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 ; activiteit ‘ ’ 
‘afwijken bestemmingsplan’ 

 activiteit ‘bouwen’ 

 : plaatsen 2 dakkapellen; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 20 oktober 

 veranderen van de veehouderij; activiteit ‘veranderen milieu
inrichting’ en ‘bouwen’ (ingediend op 21 oktober 2021)

 plaatsen stacaravans als tijdelijke woning; activiteit ‘bouwen’ 

 ingangspoorten en briefkasten; activiteit ‘bouwen’, 
‘aanleggen weg’ en ‘afwijken bestemmingsplan’ (verzonden op 26 oktober 2021)

 
activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 27 okto
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‘ ’
‘R Vitaal’

Renswoude’

‘Renswoude Vitaal’.

‘Gezinsaanpak’ ‘Fitheidstest’

‘Renswoude Vitaal’.

‘Renswoude Vitaal’,

WINKEL VAN MEVROUW H. VAN VOORST

In september jl. vierde mevrouw Van Voorst 
haar 89e  verjaardag. Ondanks deze hoge 
leeftijd is zij nog altijd te vinden in haar 
winkel aan de Dorpsstraat 74 te Renswoude. 

Maar het gaat haar wel steeds meer 
van haar krachten kosten. Ze moet 

noodgedwongen minderen. De artikelen 
die ze in haar winkel heeft, wil ze nog graag 
verkopen. Nieuwe artikelen komen er niet 
bij. Ook niet stiekem? Mevrouw Van Voorst 
is resoluut: "Nee, het gaat echt niet meer". 

Maar om helemaal te stoppen, daar moet 
ze nog niet aan denken. Het contact met 
de mensen is voor haar belangrijk. Daarom 
hoopt ze dat het nog lang zal duren voordat 
haar winkel is leeg verkocht. In vroeger 
tijden kochten stelletjes die gingen trouwen 
een heel servies en bestek in haar winkel. 
Dit gebeurde soms wel drie keer per week. 
Nu is het anders, maar voor mevrouw Van 
Voorst is het goed zo. Ze is dankbaar voor 
de klandizie die ze nog heeft. Laten we haar 
steunen, zo lang het nog kan.
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TWEE BELANGRIJKE AVONDEN VOOR 
OUDERS/VERZORGERS  IN DE BIBLIOTHEEK 
 
OPVOEDEN LEUK, MAAR SOMS OOK LASTIG!  
Hoe hou je het gezellig thuis? 
Datum: 9 november  2021. Tijd: 19.30 – 
21.00 uur  
Een driftige peuter, een brutale mond, niet 
luisteren, schermtijd, rondslingerende 
spullen.   Herken je dit? Vind je het leuk 
om hier meer informatie over te krijgen 
én met andere ouders ervaringen uit te 
wisselen? Kom dan naar de 3e workshop 
over opvoeden!  
Op deze avond gaan we het hebben over hoe 
je regels en grenzen kunt stellen die passen 
bij jouw situatie. De avond zal verzorgd 
worden door de jeugdverpleegkundige van 
de  GGD regio  Utrecht. U bent van harte 
welkom!  
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders/
verzorgers van kinderen tussen 0-18 
jaar. GGD/Consultatiebureau verzorgt deze 
avond.
 
VOORLEZEN IS BELANGRIJK!   
Hoe kun je je kinderen motiveren om te 
(blijven) lezen?  
Datum:  23  november  2021. Tijd: 19.30 – 
21.00 uur  
Tijdens deze avond brengt een enthousiaste 
leesconsulent - al voorlezend en vertellend - 
(nieuwe) kinderboeken onder de aandacht. 
Je kunt vragen stellen.  
Onderwerpen die aan bod kunnen komen: 
• welke boeken zijn geschikt voor welke 
leeftijd? • welke boeken zijn er voor 
beginnende lezers? • leuke boeken en 
sites voor werkstukken en spreekbeurten • 
neem een recent (prenten)boek mee dat je 
onlangs hebt voorgelezen  
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders/
verzorgers van kinderen tussen 0 en 12 jaar 

De bibliotheek Zout verzorgt deze avond 
 
Aanmelden is niet nodig 
De bijeenkomsten worden gehouden in de 
Bibliotheek Z-O-U-T, van Reedeweg 77 in 
Renswoude 
 

HET VERHAAL ACHTER PSALM 139

Ds Hans Bouma dichter en theoloog uit 
Kampen, te gast in de PKN Geref. Kerk in 
Renswoude
Datum: 14 november, aanvang 9.30 uur
Rein van Leeuwen op orgel/piano

Thema: Uw hand op mij, het verhaal achter 
Psalm 139 

‘Ik val meteen maar met de deur in huis en ik 
weet dat je me dat niet kwalijk neemt, daar 
ben jij mijn vriend voor, maar moet je nou 
zo gelukkig zijn met een God die vertrouwd 
is met je meest verborgen overwegingen, 
je geheimste emoties, een God die je geen 
moment aan zijn aandacht laat ontsnappen 
– Hij kan je ook benauwen, deze God.’

Woorden van Simeon in een gesprek met 
koning David over een recente psalm van 
zijn vriend, Psalm 139. De psalm ‘Heer, u 
kent mij, U doorgrondt mij’. In deze dienst 
doet David bij monde van Hans Bouma 
verhalenderwijs verslag van dit gesprek. 
Met als titel: Uw hand op mij. Een even 
spannend als troostend en inspirerend 
verslag waaraan Rein van Leeuwen 
muzikaal deelneemt.

Opgeven niet meer nodig, wel houden we 
enige afstand van elkaar in de gang en 
kerkzaal.

Gezocht: Interieurverzorg(st)er voor de zondagochtend
 Wil jij werken in het leukste en mooiste restaurant van de regio?

Wij zoeken hulp voor de zondagochtend van 9 tot 12 uur!

Het liefst zoeken we twee enthousiastelingen die elkaar helpen 
en kunnen afwisselen waar nodig!

Wil je solliciteren? Stuur dan een mail naar Werken@dehof.nl

Hopelijk tot snel!

www.dehof.nl I Tel. 0318-571213 | Arnhemseweg 3, Renswoude

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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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

RENSWOUDE -  OWIOS
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 -  14.30 UUR

UNICUM - RENSWOUDE
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 -  15.00 UUR

RENSWOUDE -  AVW'66
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021 -  14.30 UUR

Intocht Sinterklaas:
datum:    13 november 2021
�jds�p:    14.00 uur 
loca�e:     Kasteelplein
gezamenlijke optocht naar: De Hokhorst
voorstelling:   Clown Doedel in zak en (w)as 
QR-code:    vanaf 12 jaar verplicht in de Hokhorst  

Intocht en voorstelling
Zijn jullie er weer bij �jdens de intocht van Sinterklaas? Nieuw dit jaar is 
een gezamenlijke optocht met Sinterklaas naar de voorstelling! Lopen jullie 
mee? Want bij de Hokhorst is nog een spannende voorstelling: ‘Clown 
Doedel in zak en (w)as‘. En dat wil je niet missen! 

Kleurwedstrijd
Doe jij dit jaar ook mee met de kleurwedstrijd? Lever de kleurplaat in bij 
Sinterklaas of de Pieten �jdens de intocht van Sinterklaas. Het kan ook 
�jdens de voorstelling in sporthal De Hokhorst. 

 Piet hee� een probleem! 
 Op de schoorsteen zit een brutale kraai 
 met veel kabaal en gezwaai. 
 Piet denkt; ‘Ik ga niet via het dak’ 
 en hij kijkt naar de cadeautjes in zijn zak. 
 Hij moppert, bij elk huis is er wel wat! 
 Maar gelukkig kent Piet bezorgmaniertjes zat! 

Vermeld op de voorzijde van de kleurplaat je naam, lee�ijd en op de 
achterzijde je adresgegevens. De winnaars van de kleurwedstrijd worden 
bekend gemaakt in de Heraut. 

Adres : ..................................................................................................

Postcode : ............................................................................................

Woonplaats : ........................................................................................

Tel.nr :  ..................................................................................................
Geef elke routes een eigen kleur. Hoe kan Piet het beste bij jou de cadeautjes 
bezorgen? De weg met de le�er ........      

Vaak staat er een deur open 
en kan Piet zo naar binnen lopen. 
Of het raam staat op een kier 
dat is veel klauter plezier. 
Door de schoorsteen kan ook 
als Piet geen last hee� van de rook. 

 Soms ligt de sleutel onder de mat 
of gaat hij via het luik van de kat. 
Lukt binnen komen niet? 
‘Geen probleem’, zegt Piet 
‘Dan drukken we op de bel 
en vindt je de cadeautjes snel!’ 

Cadeautjes bezorgen 
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Intocht Sinterklaas:
datum:    13 november 2021
�jds�p:    14.00 uur 
loca�e:     Kasteelplein
gezamenlijke optocht naar: De Hokhorst
voorstelling:   Clown Doedel in zak en (w)as 
QR-code:    vanaf 12 jaar verplicht in de Hokhorst  

Intocht en voorstelling
Zijn jullie er weer bij �jdens de intocht van Sinterklaas? Nieuw dit jaar is 
een gezamenlijke optocht met Sinterklaas naar de voorstelling! Lopen jullie 
mee? Want bij de Hokhorst is nog een spannende voorstelling: ‘Clown 
Doedel in zak en (w)as‘. En dat wil je niet missen! 

Kleurwedstrijd
Doe jij dit jaar ook mee met de kleurwedstrijd? Lever de kleurplaat in bij 
Sinterklaas of de Pieten �jdens de intocht van Sinterklaas. Het kan ook 
�jdens de voorstelling in sporthal De Hokhorst. 

 Piet hee� een probleem! 
 Op de schoorsteen zit een brutale kraai 
 met veel kabaal en gezwaai. 
 Piet denkt; ‘Ik ga niet via het dak’ 
 en hij kijkt naar de cadeautjes in zijn zak. 
 Hij moppert, bij elk huis is er wel wat! 
 Maar gelukkig kent Piet bezorgmaniertjes zat! 

Vermeld op de voorzijde van de kleurplaat je naam, lee�ijd en op de 
achterzijde je adresgegevens. De winnaars van de kleurwedstrijd worden 
bekend gemaakt in de Heraut. 

Adres : ..................................................................................................

Postcode : ............................................................................................

Woonplaats : ........................................................................................

Tel.nr :  ..................................................................................................
Geef elke routes een eigen kleur. Hoe kan Piet het beste bij jou de cadeautjes 
bezorgen? De weg met de le�er ........      

Vaak staat er een deur open 
en kan Piet zo naar binnen lopen. 
Of het raam staat op een kier 
dat is veel klauter plezier. 
Door de schoorsteen kan ook 
als Piet geen last hee� van de rook. 

 Soms ligt de sleutel onder de mat 
of gaat hij via het luik van de kat. 
Lukt binnen komen niet? 
‘Geen probleem’, zegt Piet 
‘Dan drukken we op de bel 
en vindt je de cadeautjes snel!’ 

Cadeautjes bezorgen 
UITNODIGING ALZHEIMER CAFÉ

Het Alzheimer Café Veenendaal-
Renswoude is een plek om lotgenoten 
te ontmoeten. Tijdens de informele 
bijeenkomsten krijg je informatie over 
dementie en kun je ideeën en ervaringen 
uitwisselen. Voel je welkom en neem vooral 
iemand mee. Dat kan jouw geliefde zijn, 
maar ook een vriend, buurvrouw of famielid.

Met ca. 20 bezoekers aan het Alzheimer 
Café van 19 oktober kunnen we spreken 
van een goede opkomst.

De presentatie van onze gast Casemanager 
Nel Verduin was zeer informatief en 
duidelijk. De kern van deze presentatie was
dat zodra er symptomen van dementie 
zich voordoen, het zaak is niet te lang te 
wachten met een bezoek aan de dokter. 
Een diagnose in een vroeg stadium is 
ontzettend belangrijk in verband met het 
nemen van beslissingen voor de toekomst.
Dit behelst  bijvoorbeeld eventuele 
bewindvoering en mentorschap. Ook het 
voorschrijven van vertragende medicijnen 
in een vroeg stadium is van groot belang.

De casemanager is er niet alleen voor de 
persoon met dementie, maar zeker ook 
voor de mantelzorgers en de omgeving.

Casemanagement betreft niet alleen de 
zorgvraag, maar ook vraagstukken als een 
levenstestament.

DINSDAG 16 NOVEMBER, 19.30 TOT 21.30 UUR
ONDERWERP: WAT IS DEMENTIE EN WELKE VORMEN 
ZIJN ER.

Klinisch Geriater Nynke Veltman, werkzaam 
in Ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede, 
is deze avond onze gastspreker. Zij gaat 
met ons in gesprek voerde verschillende 
vormen van dementie en wat het hebben 
van dementie betekent.

LOCATIE
De Theeschenkerij, Dragonderpark (op het 
dierenkampje). Voor navigatie en parkeren 
auto: Gersteveld 29b, 3902 EL Veenendaal.
Ook met de fiets zeer goed bereikbaar en 
bezoekers die slecht ter been zijn mogen bij 
de deur worden gebracht.

De locatie is open vanaf 19.00 uur. De 
toegang is gratis. Uiteraard volgen wij de 
Corona richtlijnen van de rijksoverheid. 
Iedereen is van harte welkom en de koffie/
thee staat klaar! 

Aanmelden per e-mail wordt op prijs 
gesteld via: ac.veenendaal-renswoude@
alzheimervrijwilligers.nl
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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Renswoude
CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT 
SIMONE BEIJER UITVAARTZORG

Nu dat het weer kan, legt de ChristenUnie 
Renswoude weer volop werkbezoeken 
af. Zo ook bij Simone Beijer Uitvaartzorg. 
Marco van Mourik en Sander van ’t Foort 
werden warm verwelkomd bij het nieuwe 
kantoor van Simone Beijer. Simone richt 
zich al enkele jaren op uitvaartzorg en 
is inmiddels een begrip geworden in de 
regio. Haar bedrijf is het afgelopen jaar 
verdubbeld. De groei van haar bedrijf is ook 
terug te zien in haar nieuwe pand. Simone 
heeft nu bijvoorbeeld een uitvaarthuis. 
Dit zijn ruimtes waar geliefden opgebaard 
liggen. Ze zijn ingericht als huiskamers en 
zijn vrijelijk toegankelijk voor familieleden, 
zodat familieleden altijd bij hun overleden 
geliefde op bezoek kunnen gaan. Marco en 
Sander waren onder de indruk van hoe er 
wordt gedacht aan iedereen die te maken 
heeft met een overlijden. Simone vertelde 
ons hoe zij in het bijzonder aandacht 
schenkt aan de verwerking van een 
overlijden door kinderen. Op authentieke 
wijze probeert zij kinderen te begeleiden 
bij het verwerkingsproces. De ChristenUnie 
Renswoude dankt Simone Beijer voor het 
bijzondere bezoek en wenst haar 
en al haar collega’s veel succes 
met de verder uitoefening van 
hun bedrijf!

ALZHEIMER COLLECTE

Ook dit jaar wordt er in 
Renswoude weer voor Alzheimer 
nederland gecollecteerd.
De collecte vindt plaats in de 
week van 7 t/m 13 november.

1 op de 5 Nederlanders kan te maken 
krijgen met Alzheimer. Misschien kent u 
zelf ook wel iemand. Zou het niet mooi zijn 
als er ook met uw bijdrage een oplossing 
voor de ziekte kan worden gevonden.

Heeft u in de week van 7 t/m 13 november 
tijd? We kunnen nog wel wat collectanten 
gebruiken. Je kunt contact opnemen met 
06-24799749 (Jantine)  of 06-13011190 
(Heidy).

WISSELEXPOSITIE BEZOEKERSCENTRUM

Vorige week ontvingen de leden van de 
Historische Vereniging “Oud-Renswoude” 
vrijkaartjes voor de expositie van het 
Grebbelinie Bezoekerscentrum.

Ook in de vaste expositieruimte boven, 
is ruimte gevonden middels een serie 
wissellijsten, om de oorlogsgeschiedenis 
van Renswoude onder de aandacht te 
brengen. De kaartjes zijn geldig t/m 
december 2021, dus laat deze kans niet 
voorbij gaan, het is zeker de moeite waard!

Bestuur “Oud-Renswoude”hhvv
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OPBRENGST BRANDWONDEN COLLECTE

In week 41 is er weer gecollecteerd voor de 
Brandwonden stichting.   En wat heeft u weer 
gul gegeven. Hartelijk bedankt daarvoor! In 
totaal hebben we in Renswoude het mooie 
bedrag van €1815,72 opgehaald.

Zoals elk jaar blijven we op zoek naar collec-
tanten. Op de website van de brandwonden 
stichting (brandwondenstichting.nl) kunt 
u zich gemakkelijk opgeven en nemen wij 
volgend jaar contact met u op.  Nogmaals 
bedankt Renswoude!

Met vriendelijke groet,
De collecte organisatoren 

CHRISTENUNIE OP BEZOEK BIJ 
AERDEROORT BOERENZUIVEL

Doordat de Corona-maatregelen weer 
versoepeld zijn is het voor ons eindelijk 
weer mogelijk om bedrijfsbezoeken af 
te leggen. Het eerste officiële bezoek 
voor dit jaar hebben we afgelegd bij Art 
en Birgit Wolleswinkel. Jos Verdam en 
Carola Veldhuizen bezochten namens de 
ChristenUnie de boerenzuivelwinkel van Art 
en Birgit. In hun winkel zijn onder andere eigen 
dagverse melk, diverse zuivelproducten en 
streekproducten uit de buurt te koop. Art en 
Birgit vertelde ons hoe ze begonnen zijn met 
de winkel aan de boerderij en hoe zij proberen 
unieke producten te leveren. Zo verkopen 

zij bijvoorbeeld zelfgemaakte kefir, een 
probiotische zuiveldrank die heel geschikt 
is voor mensen met dvarmproblemen of 
allerlei soorten allergieën, zelfs zuivelallergie. 
Kefir wordt nergens in de buurt verkocht. 
Men komt daarom van heinde en verre 
om dit soort producten te kopen gaven 
Art en Birgit aan. Voor wie geïnteresseerd 
is in de producten van Art en Birgit kan 
op hun website kijken: www.aerderoort-
boerenzuivel.nl. Wij wensen Art en Birgit veel 
succes met hun prachtige bedrijf!

DORPSBELANG RENSWOUDE KIEST 
KEES ESKES ALS LIJSTTREKKER
 
Voor de komende verkiezingen  en vier 
jaar is Kees Eskes unaniem gekozen als 
lijsttrekker van Dorpsbelang  Renswoude. 
Kees is sinds 2014 actief binnen de partij 
en sinds 2018 raadslid. In Kees zien wij de 
ideale opvolger van Jan Stutvoet die op eigen 
verzoek na 18 jaar  fractievoorzitterschap, 
een stap terug doet. Als raadslid  heeft 
Kees respect afgedwongen door zijn goede 
dossierkennis en zijn betrokkenheid met 
alles wat met Renswoude te maken heeft. 
In deze roerige tijden is het belangrijk dat 
we een lijsttrekker  hebben met ervaring in 
het politieke  klimaat en een open oog voor 
de uitdagingen die ons de komende jaren 
te wachten  staan. Kees heeft dan ook het 
volledige vertrouwen van de gehele fractie.
 
Fractie Dorpsbelang Renswoude 

 

  

 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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OUD-RENSWOUDE DOET MEE AAN DE 
RABO CLUBSUPPORT
 
Bent u lid van de Rabobank dan mag u 
maximaal 3 stemmen uitbrengen op 3 
verschillende verenigingen en stichtingen. 
Van 4 tot 25 oktober kunt u stemmen. U 
stem is voor de vereniging geld waard. 
Stemmen kan via de Rabo app, kijk ook op 
www.rabobank.nl/clubsupport. 
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke 
groet, Het bestuur van Oud-Renswoude.

WEER ‘BACK TO THE THEATRE’ MET 
ONS GENOEGEN

Na bijna twee jaar afwezigheid geeft 
harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude op zaterdag 27 november weer 
een concert. Onder de naam ‘Back to the 
Theatre’ viert het orkest dat samen muziek 

maken weer mogelijk is en dat het publiek 
weer terug naar theaterzaal 't Podium kan 
komen. Op het programma staan onder 
andere een aantal werken waar het orkest 
voor én tijdens de coronapandemie aan 
heeft gewerkt, zoals het stuk ‘The Story of 
Anne Frank’ dat stond geprogrammeerd 
vanwege de 75-jarige bevrijding. Verder 
speelt het orkest na de pauze bekende 
musicalmuziek, waarbij het een aantal keer 
verschillende zangers zal begeleiden. 

Het concert begint om 20.00 uur, de zaal 
is om 19.00 uur open. Kaarten kosten 5 
euro voor volwassenen en kinderen vanaf 
12 jaar. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis 
naar binnen. Kaarten zijn voorafgaand aan 
het concert verkrijgbaar aan de deur. Een 
coronatoegangsbewijs en registratie ter 
plekke zijn verplicht vanwege de geldende 
coronamaatregelen.

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Gedore 
bitset 42-delig

Voor € 29,90 (excl. BTW)

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Gedore 
bitset 42-delig

Voor € 29,90 (excl. BTW)
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VAN EN IN DE BIEB! 

VOORLEZEN IN DE BIEB WOENSDAG OM 15.00 U 
We lezen weer voor aan 3 tot  6 
jarigen  (ongeveer)  op woensdagmiddag. 
Kinderen tussen  3  en 6 jaar zijn van harte 
welkom om te komen  luisteren, aanmelden 
hiervoor hoeft niet. Het begint om 15.00 uur 
en duurt nooit langer dan een half uurtje. 
 
LEZINGEN IN HET NAJAAR 
Noteert u de volgende lezingen in het kader 
van de 'Zoute Inval' in uw agenda? 
 
WOENSDAGMORGEN 10 NOVEMBER 
REISVERSLAG BULGARIJE GRIEKENLAND EN CANADA 
Frans Groot begeleidt, samen met zijn vrouw, 
reizen van de ANWB. In deze presentatie 
neemt ons mee naar  deze  drie heel 
verschillende landen.  Meldt  u  zich  hiervoor 
aan in  de bieb of via  renswoude@
bibliotheekzout.nl.   We beginnen om 10.00 
uur. 

 NEDERLAND LEEST: EÉN BOEK, DUIZEND GESPREKKEN 
Een goed boek brengt gesprekken op gang 
en verbindt lezers met elkaar. In november 
leest heel Nederland daarom één boek. De 
wandelaar door Adriaan van dis.  Lezers 
krijgen dit boek cadeau van de bibliotheek, 
het centrum voor ontmoeting en gesprek. 
Het afgelopen jaar was voor veel mensen 
een periode waarin het leven zich 
voornamelijk tussen vier muren afspeelde. 
Onder andere om te laten zien dat reizen 
niet altijd fysiek hoeft te gebeuren is het 
thema van Nederland Leest 2021: Over 
de grens. Met een boek reis je in een mum 
van tijd van Jakarta naar New York en ben 
je maar een paar bladzijden verwijderd van 
1924. Ook kun je met een boek je eigen 
grenzen verleggen en je wereld vergroten 
met nieuwe ervaringen en verhalen. 

U kunt het boek van Adriaan van 
Dis komen afhalen in de bibliotheek zolang 
de vorraad strekt.. En onder het motto één 

boek, duizend gesprekken organiseert de 
bibliotheek in Renswoude samen met de 
Leeskring van Passage een Open Leeskring. 
 
MAANDAGAVOND 22 NOVEMBER 
OPEN LEESKRING TIJDENS NEDERLAND LEEST. 
Wilt u zelf eens ervaren hoe het is om lid te 
zijn van een leeskring? Dat kan tijdens de 
landelijke actie Nederland leest.   

Dit jaar deelt de bibliotheek het boek De 
wandelaar door Adriaan van Dis uit. Voor 1 
keer  mogen niet-leden van Passage  mee 
doen met de leeskring van Passage. Lijkt het 
u ook leuk? Geef u dan op in de bibliotheek 
of via email: renswoude@bibliotheekzout.
nl. Dat kunt u doen wanneer het boekje De 
Wandelaar komt afhalen, want dat moet u 
voor de bijeenkomst gelezen hebben. 
Het kost € 1,- voor koffie/thee en vanaf half 
8 staat de koffie klaar, we starten om 20.00 
uur. 
 
WOENSDAGOCHTEND 8 DECEMBER 
DE STICHTSE LUSTWARANDE IN FOTO'S EN VERHALEN  
Door Vincent van Poortvliet. "De Stichtse 
Lustwarande" werd de verzamelnaam 
voor de vele buitenhuizen en kastelen op 
de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug, 
veelal gebouwd in de 19e eeuw en omringd 
door fraaie landschapsparken. Vincent gaat 
ons er van alles over laten zien en vertelt 
erover. Meldt u zich hiervoor aan in de bieb 
of via renswoude@bibliotheekzout.nl. 
We beginnen om 10.00 uur. 
 
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 € 10,- p.p.   Er is nog plaats 

op de  dinsdagmiddag 30 november en 7 en 
21 december  om 14.00 uur. 
Geef u  z.s.m.  op via  evandenbrink@
bibliotheekzout.nl.  Alleen dan kunt u mee. 
 
PUZZELBIBLIOTHEEK 
De  bibliotheek  leent  legpuzzels uit. Dit 
omdat veel puzzelaars vaak op zoek zijn na 
nieuwe puzzels om te gaan leggen en na 1 
x ook klaar zijn met hun eigen puzzel. Het 
is kosteloos  u hoeft zelfs geen lid te zijn van 
de bibliotheek. U bent van harte welkom om 
een puzzel te komen lenen in de bieb. U mag 
deze zo lang houden als u wilt. 
 
SJOELEN EN RUMMICUPPEN 
Elke vrijdagmiddag is er schilderles. Op dit 
moment zit deze vol, zodar er weer ruimte 
is maken we dat bekend. Maar er kan ook 
worden  gerummicupt  en gesjoeld, heeft u 
daar zin in, kom gerust langs tussen 14 en 
15.30 uur. Meedoen kost u € 1.- voor koffie/
thee.

In de bibliotheek kunt u een formulier krijgen 
om uw QR-code op papier aan te vragen. 

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

OPENINGSTIJDEN: 
Op dinsdag en vrijdag tussen 14.00-17.00 uur, 
op  woensdag  tussen  14.00-20.00 uur.  Let 
op, dus niet meer op dinsdagavond!

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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het Verslag (soms meer dan één), die de 
keuringsarts moet invullen. Op dát moment 
kunt u pas een afspraak  maken voor de 
keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, 
zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen 
de formulieren digitaal voor u in en versturen 
deze direct naar het CBR.  Meer informatie 
over de procedure leest u op de website van 
Regelzorg.

DIGICAFÉS
Renswoude: op dinsdagmorgen 16 en 30 
november van 10.00 tot 11.30 uur

Scherpenzeel: op donderdagmorgen 4 en 
18 november van 10.00 tot 11.30 uur  
Om de veertien dagen op de dinsdag- of 
donderdagochtend van 10.00 uur - 11.30 
uur is er een Digicafé.Tablets, laptops en 
smartphones zijn handige apparaten en in 
veel huishoudens niet meer weg te denken. 
Er kan heel veel met die apparaten. Voor 
degenen die hierbij hulp nodig hebben, is er 
het Digicafé. Tijdens het Digicafé ontmoet 
u andere mensen met wie u samen aan de 
slag kunt gaan met uw apparaat, ervaringen 
en handigheidjes uitwisselen, tips en trucs 
geven en ontvangen, van en met elkaar 
leren.  

NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

TREFPUNTBALIE 
Iedere dinsdag van 14:00-15:00 uur is de 
Trefpuntbalie in de bibliotheek geopend, 
voor al uw vragen op het gebied van wonen, 
zorg, welzijn, financiën, mantelzorg en 
vrijwilligerswerk. Ook vragen rondom het 
Informatiepunt kunt u daar stellen en u kunt 
zich hier aanmelden voor diverse activiteiten. 

BUURTKAMER
Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur bent u 
van harte welkom in de bibliotheek voor 
een kopje koffie of thee om anderen te 
ontmoeten, welkom!

DIGICAFÉ XL – MEER GRIP OP NIEUWS MET EEN 
FEEDREADER
Voor veel mensen is internet de nieuwsbron. 
De hele dag door wordt er nieuwe informatie 
toegevoegd.  Vroeger hadden we een paar 
kranten, radio en tv-stations. Tegenwoordig 
zijn de bronnen flink toegenomen. Als je 
op de hoogte wilt blijven, dan is het  een 
hele klus  om de verschillende websites af 
te struinen. Het zou handig zijn als er een 
plaats  is die  alle  nieuwsbronnen bijhoudt 
op nieuwe artikelen en veranderingen 
op websites. Die oplossing is er: een 
newsreader. Met behulp van een reader 
kun je jezelf ‘abonneren’. Op deze wijze 
wordt de hele dag door bijgehouden 
wat nieuw  is op een bepaalde site of een 
bepaald onderwerp. Al deze gegevens krijg 
je in een overzichtelijk scherm te zien. Hoe 
handig is dat! En je houdt tijd over om het 
nieuws te lezen.  Hoe dat allemaal werkt, 
kun je ervaren tijdens tijdens DigiCafé XL op 
dinsdagavond 16 november om 19.30 uur in 
de Bibliotheek Scherpenzeel.
SeniorWeb Scherpenzeel organiseert deze 

bijeenkomst omdat het belangrijk is dat 
mensen geïnformeerd zijn en zelfstandig 
grip kunnen blijven houden op de digitale 
activiteiten.

RIJBEWIJSKEURINGEN CBR IN SCHERPENZEEL
Een medische keuring voor het verlengen 
van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar 
of ouder bent of wanneer u een zgn. groot 
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, 
of wanneer u om medische reden een arts 
moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 
Rijbewijskeuringen in Het Huis in de Wei op 
vrijdag 5 november en vrijdag 3 december 
medisch laten keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 
€ 50,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E 
tot 75 jaar is de prijs € 70,00.
Een afspraak voor het spreekuur kunt 
u uitsluitend maken via RegelZorg. 
Gemakkelijk en snel via onze website:   
www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via 
de afsprakenlijn: 088 2323 300. Voor het 
laten invullen van een rapport oogarts gaat u 
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De procedure bevat:
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs 
in de gaten en begin 5 maanden voor deze 
datum met het verlengen van uw rijbewijs, 
indien u ook medisch gekeurd moet worden.    
De eerste stap is het kopen en invullen 
van een Gezondheidsverklaring. Dat 
kan online op  mijn cbr.nl,  via DigiD met 
SMS-  of App-verificatie. Een papieren 
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de 
meeste gemeenten of via RegelZorg. Deze 
vragenlijst over uw eigen gezondheid moet 
u eerst zelf invullen en opsturen naar het 
CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR 

Datum Tijd Activiteit Waar
donderdag 04/11 10:00-11:30 uur Digicafé Scherpenzeel Breehoek S
donderdag 04/11 15:00-16:00 uur Koersbal, dynamic tennis Hokhorst R
Vrijdag 05/11  Spreekuur CBR  Huis in de Wei
  Rijbewijskeuring Scherpenzeel
vrijdag 05/11 9:30-11:00 uur Taalcafé Bibliotheek R
Vrijdag 05/11 14:00-16:00 uur Repaircafé Breehoek S
dinsdag 09/11 10:00-12:00 uur Buurtkamer  Bibliotheek R
dinsdag 09/11 13:45-16:30 uur Kaartclub Breehoek S
dinsdag 09/11 14:00-15:00 uur Trefpuntbalie Bibliotheek R
dinsdag 09/11 19:30-21:00 uur Digicafé XL Newsreader Bibliotheek Scherpenzeel 
Woensdag 10/11  Dag van de mantelzorg
woensdag 10/11 14:00-16:00 uur Sjoelen Achthoek S
donderdag 11/11 15:00-16:00 uur Koersbal, dynamic tennis Hokhorst R
vrijdag 12/11 9:30-11:00 uur Taalcafé Bibliotheek R
maandag 15/11 9:15-11:30 uur Bowlen Schimmel Woudenberg
dinsdag 16/11 10:00-11:30 uur Digicafé Renswoude Bibliotheek R
dinsdag 16/11 10:00-12:00 uur Buurtkamer Bibliotheek R
dinsdag 16/11 13:45-16:30 uur Kaartclub Breehoek S
dinsdag 16/11 14:00-15:30 uur Trefpuntbalie Bibliotheek R
donderdag 18/11 10:00-11:30 uur Digicafé Scherpenzeel Breehoek S
donderdag 18/11 15:00-16:00 uur Koersbal, dynamic tennis Hokhorst R
vrijdag 19/11 09:30-11:00 uur Taalcafe Bibliotheek R

AGENDA
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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 11 NOVEMBER
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Verloren: 
Op vrijdag 22 oktober j.l. ben ik één gouden oorbel 
met parel verloren, waarschijnlijk toen ik te voet op 
weg was naar de huisarts. Ik woon aan de Wilgenlaan 
en ben over de Kastanjelaan, via de Dorpsstraat en 
het Dorpsplein naar de Vendelier gelopen en vise 
versa. De oorbel heeft emotionele waarde voor 
me, dus ik hoop dat er iemand is die hem gevonden 
heeft. Onderstaand een foto van de oorbel. Voor de 
eerlijke vinder, een beloning van € 10,-.
Tilly Peschier-van Hattem 06 - 4440 4345

Wie wil mij 1 keer in de 3 weken een morgen komen 
helpen met huishoudelijk werk.
Neem dan contact op! Dick van de Voort, Schalm 4, 
telefoon: 06-40575470

Coop boek van Renswoude 700 jaar. 
Ik heb nog steeds plaatjes over. Vraag maar wat u 
nodig heeft. Ook dubbele plaatjes meebrengen wat u 
over heeft.  Of in de brievenbus bij mij  doen. 
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 Renswoude 
tel. 0318618244.

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten? 
Na een telefoontje wil 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



GROOT INSLAAN
EXTRA VOORDEELVOLLE WAGEN DAGEN

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 01 november t/m 07 november 2021. Week 44. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 Appelsientje of 
Dubbeldrank 

 2 pakken à 1000 ml 
combineren mogelijk 

 2.58

 1.29
_

_
 3.98

 1.99

1+1 GRATIS*

 Heks’nkaas of 
Coop salades 

 Heks’nkaas 2 bakjes 
à 150/200 gram 
of Coop salades 

2 bakjes à 175 gram 
 combineren mogelijk 

 2.50

 1.25
_

_
 6.58

 3.29

1+1 GRATIS*

2 STUKS 

 5.78

7.00 5.49

 Gebraden gehaktbal pak 250 gram 

Mager rundergehakt pak 300 gram 

Boomstammetjes pak 4 stuks

Gerookte makreel pak 320 gram 

Runderhamburger pak 4 stuks
 combineren mogelijk 

2 STUKS

Broccoli
per stuk

 0.79
 0.99

 2.70

 1.35
_

_
 2.90

 1.45

 Optimel 
drinkyoghurt 

 2 pakken à 1000 ml 
combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 Alle Jan 
 2 stuks 

combineren mogelijk 

 3.38

 1.69
_

_
7.18

 3.59
 3 3

1+1 GRATIS*

  Old Amsterdam 
of Maaslander  

gesneden kaas 
 2 pakjes à 140/200 gram 

 combineren mogelijk 

 5.70

 6.18 3.99
2 STUKS

 1.98

 0.99
_

_
 2.18

 1.09

 Frikandel- of 
 saucijzenbroodje XL 

 2 stuks   combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


