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”Is het mijn taak om mensen te ov
?” 



de  herautde  heraut

54
 

Burgemeester Petra Doornenbal: “

controles denk ik dat we met elkaar scherp blijven.” 

 veranderen zijgevel en dakopbouw; activiteit ‘bouwen’; de 
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▪ 

▪ Verklaring van geen bezwaar voor de kaartleesrit ‘Park Seyst Rally’ door onder 

▪ or fietstocht ‘Grebbe Tourtocht’ door onder andere 

▪ wielertoertocht ‘Classico Boretti’ door onder 

 activiteit ‘
bestemmingsplan’

 
gemeentelijke monument; activiteiten ‘aanpassen monument’ en ‘bouwen’ 

 
gemeentelijke monument; activiteiten ‘aanpassen monument’ en ‘bouwen’ 

 
; activiteiten ‘bouwen’, ‘ ’ en ‘slopen’ 

 orgel aan de koepelkerk; activiteiten ‘aanpas
monument’, ‘bouwen’ en ‘slopen’ (ingediend op 18 j

 slopen wanden in het achterhuis / monument; activiteit ‘slopen 
monument’ (ingediend op 21 juni 2021)

 

 

 

▪ ring van geen bezwaar voor de wielertoertocht ‘Classico Boretti’ door onder 

▪ en wandeltocht ‘Sport for Others’ door 
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activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 16 juni 2021)

 
activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’ (verzonden op 22 juni 2021);

 at; activiteit ‘wijzigen uitweg’ 
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vermogen lager zijn dan € 1
de ouders. Dit bedrag is € 

recht heeft op de ‘lage TONK’ van € 
of de ‘hoge TONK’ van € 

 
 
 

 

is. “Dit is een belangrijke stap in het proces om te komen tot een geheel gerenoveerd en 

prachtige icoon voor ons dorp.”
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prachtige icoon voor ons dorp.”
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ZELFSTANDIGHEIDSDAG 
RENSWOUDE 2011 – 2021 

Beste inwoners van Renswoude,
5 juli 2021 is het 10 jaar geleden dat 
minister J. P. H. Donner heeft besloten, 
dat Renswoude zijn zelfstandigheid kan 
behouden. Na een intensief proces onder 
leiding van toenmalige burgemeester K.F.H. 
Schorer werd dit RSW-herindeling proces 
stopgezet.

Op 26 september 2011 hebben de 
toenmalige Burgemeester Dekker en 
Schorer een maquette op het gemeentehuis 
onthuld met de tekst “Zelfstandigheid 
behouden 5 juli 2011”. In de toespraak van 
burgemeester Dekker memoreerde hij, dat 
we zulke bijzondere momenten moeten 
vastleggen voor ons nageslacht. Terug- en 

vooruitkijken, waar komen we vandaan en 
waar staan we nu. Bij zelfstandigheid hoort 
een bestuurskrachtige gemeente.
Wat betekent een krachtig bestuur? 
Financiën op orde, toegerust om de taken 
voor de burger uitvoeren, kortom: opkomen 
voor het algemeen belang. Als deze 
bestuurskracht inboet en we niet samen op 
trekken, komt de zelfstandigheid in gevaar. 
We zien het bij onze buurgemeente hoe het 
niet moet.
Dus voor de huidige bestuurders een 
appél, neem uw verantwoording, zet het 
partijbelang niet boven het algemeen 
belang. Als het moeilijk wordt, houdt elkaar 
vast en gezamenlijk de schouders eronder.

Wat zou het mooi zijn als we onze 
zelfstandigheidsdag vieren door op a.s. 
maandag 5 juli onze Renswoudse of andere 
vlag uit te hangen. Hiermee geven wij blijk 
van onze bevochten zelfstandigheid en een 
signaal om ons hiervoor blijvend sterk te 
maken.

Voor toespraak burgemeester Dekker, zoek 
op Youtube ‘5 Juli - Zelfstandigheidsdag 
gemeente Renswoude’.

Een betrokken inwoner van Renswoude, 
oud-raadslid/wethouder Dick Vlastuin

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Zomer - Actie
154-delige 

gereedschapswagen 
nu tijdelijk voor 
€ 325,- (excl. BTW)
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WE GAAN WEER ZINGEN! 

Vanaf vorig jaar maart hebben wij, Con Amore 
te Renswoude, helaas bijna niet meer fysiek 
samen kunnen zingen. Gelukkig konden 
we online nog wel nieuwe muziekstukken 
instuderen en hielden we contact. Wat 
hebben we het samen zingen gemist. 
Gelukkig mogen we weer gaan zingen. We 
gaan aan een nieuw project beginnen. In 
2019 hebben we voor het eerst in de mooie 
koepelkerk van Renswoude een ‘Festival 
of nine lessons and Carols’ verzorgd. De 
negen lezingen van Genesis tot en met het 
kerstevangelie werden door jong en oud 
gelezen. Deze lezingen werden afgewisseld 
door bijpassende koorzang en samenzang. 
De bekende Engelse Carols kwamen voorbij, 
als ook andere mooie koorwerken. De kerk 
was vol, het was een indrukwekkende avond. 

Ook dit jaar hopen we weer een Festival 
of nine lessons and Carols te organiseren, 
waarin weer mooie Carols en andere 
muziek kan klinken. Deze staat gepland op 
vrijdagavond 10 december. Iedereen die van 

muziek houdt, mag meedoen! We starten 
op 2 september, van 19.30-21.30 uur in 
Rehoboth, met de repetities voor dit project. 
Er is geen koorervaring vereist. Ervaar hoe fijn 
het is om samen te zingen. Meer informatie 
en opgeven kan bij: Con Amore Renswoude
Yolande Schouten
yschouten@hetnet.nl of 06-330 198 37

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR MUZIKALE 
MIDWINTERWANDELING
 
Sinds enkele jaren organiseert de 
Evangelisatiecommissie van de Koepelkerk 
samen met de Promotiecommissie 
Renswoude in december een muzikale 
midwinterwandeling door het kasteelbos. Het 
is een sfeervol evenement voor jong en oud 
dat ook veel mensen van buiten Renswoude 
trekt. Voor de organisatie van dit bijzondere 
lokale evenement zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers. Vind je het leuk om de muzikale 
winterwandeling 2021 te helpen organiseren? 
Meld je dan voor 1 september a.s. aan via 
promotiecommissierenswoude@gmail.com

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 

Renswoude
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INGEZONDEN BRIEF: WINDMOLENS OF 
ZONNEWEIDES OF BIJ VEENENDAAL 
AANSLUITEN?

De laatste maanden is er veel reuring over 
de mogelijke plaatsing van windmolens 
in Renswoude. Er worden actieecomités 
opgericht, krantenberichten geplaatst en er 
wordt volop geflyerd. Laten we eerlijk zijn: 
weinig mensen willen een windmolen of een 
zonnepark in hun achtertuin. 
Maar de feiten liggen er: Door het 
klimaatakkoord van Parijs en door het 
klimaatakkoord in Nederland zullen er nog 
veel windmolens en zonneparken geplaatst 
moeten worden in Nederland. Ook Renswoude 
zal hierin zijn aandeel en verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Voor 2050 ongeveer 325 MWH 
in totaal om in de eigen duurzame energie te 
gaan voorzien. Met het groeien van de bevolking 
en de elektrificatie van veel apparaten zal deze 
behoefte nog fors gaan toenemen. 
Om dit te realiseren zal Renswoude een 

keuze moeten maken tussen windmolens, 
zonneweides of het uitstellen van beslissingen 
en rustig afwachten wat er met ons gaat 
gebeuren. Alle drie de opties met hun eigen 
voor- en nadelen. 
Wij kunnen het energie-traject overlaten aan 
de grote energiereuzen. Wanneer Renswoude 
dit doet, zal er met minder overleg en inspraak 
projecten gerealiseerd worden. Het idee dat 
multinationals het welzijn van en profijt voor 
de gemeente Renswoude en haar inwoners 
bovenaan haar prioriteitenlijst hebben staan 
kun je vergeten. 

In 2007 hebben wij gezamenlijk, Gemeente 
Renswoude en haar inwoners, gevochten voor 
het zelfstandigblijven van ons dorp. Omdat wij 
zelf willen kunnen beslissen wat er gebeurt 
in onze gemeente. Dit windmolentraject is 
hier weer een fantastisch voorbeeld van! Wij, 
als Gemeente Renswoude en haar inwoners, 
bepalen zelf waar en welke windmolens er 
geplaatst worden en wij trekken daar zelf 
financieel profijt uit. Niet de energiereuzen, niet 
een grote investeringsmaatschappij, maar wij 
zelf! 
Andere gemeenten kijken met bewondering 
naar het proces in Renswoude. Naar de 
korte lijnen tussen inwoners en B&W en 
gemeente, en vooral naar de durf om dit niet 
aan de grote energiereuzen over te laten 
maar het zelf op te pakken. En laten we niet 
vergeten dat, door dit project zelf te doen, de 
opbrengsten in Renswoude blijven. Voor de 
Gemeente Renswoude een enorme kans om 
financieel te participeren en een financieel 
gezonde gemeente voor alle inwoners en 
alle verenigingen te waarborgen. Bovendien 
versterkt dit sterk de kansen om als Renswoude 
zelfstandig te blijven. 
Laten we dus onze schouders eronder zetten 
en dit project van de grond tillen. Dan bepalen 
wij voor de komende periode onze eigen 

strategie. Een windmolen is niet voor altijd, 
wellicht dat we over 15 jaar met 3 kernfabrieken 
heel Nederland van energie kunnen voorzien. 
Maar voor nu moeten we knopen doorhakken 
en beslissingen nemen. 
In het coalitie akkoord van Dorpsbelang, 
VVD en CU is er afgesproken om in deze 
regeer periode een grote stap te zetten in de 
duurzaamheidsdoelstellingen van Renswoude. 
Zon op dak is daar een belangrijk onderdeel 
van maar bij lange na niet genoeg om een 
grote stap te zetten. Bij navraag blijkt dat er 
meerdere pogingen zijn gedaan om daken van 
hallen en bedrijfsgebouwen vol te leggen met 
zonnepanelen. Maar na 2 jaar blijkt dit een 
veel lastiger verhaal dan men zou denken. Men 
loopt tegen veel uitdagingen aan.

1. Voor bedrijven met kleinverbruik stroom 
aansluiting is het niet rendabel om meer 
zonnepanelen te leggen dan voor eigen gebruik. 
Dit zijn dus bijna alle bedrijven in Renswoude. 
2. Voor bedrijven met een grootverbruik 
aansluiting is het wel aantrekkelijk omdat 
deze een SDE subsidie kunnen aanvragen. 
Maar ook lang niet alle bedrijven met een 
grootverbruikers aansluiting staan open voor 
zonnepanelen op hun dak. 
3. Een goede verzekering is te lastig te 
verkrijgen. Bij brand exploderen sommige 
zonnepanelen. Hierdoor kunnen stukjes glas 
en zonnepanelen honderden meters worden 
weggeslingerd. Hoe dit gedekt wordt is vaak 
onzeker. Ook de optie die verzekeraars hebben 
om de polisvoorwaarden eenzijdig te wijzigen 
maakt ondernemers terughoudend. (zie o.a. 
casus Thialf stadion) 
4. Bij omschakeling van kleinverbruik naar 
grootverbruik zijn alleen de aansluitingskosten 
om voldoende stroom aan het net te kunnen 
terug leveren vaak al tussen de € 30.000,- en 
€ 100.000,- 
5. Veel ondernemers moeten ieder jaar al, 

onder druk van de ODRU, hun duurzaamheids 
investeringen aangeven. Of moeten andere 
investeringen doen om hun bedrijf gezond te 
houden.
6. Daarnaast zijn lang niet alle daken geschikt 
voor zonnepanelen, (ligging, constructie, 
verzekering, esthetisch / landschappelijk, 
kosten verzwaren elektriciteitsnet, wanneer 
kunnen deze verzwaringen gerealiseerd 
worden, etc..) 

Rekening houdend met bovengenoemde 
factoren was de schatting (2019) dat maximaal 
6% van de totale behoefte aan energie via zon 
op dak gerealiseerd kan worden in Renswoude. 
Als dit nu, anno 2021,  anders ligt zou dit 
misschien een klein beetje ruimte kunnen 
geven. Maar bij lange na niet voldoende om de 
duurzaamheidsdoelen te realiseren. 
Maar hoe kan het dan dat vele mensen 
(inclusief raadsleden) roepen “Windmolens en 
zonneparken zijn niet nodig. Met zon op daken 
komen we er ook makkelijk”. 
Dit heeft een simpele reden. Sommige mensen 
hebben zich laten informeren door actie 
folders en artikelen zoals in “Dorp & Streek”. 
Gesponsorde onzin. Als je maar betaald dan 
publiceren ze alles. Ten tweede zijn er veel 
mensen die een gezonde aarde en een goede 
toekomst voor onze kinderen belangrijk vinden. 
Totdat er een windmolen of zonnepark in hún 
buurt komt; in de media staan deze mensen 
bekend als de zogenaamde “NIMBY’s.” : 
Windmolens prima, maar Not In My BackYard.  
Dan is het milieu ineens niet zo belangrijk. De 
protestgroep geeft aan. “Plaats die windmolens 
maar lekker ergens anders in Renswoude, 
maar niet bij ons in de buurt” en “we maken die 
mensen in Renswoude en Veenendaal gek met 
folders en artikelen in de krant, als ze de petitie 
tekenen is de kans groter dat die molens of 
zonneparken in ieder geval niet bij ons komen”. 

Vervolg >>

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid
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Zoals bijna iedereen weet klopt er niet veel 
van die folders. De voet van een windmolen is 
even breed als de kerk in Renswoude (onzin). 
De grote is totaal uit perspectief en de hoek 
gedraaid om mensen ongerustte maken 
(misleidend). En ook de vermelding op de folder 
dat het geld alleen naar de initiatiefnemers 
gaat is niet terecht. InnoWind geeft aan dit in 
eerste instantie te doen voor de gemeenschap 
Renswoude en op aanvraag van het college. 

De protestgroep valt op zich niets te verwijten. 
Zij vechten voor hun eigen belangen. De wijze 
waarop sommigen van hen het persoonlijk 
maken richting o.a. de wethouder duurzaamheid 
is beschamend. Vanaf dag 1 heeft deze 
wethouder alles openbaar gepubliceerd en 
transparant gecommuniceerd. Uitermate uniek 
en uitzonderlijk in duurzaamheidsprojecten 
zoals zonneweides en windmolens. Uiteindelijk 
zullen er of zonneweides of windmolens 
komen. Waarschijnlijk wel met forse vertraging 
gezien het draaien van diverse raadsleden. En 
zonder een financieel gunstig model voor onze 
inwoners.

ZONNEWEIDES VERSUS WINDMOLENS
Voordelen Windmolen: Heel veel duurzame 
energie van 1 molen, neemt bijna geen ruimte 
in, 100% recyclebaar, kosten van aansluiting 
op het net zijn inbegrepen, kan geld opbrengen 
voor inwoners (coöperatie) en de gemeente 
Renswoude (participatie). 

Nadelen Windmolen: Je ziet ze van veraf staan, 
mogelijke slagschaduw, Geluid (maar snelweg 
maakt veel meer geluid), woningwaarde 
omwonenden. 

Voordelen Zonneweides: Levert duurzame 
energie, je ziet de velden van minder ver. 

Nadelen Zonneweides: Neemt veel landbouw-

grond in beslag. Aansluiting op het net (vaak 
te kostbaar en lange doorlooptijd), schittering 
voor dieren en mensen, fotosynthese / 
biodiversiteit schimmels insecten, geen geld 
voor inwoners en gemeente, woningwaarde 
omwonenden. 

De grootste kans bestaat dat windmolens niet 
doorgaan en er uiteindelijk, op de iets langere 
termijn, vergunningen voor zonneweides 
afgegeven gaan worden. De grote verliezers 
van de keuze voor zonneweides? De financiële 
positie van de Gemeente Renswoude en de 
agrarische sector. Er is al grote vraag naar 
landbouwgrond en deze wordt groter door 
de vraag voor meer huizen en natuur. Maar 
dit valtin het niets bij de hectares die voor 
zonneweides bestemd gaan worden. Sommige 
agrariërs verwachten een oplopende hectare 
prijs tot boven de € 200.000,-. 
Kijkend naar de vergevorderde plannen om 
de agrarische sector meer grondgebonden te 
laten worden om de stikstof, fosfaat en eiwit 
problematiek op te lossen, dan ziet u het grote 
dilemma voor deze sector al. Het past wel goed 
binnen de doelstelling van circulaire landbouw 
van de provincie Utrecht.

DE POLITIEK
De huidige coalitie van VVD, Dorpsbelang en 
CU hadden de afspraak om gezamenlijk pro-
actief werk te maken van de verduurzaming van 
Renswoude. De hele raad heeft de concept RES 
1.0 goedgekeurd en mede op initiatief van de 
VVD is er destijds een extra duidelijke Position 
Paper goedgekeurd waarin windenergie de 
voorkeur heeft. 

Op basis van de raadsbesluiten en het 
verlangen van lokaal eigendom wordt er 
gekeken naar locaties waar windenergie een 
optie zou kunnen zijn (Emminkhuizerberg, 
Emminkhuizerlaan oost of west). Deze plannen 

zijn de omwonenden van de Emminkhuizerberg 
ter oren gekomen en enkele hebben acties 
op touw gezet om in ieder geval deze locatie 
te dwarsbomen. En wat doet de VVD nu? 
Na het eerder genoemde coalitieakkoord 
getekend te hebben, een concept RES 1.0 en 
een Positionpaper te hebben ondersteund, en 
vol voor de locatie Emminkhuizerberg te zijn 
gegaan? Ze draaien plots volledig de andere 
kant op, weten nergens meer iets van en geven 
mensen de schuld die op verzoek van o.a. de 
VVDiets voor het dorp willen betekenen. 
De VVD fractie praat  de actiegroep opeens 1 op 
1 na. De VVD fractie Renswoude stelt nu: “Alleen 
de initiatiefnemers verdienen er geld aan!” 
Maar de initiatiefnemers hebben aangegeven 
een open calculatie voor te leggen bij het 
college als het zover was. Met een coöperatie 
en een evt participatie van de gemeente. Wie 
liegt hier nu? De VVD fractie Renswoude stelt, 
na hun 100% draai, in bijna iedere commissie 
of raadsvergadering Veenendaal aan de orde. 
Denk aan Veenendaal, wat vindt Veenendaal 
ervan? We moeten opnieuw een enquête doen 
met Veenendaal!

Hallo VVD: Je zit er voor Renswoude. Dit 
populistische gedrag is ingeven door de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 
begin volgend jaar en de innige band van de 
VVD fractie Renswoude metde VVD fractie 
Veenendaal. De VVD Renswoude hoopt dat alle 
mensen die geen windmolen willen (die ze niet 
of amper zullen zien) op de VVD gaan stemmen. 
Maar snapt u de consequenties als we tegen 
windmolens stemmen? De alternatieven 
zien er nog veel slechter uit. Grote delen van 
Renswoude onder de zonneweides en een raad 
die aan de kant staat toe te kijken.

Doel van de VVD lijkt te zijn om de huidige 
coalitie te laten klappen, de CU hier de 
schuld van te geven ente zeggen “Wij hebben 

nooit windmolens of zonneweides gewild”.  
Maar vergeet niet dat zij bij het opstellen en 
ondertekenen van alle eerder genoemde 
energie-akkoorden ook van de partij waren.
Dit gedrag is een groot gevaar voor de 
bestuurlijke integriteit van Renswoude. Dit is 
heel slecht voor onze zelfstandigheid. Maar de 
VVD fractie doet er alles aan om zich zo snel als 
mogelijk bij Veenendaal te voegen. Dit zullen 
ze niet openlijk zeggen, maar het is wel een 
mogelijke consequentie van hun handelen.
Ik hoop dat er gezamenlijk gekeken wordt naar 
wat het beste is voor Renswoude. Het is een 
zeer complexe uitdaging waarin nee zeggen 
tegen het ene grote gevolgen heeft voor het 
andere.
Het mooie van deze situatie is dat er begin 
volgend jaar weer echt iets te kiezen valt. 
Ga je voor openheid/ transparantie en 
zelfstandigheid of voor de VVD methodiek? 

Succes met uw keuze.
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OPEN MIDDAG MUZIEKSCHOOL RENSWOUDE

Zelf een instrument leren spelen?
Zaterdagmiddag 3 juli is er weer een open 
middag van de Muziekschool. U kunt daar 
kennismaken met de docenten, informatie 
krijgen over de lessen en een instrument 
uitproberen.

U bent van harte welkom tussen 14.00- 
16.00 uur in de bibliotheek aan de Van 
Reedeweg 77.
Op de muziekschool wordt door ervaren 
docenten les gegeven in dwarsfluit, blokfluit, 
piano, orgel, gitaar, elektrische gitaar, 
basgitaar. Kom gerust, wij houden ons aan 
de corona richtlijnen en vragen dat ook van 
u. Meer informatie: www.muziekschool-
renswoude.nl

NPV

Ieder mensenleven is kostbaar en verdient 
bescherming. Vanaf het prille begin tot aan 
het einde. Daarom komt de NPV op voor 
het leven. Niet alleen in woorden, maar 
ook met daden. Graag adviseren we over 
medisch-ethische thema’s en helpen we 
met praktische vrijwillige thuishulp. 

Ook in Renswoude is de vrijwillige thuishulp 
actief aanwezig. Bereikbaar via het volgende 
telefoonnummer:  06-29297119 en e-mail: 
renswoude@afdeling-npvzorg.nl

TUINKRING PASSAGE

Woensdag 14 juli a.s. gaat de Tuinkring van 
Passage twee tuinen bezichtigen in Ermelo.       
’s Morgens naar Tuin Polhuis waar om 10 
uur de ontvangst is met koffie en koek. Deze 
tuin ligt voor de boerderij, is 3500 m³ groot, 
heeft verschillende borders op kleur, een 
gazon met een grote vijver en veel potten 
met bijzondere kuipplanten. 

Omstreeks twaalf uur is het vertrek naar de 
tuin Eben Haëzer. Daar wordt in de tuin een  
zelf meegenomen lunchpakket genuttigd en 
voorziet  de tuineigenaresse de bezoekers 
van drank en fruit. Deze tuin is een 
combinatie van bomen, struiken en borders. 
Ze zijn verbonden met het gazon, zitjes en 
klinkerpaadjes. De vijver met vlonder  is het 
rustpunt in de tuin. 
In een nieuwe tuinkas staan stekjes die 
voor een leuk prijsje meegenomen kunnen 
worden.

Het vertrek is om 9.30 uur vanaf  het  
Kerkplein. De terugkomst is daar rond 15.30 
uur. De kosten incl. vervoer bedragen p.p. 
€15,00. Leden van Passage en ook niet 
leden zijn van harte welkom.

Opgeven uiterlijk 12 juli bij Hennie Verbeek 
tel. 0342-412191.  

 

 

  

 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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MOBIELE COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR DE 
MS COLLECTEWEEK: 28 JUNI T/M 3 JULI 

VAN 28 JUNI T/M 3 JULI 2021 VINDT DE LANDELIJKE 
MS COLLECTEWEEK VAN HET NATIONAAL MS FONDS 
PLAATS. WE ZIJN HARD OP ZOEK NAAR MENSEN DIE 
MET HUN MOBIELE TELEFOON VOOR ONS WILLEN 
COLLECTEREN. MOBIEL COLLECTEREN DOE JE VANAF 
JE BANK, TUINSTOEL OF LIGBED! HELP JIJ MEE IN DE 
STRIJD TEGEN MULTIPLE SCLEROSE (MS)?

Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) 
levens én veel verschillende gezichten heeft, 
maakt het MS Fonds momenteel duidelijk 
in de nieuwe campagne ‘Face it. MS is 
zenuwslopend’.
 
In de campagne zijn vijf mensen met MS te 
zien: Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera. 
Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in 
een andere levensfase, maar zij hebben één 
ding gemeen: ze hebben alle vijf MS. Op 
www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten zij 
op indringende wijze zien welke impact de 
ziekte heeft op hun levens en welke diverse 
klachten en beloopsvormen er bestaan. 

FACE IT. MS IS ZENUWSLOPEND
In Nederland ondervinden 25.000 mensen 
dagelijks de gevolgen van de chronische en 
progressieve ziekte MS. Met deze campagne 
krijgt MS niet alleen letterlijk een gezicht, 
maar hij roept ook op om de ernst van 
de ziekte onder ogen te komen. Er wordt 
een letterlijke connectie gemaakt met het 
zenuwstelsel maar ook een koppeling met 
de emotionele kant van de ziekte en wat dit 
met patiënten doet. 

ONDERZOEK HARD NODIG
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat 

en hoe de ziekte te genezen is. Meer 
onderzoek is daarom hard nodig. Het 
Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst 
uit de MS Collecteweek onder andere aan 
wetenschappelijk onderzoek naar betere 
behandelingen en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS. 

WORD COLLECTANT!
We zijn op zoek naar mobiele collectanten. 
Zij collecteren met hun mobiele telefoon wat 
heel gemakkelijk kan vanaf werk of vanuit 
huis. 

De opbrengst van de landelijke collecteweek 
maakt verschil voor 25.000 mensen in 
Nederland die iedere dag met een ziekte 
moeten leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd 
tegen MS moet daarom doorgaan. 

Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 

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

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041

 

 

 

     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 DE BIEB!

HOERA! DE BIEB IS WEER ‘GEWOON’ OPEN. DAT 
IS OP DINSDAGMIDDAG VAN 14.00 TOT 17.00 U, OF 
WOENSDAGEN VAN 14-20 UUR,  EN OP VRIJDAGMIDDAG 
VAN 14.00-17.00 U. 

JUBILEUM 
15 jaar geleden gingen de dorpsbibliotheken 
gezamenlijk verder als de (Regio)Bibliotheek 
Z-O-U-T. Om ons 15-jarig bestaan te vieren, 
hebben we nu een kleine attentie voor onze 
leden. 

MEER DAN BOEKEN 
Het is alweer een hele tijd geleden dat de 
Bibliotheek een plek was waar je stil moest zijn 
en waar je alleen terecht kon voor het lenen 
van boeken. Inmiddels hebben we er heel wat 
maatschappelijke taken bij. De Bibliotheek is 
een fysieke en digitale plek geworden waar 
je je verder kunt ontwikkelen en elkaar kunt 
ontmoeten. Zo hebben we de Zoute Inval met 

lezingen, workshops, handwerkochtenden en 
nog veel meer, het Taalhuis waar je (beter) 
leert lezen en schrijven, het DigiTaalhuis om 
je digitale vaardigheden bij te spijkeren en 
een team Educatie voor de samenwerking 
met onderwijsinstellingen. En vers van de 
pers: het Infopunt Digitale Overheid. 
 
HET INFOPUNT 
Omdat de Bibliotheken een laagdrempelige 
plek zijn waar iedereen welkom is, gaan we 
van start met het Infopunt Digitale Overheid. 
Dit IDO is het eerste aanspreekpunt voor 
mensen die vragen hebben over of problemen 
met de digitale overheid. We helpen je met je 
vragen. Als het nodig is, verwijzen we door 
naar de juiste instantie, zoals het sociaal 
dorpsteam, UWV of WMO-loket. 
 
BEDANKJE VOOR ONZE LEDEN 
Het afgelopen jaar was het stil in de 
vestigingen. Vanwege de corona-maatregelen 
waren er geen activiteiten als Zoute Inval, 

computer- of taallessen en lezingen. Ook 
mocht er niemand gewoon even aan de 
leestafel zitten met een kopje koffie en een 
krantje. Nu gaan de Bibliotheken gelukkig 
weer richting het ‘oude’. Je mag weer zelf 
je boeken uitzoeken en koffie- en digitale 
inlopen worden voorzichtig opgestart. Voeg 
daar ons 15-jarig bestaan aan toe en dan is er 
dus alle reden voor een feestje! Daarom ligt er 
vanaf 15 juni voor alle leden een kleine attentie 
klaar. Je kunt deze tijdens de openingstijden 
ophalen in een van onze vestigingen. 
  
EN VERDER: 
Er is tot einde van de zomervakantie weer 
verkoop afgeschreven boeken achterin de 
bibliotheek. Alle boeken kosten € 0,50. 

En er is tekenles op heel kleine schaal.
Zin om samen te schilderen of te tekenen? 
Dat kan op vrijdagmiddag in de bieb onder 
leiding van Marianne Voorthuizen. I.v.m. de 
Corona maatregelen kan dit alleen in een hele 
kleine groep na aanmelding. 
Het gaat er niet om dat u ervaring heeft, 
maar dat u samen gezellig bezig bent en wat 
handige tips mee krijgt. 
De tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur. 
Kosten € 2,- voor koffie of thee.  Neem iets 
mee om OP te schilderen, wij 
zorgen voor de rest. 
Aanmelden via de bibliotheek is 
noodzaak. 
  
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Deze worden weer door de 
bibliotheek georganiseerd. Let op: 
U moet in staat zijn trap te lopen. 
Het zijn kleine groepen en alle 
RIVM maatregelen nemen we in 
acht. De kosten zijn momenteel 
€ 10,- p.p. Er is nog plaats op  
dinsdagmiddag  6 en 20 juli, of op 

24 augustus om 14.00 u. 
Geef u z.s.m. op via 
evandenbrink@bibliotheekzout.nl.  
 
BOEK AAN HUIS 
Mochten er mensen zijn die nog niet naar 
openbare ruimtes als de bibliotheek kunnen 
of willen komen, laat het ons weten, daar 
brengen wij uw boeken. 
Bel de bibliotheek: 0318 575151 of mail 
renswoude@bibliotheekzout.nl 
  
Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig 
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek. 
Respecteer daarom elkaars ruimte en blijf 
afstand houden! 

Heeft u vragen neemt u via mail contact met 
ons op info@bibliotheekzout.nl 
U kunt met uw abonnement ook andere 
filialen van Zout op andere dagen bezoeken, 
kijkt u voor openingstijden even op onze 
website. 

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

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

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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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag) DONDERDAG 8 JULI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Biedt zich aan als oppashulp voor alle leeftijden
Jongedame, 17 jaar. Met ervaring.
Bel gerust om de tijden met elkaar door te nemen.
06 10844593

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

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd   1 16-12-20   09:56
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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

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



Sparen met
Coop

*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten)*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten)

Bij besteding van 10 euro aan boodschappen* ontvang je een zegel. Bij 10 zegels is 
je spaarkaart vol. Lever de spaarkaart uiterlijk 15 augustus 2021 in. Je ontvangt dan een 
tegoedbon waarmee je gratis ijs op kunt halen bij Coop van Beek Renswoude.

Spaar van 21 juni t/m 31 juli 2021
voor gratis ijs bij 
Coop van Beek Renswoude
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