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Bereikbaarheid gemeente 
 
Burgerzaken:  
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op 
afspraak. Het maken van een afspraak kunt u 
bij voorkeur via onze website doen of 
telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur via 
0318-578 150. 
Kom niet naar het gemeentehuis als u geen 
afspraak hebt gemaakt. Hoewel er 
medewerkers aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken. Wij vragen uw 
begrip hiervoor.  
Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via 
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. We 
vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis 
hoeft te komen.  
 
Dorpsteam  
Het Dorpsteam is telefonisch of per mail bereikbaar via 0318-578 150/ 
dorpsteam@renswoude.nl. De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk 
teruggebeld. (zie bericht verderop voor meer informatie over het Dorpsteam) 
 
Woningbedrijf  
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige 
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: 
www.renswoude.nl/reparatie Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact 
opnemen via huur@renswoude.nl.  
 
Storingsdienst gemeente 
Bij zeer dringende problemen op het gebied van de openbare ruimte is de storingsdienst van 
de gemeente buiten kantooruren te bereiken via 06-511 481 02.  
 
Vergaderen  
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie worden weer fysiek gehouden. 
U kunt deze ook online volgen via onze website, zowel in beeld als geluid. Kijk hiervoor op 
renswoude.nl/vergaderen. 
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht in de raad, dan kunt u zich vóór de vergadering 
telefonisch melden bij de griffie via het algemene nummer 0318-578 150. Dit geldt ook voor 
commissievergaderingen, waarin u over een specifiek onderwerp kunt meepraten. 

Collectevergunningen 
03-04 t/m 09-04 Fonds Gehandicaptensport 
10-04 t/m 16-04 Hartstichting 
17-04 t/m 23-04 Nat. Fonds Kinderhulp 

Evenementen 
07-06 t/m 10-06 50e Avondvierdaagse 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl 
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Veel gaat goed 
De mooiste en meest effectieve combinatie in een 
gemeente is te zien als de kracht van inwoners, bedrijven, 
kerken en overheid gebundeld wordt. In de afgelopen 
weken zien we Renswoude op z’n best! Mensen stellen tijd 
en spullen beschikbaar en met elkaar proberen we onze 
gasten goed op te vangen.  
Er is een prachtig netwerk van vrijwilligersgroepen dat 
talenten inzet op allerlei gebied. Als gemeente proberen we 
te ondersteunen en regisseren waar we kunnen. ‘Visite en 
vis blijven 3 dagen fris’ en daarom is het prettig dat er 
afzonderlijke ruimtes zijn bij particulieren en bij bedrijven 
die tijdelijk geschikt zijn gemaakt als woonruimte voor Oekraïners. Dichtbij en toch op 
voldoende afstand van ons eigen gezinsleven.  
 
Inmiddels zien we dat onze gasten hun weg een beetje vinden en zijn we op zoek naar 
werk of andere dagbestedingen voor hen en hun kinderen. We staan voor een totaal 
nieuwe ervaring en proberen de goede dingen te doen. Ook als we geen zekerheid 
hebben over de financiële tegemoetkoming door het Rijk. Het is best lastig om dan de 
juiste beslissingen te nemen. Daarom ben ik extra blij met de genereuze houding van 
onze ondernemers! Het is fijn om de machteloosheid van het toezien dat er in Europa 
een oorlog woedt, om te kunnen zetten in actie.  
Toch zou ik willen waarschuwen voor een overdaad aan aandacht en giften. Het klinkt 
misschien wat zuinig maar ik ben er van overtuigd dat we gedoseerde acties en 
aandacht veel langer volhouden. En dat zal ook wel moeten want dit kan nog een hele 
tijd duren.  
 
Veel gaat goed en waar het minder goed gaat proberen we ons te verbeteren. De 
mensen uit Oekraïne kunnen én willen we opvangen. Draagvlak is er voldoende. Ik 
hoop dat dat draagvlak niet afbrokkelt. Die kans bestaat natuurlijk wel, bijvoorbeeld als 
er misbruik gemaakt wordt van onze inzet en gastvrijheid. Helaas komt dat in een 
enkel geval ook voor. En dan is het pas echt ingewikkeld. Gelukkig gaat het meeste 
goed. Hier zijn geen lange en oeverloze vergaderingen voor nodig. En dat is te danken 
aan u als inwoners van dit prachtige dorp. We zetten onze schouders eronder en doen 
dit met ons allen! 
 
 
Hartelijke groet,  
Petra Doornenbal, burgemeester 
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Camerabeelden bij misdrijven 
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen 
van inbraken, overvallen en andere misdrijven. Heeft 
u een of meerdere camera’s bij of aan uw woning of 
bedrijfspand hangen? Laat het dan weten. Hoe beter 
de politie in kaart heeft waar er in uw buurt camera’s 
hangen, des te sneller zij kan werken aan het 
oplossen van eventuele misdrijven.  
Wanneer er onverhoopt bij u wordt ingebroken, kijkt 
de politie in de databank wie er in de naaste 

omgeving een camera 
heeft hangen. Zo kunnen 
de beelden snel worden opgehaald om te kijken of de 
dader er wellicht op staat. De politie kijkt dus niet live mee 
met uw camera’s, maar inventariseert enkel waar ze 
hangen. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen 
bezit, maar helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken. 
U kunt uw camera (’s) aanmelden via www.politie.nl/cib, 
via bijgaande QR-code of via de wijkagent. Alvast bedankt 
voor de samenwerking! 

 
Jong en oud in actie voor Oekraïne  
Iris Kap (10 jaar) uit Renswoude zag op Tik-Tok hoe andere 
kinderen cup-cakes maakten om deze vervolgens te verkopen 
om zo Oekraïense vluchtelingen te helpen. Dat leek haar ook 
een goed idee en ze ging aan de slag. Het werd een groot 
succes! Iris heeft in het totaal  €103,50 euro opgehaald met 
de verkoop. Haar oma was zo trots dat deze er nog eens 
€20,00 bij heeft gedaan.  
Toen Iris het geld ging brengen is haar voorgesteld om van de 
opbrengst taalboeken Nederlands voor Oekraïners te kopen. 
Dat leek Iris een goed idee. Afgelopen maandag heeft Iris de 
boeken aan burgemeester Doornenbal gegeven. Die was er 
erg blij mee en heeft haar bedankt namens het team 
‘Renswoude voor Oekraïne’. 
 
De burgemeester is er trots op dat veel mensen, jong en oud, en ieder op zijn of haar 
eigen manier, hulp bieden bij de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.  
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Uitreiking Koninklijke Onderscheiding tijdens afscheid gemeenteraad in oude 
samenstelling 
Op dinsdag 29 maart vond er een speciale openbare vergadering plaats in ’t Podium in 
Renswoude. Er werd afscheid genomen van de raad in oude samenstelling, voordat de 
nieuwe samenstelling op woensdag 30 maart werd geïnstalleerd. 
Voordat er tot afscheid nemen werd overgegaan, werd er door voorzitter burgemeester 
Doornenbal een commissie van Onderzoek Geloofsbrieven samengesteld. Deze 
commissie, bestaande uit de vertrekkende raadsleden Bert Hoek (VVD), Jan Stutvoet 
(Dorpsbelang Renswoude) en Tijs van Roekel (ChristenUnie) gaf unaniem een positief 

advies over de voorgedragen 
raadsleden. 

Raadslid Jan Stutvoet 
(Dorpsbelang Renswoude), een 
bevlogen raadslid die 20 jaar 
zitting in de raad heeft gehad en 
zich jarenlang voor Renswoude 
heeft ingezet, ontving 
dinsdagavond een Koninklijke 
Onderscheiding uit handen van 
burgemeester Doornenbal. 

‘Het is voor mij als voorzitter van 
de raad fijn om te werken met raadsleden die veerkracht aan de dag leggen. Er zijn ook 
pittige momenten geweest de afgelopen vier jaar: De keuze voor de verbouw van het 
gemeentehuis, de kosten die daarbij horen. De keuzes die de raad maakte in het RES 
proces en vervolgens de beslissing van de wethouder om te vertrekken. De discussie 
over de Regenboogvlag, ook niet zo eenvoudig. Maar het waren toch allemaal zaken 
die in de raad werden besproken. En die gesprekken verliepen respectvol. De 
opvattingen verschilden, maar toch heeft dit niet geleid tot grote nasleep, narigheid en 
narrigheid. Ik ben daar blij mee. Sterker nog: ik ben daar trots op! In de gemeenteraad 
van Renswoude kunnen we er verschillend over denken, en toch een goede 
verstandhouding bewaren’, aldus burgemeester Doornenbal. 

Naast Jan Stutvoet was er ook speciale aandacht voor de raadsleden Tijs van Roekel 
(ChristenUnie), Jos Verdam (ChristenUnie), Jan Pronk (ChristenUnie) en Bert Hoek 
(VVD) die ook afscheid namen.  
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Gemeentehuis/gemeentewerf gesloten  
In verband met Goede Vrijdag en Pasen zijn het gemeentehuis en de werf op 15 en 18 
april a.s. gesloten.  

 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Beukenlaan 2: bouwen carport (ingediend 17 maart 2022); 
• Utrechtseweg 42: bouwen nieuwbouwwoning (ingediend 22 maart 2022); 
• Beekweide 43: plaatsen caravan (ingediend 25 maart 2022); 
• Van Hamallaan 19: plaatsen dakkapel (ingediend 28 maart 2022). 

Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Utrechtseweg 3c: plaatsen tijdelijke woonunit (verzonden 24 maart 2022); 
• Duyst van Voorhoutweg 10: bouwen erker (verzonden 24 maart 2022). 
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
Ingekomen aanvragen/ meldingen vergunningen APV en bijzondere wetten en 
Alcoholwet 
• Rectificatie: Collectevergunning (doorlopend) – huis-aan-huis collecte Maag Lever 

Darm Stichting d.d. 20 t/m 25 juni 2022 (ingediend 14 maart 2022);  
• Melding evenement – open dag / demodag Stihl d.d. 2 april 2022, Munnikenweg 

155 (ingediend 15 maart 2022); 
• Evenementenvergunning – beeldenroute d.d. 14 mei t/m 16 oktober 2022 

(ingediend 18 maart 2022); 
• Collectevergunning (doorlopend) – huis-aan-huis collecte Diabetes Fonds d.d. 31 

oktober t/m 5 november 2022 (ingediend 21 maart 2022); 
• Aankondigingsborden – campagne ‘Kies je Kans Regio Food Valley’ d.d. 14 t/m 20 

april 2022 (ingediend 23 maart 2022); 
• Evenementenvergunning – jubileumweek 75-jarig bestaan Voetbalvereniging 

Renswoude d.d. 23 t/m 28 mei 2022, De Hokhorst 5 (ingediend 29 maart 2022). 
 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Ontheffing verkeersregels – opnames van de gemeente d.d. eind maart t/m medio 

mei 2022 (verzonden 29 maart 2022); 
• Ventvergunning – verkopen stroopwafels d.d. 14 t/m 29 april 2022 (verzonden 30 

maart 2022). 
Voor meer informatie: mw. S. Tsang via 0318 - 578 150 of s.tsang@renswoude.nl 
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Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en 
meer informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

Automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de e-
mailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

 
Aanvullende informatie over Dorpsteam Renswoude 
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het 
gebied van: 
 
- huishoudelijke ondersteuning    - relatie of echtscheiding 
- zelfstandig blijven wonen    - rouw en verlies   
- dagbesteding     - opvoeden en opgroeien 
- vervoer (in de regio)    - ontwikkel- en/of gedragsproblemen 
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel) - huiselijk geweld, verwaarlozing 
 
Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud. 
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578 150 
of via dorpsteam@renswoude.nl 
 
Inloopuren: 
Elke maandag in de even weken (van 10:00-11:00 uur) in de Bibliotheek 
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11:00-12:00 uur) in het ELGC (Eerstelijns 
Gezondheidscentrum) 
Op woensdagen 1x per maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school) 

 
Buitententoonstelling ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ 
Kijk niet weg, praat erover, doorbreek de cirkel en stop het geweld. Ieder jaar zijn in 
Nederland 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld 
of kindermishandeling. Helaas blijft deze problematiek vaak (lang) onzichtbaar. Dat 
komt doordat het geweld zich voornamelijk achter de voordeur afspeelt en slachtoffers 
vaak niet zelf naar buiten treden.  
 
Met de expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ wil de gemeente Renswoude 
huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengen, een extra impuls 
geven aan het voorkomen hiervan en hopen we bij te dragen aan het herkennen en 
melden van signalen van deze vormen van geweld. De opening vindt plaats op dinsdag 
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5 april om 15:00 en de buitenexpositie is tot 26 april te bezoeken op het Dorpsplein in 
Renswoude.  
 
Naast de tentoonstelling, vindt er op maandagochtend 11 april een online webinar van 
Moviera plaats over huiselijk geweld voor vrijwilligers en professionals. Op 
dinsdagavond 19 april volgt in de bibliotheek in Renswoude een lezing door Anita Wix, 
zij kan uit eigen ervaring vertellen over geweld achter de voordeur. U bent van harte 
uitgenodigd om naar de opening, het webinar en/of de lezing te komen. Om het 
webinar te volgen kunt u zich aanmelden bij a.mulder@renswoude.nl. Voor de opening 
of lezing hoeft u zich niet aan te melden. 
 
Voor meer informatie, kunt u de volgende websites bezoeken: 

• Informatie over de campagne, het programma van de gemeente Renswoude, 
hoe het Dorpsteam te bereiken is: www.renswoude.nl/wij-doorbreken 

• Als u zich zorgen maakt over iemand of zelf in een onveilige thuissituatie zit, 
neem contact op met Veilig Thuis: 
www.veiligthuisutrecht.nl/ik_maak_mij_zorgen/ 

• De landelijke website ‘ik vermoed huiselijk geweld’: 
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ 

 
Terugblik op afscheid oude samenstelling en installatie nieuwe samenstelling van 

onze gemeenteraad op 29 en 30 maart 
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Milieubus 2022 
Gemeente Renswoude

  

Donderdagochtend op het 
Dorpsplein van 08:00 tot 12:00 uur 



de  heraut

1110

de  heraut

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 04 april t/m 10 april 2022. Week 14. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

1+1 GRATIS*

 Alle 
Grand’Italia  

  2 stuks 
combineren mogelijk 

 2.90

 1.45
_

_
 8.58

 4.29

  Alle 
g’woon ko�  e

  2 stuks  
 combineren mogelijk 

 2.98

 1.49
_

_
 21.58

 10.79

1+1 GRATIS*

2 STUKS

 Half om half gehakt 
naturel pak 500 gram

Half om half gehaktbal pak 4 stuks

Runderchipolata’s pak 8 stuks

Pangasiusfi let citroen/dille per pak

Kibbeling gebakken 
pak 250 gram , combineren mogelijk 

Pangasiusfi let citroen/dille

 6.72

 9.845.49

2 STUKS

 4.10

 4.38  2.99

 Danio 
romige kwark 

 2 bekers à 450 gram 
 combineren mogelijk 

2

1+1 GRATIS*

  Alle den Eelder 
 literpakken
2 pakken à 1000 ml 

combineren mogelijk 

 2.78

 1.39
_

_
 3.90

 1.95

1+1 GRATIS

 Teisseire siropen
     2 bussen à 600 ml 

 combineren mogelijk 

 6.58  3.29

2 STUKS 

 Coop 
voordeelverpakking 

vleeswaren 
 2 pakjes à 200 gram 

 m.u.v. gekookte Gelderse 
 combineren mogelijk 

2

voordeelverpakking 

 5.30

7.98  5.-

2 STUKS 

 2.00

 2.18  1.79

 Coop witte of
 bruine bollen

 of witte puntjes 
 2 zakken à 6 stuks 

 combineren mogelijk 

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

LEZING AUTISME BIJ MEISJES EN VROUWEN 

Op woensdagavond 6 april is er een lezing in 
De Achthoek in Scherpenzeel. Het thema is: 
“Autisme bij meisjes en vrouwen”. De lezing 
wordt gegeven door Annelies Spek. Zij is 
hoofd van het Autisme Expertise Centrum 
in Eemnes, is klinisch psycholoog en senior 
wetenschappelijk onderzoeker. (meer info 
op www.anneliesspek.nl)

De lezing begint om 19.30 uur en duurt tot 
21.00 uur. Het laatste half uur, van 20.30 tot 
21 uur, is het mogelijk om vragen te stellen. 
Dit kan vanuit de kerk, of vanuit huis (vanuit 
huis kan dat via Whatsapp).

Aanmelden voor een plek in de kerk voor 
deze lezing kan via deze link: https://cjg.
scherpenzeel.nl/is/agenda-6.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Iedereen is van harte 
welkom.

Online meekijken is ook mogelijk, via 
de livestream van De Achthoek op  
www.kerkdienstgemist.nl. 
Let op: TERUGKIJKEN IS NIET MOGELIJK, 
de livestream wordt na afloop verwijderd!!

AFSCHEID VVD RAADSLID BERT HOEK

Op dinsdag 29 maart werd afscheid 
genomen van een vijftal raadsleden in 

muziekgebouw het podium. Vertrekkend 
raadslid Jan Stutvoet ontving een 
koninklijke onderscheiding vanwege 20 jaar 
raadslidmaatschap. 

Ook VVD raadslid Bert Hoek nam afscheid 
om te kunnen genieten van een welverdiend 
pensioen. Burgemeester Petra Doornenbal 
gaf een toespraak en loofde de stijl van Bert: 
“Bert is in mijn ogen het raadslid met 
realiteitszin en oog voor verhoudingen, zowel 
binnen de coalitie als binnen de gehele raad. 
Bert overziet het speelveld en is diplomatiek 
en tegelijkertijd ook heel duidelijk in waar 
hij naartoe wil. Hij heeft steeds zijn rol als 
raadslid ingevuld; volksvertegenwoordiger, 
kaderstellend en controleur. De uitvoering 
overlatend aan het college. Ik houd erg van 
deze stijl, het is respectvol en maakt hem 
in mijn ogen een van de meeste effectieve 
raadsleden.”
Ook binnen de VVD - fractie zullen we de 
professionele inbreng van Bert gaan missen. 
Bert, enorm bedankt voor al je inzet en het 
ga je goed!

VVD Renswoude
Marieke Teunissen, Bart Bisschop, 
Evert Blaauwendraat en Erik Mandersloot

 

 

  

 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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VROLIJK VOORJAARSCONCERT DOOR 
ONS GENOEGEN

Ons Genoegen viert op zaterdag 9 april 
de lente met een vrolijk voorjaarsconcert. 
Tijdens het concert treden het harmonie- en 
het leerlingenorkest van de vereniging op.

Voor de pauze laat het harmonieorkest je 
diverse prachtige nummers horen, zoals 
‘Celebrate’ van Shimizu Daisuke en muziek 
van de musical ‘Les Miserables’ geschreven 
door Warren Barker. Na de pauze treedt 
eerst het leerlingenorkest op. Zij laten dan 
het publiek horen hoe zij na een paar jaar 
les al fantastische muziek kunnen maken. 
Aansluitend speelt het harmonieorkest 
lichte én bekende muziek, zoals hits van de 
rockband Queen, een medley van Michael 
Jackson en het romantische ‘Perfect’ van Ed 
Sheeran. 

AFSCHEID KRIJN
Tijdens het concert wordt ook afscheid 
genomen van klarinetdocent Krijn van 
Delzen. Krijn was 22 jaar lang dirigent van 
het harmonieorkest, maar nam in 2010 al 
afscheid van de dirigentenbok. Wel bleef 
hij tot eind 2021 lesgeven. Tijdens het 
voorjaarsconcert zet de vereniging Krijn 
in het zonnetje en wordt op gepaste wijze 
afscheid van hem genomen.

Het concert wordt gegeven in ’t Podium 
begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 
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.
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RONDLEIDINGEN HISTORISCH 
RENSWOUDE 2022

Na een lange tijd kunnen de diverse 
activiteiten weer van start gaan:

OUDHEIDKAMER     
Locatie: Dorpsstraat 38
Extra open : Koningsdag 27 april van 
13.30-16.00 uur.
Dinsdag: 12 -19 - 26 juli en 2 - 9 - 16 augustus
Laatste zaterdag v.d. maand op:
28 mei - 25 juni - 30 juli - 27 aug. 
24 sept. - 29 okt. - 26 nov.
Kosten: Vrijwillige bijdrage
Tijd: 13.30-16.00 uur. 
 
KOEPELKERK
Locatie: Kerkstraat 3 
Open op: Dinsdag 12 - 19 - 26 juli.
Dinsdag 2 - 9- 16 - augustus, behoudens 
rouw en trouwdiensten.
Kosten: Vrijwillige bijdrage Restauratiefonds.
Tijd: 13.30-16.00 uur. 

IVN WANDELING KASTEELPARK
Locatie: Verzamelen op de parkeerplaats 
bij rotonde (Veenweg).
Dinsdag: 19 juli en 2 augustus.
Rondleiding: Ria v.d.Bor (aanmelden is niet 
nodig)
Vertrek 13.30 uur (duur ongeveer 1,5 uur)

KASTEEL RENSWOUDE 
Locatie: Dorpsstraat 3
Groepsrondleiding : 12 juli en 19 augustus. 
Van te voren aanmelden via 
evandenbrink@bibliotheekzout.nl
of kom langs in de bieb.
Kosten: € 9,- p.p.
Let op! U moet in staat zijn trap te lopen.
Aanvang groepsrondleiding: 14.00 uur.
     

JEZUS LEEFT EN IK MET HEM!

Paaszangdienst Grote Kerk Scherpenzeel 
op maandag 18 april 2022. Aanvang 09.30 
uur. Met gospelkoor Candela o.l.v. Dennis 
de Bruijn.

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

- Knipwerk 
- Kantwerk 
- Cortenstaal 
- Gepersonaliseerde vuurkorven 
- Stalen plinten 

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude 
06-42748438  www.burgtmetaal.nl 

 

 

 

 

  

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

KLAVERJASSEN EN JOKEREN
Bij de SWO is het al jaren mogelijk om 
wekelijks te kaarten op de dinsdagmiddag 
van 13.45 uur tot 16.30 uur in het Grand Café 
van de Breehoek in Scherpenzeel.

Dit seizoen wordt er nog gekaart tot en met 
10 mei. Het nieuwe seizoen start weer op de
tweede dinsdag in september. Er is nog 
plaats voor nieuwe mensen. U bent nu al 
welkom om eens de sfeer te proeven op deze 
gezellige en ontspannen middagen.

Voor meer informatie over o.a. de kosten 
kunt u contact opnemen met de coördinator 
Bert Leppers, tel: 06 2078 2892.

SAMEN OM SCHERPENZEEL
De fietsclub Samen om Scherpenzeel is ook 
weer uit de winterslaap gekomen en gaat 

van start op dinsdag 12 april a.s.
Gedurende de zomermaanden is er op 
iedere 2e dinsdagmiddag van de maand een 
fietstocht van ca. 25 km. met een 
“koffiestop”. Fietsdata 2022 zijn:  12 april, 
10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus en met de 
dagtocht op 13 september.
 
Op de startdatum van 12 april zal de route 
zijn: “Rondom Renswoude”.
 
Deelnemers van het afgelopen seizoen 
krijgen uiteraard nog bericht, maar aan de 
fietstochten kan  iedereen meedoen zonder 
zich van tevoren aan te melden of lid te zijn.
Op de eerste fietsdag van de deelnemers 
wordt door de penningmeester, Henk van 
Ginkel, graag de bijdrage geïnd van slechts  
€ 15,- p.p. voor het hele seizoen.
 
We starten om (precies) 13:30 uur zoals 
voorgaande jaren vanaf De Achthoek aan 
de Molenweg in Scherpenzeel. Iedere 

deelnemer gaat voor eigen rekening en 
risico mee. Bij minder dan 10 fietsers wordt 
ter plekke beslist dat de tocht niet doorgaat. 
(Dit is gelukkig nog niet voorgekomen)
 
We maken er weer een mooie fietszomer van.
 Auke Miedema/Henk van Ginkel

SAMEN SOEPEN
Samen soepen is in Renswoude een succes. 
Daarom is het nu ook in Scherpenzeel 
mogelijk om samen soep (met stokbrood) te 
eten voor slechts €1,-. op de derde woensdag 
van de maand, van 12:00 tot 13:00 uur. 
Start: 20 april; plaats: Grand Café in de 
Breehoek.
Renswoude: start: 12 april en daarna iedere 
tweede dinsdag van de maand, van 12:00 tot 
13:00 uur, in Het Trefpunt. 

Neem een soepkom en lepel mee. Kom 
lekker en gezellig soep eten en ontmoet 
elkaar! 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Iedereen, 
jong en oud, is welkom!

SAMEN ETEN 
Gezellig samen eten! Een nieuwe activiteit 
van SWO die iedere derde donderdag van 
de maand om 17:30 uur (inloop 17:15 uur) 
plaatsvindt in Sporthal De Hokhorst. Welkom 
in april op donderdag 21 april. Kosten:  
€ 10,- exclusief drankjes. Informatie en 
aanmelden: telefonisch bij Nora Koenen, 
tel 06 31 15 90 29, bij de Trefpuntbalie op 
dinsdag 12 april tussen 14:00 tot 15:00 uur, 
of per mail: trefpuntbalie@swo-sr.nl.

ORANJEBINGO OP KONINGSDAG 27 APRIL 2022
In samenwerking met de Oranjevereniging in 
Scherpenzeel organiseert SWO de gezellige 
en spannende Oranjebingo. Alle ouderen uit 

Scherpenzeel en Renswoude zijn welkom.
De toegangsprijs is € 5,- Hiervoor ontvangt 
u een Bingokaart, een lot voor de verloting 
en twee consumptiebonnen. We starten om 
10.00 uur en rond 12.00 uur is de sluiting. 
Er worden drie bingorondes gespeeld en 
aansluitend vindt de verloting plaats.

Heeft u zin in een gezellige ochtend? Kom 
dan op Koningsdag (27 april) om 10.00 uur 
naar Boschzicht. Wij verwelkomen u graag.

Namens de Oranjevereniging Scherpenzeel 
en de ontspanningscommissie van SWO
Scherpenzeel - Renswoude

SAMEN GEZELLIG
Samen gezellig is heerlijk eten en elkaar 
ontmoeten, met af en toe een andere 
activiteit. Schuif aan en geniet met anderen 
van een lekkere maaltijd en de gezelligheid.

Noteert u alvast in uw agenda: Samen 
gezellig op donderdag 5 mei om 17:30 uur 
(inloop 17:15 uur) in De Gasterij op Camping 
de Lucht, Barneveldsestraat 49, 3927 CB 
Renswoude. De daaropvolgende datum is 7 
juli. De kosten bedragen € 17,50 inclusief 1 
drankje. 

Opgeven kan op dinsdag 26 april van 
14.00-15.30 uur bij de Trefpuntbalie, in 
de bibliotheek van Renswoude. Bij het 
inschrijven, kunt u meteen betalen. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar Nora 
Koenen, tel 06 31 15 90 29.

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

OWIOS - RENSWOUDE
ZATERDAG 9 APRIL -  14.30 UUR

RENSWOUDE -  VSCO'61
ZATERDAG 16 APRIL -  14.30 UUR

RENSWOUDE -  UNICUM
ZATERDAG 23 APRIL -  14.30 UUR

SWO AGENDA
Woensdag, 6 april:   19:00 tot 20:00 uur: Workshop verpakking paaseitjes maken 

(Bibliotheek Renswoude)
Donderdag, 7 april: 10:00 tot 11:30 uur, Digicafé S'zeel (De Breehoek)
  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel, alleen bij droog weer 

(De Achthoek)
 14:00 tot 16:00 uur: Samen creatief Scherpenzeel (De Breehoek)
 15:00 tot 16:00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15:00 tot 16:00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag, 8 april: 09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag, 11 april: 09:00 tot 11:30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude, alleen bij droog weer 

(De Hokhorst)
  20:00 tot 22:00 uur: Schrijversavond met Roxane van Iperen 

(Schimmel Woudenberg)
Dinsdag, 12 april: 10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
  10:00 tot 12:00 uur: Cultuurkring boekbespreking Cécile en Elsa,  

E. Leijnse (De Breehoek)
 12:00 tot 13:00 uur: Samen soepen Renswoude (Het Trefpunt)
 13:30 uur: Fietsclub Samen om Scherpenzeel (De Achthoek)
 13:45 tot 16:30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
 14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)
 19:30 tot 21:00 uur: Digicafé XL; nepnieuws (De Breehoek)
Woensdag, 13 april: 09:00 tot 09:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
 14:00 tot 16:00 uur: Sjoelen (De Achthoek)
Donderdag, 14 april:  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel alleen bij droog weer 

(De Achthoek)
 15:00 tot 16:00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15:00 tot 16:00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag, 15 april: 09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag, 18 april: 09:00 tot 11:30 uur: Bowlen (Bibliotheek Renswoude)
 09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude, alleen bij droog weer 

(De Hokhorst)
Dinsdag, 19 april: 13:45 tot 16:30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
 14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude) 
 14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Trefpunt)
Woensdag, 20 april: 09:00 tot 09:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)
 14:00 tot 16:00, uur:Sjoelen (De Achthoek)
 12:00 tot 13:00 uur: Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)
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VAN EN IN DE BIEB! 

NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK! FAMILIEBERICHTEN
 Lief en leed in Renswoude kunt u delen  op het 
speciale, nieuwe, prikbord in de bibliotheek 

Vanaf nu kunt u levensgebeurtenissen, 
zoals een geboorte of overlijden, delen met 
inwoners van Renswoude. Dit kunt u doen 
door een geboortekaart of een rouwkaart op 
een prikbord te hangen bij de ingang van de 
Bibliotheek aan de van Reedeweg 77.  

Door u de mogelijkheid te bieden deze 
levensgebeurtenissen te delen hopen wij 
de betrokkenheid op elkaar in het dorp te 
vergroten. 

Wij willen u van harte uitnodigen om zo nu en 
dan een kijkje te nemen op dit bord zodat u 
op de hoogte blijft. En om uw eigen kaart bij 
geboorte of rouw bijvoorbeeld op te hangen. 

Namens De Bibliotheek Z-O-U-T, Gemeente 
Renswoude en SWO. 

Woensdagavond 6 april organiseren de 
bibliotheek en de SWO in het Trefpunt (in 
de bibliotheek) een creatieve workshop voor 
Pasen.
Wat: Leuke verpakking maken voor Paas-
eitjes 
Tijd: 19.00-20.00 uur 
Voor wie: Iedereen, die creatief bezig wil zijn 
Kosten: Gratis, alleen een bijdrage voor de 
koffie en thee 

Opgeven kan voor 1 april via de mail 
trefpuntbalie@swo-sr.nl of tijdens de 
openingstijden van de Trefpunt balie , iedere 
dinsdag van 14.00-15.00 uur in het kantoor 
van de SWO.
De koffie en thee staan klaar, van harte 
welkom!

TENTOONSTELLING EN PRESENTATIE ROB EN RIA VAN 
DE BOR 'BEESTJES MET EEN MISSIE'
Dinsdagavond 12 april  aanvang 19.30 uur. 
In maart en april exposeren onder andere 
Rob en Ria van de Bor in de bibliotheek.  
Hun fototentoonstelling heeft als naam 
‘Beestjes met een missie’.  Op dinsdagavond 
12 april, om half 8 in de avond, zijn beide 
weer  aanwezig inde bieb om een presentatie 
te geven waarbij hun tentoonstelling en de 
terugloop van de Nederlandse fauna wordt 
besproken. Genieten en educatie gaan hand 
–in-hand daarbij.  
U bent van harte welkom hierbij aanwezig 
te zijn, aanmelden hoeft niet. Deelname is 
kosteloos.  

HENNIE BLAAUWENDRAAT
 Ook  zijn  de werken van Hennie Blaauwen-
draat te zien en te koop in de vitrinekasten van 
de bibliotheek. Hennie, (geboren op 30 april 

1976), is al wereldberoemd in Renswoude en 
omstreken. Zij illustreert digitaal kleurrijke en 
vrolijk afbeeldingen in haar typische stijl.  

Zij maakt banners en werken in opdracht 
zoals voor de folder van het Leugthenpad en 
kleurboeken die oa bij de Coop te kop zijn. 

Wens2app
Al bijna 3 jaar verstuurd Hennie om de drie 
dagen een illustratie naar degenen die lid zijn 
van haar Wens2app. Via de bieb hier hiervoor 
een speciale actie. 

Degenen die haar werk al kennen, en 
diegenen die er nog kennis mee willen maken 
zijn de komende weken van harte welkom in 
de bibliotheek om van alles te bewonderen 
en eventueel aan te schaffen. 

Wist u dat...  kinderen gratis lid zijn tot 18 
jaar? U met een Studentenpas voor half geld 
lid kunt zijn? Pas meenemen. 

IEDERE WOENSDAGMIDDAG VOORLEZEN!
 Is er in de bibliotheek van Renswoude iedere 
woensdagmiddag voorlezen. Daarna kan  
er nog even een toepasselijke kleurplaat 
gekleurd worden. 
Voor de ouders of andere begeleiders is er 
een kopje koffie of thee. Aanmelden is niet 
nodig.    Het begint om 15.00 uur.

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Deze worden weer door de bibliotheek 
georganiseerd bij voldoende belangstelling.
 
Let op: U moet in staat zijn trap te lopen.  De 
kosten zijn 9 e pp.  In april is het bij voldoende 
aanmeldingen (minimaal 8) mogelijk op 
dinsdag 12 of 26 april, deze gaan  door als 
minimale aantal aanmeldingen worden 
gehaald. U kunt alleen mee als u bent 

aangemeld en uw aanmelding is bevestigd. 
Dus meldt u snel aan met mailadres en 
telefoonnummer via evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de bieb. 
Aanvang rondleiding 14.00 uur, duur 
ongeveer 5 kwartier. 

ZOUTE INVAL VRIJDAGMIDDAG
Elke vrijdag tussen 14.00 en 15.30 uur bent 
u welkom om te komen voor een spelletje,  
sjoelen en rummicuppen, of biljarten. 
Ook pakken we voorzichtig de schilderlessen 
weer op, de groep is echter vol, u kunt u zelf 
voor de wachtlijst aanmelden. 

 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 
14-17 uur, op woensdag tussen 14-20 uur.
Let op, dus niet meer op dinsdagavond! 

De bibliotheek is open, tijdens de gebruikelijke 
openingsuren, dus ook op woensdagavond 
tot 20.00 uur.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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Facebook: Boerderij de Wachteldonk
Website: www.wachteldonk.nl

Helma Breunissen en Evert Blaauwendraat
Adres: Arnhemseweg 2, 3927 EE, Renswoude

Collega boeren vertellen over
Het voer van de koe
Opgroeien van kalf tot koe
Het melken met melkrobot

Eten
Broodje hamburger | Wachteldonk
Boerderij ijs | De Kleine Hope
Kaas | Leerdammer

Drinken
Blikjes limonade

Aanmaaklimonade*
* Gratis zolang de voorraad strekt

Programma  09-4-2022
11.30 uur:  Welkom
12.30 uur: De koeien naar buiten!
15.30 uur:  Einde open dag

Lente! Na een lange winterperiode gaan de koeien 
de wei in! Beleef het lente gevoel en kom ook naar 
het ‘We-mogen-weer-naar-buiten, koeienfeest!’

       Entree |  Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten
Betalingen |  Alleen contant / geen pin
   Parkeren |  In de wei

Wat te doen?
Speurtocht
Springkussen
Schminken

NIEUWE EIKENBOMEN IN HET KERKLAANTJE

Het was weer de jaarlijkse Boomfeestdag 
en dus wapperde de Boomfeestdagvlag bij 
de ingang van het Kerklaantje. Leerlingen 
van groep 6 van de Christelijke Basisschool 
“De Stifthorst” en “De Borgwal” werden 
daar om 10.15 uur verwacht. Burgemeester 
Petra Doornenbal en de wethouders Marieke 
Teunissen en Arnout Wijs alsook medewerkers 
van Omgevingsbeheer stonden er klaar voor. 
Ook Ria van de Bor van IVN die jaarlijks voor 
de leerlingen een programma verzorgt rond 
Boomfeestdag was weer van de partij.
Toen de leerlingen met hun meesters en 
juf gearriveerd waren heette burgemeester 
Doornenbal iedereen van harte welkom op 
Boomfeestdag. Ze legde uit waarom het 
planten van bomen zo belangrijk is en wat het 
nut van bomen voor de natuur en de mens is. 
En ze was blij dat het weer mogelijk was om 
bomen te planten, dit keer in het Kerklaantje, 
het laantje vanaf de Dorpsstraat naar de 
Koepelkerk waar alle vele jaren eikenbomen 
gesitueerd zijn. Ook kinderburgemeester Jelte 
Bouman was aanwezig en ook hij zou zich 
verdienstelijk maken.
Terwijl burgemeester Petra Doornenbal de 
scholieren toesprak ontstond er ineens de 
nodige hilariteit want vanuit één van de hoge 
bomen in het Kerklaantje poepte een vogel 
omlaag en kennelijk was er iemand geraakt. Er 
werd omhoog gekeken, de groep stoof uiteen 
en even later zag je veel scholieren die maar 
snel hun capuchon opgezet hadden om te 
voorkomen dat er mogelijk nog meer vanuit de 
lucht omlaag kwam vallen.
Ria van de Bor merkte op: “Vogelpoep in je 
haar, brengt geluk”. Dus eigenlijk aangevende, 
zo erg is het nu ook weer niet. Maar kennelijk 
dacht men daar toch even anders over.
Ria van de Bor wees er ook nog op dat ook 
eekhoorns graag in de bomen hun nest maken. 
Samen met haar man Rob had Ria weer lessen 
over natuureducatie verzorgd, iets wat ze ook 
in voorgaande jaren met veel enthousiasme 
deden. 

Voordat het eigenlijke planten van een 
aantal forse eikenbomen plaats zou vinden 
werd er een tweetal fraaie panelen onthuld 
door burgemeester Petra Doornenbal en 
kinderburgemeester Jelte Bouman. De beide 
groepen leerlingen hadden zich daar op creatieve 
wijze en beeld gevormd van boomfeestdag en 
het nut er van. Het waren kleurrijke en leuke 
beelden, die zeker de komende tijd de nodige 
aandacht zullen trekken. Nadat men hier een 
kijkje had genomen was het tijd geworden om 
in actie te komen, bomen te gaan poten.
Kinderburgemeester Jelte Bouman stond 
achter de stuurknuppel van een kraantje dat de 
1e eikenboom die gepoot zou worden boven het 
uitgegraven gat zette. Met veel precisie lukte 
dat uitstekend en even later konden leerlingen 
beginnen met het vullen van het gat zodat de 
boom lekker stevig stond.

Ook de kinderburgemeester nam de spa ter 
hand en was druk bezig, net als burgemeester 
Doornenbal, met het vullen van het eerste gat.
Ook op enkele andere plaatsen waren groepen 
scholieren druk bezig om het gat in de grond 
zodanig te vergroten dat ook daar weer de 
kluit van zo’n fikse eikenboom in kon zakken en 
men even later die kluit helemaal met zand kon 
bedekken.

Op een gegeven moment ontstond er enige 
opwinding want waar was nu de penning die 
bij de ambtskeren van de kinderburgemeester 
hoorde gebleven. Er werd driftig gezocht, 
want ja, hij kon niet echt ver uit de buurt zijn. 
Maar het was natuurlijk goed mogelijk dat 
die ergens in zo’n gat, tijdens het planten van 
bomen was terecht gekomen. Wethouder 
Marieke Teunissen had de oplossing want 
zij kende iemand met een metaaldetector, 
die werd gebeld en bleek bereid om later ter 
plaatse te komen om te zoeken. En gelukkig 
de fraaie penning van de ambtskeren van de 
burgemeester was terug, een hele geruststelling 
voor kinderburgemeester Jelte Bouman.
Voor de deelnemers aan de Boomplantdag was 
er, ter afsluiting, nog een lekkere attentie.
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INGEVLOGEN KRAAI

Waar komt opeens dat ‘Kraaienpootje’ vandaan? Voor wie er nog 
niet achter is hoog tijd om dit raadsel op te lossen bij het tiende 
exemplaar!

Echte Renswouwenaren vragen mij regelmatig of ik het naar mijn 
zin heb. “Leest u de Heraut?” vraag ik dan. Als het antwoord ‘ja’ is, 
vertel ik dat ik het Kraaienpootje schrijf, waaruit duidelijk blijkt dat 
Renswoude niet langer alleen ‘hun’ dorp is maar ook ‘mijn’ dorp!
“Oh, bent u dat!”, zei onlangs de eigenaresse van een winkel. “Ik vroeg mijn man ook al of hij 
wist wie dat was!” In Scheveningen  –  of zoals we daar zeggen ‘op Schevening’ – werd ik als 
meisje in de kerk van mijn opa en oma eens door iemand achter mij op mijn schouder getikt 
met de vraag “Van wie ben je d’r ientje?” Ik antwoordde met “van Simon van Krijn en Trijn de 
Kraa” en kreeg een bevestigend en gelukkig goedkeurend knikje. 

De naam ‘De Kraa’ blijkt een authentieke Scheveningse achternaam te zijn, weliswaar lang 
niet zo bekend als ‘Spaans’, ‘Den Dulk’ en ‘Pronk’. Zelf noemen wij ons altijd met enige trots 
‘Kraaien’. Wat een grappige verrassing te ontdekken dat Renswouwenaren dat als bijnaam 
hebben, wat ook terugkomt in wedstrijdverslagen van de voetbalvereniging. Vlak na de koop 
van ons huis slenterden we over het Dorpsplein. Opeens zei mijn man “Kijk eens achter je!” 
En ja hoor, daar stond op de gevel van het restaurant: ‘De Kraai’ met een fraai vormgegeven 
logo. Wat zouden mijn vader, zijn broers en vooral mijn opa dit prachtig gevonden hebben!

Tijdens de verkiezingsroute rond het dorp raakte mijn man bij een van de kraampjes in 
gesprek met iemand die in de Heraut mijn achternaam had herkend als typisch Schevenings. 
Zijn ‘roots’ lagen daar ook én hij had een zekere Simon de Kraa gekend. Inmiddels hebben 
we contact gehad met elkaar en gegevens uitgewisseld. Aanvankelijk dacht ik dat hij mijn 
vader bedoelde, maar uiteindelijk bleek het te gaan om de broer van mijn opa, ‘de oude ome 
Siem’, zoals we hem noemden. Oud werd hij zeker, want met zijn 98 jaar was hij met recht 
een krasse kraai. 

Dat bovenop het dak van het appartementencomplex bij de rotonde een grote kraai prijkt als 
windwijzer, doet mijn kraaienhart vanzelfsprekend goed.  Rijden of wandelen we daarlangs, 
kan ik het niet laten tegen mijn man te zeggen “Wel even met respect naar boven kijken, hè?” 
“Jaja”, zegt hij dan, “ik ben zeker de vreemde eend in de bijt als Hagenees!” 
Tja, verschil moet er nu eenmaal zijn!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

PERSOONLIJKE AANDACHT

UITSTEKENDE SERVICE

GRATIS INTERIEURADVIES
3D SCHETS
HEERLIJKE KOFFIE

HOGE KWALITEIT MEUBELS
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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 14 APRIL
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

16 APRIL GROTE GARDEN /GARAGE 
SALE VAN 12. 00 TOT 17.00 UUR. 
BARNEVELDSETRAAT 6

Voor het boek Renswoude een Heerlijkheid, 
ik heb nog steeds veel plaatjes, vraag maar 
wat u nodig heeft. 
Wat u zelf over heeft 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

Boswachters attributen voor een Escaperoom in 
Renswoude.
Een puzzelschuur ingericht als boswachterswoning.
Wie heeft attributen, zoals: opgezet dier, hertenkop, 
gewei of dierenskelet, natuurplaten, eieren of 
archeologische vondsten?
Ton Nennie tel. 0625088037 of 
tonnennie@gmail.com

 
 
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
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