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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 
12-07 t/m 16-08 Extra openstelling 

Oudheidkamer 
27-08 t/m 28/08 Kunstroute Renswoude 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl 
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Even aandacht voor elkaar 
Vakantie is, als het goed is, een periode van onthaasten en 
tot rust komen. En dat gaat niet iedereen even makkelijk 
af. Er moet vaak nog zoveel… 
Toch is het na een periode van intensief en hard werken 
van het grootste belang dat wij rust in acht nemen om zo 
extra aandacht te hebben voor zaken die door onze drukke 
werkzaamheden soms in het gedrang dreigen te komen. 
De afgelopen periode is ook voor onze mensen op het 
gemeentehuis weer een hectische periode geweest. Naast 
de normale dagelijkse werkzaamheden vroegen 
onderwerpen als de opvang van vluchtelingen door de 
oorlog in Oekraïne, de wijzigingen in het college na de 
verkiezingen van maart, de ontwikkelingen binnen de agrarische sector vanwege de door het 
kabinet voorgestelde stikstofmaatregelen én het opstellen van de Jaarrekening 2021 en 
Kadernota extra aandacht en tijd. 
 
Kort na het bekend worden van de stikstofplannen heeft er een bijeenkomst met ongeveer 
veertig agrariërs uit Renswoude op het gemeentehuis plaatsgevonden. Een bijeenkomst 
waarin in grote openheid is nagedacht en gesproken over de problemen en uitdagingen die er 
op deze sector afkomen. Er is die avond intensief door alle aanwezigen gewerkt aan het 
opstellen van diverse aandachtspunten, vragen en mogelijke oplossingen waar het college 
richting de Provincie en het Rijk ‘de boer mee op kunnen’. De gemeenteraad heeft als 
aanvulling hierop unaniem een motie aangenomen waarin er uiting is gegeven aan de grote 
zorgen die er leven. Deze motie is vervolgens verstuurd aan het kabinet, de fracties in de 
Tweede Kamer, de provincie Utrecht en het Ministerie van LNV. Mooi om te vermelden, is dat in 
diverse media, ook op radio en TV, dit signaal vanuit onder andere Renswoude door 
Kamerleden werd benoemd! 
 
Daarnaast is de Jaarrekening 2021 door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Het gaat 
hier over de financiële handel en wandel van de gemeente over het afgelopen jaar. De 
accountant heeft zowel op ‘getrouwheid’ als ‘rechtmatigheid’ een goedkeurende verklaring 
gegeven zonder aantekeningen of beperkingen. Een groot compliment waard aan allen die 
hieraan hebben bijgedragen! 
 
En dan is er nu even een periode van betrekkelijke rust. Extra aandacht hebben voor elkaar in 
een tijd die voor velen beslist niet eenvoudig is. Een tijd van bezinning over wat geweest is en 
nieuwe energie opdoen voor het vele werk wat er het komende seizoen weer wacht. Ik wens u 
en jou, voor nu en straks, veel kracht, gezondheid en inspiratie toe! 
 
Henk van der Schoor, Wethouder gemeente Renswoude 
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Besluit vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken blijkt 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 besloten  om van 
onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen 
• Rakowski, P.  – 28-07-2022; 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen 
zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen 
aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. In 
dit bezwaarschrift vermeldt u het volgende: 
 

• Uw naam, adres, datum en ondertekening; 
• Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is; 
• De reden waarom u bezwaar instelt. 

 
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een 
voorlopige voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het 
adres daarvoor is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

 
 
Geen spoedaanvragen reisdocumenten mogelijk  
Vanwege een aanpassing aan de reisdocumenten is het niet mogelijk om op woensdag 
24 augustus en donderdag 25 augustus 2022 een reisdocument via de 
spoedprocedure aan te vragen.  

 
 
La Vuelta Holanda 2022 komt door Renswoude 
Op zaterdag 20 augustus komt de tweede etappe van de Spaanse wielerronde ‘La 
Vuelta’ door Renswoude. De route gaat onder meer over de Heuvelsesteeg en 
Hopeseweg in Renswoude. Houd daarom deze dag rekening met wegafsluitingen en 
omleidingen! 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.lavueltaholanda.com of kunt u contact 
opnemen met de heer R. Pelt via 0318-578 150. 

 
  

                                                    Renswoude, 10 augustus 2022 
 

Andere werkwijze voor 
afvalbrengstation Ede 
Vanaf woensdag 1 september gaat het 
afvalbrengstation in Ede werken met 
een reserveringssysteem. Vanaf dan 
kunt u alleen met een reservering bij 
het afvalbrengstation terecht. Zo 
behoren de wachttijden en wachtrijen 
tot het verleden.  
 
Online reserveren 
Vanaf 1 augustus kunt u al een 
reservering maken voor september. Dit kan via de ACV-app en via www.acv-
groep.nl/afvalbrengstation. Op de online kalender is te zien welke tijdstippen 
beschikbaar zijn. U kunt zo eenvoudig het tijdstip van afval brengen afstemmen op uw 
agenda. Tot 31 augustus kunt u het afvalbrengstation nog bezoeken zonder afspraak.  
 
Afvalpas en reserveringsbevestiging mee 
Bij een bezoek aan het afvalbrengstation houdt u uw afvalpas en 
reserveringsbevestiging bij de hand. Ook komt u met de auto met het kenteken dat 
vermeld staat in uw reservering. Door het reserveringssysteem wordt de capaciteit van 
het afvalbrengstation optimaal benut voor inwoners van Renswoude én Ede.  
 
Meer weten? 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de voorwaarden voor het brengen van uw 
afval? Ga dan naar www.acv-groep.nl/afvalbrengstation.  

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Molenstraat 24a: veranderen uitrit (ingediend 22 juli 2022); 
• Kievitweide 18: legaliseren overkapping (ingediend 30 juli 2022); 
• Project Beekweide 2: kappen bomen (ingediend 1 augustus 2022); 
• Barneveldsestraat 36: veranderen milieu-inrichting (ingediend 1 augustus 2022). 
 
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen 
• Utrechtseweg 3c: aanleggen vijver (nieuwe uiterste beslistermijn: 12 september 

2022); 
• Utrechtseweg 3c: kappen bomen (nieuwe uiterste beslistermijn: 12 september 

2022); 
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• Groeperweg 19: aanleggen inrit (nieuwe uiterste beslistermijn: 13 oktober 2022); 
• Groeperweg 19: plaatsen dakkapel (nieuwe uiterste beslistermijn: 14 oktober 2022). 
 
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen 
• Rectificatie - Elzenhof 19: plaatsen dakkapel (ingetrokken 27 juli 2022). 

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

 
Aangevraagde vergunningen/ meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Melding incidentele festiviteit – verjaardagsfeest d.d. 20 augustus 2022, Buursteeg 

2 (ontvangen 21 juli 2022); 
• Melding evenement – buurtbarbecue Watersnipweide d.d. 3 september 2022, 

Meidoornlaan (ontvangen 24 juli 2022). 
 

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Collectevergunning – collecte huis-aan-huis St. Light for the Children d.d. 11 t/m 17 

december 2022, door Renswoude (verzonden 29 juli 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – doortocht truckers d.d. 24 september 2022, door 

Renswoude (verzonden 29 juli 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 
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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) 

 
Save the date: Oktober in het teken van Renswoude voor Elkaar 
Veel mensen voelen zich wel eens alleen of hebben het gevoel niet met elkaar 
verbonden te zijn. Om eenzaamheid tegen te gaan en onderling de 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 uw 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. 

 
Alle kinderen een zwemdiploma: het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! 
Heeft u een kind op zwemles, maar niet genoeg geld om dit te betalen? Of kan uw kind 
niet op zwemles door financiële omstandigheden? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan 
u helpen door de zwemlessen te betalen. Ieder kind moet zijn zwemdiploma kunnen 
halen om zo veilig te leren zwemmen. Ook als de ouders/verzorgers hier zelf niet 
voldoende financiële middelen voor hebben. Voor deze kinderen betaalt het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur de zwemles. 
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ER GEBEURT WAT!

Het is voor velen een rustige periode: de 
scholen zijn dicht en veel dorpsgenoten 
zijn op vakantie. Hoewel de lokale politiek 
pas weer in september van start gaat, 
staan de zaken in de gemeente Renswoude 
ondertussen niet stil.

Allereerst is het pad langs de voetbalvelden 
voorzien van verlichting, dankzij vragen van 
de Renswoudse VVD vorig jaar. Er staan nu 4 
lantaarnpalen, klaar voor de donkere dagen. 
Met dank aan ons commissielid André van 
Veller die hier scherp in was.

Daarnaast worden momenteel ook de 
kunstgrasvelden van VV Renswoude 
vervangen. Hier heeft het vorige college hard 
aan gewerkt om budget voor vrij te maken 
wat in de raad is goedgekeurd. Mooi dat dit 
gelukt is!

Tot slot is er bericht over Beekweide II: 
ondanks dat er nog een bezwaar op zit bij de 
Raad van State, wordt al wel begonnen aan 
de voorbereidingen. 190 nieuwe woningen 
die zeer welkom zijn om te voorzien in de 
behoeften die er liggen bij onze 
jeugd en ook de ouderen. Dit 
project is voorbereid onder 
voormalig wethouder Marieke 
Teunissen. Om binnen de 
categorie voetbal te blijven: het 
is nu aan het huidige college om 
de bal in te koppen!

VVD Renswoude
Evert Blaauwendraat en 
Bart Bisschop  

DAGFIETSTOCHT  PASSAGE  WOENSDAG  
17 AUGUSTUS

Fietscommissie van Passage heeft een 
gezellige dagtocht  van 40 km uitgezet. 
Onderweg  een interessante activiteit met 
koffie en een lunch, natuurlijk een  stop voor 
een ijsje of drankje. 
De fietsdeelnemers worden zo rond 17.30 
uur terug verwacht, waar de  BBQ klaar staat 
bij Brandien v.d. Brandhof, Biesbosserweg  
18
Vertrek: 9.30 uur  vanaf gebouw Rehoboth 
Renswoude
Kosten: € 15.00 voor de fietsdagtocht, 
€15.00 voor BBQ  incl. drank.
Deze tourtocht met veel gezelligheid is 
voor leden en niet leden. Opgeven voor de 
fietstocht en of BBQ voor 15 aug. telefonisch 
bij Hennie Robbertsen: 06-48445081 of per 
mail: mienekehartog@gmail.com
Wilt u alleen deelnemen aan de BBQ en u zit 
met het vervoer? Geen probleem wij halen u op. 

Graag tot ziens!
Fietsgroet van de fietscommissie Passage 
Renswoude
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Hoe werkt het? Een intermediair (een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener 
of medewerker van het Dorpsteam) kan in overleg met u een aanvraag doen. Binnen 
drie weken hoort u of de aanvraag is goedgekeurd. Vervolgens wordt de contributie 
direct aan de zwemschool betaald.  
 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt gezinnen waar te weinig geld is ook bij de 
contributie van andere vormen van sport en cultuur, zoals muziek- of dansles, theater 
of andere sportclubs. Ook dit kan aangevraagd worden via een intermediair. 
Lees meer hierover op www.jeugdfondssportencultuur.nl  

 
Bijeenkomst over verlies (ook bij leven) en rouw 
Op maandag 26 september organiseert SWO Scherpenzeel-Renswoude en Algemeen 
Maatschappelijk Werk van Santé Partners voor de inwoners van Renswoude en 
Scherpenzeel een bijeenkomst met als thema “Verlies en rouw". Wanneer u in de 
afgelopen tijd geconfronteerd bent met rouw door verlies van bijvoorbeeld een geliefde 
of gezondheid, dan is deze avond wellicht iets voor u. Welke gevoelens horen bij verlies 
en hoe ga ik er mee om, nu én in de toekomst?  
Gastspreker is Eva Smit. Zij is verbonden aan het samenwerkingsverband 
‘Levensvragen in de Vallei’ (https://www.levensvragenindevallei.nl/). Er is een 
algemeen gedeelte en na een korte pauze de mogelijkheid om met elkaar na te praten 
en vragen te stellen. 

De bijeenkomst start om 19.00 uur en wordt gehouden in de bibliotheek van 
Renswoude. U kunt zich tot uiterlijk maandag 19 september aanmelden door uw naam 
te sturen naar info@swo-sr.nl. Deelname is gratis. Meer informatie via: Algemeen 
Maatschappelijk werk (Mariska Bergstra 06-12 76 26 95 of Liesbeth Bouman 06-30 14 
99 78) en Stichting Welzijn en Ondersteuning (Martine van Garderen 06-83 77 58 54 of 
Rianne van Ginkel 06-51 64 75 25). 
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

SPELMIDDAGEN
Speelt u graag van een spelletje? Rummikub, 
klaverjassen of biljart? Laat het ons weten!
Als er voldoende belangstelling voor is, willen 
wij binnenkort spelmiddagen starten, op 
woensdag- en/of vrijdag in de bibliotheek 
van Renswoude.

LOOPGROEP KORTE AFSTANDEN
Spreekt een korte wandeling u aan? Een klein 
rondje door het dorp (van maximaal een uur) 
met als afsluiting een kop koffie of thee? Wij 
verzamelen iedere maandagmiddag (alleen 
bij droog weer) om 13.30 uur bij De Hokhorst. 
Wandel gezellig mee op de in de agenda 
vermelde data. 

SAMEN SOEPEN
Kom gezellig samen soep (met brood) eten 
voor slechts €1,-. Renswoude: dinsdag 9 
augustus van 12.00 tot 13.00 uur, in Het 
Trefpunt. Scherpenzeel: woensdag 17 
augustus van 12.00 tot 13.00 uur, in De 
Breehoek. Neem uw soepkom en lepel mee.

SAMEN ETEN
Wij gaan weer gezellig samen eten op 
donderdag 18 augustus, vanaf 17.15 uur in 
De Hokhorst. De kosten zijn € 10,- exclusief 
drankjes. Opgeven kan bij Nora Koenen, 
per e-mail: genoko1863@hotmail.com of 
telefonisch, telefoonnummer 06 31 15 90 29.

   
SWO AGENDA

Woensdag, 10 aug:  10.00 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)

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

Donderdag 11 aug: 13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer  

 (De Achthoek)

Maandag 15 aug:  13.30 tot 14.30 uur: Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)

  13.30 tot 14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer 

(De Hokhorst)

 13.30 tot  15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer  

 (De Hokhorst)

Woensdag 17 aug:   10.00 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)

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

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

Donderdag 18 aug:   13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer  

(De Achthoek)

 14.00 tot 16.00 uur: Samen creatief Scherpenzeel (De Achthoek)

 vanaf 17.15 uur: Samen eten (De Hokhorst)

Maandag 22 aug: 9.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)

 13.30-14.30 uur: Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer  

 (De Hokhorst)

 13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer  

 (De Hokhorst)

 13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer  

 (De Hokhorst)

Dinsdag 23 aug: 14.30 tot 16.30 uur: Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)

Woensdag 24 aug: 9.00 tot 9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)

 10.00 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)

Donderdag 25 aug: vanaf 9.00 uur: Dagtocht Samen op Stap

 10.00 tot 11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)

 13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; 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 26 aug:  9.30 tot 11.00 uur: Taalcafé

Zoekt u vrijwilligerswerk? 
In Renswoude ligt het Fort aan de Buursteeg 
waar zich het Grebbelinie Bezoekerscentrum 
bevindt. In een prachtige groene omgeving 

wordt het ontstaan van de Grebbelinie 
tot en met WOII in beeld gebracht en komt 

de geschiedenis tot leven. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
voor o.a. baliewerk, gastheer/gastvrouw, 

expositie, gids/rondleider, klusjes/fortbeheer.
 

Geïnteresseerd? 
Stuur een mail of maak een afspraak aan de 

balie voor een kennismakingsgesprek:
info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl 

T. 085-0410110

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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BEESTENBOEL!

In Waddinxveen glipte een kat onze flat binnen, in Ugchelen zat een wespennest op zolder, 
in Leusden liep een eendenpaartje de woonkamer in, scharrelde een wezeltje door de tuin 
en schoot een verdwaald reetje in paniek dwars door de ligusterheg. In Woudenberg stapten 
in een strenge winter zomaar twee reeën ons huisje op de camping voorbij.

En nu in Renswoude? Ja hoor, ook hier heeft een wesp een nest gebouwd in een spleet in de 
buitenmuur, precies op onze koffieplek. Gauw een professionele verdelger erbij gehaald en 
voor de zekerheid meteen zogenaamde bijenbekjes geplaatst in elke spleet. Opgelost.
Zit ik vanochtend heerlijk op een schaduwrijk plekje  te lezen, hoor ik een bonk, onmiddellijk 
gevolgd door paniekerig kwetterende mussen die allemaal op een rijtje dezelfde kant op 
kijken, naar iets achter mij!
Me omdraaiend in de verwachting een grote kraai te zien, ontdek ik op de rand van de 
schutting ………. een eekhoorntje. Geschrokken van mij maakt het beestje dat het wegkomt, 
over het zonnescherm van de buren heen, naar een boom in een andere tuin. Ik bel de 
buurvrouw dat ze even achterin haar tuin moet kijken. Een unicum voor haar in de ruim 50 
jaar dat ze hier woont! 
Om dit vast te leggen snel ik naar boven met mijn mobieltje en richt voor het open 
slaapkamerraam  op die boom verderop. Opeens roetsjt er iets roestkleurigs pal voor mijn 
neus over het smalle richeltje onder het raam. Van schrik geef ik een gil, laat mijn telefoon 
uit mijn handen vallen, sluit met een ruk het raam en ren naar beneden. Mijn man ziet nog 
net hoe eekhoornlief in één sprong op de andere schutting springt en zich uit de voeten – uh 
‘poten’ – maakt over de volière van de buurman heen. Helaas, géén foto, wél een grappig 
verhaal!

Commentaar van mijn man: “Wat ben je toch een held, net als met die varkens in Engeland!”
Met onze kinderen wandelden we eens dwars door de landerijen van Cornwall totdat het 
pad doodliep bij een verlaten boerderij. Volgens de kaart moesten we echt over dat erf het 
pad vervolgen, dus klommen we één voor één over een hek. Luid knorrend kwam opeens 
een enorm groot varken de hoek om zeilen. Leniger dan ik dacht klom ik in no-time terug 
over het hek, bij mezelf denkend ‘Ton redt zich wel met die kids!’ Dat dééd hij natuurlijk 
ook, maar een generatie later word ik nog altijd plagend ter verantwoording geroepen door 
onze kleinkinderen. “Oma, jij rende gewoon hard weg voor die varkens en liet opa voor de 
kinderen zorgen!”

En weet je wat het erge is? Ik zou het zo wéér doen!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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DE NIEUWE KUNSTGRASVELDEN LIGGEN 
ER IN, DE VOORBEREIDINGEN VOOR HET 
NIEUWE SEIZOEN KUNNEN STARTEN

Ja, het stond al een poosje vast dat er iets 
moest gebeuren met de kunstgrasvelden 
bij de Voetbalvereniging Renswoude. De 
leeftijdsduur van die velden was ten einde 
en in feite al met enkele jaren overschreden. 
Als dan de voetbalcompetitie ten einde is 
en eventueel nog wat toernooien afgewerkt 
zijn is het echt tijd om te starten met de 
vervanging van dat kunstgras, een karwei 
dat toch al snel enkele weken in beslag 
neemt. 

Maar al ver voor die start was er natuurlijk 
ook om ambtelijk niveau van gedachten 
gewisseld over de plannen omtrent de 
vernieuwing van dat kunstgras. Want wil je 
opdracht kunnen geven dan moet er wel een 
krediet zijn om opdracht te geven. 

De renovatie van de toplaag van de twee 
kunstgrasvelden kwam al in oktober 2021 
aan de orde in de gemeenteraad toen 
het Integraal meerjarenonderhouds- en 
vervangingsplan 2021-2025 en het integraal 
plan beheer Openbare Ruimte aan de orde 
kwamen. Kijkend naar die plannen werd 
duidelijk dat in 2022 de vervanging van de 
kunstgrasvelden bij de VV Renswoude aan 
de orde zou moeten komen. De onderhouds- 
en reconstructieprojecten maakten duidelijk 
dat het nodig was hiervoor te investeren. 
De toplaag van de kunstgrasvelden was 
dus één van die projecten. In totaal bleek 
hiervoor een investering van € 648.000,-- 
noodzakelijk. Ook de gemeenteraad zag die 
investering in en zo werd in december 2021 
besloten het begrote krediet beschikbaar te 
stellen.

Pratend over kunstgras zie ook 
tegenwoordig nog vaak dat hierover 

 

 

 

     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

verschillend wordt gedacht, niet iedereen is 
even blij met kunstgras mede omdat je wel 
eens vervelende blessures kunt oplopen.
Maar kunstgras heeft ook duidelijk 
voordelen. Heb je een vereniging met veel 
leden, dat heb je dus velden nodig om 
elftallen te kunnen laten trainen en spelen. 
Bij de VV Renswoude is dat zo, het is nog 
steeds een groeiende vereniging en dus zijn 
de kunstgrasvelden erg welkom.

Je kunst bijna altijd voetbal op kunstgras en 
veel trainen is ook geen probleem dus kan je 
veel speelsters en spelers optimaal gebruik 
laten maken van die velden, iets wat je bijna 
voetbalvelden met gras niet kunt realiseren. 
Ook zie je dat bij een grasmat het afgelasten 
van een voetbalwedstrijd sneller aan bod 
komt dan bij kunstgras. 

Nu worden die velden bij de VV Renswoude 
elke dag gebruikt en natuurlijk ook op 

zaterdag. Ook de groei van de vereniging, 
met heeft veel jeugd- en meisjes elftallen, 
maakt het optimaal kunnen benutten 
van de kunstgrasvelden als een mooie 
bijkomstigheid.

Weken lang was het, net nadat de activiteiten 
op de velden bij de VV Renswoude ten einde 
waren, een drukte van belang. Bij soms hoge 
temperaturen waren medewerkers van Loon- 
Verhuurbedrijf Th. Schuurman & zoon uit 
Nederhorst den Berg, gespecialiseerd in de 
aanleg van sportvelden en kunstgrasvelden. 
Medewerkers zijn weken bezig geweest met 
de velden in Renswoude. 

Gestart werd met het verwijderen van de 
toplaag op de twee velden en ook moest 
natuurlijk ook het nodige restmateriaal 
afgevoerd worden. Op een gegeven moment 
werden de nieuwe rollen kunstgras al 
aangevoerd en werd al gestart met het 
egaliseren van de ondergrond terwijl ook 
langs het veld, o.a. met de reclameborden 
enig bijkomend werk verzet moest worden 
om alles zo gerealiseerd te krijgen dat het 
geen problemen zou veroorzaken door de 
rubberkorrels.
Is dan eenmaal dat egaliseren ten einde dan 
wordt na het aanbrengen van een onderlaag 
de nieuwe grasmat aangebracht en zie je na 
enige tijd een keurig nieuw kunstgrastapijt 
met belijning en zou je daar zo weer van 
start kunnen gaan. Uiteindelijk volgt er nog 
een keuring en als die positief uitvalt is alles 
weer in kannen en kruiken.

Nog even dan gaat er weer getraind worden, 
want op 6 augustus start de start daarvan 
gepland en gaat men zich weer voorbereiden 
op de competitie. 
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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 08 augustus t/m 14 augustus 2022. Week 32. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

4 STUKS

 5.99

Coca-Cola
4 fl essen à 1500 ml

combineren mogelijk

 9.86  10.04
4

3 STUKS

Alle Ben & Jerry’s 
of Magnum pints

3 pints à 400-500 ml
combineren mogelijk

 15.39

 24.78 9.99
3

Alle Blonde 
d’Aquitaine 

steaks of 
biefl appen

per 100 gram

 1.65

 2.21  1.59

Melkan 
48+ kaas

2 stukken à 450-520 gram
combineren mogelijk

 14.28

 17.14  8.49
2 STUKS

 14

1.90

0.95
_

_
5.38

2.69
1+1 GRATIS* 9.86  10.04

Alle g’woon rijst
2 pakken, zakken 

of multipacks 
à 300-1000 gram

combineren mogelijk

50% KORTING

  Coop 
roomboter 
appeltaart 

 per stuk 

 4.59 2.30
5050

2 STUKS

Coop verse sappen 
of smoothies

2 fl essen à 500 ml
combineren mogelijk

 3.49 3.98

 4.98

Coop reuze of 
mini rozijnenkrenten-, 

kaas ui- of kaas-
tomaat bollen

zak 4/9 stuks

1.79

 2.19  1.59

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

KLEURPLAAT
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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 7 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 

Programma voetbalvereniging Renswoude

zaterdag 20 augustus  -  10.00 uur

Opendag Jeugd

zaterdag 20 augustus  -  14.30 uur

Renswoude - CDW  

zaterdag 27 augustus  -  14.30 uur

Renswoude - WSV o23

www.vvrenswoude.nl
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FIETSVIERDAAGSE

5 september 2022 is er weer Fietsvierdaagse 
op Recreatiepark de Lucht, fiets u ook mee?

In de omgeving van Recreatiepark de Lucht 
kunt u heerlijk fietsen. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag fietst u tochten van 25, 
40 of 60 km tussen de bossen en weilanden 
aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug en 
op de Veluwe. Kijk voor meer informatie op 
www.delucht.com

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

Parkietjes

Wie kan en wil een ouder echtpaar enkele uren 
in de 14 dagenhelpen in de huishouding
Tel 0318574484

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.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

Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd   1 16-12-20   09:56



Gratis 
interieur
advies

Bel ons: 0318-511143            Hoogstraat 20 in Veenendaal            Open: Di t/m Za 

· PERSOONLIJKE AANDACHT · GRATIS INTERIEURADVIES           
· HOGE KWALITEIT    · 3D SCHETS
· UITSTEKENDE SERVICE  · HEERLIJKE KOFFIE                            

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL


