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&IVIMOFEEVLIMHKIQIIRXI
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-RZIVFERHQIXHIGSVSREQEEXVIKIPIRMWHI
XQ 0IKIVHIW,IMPW
FIVIMOFEEVLIMHZERHIKIQIIRXIEERKITEWX
*SRHWIR[IVZMRK
IR[IVOIRSR^IQIHI[IVOIVW^SZIIPQSKIPMNO
/MNOZSSVQIIVMRJSVQEXMIST[[[VIRW[SYHIRP
ZERYMXLYMW

;IHSIRSRWFIWXHIHMIRWXZIVPIRMRK^SKSIHQSKIPMNOHSSVXIPEXIRKEER9OYRXSRWSTHI
ZSPKIRHIQERMIVIRFIVIMOIR

&YVKIV^EOIR
(IEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWFITIVOXSTIRIR[IVOXEPPIIRSTEJWTVEEO,IXQEOIRZERIIR
EJWTVEEOOYRXYFMNZSSVOIYVZMESR^I[IFWMXIHSIRSJXIPIJSRMWGLXYWWIRIRYYVZME

/SQRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMWEPWYKIIREJWTVEEOLIFXKIQEEOX,SI[IPIVQIHI[IVOIVW
EER[I^MKOYRRIR^MNRQSKIR^MNEPPIIRSTEJWTVEEO[IVOIRSQLIXEERXEPGSRXEGXQSQIRXIR
^SZIIPQSKIPMNOXIFITIVOIR;MNZVEKIRY[FIKVMTLMIVZSSV
;MWXYHEXYFITEEPHI^EOIRSSOXLYMWZMEHIGSQTYXIVOYRXVIKIPIR#>SOYRXYZME
[[[VIRW[SYHIRPIIRZIVLYM^MRKSRPMRIHSSVKIZIRIRIIRYMXXVIOWIPHMKMXEEPEERZVEKIR;I
ZVEKIRYSQLMIV^SZIIPQSKIPMNOKIFVYMOZERXIQEOIR^SHEXYRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMW
LSIJXXIOSQIR
(SVTWXIEQ
,IX(SVTWXIEQMWXIPIJSRMWGLSJTIVQEMPFIVIMOFEEVZME
HSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP(IQEMP[SVHXHEKIPMNOWKIPI^IRIRY[SVHXHER^SWRIPQSKIPMNO
XIVYKKIFIPH ^MIFIVMGLXZIVHIVSTZSSVQIIVMRJSVQEXMISZIVLIX(SVTWXIEQ 
;SRMRKFIHVMNJ
%PPIIRWTSIHIMWIRHIVITEVEXMIZIV^SIOIROYRRIRXIPIJSRMWGL[SVHIRHSSVKIKIZIR%PPISZIVMKI
VITEVEXMIZIV^SIOIROYRXYHSSVKIZIRZMEHIKIQIIRXIPMNOI[IFWMXI
[[[VIRW[SYHIRPVITEVEXMI:SSVZVEKIRSZIVLYYVFIXEPMRKIRSJGSRXVEGXIROYRXYGSRXEGX
STRIQIRZMELYYV$VIRW[SYHIRP
7XSVMRKWHMIRWXKIQIIRXI
&MN^IIVHVMRKIRHITVSFPIQIRSTLIXKIFMIHZERHISTIRFEVIVYMQXIMWHIWXSVMRKWHMIRWXZER
HIKIQIIRXIFYMXIROERXSSVYVIRXIFIVIMOIRZME
(MKMXEEPZIVKEHIVIRKIHYVIRHIHIGSVSREGVMWMW
(IZIVKEHIVMRKIROYRRIRZMELXXTWVIRW[SYHIVEEHWMRJSVQEXMIRPPMZIKIZSPKH[SVHIR^S[IP
FIIPHEPWKIPYMH&MNGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKIR[EVIR[MNLIXKI[IRHHEXMRMXMEXMIJRIQIVWSJ
ERHIVIFIXVSOOIRIRSJFIPERKLIFFIRHIRFMNZIVKEHIVTYRXIROSRHIREERWGLYMZIR(EXMWRY
YMXIVEEVHRMIXLIXKIZEP;MN^YPPIR^SZIIPQSKIPMNOHIFIXVSOOIRIRTIVWSSRPMNOFIREHIVIRSQ
LYRVIEGXMIWGLVMJXIPMNOMRXIPEXIRWXYVIR-RHMIRYRMIXFIREHIVHFIRXQEEVY[MPXXSGL
QIITVEXIRHEROYRXY^MGLQIPHIRFMNHIKVMJJMIVHILIIV1,8.ERWIRZME
QNERWIR$VIRW[SYHIRP
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6IRW[SYHIHIGIQFIV

)IROMPPI[MRXIVSJIIRLEVXZIV[EVQIRHNEEVKIXMNHI#
%JKIPSTIR[IIO[EWMOMRLIXKVIRWKIFMIHXYWWIR
>[MXWIVPERHIR-XEPMʦ)ZIRLIIVPMNOMRHI%PTIRWEQIR
QIXQMNRPMIJ3SOHI>[MXWIVWIR-XEPMERIRLIFFIRXI
HIEPIRQIXHI'SZMHTERHIQMI,IXZEPXQMNSTHEX
QIRWIRHEEVIIRWXYOKIHMWGMTPMRIIVHIVSQKEERQIXHI
QEEXVIKIPIR1IRWIRWTVIOIRIPOEEVEERQSRHOETNIW
PMNOIRXIFILSVIRXSXHIWXERHEEVHOPIHMRKYMXVYWXMRKIRST
QIIVHIVIQSQIRXIRTIVHEK[SVHIR[IKIGSRXVSPIIVH
ST56IR-(9MXHIKIWTVIOOIR MR(YMXW*VERW)RKIPWIR
QIXKIFEVIR FIKVMNTMOHEXIVZIIPQMRHIVHMWGYWWMIMW
SZIVLIXRYXIRHIRSSH^EEOZERHIQEEXVIKIPIRIRIVMW
ZIIPFIVYWXMRKHEXHMXRYIIRQEEPRSHMKMWSQHI[MROIPW
LSVIGEWGLSPIRIRIGSRSQMISTIRXILSYHIR3ZIVMKIRW
^MNRHIFSIXIWRMIXQMWWIPMNOIRPEXIRHILERHLEZIVWHEEV
SSOKIIRVYMQXIZSSVIRMKTEVHSR

)IRQEEPSTHIXIVYK[IKREEV2IHIVPERHFIKVMNTMOHEXHIFIWQIXXMRKIRHYWHERMK
STPSTIRHEXIVEPPIVIHIRMWZSSVFI^SVKHLIMHHEXHI^SVKMR^MIOIRLYM^IRSZIVFIPEWX
VEEOX(ITIVWGSRJIVIRXMIMWIIR[IIOIIVHIVHEREERKIOSRHMKHIRMOZSIPIRSVQHI
FILSIJXISQIIR[IRWIRPMNWXNIMRXIHMIRIR;IPOIQEEXVIKIPIRSSOSTKIPIKH[SVHIR
^IQSIXIR[EXQMNFIXVIJXHYMHIPMNOYMXPIKFEEVLERHLEEJFEEVZIVFMRHIRHIRIJJIGXMIJ
^MNR-RHEXKIZEPOERMOIVEPWFYVKIQIIWXIVSSOIGLXSZIVXYMKIRHQIIEERHIWPEK

;IPIZIRRYFMNRENEEVQIXQEEXVIKIPIRSQHI^ITERHIQMIXIFIWXVMNHIRIRHEXHSIX
MIXWQIXSRW)RQIXSR^IWEQIRPIZMRK2EXYYVPMNOOYRNINSY[QIRMRKKIZIRSZIVHI
FITIVOMRKIRIRZIVERX[SSVHIPMNOIFI[MRHWPMIHIREPW1EVO6YXXIIR,YKSHI.SRKIZSSV
KIOZIVOPEVIRIRREEVEPPIVPIMHMRKIRZIV[MN^IRHMINIRMIXPSKMWGLZMRHX)IRSZIVLIMHOER
QIXHIFIWXIFIHSIPMRKIRZIPIQEEXVIKIPIRSTPIKKIRQEEV^SPERKEPWQIRWIRRMIX^IPJ
ZIVERX[SSVHIPMNOLIMHRIQIRIR^MGLZIVERX[SSVHEERTEWWIROSQXIVRMIXWZERXIVIGLX
;EXLIFFIR[I^IPJKIHEERSQFIWQIXXMRKIRXIZSSVOSQIR#3JKEER[IIVRSKWXIIHW
ZERYMXHEXLIX[IPQIIZEPX#

-OZVIIWHEXSRWRSKIIROMPPI[MRXIVWXEEXXI[EGLXIR(IQSRWXVEXMIW[SVHIR
EERKIKVITIRSQIVSTPSWXIVIPPIRXISRX[VMGLXIRIRHEXLIIJX[IVOIPMNORMIXWQIIVXI
QEOIRQIXLIXVIGLXSTZVMNLIMHZERQIRMRKWYMXMRK(EXMWIVK3SO^MIMOZIIPEOIPMKI
STQIVOMRKIRSTMRXIVRIXSRHIVFIVMGLXNIWZERQIRWIRHMIHIQEEXVIKIPIRHIPIRIR
STVSITIRSQXSGLXISZIV[IKIRSQXIPEXIRZEGGMRIVIR(IPSRXNIW^MNRRSKOSVXIVIRHI
FIWGLEZMRKMWWSQWZIVXI^SIOIR

)R#0YGLXLIXST#
7XSTQIXKEPWTYKIR
7XSTQIXHMISRKIRYERGIIVHIIRO[IXWIRHIOVIXIR
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de heraut

de heraut

(IRORE
>SIONIMRJSVQEXMI#
'LIGOHIFVSRRIR
%PWNI[EXVSITXSJWGLVMNJX^SVKHERHEXLIXSZIVIIROSQXQIXJIMXIRIRFVIRKLIXIIR
FIIXNIFIWGLEEJH8SSRVIWTIGXZSSVIPOEEV
(VEEKNSY[WXIIRXNIFMNEERIIRTVIXXMKIVISQKIZMRK

)R[EXFIXVIJXHIZIPIFIWQIXXMRKIRIRSR^IPEKIZEGGMREXMIKVEEH
[IPOIVSPRIIQNMNHEEVMRSTNI#
;IPOIOIY^IWQEEONMN#
;IPOIGSRWIUYIRXMIWLSVIRFMNNSY[OIY^I#
&IRNIFIVIMHHMIGSRWIUYIRXMIWSRHIVSKIRXI^MIR#
,SIKENMNSQQIXHISTKIPIKHIQEEXVIKIPIR#

)IRSZIVLIMHMWIVSQVERHZSSV[EEVHIRXIWGLITTIRZSSVLIX[IP^MNRZERQIRWIR(I^I
'SZMHTERHIQMIZVEEKXSTHMXQSQIRXI\XVEMRKVMNTIRHSSVHISZIVLIMHSQXI
ZSSVOSQIRHEXHI^MIOIRLYM^IRRSKZIVHIVSZIVFIPEWXVEOIR
,IXMWRYEERSRWEPPIRSQXIFIWIJJIRHEX[IIIRZIVERX[SSVHIPMNOLIMHLIFFIRZSSV
SRW^IPJIRIPOEEV
0EXIR[IKSIHZSSVIPOEEV^SVKIRIRSQ^MIRREEVIPOEEV0EEXNILEVXWTVIOIR
(EXQEEOXLIXZIVWGLMPXYWWIRIIROMPPI[MRXIVIRIIRLEVXZIV[EVQIRHNEEVKIXMNHI


4IXVE(SSVRIRFEPY[FYVKIQIIWXIV


(EKZERHI3RHIVRIQIV
3TRSZIQFIVNSRKWXPIHIRLIIJX[IXLSYHIV1EVMIOI8IYRMWWIRIIREERXEP
SRHIVRIQIVWKIXVEOXIIVHSTFPSIQIR(MX
ZER[IKIHI(EKZERHI3RHIVRIQIVIIR
XVEHMXMSRIPIHEKMRKIWXIPHHSSVLIX1/&
2IHIVPERH
(MXNEEVLEHLIXGSPPIKIFIWPSXIRIIREERXEP
SRHIVRIQIVWXIOMI^IRHMIZIIPZSSVSRWHSVT
LIFFIRFIXIOIRXSTQEEXWGLETTIPMNOZPEO&IVX
ZER:SSVXLYM^IR .SST:SSVXLYM^IR*MIXWIR 
ZER[IKI^MNRKVSXIFIXVSOOIRLIMHFMNHIZVMN[MPPMKI
FVERH[IIV/EVIPIR1EVXMRI 'EQTMRKHI0YGLX 
HSSVHEX^MNMIHIVIOIIVLIXHSVTKSIHSTHIOEEVX
[IXIRXI^IXXIR3SOMWLIXLIIPFMN^SRHIVHEX
'IIWIR'SVMRI&SSR^EEMNIV 'IIW&SSR^EEMNIV
&: EPXMNH[IIVOPEEVWXEERZSSV[EXZSSVEGXMZMXIMXIRHERSSOHMIMR6IRW[SYHI
TPEEXWZMRHIR>SLIFFIR^MNSRPERKWQIXWTSIHIIRZVEGLX[EKIRKIVIKIPHSQSRW
7MRXIVOPEEWJIIWXZIMPMKHSSVKERKXIPEXIRZMRHIR
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:IVKEHIVMRKKIQIIRXIVEEHHIGIQFIV
3THMRWHEKHIGIQFIVEWZIVKEHIVXHIVEEH(I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRKZERKXEER
SQYYVIROER^SEPWLMIVFSZIRKIQIPHHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIR(IEKIRHE^MIX
IVEPWZSPKXYMX

 3TIRMRK
 :EWXWXIPPMRKEKIRHE
 7TVIIOVIGLXFYVKIVWVSRHZVEEKVEEHWPIHIR
 :EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRIRFIWPYMXIRPMNWXIRZERHISTIRFEVIZIVKEHIVMRKIRST
SOXSFIVIRRSZIQFIV
 -RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR

,EQIVWXYOOIR
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI2ENEEVWVETTSVXEKI
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI:IVSVHIRMRKSTHILIJJMRKIRMRZSVHIVMRKZER
XSIVMWXIRFIPEWXMRK
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI:IVSVHIRMRKSTHILIJJMRKIRMRZSVHIVMRKZER
VMSSPVIGLX
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI:IVSVHIRMRKEJZEPWXSJJIRLIJJMRKIR
VIMRMKMRKWVIGLX
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI:IVSVHIRMRKSTHILIJJMRKIRMRZSVHIVMRKZER
TVIGEVMSFIPEWXMRK
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI:IVSVHIRMRKSTHILIJJMRKIRMRZSVHIVMRKZER
PIKIW
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI:IVSVHIRMRKSTHILIJJMRKIRMRZSVHIVMRKZER
FIKVEEJVIGLXIR
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI*MRERGMʦPIFILIIVWZIVSVHIRMRK
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI6IKMSZMWMI.IYKHLYPT6IKMS*SSHZEPPI]
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERLIX;SSR[EKIRFIPIMH
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERLIX:IVLYYVFIPIMH[SSR[EKIRWXERHTPEEXWIR


(IFEXWXYOOIR
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI:IVSVHIRMRK3RVSIVIRHI>EEO&IPEWXMRK
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHIMRZIWXIVMRKWOVIHMIXIR3TIRFEVI6YMQXI
TPER-&36 
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI^MIRW[MN^I/EHIVRSXE3QKIZMRKWHMIRWX
VIKMS9XVIGLX 3HV9 

 7PYMXMRK
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de heraut


6EEHWGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKIRHIGIQFIV
(IGSRGITXEKIRHE’WZSSVHIOSQIRHIVEEHWGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKIRZERIR
HIGIQFIVEW^MNRHSSVHIEKIRHEGSQQMWWMIRSKRMIXZEWXKIWXIPH3QHEXIVKIIR
,IVEYXQIIVYMXOSQXZʭʭVHMIZIVKEHIVMRK[SVHXYZIV^SGLXHI[IFWMXIZERHI
KIQIIRXIMRHIKEXIRXILSYHIRZSSVFIVMGLXKIZMRKSZIVLIXHSSVKEERZERHI^I
ZIVKEHIVMRKIRʤRSZIVHIEKIRHETYRXIR



+I^EQIRPMNOIZMIVMRK:IXIVERIRHEKZSSV6IRW[SYHI;SYHIRFIVKIR
7GLIVTIR^IIP
:VMNHEKRSZIQFIV
[EVIRZIXIVERIRYMX
6IRW[SYHI
;SYHIRFIVKIR
7GLIVTIR^IIPXIKEWX
MRVIWXEYVERXHI
+VIFFIPSYRKIMR
6IRW[SYHIZSSVHI
NEEVPMNOWI
ZIXIVERIRFMNIIROSQWX
ZERHIHVMI
KIQIIRXIR

(ISVKERMWEXMI[EWHMX
NEEVMRLERHIRZERHI
KIQIIRXI
6IRW[SYHIIV[IVH
IIRQSSMTVSKVEQQE
EERKIFSHIR2ELIXSTIRMRKW[SSVHZERFYVKIQIIWXIV4IXVE(SSVRIRFEPZER
6IRW[SYHIZIVXIPHIZIXIVEER1MGLEIPHI2MNWSZIVLIXMRMXMEXMIJ‘:IXIVEERMRHIOPEW’
3SO[EWIVHIQSKIPMNOLIMHZSSVIIRVSRHPIMHMRKHSSVLIX+VIFFIPMRMI
&I^SIOIVWGIRXVYQ2EEWXLIXSRXQSIXIRZERIPOEEVOSRMIHIV^MNRSJLEEVIMKIRZIVLEEP
HIPIRSTHI^IFMN^SRHIVIPSGEXMIZERLIXZSSVQEPMKI*SVXEERHI&YYVWXIIK

7TIGMEEPZSSVHI^IFMNIIROSQWXLIFFIRHIHVMIKIQIIRXIRIIRZIXIVERIRQYRXQIXHI
logo’s ZERHIHVMIKIQIIRXIRPEXIRQEOIREPWFPMNOZER[EEVHIVMRKZSSVHIZIXIVERIR
%PPIZIXIVERIR[IVHIRLMIVQIIdoor ‘hun’ burgemeester verrast. Meneer Wuck WIRMSV
OVIIKEPWIIVWXI6IRW[SYHWIZIXIVEERHIQYRXSZIVLERHMKHHSSVFYVKIQIIWXIV
(SSVRIRFEP

2EHMXKIWPEEKHIIZIRIQIRXOMNOIR[IYMXREEVHIFMNIIROSQWXZSPKIRHNEEVHMIMR
;SYHIRFIVKSJ7GLIVTIR^IIP[SVHXKILSYHIR
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:IVOIIVWFIWPYMXPEEHTEEP7TSVXTEVOPEER
,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWLIIJXFIWPSXIRX[IITEVOIIVTPEEXWIREER
HI7TSVXTEVOPEERXIVIWIVZIVIREPWPEEHTYRXZSSVIPIOXVMWGLIZSIVXYMKIR%ERPIMHMRKMW
IIREERZVEEKYMXHISQKIZMRKZERHI7TSVXTEVOPEER&IWPSXIRMWSQEERHEXZIV^SIOXI
ZSPHSIRZMEIIRSTIRFEEVPEEHTYRXSTIIRGIRXVEPITPIOMRHI[MNO3THI^IQERMIV
OYRRIRXSIOSQWXMKIIPIOXVMWGLIVMNHIVWYMXHI[MNOSSOKIFVYMOQEOIRZERHI^I
STIRFEVIPEEHTEEP
(IPEEHTEEP[SVHXKIVIEPMWIIVHMRHITEVOIIVOSJJIVEERHI7TSVXTEVOPEERXIVLSSKXIZER
RYQQIV,IXFIWPYMXXVIIHXMR[IVOMRK^SHVEHITEVOIIVFSVHIR ) QIXIIR
SRHIVFSVHQIt daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen” zijn geplaatst.

+IRSIQHZIVOIIVWFIWPYMXPMKXZEREJLIHIRKIHYVIRHI^IW[IOIRHMKMXEEPXIVMR^EKI:ME
SRHIVWXEERHIGSRXEGXKIKIZIRWMWLIXHSGYQIRXSTZVEEKFEEV8SX^IW[IOIRRE
FIOIRHQEOMRKZERHMXFIWPYMXOYRRIRFIPERKLIFFIRHIRLMIVXIKIRFI^[EEVMRHMIRIR
HSSVLIXMRHMIRIRZERIIRWGLVMJXIPMNOIRKIQSXMZIIVHFI^[EEVWGLVMJXFMNLIXGSPPIKIZER
FYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW 4SWXFYW>06IRW[SYHI 

;ERRIIVYFI^[EEVLIIJXMRKIHMIRHIRIVWTVEOIMWZERWTSIHIMWIRHFIPERKOYRXYIIR
ZIV^SIOSQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMRHMIRIRFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI
6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERHEJHIPMRK&IWXYYVWVIGLX4SWXFYW(%9XVIGLX

:SSVZVEKIRSJQIIVMRJSVQEXMI1[-&VIQIVFIVIMOFEEVZMEIRSJ
MFVIQIV$VIRW[SYHIRP 



%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 6IGXMJMGEXMI–/EWXERNIPEERMTZEkappen van een goudiep; activiteit ‘kappen’
MRKIHMIRHSTSOXSFIV 
 6IGXMJMGEXMI–+VSSX3ZIVIIQMTZ(I,SSKI,SIOVIEPMWIVIRZERIIR
OERXSSVVYMQXISTFIWXEEnde bebouwing; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 8
RSZIQFIV 
 7GLSPIOWXIV[IMHIEERTEWWIRZERHISTVMXXFZIPIOXVMWGL I PEEHTEEPPEHIR
activiteit ‘aanpassen uitweg’ (ingediend op 20 november 2021);
 &EVRIZIPHWIWXVEEXREFMNEERPIKKIRZERIIRFSSQKEEVHMGQEKVSJSVIWXV]
activiteit ‘aanleggen’ (ingediend op 22 november 2021)

&SZIRWXEERHIEERZVEKIR^MNRMRKIHMIRHIR[SVHIRFISSVHIIPH>SHVELMIVIIRFIWPYMX
STMWKIRSQIR[SVHXHMXKITYFPMGIIVHMRHI,IVEYXIROERLMIVXIKIRFI^[EEV[SVHIR
MRKIHMIRH(EXMWSTHMXQSQIRXHYWRSKRMIXQSKIPMNO(I^ITYFPMGEXMIHMIRXHEEVSQ
YMXWPYMXIRHSQYXIMRJSVQIVIRHEXIVIIREERZVEEKMWMRKIHMIRHIRHEXIVFMRRIRIROIPI
[IOIRSJQEERHIRIIRFIWPYMXSZIV[SVHXKIRSQIRIRFIOIRHKIQEEOX3QIIR
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de heraut
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EERZVEEKMRXI^MIROYRXYIIREJWTVEEOQEOIRQIXHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP
(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI
6EEHTPIIK[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP

:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 &IIO[IMHIFSY[IRZERIIRRMIY[FSY[[SRing; activiteit ‘bouwen’ (verzonden
STRSZIQFIV 
 &EVRIZIPHWIWXVEEXvervangen kozijnen en gevelbekleding; activiteit ‘bouwen’
ZIV^SRHIRSTRSZIQFIV 
 3YHI,SPPI[IKkappen van een berkenboom; activiteit ‘kappen’ (verzonden op
RSZIQFIV 
 /EWXERNIPEERkappen van een goudiep; activiteit ‘kappen’ (verzonden op 19
RSZIQFIV 
 9FFIWGLSXIV[IKFTPEEXWIRZERX[IIHEOOETIPPIRIRKIZIP[MN^MKIREGXMZMXIMX
‘bouwen’ (verzonden op 24 november 2021);
 6IMKIV[IMHITPEEXWIRZERtwee dakkapellen; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 24
RSZIQFIV 

+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%PWYFI^[EEVLIIJXMRKIHMIRHIRIVMWWTVEOIZER
WTSIHIMWIRHFIPERKOYRXYIIRZIV^SIOSQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMRHMIRIRFMNHI
ZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERH %JHIPMRK&IWXYYVWVIGLX
4SWXFYW(%9XVIGLX ;ERRIIVIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWEERKIZVEEKH
XVIIHXHIZIVKYRRMRKTEWMR[IVOMRKREHEXLMIVSZIVIIRFIWPMWWMRKMWKIRSQIR

6EEHTPIIKSSO[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTZMESJ
SQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
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:IVPIIRHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIZIVKYRRMRKMW
ZIVPIIRH
▪ 7XERHTPEEXWZIVKYRRMRKZSSVLIXZIVOSTIRZEROIVWXWXSPPIRSTIRHIGIQFIV
EERKIZVEEKHHSSV'SQQMWWMI,SSJH,EVXIR,ERHIRZERHI,IVZSVQHI
+IQIIRXI6IRW[SYHI ZIV^SRHIRSTRSZIQFIV 

:SSVQIIVMRJSVQEXMI1[78WERKZMESJWXWERK$VIRW[SYHIRP




-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI




4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIEERZVEKIR^MNR
MRKIHMIRH
▪ %EROSRHMKMRKWFSVHIRTPEEXWMRKWZIVKYRRMRKXIVEEROSRHMKMRKZER63'%STIR
HEKZERXQNERYEVMEERKIZVEEKHHSSV6SFMR&IWX3YXHSSV1IHME&:
SRXZERKIRSTRSZIQFIV 
▪ 7XERHTPEEXWZIVKYRRMRKZSSVLIXZIVOSTIRZERFVSSHOSIOIRFEROIXIPOI
HSRHIVHEKSGLXIRHSTHI[IIOQEVOXZEREJNERYEVMEERKIZVEEKHHSSV:3*
% ,ZERHI4SP SRXZERKIRSTRSZIQFIV 
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRKZSSVLIXSVKERMWIVIRZERIIRQSXSVWLS[ 4EEW4EVX] ST
LIXTIVGIIP(I,SSKI,SIOSTETVMPEERKIZVEEKHHSSVBiker’s Best
SRXZERKIRSTRSZIQFIV
▪ 3RXLIJJMRKEVX%PGSLSP[IXZSSVLIXWGLIROIRZER^[EOEPGSLSPMWGLIHVEROIR
XMNHIRWHIQSXSVWLS[4EEW4EVX]STETVMPEERKIZVEEKHHSSV&MOIV’W&IWX
SRXZERKIRSTRSZIQFIV 

6EEHTPIIKSSO[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRSJRIIQGSRXEGXSTQIXQ[78WERKZMESJ
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




6IRW[SYHIHIGIQFIV



9

de heraut

de heraut


,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 

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE
LIGHT FOR THE CHILDREN


+VEXMWIRSREJLEROIPMNOISRHIVWXIYRMRK
3REJLEROIPMNOIGPMʦRXSRHIVWXIYRMRKMWIIRKVEXMWSRHIVWXIYRMRKIREHZMIWZSSVMIHIVIIR
HMIZVEKIRLIIJXSZIV^SVKSRHIVWXIYRMRK^IPJWXERHMKPIZIRTEVXMGMTEXMI[SRIR
SRHIV[MNWSJ[IVOIRMROSQIR(IGPMʦRXSRHIVWXIYRIVMWIVZSSVYHIROXQIXYQIIIR
KIIJXYKVEXMWEHZMIW3SOOERHIGPMʦRXSRHIVWXIYRIVQIXYQII[ERRIIVYKIWTVIOOIR
LIIJXFMNZIVWGLMPPIRHISVKERMWEXMIW

'PMʦRXSRHIVWXIYRMRKMWZSSVIPOIMR[SRIVMR6IRW[SYHIHMILYPTRSHMKLIIJXFMNLIX
EER ZVEKIRZER^SVKIRSRHIVWXIYRMRK1IRWIRHMIEP^SVKSJSRHIVWXIYRMRKOVMNKIRSJ
HMIQERXIP^SVKKIZIROYRRIRSSOKIFVYMOQEOIRZERGPMʦRXSRHIVWXIYRMRK

9LIIJXKIIRHSSVZIV[MN^MRKSJMRHMGEXMIRSHMKSQKIFVYMOXIQEOIRZERSREJLEROIPMNOI
GPMʦRXSRHIVWXIYRMRK&SZIRHMIRMWLIXZSSVYKVEXMWIRLSIJXYSSOKIIRIMKIRFMNHVEKI
XIFIXEPIR

)IRGPMʦRXSRHIVWXIYRIVOER
 OSVXHYVIRHILYPTFMIHIRFMNLIXEERZVEKIRZER^SVKIRSRHIVWXIYRMRK
 WEQIRQIXYYMX^SIOIR[EXY[ZVEKIR[IRWIR^MNRIRYLIPTIRSQHI^ISRHIV
[SSVHIRXIFVIRKIR
 QIIKEERQIXKIWTVIOOIRFMNSVKERMWEXMIWSJFMNHIKIQIIRXI
 YMXPIKKIRLSIIIREERZVEEKZIVPSSTX
 LIPTIRQIXLIXQEOIRZERIMKIROIY^IW
 QIIHIROIRIR^SIOIRREEVSTPSWWMRKIRQIXQIRWIRFMRRIRY[IMKIRSQKIZMRK
 QIIHIROIRIR^SIOIRREEVQSKIPMNOLIHIRMRHIFYYVX
 QIILIPTIR[ERRIIVYLIXSRIIRWFIRXQIXHI^SVKSJSRHIVWXIYRMRKHMIYOVMNKX

9OYRXGSRXEGXSTRIQIRQIX1))9+:ZMESJZME
GPMIRXSRHIVWXIYRMRK$QIIYKZRP
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In de week van 13 december a.s. is er weer
de jaarlijkse collecte voor St. Light for the
Children Nederland. De stichting heeft in
Namibië twee veldwerkers – Gijsbertha
Schouten en haar man – die zich hebben
aangesloten bij de christelijke Namibische
organisatie Light for the Children. Deze
organisatie exploiteert een preschool waar
350 kinderen uit de krottenwijk voorbereid
worden op het reguliere onderwijs. De
kinderen krijgen elke dag een warme
maaltijd. Tussen de middag komen er 150
leerlingen bij die al op een gewone school
zitten. Zij krijgen ook een warme maaltijd;
voor velen de enige die ze die dag krijgen.
De woning van Gijsbertha en Jac-Louis
is een tijdelijke opvang voor kinderen die
om verschillende redenen niet meer thuis
kunnen wonen. Deze kinderen, waaronder
veel baby’s, worden liefdevol verzorgd.
Sinds oktober jl. is er een babyluik geplaatst
in de muur rondom hun huis. Hier kunnen
moeders die niet voor hun pasgeboren
kindje kunnen of willen zorgen hun kindje
veilig achterlaten. Ook voor dit kindje wordt
net zoals bij een ‘normaal’ Lighthousekind
na verloop van tijd een geschikt pleeggezin
gezocht en komt ook dit gezin eventueel in
aanmerking voor een vergoeding.
De opbrengst van deze collecte wil de
stichting dit jaar gebruiken voor de
toenemende structurele kosten waar het
Lighthouse mee te maken heeft. Dit zijn
met name de personele kosten vanwege de
extra hulp die nodig is voor de verzorging
van de kinderen. Ook neemt het aantal
nieuwe pleeggezinnen toe dat financiële
ondersteuning nodig heeft vanwege de
opname van kinderen in het gezin.

Steunt u ook dit werk in Namibië? Mede
dankzij uw bijdrage kan dit werk doorgaan!
Het is bij de collecte ook mogelijk online te
betalen via een QR-code.
Voor meer informatie zie:
www.lightforthechildrennederland.nl

CORONAVACCINATIES IN DE
HUISARTSENPRAKTIJK
Om verscheidene redenen is een aantal van
onze patiënten niet gevaccineerd tegen het
COVID-19 virus. Het is uiteraard een vrije
keuze voor iedereen om zich wel of niet te
laten vaccineren.
In Renswoude is het aandeel van de
bevolking dat gevaccineerd is relatief laag.
Wel zien we als huisartsen(praktijk) dat het
voornamelijk niet gevaccineerde patiënten
ernstiger ziek worden en onze hulp of een
ziekenhuisopname nodig hebben.
Op korte termijn is het mogelijk de 1e en
2e (indien noodzakelijk) coronavaccinatie
nog niet hebben ontvangen via de
huisartsenpraktijk toegediend te krijgen.
Dit aanbod is bedoeld voor patiënten die
nog niet gevaccineerd zijn en om voor hen
belangrijke redenen niet van de diensten van
de GGD gebruik kunnen of willen maken.
Geïnteresseerd? Voor meer informatie
verwijzen we u naar de website www.
huisartsenpraktijkrenswoude.uwartsonline.
nl, onder het kopje nieuws, of nodigen we u
uit om hierover contact op te nemen met de
assistente, telefoonnummer: 0318-571 450.
In verband met de drukte aan de telefoon ‘s
ochtends willen wij u verzoeken, wanneer u
de afspraak wilt, hiervoor in de middaguren
contact met ons op te nemen.
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OLIEBOLLENACTIE 2021
STICHTING ADULLAM
Evenals voorgaande jaren hoopt het Adullam
Comité Ede, rond de jaarwisseling weer een
oliebollenactie te organiseren. De opbrengst
van deze verkoopactie komt ten goede van
de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg.

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

monebeijer.nl

In verband met de corona-maatregelen
willen we u vragen uw bestelling zoveel
mogelijk digitaal te doen én op die manier
ook vooraf te betalen. Op het afhaaladres
wordt geen wisselgeld gegeven, dus als
u toch contant betaalt: gepast betalen óf
afronden naar boven.

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Gedore
bitset
Genoeg
op42-delig
voorraad!
Voor € 29,90 (excl. BTW)

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid
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Kachels in
verschillende
soorten en maten.
Geen ruimte voor
kou!

U kunt bestellen op de volgende manieren:
1. Via www.adullamcomiteede.nl (online
bestellen), bij voorkeur betalen via de site.
2. Via
bestellingen@adullamcomiteede.
nl Vermeld in de mail uw naam, adres,
telefoonnummer, de aantallen én het
afhaaladres ‘Renswoude’. Als u binnen
enkele dagen geen bevestigingsmail
terugkrijgt, dan is uw mail niet
aangekomen!
3. Telefonisch via 06 – 44 656 218 (tussen
18.00 en 20.00 u).
Prijzen: ‐
Zak met 10 oliebollen: € 7,00 ‐
Doos met 10 appelbeignets: € 9,50
Uw bestelling moet op uiterlijk 24 december
2021 bij ons binnen zijn. Bestellingen die
na deze datum gedaan worden, kunnen
mogelijk niet meer verwerkt worden of niet
op de gewenste plaats opgehaald worden.
U kunt uw bestelling op D.V. vrijdag 31
december 2021 op het door u gekozen adres
afhalen. We streven ernaar om voldoende
maatregelen te nemen om het afhalen

veilig te laten verlopen. U wordt verzocht de
aanwijzingen van de verkopers op te volgen
en uw bestelling niet zelf af te halen als u
corona-gerelateerde klachten hebt.
Afhaaladres: Renswoude, Oude Holleweg
34. Ophalen tussen: 10.00 – 12.00 uur
Heeft u vragen m.b.t. uw bestelling en/of het
afhalen? Dan mag u contact opnemen met:
Nelleke Pol: 06 – 18 209 953. (coördinator
Renswoude)

CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK
BIJ CAMPING DE LUCHT
Deze keer legden we een bijzonder bezoek
af waar we een voor ons nieuw stukje
Renswoude mochten verkennen. Jos
Verdam, Marco van Mourik, en Sander van ‘t
Foort waren op bezoek bij Camping De Lucht
waar niet zo lang geleden het Leughtenpad
is geopend. Het Leughtenpad is niet
alleen een pad, maar ook een educatief
speelbos. Het is daarom vooral leuk om
als gezin met kleine kinderen een bezoek
af te leggen aan dit bos. Kinderen kunnen
er van alles leren over dieren en planten
door opdrachten uit te voeren. Daarnaast
zijn er allerlei avontuurlijke activiteiten
te verrichten. Naast ons bezoek aan het
Leughtenpad gaf directeur-eigenaar Karel
van Dijk een korte rondleiding en vertelde
over zijn camping. In de zomermaanden
ontvangen ze bij zijn camping ongeveer 750
gasten. De camping heeft veel te bieden:
een zwembad, restaurant, een kleine
kinderboerderij en nu dus ook het speelbos.
Een aanrader voor iedereen uit Renswoude
om eens te bezoeken! Wij danken Karel
voor zijn gastvrijheid en wensen hem en zijn
personeel veel succes bij de uitoefening van
hun bedrijf!
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
Gezien
de
huidige
omstandigheden,
ontwikkelingen en maatregelen wordt een
aantal activiteiten stopgezet. Het bowlen,
sjoelen, de Cultuurkring, het NAH-café,
Samen Soepen en Samen Gezellig gaan
voorlopig niet door. Ook de niet-noodzakelijke
huisbezoeken, zoals de bezoeken in het kader
van het 75+-project en de 80+-bezoeken,
vinden de komende tijd niet plaats. Zodra
het weer kan, worden deze activiteiten en
bezoeken weer opgestart. Het DigiCafé
(Scherpenzeel) wordt de komende tijd online
aangeboden. Voor alle andere in de agenda
genoemde activiteiten geldt: deze zijn onder
voorbehoud. Houd onze website (www.swosr.nl) in de gaten voor de actuele stand van
zaken.
WANDELCLUB WEER GESTART

Iedere maandagmiddag bij droog weer
loopt de wandelclub een mooie route.
Verzamel- en vertrekpunt is De Hokhorst.
Start: 13:30 uur. Ook als u niet eerder mee
heeft gewandeld van harte welkom! Vooraf
aanmelden is niet nodig.
CREATIEF IN DE BIEB

Neem uw eigen handwerk of creatief
materiaal mee en kom op maandagmorgen
naar de bibliotheek in Renswoude. We starten
om 9:30 uur. De ontmoeting en gezelligheid
staan voorop en het van elkaar leren: vraag
advies aan een ander, of leer haar of hem wat
u goed kunt. Vooraf aanmelden is niet nodig.

te drinken, contacten te onderhouden,
te handwerken of te schilderen. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Welfare is nog
op zoek naar (hele) bollen wol. Als u die
over heeft, dan mag u deze inleveren in de
bibliotheek. Alvast bedankt!
DIENST BEZOEK AAN HUIS WORDT INCONTACT

De dienst InContact is een nieuwe dienst van
SWO-SR in Renswoude waarbij vrijwilligers
ondersteuning bieden aan ouderen die
behoefte hebben aan contact. Dit kan zijn in
de vorm van een huisbezoek of telefonisch.
Heeft u af en toe behoefte aan gezelligheid?
Woont u alleen en heeft u weinig contact met
familie, vrienden of kennissen? Stelt u het
op prijs wanneer iemand regelmatig bij u op
bezoek komt of dat u met regelmaat wordt
gebeld? Dan is InContact iets voor u.
Wanneer u zich heeft aangemeld, wordt door
de coördinator gekeken welke vrijwilliger bij
u langs kan komen. Samen met de vrijwilliger
bepaalt u wat jullie doen. Sommige ouderen
hebben vooral behoefte aan een praatje.
Anderen doen graag samen een spelletje of
vinden het prettig om naar buiten te gaan.
Ook zijn er ouderen die niet meer zo goed
zien en graag voorgelezen willen worden.
Het kan allemaal. De coördinator komt eens
per half jaar met de vrijwilliger mee om te
horen hoe de bezoeken verlopen.
Aan de dienst InContact zijn geen kosten
verbonden, behalve als de vrijwilliger op uw
verzoek kosten voor u maakt.
HULPVRAGEN

WELFARE SWO

Welfare SWO is een gezellige en ontspannen
(dinsdag)middag in de bibliotheek van
Renswoude. Er is tussen 14:30 en 16:30
uur gelegenheid om met elkaar koffie/thee
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Momenteel zijn wij op zoek naar een aantal
vrijwilligers voor de volgende hulpvragen:
• Een man van rond de 50 jaar is op zoek
naar een vrijwilliger om samen naar
voetbalwedstrijden te kijken;

de heraut
• Een vrouw van rond de 70 jaar is op zoek
naar een vrijwilliger die met haar wil mee
denken over wat er op haar af komt als
mantelzorger;
• Een vrouw van rond de 80 is op zoek naar
een vrijwilliger om een spelletje mee te doen.

AANMELDEN

Bent u geïnteresseerd of heeft u andere
vragen? Neem dan contact op met Rianne
van Ginkel, welzijnswerker SWO, tel. 06 51
64 75 25.

AGENDA

maandag 6/12 van 09:30 tot 11:00 uur
maandag 6/12 van 13:30 tot 15:30 uur
dinsdag 7/12 van 10:00 tot 12:00 uur
dinsdag 7/12 van 10:30 tot 12:00 uur
dinsdag 7/12 van 13:45 tot 16:30 uur
dinsdag 7/12 van 14:00 tot 15:00 uur
dinsdag 7/12 van 14:30 en 16:30 uur
woensdag 8/12 van 09:00 tot 09:40 uur
woensdag 8/12 van 10:00 tot 12:00 uur
donderdag 9/12 van 15:00 tot 16:00 uur
vrijdag 10/12 van 09:30 tot 11:00 uur
maandag 13/12 van 09:30 tot 11:00 uur
maandag 13/12 van 13:30 tot 15:30 uur
dinsdag 14/12 van 10:00 tot 12:00 uur
dinsdag 14/12 van 13:45 tot 16:30 uur
dinsdag 14/12 van 14:00 tot 15:00 uur
dinsdag 14/12 van 14:30 en 16:30 uur
woensdag 15/12 van 09:00 tot 09:40 uur
woensdag 15/12 van 10:00 tot 12:00 uur
donderdag 16/12 van 10:00 tot 11:30 uur
donderdag 16/12 van 15:00 tot 16:00 uur
vrijdag 17/12 van 09:30 tot 11:00 uur
maandag 20/12 van 09:30 tot 11:00 uur
maandag 20/12 van 13:30 tot 15:30 uur
dinsdag 21/12 van 10:00 tot 12:00 uur
dinsdag 21/12 van 13:45 tot 16:30 uur
dinsdag 21/12 van 14:00 tot 15:00 uur
dinsdag 21/12 van 14:30 en 16:30 uur
woensdag 22/12 van 09:00 tot 09:40 uur
woensdag 22/12 van 10:00 tot 12:00 uur
donderdag 23/12 van 15:00 tot 16:00 uur
vrijdag 24/12 van 09:30 tot 11:00 uur

Creatief (Bibliotheek Renswoude)
Wandelclub (alleen bij droog weer) (De Hokhorst)
Buurtkamer (Bibliotheek Renswoude)
Ontmoetingsgroep (thema)
Kaartclub (De Breehoek)
Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
Dynamic tennis, koersbal (De Hokhorst)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Creatief (Bibliotheek Renswoude)
Wandelclub (alleen bij droog weer) (De Hokhorst)
Buurtkamer (Bibliotheek Renswoude)
Kaartclub (De Breehoek)
Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
Digicafé S'zeel (ONLINE)
Dynamic tennis, koersbal (De Hokhorst)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Creatief (Bibliotheek Renswoude)
Wandelclub (alleen bij droog weer) (De Hokhorst)
Buurtkamer (Bibliotheek Renswoude)
Kaartclub (De Breehoek)
Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
Dynamic tennis, koersbal (De Hokhorst)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
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COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

PAKKETTENPARADE
Amper een uur nadat we de sleutels van ons huis in Renswoude gekregen hebben, klinkt
het nog wat onwennige geluid van de deurbel. Ik doe open en zeg tegen de man voor mij:
“Hallo, ik woon hier sinds vandaag.” “Nou, mevrouw”, antwoordt hij, “dan ben ik uw nieuwe
pakketbezorger” en meteen overhandigt hij mij een aan ons geadresseerde doos.
Binnen de kortste keren ontdekken de bezorgers van diverse servicebedrijven dat wij als
‘pensionado’s’, al of niet druk met onze hobby’s, meestal thuis zijn. Menigmaal trekken ze
aan de bel of kloppen op het raam om iets voor de buren af te geven. Ons halletje kan met
gemak een stuk of wat pakketten tijdelijk herbergen.
Dat herinnert me aan de tijd dat onze kinderen nog thuis waren en er regelmatig pakketjes
bezorgd werden voor mijn man. “Is pappa al thuis?”, vroegen ze om de haverklap, of
gewiekster: “Mam, jij mag die doos toch ook openmaken?” Zodra ze hem in de gang
hoorden, stormden ze de trap af om samen te kijken wat erin zat. Ondanks eerdere
ervaringen gluurden ze iedere keer opnieuw stiknieuwsgierig over het randje .…….. helaas,
bijna altijd iets voor pappa’s computer.
In een tijdschrift vraagt iemand advies voor haar probleem: de toenemende stroom
pakketjes voor de buren. Praktische tips volgen zoals “Geef een voorzichtige hint bij een
kopje koffie” of “Zeg ronduit dat je dit vervelend vindt”. Joh, wat jammer, denk ik dan.
Geen lastig probleem zolang het niet om een bankstel of een piano gaat, maar een pracht
kans om op een ontspannen manier contact te hebben met je veelal buitenshuis werkende
straatgenoten én niet te vergeten de chauffeurs.
Eén van hen voert geregeld via zijn mobieltje, aanstekelijk lachend, levendige gesprekken
met een onzichtbare beller, intussen druk bezig de juiste doos tevoorschijn te halen. Als hij
mij weer eens met een brede grijns op zijn gezicht het zoveelste pakket aanreikt, vraag ik
“Voor welke buren?” Lachend reageert hij: “Dit is voor ú, dit mag u zélf houden!” “O ja”, zeg
ik grinnikend, “ dát kan natuurlijk ook!”
In de aanloop naar Sinterklaas en Kerst rijden de bestelbussen af en aan, terwijl veel mensen
overdag naar hun werk zijn. Loopt een bezorger met een pakket onder de arm van de ene
dichte deur naar de andere, geef hem even een seintje en neem die doos in ontvangst.
Het levert je later een leuke ontmoeting op met je buren.
Laatst fietsten we door het dorp, toen er opeens naar ons getoeterd werd.
Ha, het was die vrolijke pakketbezorger die enthousiast naar ons zwaaide!
Kijk, dát maakt nou dat wij ons hier helemaal thuis voelen!
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ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 - 14.30 UUR

LUNTEREN - RENSWOUDE
ZATERDAG 11 DECEMBER 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - ASV DRONTEN
27 DECEMBER T/M 31 DECEMBER

VIDOZA TOERNOOI

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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OPBRENGST ALZHEIMER COLLECTE

KERSTVERLICHTING

Ook dit jaar hebben er weer 18 collectanten
gelopen voor de Alzheimer stichting nl. We
hebben met elkaar het geweldige bedrag van
€ 1.018,73 opgehaald.
Daarbij is er nog € 203,50 met de QR-code
en door de collectanten via sociale media
opgehaald. Samen levert dit het mooie
eindresultaat van € 1.222,23 op.
Dankzij de opbrengst van de collecte kunnen
we ook daadwerkelijk meer onderzoek
mogelijk maken. Mede dankzij u dus! Alle
collectanten nogmaals hartelijk bedankt
en heeft u belangstelling om volgend jaar
te collecteren kun u contact opnemen met
0624799749 Jantine of 0613011190 Heidy.

De Promotiecommissie Renswoude is
erg blij dat de gemeente opdracht heeft
gegeven aan de firma Boonzaaijer om een
vast Electra netwerk aan te leggen voor de
kerstverlichting. Dit is mogelijk gemaakt
met financiële steun van de gemeente
Renswoude en de ondernemersvereniging.

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).

www.henkschuurman.nl

PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE
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Tevens willen we de vrijwilligers Jan
Spies, Piet Leijenhorst, Karel van Dijk
en medewerkers van de gemeente
Renswoude bedanken voor hun inzet om de
kerstverlichting wederom op te hangen. Dit is
nu gelukt, terwijl in eerste instantie gewacht
moest worden tot de vaste aansluiting in
orde zou zijn.
Maar, met de opdracht naar de firma
Boonzaaijer hebben de vrijwilligers anders
doen besluiten.
Hierbij ook grote dank aan de firma
Moesbergen die de 1000 nieuwe ledlampjes
heeft gesponseerd voor de kersverlichting.
Inwoners zijn enthousiast over de mooie
uitstraling in ons dorp! Berthold onze dank
hiervoor.

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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BLIJE LOPERS, ZE KONDEN WEER IN
ACTIE KOMEN
Martin Vermeer wint bij de heren en Andrea
Jochems bij de dames op de ½ marathon
Vorige week zaterdag was het dan weer
zover, de Dorps Run Renswoude kon weer
van start gaan. Dit keer was het niet gezellig
druk in de sporthal “de Hokhorst” waar de
één zoals gewoonlijk z’n loopnummer kwam
ophalen en een ander zich liet inschrijven
voor één van de afstanden die er te lopen
waren. Nee, de nieuwe corona maatregelen
hadden er voor gezorgd dat de organisatie
nog snel moest improviseren. Nee, de
sporthal mocht niet gebruikt worden en ja,
wilde je een drankje, dan kon je dat afhalen
in het sportcafé en dan buiten opdrinken.
Gebruik van de douches was er dit keer ook
niet bij.
Dus buiten een grote tent, daar waren de
loopnummers verkrijgbaar, maar het was
allemaal weer perfect georganiseerd. En
ja, het uitreiken van de prijzen gebeurde
ook buiten maar gelet op het weer kon
dat uitstekend. Het was toch een perfect
loopevenement met zo’n 400 lopers.
Het waren de deelnemers aan de Kidsrun,
over 1 km, die het spits af mochten bijten en
ook daar natuurlijk weer jongens en meisjes
die er meteen de spurt inzetten om maar
een zo goed mogelijke tijd te realiseren en
één van de prijzen in de wacht te slepen.
Zoals altijd, niet iedereen kon winnen en dat
was soms wel eens moeilijk te verwerken.
Het parkoers was de dag voor de start nog
helemaal schoongemaakt met bladblazers.
Kinderburgemeester Daantje Kluts zorgde
met een toeter voor het startsignaal en
vertelde aan speaker Peter Lissenberg wat
een kinderburgemeester allemaal mag doen.
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Vervolgens kwamen om 13.00 uur de 5
km lopers in actie kwamen. Zij legden een
parkoers af in het centrum van het dorp,
in de omgeving van de sporthal. Ook hier
snelle starters die er direct een flink tempo
inzetten, afstand namen en het voor de
achtervolgers lastig maakten om hen nog
in te halen. Onder de deelnemers diverse
dames en heren uit de regio maar ook uit ’s
Gravendeel, Breda, Gendt, Zwolle en Alphen
aan de Rijn.
Om 13.45 uur gingen de deelnemers aan de
halve marathon van start en zij werden een
kwartier later gevolgd door de lopers van de
10½ km, die dus één ronde, voornamelijk
door het buitengebied, aflegden.
Winnaar van de ½ marathon bij de heren
werd Martin Vermeer uit Ede in 1.13.58, bij de
dames won Andrea Jochems uit Overberg in
1.29.47.
Op de 10½ km bij de mannen won Ad Sluijter
uit Maarsbergen in 35.55 en bij de dames
Esther Hoezen uit Veenendaal in 40.32.
De 5 km bij de mannen werd gewonnen
door Stefan Robbemont uit ’s Gravendeel in
16.55 en bij de dames Jeanique de Graaf uit
Bunschoten-Spakenburg in 19.39.
De Kidsrun (1km) werd bij de jongste
deelnemers gewonnen door Wes van de
Bovenkamp uit Renswoude in 4.39 en bij
de meisjes door Ralia Cherkaovt in 5.00, in
de groep t/m/ 12 jaar werd winnaar Bram
Blaauwendraat uit Renswoude in 4.22
en bij de meisjes Lola-lina Diepeveen uit
Renswoude in 4.41. Het was Jakob Germs
die de prijzen uitreikte en alle vrijwilligers
bedankte voor hun grote inzet. Voor de
uitslagen kijk op: www.uitslagen.nl.
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ACV BEHAALT CERTIFICAAT CO2PRESTATIELADDER
EDE – ACV is medio november niveau 3
gecertificeerd op de CO2-prestatieladder.
Al jaren onderneemt ACV activiteiten op
het vlak van duurzaamheid en met een
certificering op de ladder onderstreept ACV
dat zij serieus werk maakt van CO2 reductie.
Directeur Harm Winkeler schetst het belang
van de certificering. “Naast het feit dat dit
traject past bij onze duurzaamheidsfilosofie
willen we ook aantonen wat we precies
op het vlak van CO2 reductie doen en
presteren. Onze energiestromen en CO2footprint zijn in kaart gebracht en aan de
hand daarvan zijn een aantal doelstellingen
ontwikkeld. De belangrijkste doelstelling is
het verduurzamen van het wagenpark.”

CO2-PRESTATIELADDER

De CO2-Prestatieladder is een instrument
dat bedrijven en overheden helpt om
CO2-uitstoot te verminderen. De ladder
stimuleert om constant te blijven zoeken
naar mogelijkheden voor verdere verlaging
van de uitstoot.
JAARLIJKSE BEOORDELING

De CO2-prestatieladder gaat uit van
continue verbetering. Om dit te kunnen
beoordelen wordt de CO2 uitstoot twee keer
per jaar in kaart gebracht. Tijdens de externe
audit, uitgevoerd door Normec NCK, wordt
er naar de footprint en voortgang van de
doelstellingen gekeken. Benieuwd hoe ACV
er in 2021 voor staat? Ga dan naar www.
acv-groep.nl/acv-groep/vanzelfsprekendduurzaam.

VERMINDERING CO2-UITSTOOT

Als gevolg van het Klimaatakkoord is de
Klimaatwet tot stand gekomen. In deze wet
staat dat in 2030 in Nederland de CO2uitstoot met 49% moet reduceren. ACV wil
daar graag een bijdrage aan leveren door
de CO2-uitstoot te verminderen met behulp
van de CO2-prestatieladder.
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VAN EN IN DE BIEB!
CORONA

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. Ook houdt
iedereen natuurlijk 1,5 m afstand.
Verder houdt
alle overige
bij inzenden
maatregelen
bekend nog.

de bibliotheek zich
Corona-maatregelen.
van dit bericht zijn
voor komende tijd

aan
Nb
de
niet
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binnen een bepaald genre. Het pakket kan
op de gekozen vestiging opgehaald worden
tijdens openingsuren. Kijkt u hiervoor op
onze website, waar u een formulier kunt
invullen.

Wist u dat kinderen gratis lid zijn tot 18
jaar?
LEZING IN HET KADER VAN DE ‘ZOUTE INVAL':
WOENSDAGOCHTEND 8 DECEMBER DE STICHTSE
LUSTWARANDE IN FOTO’S EN VERHALEN (INDIEN DE
CORONA-MAATREGELEN DIT TOELATEN)

VERRASSINGSPAKKET

Het is nog steeds mogelijk een zg.
Verrassingspakket te bestellen als u
bibliotheek-lid bent. Speciaal hiervoor
stellen medewerkers van de Bibliotheek
Z-O-U-T verrassingspakketten samen.
In elk pakket zitten vijf tot tien boeken,

“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

FOOT FIT

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:

Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041
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Meldt u zich hiervoor aan in de bieb of via
renswoude@bibliotheekzout.nl.
We beginnen om 10.00 u.

GRATIS LID

Door Vincent van Poortvliet. Waarschijnlijk
bezoekt hij ons voor de laatste keer.

Wilma van Hunen

landschapsparken. Vincent gaat ons er
van alles over laten zien en vertelt erover.

-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

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

OPENINGSTIJDEN:

Op dinsdag en vrijdag tussen 14.00-17.00
uur, op woensdag tussen 14.00-20.00 uur.
Let op, dus niet meer op dinsdagavond!
IN DE KERSTVAKANTIE IS DE BIBLIOTHEEK OP 31
DECEMBER GESLOTEN

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 21
december om 14.00 u. Geef u z.s.m. op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl. Alleen
dan kunt u mee.
PUZZELBIBLIOTHEEK

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

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

BIJNA 1.300 EURO VAN RABOBANK
VOOR ONS GENOEGEN
Harmonievereniging
Ons
Genoegen
uit Renswoude heeft bijna 1.300 euro
ontvangen van de Rabobank. De
muziekvereniging kreeg dat bedrag,
omdat het meedeed aan de actie Rabo
ClubSupport. De cheque werd uitgereikt
door professioneel bokser en olympisch
medaillewinnaar
Nouchka
Fontijn.
Iedereen met een Rabobank-rekening
kon stemmen uitdelen aan verenigingen
en iedere stem leverde geld op voor de
betreffende vereniging. Om te stemmen,
moest elke rekeninghouder wel eerst lid
worden van de Rabobank.
Ons Genoegen dankt alle mensen die op
Ons Genoegen gestemd hebben. Ook
dankt de vereniging de Rabobank voor haar
financiële bijdrage. Ons Genoegen gaat het
geld gebruiken voor leuke activiteiten voor
de jeugd van de vereniging.

 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

Parkietjes

Wist u dat wij middels
echografie (bijna) alle
klachten in beeld kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl
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Wie heeft er zin om in Spikhorst/rond om het dorps
hart een of twee kranten wijken over te nemen. De
kleine wijk 150 kranten, de grote wijk 205 kranten
mag apart. De verdienste liggen tussen de 80 en
100 euro per 4 weken afhankelijk van de bijlages
dat is voor beide wijken. Voor info kunt u contact op
nemen met Verspreidingsburo RHENEN 0317-615103
of per mail naar irma@vsbrhenen.nl. Het gaat om de
wijk nrs. 3927 -001 en 3927 -010 graag de naam van
de Glind door geven. Ik loop zelf nog tot het einde
van dit jaar.
Biedt zich aan als oppashulp voor alle leeftijden.
Met ervaring. Jongedame, 18 jaar (niet rokend).
App gerust om tijden met elkaar door te nemen.
06 10844593.

Heeft u oud ijzer of oude elektrische
apparaten na een telefoontje of appje
wil ik ze bij u ophalen 0628449019

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

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
1

Kringloop Renswoude, Molenstraat 17A
Er zijn weer veel nieuw aangeleverde goederen
binnen! Koop bij ons duurzaam uw Sint cadeaus.
In de maand december verkopen wij ook door
vrijwilligers gemaakte kerstbakjes en decoraties.
De Opbrengst is voor de Koepelkerk!
Open: donderdag 10:00 – 16:00 uur, vrijdag: 10:00 –
17:00 uur en zaterdag 10:00 – 13.00 uur
Vrijdag 24 en 31 december alleen van 10:00 – 13:00
uur.

Ik mis nog de volgende nummers van het COOP boek
700 jaar Renswoude: 2, 6, 8, 9, 17, 18,
19, 20, 23, 34, 38, 46, 50, 53, 54, 60,
62, 69, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 110,
112, 122, 124, 126, 138, 139, 140, 152, 158,
160, 164, 173, 178, 180. Ik kom ze graag
bij u ophalen; u mag ze ook in mijn
brievenbus stoppen. Adeline Mijts, De
Meent 19, amijts@hotmail.com.

Vertrouwd adres
in Renswoude
26Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd

Voor het boek 700 jaar Renswoude, heb ik nog veel
plaatjes over. Vraag maar wat u nodig heeft.
Ans van den Hurk sportparklaan 5 in Renswoude
Tel. 0318- 618244 ansvandenhurk@gmail.com

16-12-20 09:56

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 16 DECEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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L LAGE
HEEL VEE PRIJZEN !
E
& ROND

Robijn wasmiddel
combineren mogelijk

3 STUKS
10.47
29.97

10.Alle Unox
of Conimex
soep in zak
2 zakken à 570 ml
combineren mogelijk

Cheetos, Lay’s Hamka’s, Strong
of Iconic Restaurant Flavours
zak 110-150 gram, m.u.v. Partypacks

1.25
1.59

1.-

Mager rundergehakt pak 300 gram
Gebraden gehaktbal pak 2 stuks
Gegaarde kipreepjes
grill/pittig pak 200 gram
Rundersaucijzen pak 4 stuks
Runderhamburger pak 4 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

2 STUKS

5.38
7.30

5.50
7.00

3.-

Snackkomkommer emmer 400 gram
Snacktomaten emmer 500 gram
Snackpaprika emmer 300 gram
Tomatenmix emmer 500 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
4.58
6.50

4.-

Molenbrood
busbroden
wit, bruin, volkoren,
zonne, waldkorn of donker
meergranen volkoren
3 hele broden
combineren mogelijk

STUKS
ALTIJD 3
5.97
6.87

5.-

5.-

Arla
biologische zuivel
pak 1000/1500 ml

*
TING
R
O
K
%
30

1.25

_

2.09

0. 1.46
87 _

Trots van Coop Authentieke
boeren schouderham,
ovengebakken casseler,
cervelaat, salami of
gegrilde fricandeau
2 pakjes à 100-135 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
5.00
5.16

4.-

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 29 november t/m 05 december 2021. Week 48. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

