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Mensen trekken zich terug in “hun” wereld, te midden van gelijkdenkenden
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kandidaten, gaat het ‘ambt’ bekleden in 2022 als 

zijn hobby’s, zo is hij 
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volgens het “passend toewijzen” aangeboden aan kan

 
 

etage. Daar bevindt zich 1 slaapkamer en een badkamer. De huurprijs is € 
630,83, daar komt nog €

m € 24.075 ur € 

Inkomen tussen € 24.076 en 
€ 40.765

Huur tussen € 633,25 en   € 

Inkomen t/m € 32.675 Maximale huur € 633,25
Inkomen tussen € 32.676 en 
€ 45.015

Huur tussen € 633,25 en   € 

Inkomen t/m € 32.675 Maximale huur € 6

Inkomen tussen € 32.676 en 
€ 45.015

Huur tussen € 6 en   € 

de huur lager is dan € 763,47

– –

taalt u eenmalig € 
edraagt € 10,00.

 

volgens het “passend toewijzen” aangeboden aan kan

 
 

etage. Daar bevindt zich 1 slaapkamer en een badkamer. De huurprijs is € 
630,83, daar komt nog €

m € 24.075 ur € 

Inkomen tussen € 24.076 en 
€ 40.765

Huur tussen € 633,25 en   € 

Inkomen t/m € 32.675 Maximale huur € 633,25
Inkomen tussen € 32.676 en 
€ 45.015

Huur tussen € 633,25 en   € 

Inkomen t/m € 32.675 Maximale huur € 6

Inkomen tussen € 32.676 en 
€ 45.015

Huur tussen € 6 en   € 

de huur lager is dan € 763,47

– –

taalt u eenmalig € 
edraagt € 10,00.



de  herautde  heraut

1312

CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP 
BEZOEK BIJ FLEXX BV

Nog voor de lockdown bezochten Jos Verdam 
en Sander van ’t Foort Flexx Service BV. Bij 
Flexx Service BV worden garagedeuren, 
industriële deuren en docksystemen 
onderhouden, gerepareerd en waar nodig 
vervangen. Ook hebben zij een webshop, 
Flexx Parts, waarop deurpanelen, veren, 
deuronderdelen en accessoires worden 
verkocht. Directeur-eigenaar Fred Buursma 
verwelkomde ons bij zijn bedrijf en gaf een 
rondleiding. Fred vertelde ons met veel 
enthousiasme hoe hij samen met zijn vrouw 
Anja het bedrijf runt. In totaal heeft Flexx BV 
ongeveer 25 mensen in dienst. Het loopt zo 
goed dat men inmiddels zelfs ruimte tekort 
komt. Wij waren onder de indruk van hoe 
snel dit bedrijf is gegroeid en ook tijdens 
de Corona-periode zichzelf zonder moeite 
staande heeft weten te houden. Wij zijn 
trots op ondernemers zoals Anja en Fred en 
wensen hen veel succes toe bij de uitoefening 
van hun bedrijf!

VIER JUBILARISSEN IN HET 
ZONNETJE GEZET

Ook in coronatijd gaat alles, zo goed en zo 
kwaad als het kan door. Maar ook dan kom 
je er achter dat dingen soms ineens toch net 
niet gaan zoals je je die had voorgesteld. 

Bij de Zonnebloem, afdeling RenScherWoude, 
had men namelijk tijdens de Kerstviering vier 
jubilarissen in het zonnetje willen zetten. De 
vier dames, die allemaal vrijwilliger bij de 
Zonnebloem zijn hadden zich namelijk al 
10 jaar voor de Zonnebloem ingezet. Zoiets 
moet gevierd worden, maar dat was dit jaar 
dus helaas niet mogelijk en dus werd er naar 
een andere oplossing gezocht. 

De vier dames die in het zonnetje gezet 
werden waren voorzitter Dicky Vernig 
(die deze taak vanwege corona) aan een 
bestuurslid moest overlaten, Lia Irisman, 
Coby van Lambalgen en Hedie Niemeijer. Zij 
werden allemaal verrast met bloemen en een 
insigne.

Op deze manier heeft de Zonnebloem dit 
jubileum toch een wat feestelijk tintje kunnen 
geven.

Maar ook alle Zonnebloemgasten werden 
niet vergeten bij het werd een leuk kersttasje 
bezorgt omdat de geplande Kerstmiddag 
geen doorgang kon vinden. 

Op deze manier heeft men toch aandacht 
geschonken aan de gasten en de reacties van 
hen waren hartverwarmend! De geste werd 
door de dames heel erg gewaardeerd.

NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

NIEUWJAARSWENS
SWO-SR wenst u een voorspoedig en gezond 
2022.

Wij kijken ernaar uit om ook in dit nieuwe jaar, 
samen met onze vrijwilligers, activiteiten te 
organiseren, voor u klaar te staan met advies 
of ondersteuning én om u te ontmoeten. Wij 
hopen dat dat snel weer kan!

SWO-ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOPGEZET
Vanwege de lockdown kunnen onze 
(fysieke) activiteiten de komende tijd helaas 
niet plaatsvinden. Houd onze website  
(www.swo-sr.nl) in de gaten voor de meest 
actuele informatie.

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

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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SMAAKIDEE TIMMERT AAN DE WEG

De corona crisis maakt dat ondernemers 
vindingrijk worden, zoeken naar andere 
mogelijkheden om toch inkomsten te 
verwerven. Bij restaurants zag de komst 
van Foodtrucks van waaruit men dan toch 
nog bepaalde producten aan bezoekers/
passanten kan leveren. Daar zag je 
trouwens ook de komst van het online 
bestellen van maaltijden en het vervolgens 
afhalen er van.
Ook bij Smaakidee zocht men naar nieuwe 
mogelijkheden en periodes waarop niets 
tot heel weinig mogelijk was werden benut 
om nieuwe te realiseren. Harold Engelen 
van Smaakidee kwam op het idee om een 
deel van de zaak nuttiger in te richten en 
dus bouwde hij een kastenwand en op 
andere plekken schappen om daarop zijn 
nieuwe producten te etaleren en bij de 
klant onder de aandacht te brengen.

Want ja dineren in het restaurant, aan 
de rand van Allurepark De Lucht aan de 
Barneveldsestraat 49 is er helaas niet bij. 
Velen kennen Smaakidee van de maaltijden 
van Samen Gezellig in “Het Trefpunt” in de 
bibliotheek, maar ook dat is verleden tijd. 
Harold en Lisette Engelen hebben nu ook 
hun bedrijfsvoering flink uitgebreid want 
in hun gezellig ingerichte winkel tref je 
bijvoorbeeld een keur aan zelfgemaakte 
soorten jam, maar ook frisdrank, leuke 
producten uit deze streek, wijnen maar 
ook heerlijke bonbons, chocolaatjes, zelf 
gemaakt banket, heerlijke koekjes en nog 
veel meer.

Van de zomer was Harold al gestart met 
het bakken van brood en gezien de reacties 
bleek ook dat een gat in de markt en ziet hij 

dat er een steeds groter wordende groep 
klanten is. Geïnteresseerd geraakt, probeer 
het ook eens. 

Harold: “Gezien de belangstelling is er een 
groeiend assortiment wat naast brood 
kan men bij Smaakidee ook terecht voor 
smaakvol gebak”. 

Lisette wijst er op dat er naast vers 
gebakken brood en patisserie en dranken 
met bij Smaakidee ook terecht kan voor 
leuke cadeauverpakking van bonbons, wijn 
etc. 
Vraag je Harold hoe dit dan in z’n werk 
gaat dan is zijn reactie: “Kijk, men kan de 
bestelling gemakkelijk doorgeven via www.
smaakidee.nl/bakkerij. Je kan aangeven of 
je de bestelling komt halen of dat je liever 
hebt dat die bezorgd wordt”.

Ook voor de jaarwisseling wist Harold en zijn 
mensen weer heel wat klanten te trekken 
dankzij zijn heerlijke oliebollen, Berliner 
bollen, appelbeignets, ananasbeignets, 
kaneelsterren en andere lekkernijen. En 
ja op Oudejaarsdag had hij zelfs gezorgd 
voor een goed functionerende drive thru. 
Op andere dagen kunt u uw bestelling in de 
winkel afhalen.

Is alles straks weer “normaal”, wilt u een 
feestje vieren, dan kunt u ook bij Harold en 
Lisette terecht want in de fraaie Gasterij is 
de beschikking over een drietal zalen. Elke 
zaak heeft z’n eigen uitstraling en grootte.
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Renswoude
VRIJWILLIGERS STICHTING WELZIJN 
EN ONDERSTEUNING ONTVINGEN EEN 
KERSTATTENTIE

Bij de afdeling Scherpenzeel/Renswoude 
van de Stichting Welzijn en Ondersteuning 
kan men vaak terugvallen op heel wat 
vrijwilligers. Die zetten zich op tal van 
manieren inzetten in voor senioren. Er zijn 
tal van voorbeelden te geven zoals samen 
wandelen, fietsen, zwemmen of via het 
sjoelen, kaarten, koersbal, bowlen of het 
Digicafé, het Taalcafé, De Cultuurkring, de 
Buurtkamer het Samen Soepen of Samen 
gezellig om maar een aantal van al die 
activiteiten te noemen.

Overal zijn vrijwilligers actief, de één om voor 
iemand boodschappen te doen, een ritje 
te maken naar bijvoorbeeld de huisarts of 
het ziekenhuis en weer een ander om even 
gezellig een praatje maken, te informeren 
hoe het met iemand gaat of om te horen om 
men nog iets op de één of andere manier 
betekenen kan.

SWO Scherpenzeel/Renswoude kan zich 
gelukkig prijzen dat men in beide gemeenten 
kan terugvallen op al die vrijwilligers die het 
zeker in deze periode met Covid-19 het er 
niet bepaald gemakkelijker op hebben, niet 
zo kunnen functioneren zoals men zo graag 
gewild had. Het bestuur van SWO organiseert 
ieder jaar, in de december maand, een 
bijeenkomst voor die vrijwilligers. Om die 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en 
om hen, als blijk van waardering voor die 
inzet, een kerstattentie aan te bieden. 

Maar de Covid maatregelen noodzaakten 
het bestuur van SWO ook dit keer om er een 
bescheiden jaarafsluiting van te maken. In 
de bibliotheek in Renswoude kon men een 

kerstattentie in ontvangst nemen. Ook daar  
volgens de regels. De vrijwilligers van SWO 
in Scherpenzeelse hadden dat al eerder 
gedaan. 

Dus dit jaar niet even rustig met deze en 
gene een kopje koffie drinken, even napraten 
misschien al vooruitkijken naar volgend jaar. 
Daar waar mogelijk zet men zich in voor hen 
die de ondersteuning zo nodig hebben. 

COLLECTE HERSENSTICHTING
 
GELD HELPT, HELPT U MEE?
Van maandag 31 januari t/m vrijdag 4 februari 
vindt de collecte voor de Hersenstichting 
weer plaats.
 
Er zijn inmiddels ruim 4 miljoen mensen 
met een hersenaandoening, zoals beroerte, 
hersenletsel, autisme, dementie, alzheimer, 
Hersentumor of letsel, de ziekte van 
Parkinson. Één op de vier mensen krijgt ooit 
in zijn leven met een hersenaandoening te 
maken.
 
2 uurtjes collecteren voor jou, dat is een kleine 
moeite, maar heeft met vele collectanten een 
groot effect. Deze opbrengst is hard nodig, 
voor hulp, voorlichting en wetenschappelijke 
onderzoeken.

Dus vragen wij jou: word collectant, meld je 
aan en loop een straat! Wij hebben nog veel 
collectanten nodig, om alle straten van ons 
mooie dorp, te lopen.
Laten we de collecte tot een groot succes 
maken, waar wij Renswoudenaren trots op 
kunnen zijn.
 
Coördinatoren:
Brigitte Houthuijzen 06-27515595 en Sjanie 
Zuiderwijk.
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

RENSWOUDE VR1 -  VALLEIVOGELS VR1
ZATERDAG 15 JANUARI  2022 -  12.00 UUR

VALLEIVOGELS -  RENSWOUDE
ZATERDAG 22 JANUARI  2022 -  14.30 UUR

RENSWOUDE -  VEENSCHE BOYS
ZATERDAG 29 JANUARI  2022 14.30 UUR

HUMOR OP STRAAT!

Op de markt hangt altijd een gezellige, gemoedelijke sfeer. De marktkooplui zelf zijn beslist 
niet verstoken van een fikse dosis humor. Naar hun klanten reageren ze vaak ad rem en 
onderling steken ze ook graag de draak met elkaar. 
Zo hoorde ik een keer bij een graad of vijf onder nul de groenteboer naar de kippenboer 
naast hem roepen: “Ha, jij weet toch wel dat je diepvries in plaats van vers verkoopt, 
vandaag!”  Het leverde hem een scheve grijns op. 

Onze kids vonden het altijd een feestje om met een van ons naar de markt te gaan. Bij 
bakker, bloemenkraam, en kaasboer scoorden ze achtereenvolgens een vers kapje of 
speculaasje, een rolletje snoepjes en een plakje kaas; gingen ze met pappa mee, dan volgde 
ook nog een stukje kibbeling bij de visboer. Het ging aardig lijken op het verhaal van Rupsje 
Nooitgenoeg!

Eenmaal thuis vertelden ze triomfantelijk wat de oogst was van hun bezoek aan de markt. 
Wie thuisgebleven was, besloot ter plekke de volgende keer toch maar mee te gaan. 
Toen onze oudste dochter eens in de supermarkt de vraag kreeg “Wil jij een stukje worst?” 
merkte ze laconiek op  “Ik heb nog drie broertjes thuis!”  Lachend sneed de man achter de 
vleeswaren prompt een paar extra plakjes af die ze trots mee naar huis nam.

Keurig opgevoede kinderen mogen natuurlijk nergens om vragen, maar hun verlangende 
blik richting appels of bananen kan ook de groenteboer beslist niet weerstaan. Vergeet hij 
het onverhoopt, dan valt het hem zéker op hoe het kind stug blijft staan, terwijl pappa of 
mamma al half wegloopt. “O, jij wil vast nog een appeltje!”, klinkt het verlossende woord 
opeens. Gelukkig, precies lang genoeg geteut!

Laatst stond ik in de rij bij de kaasboer. Vóór mij was een jonge moeder aan de beurt, met 
een klein meisje. “Wil jij een plakje kaas?” vroeg de kaasboer vriendelijk, waarop ze hevig ‘ja’ 
knikte en het aanpakte. Helaas …….. de kaas glipte door haar vingers en viel op de grond. 
“Laat maar liggen, joh!”, zei haar moeder die zich vervolgens naar de kaasboer keerde om af 
te rekenen. Verbouwereerd staarde de peuter naar de grond, aarzelde twee tellen en bukte 
zich vastbesloten  om de kaas van de stenen af te pulken.  Voordat mamma het goed en wel 
in de gaten had, stopte ze de traktatie in haar mond met een voldane grijns op haar snoet. 

Renswoude Schoon? Zelfs op het plein kun je van de vloer eten. 
Uitstekend voor je immuunsysteem!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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NIEUWS VAN DORPSBELANG RENSWOUDE

DE FRACTIE VAN DORPSBELANG RENSWOUDE WENST 
U EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2022 TOE. 

WEBSITE AANGEPAST – PARTIJPROGRAMMA 
Op 14-16 maart worden er gemeente-
raadsverkiezingen gehouden. In verband 
hiermee heeft Dorpsbelang Renswoude haar 
website geheel aangepast. De fractie heeft de 
afgelopen periode een nieuw partijprogramma 
geschreven voor de periode 2022-2026. 
Dit partijprogramma kunt u vinden op onze 
website www.dorpsbelangrenswoude.nl. Kijk 
daar eens rond! 

KANDIDATEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
Eind 2021 werd bekend dat Kees Eskes de nieuwe 
lijsttrekker wordt van Dorpsbelang Renswoude 
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 
op 16 maart 2022. Kees heeft vanaf 2014 
meegedraaid in de fractie van Dorpsbelang en 
is vanaf 2018 raadslid. Kees: “Als lijsttrekker 
ga ik graag de uitdaging aan om het stokje 
over te nemen van Jan Stutvoet, die 20 
jaar raadslid is geweest voor Dorpsbelang”. 
Inmiddels zijn ook de volgende plaatsen van 
de kandidatenlijst van Dorpsbelang bekend. 
Op de tweede plaats staat Jos Dirven. Jos is 
jarenlang huisarts in Renswoude geweest en 
wil ook na zijn loopbaan graag zijn steentje 
bijdragen aan de samenleving in Renswoude. 
Jos is nieuwkomer in de fractie evenals Kirsten 
Daalmeijer, die op plaats 3 staat. Kirsten is 30 
jaar jong, woont 5 jaar in Renswoude en werkt 
als manager in een ziekenhuis. Kirsten: “Ik 
ben altijd geïnteresseerd geweest in de lokale 
politiek, al sinds mijn studententijd, waarin 
ik o.a. bestuurskunde heb gestudeerd”.  Op 
plaats 4 staat Peter Robbertsen. Peter is 
accountmanager bij een interieurinrichter; 
hij draait al 4 jaar mee in de fractie van 
Dorpsbelang en in commissievergaderingen. 

Dat geldt ook voor Gerwin van Ginkel, die op 
plaats 5 staat. Gerwin is ook dertiger en runt, 
naast zijn baan als technisch specialist voor een 
grote agrarische organisatie, samen met zijn 
ouders een biologische boerderij. Daarnaast 
heeft hij nog tijd voor zijn hobby: bijen houden. 
Zowel Peter als Gerwin hebben hun roots in het 
buitengebied van Renswoude en hebben kennis 
van het buitengebied en de agrarische sector. 
De huidige fractievoorzitter van Dorpsbelang 
Renswoude, Jan Stutvoet, staat op plaats 6 
van de kandidatenlijst. Jan heeft 20 jaar deel 
uitgemaakt van de Renswoudse gemeenteraad, 
waarvan 19 jaar als fractievoorzitter. Na 20 jaar 
vindt Jan het tijd om een stapje terug te doen. 
Dorpsbelang is Jan veel dank verschuldigd 
voor alles wat hij in de afgelopen 20 jaar voor 
de partij, de fractie en de raad heeft betekend. 
Gelukkig blijft Jan wel actief in de fractie en kan 
hij zijn enorme ervaring blijven delen met ons. 
Over een paar weken maken we bekend, wie 
de overige plaatsen op onze kandidatenlijst 
bezetten. De fractie van Dorpsbelang bestaat uit 
een mooie mix van ervaring en nieuwe mensen. 
Daarnaast bestaat de fractie uit mensen van 
uiteenlopende leeftijden en achtergronden. 
Als fractie zien wij de toekomst dan ook met 
vertrouwen tegemoet. 

ANJERPERKJE
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft 
Dorpsbelang Renswoude het college verzocht 
om een Wit Anjerperkje aan te leggen. Dit perkje 
is een waardering om onze veteranen te eren en 
te waarderen. Dit perkje bloeit dan in de dagen 
en weken voorafgaand aan de Nederlandse 
Veteranendag, welke jaarlijks op de laatste 
zaterdag van juni plaatsvindt. Veel gemeenten 
hebben al een Anjerperkje en wij zouden graag 
zien dat Renswoude zich daarbij aansluit. 
Dorpsbelang vindt een perkje bij het monument 
op de rotonde een mooie locatie, maar laat de 
keuze aan het college over. 
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VAN EN IN DE BIEB! 

Gelukkig is de bibliotheek nog steeds open, 
tijdens de gebruikelijke openingsuren, 
dus ook op woensdagavond tot 20.00 u. 
wel verwachten wij dat u een mondkapje 
opdoet en een mandje gebruikt.  Verder 
houdt de bibliotheek zich aan alle overige 
Corona-maatregelen.   

Hulp nodig? 
Wij helpen zo goed mogelijk iedereen die 
het niet lukt bij het maken van een (online) 
afspraak voor een boosterprik, en hebben 
formulieren om een Coronatoegangsbewijs 
op papier aan te vragen.   
Ook als u een tablet hebt en graag ebooks 
wilt downloaden en dat lukt niet, kom even 
langs dan kijken we of wij u op weg kunnen 
helpen.  

VERRASSINGSPAKKET
Het is nog steeds mogelijk een zg. 
Verrassingspakket te bestellen als u 
bibliotheek-lid bent. Speciaal hiervoor 
stellen medewerkers van de Bibliotheek 
Z-O-U-T 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, waar u een formulier 
kunt invullen: www.bibliotheekzout.nl/
over-ons1/klantenservice/de-afhaalbieb-
Renswoude.html of zoek op google op zout 
verrassingspakketten

GRATIS LID
Wist u dat kinderen gratis lid zijn tot 18 
jaar?
 
In het kader van de 'Zoute Inval': zou er op 
woensdagochtend 19 januari een lezing 

zijn over  de huidige tentoonstelling met 
bijzondere textiele werkvormen door 
Nelleke Wentzel uit Scherpenzeel. Deze is 
echter geannuleerd i.v.m. de huidige RIVM 
voorschriften. Over deze tentoonstelling en 
over de schilderijen van mevr. Kodde in de 
volgende Heraut meer. 
 
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE  
Deze worden weer door de bibliotheek 
georganiseerd zodra dat kan. 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 e 
pp.   Een datum in februari is nog niet 
bekend, mailt u ons hierover. 
 
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. Nieuwe 
puzzels, ook voor kinderen, zijn van harte 
welkom, graag in goede staat. 
 
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!

OPROEP: HEEFT IEMAND NOG EEN LEEG ALBUM VOOR 
DE PLAATJES VAN DE CO-OP VOOR DE BIBLIOTHEEK? 
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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 

 

 

 

 

  

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

ACTIE KERKBALANS 2022

Op 15 januari start de Actie Kerkbalans 
2022. In die week zullen een groot aantal 
vrijwilligers de enveloppen bij de kerkleden 
langsbrengen, welke zij een week later weer 
bij u zullen ophalen.
Voor de campagne van 2022 luidt het thema 
"Geef vandaag voor de kerk van morgen".
Maar waarvoor geeft u eigenlijk? Kerkbalans 
is een belangrijke inkomstenbron voor onze
kerken. De opbrengsten hiervan worden 
gebruikt voor predikant kosten, onderhoud
gebouwen, het bezoeken van ouderen en 
zieken, pastorale projecten, de organisatie 
van jeugdactiviteiten en nog veel meer. 
Op deze manier kunnen onze kerken in 
Renswoude van waarde blijven, voor u en 
voor anderen. Geef om je kerk doe dan mee. 
Samen kunnen we van betekenis zijn en 
blijven voor de mensen om ons heen. 
Meer hierover kunt u lezen op de websites:   
www.pkngereformeerdekerkrenswoude- 
ederveen.nl of www.hervormdrenswoude.
nl. We roepen onze leden op om te geven 
aan de kerk. Van harte bij u aanbevolen 
door de colleges van kerkrentmeesters van 
de Gereformeerde Kerk en de Hervormde 
Gemeente Renswoude.

EEN HUIS VAN HERGEBRUIKTE 
MATERIALEN? DE CHRISTENUNIE 
GING OP ONDERZOEK UIT!

Naar aanleiding van een artikel dat stond in 
de Scherpenzeelse Krant over de bouw van 
een circulaire stro-woning in Renswoude, 
kwam er een uitnodiging om deze duurzame 
woning te gaan bekijken. 
Soms is een uitnodiging zo interessant dat 
je hem niet kan weigeren, daarom gingen 
Sander van ‘t Foort en Tijs van Roekel nog 
voor de lockdown op bezoek bij de familie 

Van Veldhuisen. De familie Van Veldhuisen 
vertelde met trots over het project waar zij nu 
ruim 1,5 jaar mee bezig zijn: het bouwen van 
een volledig duurzame woning. Zij hebben 
ons verteld over hoe het huis gebouwd is en 
welke materialen hiervoor gebruikt zijn. Zo 
hebben we geleerd dat vrijwel alle materialen 
hergebruikt zijn uit eerdere bouwprojecten, 
denk bijvoorbeeld aan de steunbalken. Een 
ander voorbeeld is het gebruik van stro als 
isolatie. Een volledig duurzaam product 
en ontzettend goed geschikt als natuurlijk 
isolatiemateriaal. 
Na de rondleiding werden wij nog hartelijk 
ontvangen in hun huidige woning voor een 
kopje koffie aan de keukentafel waarbij wij 
uitkeken op het prachtige natuurgebied. We 
zijn trots op inwoners zoals de familie Van 
Veldhuisen die duidelijk verantwoordelijkheid 
neemt voor een duurzame maatschappij. Wij 
wensen hun nog veel geluk met de bouw van 
deze duurzame woning!

INGEZONDEN BRIEF

Beste mensen,

Ik wil de mensen die me bijstaan heel hartelijk 
bedanken. Nu ik niet meer zo goed kan.  Daar 
ben ik heel blij mee. Ik wil nog wel de winkel 
open houden. Zolang dat nog gaat. Maar de 
kleding voor de stomerij doe ik niet meer. Ik 
zou het nog graag willen maar dat gaat niet 
meer.
 
Maar ik heb hier nog van 10 mensen 
stoomgoed hangen. Ik wil graag dat jullie het 
ophalen. Dat graag op donderdagmiddag 20 
januari  tussen 15 en 17.30 uur. Dan heb ik 
iemand die me daar bij helpt.
 
Hartelijke groeten,
Hennie van Voorst

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

Voor het boek 700 Renswoude heb ik  veel plaatjes 
over. Vraag mij maar wat u nodig heeft. 
Evt. Plaatjes over of het boek incompleet, is nodig 
om door te geven. 
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 Renswoude
Tel. 0318-618244

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

Bza, jonge dame, 18 jaar. Voor de tijden in overleg, 
kunt u mij  gewoon een berichtje sturen/appen. 
0610844593.

KRINGLOOP RENSWOUDE, MOLENSTRAAT 17A
Nu we in deze periode van lockdown gesloten 
zijn is het wel mogelijk om op afspraak goederen 
af te leveren. Hiervoor kunt u 
contact opnemen via tel: 06-
38609284 of een mail sturen naar: 
kringlooprenswoude@gmail.com 

Maandag 27 december is in de vroege morgen mijn 
kat verdwenen. Ze woont op Van Reedeweg 73. Ze 
heeft een donkerbruine kop, idem poten en staart. 
Het lijfje is beige. Ze is gechipt. Ik ben erg gehecht 
aan het beestje en ik hoop dat ze gevonden wordt.
Contact 06 37280103 of san@ichthuscollege.nl 

In onze voortuin aangetroffen tussen de struiken: 
een step, merk hudora Van Reedeweg
06-53225951

Bied zich aan: jongen van 16 jaar om s 'morgens 
te melken of te voeren.  Doet mbo-opleiding 
melkveehouderij niveau 4. Heb ervaring met koeien 
en geiten melken. 06-83981795

 
 
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



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 januari t/m 16 januari 2022. Week 02.

1.- 2.39

 3.29

 Alle Vivera 
vleesvervangers 

per pak

1.- 1.35

 1.99

 Melkunie vla 
 pak 1000 ml 

 Coop 
voordeelverpakking 

vleeswaren 
 2 pakjes à 200 gram 

 m.u.v. gekookte Gelderse 
 combineren mogelijk 

5.- 5.30

7.98

2 STUKS2

1.- 1.48

 2.29

 Chocomel   
 pak 1000 ml 

2 STUKS

 Alle Sum & Sam 
 m.u.v. kokosolie en wokolie 

 combineren mogelijk 

1.- 1.08

 3.60

ALTIJD

5.- 5.67

 10.50
 Coop borrelhapjes 
of buitenlandse kazen 
 combineren mogelijk 

T E HERKENNEN AAN DE

RODE ACTIESTICKER 

3 STUKS

2.- 3.09

 4.85

 Iglo oven range
of vissticks
 doos 2-10 stuks of

 225/360 gram 

 3
 4

 Coop roomboter 
appeltaart 

 per stuk 

3.- 4.39

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


