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Gemeentenieuws 18 mei 2022
Bereikbaarheid gemeente
Burgerzaken:
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op
afspraak. Het maken van een afspraak kunt u
bij voorkeur via onze website doen of
telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur via
0318-578 150.

Collectevergunningen
15-05 t/m 21-05 Longfonds
29-05 t/m 04-06 Pr. Bernhard Cultuurfonds
Evenementen
07-06 t/m 10-06
18-06 t/m 18-06

50e Avondvierdaagse
Verkoopdag CGK
Renswoude
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Kom niet naar het gemeentehuis als u geen
afspraak hebt gemaakt. Hoewel er medewerkers aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op
afspraak werken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. We
vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis
hoeft te komen.
Dorpsteam
Het Dorpsteam is telefonisch of per mail bereikbaar via 0318-578 150/
dorpsteam@renswoude.nl. De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld.

Woningbedrijf
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website:
www.renswoude.nl/reparatie Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact
opnemen via huur@renswoude.nl.
Storingsdienst gemeente
Bij zeer dringende problemen op het gebied van de openbare ruimte is de storingsdienst van
de gemeente buiten kantooruren te bereiken via 06-511 481 02.
Vergaderen
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie worden weer fysiek gehouden.
U kunt deze ook online volgen via onze website, zowel in beeld als geluid. Kijk hiervoor op
renswoude.nl/vergaderen.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht in de raad, dan kunt u zich vóór de vergadering
telefonisch melden bij de griffie via het algemene nummer 0318-578 150. Dit geldt ook voor
commissievergaderingen, waarin u over een specifiek onderwerp kunt meepraten.

Renswoude, 18 mei 2022
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Tegenstellingen en verbondenheid
Ik weet niet hoe u het beleefd heeft, maar ik heb enorm
genoten van Koningsdag in Renswoude. De dag startte al
heel vrolijk op het kasteelplein waar ik met
kinderburgemeester Jelte bij de aubade was. Liesbeth Neven,
voorzitter van de Oranjevereniging gaf daar al aan dat er heel
veel leuks te doen was en daarmee had zij niets teveel
gezegd! Leuke activiteiten, veel lekkers, mooi weer en
iedereen had goede zin. Ook de feestavonden die volgden op
vrijdag en zaterdag zijn in dezelfde sfeer verlopen. Tijdens
deze feestelijkheden werd ik attent gemaakt op de online
petitie waarbij kenbaar gemaakt wordt dat de luide muziek
die samengaat met de Oranjefeesten niet door iedereen wordt
gewaardeerd. Een uiting van een opvatting die er mag zijn.
Gezien de animo voor Koningsdag en de feestavonden is er echter ook een grote groep
die het wél waardeert. Er is dan ook een tegengestelde petitie opgestart waarin wordt
opgeroepen deze feesten te behouden. Dit is een stevige tegenstelling waar
opvattingen botsen. De opvattingen liggen ver uiteen en komen niet bij elkaar. Wat
moet ik daar nu mee als burgemeester? Doorgaans ben ik van de verbinding en het
overbruggen van tegenstellingen maar hier zie ik niet zo snel hoe….
De randvoorwaarden voor de Oranjefeesten zijn getoetst en hier is ruim aan voldaan.
Tegelijkertijd kun je niet ontkennen dat de feesten veel geluid voortbrengen wat tot ver
in het dorp te horen is. In Renswoude leven we naast elkaar en met respect en
waardering voor eenieder. Het is wat het is, het vraagt wat begrip van beide groepen en
het liet me nog niet los, de eerste dagen na de feesten.
En toen werd het 4 mei. Dodenherdenking. Daar kwamen we als vanouds weer bij
elkaar rond het monument. De massale stilte, de indrukwekkende muziek, de
hoeveelheid mensen. Allemaal met elkaar verbonden door samen te herdenken wat
zich heeft afgespeeld in de oorlog en alle slachtoffers die gevallen zijn. Zo waardevol.
Langs de route zag ik mensen die moeite hebben met de feesten van vorige week en ik
herkende ook veel mensen uit de feesttent. Ze staan allemaal naast elkaar. Delen hier
dezelfde waarden, herdenken samen en vormen met elkaar het mooiste saamhorige
dorp dat ik ken: Renswoude wat ben je bijzonder!!

Hartelijke groet,
Petra Doornenbal, burgemeester
Renswoude, 18 mei 2022
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Besluitenlijst gemeenteraad 10 mei 2022
Agendapunt
3

7

8
10
11
12
13
14

15
16

17

Voorstel
Vaststelling agenda

Voorstel tot benoeming van voorzitters en
leden in de raadscommissie en in de
regiocommissie Foodvalley
Voorstel tot benoeming van leden in de
gemeentelijke Monumentencommissie
Vaststelling verslag en besluitenlijst van de
openbare vergadering op 8 maart 2022
Vaststelling verslag van de openbare
vergadering op 29 maart 2022
Vaststelling verslag van de openbare
vergadering op 30 maart 2022
Ingekomen stukken en mededelingen
Raadsvoorstel tot instemming met de
concept-Visie Werklocaties Regio Foodvalley
2020-2030 en het concept-Regionaal
Programma Werklocaties Regio Foodvalley
2021-2025
Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan
Munnikenweg 155
Raadsvoorstel tot instemming met de
Ontwerpbegroting 2023 Afval Verwijdering
Utrecht (AVU) en kennis te nemen van de
concept-jaarstukken 2021
Raadsvoorstel tot instemming met de
voorlopige jaarstukken 2021, de
geactualiseerde begroting 2022 en de
ontwerpbegroting 2023 van de
Veiligheidsregio Utrecht

Besluit
Agendapunt 18 (financiële stukken
Regio Foodvalley) doorgeschoven
naar de raadsvergadering van 24 mei
2022. Agenda voor het overige
ongewijzigd vastgesteld.
Conform voordrachten zijn voorzitters
en leden bij acclamatie benoemd.
Met algemene stemmen conform
voorstel besloten.
Besluitenlijst en verslag ongewijzigd
vastgesteld.
Verslag ongewijzigd vastgesteld.
Verslag ongewijzigd vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.
Met algemene stemmen conform
voorstel besloten.

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

Met algemene stemmen conform
voorstel besloten.

Gemeentehuis/gemeentewerf gesloten
In verband met Hemelvaartsdag zijn het gemeentehuis en de werf op 26 mei a.s.
gesloten.

Renswoude, 18 mei 2022
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Vergadering gemeenteraad 24 mei 2022
Op dinsdag 24 mei is er een extra raadsvergadering. Deze openbare vergadering vangt
aan om 19:00 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De agenda
ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Raadsvoorstel tot instemming met de Jaarrekening 2021, Ontwerpbegroting 20232026 van de Regio Foodvalley
Schorsing
19.30 uur:
4. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
5. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 10 mei 2022
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Bespreking coalitieakkoord 2022-2026
8. Aanbeveling wethouders
9. Instellen Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
10. Onderzoek van de geloofsbrieven van de wethouders en de toegelaten leden van
de gemeenteraad die in de plaats komen van de gekozen wethouders
11. Benoeming en beëdiging wethouders
12. Installatie gemeenteraadsleden
13. Sluiting
Verleende omgevingsvergunning Arnhemseweg 6 (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude hebben besloten de
omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een rundveestal aan de
Arnhemseweg 6 te Renswoude.
Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 19 mei 2022 gedurende zes
weken ter inzage op de afdeling Fysiek Domein, taakveld VTH, van het gemeentehuis.
U wordt verzocht een afspraak te maken met de heer M. Wentzel om de vergunning in
te zien.
Inwerkingtreding
Deze vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.

Renswoude, 18 mei 2022
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Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen
zes weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd beroepschrift sturen aan
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA in
Utrecht. In het beroepschrift vermeldt u het volgende:
- uw naam, adres, datum en ondertekening;
- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (u kunt
bijvoorbeeld de datum en het kenmerk van deze brief vermelden of een kopie
meesturen);
- de reden waarom u beroep instelt.
Voorlopige voorziening
Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt en u
spoedeisend belang hebt, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden.
Digitaal indienen
U kunt het beroepschrift ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de
website is hierover meer informatie te vinden.
Kosten en meer informatie
Zowel voor het instellen van beroep als een voorlopige voorziening bent u griffierecht
verschuldigd. Via de website www.rijksoverheid.nl kunt u de brochure "Bezwaar en
beroep tegen een beslissing van de overheid" downloaden.
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Tot en met 29 juni 2022 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen genoemd
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag) door:
- Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpplan naar voren
heeft gebracht;
- Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
om zijn zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren te brengen.
Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS . Voor zowel het beroepschrift als het
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie:
dhr. M. Wentzel via 0318- 578 150 of ruimtelijkeplannen@renswoude.nl
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Arnhemseweg 2: bouwen loods (ingediend 26 april 2022);
• Taets van Amerongen fase 2: bouwen 37 huurwoningen (ingediend 6 mei 2022)
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
• Catharina Mossellaan 8: bouwen nieuwbouw woning (verzonden 3 mei 2022);
• Van Hamallaan 19: plaatsen dakkapel (verzonden 9 mei 2022);
• 8 locaties buitengebied: aanleggen bos en hagen (verzonden 9 mei 2022);
• Dorpsstraat 42: kappen 2 bomen (verzonden 10 mei 2022);
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen
• Barneveldsestraat 12: vervangen berging (ingetrokken 22 april 2022).

Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, tel: 0318-578 150 of e-mail
omgevingsvergunning@renswoude.nl

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunningen
• Elzenhof 19: plaatsen dakkapel (verzonden 3 mei 2022).

Vastgesteld wijzigingsplan Parallelweg 1
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het bouwvlak van het perceel
Parallelweg 1 te Renswoude wijzigen van woonbestemming in bestemming met
gedeeltelijk wonen, wonen met agrarisch hobbybedrijf en agrarisch.

Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen
• Rectificatie – Groot Overeem 21: verbouwen bedrijfspand (nieuwe uiterste
beslistermijn: 8 juni 2022).

Het vastgestelde wijzigngsplan ligt vanaf 19 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage
op de afdeling Fysiek Domein van het gemeentehuis. U wordt verzocht een afspraak te
maken met de heer M. Wentzel om het ontwerpplan in te zien. Ook kan het plan
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Renswoude, 18 mei 2022
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Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Ingekomen aanvragen/ meldingen vergunningen APV en bijzondere wetten en
Alcoholwet
• Evenementenvergunning – wapens dragen tijdens re-enactment d.d. 27 en 28 mei
2022 (ingediend 27 april 2022);
Renswoude, 18 mei 2022
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Kampeerontheffing – recreatief overnachten d.d. 27 op 28 mei 2022, Fort aan de
Buursteeg / Buursteeg 2 (ingediend 2 mei 2022);
Evenementenvergunning – Renswouw Beach Volleybaltoernooi d.d. 21 mei 2022,
parkeerplaats sporthal De Hokhorst (ingediend 6 mei 2022);
Melding collecte (doorlopend) – collecte huis-aan-huis Epilepsie NL d.d. 7 t/m 11
juni 2022, door Renswoude (ingediend 1 mei 2022);
Collectevergunning – collecte huis-aan-huis St. Light for the Children d.d. 11 t/m 17
december 2022, door Renswoude (ingediend 4 mei 2022);
Loterijvergunning – loterijverloting t.b.v. onderhoud Koepelkerk d.d. 29 oktober
2022 (ingediend 5 mei 2022).

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
• Evenementenvergunning – Beeldenroute 2022 d.d. 14 mei t/m 16 oktober 2022,
Buursteeg 2 / door Renswoude (verzonden 29 april 2022);
• Evenementenvergunning – Avondvierdaagse d.d. 7 t/m 10 juni 2022, door
Renswoude (verzonden 12 mei 2022).
Voor meer informatie: mw. S. Tsang via 0318 - 578 150 of s.tsang@renswoude.nl
Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en
meer informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl.
Automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de emailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Tips van het Woningbedrijf
De energielasten stijgen, de rekening voor gas en licht gaat bij iedereen flink omhoog,
soms wel met 200%. Hoe kun je nu besparen op je energie? Niet alleen voor
huurwoningen, ook voor koopwoningen zijn er mogelijkheden. In uw huurwoning kan
niet alles gerealiseerd worden, maar er zitten zeker tips tussen die u kunnen helpen. In
de vorige editie gaven wij u de eerste 5 tips, nu ontvangt u de laatste vijf, verstrekt door
Klimaatexpert:
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6. Installeer een programmeerbare thermostaat
Met
een slimme
thermostaat kuntthermostaat
u op voorhand programmeren wanneer de
6. Installeer
een programmeerbare
verwarming
aan thermostaat
en uit gaat. Zo
kunt
u nooit
vergeten
om uw verwarming
Met een slimme
kunt
u op
voorhand
programmeren
wanneeruit
dete zetten
en
daarmee aan
energie
verspillen.
verwarming
en uit
gaat. Zo kunt u nooit vergeten om uw verwarming uit te zetten
en daarmee energie verspillen.
7. Warmtepomp
Een
warmtepomp is een duurzaam alternatief voor een gasgestookte cv-ketel. Een
7. Warmtepomp
warmtepomp
werkt
maakt slim
van de al aanwezige
Een warmtepomp
is op
eenelektriciteit
duurzaam en
alternatief
voorgebruik
een gasgestookte
cv-ketel. warmte
Een
in
een bron. Erwerkt
zijn verschillende
soorten
bronnen
waar gebruik
gemaakt kan
warmtepomp
op elektriciteit
en maakt
slim gebruik
van devan
al aanwezige
warmte
worden:
buitenlucht,
waterbron ofsoorten
aardwarmte.
in een bron.
Er zijn verschillende
bronnen waar gebruik van gemaakt kan
worden: buitenlucht, waterbron of aardwarmte.
8. Verbruik minder water
Wanneer
minderwater
water verbruikt, verlaagt u uw waterrekening. Wanneer u minder
8. Verbruiku minder
warm
water
gebruikt,
verlaagt
u ookverlaagt
uw energierekening.
Uw besparing
is dan
dus
Wanneer
u minder
water
verbruikt,
u uw waterrekening.
Wanneer
u minder
dubbel
op. Ugebruikt,
bespaartverlaagt
door eenu energiezuinige
douchekop,
ook door
korter
warm water
ook uw energierekening.
Uwmaar
besparing
is dan
dusof
minder
vaak
douchen.
Overig
water bespaartdouchekop,
u door een energiezuinige
dubbel op.
U te
bespaart
door
een energiezuinige
maar ook door vaatwasser
korter of
of
wasmachine
aan te schaffen
deze
efficiëntu te
gebruiken.
Wacht met vaatwasser
aanzetten
minder
vaak te douchen.
Overig en
water
bespaart
door
een energiezuinige
van
deze apparaten
totdat
ze volen
zitten
voorkom
daarmee dat
u vaker
of wasmachine
aan te
schaffen
dezeen
efficiënt
te gebruiken.
Wacht
metwast.
aanzetten
van deze apparaten totdat ze vol zitten en voorkom daarmee dat u vaker wast.
9. Energieleverancier
Let
op de tarieven van energieleveranciers. Dit beïnvloedt niet het verbruik van uw
9. Energieleverancier
energie,
wel wat
maandelijks betaalt.
heeft
met
uw keus
van
Let op demaar
tarieven
van uenergieleveranciers.
DitDaarnaast
beïnvloedt
niet uhet
verbruik
van
uw
energieleverancier
invloed
op het soort
elektriciteit
dat uheeft
ontvangt.
alle aanbieders
energie, maar wel wat
u maandelijks
betaalt.
Daarnaast
u metNiet
uw keus
van
van
energie levereninvloed
duurzaam
opgewekte
stroom. Wanneer
u kiest Niet
voor alle
eenaanbieders
groene
energieleverancier
op het
soort elektriciteit
dat u ontvangt.
energieleverancier,
de vraag
naar kolenen kerncentrales
minder.
er
van energie leverenwordt
duurzaam
opgewekte
stroom.
Wanneer u kiest
voor Wanneer
een groene
helemaal
geen vraag
meerde
isvraag
naar grijze
stroom,
de vervuilende
centrales
energieleverancier,
wordt
naar kolenenzullen
kerncentrales
minder.
Wanneer er
uiteindelijk
sluiten.
Dat
gebeurt
niet
van vandaag
op morgen,
maar metcentrales
uw keus van
helemaal geen
vraag
meer
is naar
grijze
stroom, zullen
de vervuilende
leverancier
heeft u wel
de vraagzijde
van de
markt.
uiteindelijk sluiten.
Dat degelijk
gebeurt invloed
niet vanop
vandaag
op morgen,
maar
met uw keus van
leverancier heeft u wel degelijk invloed op de vraagzijde van de markt.
10. Gebruik zonne-energie
Als
u elektriciteit
verbruikt, wek deze dan zelf op! Dat kan met zonnecellen op het dak
10. Gebruik
zonne-energie
van
woning. Teveel
opgewekte
elektriciteit
geeft
terug
aan
het net. Daarnaast
Als uuw
elektriciteit
verbruikt,
wek deze
dan zelf op!
Datukan
met
zonnecellen
op het dak
kunt
u zonne-energie
ook
inzetten om
warm water
wekken
metnet.
eenDaarnaast
zonneboiler.
van uw
woning. Teveel
opgewekte
elektriciteit
geeftopu te
terug
aan het
kunt u zonne-energie ook inzetten om warm water op te wekken met een zonneboiler.
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PINKSTERFEEST ZONDAGSSCHOOL
Op 6 juni a.s. (2de pinksterdag) hopen we
samen met de kinderen het Pinksterfeest te
vieren in de Koepelkerk. Het thema is: ‘Vuur
in mijn hart’. Met Pinksteren herdenken we
dat de Heilige Geest werd uitgestort. De
Heilige Geest kan ons het vuur in ons hart
geven dat brandt in liefde voor Jezus.
Laat ons met z’n allen dit vuur brandende
houden en kom dit feest met ons meevieren.
De dienst is vanaf 09:30 uur en we hopen
jullie dan allemaal te ontmoeten!
De leiding van de zondagsschool ‘In ‘t kleine
getrouw’

COLLECTANTEN DIERENBESCHERMING
GEZOCHT
3 t/m 8 oktober is het weer de week voor
de collecte van de dierenbescherming. Voor
in Renswoude zijn wij hard op zoek naar
collectanten die ons willen helpen lopen.
Heeft u s’avonds een klein uurtje over?
Aanmelden mag via 0648382538.
Hartelijk
dank
alvast
namens
de
Dierenbescherming.

kan van het buitengebied van Scherpenzeel
genieten terwijl zij aan hun conditie werken.
De opbrengst van het evenement wordt
gebruikt om het ontwikkelingswerk in Malawi
te ondersteunen. Dit ontwikkelingswerk
wordt door de Hervormde Gemeente in
Scherpenzeel ondersteund omdat Daniëlle
Davelaar is uitgezonden om de lokale opvang
van kwetsbare vrouwen te ondersteunen.
Inschrijving voor deze veldloop is voor
iedereen open en op 11 juni kan gestart
worden vanaf 9:30 uur (5 km) en 10:30
uur (10 km). De start is bij de manege van
De Willaerruiters aan de Willaerlaan in
Scherpenzeel.
Vanaf 10 uur is het mogelijk te starten
voor de sportieve wandeltocht langs
landerijen en boerderijen waarvoor iedereen
eveneens is uitgenodigd. Opgeven voor het
hardloopevenement en de wandeltocht
kan via www.missionrunscherpenzeel.nl of
www.hardlopen.nl.

MISSION RUN SCHERPENZEEL
OP 11 JUNI AANSTAANDE WORDT IN SCHERPENZEEL
TEN BATE VAN HET GOEDE DOEL HET
HARDLOOPEVENEMENT MISSION RUN SCHERPENZEEL
GEORGANISEERD

In het buitengebied van Scherpenzeel is een
trainingsloop uitgezet met een ronde van 5
km. De trainingsloop wordt gehouden voor
de afstanden 5 en 10 km met professionele
tijdmeting. Wedstrijdlopers kunnen de run
als training gebruiken. De loop is echter ook
geschikt voor recreatieve lopers. Iedereen
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U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANG
RENSWOUDE
VOORTGANG COALITIEOVERLEG

De gemeenteraadsverkiezingen liggen
alweer een flinke tijd achter ons. Sinds die
tijd zijn Dorpsbelang Renswoude en SGP
met elkaar in gesprek over een te vormen
coalitie. Die gesprekken worden gevoerd
onder leiding van Ruud van Bennekom, in
het dagelijks leven burgemeester van de
gemeente Bunnik. Op moment van schrijven
zijn de onderhandelingen vrijwel afgerond.
Deze hebben op een open, prettige en
respectvolle wijze plaatsgevonden. Er is
weliswaar enige vertraging opgetreden,
maar die werd veroorzaakt door de
afwezigheid van een paar key-players
tijdens de meivakantie.
Als deze Heraut verschijnt kunt u op de
website van de gemeente Renswoude
het
coalitieakkoord
vinden
bij
de
raadsvergadering van 24 mei.
Op die dag wordt het nieuwe college
van
burgemeester
en
wethouders
geïnstalleerd en zal in de gemeenteraad het
collegeakkoord worden besproken.
Samen
met
burgemeester
Petra
Doornenbal zullen de wethouders Jos
Dirven (Dorpsbelang Renswoude) en Henk
van de Schoor (SGP) het nieuwe college
vormen.
Wij wensen Petra, Henk en Jos veel wijsheid
toe bij het uitoefenen van hun functie.
Graag willen wij Ruud van Bennekom, Erik
Jansonius (gemeentesecretaris) en Marcel
Jansen bedanken voor hun rol tijdens de
coalitiegesprekken.
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BIODIVERSITEIT

Dorpsbelang Renswoude heeft biodiversiteit
altijd hoog in het vaandel staan. Dat hebben
we vorig jaar in de praktijk gebracht,
door dit onderwerp een aantal keer aan
de orde te stellen tijdens commissie- en
raadsvergaderingen. Ook hebben we vorig
jaar zelf (opnieuw) het initiatief genomen
om een strook grond langs de Beekweide in
te zaaien met een bloemenmengsel.
Wij waren vorig jaar heel blij met het
raadsvoorstel, waarin de IBOR (Integraal
Beheerplan
Openbare
Ruimte)
is
aangenomen. Daarin kreeg biodiversiteit
een mooie plaats. Onze hoop en verwachting
was, dat bloemzaden dit jaar op nog meer
plaatsen zouden worden ingezaaid. Wijzelf
hebben opnieuw het goede voorbeeld
gegeven door op de nationale zaaidag,
22 april, langs de Beekweide wederom
een strook grond in te zaaien met een
bloemenmengsel.
We hopen dat dit voorbeeld navolging krijgt
van de gemeente (en ook particulieren).
Een bloemenstrook is een prachtig gezicht
en het is onmisbaar voor het insectenleven
(inclusief honingbijen) om ons heen.
Wij gaan ons best doen om biodiversiteit op
de agenda en bloemenzaad in de grond te
krijgen.
Fractie Dorpsbelang Renswoude
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Locatie:
parkeerterrein De
Camp Bosrand 15-17
3931 AP Woudenberg
____

Kinderspelen,
schminken
____

25 JARIG JUBILEUM
DIERENAMBULANCE
WOUDENBERG E.O.
OPEN DAG
4 JUNI 2022 11.00 TOT 16.00 UUR

Kramen met o.a.
Hondenzoekgroep;
Eekhoornopvang
Neder Veluwe;
Stichting Dierenlot
____

Poffertjeskraam
____

IJzersterk in plaatwerk

FOOT FIT

Pedicure Salon Renswoude

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude
06-42748438 www.burgtmetaal.nl
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de mogelijkheid tot schminken. Verder zijn er een paar kraampjes,

Chipcontrole honden

een poffertjeskraam en zal één van onze ambulances aanwezig

Het adres voor:
-

Wij nodigen graag iedereen uit om dit jubileum samen met ons te
vieren. Er zijn leuke spellen voor kinderen in een dierenthema en

zijn om te laten zien wat ons werk inhoudt.
Dus kom gezellig langs op 4 juni.

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041

STICHTING
DIERENAMBULANCE
WOUDENBERG E.O.
06-54 928 928
(alleen voor
meldingen of
informatie over hulp
aan dieren)
24/7 bereikbaar
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE

VACATURES SWO

Verschillende diensten van SWO zijn op zoek
naar versterking.

SAMEN ETEN

Gezellig samen eten! Iedere derde donderdag
van de maand om 17:15 uur in De Hokhorst.
Welkom op 19 mei. De kosten zijn € 10,- excl.
drankjes. Aanmelden: bij de Trefpuntbalie,
per mail naar trefpuntbalie@swo-sr.nl of
telefonisch bij Nora Koenen, tel. 06 31 15 90
29.
CULTUURKRING: FILM SELMA

Selma, een indrukwekkende film over het
leven van Martin Luther King, waarin de
protestmars van Selma naar Montgomery in
1965 centraal staat, wordt op dinsdag 31 mei
vertoond in De Breehoek. Aanvang: 10:00
uur.
CREATIEVE WORKSHOP BIJENKAARTEN MAKEN

De eerstvolgende creatieve avond vindt
plaats op woensdag 1 juni van 19:00 tot
20:00 uur in de bibliotheek van Renswoude.
U kunt dan deelnemen aan een workshop
bijenkaarten maken (middels een andere
techniek dan 3D-knippen). Iedere deelnemer
gaat met twee zelfgemaakte kaarten
naar huis. De kosten voor deze workshop
bedragen €2,- excl. koffie/thee. U kunt zich
opgeven tot vrijdag 27 mei in de bibliotheek
of via de mail: trefpuntbalie@swo-sr.nl.

De vervoersdiensten in beide plaatsen
kunnen nog chauffeurs én chauffeuses
gebruiken: vitale vrijwilligers (m/v) die er
plezier in hebben anderen te vervoeren. Wilt
u meer informatie of wilt u zich aanmelden
als chauffeur? Laat het ons weten!
Heeft u ervaring op administratief gebied
(bijvoorbeeld een achtergrond op een
administratie- of accountantskantoor) en
affiniteit met het helpen en bijstaan van
mensen? Dan maakt de Formulierenbrigade
graag kennis met u.
Het Repaircafé is iedere eerste vrijdag van
de maand geopend en wordt bemand door
vakkundige vrijwilligers. De coördinator is
contactpersoon voor deze vrijwilligers. Nu
de huidige coördinator stopt, ontstaat een
vacature. Wilt u deze taak op u nemen of wilt
u meer weten? Wij horen het graag!
Wij zoeken vrijwilligers die een maatje
willen zijn voor mensen met (beginnende)
dementie. Een maatje op wie zij een beroep
kunnen doen, die begrijpt wat hen is
overkomen en samen wil optrekken.
In verband met een toename in hulpvragen
is InContact Renswoude op zoek naar

 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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vrijwilligers. Lijkt het u leuk om senioren te
bezoeken of regelmatig te bellen? Wilt u
bezocht of met regelmaat gebeld worden?
Laat het ons weten!

Heeft u interesse in een van deze
vrijwilligersfuncties? Stuur ons een bericht:
info@swo-sr.nl.

SWO AGENDA

Woensdag, 18 mei: 09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
12:00 tot 13:00 uur: Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)
Donderdag 19 mei: Vanaf 9:00 uur: Dagtocht Samen op Stap
10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
	13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer (De
Achthoek)
14:00 tot 16:00 uur: Samen creatief Scherpenzeel (De Breehoek)
15:00 tot 16:00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
15:00 tot 16:00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
17:15 uur: Samen eten (De Hokhorst)
Vrijdag 20 mei:
09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 23 mei: 09:15 tot 11:30 uur: Bowlen (Schimmel)
09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
	13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De
Hokhorst)
19:00 uur: NAH-café
Dindsdag 24 mei: 10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)
Woensdag 25 mei: 09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
Vrijdag 27 mei:
09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 30 mei: 09:15 tot 11:30 uur : Bowlen (Schimmel)
09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De Hokhorst)
Dinsdag 31 mei:
10:00 tot 12:00 uur: Cultuurkring film Selma (De Breehoek)
14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)
Woensdag 1 juni: 09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
	19:00 tot 20:00 uur: Creatieve workshop bijenkaarten maken
(Bibliotheek Renswoude)
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LEERLINGEN ONS GENOEGEN GESLAAGD
VOOR EXAMEN

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

monebeijer.nl

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

Vijf leerlingen van harmonievereniging Ons
Genoegen uit Renswoude hebben afgelopen
maand met succes theorie-examen gedaan.
De leerlingen deden theorie-examen voor
hun A-diploma. De geslaagden behaalden de
volgende gemiddelde cijfers: Ian Noordpool,
9,0; Marijke van den Brandt, 7,5; Harm
van den Top, 7,0; Jasper Mooij, 7,0; en
Coen Hardon, 8,5. Later dit jaar zullen de
geslaagden hun praktijkexamen afleggen.

ACTIE DUO FIETS MET ONDERSTEUNING
VOOR DE KLEINE MEENT
www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Bij aankoop van 3 SLIPS de 4e SLIP
GRATIS
Bestel DEZE WEEK vast sloggi slips voor de aktieprijs
AKTIEPERIODE is van 1 juni tm. 30 juni

VAN DE PAVERT
Mode, accessoires en ondergoed
Dorpsstraat 25
3927BA Renswoude
Telefoon 0318-573023
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Voor de actie Duo Fiets hebben wij al onze
ondernemers in Renswoude aangeschreven
voor een bijdrage. De tussenstand op de
teller staat op circa € 2600,- alvast een mooi
resultaat.
Met verdere acties zoals krentenbrood
verkoop, soepmaaltijd, pannenkoek eten,
Biddag collecten scholen, kleedjesmarkt
enz. is het totaalbedrag circa € 4500,Er volgt nog een bazaar, Happen en
Trappen van Stichting Inner Wheel en
een statiegeldactie bij de COOP (hopelijk
vanaf 1 juli). Waarschijnlijk komen er nog
reacties van overige bedrijven die nog niet
gereageerd hebben.
Voor de aanschaf van een nieuwe Duo Fiets
met ondersteuning is € 9000,- exclusief
BTW nodig.
Tot zo ver iedereen hartelijk dank voor uw
medewerking en giften.
Namens: Bea van Doeland – Jansen
Teamleider Zorggroep Charim
Gert van de Hoef en Sandra Lagerwey van
de Gereformeerde Kerk.

TENTOONSTELLING IN DE BIEB
In de maanden mei en juni exposeert
Sieka Tiemersma-Mulder in de bibliotheek
Renswoude.Sieke vertelde dat het landschap
haar boeit. Dichtbij en ver weg is zij daar mee
bezig. Na vele jaren het Drentse landschap
geschilderd te hebben, is zij zich nu aan
het verdiepen in het Utrechts/Gelders
landschap. Ook zijn interessante plekken in
het buitenland voor haar een stimulans om
ook elders te gaan schilderen.
Ook abstract schilderen in frisse en
vrolijke kleuren, vanuit bijbels perspectief,
bijvoorbeeld over de psalmen, is voor haar
een uitdaging. Meestal schildert ze op doek
in acryl en olieverf en op papier in aquarel.
Momenteel schildert ze graag in licht en
schaduw.
U kunt tot eind juni genieten van deze
kleurrijke expositie.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Volg onze acties via
Facebook @nijborgrijg
Waarborg in kwaliteit
19
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE
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ZATERDAG 21 MEI - 14.30 UUR

VEENSCHE BOYS - RENSWOUDE
ZATERDAG 28 MEI - 14.30 UUR

RENSWOUDE - LUNTEREN
ZATERDAG 4 JUNI - 14.30 UUR

ASV DRONTEN - RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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VAN EN IN DE BIEB!

voor te gebruiken zijn met een bijenmotief.

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN IN DE BIBLIOTHEEK?

Naast de mogelijkheid om ‘gewoon’ boeken,
dvd's, tijdschriften enz, te lenen kunt u er op
de volgende dagen terecht voor de volgende
activiteiten die in Het Trefpunt door de
bieb, de SWO of gezamenlijk georganiseerd
wordt: U bent daarbij van harte welkom.

Op 15 juni komt Paula Boonzaaijer voor
een workshop strandkaarten maken. Deze
avond gaan we met stempels en inkten met
verschillende technieken aan de gang.
Kosten ¤ 2,- p.p. incl. koffie/thee . Aanmelden
workshops noodzaak i.v.m. beperkt aantal
plaatsen: bibliotheek@renswoude.nl

OP MAANDAGOCHTEND:

OP VRIJDAG:

• Op maandagochtend 9.30 - 11.00 uur:
Ontmoet elkaar tijdens de Creatieve
ochtend. Gezelligheid en samenzijn staan
voorop, maar we zijn zeker ook creatief
bezig met elkaar.

Op vrijdagochtend is er Taalcafe in de
bibliotheek van 9.30 - 11.00 uur.
Oefenen en ontmoeten: daar draait het om
in het Taalcafé. Iedere week is iedereen van
harte welkom om met anderen in gesprek
te gaan en de Nederlandse taal te oefenen.
Taalvrijwilligers proberen u daarbij zo goed
mogelijk te helpen. Deelname is gratis.

OP DINSDAG:

Bibliotheek open van 14.00 - 17.00 uur.
- Elke dinsdag van 14.00 - 15.00 uur Trefpunt
balie
- Elke dinsdagmiddag om 14.30 - 16.30 uur
Welfare (via de SWO) .
Elke 2e dinsdag is er Samen Soepen tussen
12.00 - 13.00 uur. Gezamenlijk gezellig een
eenvoudige lunch met lekker kopje soep.
Neem eigen kom en lepel mee. Het kost ¤ 1,-.
14 juni is de komende soepmaaltijd gepland.
Aanmelden hoeft niet.
Op de on-even weken is er op dinsdagochtend
het Digi-cafe tussen 10.00 - 11.30 uur. Loop
gerust binnen met uw vragen.

Zoute inval:
Elke vrijdag tussen 14.00 - 15.30 uur bent
u welkom om te komen voor een spelletje,
sjoelen en rummicuppen, of biljarten.
Samen schilderen elke vrijdagmiddag o.l.v.
Marianne Voorthuizen van 14.00 - 15.30
uur. Informeer of er plaats is in onze groep.
Kosten zijn ¤ 2,-.
Wist u dat... kinderen gratis lid zijn tot 18
jaar? U met een Studentenpas voor half geld
lid kunt zijn? Pas meenemen.

de heraut
ongeveer 5 kwartier. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de
bibliotheek. Vol is vol.
Oproep: wilt u graag sjoelen of biljarten, geef
dat aan in de bieb, sommige mensen vinden
het prettig samen te doen. Dan kunnen we
een groepje opstarten in overleg.
Tot einde zomer is er boekverkoop in de
bieb. Alle boeken en DVD's gaan weg voor
0,50 c.
ONDERSTEUNING EN INFORMATIE VOOR MENSEN UIT
OEKRAÏNE

Speciaal voor de mensen uit Oekraïne heeft
de Bibliotheek op de website een pagina
samengesteld met (lees)materiaal en
informatie voor kinderen en volwassenen.
Zo zijn er links naar lesmateriaal en boeken
in het Oekraïens en informatie over het
inloopspreekuur van het Taalhuis.
NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK! FAMILIEBERICHTEN

Lief en leed in Renswoude kunt u delen op het
speciale, nieuwe, prikbord in de bibliotheek.
Vanaf nu kunt u levensgebeurtenissen,
zoals een geboorte of overlijden, delen
met inwoners van Renswoude.
Dit kunt u doen door een
geboortekaart of een rouwkaart
op een prikbord te hangen bij de
ingang van de Bibliotheek aan de
van Reedeweg 77.

nemen op dit bord zodat u op de hoogte
blijft. En om uw eigen kaart bij geboorte of
rouw bijvoorbeeld op te hangen. Namens De
Bibliotheek Z-O-U-T, Gemeente Renswoude
en SWO.
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.
De bibliotheek is open op dinsdag en vrijdag
van 14-17 u, en op woensdag van 14-20 u.
Gesloten op vrijdag 27 mei.
ADRES:

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

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
OP WOENSDAGMIDDAG:

Bibliotheek open van 14.00 - 20.00 uur (ook
in de zomer).
-
Elke woensdagmiddag om 15.00 uur
voorlezen voor de jongsten.
1 juni gaan we Bijenkaarten maken o.l.v.
Yvonne van Veenendaal. Kaarten die over
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Rondleidingen Kasteel Renswoude zijn er
bij voldoende deelname op de volgende
dinsdagen (om 13.45 uur):
30 mei, 21 juni, 12 juli en 19 augustus.
U moet zich altijd aanmelden en kunt mee
doen na bevestiging dat er plaats voor
u is. De kosten zijn ¤ 9,- p.p. Het duurt

Door u de mogelijkheid te bieden
deze
levensgebeurtenissen
te
delen
hopen
wij
de
betrokkenheid op elkaar in het
dorp te vergroten.
Wij willen u van harte uitnodigen
om zo nu en dan een kijkje te
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COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

ONKRUID OF STOEPPLANTJES?
Wat is nou eigenlijk onkruid? Overal kleuren de bermen fel geel door koolzaad en brem,
waartussen binnenkort klaprozen en lupine voor vrolijke accenten zorgen. Fluitenkruid bloeit
uitbundig met lange stengels; straks gauw een flinke bos plukken en op de tafel buiten zetten!
In onze tuin komt ook van alles en nog wat tevoorschijn. De Marokkaanse mint heeft zich
als een mol onder de grond een weg gebaand naar nieuwe plekjes; lekker in thee en salades.
Vingerhoedskruid, waarvan ik vorig jaar met twee kleinzoons zaaddozen had verzameld, laat
zich op verschillende plekken voor en achter zien. Nog een jaartje geduld, ze bloeien pas het
tweede jaar!
Tussen de stoeptegels ontdek ik kleine viooltjes, vergeet-me-nietjes en tijm, die onverstoor
baar tussen de stenen bloeien. ‘Lekker-toch-bloemetjes’, ze gaan gewoon hun eigen gang!
In een uitzending van Binnenste Buiten vertelt iemand van de Botanische Tuin in Leiden dat ze
de vele onkruidvariaties in de stad bestudeert. ‘Stoepplantjes’ worden ze genoemd, een naam
die deze plantjes veel meer tot hun recht laat komen.
Zelf vond ik distels van die stoere bloemen. Enthousiast verspreidde ik op een goede (of
kwade?) dag de zaadjes, vrij ordelijk, in onze tuin, waar het inderdaad fantastisch gedijde, helaas
op de meest onmogelijke plaatsen. Drie keer raden wie de klos was om die stekelige onverlaten
eruit te trekken…….inderdaad, mijn man, want ik was daarin lang zo handig niet als hij!
Opeens prijkten er de afgelopen zomer klaprozen in de voortuin, in tegenstelling tot de distels
één van zijn favorieten. Zorgvuldig heeft hij na de bloei het zaad gedroogd en op een bepaald
moment uitgestrooid. Dat belooft wat!
Grappig genoeg staan bovenaan zijn favorietenlijst madeliefjes. Een enkeling stak zijn kopje
hier en daar op tussen het gras, maar dat was niet precies wat hij voor ogen had. Een zakje
met een paar honderd zaadjes was gauw besteld, met als resultaat een zee aan wit met gele
bloemetjes. Zal ik er een keer, net als toen ik een jaar of zes was, een heleboel plukken, de
steeltjes voorzichtig splijten en ze in elkaar haken tot armbandjes en kettinkjes? Misschien
vraag ik mijn buurmeisjes wel om mij daarbij te helpen.
PERSOONLIJKE AANDACHT
HOGE KWALITEIT MEUBELS
UITSTEKENDE SERVICE
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GRATIS INTERIEURADVIES
3D SCHETS
HEERLIJKE KOFFIE

Een oudere buurvrouw kuiert op een ochtend langs en kijkt vol bewondering naar al die
madeliefjes. “Tja, het staat wel leuk”, merkt ze aarzelend op, “maar het is eigenlijk onkruid!”,
waarop ik zeg “Weet u dat mijn man het zaad ervoor speciaal besteld heeft?” “Het moet toch
niet gekker worden!”, mompelt ze en hoofdschuddend loopt ze door naar haar onberispelijke,
strak gemaaide gazon zonder één sprietje onkruid. Hoe zei Toon Hermans het ook al weer?
‘Zoals pa de liefjes ziet, zo ziet ma de liefjes niet!’
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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

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

1

Wie wil er 1x per 2 weken 3 uurtjes komen
schoonmaken bij echtpaar in Renswoude?
Svp reactie naar: vanesch36@gmail.com of appje
naar 06-10635023 Karin van Esch
We zijn nog op zoek naar teamleden voor Dabar
(recreatie- en evangelisatie) op camping de Hoge
Linde in Overberg. Ben jij tussen de 17 en 25 jaar en
heb je nog één of twee weken over in de zomer, meld
je dan aan via izb.nl/dabar. Maak ook je vrienden
enthousiast om met je mee te gaan!
Daarnaast zoeken we nog muzikanten voor de
Dabardiensten van 31 juli en 7 en 14 augustus.
Voor meer informatie, neem gerust contact op via
anoekverkerk@hotmail.com of 06-22028197.

GEZOCHT: Iemand vanaf 14 jaar oud die af en toe wilt
oppassen op 3 meiden tussen de 1,5 en 7 jaar. Heb je
interesse? Bel of app naar 0623118098
Gevraagd: schoonmaakster voor ongeveer 2 uur
per week ben ik op zoek naar iemand die wil komen
schoonmaken bij ons thuis. Tijden in overleg. 10 euro
per uur. Reageren vanaf 14 jaar. 0650520931

Wij zoeken iemand die onze tuin kan bijhouden.
Niet al te groot. Tel. 0318-510795 of 0615495213

Wij zijn op zoek naar iemand die in Renswoude of
omgeving woont en onze tuin kan bijhouden. Verder
zou het fijn zijn als we mogen opbellen voor kleine
klusjes zoals kranen stevig aandraaien en dergelijke.
Mijn man is aan zijn hand geopereerd en kan geen
kracht meer zetten.
Verdiensten in overleg. Wij wonen in het
buitengebied langs de Arnhemseweg.
Telefoon 0620319866 of 0653160517

Woensdag 25 mei om 19.45 uur geef ik mijn eerste
bootcamptraining vanuit Sport Challange Power
Team hier in Renswoude op de parkeerplaats
bij de Borghonk. De eerste training is gratis! Daarna
€3,- per training. Voor aanmelden of voor meer
informatie: bel of app mij gerust!
Ik heb er al erg zin in, ik hoop je snel te zien!
Jolanda de Bruijn - 0641048276

Collectanten gezocht voor het KWF Kanker
bestrijding. Ook dit jaar wordt er in Renswoude weer
gecollecteerd voor het KWF Kankerbestrijding.
Van 4 t/m 10 september 2022 is de collecteweek en
zijn we op zoek naar jou!
Ben je nog geen collectant maar wil je graag helpen
collecteren? Meld je dan aan bij Marijke Geurtsen via
06-37 44 06 02.

Gratis af te halen:
Emmers 1 ltr, 3 ltr en 10 ltr allen met deksel
Sporthal de Hokhorst info@dehokhorst.nl

Wilt u graag verlichting van al uw huishoudtaken...?
Dan kom ik met alle plezier, ijver en vlijt dit graag
voor u doen. Bel of app voor info, 0647143678.
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Je zult het niet geloven,
al 25 jaar loopt Bianca zich uit te
sloven!
Ze heeft altijd haar woordje klaar,
feliciteert u haar?
Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

