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▪ creatief fietsevenement ‘Backroads’ op 18 
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KUNSTROUTE WEEKEND IN RENSWOUDE 
OP 9 EN 10 OKTOBER

Deelnemers kunstroute Renswoude zijn druk 
met de voorbereidingen voor een nieuwe 
kunstroute. In het weekend van 9 en 10 
oktober worden ateliers, tuinen en huizen 
weer opengesteld om een diversiteit aan 
kunst tentoon te stellen.

Joanneke Prins heeft alle jaren deelgenomen. 
Het afgelopen jaar heeft zij veel tijd besteed 
aan nieuw werk.  Joanneke heeft lessen 
gevolgd bij Pim Knaup. Het liefst boetseert zij 
dieren en kinderen.

Carolien van Daatselaar-André is een 
kersverse inwoonster van Renswoude en 
doet voor het eerst mee met de kunstroute. 
Zij maakt beelden van speksteen, albast en 
serpentijn die voornamelijk menselijke figuren 
uitbeelden. Tijdens de kunstroute zal zij haar 
beelden in huis en tuin exposeren. Ook kunt u 
een kijkje nemen in haar atelier en zal zij het 
vervaardigen van een beeld demonstreren.

Peter de Heij is in het afgelopen jaar over 
gegaan naar abstracte vormen van gelaagd 
MDF hout. Het houten object krijgt van 
Peter dezelfde vorm als een beeld uit een 
steen. Vanuit een idee ontstaat een object 
dat opgebouwd wordt uit verschillende 
lagen om zo een 3d gelaagd effect te krijgen. 
Van elke laag wordt een mal gemaakt die 
samengevoegd uiteindelijk het object vormt. 
De afwerking bestaat uit gekleurde lak die 
meerdere keren opgebracht wordt. Dit hele 
proces is bijzonder arbeidsintensief maar 
heel uitdagend.

Marjan Jansen, doet voor de 8e keer mee. 
Vanaf jonge leeftijd maakt zij aquarellen. 
De sfeer in dit werk boeit haar nog steeds 

en bovendien houdt zij van snel werken. De 
laatste periode is zij steeds meer met kleur 
gaan werken en de onderwerpen zijn divers.

Marianne van Voorthuizen exposeert op dit 
moment in de bibliotheek van Renswoude. Zij 
geeft hier op vrijdagmiddag schilderlessen. 
Marianne schildert het liefst portretten, 
jong, oud, van een foto, het maakt niet uit. 
De schilderijen zijn geschilderd met acryl- en 
olieverf.

Hennie Blaauwendraat is opnieuw van de 
partij met haar vrolijke, soms humoristische 
digitale illustraties. Marlène Stevers heeft 
na haar academietijd lessen gevolgd in 
historische schildertechnieken. Met veel 
passie en inzet werkt ze aan haar nieuwe 
thema “End the plastic Soup”!Plastic heeft 
ons veel goeds gebracht maar begint zich 
nu tegen ons welzijn te keren. Met name de 
vervuiling in de oceanen is een probleem 
geworden. Haar schilderijen bevatten zoveel 
details, die moeten echt van dichtbij worden 
gezien.  

Rob van de Bor kiest dit jaar voor een 
bijzonder fotografisch thema, abstract en 
toch puur natuur. De camera gaat altijd mee 
tijdens wandel – en fietstochten in binnen 
en buitenland. Kijken door de zoeker of op 
het display en kiezen voor het juiste beeld. 
Zijn scherpte en belichting goed, dan kan 
de ontspanknop worden ingedrukt!! Hoe fijn 
is het om de verwondering met anderen te 
kunnen delen.

Dat is wat alle kunstenaars graag willen, 
bezoekers die genieten en verwonderd raken.

Kunstroute Renswoude heeft weer veel 
te bieden. (www.kunstrouterenswoude.nl 
facebook: kunstroute Renswoude)

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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Tijdens de 
vakantieperiode draaien

wij gewoon door!
Fijne vakantie!
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FIETSDAGTOCHT PASSAGE

Passage afdeling Renswoude organiseert 
een dag fietstocht op woensdag 25 
augustus met na afloop een gezamenlijke 
maaltijd. 

We vertrekken om 9.30 uur bij gebouw 
Rehoboth. Mochten er (te)veel 
aanmeldingen zijn dan vertrekt er vanwege 
de veiligheid langs de weg een half uur 
later nog een tweede groep.

Wij komen rond het middaguur aan bij 
onze activiteit waar u genoeg vrije tijd 
krijgt om alles te bekijken en waar u ook 
op eigen kosten kan lunchen.

Alle deelnemers worden om ongeveer 
17.30 uur weer terug verwacht bij Brandien 
van den Brandhof, Biesbosserweg 18 
Renswoude voor de gezamenlijke maaltijd. 

 
Ook niet leden zijn weer welkom om mee 
te doen (met een of beide activiteiten).

Opgeven voor de fietstocht, activiteit 
en maaltijd kan tot en met 18 augustus 
telefonisch, bij Hennie Robbertsen, tel. 06-
48445081. 

Kosten voor koffie met wat lekkers, intree 
activiteit en maaltijd zijn € 25,- (lunch is 
dus voor eigen rekening).

Opgeven voor alleen de gezamenlijk 
maaltijd kan tot en met 18 aug, bij Brandien 
van den Brandhof tel. 06-43417660 (heeft 
u geen vervoer meld dat er dan even bij). 
Kosten voor alleen de maaltijd inclusief 
drankjes zijn € 10,-

Met vriendelijke groeten van de fiets-
commissie.

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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VAN DE BIEB: 

DE BIBLIOTHEEK IS TOT EIND AUGUSTUS VANWEGE 
‘DE GROTE VAKANTIE’ OP WOENSDAGEN VAN  
14-20 UUR,  EN OP VRIJDAGMIDDAG VAN 14.00-17.00 U. 
GEOPEND. OP DINSDAGMIDDAG TIJDELIJK NIET.

Tot einde van de zomervakantie is er weer 
verkoop afgeschreven boeken achterin de 
bibliotheek. Alle boeken kosten 0,50 c. 

EN ER IS..SCHILDERLES OP HEEL KLEINE SCHAAL 
Zin om samen te schilderen? Dat kan op 
vrijdagmiddag in de bieb onder leiding 
van Marianne Voorthuizen. Ivm 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  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. 

PUZZELBIBLIOTHEEK
De bibliotheek wil graag legpuzzels gaan 
uitlenen. 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. We gaan dat kosteloos 
doen, u hoeft zelfs geen lid te zijn van de 
bibliotheek. Eerst moeten we natuurlijk 
legpuzzels hebben. Heeft u deze in huis en 
wilt die beschikbaar stellen kunt u ze bij 
ons inleveren.

Het lenen gaat beginnen vanaf 31 augustus. 
Vanaf nu kunt u legpuzzels, compleet en 
de dozen in redelijke staat afgeven bij de 
bibliotheek. En over poosje kunt u dan ook 
puzzels komen lenen!

Ook kinderpuzzels welkom.

ADRES:  de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
tel. 0318-575151 
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Renswoude
LEERLINGEN VAN GROEP 6 ZORGDEN VOOR 
FEESTELIJK VAKANTIESLOT

De laatste schooldag zat er voor de 
leerlingen van de Christelijke Basisschool 
“De Borgwal” onlangs ook op en dus was 
het vakantie. Voor het zover was waren het 
de leerlingen van groep 6 die voor een leuk 
en spontaan afscheid van dit schooljaar 
zorgden. Op het podium op het schoolplein 
traden zij, onder leiding van hun juf op.

Alle scholieren zaten of stonden te kijken 
naar hetgeen groep 6 zou brengen. Ook 
diverse ouders en opa’s en oma’s kwamen 
een kijkje nemen. Alles speelde zich af 
op de camping “De Rust”. Daar dus ook 
kinderen en als er klachten zijn wordt het 
reisbureau gebeld, ja, men heeft totaal 
geen rust. Men wil naar een andere plek en 
dus komt er een overboeking. 

Als op een zeker moment Piet gevallen is, is 
er hulp nodig. En ja, Piet heeft een gebroken 
been en dat moet in het gips. Piet wil naar 
een plek waar rust is en denkt aan de jungle 
en daar is een Panda, Gorilla en ook een 
brullende leeuw. Weer geen rust en Piet 
valt zelfs flauw. Weer heeft hij hulp nodig 
en krijgt dan de bijnaam Meneer 
zeur Piet. Dus wordt gekeken 
naar een nog rustiger plek, een 
onbewoond eiland, want daar 
is eindelijk rust. Na enige tijd is 
meneer Piet ook daar weer op 
uitgekeken en wil hij terug, maar 
hoe. Via flessenpost wordt zijn 
briefje gevonden maar meneer 
zeur Piet willen ze eigenlijk 
liever niet terug, maar ja, op een 
zeker moment lukt het toch. 
De kinderen dansen en zingen 
en dan knalt het vuurwerk. De 

kinderen zijn blij en zingen over de vakantie 
en het feit dat ze klaar zijn op school.

Aan het slot van het optreden was er 
applaus, daarna werd er gezongen door 
de scholieren en was het meester Van 
Barneveld die de afsluiting voor zijn 
rekening nam en iedereen een fijne en 
mooie vakantie wenste. 

FIETSVIERDAAGSE

30, 31 augustus, 2 en 3 september 2021
In de omgeving van Recreatiepark de 
Lucht kunt u heerlijk fietsen. Op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag fietst u 
tochten van 25, 40 of 60 km in de prachtige 
omgeving van Renswoude.

4 dagen fietsen: 
Aanmelden bij 3 weken voor 
aanvang € 11.00 p.p.
Aanmelden binnen 3 weken voor
aanvang € 12.50 p.p.
Bij 1 dag fietsen € 3.50 p.p.
Diner € 18.50 p.p.p.d.
Lunchpakketje € 7.50 p.p.p.d.
Deze prijzen gelden alleen als u meedoet 
aan de fietsvierdaagse.
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Ook in Renswoude krijgt biodiversiteit 
meer aandacht dan voorheen. Ook wil 
men hier meer mogelijkheden bieden 
aan het leven van planten en diersoorten, 
zorgen voor een stimulans.  Planten en 
dieren leven met elkaar samen en zijn 
ook van elkaar afhankelijk. Verdwijnen 
er teveel soorten of is er juist één soort 
die gaat overheersen, dan verdwijnt de 
natuurlijke balans en komen alle soorten, 
inclusief wij mensen, in de problemen. 
Vandaar de opzet om “grijs groener”te  
maken. Duidelijk is dat we naast grijze 
dingen als industrie en stoeptegels 
heel hard meer groen nodig hebben. 
Die situatie kom je niet alleen tegen in 
grote stedelijke gebieden maar ook in 
plattelands gemeenten.

Bekend is dat insecten een belangrijke 
schakel vormen in het ecosysteem. 
Bijvoorbeeld als  voedselbron voor 
vogels of als natuurlijke bestrijder van de 
eikenprocessierups en niet te vergeten als 
bestuiver van fruitbomen.

Wil je die natuurlijke balans op aarde in 
evenwicht houden, dan zijn planten en 
dieren nodig.

Ook bij de gemeente onderschrijft men 
het belang van een rijke bodemdiversiteit. 
Om de biodiversiteit in de gemeente te 
vergroten heeft men aan Buiting Advies 
gevraagd om een inventarisatie uit te 
voeren. Die adviezen zijn in de raad 
destijds enthousiast ontvangen en zo werd 
besloten om hiermee ook daadwerkelijk 
aan de gang te gaan. 

Wie tegenwoordig een kijkje neemt kan 
op diverse plaatsen in het dorp ook 
de resultaten daarvan zien, mooie rijk 
bloeiende stroken langs wandelpaden en 
achter woningen geven het geheel een veel 
fraaier en kleurrijker aanzien. Daarnaast 
werkt één en ander ook bevorderend 
richting insecten etc.  

Ten tijde van de periode waarin Van ’t Foort 
nog wethouder was wees hij er toen ook al 
op dat het maaibeleid van de gemeente 
aangepast zou worden. 

Burgemeester Petra Doornenbal wijst er 
op dat op verzoek van de gemeenteraad 
het maaibeleid dit jaar is aangepast. “We 
maaien 75% en 25% laten we staan en 
maaien we het volgende jaar af. En dat 
rouleren we. Verder voeren we over 6 km 
bermen het maaisel af. Hiermee verarmen 
we de bermen en worden ze bloemrijker. 
De fleurige bloeiende stroken maaien we 
in het najaar. Het maaisel laten we 3 dagen 
liggen en daarna ruimen we het op. In die 3 
dagen kunnen de zaden uit het maaisel op 
de grond vallen en kunnen deze volgend 
jaar weer voor nieuwe bloemen zorgen”.

Voor zowel landbouwbedrijven als 
particuliere grootgrondbezitters zijn 
er subsidiemogelijkheden. Renswoude 
wordt dus niet alleen groener maar ook 
mooier en daarnaast wordt gezorgd voor 
een versterking van de biodiversiteit. 

Wilt u meer weten over eventuele 
mogelijkheden, kijk dan op: 
www.fondswervingonline.nl/activiteiten/
biodiversiteit.  

FLEURIGE BLOEIENDE STROKEN IN DE 
BEEKWEIDE TREKKEN DE AANDACHT

Vanuit De gemeente werd enige tijd 
geleden  gewezen op het feit dat het 
belangrijk is om de eentonigheid van het 
landschap te doorbreken. Net als op tv 
en via de media worden burgers erop 
gewezen dat er iets moet veranderen 
omdat dit duidelijk van invloed is op het 
voortbestaan van planten en insecten 
en willen we bepaalde fruitsoorten voort 
laten bestaan dan zal rekening gehouden 
moeten worden met insecten, denk maar 
even aan bijen. Want hoe belangrijk zijn 
die kleine diertjes niet voor het kunnen 
laten groeien van bepaalde fruitsoorten. 

In diverse toonaarden wordt, op tal 
van manieren, aangegeven dat iets 
zullen moeten doen aan bijvoorbeeld 
de overbemesting, maar daarnaast is 

natuurlijk ook de klimaatverandering 
duidelijk van invloed. Inwoners kunnen 
ook zelf een belangrijke bijdrage leveren 
door de inrichting van hun tuin dus niet 
overal steentjes en tegels want juist 
een mooi aangelegde tuin met planten 
bloemen levert een bijdrage aan de 
biodiversiteit en voorkomt eentonigheid. 
De tijd van balkje tegen de trottoirband, 
tegels in de voortuin en hup de auto voor 
het huis, moeten we achter ons laten. 
Nee, is niet meer van deze tijd, tenminste 
als we een bijdrage willen leveren aan een 
beter milieu.

Laten we met z’n allen er voor zorgen 
dat er geen planten- of diersoorten 
verdwijnen en daar kunnen we met z’n 
allen een bijdrage aan leveren. Niet alleen 
voor ons zelf maar ook voor je kinderen en 
kleinkinderen. 

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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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 19 AUGUSTUS
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

WIE OH WIE weet meer over deze merkwaardige 
vermissing?
Zat. 7/8, zette ik een mooi groot boeket bloemen 
op het graf van mijn man, het zou zijn verjaardag 
geweest zijn.
Om ong. 20.00u ging ik er weer heen om een lichtje 
te brengen, tot mijn grote verbazing zag ik dat er 
bloemen uit het boeket misten!
De speciaal uitgekozen zonnebloemen, 
papagaaienbloem en roze gerbera's waren spoorloos 
verdwenen!
WIE (en waarom?) haalt bloemen uit een boeket op 
de begraafplaats van Renswou!
WIE het weet vertel het aub. 
Siska Nietveld, 0318 527892 

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 apparatenm 
na een telefoontje of appje kom ik ze bij u ophalen 
0628449019

 
 
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 

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

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 

 

 

Bij aankoop
van een bril

GRATIS
ZONNEBRIL
op sterkte t.w.v. €179,-

Deze actie is geldig t/m 28 juni

Dorpsplein 10



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 09 augustus t/m 15 augustus 2021. Week 32. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

   Alle Crystal Clear 
 2 stuks , combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 1.90

 0.95
_

_
 3.34

 1.67

 Lay’s chips, Mama Mia’s 
of Pomtips 
zak Lay’s chips 225 gram of zak 
Mama Mia’s of Pomtips 125 gram  0.99 1.45

 1.56

 CoolBest Fruitontbijt 
of Smoothie of 

Appelsientje 
 fl es 330-1000 ml 

30% KORTING*

 1.59

 1.11
_

_
 2.07

 1.44

Almhof yoghurt 
   2  bekers à 450/500 gram 

 combineren mogelijk 

1.99
2 STUKS 

2.50

3.10

  Alle verse vis  
 m.u.v. visspiesen, per pak 

30% KORTING*

 2.29

 1.60
_

_
 9.99

 6.99

30

 Hollandse kersen 
of aardbeien 
   2 bakken à 400 gram 
 combineren mogelijk 

4.99
2 STUKS

6.98

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

HET HELE JAAR 

VERKRIJGBAAR

Coop kalkoenfi let, 
slagers achterham, 

snijworst of 
runderrookvlees 

 pakje 100-150 gram 

25% KORTING*

 2.29

 1.71
_

_
 2.63

 1.97

 Coop kaiserbroodje wit of 
volkoren of pistolet wit of bruin 
 combineren mogelijk 1.-

ALTIJD  4 STUKS 

1.16

1.24

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


