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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 
nvt Vrije periode 

Evenementen 
25-06 t/m 26-11 Extra openstelling 

Oudheidkamer 
27-08 t/m 28/08 Kunstroute Renswoude 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl 
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Stel nou….. 
Wat heerlijk: de vakantietijd staat voor de 
deur! Deze tijd is bij uitstek bedoeld om een 
beetje rust te pakken. De scholen zijn dicht, 
veel mensen nemen vakantie en gaan er even 
tussenuit. Even tijd voor ontspanning. 
Misschien is het een idee als iedereen 
minimaal een week of vier alles loslaat waar 
hij of zij mee bezig was. 
  
Misschien wel een beetje gewaagd maar 
toch…. Stel dat Poetin zichzelf en de 
Russische militairen in Oekraïne een poosje 
vakantie zou gunnen. En tegelijkertijd dat de mensen in het Midden-Oosten elkaar de 
rust, ruimte en vrijheid zouden gunnen en de wapens een poosje stil zouden zijn.  
 
In bestuurlijk Nederland ligt ook een poosje alles stil. Even geen plannen en geen 
beslissingen. Geen goede en geen foute. Hoe goed zou het zijn als deze tijd wordt 
benut voor reflectie: waar staan we nu, wat heeft de afgelopen periode ons gebracht? 
Heeft ons handelen bijgedragen aan een betere omgeving? Doet iedereen nog mee? 
Voelt iedereen zich nog onderdeel van de BV Nederland? En van ons dorp?  
 
Stel nu dat we zouden afspreken dat we allemaal even uitrusten en de tijd nemen om 
na te denken wat voor samenleving we zouden willen zijn. Nadenken over welke 
waarden we belangrijk vinden. Hoe kijken we naar vrijheid, gelijkheid, respect, 
solidariteit en rechtvaardigheid? Hoe belangrijk vinden we veiligheid, leefbaarheid, 
tolerantie en eerlijkheid?  
 
En stel nou dat we na die periode van vakantie weer aan de slag gaan, zijn we dan in 
staat om onszelf te resetten? Dus wissen wat niet goed ging en opnieuw opstarten. En 
dat we dan zo lang mogelijk de goede dingen proberen te doen voor en met elkaar. 
 
Jij vindt het vast ook wat utopisch maar ik gun het ons wel van harte in deze onrustige 
tijd! 
 
Fijne vakantie!! 
 
Burgemeester Petra Doornenbal  
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Besluitenlijst gemeenteraad 5 juli 2022 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Agenda ongewijzigd 

vastgesteld. 
4 Vaststelling verslag van de openbare 

vergadering van de 
rekeningcommissie op 14 juni 2022 

Verslag ongewijzigd 
vastgesteld. 

5 Vaststelling verslag en besluitenlijst 
van de openbare raadsvergadering 
op 21 juni 2022 

Besluitenlijst en verslag 
ongewijzigd vastgesteld. 

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Afdoening conform voorstel. 

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Jaarrekening 2021 (inclusief 
Jaarrekening 2021 Woningbedrijf) 

Met algemene stemmen 
conform voorstel vastgesteld. 

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
Kadernota 2023 (inclusief Voorjaars-
rapportage 2022) 

Met algemene stemmen 
conform voorstel besloten de 
uitgangspunten en 
begrotingsrichtlijnen voor de 
begroting 2023 vast te stellen. 

 
 
Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken  is gebleken dat onderstaande persoon niet 
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staat. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het 
voornemen om van de onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar 
onbekend land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 

• Rakowski, P. – 29-06-2022. 
 
Tegen dit voornemen kunt u schriftelijk binnen twee weken na publicatiedatum uw 
zienswijze kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken, 
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
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Ontdek de historie van Renswoude 
Op dinsdag 5 juli is de Verkennersroute 
in Renswoude officieel geopend door 
burgemeester Petra Doornenbal en de 
voorzitter van de ondernemersvereniging 
Renswoude Kees Bos.  
 
Deze gloednieuwe wandelroute laat je de 
geschiedenis van Renswoude beleven. 
Wandel langs 40 paaltjes met informatie 
en scan de QR-codes voor nog meer 
achtergrondinformatie over de unieke 
plekjes die Renswoude gevormd hebben. 
De route kan worden opgesplitst in drie afzonderlijke delen zodat deze toegankelijk is 
voor iedereen. Trek je wandelschoenen aan en ontdek Renswoude. Bekijk de route op  
https://www.opdeheuvelrug.nl/verken-de-heuvelrug/wandelen/verkennersroute-
renswoude.  

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Dorpsstraat 65: plaatsen zonnepanelen (ingediend 1 juli 2022); 
• Groeperweg 19: aanleggen uitrit (ingediend 4 juli 2022); 
• Emminkhuizerlaan 2: veranderen milieu-inrichting (ingediend 5 juli 2022). 
 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Utrechtseweg 3d: bouwen nieuwbouw woning + zwembad (verzonden 7 juli 2022). 
 
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen 
• Elzenhof 19: plaatsen dakkapel (nieuwe uiterste beslistermijn: 23 augustus 2022). 

Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
Aangevraagde vergunningen/ meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Rectificatie: Melding incidentele festiviteit – familie-/verjaardagsfeest d.d. 23 juli 

2022, Buursteeg 2 (ontvangen 16 juni 2022);  
• Melding collecte (doorlopend) – collecte huis-aan-huis Nederlandse Brandwonden 

Stichting d.d. 9 t/m 15 oktober 2022, door Renswoude (ingediend 29 juni 2022); 
• Melding evenement – buurtbarbecue d.d. 3 september 2022, speeltuin Van 

Rijnesteinlaan (ontvangen 29 juni 2022); 
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• Evenementenvergunning – Circus Renz International d.d. 2023, in Renswoude 

(ontvangen 1 juli 2022); 
• Melding evenement – buurtbarbecue + wegafsluiting d.d. 19 augustus 2022, 

Reigerweide (ontvangen 4 juli 2022); 
• Melding evenement – buurtbarbecue + wegafsluiting d.d. 10 september 2022, 

Gruttoweide (ontvangen 6 juli 2022). 
 

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Loterijvergunning – t.b.v. onderhoud Koepelkerk d.d. 29 oktober 2022 (verzonden 

30 juni 2022); 
• Tijdelijke ontheffing sluitingstijd – tennisvereniging Dicke Rijst d.d. 16 juli 2022 

(verzonden 30 juni 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 
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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) 

 
Save the date: Oktober in het teken van Renswoude voor Elkaar 
Veel mensen voelen zich wel eens alleen of hebben het gevoel zich niet met elkaar 
verbonden te voelen. Om eenzaamheid tegen te gaan en onderlinge verbinding te 
zoeken is de kopgroep ‘Renswoude voor Elkaar’ opgericht. Oktober willen wij, net als 
vorig jaar wederom in het teken van verbinding zetten. Houd daarom je agenda vrij op 
donderdagavond 6 oktober en zaterdagmiddag 15 oktober.  
 
De gemeente Renswoude heeft zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma 
‘Eén tegen eenzaamheid’ om de trend van eenzaamheid te doorbreken. Het lokale plan 
wordt uitgevoerd door de kopgroep “Renswoude voor elkaar.” (bestaande uit 
vertegenwoordigers van o.a. SWO, Buurtgezinnen, de kerken, de bibliotheek, Taalhuis 
Renswoude en de gemeente).  
 
Op donderdagavond 6 oktober organiseert men een werkatelier voor inwoners, 
vrijwilligers én professionals die wel eens eenzaamheid signaleren of in aanraking 
komen met (mogelijk) eenzame inwoners. Hoe maak je dit bespreekbaar? Wat kan jij 
betekenen?  Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens het interactieve 
werkatelier. Daarnaast wordt op zaterdagmiddag 15 oktober in en rondom de 
bibliotheek een gezellige en feestelijke middag georganiseerd voor alle inwoners. 
Informatie over locatie, tijdstip en aanmelding voor beide bijeenkomsten volgt later. 

 
 
Openingshandeling 
Verkennersroute van dinsdag 5 juli 
door burgemeester Doornenbal en 
Kees Bos. 
 
Voor meer informatie over de route 
zie de eerdere berichtgeving in 
deze Heraut. 
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LONGFONDS

600.000 volwassen en kinderen in Nederland 
leven met astma. Het Longfonds financiert 
en faciliteert onderzoek naar het voorkomen 
ervan. En zet zich in voor onderzoek naar 
vroegere diagnostiek en betere behandeling.
In week 20 was de collecte van het LONGFONDS 
en in Renswoude is het mooie bedrag van  
€ 2.096,16 opgehaald. Alle collectanten 
hartelijk dank voor jullie inzet. Op weg naar 
een wereld zonder astma! 

STATIEGELDACTIE VAN DE COOP IS VOOR 
DE ZONNEBLOEM  RENSCHERWOUDE

De Zonnebloem wil mensen met een 
beperking van het leven laten genieten, door 
hen een bezoekje te brengen of voor hen 
ontspannende activiteiten te organiseren. Ook 
worden er regelmatig kaarten gestuurd, zodat 
de mensen weten dat er aan hen gedacht 
wordt. De activiteiten zijn bv een gezellige 
middag met bingo of met een zanggroepje 
of het bezoeken van een tuincentrum of 
andere kleine musea die toegankelijk zijn 
voor gebruikers van rolstoel of rollator. De 
vereniging heeft deelnemers uit de gemeente 
Renswoude, Scherpenzeel en  
Woudenberg. Er zijn ca. 85 
deelnemers en 25 vrijwilligers. 

De Zonnebloem is er blij mee dat 
zij uitgekozen is om mee te doen 
aan de statiegeld actie van de 
Coop  ook omdat dit jaar het 25 
jarig bestaan van de plaatselijke 
Zonnebloemvereniging gevierd 
wordt. Wij hopen dat u ook 
meedoet door het statiegeld 
bij de Coop te doneren voor de 
Zonnebloem Renscherwoude.

KIJKEN BIJ DE BOER OP 27 JULI BIJ 
BOERDERIJ AERDEROORT

Een gezellig uitje met het hele gezin, of juist 
op pad met buren of vrienden? Kijken bij de 
Boer organiseert fietstochten op 27 juli en 3 
augustus. Geniet zo samen van het platteland 
én kom kennis maken met de verschillende 
boerenbedrijven langs de route. Op 27 juli 
gaat de route door de omgeving van Ede, met 
een tussenstop in Renswoude op de boerderij 
van Art Wolleswinkel en Birgit Hanskamp. Een 
week later is er een route door de omgeving 
van Barneveld.
Voor wie op 27 juli op de fiets stapt, is 
onderweg van harte welkom op onder andere 
de Barneveldsestraat 37 in Renswoude. 
Hier verzorgen Art Wolleswinkel en Birgit 
Hanskamp samen de koeien, de kalfjes en het 
grasland op Boerderij Aerderoort. Bovendien 
maken ze van de melk de heerlijkste vla, kefir 
en hangop. “We genieten van ons vak en laten 
dat maar al te graag aan anderen zien”, vertelt 
Hanskamp enthousiast. “Tot dan!”
Deelname is gratis en verdere informatie over 
de fietsroutes en deelnemende bedrijven 
volgt op de website www.kijkenbijdeboer.nl en 
op facebook.com/kijkenbijdeboer.

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 11 juli t/m 17 juli 2022. Week 28. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

    Gerookte 
zalm  
 per pak 

 3.99

 2.79
_

_
 6.99

 4.89

30% KORTING*

 3.50

 2.27
_

_
 4.08

 2.65

   Trots van Coop 
Noord-Hollandsche 

48+ kaas plakken
pakje 200-240 gram 

 m.u.v. mosterd en brandnetel 

35% KORTING*

 Alle Beter Leven 
varkensschnitzels
gepaneerd, naturel of wiener,

 per 100 gram 

 1.46 0.89

 Almhof yoghurt 
2 bekers à 450/500 ml 
 combineren mogelijk 

 3.04

 4.18  2.49
2 STUKS

 304 3

   Alle meloenen 
2 stuks

  combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

11
 5.58

 2.79
_

_
 9.98

 4.99

  First Choice cola
4  fl essen à 1500 ml 

 combineren mogelijk 

2+2 GRATIS

 5.00  2.50

   Coop verse sappen 
of smoothies 

 fl es 500 ml 

 1.99

 2.45 1.69

 0.69

 0.52
_

_
 2.09

 1.57

Alle waldkorn 
producten van

de bakkerij  
 per stuk 

25% KORTING*

producten van

2525

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

CREATIEF RENSWOUDE
In plaats van de creatieve inloop en van 
Welfare SWO is er in juli en augustus 
op  woensdagmiddag  een inloop vanaf 14.00 
uur in de bibliotheek van Renswoude.

SCOOTMOBIELCLUB RENSWOUDE
De scootmobielclub is gestart! Bij droog weer 
maken wij wekelijks op  maandagmiddag 
een mooie toertocht. Wij verzamelen om 
13.30 uur bij De Hokhorst. Neem voor meer 
informatie contact op met Rianne van Ginkel, 
telefoonnummer 06 51 64 75 25.

SAMEN GEZELLIG
Heerlijk eten, elkaar ontmoeten en een 
activiteit doen op  donderdag 14 juli  om 
17.30 uur (inloop 17.15 uur) in De Gasterij op 
Camping de Lucht. Kosten: €17,50 (inclusief 

1 drankje). De veiling, waarover eerder was 
bericht, vindt niet op 14 juli, maar op een later 
moment plaats. 
Aanmelden voor Samen gezellig kan per 
mail:  trefpuntbalie@swo-sr.nl  of telefonisch 
bij  Nora Koenen, telefoonnummer 06 31 15 
90 29.

SAMEN ETEN
Gezellig samen eten! Maandelijks op 
donderdag om 17.15 uur in De Hokhorst. Van 
harte welkom op 21 juli. De kosten zijn € 10,- 
exclusief drankjes. Opgeven kan per mail 
naar trefpuntbalie@swo-sr.nl of telefonisch 
bij Nora Koenen, telefoonnummer 06 31 15 
90 29.

BINGOAVOND
Woensdagavond 27 juli is er van 19.00 tot 
21.00 uur een bingoavond in Het Trefpunt. 
Kosten: €3,- inclusief koffie en thee.

 
 
 

SWO AGENDA

Woensdag, 13 juli:  vanaf 14.00 uur: Inloop Welfare/creatief (Bibliotheek Renswoude)

Donderdag 14 juli: 17.30 uur: Samen gezellig (De Gasterij, camping De Lucht)

Maandag 18 juli:  13.30 tot 15.30 uur : Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)

  13.30 tot 15.30 uur : Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De 

Hokhorst)

Woensdag 20 juli:   12.00 tot 13.00 uur : Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)

 vanaf 14.00 uur: Inloop Welfare/creatief (Bibliotheek Renswoude)

Donderdag 21 juli:  17.30 uur: Samen eten (De Hokhorst)

Maandag 25 juli:  13.30 tot 15.30 uur : Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)

  13.30 tot 15.30 uur : Wandelgroep Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)

Woensdag 27 juli:  vanaf 14.00 uur: Inloop Welfare/creatief (Bibliotheek Renswoude) 

 19.00 tot 21.00 uur : Bingoavond (Het Trefpunt)

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

 

 

 

Gezocht 
chauffeurs (rijbewijs B) 

 

Meer informatie?  

info@vanedekoeriers.nl 

06-30121808 (Jolanda) 

  

Vindt jij autorijden leuk? Dan zoeken wij jou!  
 
man / vrouw, gepensioneerd of nog enkele 
jaren te gaan, oproepkrachten, enkele dagen, 
vaste dagen alles is bespreekbaar!! 
 

CHAUFFEURS (RIJBEWIJS B) 
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DUBBELBLOEMIG!

Na ruim twee jaar vliegen we weer naar Israël. Sinds 2007 zijn we regelmatig een paar 
weken in Jeruzalem.  Per tram of bus rijden we dwars door de levendige, drukke stad, 
waarbij vooral in de bus ons evenwichtsgevoel danig op de proef wordt gesteld. De bussen 
met niet al te beste schokbrekers denderen over de verkeersdrempels, ons flink door 
elkaar schuddend, terwijl de chauffeurs ontspannen meeveren in hun luxe stoel! Verder 
zien we steeds meer fietspaden, wat met het oog op het stijgende aantal fietsen en e-bikes 
praktisch is. Stiekem missen we onze fietstochtjes rond Renswoude, hoewel …. in een stad 
als deze is dat alleen op zaterdag, op de sabbat, aantrekkelijk, aangezien er dan amper 
verkeer is.

We hebben hier een paar oudere Joodse mensen leren kennen, bij wie we altijd op bezoek 
gaan. Zo ook Mirjam, die de honderd ruim gepasseerd is. Grappig genoeg noem je 
iedereen, oud en jong, bij de voornaam, simpelweg omdat het Ivriet – de spreektaal van het 
Hebreeuws – geen u-vorm kent. Nadat we hebben aangebeld, doet ze de voordeur open en 
verwelkomt ons hartelijk, als altijd goed verzorgd, in een vrolijk gebloemde jurk én met een 
vleugje rode lippenstift. 
Vervelen doet ze zich niet, want haar agenda staat vol afspraken. Deze ochtend is ze 
geïnterviewd door een VPRO-team i.v.m. het 75 -jarig bestaan van Israël volgend jaar. Als 
Holocaust overlevende en nog altijd goed op de hoogte van de politiek is zij een boeiende 
vrouw. Opvallend is dat ze, zoals veel Joodse ouderen, het leven omarmt ondanks alles wat 
ze zelf heeft meegemaakt, en oprecht geïnteresseerd is in haar gasten. Geen wonder dat 
iedereen haar graag opzoekt. 

Precies hetzelfde heb ik in Renswoude ervaren. Vanwege ons hart voor Israël hangen 
boven onze voordeur twee tegeltjes met daarop Mazal Tov, wat Veel Geluk betekent. Op 
een dag belt een meneer aan met de vraag “Wat hebben jullie met Israël?” Een boeiend 
gesprek volgt waarin hij vertelt dat in de straat achter ons een oudere Joodse dame woont 
die contact met ons vast op prijs stelt. Inmiddels hebben Roos en ik elkaar leren kennen 
en al heel wat afgepraat. Ook zij houdt van mooie kleding, een beetje make-up en keurig 
gelakte nagels. Iedere dag belt ze met haar nicht in Soest, óók een Roos. “Wanneer hebben 
jullie elkaar voor het laatst ‘live’ gezien?” vraag ik na een paar keer. “Meer dan een jaar”, 
antwoordt ze. Een plannetje is gauw gemaakt.  Agenda’s worden getrokken en eindelijk lukt 
het de ene Roos bij de andere te brengen. Dolblij vliegen ze elkaar om de hals, met een lach 
en een traan! Eindelijk een fysieke omhelzing! 
Ontroerend, een dubbelbloemige Roos! Voor herhaling vatbaar!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

COMFORTABEL ZITTEN 
WIJ HELPEN U AAN EEN MODERNE RELAX FAUTEUIL

OP MAAT, VOLLEDIG GEMAAKT NAAR UW WENS
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VAN EN IN DE BIEB! 

TOT 21 AUGUSTUS IS DE BIBLIOTHEEK OP WOENSDAG 
VAN 14-20 UUR OPEN EN OP VRIJDAGMIDDAG TUSSEN 
14 EN 17 UUR. LENERS MOGEN 5 BOEKEN EXTRA MEE 
EN DEZE WORDEN LANGER UITGELEEND
 
VAKANTIELEZEN
(VOOR KIDS UIT DE GROEPEN 3 EN 4)
Ga mee op schattenjacht!
Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider. 
Met Vakantielezen beleef je samen 
spannende avonturen en ontdek je de 
mooiste verhalen. Maak een levend bordspel 
op de Sprookjeseilanden, ren je rot in 
Sportmanië of lees het verhaal Monsterkrant 
van Paul van Loon.  In welk land start jouw 
reis? Verzamel alle schatten en maak kans 
op een tablet. Haal het paspoort in de 
bibliotheek. Op=Op. 
Zie www.vakantie-lezen.nl

Elke woensdagmiddag wordt er, ook in deze 
zomer, gewoon voorgelezen aan de jongste  
kinderen om 15.00 uur.
 
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Rondleidingen Kasteel Renswoude zijn 
er  bij voldoende deelname op dinsdag 16 
augustus.
U moet zich altijd aanmelden en kunt mee 
doen na bevestiging dat er plaats voor 
u is. De kosten zijn ¤ 9,- p.p. 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.

De Puzzelbibliotheek is ook gewoon open.

Op vrijdagmiddag 26 augustus begint de 
Schilderclub opnieuw na de zomerstop.

LEZING KATTENTAAL
Op woensdagavond 4 september is er 's 
avonds een lezing over Kattentaal in de  
bibliotheek door Sonja van Leeuwen van de 
Kattenacademie.
Aanvang: 20.00 uur. Tijdens deze lezing 
neem kattengedragstherapeut Sonja 
van Leeuwen mee in de manier van 
communiceren van je kat. Begrijp je wat de 
kat je wil zeggen met zijn lichaamstaal en 
gedrag?

Het is niet moeilijk, als je een eenmaal weet 
en voorkomt veel frustratie en verbetert het 
welzijn van je kat. De lezing duurt ongeveer 
1,5 uur en na afloop is er de mogelijkheid om 
vragen te stellen.

De kat mag gewoon thuisblijven, als u 
thuiskomt zal deze meteen merken dat 
er anders naar hem/haar gekeken wordt. 
Geïnteresseerd? Geef je dan snel op!

I.v.m. de inventarisatie van de belang stelling 
hiervoor vriendelijk verzoek u  hiervoor 
aan te melden voor 6 september  via  
renswoude@bibliotheekzout.nl of in de 
bibliotheek. 

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

 

 

 

     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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OPENING NIEUWE VERKENNERSROUTE 
RENSWOUDE

Afgelopen dinsdag 5 juli heeft Burgemeester 
Doornenbal de Verkennersroute Renswoude 
officieel geopend. De Verkennersroute is 
een historische wandelroute van in totaal 
14 km. Deze route is weer onderverdeeld in 
3 kleinere routes. Een route met kleurcode 
rood van 5 km die door het dorp loopt, 
een blauwe route van 5 km die door het 
buitengebied van Renswoude loopt en een 
groene route van 4 km die rond het kasteel 
van Renswoude loopt. Langs de route zijn in 
totaal 40 houten palen geplaatst met daarop 
een bordje met foto en een korte tekst over 
de plek of het monument. Nog belangrijker 
is dat ieder bordje een QR-code heeft. Door 
uw mobiele telefoon boven de QR code te 
houden (camera eerst aanzetten) verschijnt 
er automatisch een link op uw scherm. 
Druk op de link en u gaat automatisch naar 
een website met meer informatie over de 
historische plek. Super handig en ook leuk 
om te doen voor jong en oud.

De verkennersroute is een idee van de 
promotiecommissie Renswoude. En is 

met financiële ondersteuning van de 
Ondernemersvereniging Renswoude en de 
Gemeente Renswoude tot stand gekomen. 
Een prachtig initiatief dat door heel veel 
vrijwilligers uren en door samenwerking tot 
stand is gekomen.

Tijdens de opening nam de voorzitter van 
de Promotie Commissie Renswoude, mevr. 
Dirven-Meijer, het woord en gaf aan een 
groep belangstellenden en genodigden 
uitleg over het tot stand komen van 
de Verkennersroute. Daarna kreeg de 
burgemeester het woord. Hierin benadrukte 
zij nog eens hoe belangrijk het is, dat we trots 
moeten zijn op de plek waar we wonen en dat 
we zijn geschiedenis leren kennen. Ook vond 
zij het belangrijk dat dit project door goede 
samenwerking tot stand is gekomen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u al 
meer informatie? Zoek dan op internet op 
“verkennersroute Renswoude” of ga naar: 
w w w . o p d e h e u v e l r u g . n l / v e r k e n - d e -
heuvelrug/wandelen/verkennersroute-
renswoude

Het startpunt van de 

Verkennersroute. Parkeerplaats 

bij rotonde kasteel. 

Vlnr: Namens de promotie 

commissie: Bert van de Bruinhorst, 

Pauline Dirven-Meijer en Hennie 

Blaauwendraat. Namens de 

ondernemersvereniging: Kees 

Bos en namens de Gemeente 

Renswoude: burgemeester 

Doornenbal
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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 21 JULI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Wist u dat? 
Kinderen tot 12 jaar gratis behandeling of advies. 
Ans van den Hurk, Pedicure
Sportparklaan 5 in Renswoude
0318-618244

Bied zich aan:  Huishoudelijke hulp. 
Voorkeur 1 x per week 4 uur.
Werk netjes en goed! 
Voor info  app gerust: 0647143678

Heeft u nog plaatjes nodig voor het boek 
COOP 700 jaar Renswoude. 
Alleen in juli heb ik nog veel voorraad.
Vraag of bel mij,
Ans van den Hurk 
Sportparklaan 5, Renswoude
Tel. 0318-618244

Bied zich aan oppas van 15 jaar voor uw kind(eren) 
overdag in de vakanties ook s’avonds en in het 
weekend in overleg bel of app op nr 0613376951

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

 
 
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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