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De Wittenoordseweg 11 maakt onderdeel uit van het landgoed “Wittenoord” dat ten 

 
activiteit ‘aanleggen uitrit’ 

 iep; activiteit ‘kappen’ (ingediend op 31 

 
activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 8 november 2021).
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kindermishandeling: “Doorbreek de stilte en kom in actie. Het houdt niet op, totdat jij 
iets doet.”
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worden de woningen volgens het “passend toewijzen” aangeboden aan

huurprijs bedraagt €

een huurprijs van €

€ €

OPENING KRINGLOOP RENSWOUDE

Dinsdag 26 oktober is door burgemeester 
Petra Doornenbal de nieuwe Kringloopwinkel 
aan de Molenstraat 17A officieel geopend. 
Met een kruiwagen met de nodige rommel 
reed ze naar binnen en even later kwam ze 
aan de andere kant met een winkelwagentje 
met leuke spulletjes weer naar buiten.
De voorzitter van de werkgroep Dirk Jan Bac  
heette iedereen welkom. “We zijn trots op de 
nieuwe Kringloopwinkel. Ja met elkaar, voor 
elkaar en door elkaar is dit gerealiseerd. Hij 
wees op de mannen van het 1e uur, de heren 
Wout Oskamp, Roel Roelofsen en Jan Top en 
in herinnering Wim Koops.
“Het begon in het oude Rechthuis, daarna in 
de Kastanjelaan met een enorme oppervlakte 
van 900 m² en een enorme inzet van Wijntje 
en Anton van Rinsum. Het pand kreeg een 
andere bestemming en gelukkig konden we 
hier terecht. We gaan van 900 m² naar 300 
m² maar we gaan verder, met enthousiaste 
mensen. We zijn blij dat we hier zitten”, aldus 
de heer Bac. Hij prees de betrokkenheid 
van de vrijwilligers. Bac stelde: “ We beogen 
duurzaamheid, hebben oog voor de sociale 
factor en proberen geld over te houden voor 
de Koepelkerk.

Nadat burgemeester Petra  
Doornenbal met haar winkel
wagentje uit de Kringloopwinkel 
was gereden zei ze: “Het ziet er 
prachtig uit. Vergeet niet, het 
heeft ook een sociale functie die 
stamtafel. Blijf dit koesteren en de 
verbondenheid en vriendschap 
moeten jullie blijven delen”.

De openingstijden van de nieuwe 
winkel zijn: donderdag van 10:00 
– 16:00 uur, vrijdag van 10:00 – 

17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 13:00 
uur. Inleveren van goederen kan op vrijdag en 
zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur. Ophalen 
van gebruikte goederen kan ook. Graag even 
mailen naar:
kringlooprenswoude@gmail.com.

BAZAAR RENSWOUDE: 28.485 EURO

De Bazaar van de Hervormde Gemeente 
Renswoude heeft € 28.485 opgebracht. We 
zijn dankbaar voor dit prachtige bedrag. De 
opbrengst is bestemd voor het onderhoud 
van de Koepelkerk.  
De prijzen van de verloting zijn inmiddels bij 
de winnaars bezorgd. Echter zijn er nog twee 
prijzen waarvan de winnaars nog niet bekend 
zijn. Als u één van de volgende lotnummers 
hebt, kunt u uw prijs ophalen bij Anton van 
Rinsum (Dorpsstraat 86, Renswoude) :  
 4725 
 4890 

Als extra willen we via deze weg graag alle 
vrijwilligers bedanken! Zonder jullie inzet was 
dit niet mogelijk geweest.  

 De bazaarcommissie 
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GEMEENTEFINANCIËN: DE BEGROTING 2022

Elk jaar rond oktober – november wordt 
de begroting van de gemeente Renswoude 
voor het volgende jaar vastgesteld. Vaak 
wordt dit gezien als droge materie, maar 
toch vinden wij het van belang om uit te 
leggen hoe we er als Renswoude voor staan. 
Een goede financiële positie is namelijk van 
belang om zelfstandig te blijven!

Op dinsdag 2 november presenteerde 
wethouder financiën Marieke Teunissen 
de begroting 2022 en de meerjarenraming 
20232025 aan de gemeenteraad. Deze 
werd met algemene stemmen vastgesteld. 
Ondanks dat veel gemeenten problemen 
hebben met het sluitend krijgen van de 
begroting, is dat in Renswoude wel gelukt. 
Dit terwijl de belastingen laag blijven. 
De OZB, die in Renswoude al laag is ten 
opzichte van andere gemeenten, wordt 

slechts verhoogd met 1,4% inflatie correctie. 
Over de komende 4 jaren laat de begroting 
een plus zien, en dat is nog exclusief 
eventuele positieve resultaten van het 
woningbedrijf en verwachte grondverkopen 
voor bouwprojecten zoals bijvoorbeeld voor 
Beekweide 2 en Groot Overeem 2. 

Wel blijven er risico’s zoals de kosten voor 
jeugdzorg en is het zaak dat we zuinig 
en zinnig blijven begroten, maar al met 
al mogen we er trots op zijn hoe goed de 
gemeentefinanciën er voor staan!

De volledige begroting is terug te 
vinden op de website van de gemeente 
Renswoude (onder bestuur & organisatie – 
gemeenteraad – agenda).

VVD Renswoude
Bert Hoek en Bart Bisschop

Renswoude

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid
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OPBRENGST DIABETES FONDS COLLECTE 
 
De collecte van het Diabetes Fonds in 
Renswoude is heel goed verlopen! Van 1  
t/m 6 november gingen 30 collectanten 
op pad. Zij haalden samen een bedrag van  
€ 1.735,96 op. D.m.v. de QRcode werd  
€ 157,98 gedoneerd. 6 Collectanten hebben 
een digitale collectebus aangemaakt waarmee 
een bedrag van € 804,00 is opgehaald. Zo 
komt de totale opbrengst van de collecte op 
€ 2.697,94. Dat is echt een prachtig bedrag, 
bijna  € 900,00 meer dan in 2020!

Mede door de opbrengst van de collecte 
kan het Diabetes Fonds belangrijk, 
wetenschappelijk onderzoek financieren.  
Onderzoek waarmee al veel vooruitgang is 
geboekt op weg naar genezing van diabetes 
en het beter behandelen en voorkomen van 
complicaties. Het Diabetesfonds wil alle 
collectanten en gevers hartelijk bedanken 
voor hun tijd en gift.

Meer informatie op www.diabetesfonds.nl

KAART TERUGGAVE ORANJEFESTIVAL 
RENSWOUDE LIVE

We hadden het graag allemaal anders gewild 
maar het programma zoals we dat voor ogen 
hadden met Oranjefestival Renswoude Live is 
niet kunnen blijven staan. Dat betekend niet 
dat we op de vrijdagavond na Koningsdag 
stil gaan zitten! We gaan de vrijdagavond in 
de mix gooien met andere namen, muziek en 
kaartprijzen. In 2022 gaan we samen met jullie 
een week vol met feest maken in april! Meer 
info over vrijdag 29 april volgt snel! 
Eerst gaan we je de mogelijkheid geven 
om de kaarten die al aangeschaft zijn voor 
Oranjefestival Renswoude Live terug te 
geven. Daarvoor kan je vrijdag 26 november 
tussen 19.00uur en 21.00uur terecht bij ’t 
Podium aan de Nijborg 2 in Renswoude. We 
storten dan het geld terug aan je. Mocht je 
die avond echt niemand je kaarten terug 
kunnen brengen, neem dan contact op via  
info@oranjefestivalrenswoude.nl
Nieuwe kaarten voor vrijdagavond 29 april 
zullen enkel online te koop zijn.

 

 

  

 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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22 - 27 NOVEMBER: 
HUIS-AAN-HUISCOLLECTE VOOR 
VLUCHTELINGENKINDEREN GRIEKENLAND

Het is bijna zover. Van 22 tot 27 november 
collecteren we voor vluchtelingenkinderen 
in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan 
ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven 
onder erbarmelijke omstandigheden op 
Griekse eiland of op het vasteland. Door de 
trage procedures zitten sommigen daar wel 
drie jaar.

Een van hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: 
“Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich 
gedwongen om te vluchten. Na een reis 
vol gevaren kwamen we met een hart vol 
hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het 
vluchtelingenkamp was anders. De enorme 
hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms 
is er geen eten, geen water en geen plek om 
te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. 
Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen.”

STUKJE WELVAART DELEN  
Kerk in Actie, die de huisaanhuiscollecte 
organiseert, helpt vluchtelingenkinderen in 
Griekenland met voedsel, kleding, zorg en 
onderwijs en probeert ze op een betere plek 
te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken 
gaan collectanten van 22  27 november 
langs de deuren. “Kerk in Actie geeft op deze 
manier handen en voeten aan het delen 
van een stukje welvaart met onze naasten”, 
vertelt een collectecoördinator. “Het is 
schrijnend om te zien hoe wij in Europa 
omgaan met vluchtelingen, kwetsbare 
mensen die op zoek zijn naar een klein 
beetje veiligheid. Misschien is het slechts 
een druppel op een gloeiende plaat, maar 
voor mensen die zo’n druppel krijgen, is het 
heel belangrijk. De kring van invloed die we 

wel hebben, moeten we benutten om iets te 
doen voor kwetsbare medemensen.” 

IN DE KNEL
Kerk in Actie is het diaconale programma 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De organisatie zet zich wereldwijd in tegen 
armoede en onrecht. De projecten van Kerk 
in Actie richten zich op mensen slachtoffer 
zijn van rampen en conflicten, mensen die 
niet in vrijheid kunnen geloven en mensen 
die leven in armoede. Een belangrijk deel 
van het werk van Kerk in Actie richt zich 
op kinderen die in de knel zitten door 
oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op 
kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle 
vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank 
voor uw betrokkenheid.

 
 
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 

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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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

UNICUM - RENSWOUDE
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 -  15.00 UUR

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

LUNTEREN - RENSWOUDE
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 -  14.30 UUR

HERFSTPRET

Weer of geen weer, elke dag ga ik er wel even op uit, op de fiets of lopend, alleen of gezellig 
samen met mijn man. Heerlijk om door het bos te lopen bij het kasteel, de wind door de 
bomen te horen aankomen en daarna de herfstbladeren naar beneden te zien dwarrelen. 
Inmiddels liggen er zoveel op de grond dat we er schoppend met flink wat geritsel doorheen 
banjeren en ze in een baldadige bui hoog in de lucht gooien.
 
De uitdrukking ‘Ze schieten als paddenstoelen uit de grond’ begrijp je maar al te goed 
als je nu om je heen kijkt. Rondom de stam van bomen zie je de meest mooie gelaagde 
exemplaren; op één stronk zitten zelfs verschillende soorten zwammen in prachtige 
kleuren, en hoog in oude, dode stammen zie je vaak de biefstukzwam, die zijn naam eer aan 
doet, omdat je meteen trek krijgt in zo’n lekker mals stuk vlees!
Juist ook leuk om samen met kinderen hier rond te struinen. Bij de aardappelzwam moet 
een van onze kleinzoons zich toch wel erg inhouden, omdat hij maar wat graag er tegenaan 
wil trappen om zo het stuifeffect te kunnen zien, wat we net aan hem uitgelegd hebben.
 
Opeens schiet er iets bruins over de grond……..een eekhoorntje! Het beestje klimt 
verrassend snel langs een stam omhoog en springt behendig als een ervaren acrobaat van 
de ene tak op de andere om zo in een andere boom te belanden. Die moet natuurlijk zijn 
wintervoorraad op orde brengen. 
Wij vullen intussen onze zakken met ‘verse’ kastanjes, die straks thuis met hun 
mahonieglans, soms zelfs nog half vastzittend in de groenbruine stekelige huls, een fraai 
herfststukje opleveren met sfeervolle kaarsen ertussen.

Wat nou als het zo’n saaie, grijze regendag is? Neem dan gewoon een plu mee en klos met 
je laarzen of waterdichte stappers door de modder en de plassen. Sta af en toe eens stil en 
snuif die specifieke geur op van een vochtig bos in de herfst. Zie je onverwachts een fraaie 
regenboog verschijnen tegen een dreigende donkere lucht, dan kan je dag echt niet meer 
stuk!
 
Tip voor ouders (of grootouders!) met kinderen: maak eens een plassenwandeling, zoek de 
diepste en grootste plassen op, stamp en spring er samen in! Succes verzekerd, en dat niet 
alleen voor de kids!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE
 
TAALMAATJES GEZOCHT
Beheers jij de Nederlandse taal goed? Help je 
mensen graag op weg? En heb je interesse in 
andere culturen? Word dan Taalmaatje!
Als Taalmaatje trek je op met iemand voor wie 
het Nederlands geen moedertaal is: je helpt 
een anderstalige inwoner bij het oefenen van 
de Nederlandse taal in de praktijk door samen 
te praten, te lezen, televisie te kijken, koffie of 
thee te drinken, of te wandelen. Ondertussen 
leert de deelnemer spelenderwijs Nederlands. 
Als Taalmaatje kun je het verschil maken voor 
iemand door hem/haar meer zelfvertrouwen 
te geven door te oefenen met een nieuwe taal 
en nieuwe omgangsvormen. De deelnemers 
zijn heel divers van: een jonge moeder die 
beter met de juf van haar kind wil praten, een 
vluchteling die buiten de inburgeringslessen 
om de Nederlandse taal wil oefenen of 
een ambitieuze deelnemer die zijn kansen 
op de arbeidsmarkt wil vergroten. Heel 
verschillende mensen die één ding gemeen 
hebben: de wens om beter Nederlands 
te leren spreken, zodat zij hun dagelijkse 
bezigheden makkelijker kunnen doen.
Heb jij 1 tot 2 uur per week tijd om iemand te 
helpen beter Nederlands te leren spreken? 
Vind je het leuk om iemand te begeleiden en 
wegwijs te maken? Jouw hulp is heel welkom. 

Wat levert het je op?
•  Je vergroot je eigen wereld door iemand uit 

een andere cultuur te leren kennen.
•  Je kunt gratis cursussen en trainingen 

volgen.
•  Je maakt deel uit van een netwerk van 

vrijwilligers.
•  Mocht het nodig zijn, dan kun je ook je cv 

verrijken met een mooie en waardevolle 
referentie.

Ben je enthousiast geworden na het lezen van 
deze vacature? Neem dan contact op met 
Rianne van Ginkel, tel. 06 51 64 75 25. Ook 
als je twijfelt of Taalmaatje zijn iets voor jou is, 
horen we graag van je. Dan kunnen we samen 
de mogelijkheden bekijken.

SWO-KLUSSENDIENST
De Klussendienst is een dienst van 
behulpzame vrijwilligers van SWOsr die 
graag kleine klusjes doen in en om de woning. 
Mogelijke klussen zijn:
• reparatie van kapotte stekkers of fitting
• reparatie van lekkende kraan
•  ophangen kastje(s), schilderij, plank of lamp
• bevestigen beugels, steunen
• wcbril vervangen
• gloeilampen/buitenlamp verwisselen
• verwarming ontluchten en bijvullen
• stopcontacten/bel vervangen
• piepende deuren en ramen smeren
Ook voor een klein timmer, sjouw of 
tuinklusje kunt u een beroep op de 
Klussendienst doen. In overleg met u wordt 
de klus, de omvang en de duur bepaald. De 
klus mag maximaal 2 uur duren.

Voor wie is de Klussendienst bestemd?
De Klussendienst is bestemd voor senioren en 
volwassenen uit Scherpenzeel en Renswoude 
die om gezondheids of mobiliteitsredenen 
zelf niet in staat zijn kleine klusjes in en om 
het huis uit te voeren en die ook geen beroep 
kunnen doen op familie, buren en kennissen.

Wat zijn de tarieven?
Per klus geldt een eigen bijdrage van €1, per 
kwartier die is bedoeld als vergoeding voor 
reiskosten en/of kleine materialen. Overige 
materialen die een vrijwilliger na overleg met 
u aanschaft voor de klus, kunnen middels een 
bon bij u worden gedeclareerd. U betaalt deze 
rechtstreeks aan de vrijwilliger. Daarnaast 

woensdag 17/11 van 9:009:40 uur  Bewegen voor ouderen (Achthoek)
woensdag 17/11 van 10:0012:00 uur  Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
donderdag 18/11 van 15:0016:00 uur  Koersbal, dynamic tennis (Hokhorst)
vrijdag 19/11 van 9:3011:00 uur  Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
maandag 22/11 van 13:3015:30 uur Wandelclub (alleen bij droog weer; Hokhorst)
dinsdag 23/11 van 10:0012:00 uur  Buurtkamer (Bibliotheek Renswoude)
dinsdag 23/11 van 13:4516:30 uur  Kaartclub (Breehoek)
dinsdag 23/11 van 14:0015:00 uur  Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
woensdag 24/11 van 9:009:40 uur  Bewegen voor ouderen (Achthoek)
woensdag 24/11 van 10:0012:00 uur Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
woensdag 24/11 van 14:0016:00 uur  Sjoelen (Achthoek)
donderdag 25/11 van 10:0011:30 uur Infoochtend Foto’s en dia’s digitaliseren (Breehoek)
donderdag 25/11 van 10:0014:00 uur High tea voor Mantelzorgers (Trefpunt Renswoude)
donderdag 25/11 van 15:0016:00 uur  Koersbal, dynamic tennis (Hokhorst)
vrijdag 26/11 van 9:3011:00 uur  Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
maandag 29/11 van 9:1511:30 uur Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
maandag 29/11 van 13:3015:30 uur Wandelclub (alleen bij droog weer; Hokhorst)
dinsdag 30/11 van 10:0011:30 uur Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
dinsdag 30/11 van 10:0012:00 uur Cultuurkring Weihnachtsoratorium
dinsdag 30/11 van 10:0012:00 uur Buurtkamer Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
dinsdag 30/11 van 13:4516:30 uur  Kaartclub (Breehoek)
dinsdag 30/11 van 14:0015:00 uur  Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
woensdag 01/12 van 9:009:40 uur  Bewegen voor ouderen (Achthoek)
woensdag 01/12 van 10:0012:00 uur  Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
donderdag 02/12 van 15:0016:00 uur  Koersbal, dynamic tennis (Hokhorst)
vrijdag 03/12 van 9:3011:00 uur  Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
vrijdag 03/12 van 14:0016:00 uur Repaircafé (Breehoek)

AGENDA

worden voorrijkosten à €1,50 in rekening 
gebracht.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Voor nadere informatie, om u aan te melden 
als lid van de Klussendienst of voor het 
maken van een afspraak kunt u van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur contact 
opnemen met Mieneke den Hartog, email: 
tdenhartog@hetnet.nl of telefonisch: 06 57 12 

86 88. Bij de aanmelding worden uw gegevens 
en uw klusvraag genoteerd. De coördinator 
zal u vragen naar de reden waarom u gebruik 
wilt maken van de Klussendienst en u 
informeren over de verdere gang van zaken. 
In overleg met u wordt afgesproken of er 
gebruik wordt gemaakt van uw gereedschap 
of van het gereedschap van de vrijwilliger.
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WEER GENIETEN TIJDENS SAMEN GEZELLIG

Lekker gezellig met elkaar samen eten en dan 
ook met elkaar van gedachten wisselen en 
praten over van alles en nog wat, dat was er 
een hele poos niet van gekomen..
Maar gelukkig, hen kon weer en dus was 
er weer Samen Gezellig. Dit keer niet in de 
bibliotheek aan de Van Reedeweg maar in de 
fraaie, gezellig en sfeervol ingerichte zaal van 
Smaakidee aan de Barneveldsestraat waar 
Harold Engelen de scepter zwaait.

De belangstelling voor deze Samen Gezellig 
maaltijd met aansluitend, ter afsluiting, een 
bingo, was groot. Kon men normaliter in de 
bibliotheek tussen de 45 en 55 personen 
ontvangen, nu waren er maar liefst 70 
personen die zich voor dit etentje hadden 
aangemeld.
Rond 17.00 uur werden de deelnemers 
aan deze Samen Gezellig ontvangen en 
in de sfeervol verlichte, vorig jaar geheel 
verbouwde, zaal was het gezellig toeven en 
troffen al direct diverse bekenden elkaar 
en konden meteen gesprekjes worden 
aangeknoopt. 

Er terwijl er al zo lekker gezellig gepraat 
werd over van alles en nog wat was het in de 
keuken van Harold en Lisette een drukte van 
belang want daar werd al hard gewerkt aan 
de maaltijd voor de gasten.

Ook nu weer een groep vrijwilligers die 
als serveersters dienst deed. De heerlijke 
maaltijd werd gestart met een lekker stuk 
eigen gemaakt tomaten stokbrood, een 
specialiteit van het huis. Aansluitend was 
er een smaakvol stukje varkenshaas met 
een pepersausje, waren er diverse groeten, 
aardappeltjes en frites en was er ter afsluiting 
van de heerlijke maaltijd een dessert waarin 

in karamel en peer duidelijk te proeven waren. 
Ja, we hebben heerlijk gegeten vertelde één 
van de aanwezige dames. We waren blij dat 
de mogelijkheid er weer was want samen 
met elkaar iets eten is best gezellig. Je 
ontmoet mensen, spreekt ze en dat hebben 
we toch een heel tijdje moeten missen. Dat 
was wel jammer want Samen Gezellig in de 
bibliotheek was ook steeds een leuk, prettig 
moment.
Jannie Nieboer namens de organisatie: 
“Ja, iedereen was zeer tevreden. Echt een 
geslaagde, leuke avond”. 
Na afloop van de maaltijd was er ook nog tijd 
voor een kopje koffie en kon men nog gezellig 
bingospelen, een activiteit die georganiseerd 
werd door de Oranje Vereniging Renswoude.
Achter het bingoapparaat Diana Bos en Theo 
Bos. Er werden drie rondjes gespeeld met 
iedere keer drie prijzen. De prijzen werden 
beschikbaar gesteld door Supermarkt Coöp., 
Slagerij Wout van Veen en Bakkerij Van 
Voorthuizen.  

Samen Gezellig en de bingo was een 
gezamenlijke activiteit van SWO en de Oranje 
Vereniging Renswoude.

ONS GENOEGEN VERKOOPT SPECULAAS 
EN KRUIDNOTEN

Leden van harmonievereniging Ons 
Genoegen in Renswoude verkopen 
donderdag 18 en vrijdag 19 november 
speculaas en kruidnoten. De verkopers 
komen huisaanhuis langs om de 
speculaasbrokken en kruidnootjes aan 
de man te brengen. Op donderdag en 
vrijdagavond wordt er verkocht binnen de 
bebouwde kom. Een pak speculaasbrokken 
of kruidnoten kost € 2,50, drie pakken 
kosten € 6,50. De opbrengst is bestemd 
voor de organisatie van concerten.

En wil je hier 𝙫𝙫𝙤𝙤𝙤𝙤𝙧𝙧𝙜𝙜𝙤𝙤𝙚𝙚𝙙𝙙 𝙢𝙢𝙚𝙚𝙚𝙚 𝙖𝙖𝙛𝙛𝙧𝙧𝙚𝙚𝙠𝙠𝙚𝙚𝙣𝙣𝙚𝙚𝙣𝙣? 

Maar durf je geen actie te ondernemen omdat je bang bent dat 

door verkeerde begeleiding de klachten verder toe zullen nemen?
 

𝙒𝙒𝙞𝙞𝙟𝙟 𝙯𝙯𝙞𝙞𝙟𝙟𝙣𝙣 𝙖𝙖𝙡𝙡 𝙢𝙢𝙚𝙚𝙚𝙚𝙧𝙧 𝙙𝙙𝙖𝙖𝙣𝙣 10 𝙟𝙟𝙖𝙖𝙖𝙖𝙧𝙧 𝙜𝙜𝙚𝙚𝙨𝙨𝙥𝙥𝙚𝙚𝙘𝙘𝙞𝙞𝙖𝙖𝙡𝙡𝙞𝙞𝙨𝙨𝙚𝙚𝙚𝙚𝙧𝙧𝙙𝙙 

𝙞𝙞𝙣𝙣 𝙝𝙝𝙚𝙚𝙩𝙩 𝙫𝙫𝙚𝙚𝙧𝙧𝙝𝙝𝙚𝙚𝙡𝙡𝙥𝙥𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙫𝙫𝙖𝙖𝙣𝙣 𝙧𝙧𝙪𝙪𝙜𝙜𝙠𝙠𝙡𝙡𝙖𝙖𝙘𝙘𝙝𝙝𝙩𝙩𝙚𝙚𝙣𝙣! 
 

Met Bodytec trainen we met elektrische impulsen 

waardoor we het lichaam zeer veilig kunnen trainen. 

𝙒𝙒𝙚𝙚 𝙩𝙩𝙧𝙧𝙖𝙖𝙞𝙞𝙣𝙣𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙖𝙖𝙡𝙡𝙡𝙡𝙚𝙚 𝙨𝙨𝙥𝙥𝙞𝙞𝙚𝙚𝙧𝙧𝙚𝙚𝙣𝙣 (ook de dieperliggende spieren die moeilijk 

te bereiken zijn) zonder het lichaam verder te belasten!
 

Met onze aanpak zijn wij er zeker van dat je met enkele weken

resultaat zult hebben... 
 

𝙉𝙉𝙚𝙚𝙢𝙢𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙗𝙗𝙞𝙞𝙣𝙣𝙣𝙣𝙚𝙚𝙣𝙣 6 𝙬𝙬𝙚𝙚𝙠𝙠𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙟𝙟𝙚𝙚 𝙧𝙧𝙧𝙧𝙜𝙜𝙠𝙠𝙠𝙠𝙖𝙖𝙖𝙖𝙖𝙖𝙩𝙩𝙚𝙚𝙚𝙚 𝙣𝙣𝙞𝙞𝙚𝙚𝙚𝙚 𝙙𝙙𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙞𝙞𝙧𝙧𝙨𝙨𝙨𝙨 𝙖𝙖𝙖𝙖 ?
𝘿𝘿𝙖𝙖𝙣𝙣 𝙣𝙣𝙚𝙚𝙢𝙢𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙬𝙬𝙞𝙞𝙟𝙟 ALLE 𝙩𝙩𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙧𝙣𝙣𝙧𝙧𝙣𝙣𝙜𝙜𝙚𝙚𝙣𝙣 𝙫𝙫𝙤𝙤𝙤𝙤𝙧𝙧 𝙤𝙤𝙣𝙣𝙯𝙯𝙚𝙚 rekening! 

 

 

Schrijf je via onderstaande link in voor een proefles en ervaar zelf 
hoe het is om te trainen met Bodytec onder persoonlijke begeleiding... 

 

STA JIJ DAGELIJKS OP MET RUG OF GEWRICHTSKLACHTEN?

RENSWOUDE06-48372995 info@vspt.nl
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VAN EN IN DE BIEB! 

I.v.m. de voorschriften is een mondkapje weer 
verplicht in de Bibliotheek, voor iedereen 
vanaf 13 jaar. Het mondkapje mag af als je zit; 
houd daarbij voldoende afstand van andere 
bezoekers. Verder houdt de bibliotheek zich 
aan alle Coronamaatregelen. 

Het is nog steeds mogelijk een zg. 
Verassingspakket te bestellen als u 
bibliotheeklid bent. Speciaal hiervoor stellen 
medewerkers van de Bibliotheek ZOUT 
verrassingspakketten samen. In elk pakket 
zitten vijf tot tien boeken, binnen een bepaald 
genre. Het pakket kan op de gekozen vestiging 
opgehaald worden tijdens openingsuren. 
Kijkt u hiervoor op onze website. 

 LEZINGEN IN HET NAJAAR 
Noteert u de volgende lezingen in het kader 
van de ‘Zoute Inval’ in uw agenda? 

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 voorraad 
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 
nietleden 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 u. 

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 u. 
 
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  dinsdagmiddag 30 november en  21 
december  om 14.00 u. 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, zodra 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 14.00 
en 15.30 uur. Meedoen kost u 1 euro voor 
koffie/thee.

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

ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
Tel 0318575151

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag) DONDERDAG 25 NOVEMBER
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Boek  700 jaar Renswoude. 
Heeft u nog plaatjes nodig? Vraag mij maar ,ik heb 
nog voorraad. 
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5 Renswoude 
Tel. 618244

Te koop: In zéér goede staat witte i-Phone 6 plus, 
zonder krassen enz. Batterijconditie 88%
Inclusief 3 hoesjes, type bookcase
Prijs €100,00
Info 06-22334624

Sponsorloop Spieren voor Spieren:
Op 21 november doe ik mee met een sponsorloop 
voor Stichting Spieren voor Spieren. Dit houd in dat 
ik de trappen in het stadion van PSV ga beklimmen. 
Hiervoor ben ik opzoek naar donateurs. 
Doneren kan (tot 5 december) via: 
www.trapvoortrap.com/actie/karina-donkersteeg 
Alvast bedankt. Groetjes, Karina Donkersteeg

De bibliotheek zou graag een exemplaar van het 
Coopboek renswoude 700 jaar willen hebben.
Het zal dan niet worden uitgeleend, maar kan ter 
plaatse worden gelezen. Wie kan ons helpen?
Esther vd Brink Bibliotheek en Trefpunt Renswoude

Sinterklaas: heb je al een muziekinstrument op je 
verlanglijst staan! Kies je voor gitaar, piano ,viool, 
dwarsfluit of zang. En meld je aan voor les bij 
Muziekschool Renswoude. Contact: 06-30061560 
Jeanette of 06- 42838117 Marno

Sinterklaas geeft korting
Sinterklaas heeft door de vertraagde aanvoer van 
overzeese cadeaus de hand weten te leggen op 
een aantal Boerderijenboeken. Hij biedt deze te 
koop aan voor € 30,- per stuk en geeft dus € 20,- 
korting op de jubileumprijs van € 50,-, zolang de 
voorraad strekt. 
Stuur een mailtje naar redactie@oudrenswoude.nl 
en het boek wordt tegen contante betaling binnen 
Renswoude gratis thuis bezorgd (niet via de 
schoorsteen, maar gewoon aan de deur).

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Wat extra licht 
tijdens op donkere 

dagen?

Diverse Led-
bouwlampen op 

voorraad!

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



ACTIE ACTIE ACTIE

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 15 november t/m 21 november 2021. Week 46. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

2 STUKS 

 Douwe Egberts  aroma
 rood of décafé 

 snelfi ltermaling, bonen of ko�  epads 
 2 pakken à 500 gram of zakken à 54 stuks 

 combineren mogelijk 

7.99 11.90

 13.78

MAX 6
PER KLANT

 Mandarijnen 
 2 netten à 1 kilo 

 4.98 2.49
1+1 GRATIS 

 1.29

 1.99 0.99
 Melkunie vla 

 pak 1000 ml 

2 STUKS 

 Maaslander 
gesneden kaas 

  2 pakjes à 200 gram 
 combineren mogelijk 

3.49 5.70

 6.18

 STUKS 

gesneden kaas 
  2 pakjes à 200 gram 

 combineren mogelijk 

 1.50

 0.75
_

_
 4.98

 2.49

 Alle g’woon rijst 
2  pakken à 275-1000 gram  

 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

2 STUKS 

 5.78

7.98 5.49

 Verse worst grof/fi jn pak 500 gram 

Rundergehaktballetje pak 360 gram

Gerookte zalmblokjes pak 100 gram 

Gebraden hamburgers pak 4 stuks

Kiphaasjes pak 300 gram
 combineren mogelijk 

 1.99

 2.45 1.69

 Coop 
verse sappen 
of smoothies 

 fl es 500 ml 

 Coop 
desem baguettes 

 2 stuks ,
combineren mogelijk 

 1.58

 0.79
_

_
 1.78

 0.89

1+1 GRATIS*

1

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


