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Bereikbaarheid gemeente
Collectevergunningen
Burgerzaken:
26-06 t/m 02-07 Nationaal MS Fonds
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
Evenementen
0318-578 150. Kom niet naar het
25-06 t/m 25-06 Open Middag
gemeentehuis als u geen afspraak hebt
muziekschool
gemaakt. Hoewel er medewerkers aanwezig
25-06 t/m 26-11 Extra openstelling
kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak
Oudheidkamer
werken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
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. (zie bericht verderop voor meer informatie over het Dorpsteam)
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, 29 juni 2022
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Keuzes maken
Het leven is vol van keuzes maken, elke dag weer. En belangrijk is
dat wij die keuzes weloverwogen maken. Dat betekent dat wij er
verantwoording voor kunnen nemen en indien nodig ook voor af
kunnen leggen. De laatste weken waren er voor mij vol van. Na 15
jaar met plezier te hebben gewerkt voor een productie- en
handelsbedrijf heb ik de overstap gemaakt naar de functie van
wethouder in de gemeente Renswoude. Van de dagelijks
wisselende planningen maken voor productie en transport, naar
een werkomgeving waar het draait om veiligheid, het welzijn van
de inwoners, de inrichting en de toekomst van Renswoude. Na 16
jaar lid te zijn geweest als volksvertegenwoordiger in de
gemeenteraad van Renswoude, bekleed ik nu een functie aan de bestuurderskant. Binnen het
college van burgemeester en wethouders zijn mijn portefeuilles heel divers. En dat maakt het
ook uitdagend en aantrekkelijk. Van financiën tot ruimtelijke ordening, van economie tot
recreatie en toerisme, van Omgevingsdienst Utrecht tot diverse beleidsgebieden binnen Regio
Foodvalley, het onderhoud van onze buitenruimte en de ontwikkeling van het buitengebied. En
nog veel meer.
Een dossier wat nu extra aandacht vraagt en verdient zijn de verwachte ontwikkelingen binnen
ons landelijke buitengebied. Wat gaat er daar, als de rijksoverheid de plannen wat betreft
stikstofreductie doorzet, de komende periode allemaal gebeuren? De brieven van de ministers
van Landbouw en Natuur & Stikstof hebben de zorgen van onze agrariërs nog groter gemaakt
dan ze al waren. De impact is enorm. Zijn onze innovaties dan allemaal voor niets geweest?
Hebben wij hier in de Gelderse Vallei nog toekomst? Wie gaan er mogelijk stoppen?
Agrariërs zijn naast de onderhouders van ons buitengebied ook onze voedselproducenten. Een
sector die ons gebied stempelt met diverse dienstverlenende- en toeleveringsbedrijven. Zij
verdienen een eerlijke kans en hebben recht op perspectief voor de toekomst. En hoe dat er
dan allemaal uit komt te zien en wat de gevolgen daarvan blijken te zijn? Daar zal ook in ons
dorp en in onze Foodvalley-regio intensief over nagedacht en gesproken moeten worden. En
dat gebeurt gelukkig ook al. Op het moment dat u dit leest heeft er, op uitnodiging van het
college een bijeenkomst met agrariërs uit Renswoude op het gemeentehuis plaatsgevonden.
Het is belangrijk om te weten wat er in die sector en in die gezinnen leeft. Aangrijpend soms
om te vernemen wat voor emoties dit heeft losgemaakt binnen familiebedrijven die hier al
decennialang met passie hun boerenbedrijf hebben. Ook was het van belang om te vernemen
welke rol zij van het gemeentebestuur verwachten in de gesprekken die hierover plaatsvinden
binnen Regio Foodvalley en met de provincie Utrecht. Een onmisbaar aspect in dit alles is; er
wordt niet alleen gesproken en nagedacht ‘over’ onze agrarische sector maar vooral samen
‘met’ deze sector. Want samen komen we verder!
Henk van der Schoor, Wethouder gemeente Renswoude
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Besluitenlijst gemeenteraad 21 juni 2022
Agendapunt Voorstel

Besluit

2

Motie vreemd aan de orde inzake
stikstofplannen kabinet
toegevoegd als agendapunt 13a.
Agendapunt 9 is hamerstuk.
Agenda voor het overige
ongewijzigd vastgesteld.
Besluitenlijst en verslag
ongewijzigd vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.

4
5
6

7

8

9

10
11

12
13
13a

Vaststelling agenda

Vaststelling verslag en besluitenlijst van
de openbare vergadering op 24 mei 2022
Ingekomen stukken en mededelingen
Raadsvoorstel tot instemming met de
Tweede (ontwerp)begrotingswijziging
2022 en de Ontwerpbegroting 2023 van
de Omgevingsdienst regio Utrecht
Raadsvoorstel tot instemming met de
jaarstukken en de ontwerpbegroting
2023-2026 van de Valleihopper
Raadsvoorstel tot instemming met de
jaarstukken 2021 en de
ontwerpbegroting 2023 van de GGD regio
Utrecht
Raadsvoorstel tot instemming met de
zienswijze op de ontwerpbegroting 2023
GR IW4 en kennis te nemen van
jaarverslag en jaarrekening van 2021 GR
IW4 en 2021 IW4 Beheer N.V.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
grondexploitatie Beekweide I
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
grondexploitatie Taets van
Amerongenweg fase I
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
grondexploitatie Groot Overeem II
Raadsvoorstel tot vaststelling van de
grondexploitatie Beekweide II
Motie vreemd aan de orde inzake
stikstof-plannen kabinet

Met algemene stemmen conform
voorstel besloten geen zienswijze
in te dienen.
Met algemene stemmen conform
voorstel besloten geen zienswijze
in te dienen.
Met algemene stemmen conform
voorstel besloten geen zienswijze
in te dienen.
Met algemene stemmen conform
voorstel besloten een zienswijze
in te dienen.

Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Motie M4-2022, ingediend door
alle fracties, met algemene
stemmen aanvaard.
Renswoude, 29 juni 2022
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Extra vergadering raadscommissie 30 juni 2022
Op 30 juni 2022 vindt er een extra openbare vergadering van de raadscommissie
plaats. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:
19:30 uur
Presentatie en gesprek inzake verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
21:00 uur
Gesprek met de accountant inzake de jaarstukken 2021
Wijziging tijdstip vergadering gemeenteraad 5 juli 2022
Op dinsdag 5 juli vergadert de gemeenteraad. Let op, deze openbare vergadering
begint om 20:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De
agenda ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
Vaststelling verslag van de Rekeningcommissie van 14 juni 2022
Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 21 juni
2022
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Debatstukken
7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Jaarrekening 2021(inclusief Jaarrekening
Woningbedrijf)
8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota 2023 (inclusief
Voorjaarsrapportage 2022)
9. Sluiting
Vooraankondiging werkzaamheden Catharina Mossellaan
Eind juni, begin juli worden er een aantal parkeervakken aan de Catharina Mossellaan,
ter hoogte van de huisnummers 17-19-21-23 aangebracht. Deze werkzaamheden
gebeuren in opdracht van de gemeente Renswoude en worden uitgevoerd door Cees
Boonzaaijer BV.
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De duur van alle werkzaamheden bedraagt ongeveer drie weken. Een gedeelte van
deze periode is er geen doorgaand verkeer langs dit deel van de Catharina Mossellaan
mogelijk. Via de Heraut en de website van de gemeente Renswoude zullen we u op de
hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De directe omwonenden en
bedrijven worden verder schriftelijk geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over de
uitvoering, kunt u ook contact opnemen met Cees Boonzaaijer BV via 0318-573 353.
Werkzaamheden Dorpsstraat/N224
De gemeente Renswoude heeft van de Provincie toestemming gekregen om een kabel
aan te brengen voor feestverlichting langs de N224. Deze werkzaamheden starten naar
verwachting op 27 juni en duren enkele weken. De aannemer, Cees Boonzaaijer BV, zal
bij het uitvoeren van deze werkzaamheden de overlast voor bewoners zoveel mogelijk
proberen te beperken door in korte werkvakken de werkzaamheden uit te voeren.
Aangrenzende bewoners worden kort voor de uitvoering geïnformeerd. Voorkoming
van overlast is helaas niet mogelijk. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Barneveldsestraat 36: bouwen agrarisch bedrijfsgebouw (ingediend 8 juni 2022);
• Spikhorst 41: verbouwen garage (ingediend 11 juni 2022);
• Utrechtseweg nabij 3c: bouwen nieuwbouwwoning (ingediend 20 juni 2022).
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
• Dorpsstraat 105: verbouwing winkelpand naar woningen (verzonden 8 juni 2022);
• Dorpsstraat 6: uitbreiden bijgebouw (verzonden 8 juni 2022);
• Utrechtseweg 42: bouwen van nieuwbouwwoning (verzonden 8 juni 2022);
• Utrechtseweg 5a: bouwen nieuwbouw schuurwoning (verzonden 14 juni 2022);
• Dorpsstraat 3: plaatsen hekwerken in duiventoren (verzonden 14 juni 2022).
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl

Ingekomen vergunningen/ meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
• Melding klein evenement –buurtbarbecue & wegafsluiting Eikenlaan van
Barneveldsestraat tot Esdoornlaan d.d. 2 juli 2022, Eikenlaan (ontvangen 9 juni
2022);

Renswoude, 29 juni 2022
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Melding incidentele festiviteit – familie-/verjaardagsfeest d.d. 26 juli 2022,
Buursteeg 2 (ontvangen 16 juni 2022);
Standplaatsvergunning – standplaats weekmarkt verkoop aardappelen, groenten
en fruit, Dorpsplein (ontvangen 21 juni 2022).

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
▪ Standplaatsvergunning – standplaats weekmarkt verkoop aardappelen, groenten
en fruit, Dorpsplein (verzonden 22 juni 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.
Aanvullende informatie over Dorpsteam Renswoude
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het
gebied van:
- huishoudelijke ondersteuning
- zelfstandig blijven wonen
- dagbesteding
- vervoer (in de regio)
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel)

- relatie of echtscheiding
- rouw en verlies
- opvoeden en opgroeien
- ontwikkel- en/of gedragsproblemen
- huiselijk geweld, verwaarlozing

Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud.
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578 150
of via dorpsteam@renswoude.nl
Inloopuren:
Elke maandag in de even weken (van 10:00-11:00 uur) in de Bibliotheek
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11:00-12:00 uur) in het ELGC (Eerstelijns
Gezondheidscentrum)
Op woensdagen 1x per maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school)

Renswoude, 29 juni 2022
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Problemen met uw buren? Buurtbemiddeling helpt!
Buurtproblemen kunnen je woonplezier enorm verstoren. Soms hebben mensen last van hun
buren door bijvoorbeeld harde muziek, blaffende honden of rotzooi. Probeer eerst met elkaar te
praten. Als samen praten niet lukt of het gesprek niets oplost, kan Buurtbemiddeling uitkomst
bieden. Het doel van Buurtbemiddeling is het contact herstellen met uw buren, zodat wonen
weer prettig is. Goed opgeleide buurtbemiddelaars helpen u en uw buren om samen te praten
over oplossingen.

GEMEENTENIEUWS

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en
eventuele benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks
aan de vereniging betaald. U ontvangt eventueel een waardebon voor benodigde attributen.
Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie over de werkwijze van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Hoe doen we dat?
U belt naar Buurtbemiddeling om uw overlast te melden. De buurtbemiddelaars komen
vervolgens bij u thuis om te luisteren naar uw kant van het verhaal. Daarna gaan zij naar uw
buren voor hun verhaal. Als de buren met u in gesprek willen, gaan wij een
bemiddelingsgesprek regelen. Dit gezamenlijke gesprek vindt plaats in een buurthuis of op een
andere neutrale locatie. Met onze hulp kunt u samen de dingen uitpraten en goede afspraken
maken.
De bemiddelaars helpen met dit gesprek. Zij zijn neutraal, onpartijdig en hebben een
geheimhoudingsplicht. Een paar weken na het bemiddelingsgesprek bellen wij beide buren om
te horen of de gemaakte afspraken goed zijn verlopen. Als dit niet goed is gegaan, dan kijken
we wat er nog mogelijk is zodat u beiden fijn kunt wonen. Buurtbemiddeling is kosteloos.
Meer informatie of het aanmelden van een overlast situatie kan via buurtbemiddeling@veenswelzijn.nl of 0318-791 050.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Is het voor u lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt door
het betalen van contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar
thuis te weinig geld is.

Per 1 september 2022
reserveren voor
afvalbrengstation Ede
Vanaf donderdag 1 september gaat het afvalbrengstation in Ede werken met
een reserveringssysteem. Vanaf dan kunt u als inwoner van gemeente Ede en
Renswoude alleen met een reservering bij het afvalbrengstation terecht.
Zo behoren de wachttijden en wachtrijen tot het verleden.
U kunt als inwoner het tijdstip van uw bezoek afstemmen op uw agenda.
Online reserveren
Vanaf 1 augustus kunt u al een reservering maken voor september.
Dit kan via de ACV-app en via www.acv-groep.nl/afvalbrengstation.
Tot 31 augustus kunt u het afvalbrengstation nog bezoeken zonder afspraak.

Hoe werkt het?
U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht,
buurtsportcoach, iemand van het Dorpsteam, schuldhulpverlening of van Jeugdzorg. Deze
kent de spelregels en weet wanneer uw kind in aanmerking komt. Als de aanvraag is
goedgekeurd, kan uw kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil u een aanvraag indienen?
Download dan alvast de ouderkaart op de website, vul hem in en neem hem mee naar een

Ga voor meer informatie en een
overzicht van wat u kunt inleveren naar
www.acv-groep.nl/afvalbrengstation
of scan de QR-code.

afspraak met de intermediair.

Renswoude, 29 juni 2022
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NIEUWS VAN DORPSBELANG RENSWOUDE
COALITIEAKKOORD

Op 24 mei zijn de nieuwe wethouders Jos
Dirven (Dorpsbelang) en Henk van der
Schoor (SGP) benoemd en beëdigd Zij gaan
aan de slag met het coalitieakkoord, dat
Dorpsbelang en SGP overeen zijn gekomen.
Voor Renswoude was dat misschien even
wennen, maar er is niet gestemd over dit
coalitieakkoord; het is immers een akkoord
tussen Dorpsbelang en SGP. De andere
partijen hebben tijdens die raadsvergadering
vragen over het coalitieakkoord gesteld en
hebben hun mening gegeven.
Ook even wennen, dat er een akkoord op
hoofdlijnen is afgesloten, dat betekent dat
je wel de richting aangeeft voor het nieuwe
college, maar het betekent ook, dat je het
college de vrijheid geeft om, binnen die
kaders, een voorstel uit te werken. Een
gevolg, en volgens ons een voordeel, is dat
er over een voorstel van het college ruimte
is om in de gemeenteraad de discussie over
de details te voeren. We hopen daarmee te
komen tot de beste voorstellen voor ons
dorp.

PERSOONLIJKE AANDACHT
HOGE KWALITEIT MEUBELS
UITSTEKENDE SERVICE

GRATIS INTERIEURADVIES
3D SCHETS
HEERLIJKE KOFFIE

Je
kunt
ook
een
coalitieakkoord
dichttimmeren (voorbeeld kabinet Rutte III).
In een dergelijk coalitieakkoord staat niet
alleen de koers van de coalitie, maar ook
de details zijn vastgelegd voor een periode
van 4 jaar. Daarmee loop je het risico, dat je
alle discussie in de gemeenteraad platslaat.
Dorpsbelang en SGP hebben daar dus NIET
voor gekozen.

en de ambitie is heel duidelijk vastgelegd:
we werken aan een zelfstandig en
toekomstbestendig Renswoude.
VVD, CU en CDA hebben aangegeven
constructief, maar ook kritisch het nieuwe
college te volgen en te beoordelen. Dat is
precies hoe Dorpsbelang en SGP het bedoeld
hebben. Wij kijken uit naar 4 mooie jaren van
samenwerking met alle raadsfracties.
Op 5 juli zal de kadernota besproken worden
in de gemeenteraad. Daarin zal meer duidelijk
worden, wat de (financiële) consequenties
zijn van het coalitieprogramma.
Over woningbouw: zodra er groen licht is
zal er gestart worden met woningbouw,
met een belangrijk aandeel van goedkope
woningen voor starters en woningen voor
ouderen. Woningen voor ouderen zorgen
voor doorstroming op de woningmarkt.
VERSTEDELIJKINGSTRATEGIE

Op donderdag 30 juni is er een
raadsinformatieavond
over
de
ver
stedelijkingstrategie van regio Foodvalley.
Daarin horen we wat de plannen zijn van
de regio en hopen we meer te horen waar
de komende jaren in regio Foodvalley
woningbouw gepland is. Duidelijk is al wel,
dat er tot 2040 in regio Foodvalley 40.000
woningen bij moeten komen.
Wat Dorpsbelang betreft blijft Renswoude
een landelijke uitstraling houden. Onze
bijdrage aan de geplande woningbouw in
FoodValley is rust en ruimte voor recreatie.
Zo houden we regio Foodvalley leefbaar.
Fractie Dorpsbelang Renswoude

Doordat we een akkoord op hoofdlijnen
hebben afgesproken, krijgen we het verwijt,
dat we weinig hebben vastgelegd. Wat
details betreft klopt dat, maar de richting
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50E EDITIE AVOND4DAAGSE
Na twee jaar afwezigheid was het
eindelijk weer zover: 7 t/m 10 juni kon de
Avond4daagse weer gelopen worden! En het
bijzondere dit jaar: het was een hele speciale,
want het was de 50e editie. En om het nog
specialer te maken: Ineke Vermeulen liep
deze voor de 50e keer mee en dat kon de
organisatie niet ongemerkt voorbij laten
gaan!
Omdat het de 50e editie was hoopten wij
dat er 500 geregistreerde lopers zouden
meelopen, maar de teller bleef dit jaar helaas
steken op 471.

Wat er aan vooraf ging: 5 mei werd een
bericht op Facebook geplaatst dat de
Avond4daagse door een tekort aan
bestuursleden helaas dit jaar niet door
zou kunnen gaan. Ruud Hazeleger en
Gerdien Verwoert konden deze kar niet
met z’n tweeën trekken. Naar aanleiding
van dit bericht hebben vier mensen zich
aangemeld en zijn alle voorbereidingen
begonnen. Omdat het erg kort dag was
heeft de Ondernemersvereniging hun
hulp aangeboden en het sponsorgedeelte
geregeld. Wij als bestuur willen hen hiervoor
hartelijk bedanken!

 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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7 juni was het zover; de 50e editie ging
van start. Het was heerlijk wandelweer
(woensdagavond helaas wat regen, maar
dat kon de pret niet drukken) en hebben
de routes ons weer naar mooie plekjes in
Renswoude en omgeving geleid.
Onderweg waren er weer de bekende stops
waar men een beker limonade uitgereikt
kreeg met een heerlijke versnapering in
de vorm van een snoep/candybar, chips,
ijsje, appel/mandarijn. Vanwege de 50e
editie heeft iedere betalende deelnemer
dinsdagavond bij terugkomst in de Hokhorst
ook nog een mooie bidon ontvangen.
Zoals
we
gewend
zijn
was
ook
muziekvereniging
Ons
Genoegen
vrijdagavond weer van de partij en heeft de
hele stoet vanaf het Kasteel begeleid via de
Dorpsstraat naar de finish bij De Hokhorst
waar men onder een heuse finishboog door
moest lopen. Uiteraard moest het defilé langs
de tijdelijke locatie van het gemeentehuis
waar burgemeester Doornenbal, leden
van B&W en leden van het bestuur van de
Avond4daagse iedereen konden begroeten.
Namens burgemeester Doornenbal werd
aan iedereen een mooie gerbera uitgereikt.
Toen iedereen binnen was heeft Ruud
Hazeleger iedereen bedankt voor hun
deelname en werd Ineke Vermeulen het
podium op geroepen. Zij werd gefeliciteerd
met haar 50e deelname en kreeg een mooi
boeket bloemen, een trofee en een 50e
medaille overhandigd.
Na deze felicitatie heeft Gerdien Verwoert
namens het bestuur Ruud Hazeleger hartelijk
bedankt voor zijn inzet en enthousiasme in
de 18 jaar dat hij bestuurslid is geweest van
de Avond4daagse en hem een mooi boeket
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bloemen en een pennenset overhandigd.
Volgend jaar zal de Avond4daagse gehouden
gaan worden van 30 mei t/m 2 juni. Noteer
deze datum alvast in uw agenda!
We hopen dat zoveel mogelijk mensen zich
aanmelden zodat we hopelijk dan wel de 500
deelnemers zullen halen!
Tot slot willen we al onze VRIJWILLIGERS en
SPONSOREN hartelijk bedanken voor hun
steun! Jullie zijn TOPPERS!
Caravancentrum Van Voorthuizen, Mantrans
BV, Kinderdagverblijf ’t Blauwe Kieltje, Quint
& Van Ginkel BV, Timmerfabriek Vermeer,
Nijborg Agri, Nijborg Staal, Nijborg Rijg, Bos
Dynamics, Workstead, Handelsonderneming
Bergen, Bella Milano, Brasserie de Kraai,
Equipment4u, Installatiebedrijf Welin BV,
Bouwbedrijf Renswoude, Van Ginkel Energie
Techniek, Agaaf Bloemen, Van Schaik
Personal Training Renswoude, Coop van
Beek Renswoude, Plus van Rinsum Ederveen
Bent u of uw kind(eren) geïnspireerd
geraakt door het afgenomen defilé door
muziekvereniging Ons Genoegen? Zij
verwelkomen graag nieuwe leden! Op www.
onsgenoegen.org kunt u informatie vinden.
Vindt u/jij het leuk om volgend jaar ook als
vrijwilliger te helpen? Wij horen het graag!
Een hartelijke wandelgroet namens het
bestuur:
Ruud Hazeleger, Gerdien Verwoert, Rowena
Schut, Jan Dirk Overeem, Nico Teunissen en
Hennie van Ginkel
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
ZOMERSTOP

In de zomermaanden ziet de SWO-agenda
er iets anders uit: bepaalde activiteiten
hebben een zomerstop, om na de vakantie in
augustus/september weer te starten.
Alle activiteiten die in Renswoude
plaatsvinden, stoppen van 11 juli tot en
met 19 augustus met uitzondering van de
wandelgroep, het samen soepen, samen
gezellig, samen eten en de bingoavonden.
Deze activiteiten gaan ook in de zomerperiode
door. In plaats van de creatieve inloop en van
Welfare SWO is er in juli en augustus een
inloop op woensdagmiddag vanaf 14.00 uur
in de bibliotheek van Renswoude.
BINGOAVOND

Bingo! Woensdagavond 29 juni is er van
19.00 tot 21.00 uur een bingoavond in Het
Trefpunt. Kosten: €3,- incl. koffie en thee.

REPAIRCAFÉ

Elektrische apparaten, speelgoed, kleine
meubeltjes en ook kleding kunt u inbrengen
bij het Repaircafé, iedere eerste vrijdag van
de maand tussen 14:00 en 16:00 uur in De
Breehoek (deze maand op 1 juli). De reparatie
is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.
SAMEN GEZELLIG

Heerlijk eten, elkaar ontmoeten en een
activiteit doen op donderdag 14 juli om
17.30 uur (inloop 17.15 uur) in De Gasterij
op Camping de Lucht. Kosten: €17,50 (incl.
1 drankje). De activiteit die 14 juli op het
programma staat, is een veiling. Daarmee
willen wij geld inzamelen voor de aanschaf van
een elektrische duofiets voor de Kleine Meent
in Renswoude (inclusief ingang verbreden,
onderhoudsservice en aanpassing ergotherapeut). Aanmelden voor Samen gezellig
kan op 5 juli van 14.00 tot 15.00 uur in de
bibliotheek of per mail: trefpuntbalie@swosr.nl. Neem voor meer informatie contact op
met Nora Koenen, 06 31 15 90 29.
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SWO AGENDA

Woensdag, 29 juni: 	10.00 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
19.00 tot 21.00 uur: Bingoavond (Het Trefpunt)
Donderdag, 30 juni: 10.00 tot 11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
13.30-15.30 uur: Wandelgroep S'zeel; bij droog weer (De Achthoek)
Vrijdag, 1 juli:
09.30 tot 11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
14.00 tot 16.00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Maandag 4 juli
09.30 tot 11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
	13.30 tot 15.30 uur : Wandelgroep Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
Dinsdag, 5 juli:
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, 6 juli:
10.00 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
Donderdag, 7 juli:	13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep S'zeel; bij droog weer
(De Achthoek)
Vrijdag, 8 juli:
09.30 tot 11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag, 11 juli:	13.30 tot 15.30 uur : Wandelgroep Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
Dinsdag, 12 juli:
12.00 tot 13.00 uur : Samen soepen Renswoude (Het Trefpunt)
Woensdag, 13 juli: vanaf 14.00 uur: Inloop Welfare/creatief (Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 14 juli: 17.30 uur: Samen gezellig (De Gasterij, camping De Lucht)

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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OORLOGSMONUMENTEN IN RENSWOUDE

OPENLUCHTDIENST IN HET KASTEELBOS

Onlangs gaf Jan Stutvoet een presentatie
over de vijf oorlogsmonumenten die
Renswoude bezit aan groep 8 van de Borgwal.
Het zijn zo’n 75 plaatjes die gemaakt zijn kort
na de WOII en bij de herdenkingen van 70 jaar
in 2013 Halifax, 2014 fusillade t.o De Dennen
en in 2015 bevrijding van Renswoude. De
klas was zeer geïnteresseerd en stelde ook
vragen. Tot slot vroeg Jan welke dia’s zij nog
een keer wilden zien en dat was verrassend:
“Die van die dode mensen”. Dit behoeft enige
uitleg. Een week voor de herdenking van
de vijf gefusilleerde verzetsmensen op 14
november 2014 kwamen er vier kleine foto’s
boven water. Deze foto’s waren genomen
door veldwachter Maas Teunissen, toen deze
mensen in hun kist lagen. Via Ries Veldhuisen
kwamen ze bij Oud-Renswoude terecht. Na
bijna 70 jaar! Veldwachter Teunissen had
zijn laatste jaren bij de familie Veldhuisen
doorgebracht.

De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie
wil u en jou graag uitnodigen voor de
jaarlijkse openluchtdienst op zondag 3
juli. Deze dienst begint om 14.30 uur en
wordt gehouden in het kasteelbos. Thema
dit jaar: ‘Alles komt goed!?’. De spreker
voor deze middag is Jan-Dirk Liefting van
Stichting Evangelisatie Sjofar. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door de band
Recall uit Elst. Graag zelf een stoel of
kleed meenemen. Wij hopen u en jou te
ontmoeten!
Bij regen wordt de dienst in de Koepelkerk
gehouden.

De kinderen vonden de foto’s niet eng en
vroegen naar schotwonden enz. De foto’s zijn
gescand en vervolgens naar het Nationaal
Archief in Den Haag opgestuurd.

LEERLING ONS GENOEGEN GESLAAGD
VOOR PRAKTIJKEXAMEN
Ian Noordpool van harmonievereniging Ons
Genoegen uit Renswoude heeft met succes
praktijkexamen gedaan. De slagwerkleerling
deed examen voor de keuzemodules
‘drums’ en ‘pauken’. Tijdens het examen
in Rhenen moest Ian voorspelen voor een
jury. De jury gaf hem uiteindelijk een 7,5
voor zijn optreden, wat betekende dat hij zijn
A-diploma in ontvangst mocht nemen. Met
het behalen van dit diploma mag hij voortaan
meespelen in het leerlingenorkest.
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IJzersterk in plaatwerk
Het adres voor:
-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude
06-42748438 www.burgtmetaal.nl
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VAN EN IN DE BIEB!
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 MAANDAGOCHTEND 9.30 U- 11.00:

Ontmoet elkaar tijdens de Creatieve ochtend.
Gezelligheid en samenzijn staan voorop,
maar we zijn zeker ook creatief bezig met
elkaar (SWO).
OP DINSDAGMIDDAG:

Bibliotheek open van 14.00-17.00 uur.
- Elke dinsdag van 14.00-15.00 uur Trefpunt
balie
- Elke dinsdagmiddag Welfare. Om 14.30 16.30 uur (via de SWO).
Elke 2de 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,-.
Aanmelden hoeft niet.
Op de on-even weken is er op dinsdagochtend
het Digi-cafe tussen 10.00 en 11.30 uur. Loop
gerust binnen met uw vragen.
OP WOENSDAG:

Bibliotheek open van 14.00 - 20.00 uur (ook
in de zomer)
- Elke woensdagmiddag om 15.00 uur voor
lezen voor de jongsten.
Woensdagavond 6 juli:
Lezing n.a.v. de dan te bewonderende
tentoonstelling in de bibliotheek:
Terug naar wie je bent door Marjanne van de
Voorde - van Schothorst
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Gaan staan voor wie je bent door beeldend
werken.
De vluchtigheid en scherp geformuleerde
verwachtingen drijft veel mensen op. Jezelf
kwijtraken, burn-out of bore-out raken, het
lijkt soms meer trend dan een bijzondere
nood. Wat kan hier tegenwicht bieden?
Marjanne van de Voorde verteld vanuit haar
ervaring als beeldend vaktherapeut hoe het
vormgevingsproces met beeldend materiaal
op een heel prettige manier medicijn kan zijn.
Terug naar je intuïtie, leren delen en plezier
ervaren. Ze neemt je graag mee in wat zij
heeft ontdekt over hoe we ons ontwikkelen:
door stilstaan, vormgeven, loslaten, delen.
Evenwiek. Marjanne verteld hoe zij dit in de
praktijk van haar eigen leven en in de praktijk
bij haar klanten terug ziet komen. Natuurlijk
ga je zelf ook heel even ervaren hoe dit werkt.
Haar verhaal duurt ongeveerdrie kwartier en
na afloop is gelegenheid om vragen te stellen.
Met papier en krijgt gaan we samen nog even
aan de slag!
Deze bijeenkomst is kosteloos maar u moet
zich wel aanmelden voor 1 juli in de bibliotheek
of via renswoude@bibliotheekzout.nl
OP VRIJDAG:

Op vrijdagochtend is er Taalcafe in de
bibliotheek 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.
Zoute inval:
Elke vrijdag tussen 14.00 - 15.30 uuur bent
u welkom om te komen voor een spelletje,
sjoelen en rummicuppen, of biljarten.
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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.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Rondleidingen Kasteel Renswoude zijn er
bij voldoende deelname op de volgende
dinsdagen (om 13.45 uur): 12 juli (bijna vol)
en 16 augustus.
U moet zich altijd aanmelden en kunt
mee doen na bevestiging dat er plaats
voor u is. De kosten zijn 9 e pp. Het duurt
ongeveer 5 kwartier. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de
bibliotheek. Vol is vol.
Tot einde zomer is er boekverkoop in de
bieb. Alle boeken en DVD's gaan weg voor ¤
0,50.
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.

een prikbord te hangen bij de ingang van de
Bibliotheek aan de van Reedeweg 77.
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 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.
De gehele zomer is er nog boekverkoop in de
bieb, die regelmatig aangevuld wordt.
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 14.00 - 17.00 uur, en op woensdag van
14.00 - 20.00 uur.
In
de
Zomervakantie
gesloten
op
dinsdagmiddag (11 juli tot en met 21
augustus)

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK! FAMILIEBERICHTEN

ADRES:

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

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
Tel 0318-575151
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NA ACHT JAAR EINDELIJK WEER
ZOMERAVONDCONCERT BIJ KASTEEL
RENSWOUDE
HARMONIEVERENIGING
ONS
GENOEGEN
UIT
RENSWOUDE HEEFT ER ACHT JAAR OP MOETEN
WACHTEN, MAAR EINDELIJK WAS HET WEER
MOGELIJK OM BIJ KASTEEL RENSWOUDE OP TE
TREDEN. SAMEN MET HARMONIEVERENIGING
VOLHARDING UIT BORCULO GAF DE VERENIGING
OP ZATERDAG 18 JUNI HET SFEERVOLLE OMEGA
ZOMERAVONDCONCERT.

Normaal gesproken geeft de vereniging
ongeveer om het jaar een concert bij het
kasteel, maar in 2016 én 2019 viel het
concert door het slechte weer letterlijk in het
water. “En door de coronapandemie moest
de vereniging nog langer wachten, maar het
weer liet het dit jaar eindelijk toe om op het
mooiste plekje van Renswoude weer een
concert te geven”, legde de voorzitter van
Ons Genoegen, Pauline Dirven, uit aan de
ruim tweehonderd bezoekers.

SPETTERENDE SOLO'S

Na de pauze vervolgde Ons Genoegen
Renswoude, onder leiding van Chris Kok,
het programma met de Spaanse paso doble
‘Ateneo Musical’. Tijdens het werk ‘Just a
Closer Walk With Thee’ speelden Anton-Jan
Cozijnsen op trombone, Gerrie van Harn
op klarinet en Marc Bosboom op trompet
drie spetterende solo's. Verder speelde het
orkest een medley van de bekende hits van
de rockband Queen en ‘A Whole New World’
uit de Disney-film ‘Aladdin'. Ons Genoegen
sloot af met het Italiaanse strijdlied 'Bella
Ciao’, waarbij de orkestleden liet horen dat
ze ook nog kunnen zingen. De bezoekers
genoten zichtbaar van de muziek en beide
orkesten werden dan ook beloond met een
daverend applaus.
Met het Omega Zomeravondconcert gaf
Ons Genoegen het laatste concert van het
seizoen. Meer informatie over de vereniging
en over komende activiteiten is te vinden op
www.onsgenoegen.org.

BEKENDE MUZIEK

De bezoekers genoten
van beide orkesten, die
speciaal voor deze locatie
een zomers en luchtig
programma
speelden.
Harmonieorkest Volharding
trapte, onder leiding van
Jan-Aart Ponstein, af met
‘A Sunrise Impression’.
Vervolgens speelden zij
de ‘Simon and Garfunkel
Collection', muziek van de
band 'Toto’ en de ‘Bolero’
van Maurice Ravel. Ook
bekende filmmuziek kwam
voorbij in het werk ‘John
Williams in Concert'.
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Sparen met
Coop
Spaar van 27 juni t/m 6 augustus 2022
voor gratis ijs bij
Coop van Beek Renswoude
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COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

ELKE DAG BURENDAG
Pal voordat we met vakantie gaan meldt de overbuurman dat hij bij ons huis een verschoven
dakpan heeft ontdekt. Oeps, wat nu? De oplossing ligt letterlijk naast de deur, want onze
buurman daar blijkt bepaald geen hoogtevrees te hebben en klimt vanuit zijn dakkapel
doodgemoedereerd over de nok naar ons dak om het klusje te klaren. Met een gerust hart
kunnen we de volgende dag op reis, huis en tuin aan de goede zorgen van onze buren overlatend!
Bij een stevige herfststorm dreigde de schutting tussen ons en de andere buren na heftig heen
en weer gezwiep te bezwijken. Samen kozen we voor houten panelen met stoere betonnen palen,
gegarandeerd stormbestendig! Wél met ‘praatgaten’, in de vorm van twee rasters met klimop
voor gezellige contactmomentjes.
Het slopen van de oude schutting was een hele happening vooral voor hun tweejarige dreumes,
die opeens een hele grote tuin voor zich zag waarin hij zomaar naar ons kon oversteken. Voor
onze mannen was het hard werken met natuurlijk van tijd tot tijd een bak koffie en een pilsje. Wij
vrouwen zorgden voor de nodige hapjes, broodjes en friet. Een superleuke dag met een fraai
eindresultaat!
Sindsdien kijkt onze kleine buurman steevast of er bij ons iemand in de tuin zit, luid ‘hallo’
roepend. Soms zie ik vanuit mijn slaapkamer boven hoe hij op het raster afstevent en erdoor
tuurt, in de hoop een van ons te spotten. Blij verrast kijkt hij omhoog als ik op het raam tik en
naar hem zwaai.
Inmiddels kletst hij er lekker op los. “Kijk, ik ben op de fiets”, deelt hij ons mee, of “Hé, ik ben
in pappa’s tuin”, wat de voor hem strikt verboden moestuin is! Niets leuker dan de buren een
demonstratie ondeugd te geven!

Bij besteding van 10 euro aan boodschappen ontvang je een zegel. Bij 10 zegels is je
spaarkaart vol. Lever de spaarkaart uiterlijk 14 augustus 2022 in. Je ontvangt dan een
tegoedbon waarmee je gratis ijs op kunt halen bij Coop van Beek Renswoude.
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Aan de andere kant sprongen de kids, toen we hier pas woonden, steeds hoger op hun
trampoline, om, nieuwsgierig als ze waren, een glimp van de nieuwe buren op te vangen. Nu
spreken we elkaar regelmatig tussen de kieren van de schutting door of gewoon op straat.
Zit ik te lezen in de tuin, hoor ik regelmatig een steeds minder verlegen ”Hallo, Tineke, wat doe
je?” Al springend zingen ze vaak allerlei oudhollandse liedjes. Als mijn man spontaan reageert
met “Hé, dat liedje ken ik ook!”, is het hek van de dam en volgt een heel repertoire, waarbij we
lekker meezingen.
Op een ochtend verschuif ik zachtjes een tuinstoel. Meteen hoor ik naast ons rap klepperende
klompjes vergezeld van een juichkreet. “Mamma!”, roept ons buurjongetje, “de buurvrouw is er
weer!” Ha, mijn dag kan niet meer stuk, alwéér een burendag!
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KLEURPLAAT

FOOT FIT

Pedicure Salon Renswoude

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Volg onze acties via
Facebook @nijborgrijg

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041

Waarborg in kwaliteit

Ben je op zoek naar een
baantje naast je school?
Sporthal de Hokhorst is op
zoek naar mederwerkers/
sters voor de zaterdag en
eventueel doordeweeks
naast de schooltijden.
Vanaf 15 jaar.
Mail: info@dehokhorst.nl
of bel 0318 573092
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Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Parkietjes

Wist u dat wij middels
echografie (bijna) alle
klachten in beeld kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl
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Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp voor 1 morgen
in de week. Bij voorkeur op de woensdag of vrijdag.
Heb je interesse? Bel dan: Evelien van Dolderen 06
14 230 650.

Wij hebben nog enkele lieve jonge poesjes die een
nieuw huisje zoeken. Ze zijn zwart met wit, zindelijk,
ontwormd en ontvlooid.
Familie van Zanten 0318-573037

Te koop: koffiebonen en snelfiltermaling voor
St. Woord & Daad: Met de aankoop van deze koffie
ondersteunt u het ondernemerschap van boeren
in o.a. Nicaragua. Gemalen koffie, 500 gram € 6,25
Koffiebonen, 500 gram € 7,25. Stuur een appje of bel
bij interesse: 0630848186 (Anne).
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
na een telefoontje of appje wil ik ze bij u op komen
halen 0628449019.
Wie mag ik iedere week 4 uur per week helpen om
uw woning heerlijk schoon en fris te maken?
Werk netjes & goed! Info: app/bel 0647143678
Ik heb op dit moment een tussenjaar en nog tijd
over om uw tuin netjes te maken. Ik heb veel
ervaring en kan u helpen met het onkruid, gras
maaien, vegen enz. Voor 1x of vaker, dat maakt
niet uit. Geïnteresseerd? Graag een berichtje naar
0625171229. Gr Kimberley

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

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag)
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GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 7 JULI
VÓÓR 19.00 UUR
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