
Jaargang 53 / nr. 18  
9 september 2019



de  heraut

2

  
                                                                                                       Renswoude, 9 september 2019 

 

 
 
 

 
 

Centraal telefoonnummer 
De gemeente is bereikbaar via één centraal 
telefoonnummer 0318 - 578150. Ma t/m vr: 
09.00-12.00 en 14.00-16.00. 
Storingsdienst gemeente: Voor zeer 
dringende problemen is de storingsdienst van 
de gemeente, buiten kantooruren te bereiken, 
onder telefoonnummer  
06-51148102.  
 
Spreekuur burgemeester 
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het 
gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook 
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl.  
 
EEN DAG VOOR JONG EN OUD OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER 
VAN 11.00 TOT 16.00 UUR. THEMA: PLEZIER! 
Dorpsstraat 3, Kasteel Renswoude 
Altijd al eens een kijkje in het kasteel willen nemen? Nu kan het! De keuken en 
blauwe salon worden tentoongesteld zodat u kunt zien hoe men hier vroeger 
leefde. Op het kasteelplein kan jong en oud genieten van oud-Hollandse spellen. Hoeveel punten 
scoor jij met ringwerpen of stokkenvangen? En kun jij hoepelen en fietsen op een velocipède, een 
oude fiets met één groot en één klein wiel? Bij slecht weer worden deze spellen verplaatst naar 
Verenigingsgebouw Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80. 
 
Kerkstraat 3, Koepelkerk 
Tijdens Open Monumentendag laat de heer P. van den Hoek zijn maquette van het kasteel zien. 
Inmiddels is hij bezig met een gedetailleerde maquette van de Koepelkerk. Ook deze maquette is 
tijdens Open Monumentendag te zien in de Koepelkerk. Verder worden er rondleidingen gegeven in 
en rond de koepelkerk en kunnen u en jij de toren beklimmen. In de consistorie van de Koepelkerk 
staan diverse kunstwerken van Renswoudse kunstenaars. Ook dit past in het thema plezier, want het 
maken van kunst is al een eeuwenoude vorm van vermaak en plezier.  Op het kerkplein staan 4 
oldtimertractors, een oude ingerichte woonwagen, enkele oude klassieke auto’s en een oude 
jeep. Ook is er een draaiorgel op een oude kinderwagen. 
 
Dorpsstraat 40, Boerderijwoning  
Deze woning wordt in de volksmond 'boerderijtje' genoemd. Het exacte bouwjaar van dit 
boerderijtje is niet bekend, maar volgens overlevering is het ouder dan de Nieuwe Buurt, waarvan het 
oudste blok het jaartal 1773 draagt. Het is een typisch dorpshuis zoals er vroeger veel stonden. 
Achter de woning staat een schuurberg. Deze was in het begin van de 18e eeuw bij vele dorpshuizen 
te vinden. Er hebben onder andere een kuiper, een klompenmaker en een veldwachter in gewoond. 

Evenementenkalender 
28 september 
26 oktober 

Openstelling 
Oudheidskamer 

14 september Open Monumentendag  
Gevonden/verloren voorwerpen 
Maand augustus Portefeuille met o.a. 

Duitse pasjes 
Collectevergunningen 
8 t/m 14 september Prinses Beatrix 

Spierfonds 
15 t/m 21 september Nierstichting 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  
 

Gemeentenieuws (9 september  2019) 
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Van 1890 tot 1925 was er een bakkerij gevestigd. Vanaf 1936 tot in de jaren 80 deed de woning 
dienst als boerderij en stonden er koeien en varkens in de schuurberg. De huidige bewoner, de heer 
J.E. de Vries stelt zijn woning en schuur open voor publiek. 
 
Dorpsstraat 38, Oudheidkamer  
De oudheidkamer is gevestigd in een van de woningen van de Nieuwe Buurt. Deze schilderachtige 
woningen met de huisnummers 16 t/m 38 werden tussen 1773 en 1780 gebouwd voor personeel van 
het kasteel. De rood-witte luiken herinneren daar nog aan. Het was vroeger gebruikelijk om de luiken 
van huizen en boerderijen, die in eigendom waren van een landgoed, te schilderen in de kleuren van 
dat landgoed. Voor kasteel Renswoude waren dat de kleuren rood en wit. 
In de oudheidkamer is o.a. het volgende te zien: een authentiek ingerichte huiskamer, een 
uitgebreide ‘oude’ mutsenverzameling, een kast vol met kinderkleding gedragen door de opgroeiende 
baronnen van kasteel Renswoude, keukengerei uit vroegere tijden, oude gebruiksvoorwerpen, 
verzameling kleding en ondergoed uit vervlogen tijd en een vitrinekast met archeologische vondsten. 
Voor de kinderen is er een quiz samengesteld. Als je ook de oud-Hollandse spellen op het 
kasteelplein speelt kun je kans maken op een mooie prijs! 
 
Dorpsstraat 1a, ‘Het Witte Huisje’  
In de noordoostelijke hoek van het Kasteel Park Renswoude vinden we 2 rijksmonumenten, de oude 
timmermansschuur daterend uit 1859, thans in gebruik als woonhuis en bekend als ‘Het Witte 
Huisje’, en de uit ca. 1800 daterende restanten van de oude kasteel moestuinmuur. 
Na de herinrichting van het kasteelpark rond 1800 lag hier de moestuin van het kasteel, die de 
kasteelbewoners voorzag van groente, fruit en bloemen. Op het in verval geraakte perceel rond het 
woonhuis is in 2005 een klassieke siertuin aangelegd, ingevuld met cottage gardenborders. De 
tuinmuur is in 1985 deels opnieuw opgetrokken, evenals een koude bak. Sinds 2017 is de familie 
Wingelaar eigenaar van ‘Het Witte Huisje’. Zij hebben de borders opnieuw in cottage garden stijl 
beplant en de moestuin weer in gebruik genomen.  
 
Voor de Open Monumenten Dag 2019 stelt de familie Wingelaar de tuinen open voor publiek. 
Parkeren van auto’s kan uitsluitend op de openbare parkeerplaats aan de overzijde van de 
Dorpsstraat. Vanaf daar is het 500 meter lopen naar ‘Het Witte Huisje’. 
 
Er mag niet in het kasteelpark geparkeerd worden. Fietsen kunnen wel in het park, net buiten de tuin 
in het eikenlaantje gestald worden. Honden worden niet toegelaten in de tuin.  
U / JIJ KOMT TOCH OOK?! 
 

Fase 1 60 km/u maatregelen buitengebied 
Het buitengebied van Renswoude is al sinds enkele jaren grotendeels een 60 km/uur gebied. Dit is 
vooral te zien aan de bebording die op diverse plaatsen in het gebied zijn aangebracht. Echter is de 
mening van de diverse verkeerskundigen dat ook uit de inrichting van de weg moet blijken dat er een 
60km/u regime geldt. Dat betekent dat er in het buitengebied aanvullende maatregelen moeten 
worden gerealiseerd. Deze maatregelen zijn gericht op het verlagen van de snelheid door het 
realiseren van drempels, plateaus en wegversmallingen op een aantal efficiënte locaties, zoals 
kruisingen en lange rechtstanden.  
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In de achterliggende jaren is dat al uitgevoerd op verschillende plaatsen in het buitengebied 
(Emminkhuizerlaan, Ubbeschoterweg, Veenweg, Spoorlaan) maar in een groot deel van het 
buitengebied ontbreken deze maatregelen. Daarom heeft de gemeenteraad van Renswoude besloten 
om deze maatregelen ook te realiseren in het resterende gedeelte van het buitengebied. Het is de 
bedoeling dat de 1e fase van deze werkzaamheden nog dit najaar wordt uitgevoerd. In de komende 
jaren worden de resterende maatregelen gerealiseerd bij de verwachte reconstructie van verschillende 
wegen in het buitengebied. Suggesties voor mogelijke maatregelen zijn reeds te vinden op onze 
website bij dit artikel.  
 
Graag zouden wij met u in gesprek gaan tijdens de inloopavond waar wij u als betrokken bewoner 
voor uit willen nodigen. Deze inloopavond wordt gehouden op 18 september van 19.30 uur tot 21.00 
uur, locatie Rehoboth (Taets van Amerongenweg 80). Tijdens deze avond willen wij graag uw 
mening over de voorgestelde maatregelen en de locatie. Op deze avond zijn er detailtekeningen 
aanwezig waarop de maatregelen zijn uitgewerkt, en is ook de huidige aannemer voor het 
wegonderhoud (Van Doorn uit Geldermalsen) aanwezig. Zij kunnen u e.e.a. vertellen over de 
uitvoering en de planning van de werkzaamheden. 
Wij zien uit naar uw komst! 
 
Vanuit de gemeente wordt het project begeleid door dhr. F. van Drie. Voor vragen is hij bereikbaar 
via het algemene nummer van de gemeente (0318-578150) of via de e-mail: 
f.van.drie@renswoude.nl 
 
Subsidie Energiebesparing Eigen Huis 
Vanaf 2 september 2019 is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) geopend. Via deze 
subsidieregeling kunt u subsidie aanvragen voor een maatwerkadvies en voor minimaal twee 
verschillende isolatiemaatregelen aan uw woning. Als huiseigenaar en bewoner komt dat ongeveer 
neer op 20 procent subsidie voor het isoleren van uw dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas. De 
subsidie bedraagt maximaal € 10.000. 
U kunt de subsidie aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(rvo.nl). Daar vind u meer informatie over de maatregelen. Per woning krijgt u éénmaal subsidie. Het 
is dus verstandig goed na te denken over welke maatregelen u wilt treffen. Vaak is het verstandig om 
te beginnen met een maatwerkadvies. Ook voor dit advies kunt u subsidie ontvangen 
Op de website van de gemeente Renswoude vindt u meer informatie over deze regeling en daar is 
ook de direct link van de website over de subsidieregeling te vinden. 

 
Concept Plan van aanpak overlast loslopende honden en hondenpoep ligt ter inzage 
In de openbare ruimte van de gemeente Renswoude moet iedereen zich prettig voelen en iedereen 
moet die openbare ruimte kunnen gebruiken. Honden maken onderdeel uit van de Renswoudse 
gemeenschap en zorgen voor plezier, gezelschap en levendigheid in de buurt.  
Honden kunnen echter ook voor overlast zorgen. Hondenpoep in de openbare ruimte geeft overlast en 
loslopende honden kunnen aanleiding zijn voor gevoelens van onveiligheid. Hoe lossen we dat op? 
Hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte schoon en veilig is? Dat hondenbezitters hun hond op 
een prettige manier kunnen uitlaten? Dat willen we doen met een heldere aanpak, duidelijke regels, 
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goede voorlichting/communicatie, bebording, honden(poep)voorzieningen én handhaving. Om zo een 
openbare ruimte te creëren, waarvan iedereen kan genieten.  
Honden zijn uiteraard welkom in Renswoude, maar overal* geldt een 
aanlijn- en opruimplicht. 
*met uitzondering van de losloopgebieden  
 
Het college van burgemeester en wethouders (het College) heeft een concept 
plan van aanpak vastgesteld. In dit plan van aanpak zijn o.a. twee nieuwe 
losloopgebieden aangewezen en de locaties voor de afvalbakken. Het plan 
van aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met een aantal inwoners 
(zowel hondenbezitters als inwoners zonder hond). 
 
Het concept plan van aanpak ligt vanaf heden vier weken ter inzage in het gemeentehuis en is ook te 
vinden via de gemeentelijke website www.renswoude.nl. 
Reacties kunnen door een ieder tot 7 oktober 2019 worden ingediend door een e-mail te sturen aan 
a.eilander@renswoude.nl. Ook kan een schriftelijke reactie gestuurd worden aan het college van 
burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
Na afloop van bovengenoemde termijn zullen de reacties worden verzameld en beantwoord. Het plan 
van aanpak wordt daarna opnieuw aan het College ter vaststelling voorgelegd. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Eilander, 0318-578152. 

 
 
Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder 
voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend: 
 Verklaring van geen bezwaar voor een autopuzzelrit voor klassieke automobielen op 9 en 10 

november 2019 door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door de Austin Healey Owners 
Club Nederland (ontvangen op 23 augustus 2019); 

 Evenementenvergunning voor een tentfeest op 26 oktober 2019 nabij Bekerweg/Daatselaarseweg 
te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (ontvangen op 13 augustus 2019); 

 Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken 
tijdens een tentfeest op 26 oktober 2019 nabij Bekerweg/Daatselaarseweg te Renswoude, 
aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (ontvangen op 13 augustus 2019); 

 Evenementenvergunning voor de Lampegietersavond op 30 september 2019, aangevraagd door 
Oranjevereniging Renswoude (ontvangen op 5 augustus 2019); 

 Evenementenvergunning voor een bazaar/rommelmarkt op 1 en 2 november 2019 in het 
verenigingsgebouw Rehoboth, aangevraagd door de Hervormde Gemeente Renswoude 
(ontvangen op 13 augustus 2019); 

 Ventvergunning voor de verkoop van oliebollen op woensdag 30 oktober 2019, aangevraagd 
door de Hervormde Gemeente Renswoude (ontvangen op 13 augustus 2019). 
 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl  
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Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder 
voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is 1verleend: 
 Tijdelijke standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor een inzamelingsactie voor de 

voedselbank op 20 en 21 september 2019, aangevraagd door het voedselbank Comité  
(verzonden op 2 september 2019); 

 Toestemming voor een huis-aan-huis inzamelingsactie van lege flessen voor het MS Fonds in de 
periode van 28 augustus t/m 28 september 2019, aangevraagd door mw. M. Scholtus  
(verzonden op 28 augustus 2019); 

 Ontheffing geluidhinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 20 september 2019 van 14.00 tot 
01.00 uur op het adres aan de Oude Holleweg 59 te Renswoude, aangevraagd door mw. A. de 
Greef (verzonden op 5 september 2019). 
 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl  

Beantwoording raads- en commissievragen 
Tijdens raads- en commissievergaderingen worden vaak vragen gesteld over actuele gebeurtenissen 
of over lopende zaken. Deze vragen worden soms gelijk door het college van burgemeester en 
wethouders beantwoord, maar het komt ook voor dat vragen niet gelijk beantwoord kunnen worden 
en dat door een collegelid toegezegd wordt dat later schriftelijke beantwoording zal plaatsvinden. 
Deze vragen worden op toezeggingenlijsten voor de raads- en commissievergaderingen gezet. Deze 
lijsten staan altijd bij de vergaderstukken, waarop wordt vermeld of toezeggingen zijn afgehandeld of 
niet. Latere beantwoording van vragen gebeurde door een mail te sturen aan commissie- en/of 
raadsleden. Tijdens de raadsvergadering in juli is aangegeven dat deze beantwoording ook voor 
inwoners te raadplegen moet zijn. Daarom worden vanaf nu documenten geplaatst op de website 
www.renswoude.nl met de gegeven antwoorden per raads-/commissievergadering. De vindplaats is: 
‘Bestuur & organisatie’ – ‘Gemeenteraad’ of ‘Commissies’ – ‘Beantwoording raadsvragen’.  
 

Geweigerde omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben 
geweigerd: 
1) Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het bouwen van een overkapping op het balkon van het 

appartement op de Watersnipweide 70 te Renswoude (verzonden op 2 september 2019). 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum, die tussen haakjes staat, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van 
Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude).  
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben 
geweigerd: 
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appartement op de Watersnipweide 70 te Renswoude (verzonden op 2 september 2019). 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum, die tussen haakjes staat, een schriftelijk 
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Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met 
toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 
1) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met het bestemmingsplan’: voor het uitbreiden van het 

bijgebouw achter de woning op de Meidoornlaan 4 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, 
lid 1, onder a, onder 1° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 
28.1, onder c van het bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 29 augustus 2019). 

Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van 
het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en 
heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum 
ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).  
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een 
bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de 
genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het 
veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de 
bezwaartermijn.  
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 

 
Wet Milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: 

 Hondenlogeerboerderij Syltjer Wald voor het adres: 
Biesbosserweg 13 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het starten van een 
oppasadres voor huisdieren.  

 Aalbers Holding B.V. voor het adres: 
Molenstraat 18 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de 
bestaande bedrijfshal, ten behoeve van opslag van half fabricaat plaatstalen onderdelen, en op 
het definitief verwijderen van de bestaande zuurstoftank.  

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te 
stellen. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer 
van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak).Mw. 
C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/c.van.den.heuvel@renswoude.nl).  
Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team 
bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), 
tel: 088 – 022 50 00. 
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WAAR OF NIET WAAR IN RENSWOUDE? (II)

Het dossier gemeentehuis doet deze 
zomer weer het nodige stof opwaaien. 
Zoals u weet maakt de SGP zich zorgen 
over de kosten van een verbouwing op 
Dorpsstraat 4. In de laatste Heraut doet 
Dorpsbelang Renswoude deze serieuze 
zorgen af als verkiezingsretoriek. Uit de 
onlangs behandelde Kadernota blijkt echter 
onomstotelijk dat Renswoude fors inteert op 
de reserves en dat urgente projecten op de 
lange baan geschoven worden. 

Wij staan als SGP, in tegenstelling tot 
Dorpsbelang Renswoude en VVD, op 
hetzelfde standpunt als voor de verkiezingen: 
dat we vanwege de kosten heel serieus het 
Dorpshart als optie moeten bestuderen. 
Volgens Dorpsbelang Renswoude was (raad 
mei 2019) was dat juist wat de kiezer niet 
wilde horen. Bijzonder dat het consistente 
verhaal van SGP en CDA nu afgedaan wordt 
als verkiezingsretoriek. De waarheid is dat 
SGP en CDA de enige partijen zijn die hun 
verantwoordelijkheid nemen als het gaat om 
miljoenen gemeenschapsgeld. Geen enkele 
andere partij wilde het plan van Van Woerden 
zelfs maar overwegen. Coalitie wil niet eens 
met de ontwikkelaar die de eerst rechten 
op Dorpshart heeft in gesprek over de 
mogelijkheden.De coalitie hield de gelederen 
gesloten met de boodschap: we kiezen eerst 
een locatie, daarna zien we wel wat het gaat 
kosten. 

Dat andere partijen redenen hebben om 
een andere afweging te maken, akkoord. 
Maar wees dan wel eerlijk over de kosten 
en doe niet alsof het allemaal niet zoveel 
uitmaakt. Wat Dorpsbelang zegt komt neer 
op het volgende. Een gemeentehuis in het 
Dorpshart zou veel meer waard zijn dan 8 

ton, en dus moeten we ook meer afschrijven 
dan 8 ton. Eigenlijk is dat sparen voor een 
volgend gemeentehuis, en we kunnen er 
niet op rekenen dat we dan weer voor 8 ton 
klaar kunnen zijn. Tot zover mee eens. Het 
voordeel dat we zouden binnenhalen door 
op het Dorpshart te bouwen is dus eenmalig. 
Maar het is wel een miljoenenvoordeel wat 
we in een reserve kunnen stoppen en waar 
andere incidentele projecten mee betaald 
kunnen worden. En dat wordt in het stukje 
van Dorpsbelang zorgvuldig verzwegen. 
Hoezo suggestief en onjuist informeren? 

Wij blijven ons inzetten voor uw belang 
en houden u graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

Afz. SGP-fractie,
Henk Don en Henk van der Schoor

BIJEENKOMST KBO-PCOB  SCHERPENZEEL-
RENSWOUDE.

U bent van harte uitgenodigd door de KBO-
PCOB ouderenbond op onze bijeenkomst 
donderdag 12 september, aanvang om 
14.30 uur in gebouw Philalethes (achter de 
Hervormde Kerk) te  Scherpenzeel. 

Deze  middag is als gastspreker uitgenodigd 
Ds. G. van Gogh uit Scherpenzeel. Het 
onderwerp is  “Ons lijntje naar Boven”. Vanuit 
zijn pastorale ervaring weet hij ons vast te 
bemoedigen hoe wij als ouderen dat lijntje 
vast kunnen blijven houden. Er is ook tijd 
om over dit onderwerp met Ds. Van Gogh 
en elkaar van gedachten te wisselen. Het 
beloofd een fijne middag te worden.
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Voor vervoer en informatie kunt u bellen met 
Gert van de Hoef secr. tel.0318-572269.
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Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl

EM Pater
Spikhorst 6
3927 DB Renswoude
0318 - 57 13 66
empater@kpnmail.nl

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

Dorpsstraat 51

3927 BB Renswoude

     0318-574758 / 746020

        info@rcr-renswoude.net

      www.rcr-renswoude.nl

Voor reparatie en verkoop van

Audio / Video / Witgoed
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CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK 
BIJ BRASSERIE DE KRAAI

Enige tijd geleden bezochten Marco van 
Mourik en Jos Verdam Brasserie De Kraai aan 
het Dorpsplein in Renswoude. Alhoewel De 
Kraai nog niet zo heel lang hier is gevestigd, 
is het bijna niet meer weg te denken uit ons 
dorp. Naast een lekkere lunch of een heerlijke 
maaltijd kunt u hier ook terecht voor een 
goede bak koffie met wat lekkers of een borrel, 
binnen of op het gezellige terras. Brasserie 
De Kraai vertelde ons hoe ze gebruik maken 
van streekproducten, onder andere zuivel 
en echt boerenijs van ‘De Kleine Hope’ of 
de scharrelkip van ‘Kip Van De Boer’. Maar 
ook andere vleesproducten van ‘Coöperatie 
Boerenhart’. Ook de stroom wordt regionaal 
afgenomen van Vallei Energie. Het streven 
van ‘De Kraai’ is het leveren van een (h)eerlijk 
product voor een aangename prijs. Naast de 
activiteiten vanuit de brasserie verzorgen ze 
ook de catering (BBQ, buffet, dranken en/of 
bittergarnituur). 

Een ander leuk weetje is dat ze inmiddels 
ook sponsor zijn van de recent opgerichte 
dartvereniging. Alle reden dus om een keer 
langs te gaan! Wij hebben in ieder geval een 
leuk werkbezoek gehad en wensen ‘Brasserie 
de Kraai’ succes met hun onderneming.

BEZOEK AAN HUIS

ELKAAR KENNEN, ELKAAR HELPEN 
De dienst Bezoek aan huis is een nieuwe 
dienst van SWO-SR in Renswoude waarbij 
vrijwilligers ondersteuning  bieden aan 
ouderen die behoefte hebben aan contact. 

VOOR WIE IS BEZOEK AAN HUIS? 
Bent u 70 jaar of ouder en heeft u af en toe 
behoeft aan gezelligheid? Woont u alleen en 

heeft u weinig contact met familie, vrienden 
of kennissen? Stelt u het op prijs wanneer er 
regelmatig iemand op bezoek komt? Dan is 
Bezoek aan Huis iets voor u. 

HOE WERKT BEZOEK AAN HUIS?
Wanneer u zich heeft aangemeld wordt 
gekeken welke vrijwilliger bij u langs kan 
komen. Samen met de vrijwilliger bepaalt u 
wat jullie doen. Sommige ouderen hebben 
vooral behoefte aan een praatje, anderen 
doen graag samen een spelletje of vinden 
het prettig om naar buiten te gaan. Ook zijn 
er ouderen die niet meer zo goed zien en 
graag voorgelezen willen worden. Het kan 
allemaal. De coördinator komt eens per half 
jaar met de vrijwilliger mee om te horen hoe 
de bezoeken verlopen.

KOSTEN 
Aan de dienst Bezoek aan Huis zijn geen 
kosten verbonden, behalve als de vrijwilliger 
op uw verzoek kosten voor u maakt. 

AANMELDEN OF INFORMATIE OPVRAGEN 
Voor nadere informatie of het aanmelden 
als deelnemer of vrijwilliger, kunt u bellen 
naar Martine van Garderen of Rianne van 
Ginkel

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 
24 SEPTEMBER 2019

Senioren Welzijns Organisatie (SWO) 
organiseert voor ouderen op dinsdag 24 
september een gezamenlijke maaltijd in het 
Trefpunt, in de bibliotheek van Renswoude. 
De avond begint om 17.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met ouderenwerker Rianne van 
Ginkel, tel 06 5164 7525 
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VAN DE BIEB:

LEZINGEN DIT NAJAAR IN HET KADER VAN DE ZOUTE 
INVAL:
Dinsdagavond 24 september: Lezing 
over slapeloosheid door huisarts Drs. M. 
Sonnenberg. 
Lezing over een onderwerp waar veel 
mensen van wakker liggen.     Aanvang 20.00 
uur. Aanmelden niet nodig,  deelname gratis. 
Aanvang 20.00 u tot plm.21.30 – 22.00 u

Dinsdagavond 8 oktober: Lezing over 
Paddestoelen  uit onze omgeving met foto’s 
en verhalen door de familie van de Bor. 
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden niet nodig,  
deelname gratis

Dinsdagochtend 22 oktober: Een reis door 
de Baltsiche staten. 
Frans Groot begeleidt, samen met zijn vrouw 
Ans, regelmatig reizen van de ANWB, zo ook 
een groeps-kampeerreis door Polen en de 
Baltische Staten. Op deze ochtend zal hij 
kleurrijk vertellen over zijn belevenissen en 
ervaringen.
Aanvang 10.00 uur. Aanmelden niet nodig,  
deelname gratis

WOENSDAGAVOND 30 OKTOBER CREATIEVE AVOND
Na het succes van vorig jaar, komen Mirande 
en Eljo dit jaar weer naar de bibliotheek om 
een workshop papier te geven. Je gaat deze 
avond aan de slag met stempels, papier, inkt, 
lint en embellishments. We maken in ieder 
geval twee kaarten en een ander projectje 
(tasje of doosje). De avond begint om 20.00 
uur en zal rond 21.30 uur eindigen. Deelname 
kosten zijn 5 e. pp. Inloop vanaf 19.30 uur. 
Kosten voor deze avond 5 e. inclusief koffie 
of thee. Max. Aantal deelnemers:12; dus geef 
je gauw op.

OPROEP SJOELCLUB
Er is een meneer uit Renswoude die graag 
met ander mensen, liefste op vrijdagmiddag, 
wil sjoelen in de bibliotheek. Dat is mogelijk 
tussen 14-16.30 u. Heeft u daar ook zin in, hij 
zou dat erg gezellig vinden. Ervaring is niet 
nodig, mannen en vrouwen zijn welkom.
Neemt u contact op met de medewerkster 
van de bibliotheek dan gaan we een afspraak 
maken.

RONDLEIDING KASTEEL 
Het is nog  beperkt mogelijk om op 
dinsdagmiddag 22 oktober (herfstvakantie) 
een rondleiding in het kasteel van Renswoude 
te volgen via de bibliotheek.  U kunt zich als 
belangstellende aan in de bibliotheek of via 
renswoude@bibliotheekzout.nl opgeven. 
De afspraak is dat degene die zich hebben 
aangemeld, zich om 13.45 u bij de bibliotheek 
melden. Kosten €7,-. pp. Contant betalen. U 
krijgt altijd via een mail een bevestiging van 
uw reservering, zo niet dan is uw mail niet 
goed aangekomen. Antwoord kan enige dagen 
duren.

SAMEN SOEPEN
Elke tweede dinsdag van de maand bent u, 
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor 
een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar €1,-
en is voor iedereen toegankelijk!  Elke maand 
weer een heerlijk soepje te proeven tijdens 
een gezellige lunch. In september is dat op de 
10de! De soep staat klaar om 12.00 u.

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
Ook in het najaar zal het Taalhuis Renswoude 
tijdens de oneven weken spreekuur 
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het 
inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen 
die de Nederlandse taal beter wil leren 
terecht voor vragen. Je word dan geholpen 
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met zoeken naar geschikt (les)materiaal, 
een taalmaatje of taalles in de buurt. 
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor 
ondersteuning en vragen. Dit  staat los van 
het Taal-cafe. (Zie agenda)
 
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan 
kun je terecht en kunnen we samen kijken 
wat je graag zou willen doen.
Voor meer informatie kun je mailen naar: 
taalhuis@bibliotheekzout.nl of bellen: 
0611645224

RUMMICUP EN SJOELEN
Wist u dat er elke vrijdagmiddag  rummicup 
of andere spelletjes gedaan worden in de 
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig 
vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,-

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20 
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u. 
Omdat er weer een plek is waar ze ingeleverd 
mogen worden heeft de bibliotheek de ton 
voor plastic doppen weer op haar plek gezet 
en kunnen schone doppen weer worden 
ingeleverd.

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

SEPTEMBER 2019 VOEDSELESTAFETTE 
RENSWOUDE

Al enkele jaren wordt in september de 
voedsel-estafette van de Voedselbank 
Veenendaal e.o. georganiseerd door de drie 
kerken van Renswoude. Elke keer worden 
we opnieuw verrast door de grote deelname 
vanuit ons dorp.

De Voedselbank Veenendaal voorziet 
ongeveer 130 adressen van ongeveer 3 
maaltijden per week, adressen van mensen 
die onder het absolute bestaansminimum 
leven, ook in ons dorp.
Omdat onze hulp hard nodig is en vanwege 
het grote succes willen we ook dit jaar in 
september voedsel gaan inzamelen en hopen 
we opnieuw op uw medewerking. Omdat er 
in de zomermaanden geen inzamelingen 
worden gehouden, raken de magazijnen van 
de voedselbank aardig leeg.

HOE KUNT U HELPEN?
De hele maand september kunt u via de 
plaatselijke kerken en in de bibliotheek 
goederen aanleveren. U vindt daar ook 
lijstjes, met artikelen die met name welkom 
zijn. 

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september 
gaan vele vrijwilligers aan de slag om voedsel 
in te zamelen bij de COOP in Renswoude. 
Beide dagen kunt u voedsel inleveren bij de 
kraam.  Het zou geweldig zijn als u, net als de 
afgelopen jaren, weer allemaal meedoet!
Via een gift op het rekeningnummer 
NLABNA0577889745 van de Voedselbank 
Veenendaal o.v.v. Voedsel-estafette 
Renswoude kunt u ook meedoen.  De 
voedselbank heeft de ANBI-status, dus is uw 
gift aftrekbaar voor de belastingdienst.

De bedrijven in Renswoude worden benaderd 
om een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is 
bestemd voor de exploitatiekosten en om 
verse producten in de pakketten te leveren.
We hopen opnieuw door uw medewerking 
een mooie hoeveelheid voedsel te kunnen 
afleveren bij de Voedselbank in Veenendaal.
Namens de drie kerken van Renswoude,
Trudie Hannewijk (0318 30 19 94)
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Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat.. 
Wij middels echografie de 
(meeste) klachten in beeld  

kunnen brengen? 
Beukenlaan 46, Renswoude 

0318-576353 0686870122 
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“HET BELANGRIJKSTE IS DAT JE BIJ ONZE 
VERENIGING PLEZIER HEBT IN SAMEN 
MUZIEK MAKEN”

DE ZOMERVAKANTIE IS WEER AFGELOPEN, 
WAT BETEKENT DAT VEEL VERENIGINGEN HUN 
ACTIVITEITEN WEER OPSTARTEN. OOK VOOR 
HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN BEGINT HET 
SEIZOEN WEER. VOORZITTER ERWIN VELDHUIZEN 
HEEFT ER WEER ZIN IN. “WE HEBBEN WEER EEN 
BOMVOL MUZIKAAL SEIZOEN VOOR DE DEUR STAAN.”

Het muzikale seizoen begint op 28 augustus 
voor het harmonieorkest, vertelt Erwin. 
“We starten dan direct met winterse 
Kerstmuziek. Dat zal vast wat gek voelen, 
maar we willen op tijd klaar zijn voor het 
concert van 14 december.” Op deze datum 
geeft Ons Genoegen een groots kerstconcert 
met zangeres Erica Yong. “Het wordt een 
avondvullend programma met uiteraard 
diverse bekende kersthits. De leden van het 
harmonieorkest hebben dan ook veel zin in 
het nieuwe seizoen.”

KINDERAVONDCONCERT
De leerlingen van Ons Genoegen starten 
op 4 september en werken toe naar het 
Kinderavondconcert op 27 september. “Dat 
is een belangrijke avond in de 
scholenbezoeken: kinderen van 
de basisschool krijgen drie weken 
muziekles door een van onze 
docenten. Op 27 september zullen 
zij laten horen wat ze hebben 
geleerd in die weken. Ze krijgen 
daarbij hulp van de leerlingen van 
het leerlingen- en beginnersorkest.”

Die scholenbezoeken richten 
zich vooral op de jonge kinderen, 
maar iedereen is welkom bij de 
vereniging, benadrukt Erwin. “Ook 

als je op latere leeftijd wilt starten, is daar alle 
ruimte voor. En we weten dat veel inwoners 
van het dorp vroeger muziek maakten en 
weer zouden willen starten. Zij zijn ook van 
harte welkom! Of je nu kort speelt of al langer, 
het belangrijkste is dat je bij onze vereniging 
plezier hebt in het samen muziek maken.”

JUBILEUMJAAR
Ook 2020 belooft een bijzonder jaar te worden 
voor de vereniging. “Ons Genoegen bestaat 
dan 70 jaar en dat gaan we niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. De bevrijding van 
Nederland is dan ook 75 jaar geleden. Voor 
ons allerlei aanknopingspunten om een mooi 
muzikaal seizoen samen te stellen”, vertelt 
Erwin enthousiast. Hij heeft dan ook veel zin 
in het nieuwe, muzikale seizoen.  

AANMELDEN
Belangstellenden die een instrument willen 
leren spelen of hun oude hobby weer willen 
oppakken, kunnen contact opnemen met de 
leerlingencommissie via lc@onsgenoegen.
org. Of loop op een woensdagavond rond 
19.00 of 20.45 uur binnen in ’t Podium aan 
de Nijborg, wanneer het harmonieorkest 
repeteert. Kijk op www.onsgenoegen.org voor 
meer informatie. 

Boedelscheiding

Betaalbare deskundigen

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl

Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

H ijink & M ure
a d v o c t e na

e e

AlimentatieEchtscheiding
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SEPTEMBER 
Datum Activiteit 

9 
Maandag 

 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 

10 
Dinsdag 

14.00-17.00 uur: Biljarten 
14.00-16.30 uur: Welfare 

13 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

16 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
14.30 uur:: Vergeet Het Niet Café 

17 
Dinsdag 

10.00 uur: Tablet café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

20 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

23 
Maandag  

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
19.00 uur: NAH café lezing Hans van Dam in het gemeentehuis 

24 
Dinsdag  

14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
17.00 UUR GEZAMENLIJK ETEN 
20.00 uur: Lezing Slapeloosheid door huisarts M. Sonnenberg 

27 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

30 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
19.00: NAH café 

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of 

Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854 

 

 

  

 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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25 SEPTEMBER SENIORENUITJE 
ORANJEVERENIGING RENSWOUDE

Het is weer gelukt! Dit jaar kunnen wij 
wederom een volledig gratis seniorenuitje 
organiseren. We gaan er dit jaar een 
fantastische middag van maken en wel op 
woensdag 25 september a.s. Dit jaar hebben 
wij twee bussen gehuurd voor een middag 
en avond die ons het allermooiste van de 
Veluwe gaat laten zien! 

Strak om 13.30 uur vertrekken wij naar 
Hoenderloo om ontvangen te worden bij de 
Restaurant “De Ruggestee”. Daar krijgen wij 
eerst een kop koffie of thee met appeltaart 
waarna de in iedere bus een gids stapt.  Zij 
zullen ons meenemen over de Veluwe en 
alles vertellen over de Kroondomeinen, 
Het Koninklijk huis ’t Loo en de natuur 
die we onderweg gaan zien. Om 16.45 uur 
vertrekken we dan vanuit Hoenderloo 
richting Kootwijkerbroek en krijgt u een diner 
aangeboden in Kulturhuis de Essenburcht. 
Wij hopen om ongeveer 20.00 uur weer in 
Renswoude te arriveren. Wij verwachten 
u vanaf 13.15 uur bij gebouw Rehoboth in 
Renswoude waarna wij de bussen in zullen 
gaan. 

Inmiddels zijn er meer dan honderd 
aanmeldingen en zitten daarmee de bussen 
vol. Indien u zich nu nog opgeeft zal u op de 
reservelijst worden gezet. Opgeven kunt u 
tot 9 september schriftelijk bij Bianca van 
de Pol, Tureluurweide 10 of telefonisch bij 
Diana Bos. Haar nummer is 06-12856952. 
Als u gebruik wilt maken van de haal- en 
brengservice vermeld dit dan ook daarbij. 
Wilt u uw rollator of rolstoel meenemen? Dan 
is dat geen enkel probleem!

LAMPENGIETERSAVOND RENSWOUDE 
30 SEPTEMBER 

Traditioneel op de laatste maandag van 
september is Lampengietersavond in 
Renswoude. Dit jaar is dat op 30 september. 
Hopelijk gaan zoveel mogelijk dorpsgenoten 
mee in deze bonte stoet die om 19.00 uur 
vertrekt vanaf sportpark de Hokhorst. 
Meedoen kan in de categorieën: grote wagens, 
kleine wagens en individuele deelnemers. 
Alleen voor de grote wagens is van tevoren 
inschrijven verplicht. De kleine wagens en de 
zogenaamde ‘lopers’ worden om 18.30 uur 
verwacht en kunnen ter plekke inschrijven. 
Daar wordt gelijk door een jury bekeken hoe 
mooi jullie eruitzien. Op deze manier hoopt 
de jury iedereen te kunnen beoordelen. 
Vergeet ook niet om hier je warme chocomel 
mee te pakken! Lampengietersavond is 
niet alleen leuk voor kinderen. Elk jaar doen 
steeds meer ouders verkleed mee aan de 
optocht. Veel deelnemers strijden dan ook 
om de prestigeprijs ‘best verklede ouder’. 
Grote wagens dienen zich van tevoren aan 
te melden. Opgeven kan bij Bianca van de 
Pol van de Oranje Vereniging Renswoude 
(bianca@ovrenswoude.nl, 06-12084236). 
Voor de 15 eerste aanmeldingen is er 
startgeld beschikbaar!

ZING MEE MET GOSPELKOOR CANDELA!

Wij zijn dit seizoen gestart met een nieuwe 
dirigent én nieuwe liederen dus dit is het 
moment om aan te sluiten. Vind je het fijn om 
te zingen tot Zijn eer en zo evangeliserend 
bezig te zijn samen met andere enthousiaste 
koorleden kom dan eens vrijblijvend langs.
We repeteren op maandagavond van 20:00 
tot 22:00 uur in gebouw Rehoboth. Voor 
meer informatie: www.gospelkoorcandela.nl
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Relectric PRO 
verlengsnoer 
div. lengtes

OP=OP

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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“IMMANUËL” VAN DE KOEPELKERK GAAT 
WEER VAN START!      

Hallo jongens en meisjes! Wij hebben er weer 
zin in, jullie ook? Jeugdclub “Immanuël” van 
de Koepelkerk gaat weer van start! De clubs 
worden gehouden in gebouw Rehoboth en zijn 
voor alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Ben 
jij nieuwsgierig geworden, en lijkt het je leuk?                                                                                                                                    
Je bent van harte welkom op de volgende 
tijden:
Maandagavond van 17:45 – 18:45 (kinderen 
groep 5) 16 september 1e keer.
Dinsdagavond van 17:45 – 18:45 (kinderen 
groep 4) 17 september 1e keer.
Dinsdagavond van 18:45 - 20:00 (kinderen 
groep 7) 17 september 1e keer.
Woensdagavond van 18:30 - 19:45 (kinderen 
groep 6) 18 september 1e keer.
Vrijdagavond van 19:30 – 21:00 (kinderen 
groep 8 en het 1e van het voortgezet onderwijs).
De vrijdagavond club is 1x per 2 weken. Dit is in 
de even weken. 
De eerste vrijdagavond club is op 20 
september. Kun jij de avond van jouw groep 
niet, dan ben je ook van harte welkom op een 
andere avond.
Zaterdag  14 September is er voor alle 
leeftijden de Gemeentedag. Het begint 
vanaf 13:30  uur aan de Ubbeschoterweg 19                                                                                                   
Zondag 15 September is de startdienst in de 
Koepelkerk. De dienst begint om 9:30 uur. Je 
bent van harte welkom! 

Wil je meer weten? Bel of mail naar Jan van de 
Heetkamp  06-11426794
Janvandeheetkamp@gmail.com

CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK BIJ 
HUBO VAN DEELEN

Wat is ons dorp rijk aan mooie familiebedrijven! 
Fijn, omdat u voor vrijwel alles dat u nodig 

heeft direct in ons dorp terecht kan en omdat 
dit het dorp levend(ig) houdt. Een van deze 
mooie familiebedrijven is de HUBO aan de 
Beukenlaan. Een bedrijf dat in 1986 de deuren 
opende en inmiddels 6 medewerkers heeft. 
Marco van Mourik en Jos Verdam spraken een 
tijdje geleden met Bart van Deelen over deze 
prachtige winkel. Natuurlijk kunt u er terecht 
voor gereedschappen en bouwmaterialen, 
maar ook voor bijvoorbeeld uw raamdecoratie 
en pvc-vloeren. Op de verdieping vindt u 
werkkleding, klompen en laarzen, maar ook 
diervoeding voor uw huisdieren (voor meer 
informatie kunt u natuurlijk ook altijd even 
kijken op www.hubo.nl/van-deelen). Wij wensen 
Marita en Bart en de andere medewerkers veel 
succes toe bij het runnen van deze veelzijdige 
winkel in het hart van Renswoude.

BADMINTON: DE SNELSTE EN LEUKSTE 
RACKET SPORT VOOR JONG EN OUD!

Donderdag 26 september starten we weer 
met de jeugdtrainingen. De trainingen zijn 
van 19 tot 20 uur.

Ben je 8 jaar of ouder? Vind of lijkt je 
badmintonnen leuk? De trainingen zijn tot en 
met december gratis!!

Van 20 tot 22 uur spelen de senioren. Ben je 
18 jaar of ouder, kom dan een keer kijken en 
speel mee. 

Wij hebben rackets liggen die je kan gebruiken. 
Je hoeft alleen maar gymschoenen en 
sportkleding mee te nemen.

Kijk voor meer informatie op: 
www.svrenswouw.nl 
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/
groups/badmintonrenswoude.
Email: badmintonrenswoude@gmail.com
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COLLECTE NIERSTICHTING 2019

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 
collecteweek van de Nierstichting in volle 
gang.

Tijdens de Nierstichting collecteweek van 
15 tot en met 21 september 2019 gaan 
duizenden vrijwilligers op pad om met hun 
inzet verschil te maken voor nierpatiënten.
Ook in Renswoude zullen er weer veel 
collectanten op pad gaan.

Geeft u  ook want  mede dankzij deze inzet 
kan de Nierstichting alles op alles zetten 
voor het verkorten van de wachtlijst en de 
realisatie van de draagbare kunstnier. En 
komen we een stap dichterbij onze ultieme 
droom: nierziekten genezen.

Er zijn nog een aantal straten waar wij dit 
jaar geen collectant voor konden vinden 
omdat de collectant die het voorgaande 
jaren deed is gestopt of dit jaar niet kan.

De straten zijn: Catharina van Mossellaan, 
Graaf van Bentheimlaan, helft van 
Reedenweg,  Utrechtseweg, Molenstraat , 
de helft van de Dorpstraat,  Daetselaarse en 
Dashosterweg.

Wil jij ook je steentje bijdragen in deze 
collecte, stuur dan een mail naar 
Willemien Baan met daarin welke van 
de bovengenoemde straat je wilt lopen: 
willemienbaan@live.nl.

Collectanten die op pad gaan wensen we 
veel succes.

Diane Boers, Jolanda Achterberg, Jolanda 
van de Brandhof, Niels van Laar en Willemien 
Baan-Laros

U kunt ons bereiken op:  
06-20514111 / 06-30121808 

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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ALPHA CURSUS

We willen graag in september 2019 D.V. van 
start gaan met de Alphacursus. Dus… ben 
je op zoek naar de zin van je leven? Vraag 
je je soms af of er meer is tussen hemel en 
aarde? Vind je het leuk om nieuwe mensen 
te ontmoeten en houd je van een goed 
gesprek? Of wil je je gewoon eens verdiepen 
in het christelijk geloof? Dan is de Alpha 
cursus iets voor jou!

Misschien heb je al een Alpha cursus gevolgd, 
dan willen we je vragen om om eens in uw/ 
jouw omgeving te kijken wie u zou kunnen 
motiveren om de Alpha cursus te laten 
volgen. Misschien heeft u wel een vriend of 
een buurvrouw die met geloofsvragen zit? 
Laat hen niet alleen met hun vragen: nodig 
hen uit! Misschien is dit de manier voor deze 
persoon om in contact met God te komen! 
Deze kans laat u toch niet liggen!!!

Maar natuurlijk: ook diegene die nog geen 
Alpha cursus heeft gevolgd, is van harte 
welkom om op een ontspannen manier met 
elkaar te praten over dingen die er toe doen.

Wil je meer info? Mail gerust naar 
gerdaberkel@gmail.com

Hartelijke groet,
Richard, Peter, Bartine en Gerda

VERGEET-HET-NIET CAFÉ

Vergeetachtigheid en dementie zijn veel 
gebruikte begrippen. Maar wanneer 
spreken we van vergeetachtigheid en 
wanneer van dementie? We lijden als we 
ouder worden allemaal in zekere mate aan 
vergeetachtigheid. Maar voor iemand met 
dementie verandert het leven drastisch 

en ook dat van de mensen uit zijn/haar 
omgeving. Hoe moeten zij daarmee omgaan? 

Hierover gaan de themabijeenkomsten 
in het “Vergeet-HET-niet café”. Geen café 
in de oude betekenis, maar een plaats 
waar men ongedwongen met elkaar 
over vergeetachtigheid en dementie kan 
praten en informatie van deskundigen en 
ervaringsdeskundigen kan krijgen, evenals 
begeleiding en hulp daarna.

Het programma is als volgt:
•  Maandag 16 september komt Els Vermeer  

spreken over: Wat kan je doen als het 
geheugen wat minder wordt.

•  Maandag 15 oktober en maandag 18 
november moeten nog ingevuld worden.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Trefpunt 
( in de bibliotheek van Renswoude) en starten 
om 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur.

Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact op nemen met Erny de 
Wildt, telefoon 06-86677957 of Rianne 
van Ginkel, tel 06-51647525 of via de mail  
info@swo-sr.nl

FORMULIERENBRIGADE

De formulierenbrigade van SWO-SR helpt 
inwoners bij het invullen van formulieren voor 
het aanvragen van inkomensondersteunende 
voorzieningen. De vrijwilligers geven uitleg 
bijv. over de gegevens die nodig zijn om de 
voorziening aan te vragen, en helpen bij het 
invullen van het aanvraagformulier. Aan deze 
service zijn geen kosten verbonden. Als u 
niet naar ons toe kan komen, komen wij bij u!
Dinsdag 17 september van 10.00-11.00 uur in 
de bibliotheek van Renswoude.
Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van 
Ginkel, tel 06 5164 7525.
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Dorpsstraat 73 - 3927 BB  Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Verkoop nAankoop
Taxaties nWoningen

16

SNEL AANNEMERS V.O.F.

De Hooge Hoek 11
3927 GG Renswoude
Tel. 0318 - 572162
Fax 0318 - 574027
jan@snelaannemers.nl
www.snelaannemers.nl

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW

* VERBOUW

* RENOVATIE

* ONDERHOUD

Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk

beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk
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BZA Huishoudelijke hulp voor 3-4 uur per week, 
op maandag. Werk netjes en goed. Rook niet.
Liefst jong - werkend gezin.
Locatie Beekweide Renswoude. 
Voor info, bel gerust 0647143678.

Te koop: bureau, wit met blauw blad,
Racebaan Carter,  speelgoed hijskraan, leerzame 
tijdschriften kinderen. Tel.: 06 36436240

Op vrijdag 13 september start de klaverjas en 
jokeren competitie weer bij de Voetbal Vereniging 
Renswoude.
Er worden 15 avonden voor de competitie gespeeld.
Start uiterlijk 20:00 uur in de kantine van VVR 
op de Hokhorst.
Namens de organisatie bent u van harte welkom.
Tessa, Teus en Kees 

Te koop: blauwe Berg skelter en een grote 
trampoline,  tel.: 0636436240

Parkietjes




