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(Relax) Fauteuils
Eettafels- en stoelen
Bankstellen
Verlichting
Tv meubels
Kasten
Vloerkleden
Salon- en bijzettafels
Woonaccessoires en meer







&IVIMOFEEVLIMHKIQIIRXI
'SPPIGXIZIVKYRRMRKIR
-RZIVFERHQIXHIGSVSREQEEXVIKIPIRMWHI

:VMNITIVMSHI
FIVIMOFEEVLIMHZERHIKIQIIRXIEERKITEWX
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

Open: Di t/m Za
Bel ons voor een afspraak
0318 511143

2

Hoogstraat 20 in Veenendaal
Wees welkom voor een kopje koffie
in onze uitgebreide showroom

(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





6IRW[SYHIHIGIQFIV
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%JWGLIMHW[SSVHZERSR^IOMRHIVFYVKIQIIWXIV
-RQMNRNEEVEPWOMRHIVFYVKIQIIWXIVLIFMOZIIP
KIPIIVH,IX[EWKIOSQ^SMRHIFIPERKWXIPPMRKXI
WXEER1IRWIRHMINIEERWTVIOIRSTWXVEEXSJZEEO
QIXNIKI^MGLXMRHIOVERXWXEER,IX^MNRHMRKIRHMI
MOREXYYVPMNORMIXKI[IRHFIR3SOFIRMORMIX
MIQERHHMIPEXIVHI[IRWLIIJXSQFIVSIQHXI
[SVHIR8SGLZSRHMOLIXHMXNEEVWYTIVPIYOSQ
OMRHIVFYVKIQIIWXIVXIQSKIR^MNR

-OZMRHLIXORET[EXFYVKIQIIWXIV(SSVRIRFEP
EPPIQEEPHSIX^I[IVOXZER WSGLXIRHWZVSIKXSX W
EZSRHWPEEXIRHEXLIFMORSSMXFIWIJX,IXPMNOXQMN
LIIPPEWXMKSQMIHIVIIRXIZVIHIRXILSYHIREPWHI
QIRMRKIRWSQW^SZVIWIPMNOZIVWGLMPPIR-OLIFLIIP
ZIIPZERLEEVKIPIIVHIR[ILIFFIRLIIPZIIPPIYOI
KIWTVIOOIRKILEH[EEVMR[IEPXMNHKIRSIKXI
FIWTVIOIRLEHHIR&MNMIHIVKIWTVIO[EWSSO
)WXLIVEER[I^MK)WXLIVMWHIWIGVIXEVIWWIZERHIFYVKIQIIWXIVIR^SVKHIIVEPXMNHZSSV
HEXEPPIWKSIHKIVIKIPH[EWZSSVSRW(EX[EWWYTIVJMNR

2EXYYVPMNO[EWLIXSTRMIY[IIRKIONEEVHSSV'SVSREQEEVHEXQEEOXILIXSSOWTIGMEEP
&MNEPPIW[EXMOQSGLXHSIR[EWIVEPXMNH[IPIIRERHIVIX[MWXIRHEXZSRHMOPIYO7SQW
QSIXNIZERHMRKIRHIPIYOIOERX^MIR2MIX[EXIVRMIXOERQEEV[EXIV[IPOER)VOER
RSKWXIIHWZIIPQEEVNIQSIXGVIEXMIJ^MNRIR^IPJHIWPMRKIVWSTLERKIRIRREXYYVPMNO
OERNI^ISSOSTLERKIRZSSVERHIVIR

-OZSRHLIXLIIPFMN^SRHIVSQOMRHIVFYVKIQIIWXIVXI^MNRIRMOZSRHEPPIWIGLXEPPIWPIYO
SQXIHSIR2EXYYVPMNOMWLIXXIZIIPSQSTXIRSIQIR
;EXMOPEXIV^EPKEER[SVHIR[IIXMORSKRMIXQEEVMOLIF[IPSRXHIOXHEXMOLIXLIIPIVK
JMNRZMRHSQERHIVIRXILIPTIR

&MRRIROSVX^EPIVIIRRMIY[IOMRHIVFYVKIQIIWXIVKIOS^IR[SVHIRIRMOLSSTHEX^MNSJ
LMNLIXRIX^SPIYOKEEXZMRHIREPWMO
-OLSSTHEXHIXSIOSQWXQSSMIHMRKIRKEEXFVIRKIRIRMO[IRWHIRMIY[I
OMRHIVFYVKIQIIWXIVLIIPZIIPTPI^MIV

0MIZIQIRWIRZER6IRW[SYHILIIPIVKFIHEROXZSSVHMXPIYOINEEV


(EERXNI/PYXW
/MRHIVFYVKIQIIWXIV

7TIGMEPISTIRMRKWXMNHIRXYWWIR/IVWXIR3YH 2MIY[
:ER[IKIHIJIIWXHEKIR^MNRIVZSSVLIXKIQIIRXILYMWZERXQHIGIQFIV
EERKITEWXISTIRMRKWXMNHIR;MN^MNRHEKIPMNOWZERXSXYYVXIPIJSRMWGLZSSVY
FIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIRYQQIV

%JHIPMRK&YVKIV^EOIR
(IEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWFITIVOXSTIRIR[IVOXSSOHI^I[IIO^SEPWKIFVYMOIPMNOST
EJWTVEEO%JWTVEOIROYRXYIIRZSYHMKZMEHIEJWTVEOIRQSHYPIST[[[VIRW[SYHIRP
QEOIR:SSVLIXHSIRZEREERKMJXIZERSZIVPMNHIRIRKIFSSVXIOYRXYSRWXMNHIRWHI
EERKITEWXISTIRMRKWXMNHIRSTFSZIRWXEERHRYQQIVFIVIMOIR)IRFIKVEJIRMWQEKY
QIPHIRZMEXIPIJSSRRYQQIV
:SSVIIRWRIPPIEJLERHIPMRKOYRXYY[EERKMJXIZERSZIVPMNHIRIRHIZIVOPEVMRKZER
SZIVPMNHIRQEMPIREERFYVKIV^EOIR$VIRW[SYHIRP

(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
8YWWIR/IVWXIR3YH 2MIY[^MNR[MNXMNHIRWHIEERKITEWXISTIRMRKWXMNHIRZME
FSZIRWXEERHRYQQIVFIVIMOFEEVSJZMEHSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP

• &MNIIRZIVQSIHIRZERLYMWIPMNOKI[IPHOMRHIVIRSYHIVQMWLERHIPMRKOYRXYST
IPOXMNHWXMTFIPPIRQIX:IMPMK8LYMW
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•

:SSVNIYKHMKIRSJZSP[EWWIRIRQIXEGYXITW]GLMEXVMWGLITVSFPIQEXMIOOYRXY
GSRXEGXSTRIQIRQIXHILYMWEVXWSJHILYMWEVXWIRTSWX  

•

&MNPIZIRWFIHVIMKIRHIWMXYEXMIWFIPXY

7TSIHKIZEPPIRZSSVLIX;SRMRKFIHVMNJIRHISQKIZMRK VMSPIVMRK[IKIRIXG 
8MNHIRWHIWPYMXMRKOYRXYEPPIIRFMNWTSIHFIPPIRREEV+IIJY[REEQ
XIPIJSSRRYQQIVIRFIXVIJJIRHITVSFPIIQHSSVIRY[SVHX^SWRIPQSKIPMNO
XIVYKKIFIPH


&IWPYMXIRPMNWXKIQIIRXIVEEHHIGIQFIV
Agendapunt

Voorstel

2

Vaststelling agenda

4

Vaststelling verslagen en besluitenlijsten van
de openbare vergaderingen op 26 oktober en
2 november 2021




Besluit
Agendapunt 12 aangepast van
hamerstuk naar debatstuk.
Toegevoegd worden twee moties
vreemd inzake huisvesting
arbeidsmigranten en
opkoopbescherming. Agenda voor
het overige ongewijzigd vastgesteld.
Besluiten en verslag 26 oktober 2021
ongewijzigd vastgesteld. Verslag 2
november 2021 met tekstuele
aanpassing vastgesteld.
6IRW[SYHIHIGIQFIV
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Ingekomen stukken en mededelingen

Afdoening conform voorstel.

6

Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Najaarsrapportage 2021
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2022
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Verordening op de heffing en invordering van
rioolrecht 2022
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrecht 2022
Raadsvoorstel tot intrekking van de
Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2021
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Verordening op de heffing en invordering van
leges 2022
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Verordening op de heffing en invordering van
begraafrechten 2022

Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
19a
19b

Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Financiële beheersverordening 2021
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Regiovisie Jeugdhulp Regio Foodvalley
Raadsvoorstel tot vaststelling van het
Woonwagenbeleid 2021
Raadsvoorstel tot vaststelling van het
Verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen
2021
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
Verordening Onroerende Zaak Belasting 2022
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
investeringskredieten 2022 Openbare Ruimte
(plan IBOR)
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
zienswijze Kadernota 2023 Omgevingsdienst
regio Utrecht (OdrU)
Motie vreemd, ingediend door Dorpsbelang
Renswoude, inzake huisvesting
arbeidsmigranten.
Motie vreemd, ingediend door Dorpsbelang
Renswoude, inzake opkoopbescherming.
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Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.

wenst u een
mooi kerstfeest en
een -jant 2022!

Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Bij meerderheid van stemmen (9
stemmen voor (CU, VVD, Dorpsbelang
Renswoude en CDA) en 2 stemmen
tegen (SGP)) conform voorstel
vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Met algemene stemmen conform
voorstel vastgesteld.
Motie M15 ingetrokken.
Motie M16 niet in stemming
gebracht.
6IRW[SYHIHIGIQFIV
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 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

wenst u fijne feestdagen
en een comfortabel 2022

de heraut

Samen
bouwen
aan een mooi
Renswoude
in 2022

Dorpsbelang
Renswoude
wenst u warme
feestdagen en
een goed en
gezond nieuwjaar
www.dorpsbelangrenswoude.nl

Bouwbedrijf Renswoude
Wenst u fijne feestdagen
en een bouwlustig 2022!

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond & sportief

2 22
Wij wensen u
gezellige kerstdagen
en een stralend

2022

8

Barneveldsestaat 21
3927 CA Renswoude

www.vspt.nl
9
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&IWPYMXZIVXVSOOIRREEV0ERH3RFIOIRH
9MXSRHIV^SIOZERHIEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWKIFPIOIRHEXSRHIVWXEERHITIVWSSRRMIX
QIIV[SSRXSTLIXEHVIW[EEVLMNZSPKIRWHI&EWMWVIKMWXVEXMI4IVWSRIR &64 
MRKIWGLVIZIRWXEEX,IXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWLIIJXFIWPSXIRSQ
ZERHISRHIVWXEERHITIVWSSRKIKIZIRWSTXIRIQIRZERZIVXVIOREEVSRFIOIRHPERH

+IWPEGLXWREEQIRZSSVPIXXIVW(EXYQZSSVRIQIR
• )P.EPPSYPM/–

;ERRIIVYLIXRMIXIIRWFIRXQIXHMXFIWPYMXOYRXYSJIIRERHIVIFIPERKLIFFIRHI
FMRRIR^IW[IOIRRETYFPMGEXMIHEXYQZERLIXFIWPYMXIIRKIQSXMZIIVHFI^[EEVWGLVMJX
WXYVIREERLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW4SWXFYW>0
6IRW[SYHI-RLIXFI^[EEVWGLVMJXZIVQIPHXYLIXZSPKIRHI

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

)IRFI^[EEVWGLVMJXWGLSVXHI[IVOMRKZERHMXFIWPYMXRMIXST%PWYHEX[MPXOERFMNHI
ZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHIVIGLXFERO1MHHIR2IHIVPERHIIRZIV^SIOSQIIR
ZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMRKIHMIRH[SVHIR,MIVZSSVMWKVMJJMIVIGLXZIVWGLYPHMKH,IX
EHVIWHEEVZSSVMW4SWXFYW(%9XVIGLX

!
stdagen
F
e
n
j
fi
u
Wenst

Barneveldsestraat 29 • 3927 CA Renswoude
Tel. 0318 572 700 • www.autobedrijfvanasselt.nl

-RJSVQEXMISZIVWXETREEVEJZEPZIV[IVOIV%':
>SEPWIIVHIVFIOIRHKIQEEOXOYRXYZEREJNERYEVM^IWHEKIRTIV[IIOY[
KVSJZYMPFMNLIXEJZEPFVIRKWXEXMSRZER%':MR)HIFVIRKIR:SSVOYRXYLIPEEWKIIR
EJWTVEEOQIIVQEOIRSQY[EJZEPFMNSR^IKIQIIRXI[IVJMR6IRW[SYHIEJXIPIZIVIR
:IVOIIVWFIWPYMXEERTEWWIRFPEY[I^SRITEVOIIVXIVVIMR:IRHIPMIV
,IXGSPPIKIZER& ;LIIJXSTHIGIQFIVIIRRMIY[ZIVOIIVWFIWPYMXKIRSQIRXIR
FILSIZIZERHIFPEY[I^SRIZERLIXTEVOIIVXIVVIMRKIPIKIREERHI:IRHIPMIV

)IVHIVMWSTWITXIQFIVHSSVLIXGSPPIKIZER& ;FIWPSXIRSQXMNHIPMNOIIRXEP
TEVOIIVTPEEXWIRSTLIXTEVOIIVXIVVIMREERHI:IRHIPMIVXSIXIZSIKIREERHIFPEY[I
^SRI-RHEXFIWPYMXMWSTKIRSQIRHEXIVIIRIZEPYEXMI^SYTPEEXWZMRHIRSQXIFI^MIRSJ
LIXEERXEPZEREERWPYMXFMNHIFILSIJXI(I^IIZEPYEXMILIIJXMRQMHHIPW
TPEEXWKIZSRHIR3TKVSRHZERHIYMXOSQWXLMIVZEROERLIXEERXEPTEVOIIVTPEEXWIRMRHI
FPEY[I^SRI[SVHIRXIVYKKIFVEGLXZERREEV,IXXMNHIPMNOIOEVEOXIV[SVHXXIZIRW
SQKI^IXREEVHIJMRMXMIJ
&IPERKLIFFIRHIROYRRIRZMEMRJS$VIRW[SYHIRPIIR^MIRW[MN^IMRHMIRIRFMRRIR^IW
[IOIRREHIHEKZERTYFPMGEXMIZERHMXFIWPYMX
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Tijdens kerst gaan wij even op stal.
Daarom wensen wij u namens
het hele team:

Fijne feestdagen
en een
kampeervol 2022!

een warm kerstfeest
& een loeigoed 2022!

Moooee!

De Hooge Hoek 1 Renswoude
Groeperweg 4b, Renswoude | www.blauwekieltje.nl

•

0318 571 364

www.vanvoorthuizen.nl
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:SIVXYMK[IKKIWPIITX
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWQEOIRFIOIRHHEX^MNSTKVSRHZEREVXMOIPZERHI
+IQIIRXI[IXIREVXMOIPZERHI;IKIRZIVOIIVW[IXKIFVYMOLIFFIRKIQEEOX
ZERLYRFIZSIKHLIMHXSXLIX[IKWPITIRZER


)IREERLERK[EKIR ZSY[[EKIR 

/IRXIOIRSRFIOIRH KIIROIRXIOIRTPEEX 

1IVO.EQIXX]TI1SRXERE

(IEERLERK[EKIRMWSTHIGIQFIVEERHI&EVSR.SSWXLSJXI6IRW[SYHI
[IKKIWPIITXSTFEWMWZERHI;IKWPIITVIKIPMRKKIQIIRXI6IRW[SYHI(I
EERLERK[EKIRWXEEXSTKIWPEKIRFMN:ER)MNO1SFMPMX]&:/V]TXSRWXVEEXXI)HI

(IVIGLXLIFFIRHIOERREFIXEPMRKZERHIOSWXIRZIVFSRHIREERLIXZIV[MNHIVIRIRLIX
FI[EVIRHIEERLERK[EKIRXIVYKOVMNKIR;MNVSITIRHIIMKIREEVSJLSYHIVZERHI
EERLERK[EKIRST^MGLFMRRIR[IOIRRETYFPMGEXMIZERHI^IFIOIRHQEOMRKXI
QIPHIR%PWHIEERLERK[EKIRFMRRIRHI^ITIVMSHIRMIXMWSTKILEEPHHERKEER[MNSZIV
XSXZIVOSSTSJZIVRMIXMKMRKZERHIEERLERK[EKIR(I^ITIVMSHIKEEXMRSTHIGIQFIV
IRPSSTXXSXIRQIXQEEVX

(IOSWXIRZSSVLIX[IKWPITIRIRFI[EVIRQSIXIR[SVHIRFIXEEPHHSSVHIIMKIREEVSJ
LSYHIVZERHIEERLERK[EKIR:SSVZVEKIROYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIXIIR
QIHI[IVOIVZERHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRZME



'EVFMHWGLMIXIRSTHIGIQFIVEW#(MX^MNRHIZSSV[EEVHIR
(ISZIVLIMHLIIJXFIWPSXIRHEXIVVSRHHINEEV[MWWIPMRKKIIRZYYV[IVO
ZIVOSGLXIREJKIWXSOIRQEK[SVHIR,IXGEVFMHWGLMIXIRMWZSSVEPWRSKRMIXZIVFSHIR
-R6IRW[SYHIQEKIVFMRRIRHIFIFSY[HIOSQKIIRGEVFMHKIWGLSXIR[SVHIR-RLIX
FYMXIRKIFMIHQEKHMXEPPIIREPW


LIXZSSVEJKIQIPHMWFMNHIKIQIIRXIZMEXZERPIIY[IR$VIRW[SYHIRPʤR

Works for you


IVMRIIRKIWTVIOQIXHIKIQIIRXIEJWXIQQMRKLIIJXTPEEXWKIZSRHIRSZIVHI
ZSSV[EEVHIR
1IPHIROERXSXIRQIXQEERHEKHIGIQFIVEW(IKIWTVIOOIRZMRHIRTPEEXWST
[SIRWHEKHIGIQFIV&IRNIXIPEEXSJZSPHSINIRMIXEEREPPI GSVSRE ZSSV[EEVHIR
HERMWLIXGEVFMHWGLMIXIRZIVFSHIR

:SSV[EEVHIRSTLSSJHPMNRIR
•
EPPIGSVSREQEEXVIKIPIR EJWXERHIREERXEPTIVWSRIR QSIXIRREKIPIIJH
[SVHIR
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Workstead wenst u fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2022

Kijk op
workst
ead
voor m .nl
eer
inform
atie

Ook in het komende jaar staan wij weer voor u klaar!
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•
GEVFMHWGLMIXIRZMRHX
EPPIIRTPEEXWSTHIGIQFIV
ZERXSXYYV
•
GEVFMHWGLMIXIRRE
^SRWSRHIVKERKQEKEPPIIRST
IIRKSIHZIVPMGLXWGLMIXXIVVIMR
•
HIQIPOFYWWIR[EEVQII
[SVHXKIWGLSXIRQSKIRRMIX
[SVHIREJKIWPSXIR
•
FVIRKQIRWHMIVIR
QMPMIYRMIXMRKIZEEV
•
^SVKZSSVQMRMQEEP
QIXIVEJWXERHZERKIFSY[IRZER
ERHIVIR
•
LIXWGLMIXZIPHMWXIRQMRWXIQIXIV^SRHIVSTIRFEVITEHIRSTIRFEEV[EXIV
SJ WTSSV [IKIR
•
EPWIVRMIXSTIMKIRXIVVIMR[SVHXKIWGLSXIRHMIRXIVIIRWGLVMJXIPMNOI
XSIWXIQQMRKZERHIIMKIREEVZERLIXXIVVIMRXI[SVHIRQIIKI^SRHIRQIXHIEERZVEEK


3TLEPIROIVWXFSQIR
3THMRWHEKNERYEVMEW[SVHIRIVOIVWXFSQIRSTKILEEPHHSSVHIKIQIIRXI%PWY
Y[SYHIOIVWXFSSQO[MNX[MPXPIKHI^IHERSTNERYEVMZʭʭVYYVPERKWHI
STIRFEVI[IKXIPIKKIRIR[SVHXHI^IKVEXMWSTKILEEPH

3RX[IVTFIWXIQQMRKWTPER1YRRMOIR[IK
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Munnikenweg155’ ligt vanaf ZERHEEKKIHYVIRHI^IW
[IOIRXIVMR^EKI(MXFIWXIQQMRKWTPERVIKIPXHIYMXFVIMHMRKZERLIXVIIHWEER[I^MKI
KVSIRXIGLRMIOFIHVMNJ3QHEXIVRSKIIR[SSRFIWXIQQMRKZERXSITEWWMRKMW[SVHX
HI^IKI[MN^MKHREEVIIRFIHVMNJWFIWXIQQMRK

3THI1YRRMOIR[IKMWIIRFIHVMNJKIZIWXMKHHEXXYMRQEGLMRIWZIVLERHIPXIR
VITEVIIVX3QHEXLIXFIHVMNJMRHIEJKIPSTIRNEVIRMWKIKVSIMHMWHIEER[I^MKI
FIFSY[MRKXIOPIMRKI[SVHIRZSSVHILYMHMKI[IVO^EEQLIHIR(I[IRWMWSQIIR
RMIY[FIHVMNJWKIFSY[MRHIZSVQZERIIRWLS[VSSQERRI\WIVZMGIEJHIPMRKXIFSY[IR
(MXXIVZIVZERKMRKZERHIFIWXEERHIWLS[VSSQIRLIXQIIWX[IWXIPMNOIFIHVMNJWKIFSY[

,IXSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPERQIX-163GSHI20-163&41YRRMOS[
OER[SVHIRKIVEEHTPIIKHZMEHI[IFWMXI[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP%PWYLIXTPER[MPX
MR^MIRSTLIXKIQIIRXILYMWOYRXYLMIVZSSVIIREJWTVEEOQEOIRQIXHILIIV1
;IRX^IP
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8SXIRQIXJIFVYEVMOERIIRMIHIV^MNRSJLEEV^MIRW[MN^ISTLIX
SRX[IVTFIWXIQQMRKWTPEROIRFEEVQEOIRFMNHIKIQIIRXIVEEH(MXOERHSSVLIX
8SXIRQIXJIFVYEVMOERIIRMIHIV^MNRSJLEEV^MIRW[MN^ISTLIX
MRHMIRIRZERIIRWGLVMJXIPMNOISJQSRHIPMRKIVIEGXMIEERHIKIQIIRXIVEEHZER
SRX[IVTFIWXIQQMRKWTPEROIRFEEVQEOIRFMNHIKIQIIRXIVEEH(MXOERHSSVLIX
6IRW[SYHI4SWXFYW>0XI6IRW[SYHI)IRQSRHIPMRKI^MIRW[MN^IOER[SVHIR
MRHMIRIRZERIIRWGLVMJXIPMNOISJQSRHIPMRKIVIEGXMIEERHIKIQIIRXIVEEHZER
MRKIHMIRHHSSVFMRRIRHIKIRSIQHIXIVQMNRIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHILIIV1
6IRW[SYHI4SWXFYW>0XI6IRW[SYHI)IRQSRHIPMRKI^MIRW[MN^IOER[SVHIR
;IRX^IPZERHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMR
MRKIHMIRHHSSVFMRRIRHIKIRSIQHIXIVQMNRIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHILIIV1

;IRX^IPZERHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMR
:SSVZVEKIRSJQIIVMRJSVQEXMIHLV1;IRX^IPZME–SJZME
VYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP 
:SSVZVEKIRSJQIIVMRJSVQEXMIHLV1;IRX^IPZME–SJZME
VYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP 

&IWPYMXXSXZIVPIRMRKZERIIRSQKIZMRKWZIVKYRRMRK+VSXI*PMIVXWIHMNOXI6IRW[SYHI

SRHIVHIIPQMPMIY[IIO
&IWPYMXXSXZIVPIRMRKZERIIRSQKIZMRKWZIVKYRRMRK+VSXI*PMIVXWIHMNOXI6IRW[SYHI
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHILIFFIRSTHIGIQFIVLIX
SRHIVHIIPQMPMIY[IIO
FIWPYMXKIRSQIRSQHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSVHIEGXMZMXIMXQMPMIY VIZMWMI ZSSVIIR
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHILIFFIRSTHIGIQFIVLIX
ZEVOIRWLSYHIVMNSTLIXEHVIW+VSXI*PMIVXWIHMNOXI6IRW[SYHIEERKIZVEEKHST
FIWPYMXKIRSQIRSQHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSVHIEGXMZMXIMXQMPMIY
VIZMWMI ZSSVIIR
NERYEVMXIZIVPIRIR(ITVSGIHYVIMWKIVIKMWXVIIVHSRHIV^EEORYQQIV
ZEVOIRWLSYHIVMNSTLIXEHVIW+VSXI*PMIVXWIHMNOXI6IRW[SYHIEERKIZVEEKHST
>
NERYEVMXIZIVPIRIR(ITVSGIHYVIMWKIVIKMWXVIIVHSRHIV^EEORYQQIV
>
-R^EKI
:SSVMRJSVQEXMISZIVLIXFIOMNOIRZERHIHSGYQIRXIRSJERHIVIZVEKIROYRXYSSO
-R^EKI
FIPPIRSJQEMPIRQIXHI3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX(MXOERZME–SJ
:SSVMRJSVQEXMISZIVLIXFIOMNOIRZERHIHSGYQIRXIRSJERHIVIZVEKIROYRXYSSO
MRJS$SHVYRPSRHIVZIVQIPHMRKZER^EEORYQQIV>
FIPPIRSJQEMPIRQIXHI3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX(MXOERZME–SJ
MRJS$SHVYRPSRHIVZIVQIPHMRKZER^EEORYQQIV>
4VSGIHYVI
-RHMIRYFIPERKLIFFIRHIFIRXOYRXYFIVSITEERXIOIRIRXIKIRLIXFIWPYMX9HMIRX
4VSGIHYVI
HEEVXSIIIRFIVSITWGLVMJXMRXIHMIRIRFMNHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERHEJHIPMRK
-RHMIRYFIPERKLIFFIRHIFIRXOYRXYFIVSITEERXIOIRIRXIKIRLIXFIWPYMX9HMIRX
&IWXYYVWVIGLX4SWXFYW(%9XVIGLX(IXIVQMNRZSSVLIXMRHMIRIRZERIIR
HEEVXSIIIRFIVSITWGLVMJXMRXIHMIRIRFMNHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERHEJHIPMRK
FIVSITWGLVMJXWXEVXSTHIGIQFIVIRFIHVEEKX[IOIR:SSVQIIVMRJSVQEXMI
&IWXYYVWVIGLX4SWXFYW(%9XVIGLX(IXIVQMNRZSSVLIXMRHMIRIRZERIIR
SZIVHITVSGIHYVIOYRXYGSRXEGXSTRIQIRZME–SJMRJS$SHVYRP
FIVSITWGLVMJXWXEVXSTHIGIQFIVIRFIHVEEKX[IOIR:SSVQIIVMRJSVQEXMI

SZIVHITVSGIHYVIOYRXYGSRXEGXSTRIQIRZME–SJMRJS$SHVYRP
:SSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
,IXMRHMIRIRZERIIRFIVSITWGLVMJXWGLSVXLIXFIWPYMX[EEVXIKIRYIIRFIVSITMRWXIPXIR
:SSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
HIIZIRXYIPIKIZSPKIRIVZERRMIXST%PWYIIRFIVSITWGLVMJXLIIJXMRKIHMIRHOYRXY
,IXMRHMIRIRZERIIRFIVSITWGLVMJXWGLSVXLIXFIWPYMX[EEVXIKIRYIIRFIVSITMRWXIPXIR
ZSSVYMXPSTIRHSTHIFIWPMWWMRKLMIVSZIVSQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKZVEKIR
HIIZIRXYIPIKIZSPKIRIVZERRMIXST%PWYIIRFIVSITWGLVMJXLIIJXMRKIHMIRHOYRXY
(MXHSIXYHSSVQMHHIPZERIIRZIV^SIOWGLVMJXXIWXYVIREER
ZSSVYMXPSTIRHSTHIFIWPMWWMRKLMIVSZIVSQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKZVEKIR

(MXHSIXYHSSVQMHHIPZERIIRZIV^SIOWGLVMJXXIWXYVIREER
(I:SSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERH
%JHIPMRKFIWXYYVWVIGLXSZZZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKIR
(I:SSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERH
4SWXFYW
%JHIPMRKFIWXYYVWVIGLXSZZZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKIR
(%XI9XVIGLX
4SWXFYW
(%XI9XVIGLX


6IRW[SYHIHIGIQFIV
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9WXYYVXIIROSTMIZERLIXFIVSITWGLVMJXIRLIXFIWPYMX[EEVXIKIRYFIVSITLIIJX
MRKIWXIPHQIXY[ZIV^SIOWGLVMJXQII-RY[ZIV^SIOWGLVMJXKIIJXYEER[EEVSQYIIR
WTSIHIMWIRHFIPERKFMNHIZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKLIFX%ERHI^ITVSGIHYVI^MNROSWXIR
ZIVFSRHIR(EXOERSSOZMELXXTPSOIXVIGLXWTVEEORPFIWXYYVWVIGLX(EEVZSSVLIIJXY
IIR(MKM(RSHMK3THI^IWMXIZMRHXYSSOQIIVMRJSVQEXMI

&SZIRWXEERHIEERZVEKIR^MNRMRKIHMIRHIR[SVHIRFISSVHIIPH>SHVELMIVIIRFIWPYMX
STMWKIRSQIR[SVHXHMXKITYFPMGIIVHMRHI,IVEYXIROERLMIVXIKIRFI^[EEV[SVHIR
MRKIHMIRH(EXMWSTHMXQSQIRXHYWRSKRMIXQSKIPMNO(I^ITYFPMGEXMIHMIRXHEEVSQ
YMXWPYMXIRHSQYXIMRJSVQIVIRHEXIVIIREERZVEEKMWMRKIHMIRHIRHEXIVFMRRIRIROIPI
[IOIRSJQEERHIRIIRFIWPYMXSZIV[SVHXKIRSQIRIRFIOIRHKIQEEOX3QIIR
EERZVEEKMRXI^MIROYRXYIIREJWTVEEOQEOIRQIXHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP
(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI

;IX1MPMIYFILIIV
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHIQEOIRKIPIXSTLIX
FITEEPHIMRHI;IXQMPMIYFILIIV ;Q IRHI%PKIQIRI[IXFIWXYYVWVIGLX %[F 
FIOIRHHEX

>MNIIRQIPHMRKSTFEWMWZERLIX%GXMZMXIMXIRFIWPYMXLIFFIRSRXZERKIRZER
• 2MNFSVK7XEEP&:ZSSVHIEHVIWWIR
1SPIRWXVEEX1SPIRWXVEEX9XVIGLXWI[IKIR,SSKI,SIO%
MR6IRW[SYHI(IQIPHMRKLIIJXFIXVIOOMRKST[MN^MKMRKZERHIFIHVMNJWMRVMGLXMRK
ZIVTPEEXWMRK ZER FIHVMNJWEGXMZMXIMXIR IR LIX KIFVYMO ZER HI T>>7 &EVGSEX 7( **
)\XVE/

:SSVHIEGXMZMXIMXIRZERLIXLMIVZIVQIPHIFIHVMNJ^MNRPERHIPMNOKIPHIRHIVIKIPWKIWXIPH
,IXMWRMIXQSKIPMNOSQLMIVSZIV^MIRW[MN^IRREEVZSVIRXIFVIRKIRFI^[EEVMRXIHMIRIR
IRSJFIVSITMRXIWXIPPIR

;ERRIIVYIIRXSIPMGLXMRK[IRWXSJHIWXYOOIR[MPXMR^MIROERHMXSTHIEJHIPMRK*]WMIOIR
7SGMEEP(SQIMRZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHIZME1['.1ZERHIR,IYZIP
–SJGZERHIRLIYZIP$VIRW[SYHIRP
3SOOYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIXIIRQIHI[IVOIVZERHI3QKIZMRKWHMIRWXVIKMS9XVIGLX
XIEQ&IHVMNJWZSIVMRK ST[IVOHEKIRXSXYYVIRZERXSXYYV ZME




%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 0IIY[IVMO[IMHITPEEXWIRZERIIRHEOOETIP; activiteit ‘FSY[IR’ MRKIHMIRHST
RSZIQFIV 
 (SVTWWXVEEXkappen van een boom; activiteit ‘kappen’ (ingediend op 1 december
 
 3ZIVFSWGLTPEEXWIRZER^SRRITERIPIRIRIIRHEOVIRSZEXMIEGtiviteit ‘bouwen’
MRKIHMIRHSTHIGIQFIV 
 /IVOWXVEEXZeranderen van de pluimveestal; activiteit ‘veranderIRQMPMIY
inrichting’ (ingediend op 2 december 2021)
 0IIY[IVMO[IMHIplaatsen van een dakkapel; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 4
HIGIQFIV 
 +VSSX3ZIVIIQETPEEXWIRZERIIRVEEQEGXMZMXIMX‘bouwen’ (ingediend op 15
HIGIQFIV 
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:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 (SVTWWXVEEXEVIRSZIVIRZERLIXQSRYQentale dak; activiteiten ‘bouwen’ en
‘aanpassen monument’ (verzondIRSTRSZIQFIV 
 9FFIWGLSXIV[IKFplaatsen van een tijdelijke stacaravan; activiteit ‘bouwen’
ZIV^SRHIRSTRSZIQFIV 
 &MIWFSWWIV[IK LIV FSY[IRZERIIR[SRMRKEGXMZMXIit ‘bouwen’ (verzonden op 8
HIGIQFIV 

+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





-RKIXVSOOIREERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 3ZIVFSWGLTPEEXWIRZER^SRRITERIPIRIRIIRHEOVenovatie; activiteit ‘bouwen’
MRKIXVSOOIRSTHIGIQFIV 
 7GLSPIOWXIV[IMHIEERTEWWIRZERHISTVMXXFZIPIOXVMWGLIPEEHTEEPPEHIR
activiteit ‘aanpassen uitweg’ (ingetrokken opHIGIQFIV 




:IVPIRKHIFIWPMWXIVQMNREERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
:SSVHIZSPKIRHIEERZVEEKMWHIFIWPMWXIVQMNRZIVPIRKHQIXQE\MQEEP[IOIRST
KVSRHZEREVXMOIPZERHI;IXEPKIQIRIFITEPMRKIRSQKIZMRKWVIGLX
 %VRLIQWI[IKveranderen van de veehouderij; activiteit ‘veranderen QMPMIY
inrichting’ en ‘bouwen’ RMIY[IYMXIVWXIFIWPMWXIVQMNRNERYEVM 





6IRW[SYHIHIGIQFIV
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-RKIOSQIREERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIEERZVEKIR^MNR
MRKIHMIRH
▪ 1IPHMRKOIVWXHVMZIEERHI2MNFSVKSTIRHIGIQFIVEERKIZVEEKHHSSV
%7;EXWSR SRXZERKIRSTRSZIQFIV 
▪

•

•
•
•

'SPPIGXIZIVKYRRMRK HSSVPSTIRH ZSSVLIXLYMWEERLYMWGSPPIGXIVIRZSSV
,IVWIRWXMGLXMRKZERNERYEVMXQJIFVYEVM SRXZERKIRHIGIQFIV 

•


:IVPIIRHIZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
(IFYVKIQIIWXIVLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI
6IRW[SYHIMIHIVZSSV^SZIVFIZSIKHQEOIRFIOIRHHEXSTKVSRHZERHI%PKIQIRI
4PEEXWIPMNOI:IVSVHIRMRK6IRW[SYHIIRFMN^SRHIVI[IXXIRHIZSPKIRHIZIVKYRRMRKMW
ZIVPIIRH
▪ 7XERHTPEEXWZIVKYRRMRKZSSVLIXZIVOSTIRZERFVSSHOSIOIRFEROIXIPOI
HSRHIVHEKSGLXIRHSTHI[IIOQEVOXZEREJNERYEVMEERKIZVEEKHHSSV:3*
% ,ZERHI4SP ZIV^SRHIRSTHIGIQFIV 
▪



•
•

%EROSRHMKMRKWFSVHIRTPEEXWMRKWZIVKYRRMRKXIVEEROSRHMKMRKZER63'%STIR
HEKZERXQNERYEVMEERKIZVEEKHHSSV6SFMR&IWX3YXHSSV1IHME&:
ZIV^SRHIRSTHIGIQFIV 

2SXMXMIZSSVEPPIZIVKYRRMRKIR%PPIFSZIRWXEERHIZIVKYRRMRKIR[SVHIRKITYFPMGIIVHST
[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRP6EEHTPIIKZSSVQIIVMRJSVQEXMIIRSJERHIVI
FIOIRHQEOMRKIRMR^EOISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIR
HERSSO[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRPSJRIIQGSRXEGXSTQIXQ[78WERKZME
ZMEWXWERK$VIRW[SYHIRPSJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP



-RFVEEOTVIZIRXMI
(IHSROIVI[MRXIVQEERHIRFVIRKIRZIIP[EVQXIIR
KI^IPPMKLIMHQIX^MGLQII(IOIVWXHEKIRIR3YH 2MIY[
^MNRZSSVZIPIRHEKIRSQREEVYMXXIOMNOIR,IXMWHEEVSQJMNR
[ERRIIVYLMIVSRFI^SVKHZEROYRXKIRMIXIR3QHEXSSO
MRFVIOIVWYMXOMNOIRREEVHI^IXMNH XMNHIRWHIJIIWXHEKIR
[SVHXIVXSX meer ingebroken dan op ‘normale’ dagen) is
LIXFIPERKVMNOIVZSSVXI^SVKIRSQLIX^IRMIXXʤQEOOIPMNOXI
QEOIR(EEVSQZERYMXHIKIQIIRXIIROIPIXMTWZSSVHI
OSQIRHITIVMSHI
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•

-RFVIOIVW[MPPIRRMIXKI^MIR[SVHIRHSIIRPEEXFYMXIRZIVPMGLXMRKEERIRPEEX
[ERRIIVY[IKFIRXSSOMRLYMWPEQTIRFVERHIR%YXSQEXMWGLIXMNHWGLEOIPEEVW
^MNRLMIVFMNIVKLERHMK
7PYMXEPPIVEQIRIRHIYVIRIRHVEEMEPPIW[EXSTWPSXOERSTWPSX:IVKIIXHI
WPIYXIPWRMIXYMXLIXWPSXXILEPIR(MXKIPHXSSOZSSVIZIRXYIPIXYMRTSSVXIR
0IKOSWXFEVI^EOIRYMXLIX^MGLX
0EEXKIIRPEHHIVWIRKIPMNOWSSVXMKILYPTQMHHIPIRFMNY[LYMWWXEERHMILIX
QEOOIPMNOIVQEOIRSQREEVFMRRIRXIOPMQQIR
,ERKKIIREHVIWPEFIPWEERY[WPIYXIPWHMXMWMRJSVQEXMIJZSSVSRFIXVSY[FEVI
ZMRHIVW
‘Verstop’ geen sleutels onder deurmat of plantenpot, dit ^MNREPPERKKIIR
KILIMQITPEEXWIRQIIV
;ERRIIVY[FYHKIXLIXXSIPEEXMWLIXIVKIJJIGXMIJIIREPEVQW]WXIIQEERXI
WGLEJJIR
)RXIRWPSXXIFIP[ERRIIVYMIXWRMIXZIVXVSY[X9OIRXY[IMKIRFYYVXLIX
FIWXIIRLIIJXHEXKIZSIPRMIXZSSVRMIXW



&IVMGLXKIZMRKREQIRWZIVZSIVHIV
:EPPIMLSTTIV
%ERTEWWMRKXEVMIZIR
1IXMRKERKZERNERYEVMKIPHIRIV
RMIY[IXEVMIZIRZSSVLIXKIFVYMOZERHI:EPPIMLSTTIV,IXSTstaptarief bedraagt € 1,01
IRLIXXEVMIJTIVKIVIMWHIOMPSQIXIVFPijft € 0,18. Een volledig overzicht van de kosten
:EPPIMLSTTIVZMRHXYST[[[ZEPPIMLSTTIVRPonder het kopje ‘kosten en betalen’

;MPXYIIRVMXVIWIVZIVIRXMNHIRWHIJIIWXHEKIR#
3SOXMNHIRWHIJIIWXHEKIR[MPPIR[MNYREXYYVPMNOLIXFIWXQSKIPMNOIZIVZSIVFMIHIR;MN
EHZMWIVIRYHEEVSQSQSTXMNHY[VMXXIRXIVIWIVZIVIR,SYHVIOIRMRKQIXEERKITEWXI
VIWIVZIVMRKWXMNHIR;MPXYXMNHIRWHIOIVWXHEKIRKIFVYMOQEOIRZERHIVIKMSXE\M#(ER
OYRXYYMXIVPMNOXSXHSRHIVHEKHIGIQFIVYYVY[VMXVIWIVZIVIR
3T3YHINEEVWHEKVMNHXHIPEEXWXIVMXSQYYV4PERIRVIWIVZIIVY[VMXHYWSTXMNH
3T2MIY[NEEVWHEKVMNHXHIVIKMSXE\MZEREJYYV(I^IVMXFIWXIPXYSTHIKIFVYMOIPMNOI
[MN^I,IXGEPPGIRXIVMWSSOFIVIMOFEEVZEREJYYV

6SPWXSIPVMXXIRXMNHIRWRMIY[NEEVWREGLX
:SSVVSPWXSIPKIFVYMOIVWFIWXEEXHIQSKIPMNOLIMHSQSTNERYEVMXYWWIRIR
YYVXIVIM^IR(I^IVMXOERKIFSIOX[SVHIRXSXHIGIQFIVYYV2IIQHEEVZSSV
GSRXEGXSTQIXLIXGEPPGIRXIVZME





6IRW[SYHIHIGIQFIV
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Wij wensen U
fijne feestdagen
en een
voorspoedig 2022!

WAARBORG IN KWALITEIT

de heraut

-RJSVQEXMIZERLIX;SRMRKFIHVMNJ6IRW[SYHI
3THIGIQFIV[SVHIRX[IIETTEVXIQIRXIREERLIX(SVTWTPIMRKITYFPMGIIVHST
,YMW[EEVXWRY(I^I[SVHIRvolgens het “passend toewijzen” aangeboden aan
OERHMHEXIRHMIKIVIEKIIVHLIFFIR:SSVʤʤRZERHIETTEVXIQIRXIRKIPHXHEXYZSSVVERK
OVMNKX[ERRIIVYOIVRFMRHMRKLIIJX ^MIZIVHIVSTZSSVYMXPIKSZIVOIVRFMRHMRK 
0IXST
 LIXW]WXIIQZER,YMW[EEVXWOERRMIXWIPIGXIVIRSTOIVRFMRHMRK,IXOERHYW
lijken of u niet “bovenaan” eindigt, terwijl dat na handmaXMKIWIPIGXMI[IP^SMW
 (I[SRMRKIR[SVHIRKITYFPMGIIVHZERXQHIGIQFIV
 9^MIXHI[SRMRKIREPPIIRST,YMW[EEVXW[ERRIIVY[MROSQIRPIIJXMNHIR
KI^MRWKVSSXXITEWWIRH^MNR

(SVTWTPIMR7IRMSVIR[SRMRK  QIXeen huurprijs van € 713,30, daar komt nog €
FMNZSSVWIVZMGIOSWXIR(MXETTEVXIQIRXPMKXSTHIIIVWXIZIVHMITMRKFSZIRHI
[MROIPWIRPMKXKIPMNOEERLIXTEVOIIVHIO(I^I[SRMRKMWKIFSY[HMRIRFIWGLMOX
SZIVX[IIWPEETOEQIVWIRIIRI\XVEXSMPIXSTHIFEHOEQIV
(SVTWTPIMRSeniorenwoning (55+) met een huurprijs van € 690,38, daar komt nog €
FMNZSSVWIVZMGIOSWXIR(I^I[SRMRKYMXLIIJXSSOX[IIWPEETOEQIVWIRPMKX
STHIX[IIHIZIVHMITMRKFIVIMOFEEVZMEXVETIRPMJX9OYRXKIFVYMOQEOIRZERLIX
TEVOIIVHIOSTHIIIVWXIZIVHMITMRKZSSVY[EYXS

&IMHI[SRMRKIRPMKKIRMRLIXGIRXVYQZER6IRW[SYHIFSZIR[MROIPWHMGLXFMNLIX
KI^SRHLIMHWGIRXVYQIRSZIVMKIZSSV^MIRMRKIR3THSRHIVHEKMWIVIIROPIMRI
[EVIRQEVOXSTLIXTPIMRXNIZSSVLIXGSQTPI\ 

1EEXWGLETTIPMNOIFMRHMRK
9FIRXXIRQMRWXI^IWNEEVMRKI^IXIRI MRKIWGLVIZIRMRLIXFIZSPOMRKWVIKMWXIV MR
6IRW[SYHI3JYFIRXHIZSSVEJKEERHINEEVXIRQMRWXINEEVEERIIRKIWPSXIR
MRKI^IXIRIZER6IRW[SYHIKI[IIWX
)GSRSQMWGLIFMRHMRK
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6IRW[SYHIen Nijkerk. Voor een inschrijving bij Huiswaarts.nu betaalt u eenmalig €
25,00 en de jaarlijkse verlenging bedraagt € 1
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PASSAGE VERPLAATSTE
LEDENBIJEENKOMST I.V.M. CORONA

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gezond & sportief 2022!
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl

WIJ WENSEN JULLIE FIJNE FEESTDAGEN
Ons bedrijf is gespecialiseerd in:
• Asfaltonderhoud
• Asfaltreparaties
• Weginspecties

Asfalt-Onderhoud B.V.

Molenstraat 31

3927 AB Renswoude

info@asfalt-onderhoud.nl
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0318-570740

Het was opnieuw voor het bestuur van
Passage, afdeling Renswoude, of de
ledenavond doorgang kon vinden. Na de
persconferentie was duidelijk geworden
dat men snel moest vergaderen en dat
bijkomen na 18 00 uur was niet mogelijk.
Dus werd door het bestuur alles op alles
gezet om nog snel te handelen en werd
de ledenbijeenkomst van de avond naar
de middag verschoven en dat niet alleen
dat moest ook gebeuren met de zaal, de
spreker en het bruidspaar want die waren
al lange tijd van te voren besproken.
En gelukkig was men in de gelegenheid
om te switchen naar de middag.
Ook de leden werden snel op de hoogte
gebracht en verteld dat het ’s middags en
niet ’s avonds gaat gebeuren en dan blijkt
hoe makkelijk het werken met de mail en
telefoon is om iedereen te bereiken.
De leden van Passage houden sociaal media
goed in de gaten en dat zorgde er voor dat
er veel leden naar de middagbijeenkomst
van Passage waren gekomen. Zo kon
men dan toch genieten van de spreker
van deze middag, Martin Elbertsen. Hij
kwam vertellen over zijn inspirerende
werk als Buitengewoon Ambtenaar van de
Burgerlijke stand (BABS) in Renswoude.
De
ledenbijeenkomst
van
Passage
werd geopend door Janneke van den
Bruinhorst. Haar meditatie ging over de
liefde, iets wat natuurlijk heel toepasselijk
was gelet op de spreker deze middag.
Martin Elbersen nam de microfoon over
van Janneke en begon uit te leggen wat
er allemaal komt kijken bij het sluiten van

een huwelijk. Martin trok zijn toga aan, en
vertelde dat zijn werk als BABS echt een
prachtige baan is. Leuke anekdotes van
bruidsparen die eerst bij hem komen voor
een intake gesprek, zodat Martin inspiratie
krijgt voor het sluiten van een huwelijk.
De aanwezige dames waren ook allemaal
getuige van een bijzondere verbintenis.
Martin nam de dames even mee terug
in de tijd
Het bruidspaar Gaart Jan
Kruutmoes en Heintje Gaap werden in
het huwelijk verbonden door Martin.
Het was tijdens de huwelijksvoltrekking al
een heel snel duidelijk dat de bruid aardig
haar mondje roerde en dat de bruidegom
moest luisteren naar zijn bruid. Hij had ook
het probleem dat hij behoorlijk doof was.
Maar toen tijdens de toespraak duidelijk
de vraag kwam dat de vrouw moest koken
voor de man hoorde de bruidegom dat wel
heel goed. Gelukkig kon de ambtenaar van
de burgerlijke stand hier heel goed mee
overweg en werden Gaart Jan en Heintje in
“echt” verbonden en was hun huwelijk een
feit. Janneke van den Brandhof bedankte
alle medewerkende en ook de aanwezige
leden. Het bestuur van Passage was dan
ook heel dankbaar dat ze op deze manier
toch iets konden betekenen voor hun leden
in deze moeilijke tijd waarin samenkomen
niet gemakkelijker is geworden. Het was
weer gezellig om even bijeen te zijn, even
aandacht voor iets anders dan corona.
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Online collecte

Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 2022





       
  
      






  
 

 

“Heeft u iets over voor Stichting Light for the Children?
Wij collecteren voor kinderen in Namibië.”
U kunt gebruik maken van de QR-code of een gift
overmaken op NL68 RABO 0109 1769 87
t.n.v. Light for the Children NL

Merry Christmas and a successful 2022!
24

Namens de kinderen in Gobabis onze hartelijke dank!
www.lightforthechildrennederland.nl
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De Hooge Hoek 2
Renswoude
0318 - 57 20 82

.

info@installatiebedrijfmoesbergen.nl
installatiebedrijfmoesbergen.nl

WIST U DAT...
Wij badkamers ontwerpen én installeren?
Wij onderhoud plegen aan uw complete installatie?
Wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week storingdienst hebben?

Be
onz kijk oo
ew
k
ebs
ite!

FIJNE FEESTDAGEN!

Gas, water & CV

Lood-, dak& zinkwerken

Elektra, beveiliging- &
ontruimingsinstallatie

Wij wensen u prettige
feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar!
Bedankt voor uw vertrouwen het afgelopen jaar en
wij zien u graag volgend jaar weer terug in een van
onze winkels!

Koeltechniek &
zonnepanelen

tdagen
s
e
fe
e
jn
fi
n
e
re
e
d
ie
Wij wensen
d 2022!
n
o
z
e
g
n
e
d
e
o
g
n
e
e
en
Van der Grift Bouw en Montage
Dashorsterweg 4
3927 CN Renswoude

Telefoon: 033 200 60 20
www.bouwenmontage.nl

ASBESTRENOVATIE – NIEUWBOUW – BETONBOUW
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SGP-RENSWOUDE OVER DE OZB
Tijdens
de
laatste
raadsvergadering
werden
de
belastingverordeningen
behandeld, waaronder ook de Onroerende
zaakbelastingen (OZB) voor 2022. Henk Don,
raadslid van de SGP Renswoude hield in de
Raad een minicollege over dit onderwerp. Nu
is hij colleges geven wel gewend als universitair
docent, maar dit keer was het gericht aan de
inwoners van Renswoude.
De Gemeente Renswoude stelt voor om voor
de OZB-heffingen voor 2022 gemiddeld met
1.4% te verhogen. Dit percentage is gelijk aan
het inflatiepercentage.
Er zijn over de OZB-tarieven nogal wat
misverstanden. En die zijn niet altijd even
onschuldig.
1. Veel mensen denken dat de OZB meestijgt
met de huizenprijzen. Dus als je huis
bijvoorbeeld 10% meer waard wordt dat je
ook 10% meer gaat betalen. Ter geruststelling,
dit is dus niet het geval. Je betaalt de
woningwaarde x een tarief. Als de waarde van
de woning stijgt, daalt het tarief van de OZB
zodat je eigenlijk corrigeert voor de stijging
van de waarde.
Dat zien we ook gebeuren in het raadsvoorstel.
We zien dat de tarieven voor komend jaar
(2022) lager zijn dan dit jaar. Dat heeft er alles
mee te maken dat de huizen hard in waarde
zijn gestegen.
2. Veel mensen denken dat het een goed idee
is om bezwaar te maken tegen de aanslag.
Mensen redeneren dan van ja, er zijn bureaus
die dit gratis voor mij doen dus ik maak maar
bezwaar. Misschien levert dat mij wel 5 euro
op. Het is wel goed om te realiseren dat gratis
niet gratis is voor de gemeente. Bureaus
krijgen een hoge proceskostenvergoeding
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als ze in het gelijk gesteld worden, en voor
de bezwaarmaker zelf gaat het vaak maar
om hele kleine bedragen. Uiteraard heeft
iedereen recht op een juiste taxatie, maar
het is verstandig om eerst in overleg te gaan
met de gemeente. En doe dit ook alleen als
je denkt dat er echt iets niet in de haak is. Er
staat achterop de aanslag niet voor niets een
telefoonnummer dat je kunt bellen. En vraag
aan de medewerker hoe het een en ander tot
stand gekomen is. Dit is altijd beter dan om
direct een bureau op de gemeente af te sturen.
De SGP is voorstander van jaarlijkse
verhogingen gebaseerd op de inflatie. Als de
begroting niet sluit, moet je altijd eerst heel
kritisch kijken naar de uitgaven, en niet meteen
de OZB gaan verhogen. Bij extra verhogingen
moet je ook kunnen uitleggen waar dat geld
dan aan uitgegeven moet worden. Zo vlak voor
de verkiezingen vinden de meeste partijen
verhogingen trouwens ongewenst. Vorig jaar
stelde het college bij de begroting nog 5%
verhoging bovenop de inflatie voor, en in 2019
zelfs 10%. Gelukkig heeft de raad destijds
besloten tot minder heftige verhogingen.
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RENSWOUDE

Wij wensen u een
gezegende Kerst en een
voorspoedig 2022

De fractie van de SGP-Renswoude.
Henk van der Schoor, Henk Don, Jeroen
Heijboer en Harmen Hardeman

LIGHT FOR THE CHILDREN COLLECTEERT
TOCH ONLINE
In de vorige Heraut stond vermeld dat er een
huis-aan-huis collecte zou gehouden worden
voor Stichting Light for the Children. Vanwege
de strengere coronamaatregelen is daar
echter van afgezien. Er worden nu folders
rond gebracht voorzien van bankgegevens en
QR-code. Ook staat achterin deze Heraut een
advertentie met QR-code. Het bestuur hoopt
op deze manier toch op een mooie opbrengst.

www.renswoude.sgp.nl
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CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK BIJ
SPORTCENTER RENSWOUDE
Ditmaal legde de ChristenUnie een bezoek
af bij Sven van der Harst die bezig is met een
ontzettend mooi initiatief vanuit Sportcenter
Renswoude. Sander van ’t Foort en Tijs
van Roekel kregen een inkijk in de nieuwe
activiteiten van Sven. Sinds enkele weken
is hij namelijk begonnen met het geven van
sportmassages. Hierbij kan je denken aan
ontspanningsmassages of juist stimulerende
massages van de spieren. Sven zal voor velen
overigens een bekend gezicht zijn, aangezien
hij al een tijdje werkt bij Sportcenter
Renswoude. Na het behalen van zijn CIOS
diploma en zijn cursus sportmasseur heeft
hij besloten om in samenwerking met
Sportcenter Renswoude deze nieuwe stap te
zetten. Dit doet hij in een prachtig ingerichte
ruimte die de sportschool tot zijn beschikking
heeft gesteld. Op ons Facebook-kanaal kunt u

een sfeerimpressie zien van deze ruimte.
Als ChristenUnie Renswoude zijn wij trots
op iedere ondernemer. Groot of klein, jong
of oud, iedere ondernemer heeft een mooie
toegevoegde waarde in ons prachtige dorp.
Wij wensen Sven dan ook veel succes bij dit
belangrijke werk en hopen dat hij nog mooie
stappen mag maken!

ONS GENOEGEN GEEFT EINDELIJK
WEER CONCERT
HARMONIEVERENIGING
ONS
GENOEGEN
UIT
RENSWOUDE HEEFT NA BIJNA TWEE JAAR
EINDELIJK WEER EEN CONCERT KUNNEN GEVEN.
HET WAS DIRECT OOK DE LAATSTE AVOND DAT HET
ORKEST WEER VAN ZICH KON LATEN HOREN, WANT
DOOR DE NIEUWE CORONAMAATREGELEN LIGGEN DE
REPETITIES VOORLOPIG WEER STIL.

“We hebben na de persconferentie van
vrijdagavond met het bestuur, onze

de heraut
concertcommissie en de PR-commissie een
lange discussie gevoerd of we het concert
wel door moesten laten gaan, omdat de
coronasituatie natuurlijk weer enorm
ernstig is”, legt secretaris Maaike van Saane
uit. “Uiteindelijk hebben we besloten om het
door te laten gaan, omdat pas een dag later
de aangescherpte maatregelen zouden
ingaan. Wel hebben we op het laatste
moment onze orkestleden én publiek
gevraagd om ook een zelftest te doen, om
zo te proberen corona buiten de deur te
houden.” Naast de zelftest waren bezoekers
ook verplicht om een coronatoegangsbewijs
te tonen en werd het publiek verschillende
keren gevraagd om afstand te houden.
CORONA EVEN VERGETEN

Ondanks alle coronamaatregelen, voelde
de concertavond als vanouds en werden
alle coronazorgen even vergeten. Op
het programma stonden een aantal
werken waar het orkest voor én tijdens de
coronapandemie aan heeft gewerkt, zoals
het stuk “Fields Overture”’ en “Whispers
from Beyond”. Ook speelde het orkest “The
Story of Anne Frank”, een prachtig werk dat
het levensverhaal van Anne Frank muzikaal
vertelt. Het stuk werd indrukwekkend door
de indringende vioolsolo van de speciaal
ingevlogen violiste Heleen van den Bosch.

BEKENDE MUSICALHITS

Na de pauze stond bekende musicalmuziek
op het programma, zoals medleys van
“Tanz der Vampire” en “Aladdin”. Daarnaast
speelde Ons Genoegen muziek van “The
Sound of Music” en “Grease”. Hierbij
begeleidde het orkest de zangers Justine
Buijserd, Imie Nieuwland, Ralph van Zwieten
en Jasper Hanegraaf.
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“Als vereniging kijken we terug op een
prachtig concert”, vertelt Van Saane trots.
“We hopen dat de coronasituatie snel weer
verbetert, zodat repeteren weer mogelijk
wordt. Als de situatie het toelaat, geeft de
vereniging op zaterdag 9 april 2022 weer
een concert.”

LIJSTTREKKER CDA RENSWOUDE
Hedenavond 9 december heeft de
algemene
ledenvergadering
van
het CDA, de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezing in Renswoude
vastgesteld. Het CDA is verheugd om te
kunnen melden dat ons huidig raadslid
Leo Verkerk wederom is gekozen tot
lijsttrekker van het CDA Renswoude. Leo
heeft inmiddels ruime politieke ervaring
binnen de gemeentelijke politiek. Eerst als
commissielid en daarna ook als raadslid.
In de afgelopen zittingsperiode heeft Leo
aangetoond ook als éénmansfractie een
duidelijke stem te hebben in de raad van
Renswoude. Met name in het dossier van
RES was het CDA met Leo voorop de eerste
politieke partij die stelling nam tegen het
plaatsen van mega-windmolens in het
buitengebied van Renswoude en voor andere
alternatieven koos om te verduurzamen.
De kandidatenlijst kent verder nog namen
van kandidaten die ook de ambitie hebben
om samen met Leo er weer te zijn voor
Renswoude, zonder de grote uitdagingen uit
het oog te verliezen. Het CDA is verder
verheugd dat de algemene ledenvergadering
het verkiezingsprogramma heeft vast
gesteld, waarmee het CDA de campagne in
gaat.
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FOOT FIT
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IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:
Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041

-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

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

CHRISTENUNIE OP BEZOEK BIJ
AUTOBEDRIJF VAN BURKEN

lekkers (op is op) en je kunt meedoen met de
boerenquiz.

De ChristenUnie is onlangs op bezoek
geweest bij Autobedrijf van Burken in
Renswoude. Sander van ’t Foort en Tijs
van Roekel werden hartelijk ontvangen
door Bertus en Arina. Autobedrijf van
Burken is bijna niet meer weg te denken
uit het straatbeeld van Renswoude. Aan de
keukentafel kregen we onder het genot van
een kopje koffie te horen hoe de geschiedenis
van Autobedrijf van Burken in elkaar zit. Ruim
50 jaar geleden is het bedrijf gestart door
de vader Roef van Burken en inmiddels is
Bertus al ruim 20 jaar verantwoordelijk voor
het bedrijf. Die familiecultuur is duidelijk
terug te zien in dit bedrijf. Van Burken staat
vooral bekend om hun brede collectie van
betrouwbare en mooie occasions. Ook
hebben we in de werkplaats een korte video
opgenomen. Hier ziet u bijvoorbeeld nog een
foto van het straatbeeld toen Roef van Burken
nog eigenaar was. Voor die beelden verwijzen
wij u graag naar onze Facebook-pagina. Wij
danken Bertus en Arina voor hun gastvrijheid
en wensen hen veel succes met hun bedrijf!

Vallei Boert Bewust en LTO Gelderse Vallei
werken hierin samen onder de vlag ‘Boeren
pakken uit met kerst’. Zij vragen hiermee
aandacht voor de agrarische sector die
voorziet in eersteklas voedselvoorziening.
(H)Eerlijk en gezond! Ook draagt de sector
bij aan een leefbaar platteland en dat laten
we graag zien!

www.henkschuurman.nl

VERLICHTE
TOCHT

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

De route duurt ongeveer anderhalf uur
bij normale verkeersdrukte en onderweg
zijn geen locaties om uit te stappen. Dit
uit voorzorg om Corona proof te kunnen
genieten van een leuk uitje.
De route is kort tevoren vrij te downloaden op
www.valleiboertbewust.nl en www.boeren
pakkenuitmetkerst.nl. Deelname is gratis.

BOERDERIJEN

Woensdag 29 december
vanaf 18.00 uur organiseert
Vallei Boert Bewust samen
met LTO Gelderse Vallei de
Verlichte Boerderijentocht
Gelderse Vallei. Trek erop uit
met de auto en rij langs en
over verschillende agrarische
bedrijven die mooi uitgelicht
zijn. Onderweg kijk je je
ogen uit! En kun je genieten
van een goodybag met wat
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COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

ZAKLAMPAVON(D)TUUR

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

Een zaklamp? Die gebruik je toch alleen ’s zomers als je kampeert en je ’s nachts in je tent
geen snars ziet zonder dat ding? Die lamp heeft méér mogelijkheden.
Vooral tijdens deze periode van de kortste dagen en de langste avonden, die soms al rond
een uur of vier ’s middags beginnen, hebben we behoefte aan licht. Direct na de start
van de wintertijd kregen de eerste bomen en dakranden al hun twinkelende lichtsnoeren.
Naarmate het eerder donker werd, verscheen ook in de huizen steeds meer verlichting.
Heerlijk om ’s avonds vlak voor of na het eten nog een ommetje te maken door de straten
en te genieten van de gezellige sfeer!

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Met kinderen wordt het nóg leuker. Duik in die kampeerspullen, haal je zaklantaarn
tevoorschijn, geef elk kind zijn eigen zaklamp en ga op pad door de donkere straten op
zoek naar de mooiste of grappigste verlichting. Kunnen de kinderen het aan, bedenk er dan
een spannend verhaal bij. En denk als volwassene nu niet meteen: “Dat is niets voor mij,
zo vindingrijk ben ik niet.” Vaders en moeders, opa’s en oma’s en andere keurige ‘grote
mensen’ beschikken over een veel grotere fantasie dan ze beseffen. Een onverwachts vlak
voor je voeten overstekende kat kan zomaar opeens ontaarden in een gevaarlijke tijger!
Voorzichtigheid is geboden en sluipend ga je verder, alleen af en toe zacht fluisterend!
Is het echt akelig guur weer, blijf dan lekker binnen en maak het gezellig.
Weleens verstoppertje in het donker gespeeld? Kinderachtig? Helemaal niet. Wij hebben
het een keer met onze volwassen broers en zussen gedaan, toen we met elkaar in een
groot huis logeerden. Eén zus, toen 50 jaar, vroeg net als toen ze klein was: “Mag ík hem
dan zijn?” En meteen daarna zei ze tegen haar broers: “Maar dan moeten jullie niet eng
doen, hoor!” Ook dát klonk precies zo als vroeger! Wat hebben we gelachen!

Vertrouwd adres
in Renswoude

Doe in het hele huis de lampen uit en spreek van tevoren duidelijk af in welke kamers
en kasten iedereen mag komen. Alleen de zoeker krijgt een zaklamp, waarmee hij elke
ruimte als een detective grondig onderzoekt. Duurt het te lang, dan mag hij om een
geluidje vragen. In Duitsland riepen kinderen eens: “Hänchen, piep einmal!”, iets wat hier in
Renswoude tussen al die kippenboerderijen ook wel een idee zou zijn; alleen laten wij als
rechtgeaarde kraaien het beestje natuurlijk niet piepen. Wij roepen: “Haantje, kráái eens
even!”

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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LIONS CLUB ZAMELT WEER DE-PUNTEN IN

W�� wensen u f��ne
feestdagen en
we hopen tot snel!
Warme groet, Team De Hof
K��k voor meer �nformat�e en updates op:
www.dehof.nl

Ook dit jaar doet de Lions Club ScherpenzeelWoudenberg-Renswoude weer mee aan de
landelijke Lions-actie om Douwe Egberts
waardepunten in te zamelen. Wat ooit begon
als lokale actie van Lions Club Voorburg, vindt
inmiddels navolging in het gehele land. In de
maand december worden verzameldozen
bij de diverse inleveradressen (meestal
supermarkten) geplaatst, waarin de inwoners
van onze gemeenten hun DE Waardepunten
kunnen deponeren. Elke 500 DE-punten
levert een pak koffie op voor de Voedselbank.
Aan het einde van de inzamelperiode
worden de punten geteld en verzameld in
het landelijke inleverpunt in Voorburg. Vorig
jaar werden ruim 100 (!) miljoen koffiepunten
aan DE overhandigd die dit aantal naar boven
af ronden en 204.000 pakken koffie voor de
Voedselbanken in Nederland leverde. Douwe
Egberts verzorgt eveneens de distributie naar
de Voedselbanken in het hele land.
Het mooie is dat de plaatselijk ingeleverde
punten ook ten goede komen aan de
plaatselijke Voedselbank - in ons geval
Voedselbank Amersfoort. Vorig jaar heeft
deze actie ongeveer 325 pakken koffie voor
hen opgebracht. Koffie is een duur product,
bederft niet en zit dus maar zelden in een
voedselpakket en op deze manier kunnen
de klanten van de Voedselbank elke maand
een pak koffie tegemoet zien. Keer dus uw
keukenlaatjes om en lever uw punten (liefst
geteld en in bundeltjes van 500 punten) in bij
de onderstaande adressen. De klanten van de
Voedselbank zullen u er dankbaar voor zijn.
‘OUD GELD’

Ook bestaat de mogelijkheid uw oude
munten - u heeft er vast wel wat hier en daar
slingeren van een heerlijk vakantie of zoiets
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- in de verzamelboxen te deponeren. De
opbrengst hiervan komt eveneens ten goede
aan Fight4sight. Zij maken oogoperaties
in derdewereldlanden mogelijk, waardoor
mensen met bijvoorbeeld staar, na een
operatie hun leven en werk weer normaal
kunnen oppakken..
ONZE INLEVERADRESSEN:

De verzameldozen zijn al geplaatst. U kunt
uw DE punten en uw vreemd & oud geld’
deponeren in de boxen die zijn opgesteld
bij: ESSO Voskuilen - Woudenberg, Albert
Heyn - Woudenberg, Jumbo - Woudenberg,
Hoogvliet - Woudenberg, Jumbo Scherpenzeel en COOP - Renswoude.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

VOLKSKERSTZANGDIENST
Door de huidige coronamaatregelen kan
de volkskerstzangdienst dit jaar helaas
niet door gaan. Volgend jaar hopen we
de volkskerstzangdienst weer te kunnen
organiseren.

KERST SPEURTOCHT
Doordat de muzikale winterwandeling ook
dit jaar niet kan plaats vinden is er net als
vorig jaar een kerstspeurtocht te lopen in en
rondom het kasteelbos.
De formulieren hoe je de speurtocht kan
lopen vindt je in een bak bij de achteringang
van gebouw Rehoboth. Ook dit jaar valt er
een prijsje te winnen!
De speurtocht is te lopen van zaterdag
25 december tot en met woensdag 29
december. Neem je zelf een pen mee?
Evangelisatie Commissie Renswoude
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tijd niet plaats. Zodra het weer kan,
worden deze activiteiten en bezoeken weer
opgestart.

NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
NIEUWJAARSWENS

Samen werken aan een mooi 2022! Bestuur
en welzijnswerkers van SWO-SR wensen
u goede feestdagen en een voorspoedig
2022! Wij hopen u ook in het nieuwe jaar bij
onze activiteiten te begroeten.
AGENDA VANAF 22/12

Gezien de huidige omstandigheden,
ontwikkelingen en maatregelen wordt een
aantal activiteiten stopgezet. Het bowlen,
sjoelen, kaarten, de Cultuurkring, Welfare,
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

Hoofdvestiging Renswoude

Servicepunt Scherpenzeel

Barneveldsestraat 13

Beukenlaan 34a

3927 CA Renswoude

3925 JL Scherpenzeel

0318 57 17 61

033 277 85 56

2200 m fietsplezier
2

Word jij onze nieuwe collega? joopfietsen.nl/vacatures

Word jij onze nieuwe collega? joopfietsen.nl/vacatures
- Meewerkend Voorman Werkplaats
- Fiets Monteur
- Receptie & Social Media Medewerker

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.
swo-sr.nl) in de gaten voor de actuele stand
van zaken.
WANDELCLUB

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.

AGENDA

woensdag 22/12 van 09:00 tot 09:40 uur

Bewegen voor ouderen (De Achthoek)

woensdag 22/12 van 10:00 tot 12:00 uur

Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)

donderdag 23/12 van 15:00 tot 16:00 uur

Dynamic tennis, koersbal (De Hokhorst)

vrijdag 24/12 van 09:30 tot 11:00 uur

Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)

maandag 27/12 van 09:30 tot 11:00 uur

Creatief (Bibliotheek Renswoude)

maandag 27/12 van 13:30 tot 15:30 uur

Wandelclub (alleen bij droog weer) (De Hokhorst)

dinsdag 28/12 van 10:00 tot 12:00 uur

Buurtkamer (Bibliotheek Renswoude)

dinsdag 28/12 van 14:00 tot 15:00 uur

Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)

woensdag 29/12 van 09:00 tot 09:40 uur

Bewegen voor ouderen (De Achthoek)

woensdag 29/12 van 10:00 tot 12:00 uur

Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)

donderdag 30/12 van 10:00 tot 11:30 uur

Digicafé S’zeel (ONLINE)

donderdag 30/12 van 15:00 tot 16:00 uur

Dynamic tennis, koersbal (De Hokhorst)

vrijdag 31/12 van 09:30 tot 11:00 uur

Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2022!
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VVD RENSWOUDE STELT
KANDIDATENLIJST VAST

Goede Kerst

& Beste wensen

Willem & Dianne, Eduard, Job, Nienke, Janno, Lars,
Marlise, Thomas, Raymond, Kees, Samuel en Jan
Holleweg 20 | Scherpenzeel | 0318 - 571233 | www.vlastuinauto.nl

Holleweg 20 | Scherpenzeel | 0318 - 571233 | www.vlastuinauto.nl
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Op
de
algemene
ledenvergadering
heeft
de
Renswoudse
VVD
de
kandidatenlijst
vastgesteld
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart
2022.
“Een prachtige lijst met kundige en
enthousiaste mensen waarmee we vol
vertrouwen de verkiezingen in kunnen
gaan”, aldus lijsttrekker Marieke Teunissen.
Eerder kozen de leden er al voor om
wethouder Marieke Teunissen op de
eerste plek te plaatsen. Marieke heeft
zich in de voorgaande periode bewezen
als een kundig bestuurder die moeilijke
trajecten van de grond heeft gekregen.
Bovendien heeft ze de financiële positie
van de gemeente uitstekend op orde
gehouden. Fractievoorzitter Bart Bisschop
neemt wederom plek 2 in. De afgelopen
raadsperiode heeft Bart het liberale geluid
binnen de gemeenteraad goed weten te
vertalen. Ook nam hij het voortouw in het
besluit om vooralsnog geen windturbines in
Renswoude te plaatsen.
Op plek 3 de lijst staat Evert Blaauwendraat,
agrarisch ondernemer met al 31 jaar ervaring
binnen de VVD. Met Erik Mandersloot op 4
staat nog een ondernemer hoog op de lijst
en op een verkiesbare plek. De nummer 5 op
de lijst is André van Veller, die actief is binnen
het verenigingsleven van Renswoude.
Nummer 6 is Yvonne Gerritsen, voormalig
voorzitter van de Oranjevereniging en oudraadslid.

commissielid
Derk
van
’t
Sant,
onderneemster Lisette Engelen-Germs,
Gene
Noordpool
(credit
management
specialist), onder
nemer Harold Engelen,
Eric Römers (projectleider), Steven
Gietelink (ICT ondernemer) en oud
fractievoorzitter Peter Walraven. Huidig
raadslid Bert Hoek heeft de ereplaats
ingenomen van lijstduwer en zal na de
huidige periode stoppen met het raadswerk
om van zijn pensioen te genieten.
Met deze lijst zal de VVD zich de komende
4 jaar inzetten voor het belang van alle
Renswoudse inwoners, ondernemers en
verenigingen!
VVD Renswoude
Namens het bestuur en de kandidaat
stellingscommissie

KINDERKERSTVIERING 1E KERSTDAG
Heb jij het al gehoord? Koning Jezus
is geboren! Hij woonde bij Zijn Vader
in de hemel, maar is naar onze wereld
toegekomen om vrede in jouw leven te
brengen. Dat moet iedereen horen! Daarom
willen wij dit goede nieuws vertellen, vieren
jullie het Kerstfeest met ons mee? Luister
en kijk via www.hervormdrenswoude.nl op
1e Kerstdag om half 4.
En als jij dit schooljaar naar club in Rehoboth
bent geweest, kijk dan even op onze website
onder Evenementen bij de Avonddienst van
25 december.

Verder wordt de lijst gevormd door
ex-ondernemer
en
gemeenteraads
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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 de bibliotheek zich
aan alle overige Corona-maatregelen.
VERRASSINGSPAKKET

Het is nog steeds mogelijk een zg.
Verrassingspakket te bestellen als u bibliotheeklid bent. Speciaal hiervoor stellen medewerkers
vandeBibliotheekZ-O-U-Tverrassingspakketten
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,
waar u een formulier kunt invullen: www.
bibliotheekzout.nl/over-ons1/klantenservice/
de-afhaalbieb-Renswoude.
WIST U DAT...
KINDEREN GRATIS LID ZIJN TOT 18 JAAR?
IN HET KADER VAN DE ‘ZOUTE INVAL’:
WOENSDAGOCHTEND 19 JANUARI: BIJZONDERE
TEXTIELE
WERKVORM
TOEGELICHT
IN
DE
BIBLIOTHEEK.

Nelleke Wentzel uit Scherpenzeel exposeert
in januari en februari in de bibliotheek van
Renswoude. Zij maakt bijzondere textiele
werken in 3 D vorm zoals boeken, hoedjes
en sieraden. Hiervoor hergebruikt zij vaak
textiel of werkt met ‘tyvec’, materiaal uit de
woningbouw. Op woensdagochtend 19 januari
is er gelegenheid kennis te maken met haar
manier van werken, dan is Nelleke om 10.30
uur in de bibliotheek aanwezig, tot ongeveer
12 uur om van alles te vertellen en te laten
zien over deze bijzondere werkwijze. Er zijn
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geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
i.m.v. de inventarisatie van de belangstelling
hiervoor vriendelijk verzoek u hiervoor aan
te melden voor 17 januari via renswoude@
bibliotheekzout.nl of in de bieb aan de Van
Reedeweg 77 in Renswoude.
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
25 januari om 14.00 uur. 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. Nieuwe puzzels zijn ook
van harte welkom, graag in goede staat.
ADRES:

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
Openingstijden: op dinsdag en vrijdag tussen
14-17 u, op woensdag tussen 14-20 u.
Let op, dus niet meer op dinsdagavond!
Belangrijk: Ook op woensdagavond is in deze
tijden de bibliotheek gewoon open tot 20.00 u!
In de Kerstvakantie is de bibliotheek op
vrijdagmiddag 31 december gesloten.
WIJ WENSEN U FIJNE LEESDAGEN EEN EEN GEZOND
2022!
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VOETBALVERENIGING RENSWOUDE
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...geluk in grote én in kleine dingen in 2022
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Zoekt u een christelijke gastouder in Renswoude?
opvang 0-4 jaar, oudere kinderen (broers/zussen) in
overleg. Bel Jo-Anne 0630262834
Ons gezinnetje is op zoek naar iemand die ons, vanaf
januari, 3 uur per week wil helpen in de huishouding
op de dinsdag- of woensdagmorgen. Hebt u
belangstelling neem dan contact op met 0621686713.
Dagboek “Een handvol koren”
Het is een dagboekje voor jong en oud met elke dag
2 overdenkingen. Het boekje is te koop voor € 12,95.
Evelien Donkelaar
Kastanjelaan 7. Tel. 06-31526408
Te huur in centrum renswoude 40m2 opslag/
stallingsruimte. Bel 0657950106
Kringloop Renswoude, Molenstraat 17A
Er zijn weer veel nieuw aangeleverde goederen
binnen! Wij verkopen ook door vrijwilligers
gemaakte kerstbakjes en decoraties.
De Opbrengst is voor de Koepelkerk!
Kom gezellig langs voor koffie, thee of
warme chocolademelk.
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.

Biedt zich aan als oppashulp voor alle leeftijden.
Huisdieren zijn geen probleem.
Jongedame, 17 jaar. (Ik rook niet) Met ervaring.
Bel gerust om de tijden met elkaar door te nemen.
06 10844593
Hoesje van draadloze oortjes van het merk trust
gevonden bij rotonde dorpshart.
Eigenaar kan het ophalen aan de Beekweide 62
Voor de FEESTDAGEN:
zomer en Heide HONING van de imker, natuur zuiver
dus zonder toevoegingen. Beperkte voorraad,
BIJ: Cor van Viegen , van Arckelweg 40.
Tel 0610515909 (met etens tijden ben ik altijd thuis)
Te koop aangeboden: 2- zitsbank 180cm breed met
bijpassnede hocker 60cm met stof bekleed in de
kleur donkerblauw. Gratis af te halen 2 stoeltjes met
stof bekleed in de kleur donkerblauw.
Voor info bellen naar 06-30977891

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 

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 6 JANUARI 2022
VÓÓR 19.00 UUR
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Autobedrijf A. Ploeg v.o.f.
In- en verkoop van gebruikte
personen- en bestelauto’s

Reparatie - Onderhoud - Schadeherstel
Airco Service - APK Keuring - Uitlijnen
Wenst u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.
Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl
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Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar
Utrechtseweg 32 RENSWOUDE 0318 571184

www.autobedrijfaploeg.nl
info@autobedrijfaploeg.nl
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ACTIE

ACTIE

ACTIE

6
MA X NT
PER KLA

Douwe Egberts aroma
rood of décafé

Alle Remia sauzen,
Alle g’woon
rijst
dressings
of croutons

snelfiltermaling, bonen of koffiepads
2 pakken à 500 gram of zakken à 54 stuks
combineren mogelijk

ORTING
4 0% K
2 STUKS
Trots van
Coop Blonde
d'Aquitaine
biefstuk
19
per 100 gram

2.

Trots
Trotsvan
van

per
per
100
100
gram
gram

**
I
T
S
A
G
R
1 +1
5098 _ 4.70
1.1.
5.98
_ 85
75
99
0.
0. 2.49

7.99
1.

90
Coop
CoopBlonde
11.Blonde
d'Aquitaine
31 d'Aquitaine
kogelbiefstuk
kogelbiefstuk
13.78

1.

2 pakken à 275-1000
2 gram
stuks
combineren mogelijk
mogelijk
combineren
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2.69

Verse worst grof/fijn pak 500 gram
Rundergehaktballetje pak 360 gram
Gerookte zalmblokjes pak 100 gram
Gebraden hamburgers pak 4 stuks
Kiphaasjes pak 300Alle
gram
combineren
mogelijk
gourmet
mini’s

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo
Coca-Cola,
Fanta of Sprite

3 pakjes
combineren mogelijk

KS*
2 STU
S
T
A
+1 GR I

S89
I89
T1.1.
65
65
A
1 +1 GR1.1.
fles 1000 ml

4.

98

25.78

2.
0.

49
99

5.
4.50

2 flessen à 500 ml
combineren mogelijk

Coop
verse sappen
of smoothies

2 STUKS

Melkunie vla
*

RTING
30%29KO

pak 1000 ml

fles 500 ml

69
1.
2.99

_
1. 1. 99
1.
99
74 _ 12
1. 0. 1.

3.1.45
90
4.2.
99
98
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Alle Trots van Coop
Maaslander
Authentieke
rauwe
gesneden
kaas
of gekookte
2 pakjes à 200 gram
hamsoorten
of
rosbief
combineren mogelijk

Coop
desem baguettes
2 stuks,
combineren mogelijk

2 pakjes
combineren mogelijk

2ESPTRUIJKSS*
L
A
2 H 70 V 00 _ 26
7.
5. 5. 49
6.18 3.75 _ 5.44
e

3.

00

Coop
verse sappen
of smoothies

per 100 gram

0.

_

00 _

Culinaire beenham
naturel of
honing/mosterd

05

9.
49
00

7. 3. 6.
98

IS*
T
A
R
G
1
+
1 56

1.

2.791. _79
1.
2.0.79 _ 0.89
58

Molenbrood vloerbroden
heel brood
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 20
15 november
december t/m 21
26 november
december 2021.
2021. Week
Week 46.
51. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

