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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 
29-05 t/m 04-06 Pr. Bernhard Cultuurfonds 

Evenementen 
07-06 t/m 10-06 50e Avondvierdaagse 
11-06 t/m 11-06 Bazaar PKN Ger. Kerk 
18-06 t/m 18-06 Verkoopdag CGK 

Renswoude 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl 
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Een tijd van komen en gaan 
Na de gemeenteraadsverkiezingen is er een nieuwe coalitie 
gesmeed. Dorpsbelang Renswoude en SGP vormen samen de 
coalitie en schoven de heren Jos Dirven en Henk van der 
Schoor naar voren om plaats te nemen in het college. Met deze 
nieuwe wethouders zal ik de komende raadsperiode het college 
van Burgemeester en Wethouders vormen.  
Voor hen beide is dit een hele nieuwe rol. Met hun komst, komt 
tegelijkertijd het moment om afscheid te nemen van Arnout 
Wijs en Marieke Teunissen. Samen met Sander van ‘t Foort 
startten zij 4 jaar geleden in het college en treden nu terug. 
Sander trad vorig jaar al terug, Marieke is sinds 19 mei jl. 
wethouder in de gemeente Oudewater en Arnout gaat (weer) van zijn pensioen 
genieten. En nu gaan de nieuwe wethouders van start. Samen met een voor de helft 
vernieuwde gemeenteraad. Die verversing is altijd even wennen maar is ook altijd heel 
verfrissend. 
De komende 4 jaar staan er allerlei uitdagingen te wachten voor het gemeentebestuur. 
Van de opvang van vluchtelingen tot het realiseren van Groot Overeem 2 en van het 
vormgeven van de Regionale Energie Strategie tot het bouwen van nieuwe woningen 
aan het tweede deel van de Taets van Amerongenweg en Beekweide 2. Er zullen vast 
onverwachte zaken op ons pad komen waar we mee worden geconfronteerd.  
 
Een van de grote uitdagingen is om onze taken te doen met een hele kleine 
gemeentelijke organisatie. In de huidige overspannen arbeidsmarkt is het ingewikkeld 
om voldoende menskracht vast te houden. Overigens is dat probleem niet uniek voor 
Renswoude, we zien het ook bij andere overheidsinstanties en bij bedrijven. Het vraagt 
veel van onze mensen: de taken die we moeten doen nemen toe en worden gedaan 
door (te) weinig mensen. Het betekent dat we duidelijk moeten zijn in de 
verwachtingen die mensen van de overheid hebben. We moeten prioriteiten 
aanbrengen in onze taken en dat maakt dat minder urgente dingen wel eens langer 
blijven liggen. Niet leuk, wél de realiteit.  
Met elkaar gaan we de uitdagingen aan die op ons pad komen ten dienste van onze 
inwoners, bedrijven en verenigingen. Als nieuwe gemeenteraad, college van B&W en 
onze medewerkers zetten we samen de schouders eronder! 
 
 
Hartelijke groet,  
Petra Doornenbal, burgemeester 
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Besluitenlijst gemeenteraad 24 mei 2022 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Agenda ongewijzigd 

vastgesteld. 
3 Voorstel tot instemming met de 

jaarrekening 2021 en de 
ontwerpbegroting 2023-2026 van de 
Regio Foodvalley 

Met algemene stemmen 
conform voorstel besloten 
stukken voor kennisgeving aan 
te nemen en geen zienswijze 
in te dienen. 

5 Vaststelling verslag en besluitenlijst 
van de openbare vergadering op 10 
mei 2022 

Besluitenlijst en verslag 
ongewijzigd vastgesteld. 

11 Benoeming en beëdiging wethouders Tot wethouders zijn unaniem 
gekozen de heren H.H. van der 
Schoor (SGP) en J.A.M. Dirven 
(Dorpsbelang Renswoude). 

12 Installatie gemeenteraadsleden De heren H. Hardeman (SGP) 
en P. Robbertsen 
(Dorpsbelang Renswoude) 
hebben de eed afgelegd. 

 
Gemeentehuis/gemeentewerf gesloten  
In verband met Pinksteren zijn het gemeentehuis en de werf op maandag 6 juni a.s. 
gesloten.  

 
Henk van der Schoor ontvangt Koninklijke Onderscheiding  
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 mei jl. heeft burgemeester Petra 
Doornenbal-van der Vlist na het beëdigen van de nieuwe wethouders en vervangende 
raadsleden, Henk van der Schoor de koninklijke versierselen mogen opspelden voor 
zijn raadswerk. Henk van der Schoor (SGP) was een bevlogen raadslid die tijdens zijn 
16 jaar raadswerk heeft gehad en zich vol voor Renswoude heeft ingezet.  
 
‘Omdat je wethouder wordt, is dit het moment van afscheid van de raad. Je werd lid 
van de gemeenteraad in 2006 voor de SGP en in 2010 werd je de fractievoorzitter. Dat 
betekent dat je 16 jaar raadslidmaatschap achter de rug hebt en gedurende die tijd ben 
je geen grijze muis gebleken. Als ik al een vergelijking zou moeten maken met een dier 
komt de olifant eerder aan de beurt.  
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Niet dat je een olifant in een porseleinkast zou zijn, integendeel: je bent altijd 
zorgvuldig en zeer zuinig op de goede relaties. Die olifant heeft betrekking op jouw 
geheugen. Hoe je het doet, weet ik niet maar je weet vaak echt nog letterlijk naar boven 
te halen wat mensen hebben gezegd en wat er precies is afgesproken. En soms komt 
dat ons als raad goed van pas, maar soms zitten opponenten in een debat daar niet op 
te wachten…. met jouw vertrek als 
raadslid gaat er een stukje van het 
collectieve geheugen weg. Nou ja weg…. 
Het verplaatst zich! Want jij maakt de 
overstap van volksvertegenwoordiger,  
kadersteller en controleur in het 
algemeen bestuur van de gemeente naar 
dagelijks bestuurder. Dat betekent een 
nauwere samenwerking met onze 
medewerkers in het gemeentehuis. De 
medewerkers die jij bij de 
jaarwisselingen en bij het zomerreces 
altijd een vriendelijk berichtje stuurde om 
hen goede vakantie en/of Nieuwjaar te 
wensen en hen dankte voor hun inzet. 
Dat is altijd erg op prijs gesteld. Het is erg sympathiek dat raadsleden zien hoe veel 
werk er verricht wordt en laten merken dat zij de inzet van de ambtenaren waarderen’, 
aldus burgemeester Doornenbal. 
Naast de uitreiking aan Henk van der Schoor was er nog speciale aandacht voor de 
benoeming van wethouder Jos Dirven en de nieuwe raadsleden Harm Hardeman (SGP) 
en Peter Robbertsen (Dorpsbelang Renswoude). 

 
Ontheffing van de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat zij, 
ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan: 
 

• Kavegas B.V. Meikade 61 te Ederveen, t.b.v. het vervoer van Propaan naar 
verschillende adressen binnen gemeente Renswoude. 

 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar indienen tegen het besluit bij de 
gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet 
binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) 
aanvrager bij de gemeente zijn ingediend (verzenddatum besluit: 1 juni 2022). 
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Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor contact opnemen met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht via 088 – 022 50 00 of info@odru.nl ter attentie van afdeling Externe 
Veiligheid / Ontheffingen. 

 
Ontwikkeling bedrijventerrein Groot Overeem II 
Afgelopen februari jl. heeft de gemeenteraad van Renswoude het bestemmingsplan 
Groot Overeem II vastgesteld. De intentie bestond om, nadat dit bestemmingsplan 
onherroepelijk zou worden, de inschrijving voor ondernemers te openen. De 
ontwikkeling loopt echter vertraging op, vanwege het feit dat bij de Raad van State 
beroepschriften zijn ingediend tegen het bestemmingsplan. 
Dit betekent ook dat de inschrijving voor ondernemers voorlopig niet geopend zal 
worden. Er wordt regelmatig bij de gemeente geïnformeerd naar de stand van zaken 
rondom dit nieuwe bedrijventerrein en met name wordt de vraag gesteld wanneer voor 
een kavel ingeschreven kan worden. De verwachting is dat inschrijving op zijn vroegst 
in 2023 kan plaatsvinden, omdat procedures bij de Raad van State vaak minimaal een 
jaar in beslag nemen. 
Voor wat betreft de verdere ontwikkelingen zal daar op deze plaats ook melding van 
worden gemaakt.  

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Dorpsstraat 6: uitbreiden bijgebouw (ingediend 17 mei 2022); 
• Elzenhof 19: plaatsen dakkapel (ingediend 17 mei 2022); 
• Dickerijst 14: plaatsen dakkapellen (ingediend 23 mei 2022). 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Van der Sevenderlaan 24: bouwen aanbouw (verzonden 10 mei 2022); 
• Groot Overeem 21: uitbreiden bedrijfspand (verzonden 10 mei 2022); 
• Dashorsterweg 4: herbouwen schuur (verzonden 20 mei 2022). 

 
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen 
• Beekweide 43: plaatsen caravan (ingetrokken 17 mei 2022).Voor meer informatie: 

0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
Ingekomen aanvragen/ meldingen vergunningen APV en bijzondere wetten en 
Alcoholwet 
• Evenementenvergunning – Grebbe-Valleitocht d.d. 2 juli 2022, door Renswoude 

(ingediend 17 mei 2022); 
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• Ontheffing horecasluitingsuur – tennisvereniging Dicke Rijst d.d. 16 juni 2022, De 
Hokhorst 3 (ingediend 20 mei 2022). 
 

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Verklaring van geen bezwaar – Avondvierdaagse Scherpenzeel d.d. 16 juni 2022, 

door Renswoude (verzonden 13 mei 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – doortocht oldtimers d.d. 25 juni 2022, door 

Renswoude (verzonden 23 mei 2022). 
 
Voor meer informatie: mw. S. Tsang via 0318 - 578 150 of s.tsang@renswoude.nl 

 

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) 
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PERSOONLIJKE AANDACHT

UITSTEKENDE SERVICE

GRATIS INTERIEURADVIES
3D SCHETS
HEERLIJKE KOFFIE

HOGE KWALITEIT MEUBELS

NIEUWS VAN DORPSBELANG RENSWOUDE

NIEUW COLLEGE VOOR RENSWOUDE
Renswoude heeft een nieuw college van 
burgemeester en wethouders. Tijdens een 
feestelijke raadsvergadering op 24 mei zijn 
twee wethouders benoemd en beëdigd.
Hiermee is een einde gekomen aan 
een periode van verkennen, informatie 
en formatie tussen de coalitiepartijen 
Dorpsbelang Renswoude en SGP. 
Voorafgaand aan de raadsvergadering 
hebben de fracties van Dorpsbelang en SGP 
het coalitieakkoord getekend. Tijdens de 
raadsvergadering is die getekende versie van 
het akkoord aangeboden aan burgemeester 
Doornenbal. 
Dorpsbelang Renswoude en SGP hebben 
een akkoord op hoofdlijnen uitgewerkt, 
waardoor er voldoende ruimte wordt gelaten 
om in de gemeenteraad (met alle partijen) 
het debat te laten plaatsvinden. 
Dorpsbelang en SGP vinden het belangrijk, 
dat Renswoude zelfstandig blijft en we zo 
de kracht van een kleine gemeente, de korte 
lijnen tussen lokale overheid en inwoners, 
optimaal benutten. 
Nadat het coalitieakkoord besproken is in de 
raad zijn de twee wethouders beëdigd: Jos 
Dirven namens Dorpsbelang Renswoude en 
Henk van der Schoor namens SGP. 
Hiermee komen twee plaatsen in de raad 
vrij. Deze worden ingenomen door Peter 
Robbertsen van Dorpsbelang en Harmen 
Hardeman namens SGP. De fractie van 
Dorpsbelang Renswoude bestaat nu uit 
Kirsten Daalmeijer, Peter Robbertsen en 
fractieleider Kees Eskes.
Dorpsbelang wethouder Dirven wordt 
verantwoordelijk voor de portefeuilles 
sociaal domein, wonen en duurzaamheid. 
SGP-wethouder van der Schoor wordt 
verantwoordelijk voor financiën, ruimtelijke 

ordening, economie en verkeer. 
Henk van der Schoor neemt na 16 jaar 
afscheid van de gemeenteraad en werd 
door burgemeester Doornenbal koninklijk 
onderscheiden. Dorpsbelang feliciteert 
Henk hier van harte mee.
Met een slotwoord van de beide nieuwe 
wethouders, waarin beiden aangaven erg 
veel zin te hebben in de nieuwe uitdaging, 
eindigde deze feestelijke raadsvergadering.
Tenslotte willen we scheidende wethouders 
Teunissen en Wijs heel hartelijk danken voor 
hun inzet voor Renswoude in de afgelopen 4 
jaar. 

Fractie Dorpsbelang Renswoude

BAZAAR/ROMMELMARKT 11 JUNI, 
OP NAAR DE DUO-FIETS!

Dit jaar houdt de PKN Gereformeerde Kerk 
Renswoude/Ederveen weer haar bazaar en 
wel op zaterdag 11 juni.

U/jij bent van harte welkom aan de 
Kastanjelaan tussen 09:00 en 15:00 om 
rond te snuffelen, iets te nuttigen, mee te 
doen met een spel of de auto te laten wassen.
Ook dit jaar is er ruimte om met een aantal 
kramen buiten te staan, met dank aan onze 
buren.
50% van de opbrengst is voor ons 
jaarproject: een elektrische duo-fiets voor 
De Kleine Meent, hier in Renswoude (zie 
vorige Heraut voor informatie).

Inbrengen van bruikbare goederen 
(geen meubels) kan op donderdag- en 
vrijdagavond 9 en 10 juni vanaf 18:00 uur 
aan de Kastanjelaan 1.

Informatie gewenst? Contact Sandra 
Lagerweij: 06 3003 9582
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 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

SAMEN SOEPEN SLAAT AAN

Ja, wat is het eigenlijk, Samen Soepen zullen 
sommigen zich misschien wel afvragen. Het 
antwoord is zo gevonden, het is een activiteit 
van SWO, samen soep eten in Het Trefpunt in 
de bibliotheek in Renswoude.
Het is een activiteit diens eens per maand, op 
de tweede dinsdag georganiseerd wordt voor 
belangstellenden.
En ja, u begrijpt het al, het hoofdgerecht 
is soep en daarnaast zorgen de dames 
van de organisatie van dit evenement ook 
voor stokbrood. Voor de kosten hoeven de 
deelnemers het zeker niet te laten want je 
betaalt maar € 1,- en men heeft wel graag 
dan men zich hiervoor vooraf even aanmeldt 

zodat men weet op hoeveel gasten van dat 
Samen Soepen men kan rekenen. 
Naast die ene euro aan kosten zijn er nog twee 
voorwaarden, namelijk het zelf meebrengen 
van een soepkom en een natuurlijk een lepel. 
Maar dat is voor de deelnemers vaak geen 
enkel probleem en ja, mocht dat dan even 
vergeten zijn dan heeft men nog wel een 
soepkom of lepel achter de hand zodat u 
toch nog gezellig kunt deelnemen aan deze 
activiteit.

Opzet van dat Samen Soepen is ook 
anderen ontmoeten, met elkaar en gesprek 
aanknopen, elkaar leren kennen en natuurlijk 
genieten van die lekker soep die geserveerd 
wordt. De laatste keer dat het Samen Soepen 

werd georganiseerd was het Jan de Vries die 
gezorgd had voor een heerlijke, grote pan met 
soep. Zelf noemde hij het Eekhoorntjessoep, 
een lekkere soep die goed gevuld was met 
paddenstoelen en bij iedereen ook echt in 
de smaak viel. Daarnaast was er stokbrood 
met brie en Philadelphia en ook dat ging 
er goed in. Door de dames Emy Waaijer, 
bezig met het besmeren van het stokbrood 
en Jannie Nieboer, bezig met de soep, was 
het nodige werk verzet en als je dan ziet dat 
de belangstelling voor dat Samen Soepen 
groot is, dan heb je voldoening van je werk 
temeer ook daar aanwezigen genieten van het 
moment van dat even samen lekker soep eten 
en tussen de bedrijven door ook even gezellig 
met elkaar kletsen over van alles en nog wat.
Zat men anders aan één grote tafel, de laatste 
keer was de belangstelling zelfs zo groot dat 
ook enkele andere tafeltjes voor het Samen 
Soepen gebruikt moesten worden.
Jannie Nieboer, één van de dames die zich 
inzet voor Samen Soepen is van mening dat 
het aantal deelnemers aan het Samen Soepen 
groeiende is. Ja, je ziet natuurlijk wel eens 
dezelfde gezichten maar ook nieuwe mensen, 
dar doe je het voor, het leggen van nieuwe 
contacten”.

Jannie heeft ook het idee dat men het Samen 
Soepen wel gezellig vindt. Samen Soepen 
wordt gehouden van 12.00 tot 13.00 uur maar 
de meeste deelnemers blijven na 13.00 uur 
nog wel even gezellig hangen en dat maakt 
duidelijk dat men het naar z’n zin heeft. 
Het idee bestaat ook dat de meeste mensen 
die deelnemen aan Samen Soepen toch weer 
andere zijn dan die deelnemen aan Samen 
Gezellig, het eens in de maand gezellig 
met elkaar eten dat nu in het sportcafé van 
Sporthal “De Hokhorst” gehouden wordt. 
Eens in de zoveel tijd is er wel iemand die de 
soep voor Samen Soepen kookt. Maar bijna 

altijd is het Jannie Nieboer die zorgt voor 
een flinke pan met soep, om de eenvoudige 
reden dat de deelnemers aan Samen Soepen 
al bekend zijn met de kwaliteit. “Men is niet 
altijd tevreden met één kopje”, aldus Jannie 
dus daar houdt je dan rekening mee. Naast 
die soep en het lekkere stokbrood is er ook 
nog een kopje koffie en daar moet men dan 
€ 1,- voor neertellen. Een bedrag wat te 
overzien is temeer daar je naast iets lekkers, 
als soep, stokbrood en koffie, er ook een stuk 
gezelligheid bij krijgt.
Jannie Nieboer en Emy Waaijer weten 
waarvoor ze het doen.

APPLAUS VOOR DE SCHEPPER

(HET VERHAAL ACHTER PSALM 104)
VOORGANGER DS. HANS BOUMA UIT KAMPEN.

RENSWOUDE: Heel wat avonden, woens-
dagavonden, werkten Jozua, Saul en Daniël 
aan een hymne, een lofzang voor de Schepper 
van deze aarde, de Schepper van alles 
wat leeft. Wat bezielde hen – en welke rol 
speelde hierbij de zogenaamde Atonhymne, 
de Zonnehymne van de Egyptische koning 
Echnaton? Bij monde van Hans Bouma vertelt 
Daniël het verhaal achter Psalm 104, van 
huis uit een Pinksterpsalm, Applaus voor de 
Schepper. Een even spannend als inspirerend 
verhaal waaraan Rein van Leeuwen muzikaal 
deelneemt.

Het verhaal van Daniël wordt ingeleid door de 
poëtisch-muzikale collage  Alles draagt Gij, 
bezielt Gij (zeven (zeven Psalmen opnieuw 
uitgesproken).

Van harte welkom  op 5 juni (1ste Pink sterdag) 
Aanvang 9.30 uur.
PKN Gereformeerde Kerk te Renswoude
Kastanjelaan  Renswoude
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

REPAIRCAFÉ
Elektrische apparaten, speelgoed, kleine 
meubeltjes en ook kleding kunt u inbrengen 
bij het Repaircafé, iedere eerste vrijdag van 
de maand tussen 14:00 en 16:00 uur in De 
Breehoek (deze maand op 3 juni). De reparatie 
is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.

SAMEN SOEPEN
Kom gezellig samen soep (met brood) eten 
voor slechts €1,-.
Renswoude: dinsdag 14 juni van 12:00 tot 
13:00 uur, in Het Trefpunt. 
Scherpenzeel: woensdag 15 juni van 12:00 
tot 13:00 uur, in De Breehoek. 
Neem een soepkom en lepel mee.

CREATIEVE WORKSHOPS KAARTEN MAKEN
Woensdag 1 juni van 19:00 tot 20:00 uur 
kunt u in de bibliotheek van Renswoude 
bijenkaarten maken (middels een andere 
techniek dan 3D-knippen). Onder leiding van 
Paula Boonzaaijer gaan we woensdag 15 juni 
van 19:00 tot 20:00 uur met stempels, inkt 
en verschillende technieken aan de gang. Het 
resultaat? Mooie strandkaarten.
De kosten voor deze workshops bedragen 
€2,- en daarnaast een bijdrage voor koffie of 
thee. U kunt zich opgeven in de bibliotheek of 
door een e-mail te sturen naar: renswoude@
bibliotheekzout.nl.

SAMEN ETEN
Gezellig samen eten! Maandelijks op 
donderdag om 17:15 uur in De Hokhorst. 
Van harte welkom op 23 juni. De kosten 
zijn € 10,- excl. drankjes. Aanmelden: bij 
de Trefpuntbalie op 14 juni, per mail naar 
trefpuntbalie@swo-sr.nl of telefonisch bij 
Nora Koenen, tel. 06 31 15 90 29.

SAMEN EROPUIT MET DE ROLLATOR
Wandelen is gezond, ook met een rollator! En 
met elkaar is het gezellig. Het gaat niet om 
de snelheid of de afstand, maar om het met 
elkaar in beweging zijn. Wandelt u graag en 
heeft u een rollator? Lees dan verder. 

Bij ons kwam de vraag binnen of er animo is 
om een rollator(wandel)club op te richten. 
Bent u enthousiast en geïnteresseerd in 
deelname? Laat het ons weten! Dat kan 
via de mail (trefpuntbalie@swo-sr.nl) of 
door te bellen naar Rianne van Ginkel, 
telefoonnummer 06 51 64 75 25.

VRIJWILLIGERSVACATURES
Al onze activiteiten worden gecoördineerd en 
begeleid door vrijwilligers. Zo nu en dan zijn 
wij op zoek naar versterking. Hieronder leest 
u waarbij wij uw hulp goed kunnen gebruiken:

Coördinator wandelgroep Scherpenzeel: 
Bij droog weer wandelt de wandelgroep 
Scherpenzeel iedere donderdag (vanaf 
13:30 uur) een mooie route. Wilt u deze 
middagen organiseren en de wandelroutes 
uitstippelen? Meld u dan aan als coördinator 
bij Martine van Garderen, 06 83 77 58 54.

Bezoekvrijwilligers: Vindt u het gezellig 
om bij iemand op bezoek te gaan? Samen 
een kop koffie te drinken en een praatje 
te maken? Word dan bezoek-vrijwilliger 
voor de 75+-huisbezoeken en/of de 
verjaardagsbezoeken 80+. Wilt u meer 
weten? Informeer bij Martine van Garderen, 
06 83 77 58 54.

Vrijwilligers die koffie/thee willen schenken: 
Bij veel van onze activiteiten wordt een kop 
koffie of thee aangeboden. Wilt u helpen bij 
het zetten en schenken van koffie en thee? 
Geef u dan op als gastheer of -vrouw bij 

Martine van Garderen, 06 83 77 58 54, of 
Rianne van Ginkel, 06 51 64 75 25.

Vrijwilligers Taalcafé: Iedere vrijdagochtend 
gaan taalvrijwilligers met deelnemers in 
gesprek en oefenen zo de Nederlandse 
taal. Wilt u als taalvrijwilliger aan de slag 
om anderstaligen te helpen hun Nederlands 

te verbeteren? Neem dan contact op met 
Rianne van Ginkel, 06 51 64 75 25.

U kunt ook reageren op een van deze 
vacatures door een e-mail te sturen naar: 
info@swo-sr.nl.

SWO AGENDA
Woensdag, 1 juni:   09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
  19:00 tot 20:00 uur: Workshop Bijenkaarten maken (Bibliotheek 

Renswoude)
Donderdag, 2 juni: 10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep S'zeel; 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, 3 juni: 09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
 14:00 tot 16:00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Dinsdag, 7 juni: 10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
 10:30 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep (thema)
 14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)
Woensdag, 8 juni: 09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
Donderdag, 9 juni:  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep S'zeel; 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, 10 juni: 09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag, 13 juni: 09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
  13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De 

Hokhorst)
Dinsdag, 14 juni: 12:00 tot 13:00 uur: Samen soepen Renswoude (Trefpunt)
 13:30 uur: Samen om Scherpenzeel (De Achthoek)
 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 - Tweestapsverificatie (De Breehoek)
Woensdag, 15 juni: 09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
 12:00 tot 13:00 uur: Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)
  19:00 tot 20:00 uur: Workshop Strandkaarten maken (Bibliotheek 

Renswoude)
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KRAAIENMAALTIJD RENSWOUDE 8 JUNI

Na alle Koningsdag perikelen is het tijd voor 
de juni editie van de Kraaienmaaltijd. Nu op 
8 juni in gebouw Rehoboth. Deze editie halen 
wij de bingokaarten uit de kast!

Maar wij beginnen de Kraaienmaaltijd 
natuurlijk met eten. Restaurant De Hof heeft 
weer een menu samengesteld om duimen en 
vingers bij af te likken. Zoals gewoonlijk gaan 
om 16.30 de deuren open en vanaf 17.00 
uur zal de maaltijd beginnen. Voor de avond 
vragen wij een eigen bijdrage van €10,-. 

Wilt u erbij zijn op 8 juni? Geeft u 
zich dan schriftelijk op bij Diana Bos, 
Barneveldsestraat 22c Renswoude, via 
mail info@ovrenswoude.nl of telefonisch via 
0612856952. Als u gebruik wilt maken van 
de haal- en brengservice vermeld dit dan ook 
daarbij. Wij zien u graag 8 juni voor wederom 
een gezellige maaltijd! 

EEN NIEUWE COALITIE EN SGP FRACTIE 
VERSTERKT MET NIEUW TALENT 

De afgelopen weken hebben Dorpsbelang 
Renswoude en SGP in een uitstekende 
sfeer met elkaar overlegd om tot een 
coalitieakkoord te komen. Deze besprekingen 
werden geleid door de heer Van Bennekom, 
de burgemeester van Bunnik. Het akkoord is 
op 24 mei door de partijen ondertekend en 
aangeboden aan burgemeester Doornenbal, 
waarna het is besproken in de gemeenteraad. 
Het akkoord heeft de titel "Samen voor 
een zelfstandig en toekomstbestendig 
Renswoude". Daar kunt u in lezen dat we 
gaan voor realistische politiek. Niet onnodig 
(veel) geld uitgeven, zodat we ook in de 
toekomst financieel gezond kunnen blijven, 
maar tegelijk willen we op belangrijke 

dossiers uiteraard wel stappen zetten. 
Waar mogelijk willen we de inwoners daarbij 
betrekken, bijvoorbeeld als het gaat over de 
energietransitie of over het buitengebied. 
Het volledige akkoord kunt u vinden op 
renswoude.raadsinformatie.nl.

Daarnaast is met de positieve resultaten van 
de laatste verkiezing een extra raadszetel 
beschikbaar gekomen voor de SGP. Die 
zetel is inmiddels ingevuld door Jeroen 
Heijboer, werkzaam in de financiële sector 
en sinds 2015 commissielid van de SGP. Een 
waardevolle aanvulling. 

Op basis van diezelfde verkiezingsuitslag zijn 
de fracties van Dorpsbelang Renswoude en 
SGP gezamenlijk tot een coalitie gekomen en 
daarbij hoort uiteraard dan ook de invulling van 
de wethouderszetels. In deze nieuwe coalitie 
is naast Jos Dirven namens Dorpsbelang 
Renswoude ook onze fractievoorzitter Henk 
van der Schoor beëdigd tot wethouder. 
Henk heeft, zoals u misschien weet, ruime 
ervaring in de Renswoudse politiek; hij was 
de afgelopen 16 jaar raadslid. Daarmee 
ontstaat dan uiteraard weer een vacature 
in de raadsfractie. Die plaats wordt door 
Harmen Hardeman ingevuld. Harmen is 
agrariër en woonachtig in het buitengebied 
van Renswoude. Naast andere bestuurlijke 
ervaring heeft hij de afgelopen periode zich 
ook  ingezet als commissielid.

Met deze nieuwe raadsleden hebben we 
belangrijke kennis en ervaring kunnen 
toevoegen aan de fractie, op de voor ons 
dorp belangrijke aandachtsgebieden. We 
wensen de nieuwe wethouders en de nieuwe 
raadsleden wijsheid toe bij het uitvoeren van 
hun ambt en taak. 

Namens bestuur en fractie SGP Renswoude

 

 

 

     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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NA 2 JAAR WEER ZWEM4DAAGSE IN 
SCHERPENZEEL 

Van dinsdag 21 juni tot en met vrijdag 24 
juni is het na een onderbreking van twee 
jaar, weer mogelijk om deel te nemen aan 
de Zwem4daagse van Scherpenzeel. Het 
is de 51e keer dat de Zwem4daagse wordt 
georganiseerd. Jong en oud hebben de 
mogelijkheid om vier avonden te zwemmen. 
De online inschrijving is geopend en ook dit 
jaar zijn er elke avond weer extra activiteiten.

ONLINE INSCHRIJVING GEOPEND MET KANS OP 
GRATIS DEELNAME 
Via de website van het zwembad 
kunnen deelnemers eenvoudig online 
inschrijven. Deelnemers betalen bij online 
voorinschrijving € 7 per persoon. Hiervoor 
krijgt de deelnemer toegang tot het 
zwembad, elke avond een lekkere verassing 
en na afloop een medaille. Bovendien 
doneert de organisatie per deelnemer € 1 
aan de Maarten van der Weijden foundation.

De Maarten van der Weijden Foundation 
is een stichting die zich inzet om het leven 
van voormalige, huidige en toekomstige 
kankerpatiënten te verbeteren. 
Elke gedoneerde euro is voor 
de volle 100% bestemd voor 
kankeronderzoek.
Maken de deelnemers gebruik van 
de voorinschrijving dan hebben 
zij kans gratis deel te nemen aam 
de Zwem4daagse. Voor de 100e, 
150e en 200e inschrijver betaalt 
de organisatie de kosten voor de 
inschrijving terug.

VEEL ACTIVITEITEN 
Naast het zwemmen van 250 of 
500 meter kunnen de bezoekers 

ook iedere avond deelnemen aan leuke 
activiteiten zoals paraplu hangen, donkere 
duikbrillen zwemmen en een luchtbedden 
race. Ook is een ballonnenclown aanwezig 
en wordt onder de deelnemers iedere avond 
een taart verloot. Op de afsluitende avond 
kunnen de gelukszoekers mee doen aan het 
traditionele stuivertje duiken. En natuurlijk 
hun medaille in ontvangst nemen.

MEER INFORMATIE 
Op de website van het zwembad (www.
zwembadscherpenzeel.nl) is een speciale 
pagina beschikbaar met alle informatie en 
het online inschrijfformulier. Ouders mogen 
alleen meezwemmen als zij zich ook hebben 
ingeschreven. Elke avond zijn er extra 
toezichthouders aanwezig en vrijwilligers die 
een extra oogje in het zeil houden. 

Eventueel is het ook mogelijk om gebruik te 
maken van een last minute inschrijving op de 
eerste avond in het zwembad aan de kassa. 
Dan zijn de kosten voor deelname € 8,50.
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CHALETS VOOR VLUCHTELINGEN UIT 
DE OEKRAÏNE

Renswoude, in de provincie Utrecht de 
kleinste plaats, heeft men relatief gezien 
al heel wat vluchtelingen uit de Oekraïne 
opgenomen en een onderdak geboden. 
Uiteraard een hele goede zaak als je bedenkt 
dat je ineens van huis en haard verdreven 
wordt door een dictator die zonder enige 
reden jou land binnenkomt, jouw woning, 
jouw flat, jouw dorp vernielt, jouw familieleden 
lastig valt of in het ergste geval vermoord. 

Ook het gemeentebestuur in Renswoude trekt 
zich het lot van de mensen uit de Oekraïne 
aan. En ja, dan is er onderdak nodig. Je kan 
dan denken aan leegstaande gemeentelijke 
huurwoningen, maar ja, die heb je ook niet in 
overvloed en daarnaast zitten natuurlijk ook 
anderen op een huurwoning te wachten.

Burgemeester Petra Doornenbal: “Om nu 
te voorkomen dat je eigen inwoners op 
het laatste plan komen is er gekozen voor 
een andere oplossing. Er komen nu een 
aantal chalets, tijdelijke woningen, die we 
bestemmen voor mensen uit de Oekraïne. De 
eerste drie verrijzen nu aan de Meidoornlaan 
en dat kon dankzij een ondernemer die met 
ons mee heeft gedacht”.

Op de vraag hoe lang die chalets daar blijven 
is de reactie: “Het is tijdelijke huisvesting 
voor mensen uit de Oekraïne, specifiek voor 
hen. Zo lang die chalets voor deze mensen 
nodig zijn blijven ze staan daarna is het de 
bedoeling om ze weer weg te halen”, aldus 
de burgemeester.

Ook particulieren hebben locaties 
beschikbaar gesteld en net als de locatie 
aan de Meidoornlaan is dit een tijdelijke 

oplossing. Het gemeentebestuur gedoogt 
deze situatie.
Ook in een leegstaande huurwoning 
zijn momenteel mensen uit de Oekraïne 
gehuisvest. 
Het is bekend dat gemeentebesturen 
van de overheid de opdracht hebben om 
gemeentelijke gebouwen en ook woningen 
beschikbaar te stellen aan vluchtelingen uit 
de Oekraïne. Er is een bepaalde taakstelling 
bepaald.

Daarnaast heeft elke gemeente ook de zorg 
om statushouders te huisvesten, asielzoekers 
die een verblijfsvergunning hebben omdat 
van deze mensen verwacht wordt dat ze een 
toekomst in Nederland hebben. Je kan dan 
denken aan 5 tot 10 personen per jaar, maar 
die aantallen variëren. 

Ook hierop wordt in Renswoude ingespeeld 
want tussen De Vendelier en Het Binnenveld 
zullen straks 8 studio’s gerealiseerd worden 
voor 4 jongeren uit Renswoude en voor 4 
statushouders.

Burgemeester Petra Doornenbal: “We 
hebben dat de afgelopen jaren keurig op 
kunnen vangen, maar je ziet nu dat er een 
groep mensen is met een verblijfsvergunning, 
maar die geen plek hebben om ergens te 
kunnen wonen. Iedereen kent de problemen 
bij het AZC in Ter Apel en dus moeten 
gemeenten nu meer inspanning leveren om 
extra mensen te huisvesten. We moeten 
hieraan iets doen en vandaar ook het plan 
om een woning aan de Van Reedeweg 
beschikbaar te stellen aan statushouders”.
De burgemeester beseft heel goed dat er wat 
verschillend aangekeken zal worden tegen 
deze “gastvrijheid” en het bieden van ruimte 
aan mensen van buiten. Ook wij proberen er 
alles aan te doen om dit niet ten koste van 

Renswoudse woningzoekende te laten gaan. 
We zullen dit met z’n allen moeten doen, 
samen de schouders eronder zowel voor de 
Renswoudse woningzoekenden maar ook 
voor vluchtelingen en nieuwe Nederlanders. 
In dit soort tijden moet je ook creatief zijn, 
vandaar ook de chalets aan de Meidoornlaan. 
Burgemeester Petra Doornenbal: “Op dit 
moment hebben we hier 85 vluchtelingen, 
we verwachten er deze week nog 4. Ik ben 
ontzettend blij met de gastvrijheid van 
zoveel Renswoudenaren en al die mensen 
die zich inzetten als vrijwilliger. Als je ziet 
wat er een werk verzet wordt in het pand van 
Verbeek aan de Molenstraat, neem ik daar 
echt m'n petje voor af! Intussen raken veel 
vluchtelingen een beetje thuis en vinden zij 
hun draai hier. Een aantal is al aan het werk 
en dragen hun steentje actief bij. Ik verwacht 
dat dit echt nog een hele lange tijd kan duren 
en nu komt het aan op bijsturen waar nodig 
om het met elkaar vol te houden”.

ONS GENOEGEN GEEFT ZOMERS CONCERT 
OP KASTEELPLEIN

Om het muzikale seizoen af te sluiten, 
geeft harmonievereniging Ons Genoegen 
uit Renswoude op 18 juni het Omega 
Zomeravondconcert op het plein van 
Kasteel Renswoude. Tijdens de avond treedt 
ook harmonievereniging de Volharding 
uit Borculo op onder leiding van Jan-Aart 
Ponstein. Het orkest uit de Achterhoek opent 
de avond met The Simon and Garfunkel 
Collection, Coldplay in Symphony en John 
Williams in Concert. Na de pauze betreedt 
Ons Genoegen het podium. Het orkest 
uit Renswoude speelt onder andere het 
Italiaanse strijdlied 'Bella Ciao’, de Spaanse 
paso doble ‘Ateneo Musical’ en een medley 
van de bekende hits van de rockband Queen. 
Het concert begint om 19.30 uur. Toegang 
is gratis. Bij slecht weer wordt het concert 
gehouden in ’t Podium aan de Nijborg 2 in 
Renswoude.
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VAN EN IN DE BIEB! 

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN IN DE BIBLIOTHEEK?  
Naast de mogelijkheid om ‘gewoon’ boeken, 
dvd's, tijdschriften enz,  te lenen kunt u er op 
de volgende dagen terecht voor de volgende 
activiteiten die in Het Trefpunt door de bieb, 
de SWO of gezamenlijk georganiseerd wordt: 
U bent daarbij van harte welkom.  

OP MAANDAGOCHTEND 9.30 U- 11.00:  
Ontmoet elkaar tijdens de Creatieve ochtend. 
Gezelligheid en samenzijn staan voorop, 
maar we zijn zeker ook creatief bezig met 
elkaar.  (SWO) 

OP DINSDAGMIDDAG:  
Bibliotheek open van 14-17 u.  
- Elke dinsdag van 14-15 Trefpunt balie  
-  Elke dinsdagmiddag Welfare. Om 14.30 - 

16.30 uur (via de SWO).  

 

Elke 2de dinsdag is er Samen Soepen tussen 
12-13 u. Gezamenlijk gezellig een eenvoudige 
lunch met lekker kopje soep. Neem eigen 
kom en lepel mee. Het kost 1 e. 14 juni is de 
komende soepmaaltijd gepland. Aanmelden 
hoeft niet.  

Op de on-even weken is er op dinsdagochtend 
het Digi-cafe tussen 10. En 11.30 u. Loop 
gerust binnen met uw vragen.  

OP WOENSDAG:  
Bibliotheek open van 14.00 - 20.00  uur (ook 
in de zomer)   
-  Elke woensdagmiddag om 15.00 uur voor-

lezen voor de jongsten.  

1 juni  gaan we Bijenkaarten maken o.l.v. 
Yvonne van Veenendaal. Kaarten die over 
voor te gebruiken zijn met een bijenmotief 

Op 15 juni komt Paula Boonzaaijer voor 
een workshop strandkaarten maken. Deze 
avond gaan we  met stempels en inkten met 
verschillende technieken aan de gang. 

Kosten ¤ 2,- p.p. incl. koffie/thee. Aanmelden 
workshops noodzaak i.v.m. beperkt aantal 
plaatsen: bibliotheek@renswoude.nl 

OP VRIJDAG:  
Op vrijdagochtend is er Taalcafe in de 
bibliotheek 9.30 - 11.00 uur.  
Oefenen en ontmoeten: daar draait het om 
in het Taalcafé. Iedere week is iedereen van 
harte welkom om met anderen in gesprek 
te gaan en de Nederlandse taal te oefenen. 
Taalvrijwilligers proberen u daarbij zo goed 
mogelijk te helpen. Deelname is gratis.  

Zoute inval:  
Elke vrijdag tussen 14.00 - 15.30 uuur bent 
u welkom om te komen voor een spelletje, 

sjoelen en rummicuppen, of biljarten.  

Samen schilderen elke vrijdagmiddag o.l.v. 
Marianne Voorthuizen van 14.00 - 15.30 
uur. Informeer of er plaats is in onze groep. 
Kosten zijn ¤2,-.   

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

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Rondleidingen Kasteel Renswoude zijn er  
bij voldoende deelname op de volgende 
dinsdagen (om 13.45 uur):  21 juni, 12 juli en 
16 augustus. 

U moet zich altijd aanmelden en kunt 
mee doen na bevestiging dat er plaats 
voor u is. De kosten zijn 9 e pp. Het duurt 
ongeveer 5 kwartier. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de 
bibliotheek. Vol is vol. 

Tot einde zomer is er boekverkoop in de 
bieb. Alle boeken en DVD's gaan weg voor ¤ 
0,50. 

ONDERSTEUNING EN INFORMATIE VOOR MENSEN UIT 
OEKRAÏNE
Speciaal voor de mensen uit Oekraïne heeft 
de Bibliotheek op de website een pagina 
samengesteld met (lees)materiaal en 
informatie voor kinderen en volwassenen. 
Zo zijn er links naar lesmateriaal en boeken 
in het Oekraïens en informatie over het 
inloopspreekuur van het Taalhuis.  

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.  

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.      

De bibliotheek is open op dinsdag en vrijdag 
van 14.00 - 17.00 uur, en op woensdag van 
14.00 - 20.00 uur.

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

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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EEN VLEUGJE TERSCHELLING

Hoe mooi we hier ook wonen in het midden van het land, één ding missen we: de zee!
Geboren en getogen in Scheveningen/Den Haag zijn we opgegroeid met de zee. Vooral met een 
stevig windje of flinke storm hebben we menig uurtje over het strand gewandeld, heen tegen de 
wind in en terug met de wind in de rug. Spectaculair is het dan als de enorme golven bulderend 
aankomen en hoog tegen de havenhoofden aanslaan. Ondanks verhuizingen naar deze regio is 
onze liefde voor de zee gebleven. 

Ieder jaar proberen we minstens één keer naar Terschelling te gaan, wat na een paar 
kampeervakanties ons favoriete Waddeneiland is geworden. Alleen al de lange overtocht met de 
boot is een feestje. Bovenop het dek laat je letterlijk alles achter je als de skyline van Harlingen 
vervaagt, terwijl de Brandaris van West na veel gezigzag langs de ondiepe gedeeltes in de 
Waddenzee langzaam duidelijker in beeld komt. Met een beetje geluk zie je een enkele zeehond 
naast de boot opduiken, of ontwaar je met of zonder verrekijker op een zandbank een hele 
familie. 

Vogels vinden het zeker ook een paradijsje. Van groot tot klein broedt of foerageert er maar 
wat graag, vooral de schelp- en visliefhebbers. Op zoek naar een lekker hapje trippelen de 
drieteenstrandlopertjes in rap tempo langs de aanrollende golven alsof ze op een lopende 
band staan! Ik kan het nooit laten er ondertiteling bij te bedenken zoals: “Nog vlug doorwerken 
jongens, uh…….ja, pas wel op hé voor die mensen  daar……..oeps, die komen toch echt in onze 
comfortzone……….dus: Wegwezen, nú!” Plotseling, alsof iemand op een alarmknop heeft 
gedrukt, vliegen ze allemaal tegelijk op, naar een plek iets verderop.
Ook meeuwen, bonte pleviertjes, grutto’s, wulpen en aalscholvers doen zich tegoed aan 
allerhande voedsel. Aan de wadkant ontdekken we in de verte een paar lepelaars, die met hun 
lange poten komische, grote stappen zetten in de modder, waaruit ze met hun kenmerkende 
snavel hun maaltje voor die dag opscheppen. Jammer genoeg blijven ze op een behoorlijke 
afstand.

Opgefrist en uitgewaaid komen we thuis en stappen de volgende dag op de fiets voor een tochtje 
in de buurt. Net buiten het kasteelbos komt iets groots aanvliegen, nee, geen ooievaar of witte 
reiger! Wacht eens! Ja hoor, die lepelvormige zwarte snavel, dat kan niet missen…….het is een 
lepelaar! Pal voor ons neus! Op de terugweg zien we hem nog een keer, weer heel dichtbij! 
Zonder verrekijker!
Met het geruis van de wind door de bomen, dat met een beetje verbeelding de zee laat horen,  
koesteren we het Terschellinggevoel nog even, gewoon in Renswoude!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
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 30 mei t/m 05 juni 2022. Week 22. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

1+1 GRATIS*

  Appelsientje 
of Dubbeldrank 

 2 pakken à 1000 ml 
 combineren mogelijk 

 2.78

 1.39
_

_
 4.18

 2.08

 5.49

 5.99  4.99
 g’woon olijfolie

  traditioneel, extra vierge of mild 
 fl es 1000 ml 

 Trots van Coop 
Blonde d'Aquitaine 

kogelbiefstuk 
 per 100 gram 

 2.99  1.99

 1.39

 0.83
_

_
 5.24

 3.14

40% KORTING*

   Alle Sense  
  per stuk 

 Aardbeien of 
blauwe bessen

2 bakken à 400/300 gram 
 combineren mogelijk 

7.98  4.99
2 STUKS

 Optimel 
drinkyoghurt, 

magere kwark of 
Griekse stijl yoghurt 

2 pakken à 1000 ml of 
bakken à 450/500 gram 

 combineren mogelijk 

2 STUKS

 3.30

 4.38  2.49
2

 330

 2.60

 3.40  2.29 Trots van Coop Authentieke 
serranoham, rosbief, 
yorkham, rookvlees of 
Schwarzwalder
 100 gram vers verpakt 

 4.10

 5.38  2.99Molenbrood 
volkoren brood
 2 hele broden ,  combineren mogelijk 

2 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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BOEREN MAKEN EIGEN THEATERPRODUCTIE

Geïnspireerd door het Twentse Hanna van 
Hendrik en inwoners uit de Gelderse Vallei met 
een eigen theaterproductie.  Eind juni/begin 
juli verrijst er in het boerenland aan De Steeg 
in Woudenberg een heuse theatertent waar 4 
avonden het spektakel wordt opgevoerd. De 
spelers op het toneel en in de bijbehorende 
speelfilm zijn allen vrijwilligers. Ook het 
scenario is door vrijwilligers geschreven 
evenals de organisatie van het geheel. 
Voorafgaand aan het spektakel organiseert 
Vallei Boert Bewust een informatiemarkt en 
is er een streekmaaltijd.

Boerendochter Sanne staat centraal in dit 
stuk. We zien haar begin 2000 als twintiger 
thuis bij haar ouders en broer. Dat het hier 
altijd om de boerderij draait vindt ze lastig. 
Er moet toch meer zijn? Twintig jaar later is 
Sanne zelf moeder en zijn er weer moeilijke 
keuzes. Keuzes die doorwerken en waarbij 

Sanne zich zo rond 2040 afvraagt, of het 
misschien anders had gemoeten. Eén ding 
blijkt wel: het zijn altijd roerige tijden in de 
agrarische sector. Waar het gezin in 2001 
met de MKZ te maken krijgt, zijn het in 2020 
de boerenprotesten die doorklinken. Dan 
rond 2040 blijkt het ‘echte’ eten verdrongen 
te zijn door shakes en pillen. Alles draait om 
gezondheid en efficiency en zelfs uitgebreid 
tafelen moet er aan geloven.

In het theaterspektakel is er film, er is 
toneel en er is live-muziek. Een plaatselijke 
rockband brengt oude covers met een 
nieuwe tekst, passend bij het theaterstuk. 
Het scenario is geschreven door zorgboer 
Henk van Woudenberg samen met boerin 
Clara van Ravenhorst. Van Woudenberg had 
al wel ervaring met het schrijven van toneel 
en schoolmusicals, Van Ravenhorst met het 
schrijven van verhalen. Het schrijven van dit 
spektakel was toch wel van een andere  orde. 
“Gelukkig hebben we veel adviezen en hulp 

gehad van Bouke Oldenhof, professioneel 
scenarioschrijver van onder meer Hanna van 
Hendrik. We zijn begonnen met een middag 
echt les. Een scenario heeft natuurlijk een 
begin en een eind maar daartussenin moet 
het niet zo maar een beetje voortkabbelen”, 
aldus Van Ravenhorst. “Conflicten, daar  
draait het om want er moet altijd iets 
gebeuren, daar heeft hij echt op gehamerd”, 
vult Van Woudenberg aan. Oldenhof heeft 
ook de rode draad in het verhaal uitgezet. 
Hij zette de schrijvers op het spoor om van 
Sanne de hoofdpersoon te maken. Sanne 
heeft dan wel niet de grootste rol maar zij is 
er wel altijd bij: als dochter, als moeder en 
laten als oma. En Sanne kent ook zowel de 
mensen  van de boerderij als de mensen van 
de natuurbeweging. Zij is de bruggenbouwer, 
zij ziet dat die werelden veel meer gemeen 
hebben dan ze zelf denken. “Door deze 
adviezen van Bouke konden we de laatste 
scenes schrijven”, aldus Van Woudenberg. 
“We liepen  vast, maar hiermee konden we 
verder”. Van Ravenhorst: “We dachten toen 
we eraan begonnen dat we wel even met een 
oplossing zouden komen. Daar gaat het niet 
om, weten we nu. Het gaat erom dat je aan 
het denken wordt gezet en daarbij ook nog 
een leuke avond hebt”.

TONEELVERENIGINGEN
Nadat het stuk vier avonden wordt opgevoerd 
in Woudenberg, wordt het hele scenario met 
speelfilm en liedjes beschikbaar gesteld voor 
andere gezelschappen. In de agrarische 
sector is altijd veel toneel gespeeld bij 
bijvoorbeeld de jaarvergaderingen van toen 
nog CBTB en CPJ’s en Plattelandsjongeren. 
Dit stuk leent zich hier uitstekend voor. Er zit 
humor in, maar ook drama. En het brengt het 
boerenleven echt dichterbij de kijkers. ‘Wij 
vinden het belangrijk dat dit verhaal verteld 
wordt. Daarbij zijn de gezelschappen ook vrij 

om het scenario aan te passen naar de eigen 
situatie en kunnen ze het op hun eigen manier 
brengen. Het hoeft dus niet perse in een 
weiland, het kan ook prima in het dorpshuis”, 
aldus Van Ravenhorst. Maar we zouden het 
jammer vinden als het bij deze vier avonden 
in Woudenberg blijft.

Sanne, het theaterspektakel van het 
platteland is te zien op vrijdag 24 juni, 
zaterdag 25 juni, vrijdag 1 juli en zaterdag 2 
juli. Het wordt opgevoerd in een tent in het 
weiland aan De Steeg 6 te Woudenberg. 
Bij het entreekaartje is een lokale maaltijd 
inbegrepen zodat er ook echt alle tijd is voor 
een stuk ontmoeting. Voor meer informatie: 
www.stichtingcement.nl

FIETSTOCHT HISTORISCHE VERENIGING 
OUD-RENSWOUDE

Start van de fietstocht op zaterdag 11 juni 
2022 om 13.00 uur vanaf het Kerkplein, 
Kerkstraat 1 in Renswoude.
Afstand ca. 35 km
Halverwege de route is er een stop voor 
koffie / thee of fris.
De aankomst is tussen 16.00 – 16.30 uur 
voor een bedrijfsbezoek in Renswoude.

Aanmelden digitaal: 
secretaris@oudrenswoude.nl met vermel-
ding van uw naam en aantal deelnemers 
en uw telefoonnummer. Of telefonisch bij 
Jannet Versteeg 06-16570118.

Bij slechte weersomstandigheden kan het 
bestuur van Oud Renswoude besluiten de 
fietstocht uit te stellen naar zaterdag 25 juni 
2022.

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

Parkietjes

Ik zoek tuinliefhebbers om samen mee te tuinieren.
Groot of klein maakt niet uit. Strak of landelijk,
alles is mogelijk. Graag een reactie naar
Metta Siemons, Platanenlaan 30, 
Tel. 0648922876

Ons gezellige taalcafe zoekt vrijwilligers om één  
keer in de 2, 3 of 4 weken mee te draaien.
Doel: met plaatjes, een woord, een voorbeeld zin of 
een spelletje, mensen die de Nederlandse taal niet 
goed (uit)spreken helpen hun taalvaardigheid te 
verbeteren.
Of de peutertjes die meekomen bezighouden met 
voorlezen en spelletjes doen.
Voor ons is het leuk om zo wat te leren over andere 
culturen.
Kom gerust een keer kijken vrijdagmorgen van 9.30 
tot 11 uur in de bibliotheek aan de v. Reedeweg.
Voor meer info: Betsie Tinholt 06 86263530 of 
Marianne Trommelen 06 29351368.

Gezocht meisje voor de zaterdagochtend of middag 
om onze kinderboerderij verzorgen (2 geiten-pony) 
en wat schoonmaakwerkzaamheden verrichten.
Reageren kan via de mail: info@
campingdegrebbelinie.nl

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

Verloren op 13 mei: zwarte platte autosleutel van 
een Renault. 
Telefoon: 06 - 11 49 58 33

Gevraagd: schoonmaakhulp bij gezin van 4 personen
voor ongeveer 2 uur per week. Tijden in overleg.  
Bij interesse bel 0629584492.

 
 
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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