vergroten met nieuwe ervaringen
en verhalen.
U kunt het boek van Adriaan van Dis komen
afhalen in de bibliotheek zolang de voorraad
strekt. En onder het motto één boek, duizend
gesprekken organiseert de bibliotheek in
Renswoude samen met de Leeskring van
Passage een Open Leeskring.
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WOENSDAGOCHTEND 8 DECEMBER
DE STICHTSE LUSTWARANDE IN FOTO’S EN VERHALEN

Door Vincent van Poortvliet. “De Stichtse
Lustwarande” werd de verzamelnaam voor
de vele buitenhuizen en kastelen op de
zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug, veelal
gebouwd in de 19e eeuw en omringd door
fraaie landschapsparken. Vincent gaat ons
er van alles over laten zien en vertelt erover.
Meldt u zich hiervoor aan in de bieb of via
renswoude@bibliotheekzout.nl.
We beginnen om 10.00 u.
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 dinsdagmiddag 30 november en 21
december om 14.00 u. Geef u z.s.m. op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl. Alleen dan
kunt u mee.
PUZZELBIBLIOTHEEK

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, zodra 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 14.00
en 15.30 uur. Meedoen kost u 1 euro voor
koffie/thee.
In de bibliotheek kunt u een formulier krijgen
om uw QR-code op papier aan te vragen.
ADRES:

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

De bibliotheek leent legpuzzels uit. Dit
MAANDAGAVOND 22 NOVEMBER
OPEN LEESKRING TIJDENS NEDERLAND LEEST.

Wilt u zelf eens ervaren hoe het is om lid te
zijn van een leeskring? Dat kan tijdens de
landelijke actie Nederland leest. Dit jaar
deelt de bibliotheek het boek De wandelaar
door Adriaan van Dis uit. Voor 1 keer mogen
niet-leden van Passage mee doen met de
leeskring van Passage. Lijkt het u ook leuk?
Geef u dan op in de bibliotheek of via email:
renswoude@bibliotheekzout.nl. Dat kunt u
doen wanneer het boekje De Wandelaar komt
afhalen, want dat moet u voor de bijeenkomst
gelezen hebben.
Het kost € 1,- voor koffie/thee en vanaf half 8
staat de koffie klaar, we starten om 20.00 u.
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U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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de heraut

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

de heraut

Boek 700 jaar Renswoude.
Heeft u nog plaatjes nodig? Vraag mij maar ,ik heb
nog voorraad.
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5 Renswoude
Tel. 618244
Te koop: In zéér goede staat witte i-Phone 6 plus,
zonder krassen enz. Batterijconditie 88%
Inclusief 3 hoesjes, type bookcase
Prijs €100,00
Info 06-22334624
Sponsorloop Spieren voor Spieren:
Op 21 november doe ik mee met een sponsorloop
voor Stichting Spieren voor Spieren. Dit houd in dat
ik de trappen in het stadion van PSV ga beklimmen.
Hiervoor ben ik opzoek naar donateurs.
Doneren kan (tot 5 december) via:
www.trapvoortrap.com/actie/karina-donkersteeg
Alvast bedankt. Groetjes, Karina Donkersteeg

Sinterklaas geeft korting
Sinterklaas heeft door de vertraagde aanvoer van
overzeese cadeaus de hand weten te leggen op
een aantal Boerderijenboeken. Hij biedt deze te
koop aan voor € 30,- per stuk en geeft dus € 20,korting op de jubileumprijs van € 50,-, zolang de
voorraad strekt.
Stuur een mailtje naar redactie@oudrenswoude.nl
en het boek wordt tegen contante betaling binnen
Renswoude gratis thuis bezorgd (niet via de
schoorsteen, maar gewoon aan de deur).

SNEL AANNEMERS V.O.F.

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

Sinterklaas: heb je al een muziekinstrument op je
* RENOVATIE
verlanglijst staan! Kies je voor gitaar, piano ,viool,
dwarsfluit of zang. En meld je aan voor les bij
* ONDERHOUD
Muziekschool Renswoude. Contact: 06-30061560
Jeanette of 06- 42838117 Marno

Wat extra licht
tijdens op donkere
dagen?
Diverse Ledbouwlampen op
voorraad!

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag)
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL 

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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De bibliotheek zou graag een exemplaar van het
Gespecialiseerd
Coopboek renswoude
700 jaar willen in:
hebben.
Het zal dan niet worden uitgeleend, maar kan ter
* gelezen.
NIEUWBOUW
plaatse worden
Wie kan ons helpen?
Esther vd Brink Bibliotheek en Trefpunt Renswoude

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

16-12-20 09:56

UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 25 NOVEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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ACTIE

ACTIE

ACTIE

6
MA X NT
PER KLA

Douwe Egberts aroma
rood of décafé
snelfiltermaling, bonen of koffiepads
2 pakken à 500 gram of zakken à 54 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS
11.90
13.78

7.

99

Mandarijnen

Alle g’woon rijst
2 pakken à 275-1000 gram
combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
G
1 +1

1.50

0.

4.98

2.

49

2 STUKS

5.78
7.98

5.49
Coop
verse sappen
of smoothies

pak 1000 ml

1.
1.99

0.99
Maaslander
gesneden kaas
2 pakjes à 200 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
5.70
6.18

3.

49

2.49

combineren mogelijk

Melkunie vla

29

4.98

Verse worst grof/fijn pak 500 gram
Rundergehaktballetje pak 360 gram
Gerookte zalmblokjes pak 100 gram
Gebraden hamburgers pak 4 stuks
Kiphaasjes pak 300 gram

2 netten à 1 kilo

IS
1 +1 GRAT

_

75 _

fles 500 ml

1.
2.45
99

1.69

Coop
desem baguettes
2 stuks,
combineren mogelijk

IS*
T
A
R
G
1
+
1
1.58

0.

_

79 _

1.78

0.89

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 15 november t/m 21 november 2021. Week 46. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

