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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 
www.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 
18-09 t/m 24-09 Nierstichting 
25-09 t/m 01-10 Handicap NL 
02-10 t/m 08-10 Dierenbescherming 

Evenementen 
t/m 26-11 Zaterdag openstelling 

Oudheidkamer 
Kijk voor meer informatie op 

www.renswoude.nl/ek 

Gemeentenieuws 21 september 2022 

  
                                                    Renswoude, 21 september 2022 

 

Aandacht voor elkaar 
De vakantieperiode ligt voor de meesten al weer achter ons 
en de dagelijkse bezigheden nemen ons weer grotendeels 
in beslag. Ik hoop dat we dat stukje extra aandacht wat we 
elkaar in vakantietijd konden geven vasthouden, want dat 
is hard nodig. Voor sommige inwoners is het op dit 
moment niet eenvoudig de eindjes aan elkaar geknoopt te 
krijgen.  
 
Wanneer je je oor te luisteren legt, bemerk je de soms grote 
zorgen die er bij onze Renswoudse inwoners leven. Wakker 
liggen omdat je ligt te piekeren over een rekening die 
dringend betaald moet worden. Een knagend gevoel bij het 
afrekenen van boodschappen. Een zorgelijke blik op het display bij het tanken van brandstof. 
En dan de grote zorgen en onzekerheden die er leven over de hoge kosten van gas en 
elektriciteit. Hoe ga ik dat straks allemaal betalen? Of nu al de wetenschap hebben dat je het 
niet kunt betalen... 
 
Hulpverleningsinstanties en diaconieën draaien overuren om, waar het kan de noden en zorgen 
te verlichten. En u voelt het misschien wel aan: het afhankelijk zijn van anderen om aan je 
financiële verplichtingen te kunnen voldoen voelt voor velen niet goed. De drempel tussen 
zelfredzaamheid en het vragen van financiële hulp is hoog. Laten we met deze wetenschap in 
ons achterhoofd ook oog blijven houden voor onze naasten. 
 
De financiële zorgen blijven niet beperkt tot onze huishoudens. Wat te denken van de opgaven 
waar onze ondernemers voor staan? De kosten van gas en elektriciteit doen ook bij hen een 
aanslag op de portemonnee. Van het bakken van brood en het koel of bevroren moeten houden 
van producten tot aan het op temperatuur houden van werklocaties straks in de winter. En ook 
bij hen spelen de brandstofkosten voor aan- en afvoer van goederen een niet te verwaarlozen 
rol. Al deze perikelen gaan de gemeentelijke organisatie van Renswoude niet voorbij. Want ook 
hier zijn er hogere kosten van gas, elektriciteit en brandstofprijzen. 
 
Kortom, een tijd waarin eenieder zijn of haar eigen begroting weer eens goed tegen het licht 
houdt. Waar kunnen wij elkaar een handje helpen? Waar moeten we extra op de kosten letten? 
Of, waar moeten we juist een tandje bij zetten? Allemaal vragen waarop de antwoorden soms 
niet zo eenvoudig gegeven kunnen worden, maar wél beantwoord moeten worden. Ik wens 
eenieder op zijn of haar plaats, privé of zakelijk, hierbij veel wijsheid en sterkte toe.  
 
En nog even terug naar het begin van mijn verhaal: laten we dat stukje extra aandacht voor 
elkaar in deze tijd vast proberen te houden! 
 
Henk van der Schoor, wethouder gemeente Renswoude 
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Vergadering gemeenteraad 27 september 2022 
Op dinsdag 27 september vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering 
begint om 19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De 
agenda ziet er als volgt uit: 
 

1. Opening door plaatsvervangend voorzitter de heer H. Don 
2. Vaststelling agenda 
3. Voorlezen van het Koninklijk Besluit tot herbenoeming van burgemeester P. 

Doornenbal-van der Vlist door de griffier, de heer M.H.T. Jansen 
4. Toespraak Commissaris van de Koning dhr. J.H. Oosters, beëdiging 

burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist en ondertekening akte van 
herbenoeming 

5. Toespraak namens de gemeenteraad door de plv. voorzitter van de raad, de heer 
H. Don 

6. Toespraak door burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 
Schorsing vergadering tot 20.30 uur 
 
Heropening vergadering door burgemeester P. Doornenbal-van der Vlist 
 

7. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden 
8. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 5 juli 2022 
9. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Hamerstukken 

10. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota Bodembeheer werkgebied ODRU 
11. Raadsvoorstel tot afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten 

behoeve van het nemen van een projectafwijkingsbesluit voor de realisatie van 
woningbouwplan Taets van Amerongenweg, fase 2 

12. Sluiting 

 
Bereikbaarheid Burgerzaken 
Het is momenteel erg druk bij de afdeling Burgerzaken. Dit heeft tot gevolg dat de 
wachttijden voor het maken van afspraken meer oplopen dan u van ons gewend bent. 
Ook kan het langer duren dan normaal voordat u door de afdeling wordt teruggebeld. 
Uiteraard werken we er hard aan om dit spoedig te verbeteren. Tot die tijd vragen we 
om uw begrip voor de situatie én onze medewerkers. 
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Vacature voor 2 coördinerend medewerkers buitendienst voor 36 uur 
De gemeente regelt en coördineert het totaalonderhoud van groen, wegen en ondergrondse 
infrastructuur in Renswoude vanuit de gemeentewerf. Daar werken zes collega’s die het groen- 
en klein onderhoud aan bestrating en wegen verzorgen. Het groot onderhoud wordt uitbesteed 
aan aannemers, een sociale werkplaats zorgt voor het overige groenonderhoud. Het collegiale 
team beheert gezamenlijk de calamiteiten- en piketdienst (o.a. bij gladheidbestrijding) en werkt 
mee aan begrafenissen en voorbereidingen op de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie 
is praktisch en plat georganiseerd en wordt aangestuurd door een opzichter. In verband met 
de pensionering van enkele collega’s, zoeken wij twee enthousiaste Groen collega’s. 
 
Je baan 

- Coördineren en plannen van de werkzaamheden voor het hele team 
- Contact onderhouden met aannemers en leveranciers 
- Vastleggen van de werkzaamheden en data in de gemeentelijke systemen  
- Meedraaien in een collegiaal en sociaal team op de werf 
- Verzorgen van het specialistisch groenonderhoud binnen de gemeente  
- Meedraaien in de calamiteiten- en piketdienst 
- Het verzorgen van begrafenissen op de gemeentelijke begraafplaats kan deel uitmaken 

van de werkzaamheden 
- Affiniteit met boomverzorging is een pre 
- Allerhande voorkomende werkzaamheden 

 
Dit ben je 
Je hebt een afgeronde hoveniersopleiding op, bij voorkeur mbo-niveau en enkele jaren 
werkervaring. Je hebt een groot rijbewijs of bent bereid deze te halen. Je bent collegiaal en 
vindt het leuk om in een gemotiveerd en enthousiast team mee te draaien dat zich 
verantwoordelijk voelt voor de uitstraling van de gemeente. Je houdt van afwisseling en buiten 
werken. Je hebt overzicht en overwicht. Je vindt het een uitdaging om de werkzaamheden van 
het team zo slim mogelijk in te plannen en maakt gemakkelijk gebruik van de diverse ICT-
pakketten die je hierin ondersteunen. 
  
Renswoude biedt 
Een afwisselende en zelfstandige baan in een leuk en collegiaal team dat trots is op de 
uitstraling van Renswoude. Een breed takenpakket dat in eigen of gezamenlijk beheer met 
derden wordt uitgevoerd. 
Flexibele werktijden met een salaris van maximaal €3.018,- per maand exclusief 17,05% 
Individueel Keuzebudget en een calamiteiten- en piketvergoeding. Uiteraard uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden en een goede pensioenregeling. 
 
Interesse of nieuwsgierig? We praten graag met je verder. Neem contact op met Marc van der 
Poel via 06-20 42 31 95 of stuur je cv naar solliciteren@renswoude.nl. Kennismaken doen we 
altijd live en zo snel mogelijk. 
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Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en meer 
informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. 

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

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

 
Spreekuur voor Woningbedrijf in bibliotheek 
Ingrid Walda, woonconsulent van het Woningbedrijf is iedere eerste en derde dinsdag van de 
maand van 14:00 tot 15:00 uur in de bibliotheek aanwezig om uw (woon)vragen tijdens een 
spreekuur te beantwoorden. Zij beschikt over informatie met betrekking tot woningen die 
beschikbaar komen, nieuwbouw, renovatie, burenoverlast en mogelijkheden om een 
voorrangsverklaring aan te vragen. 
   
Heeft u hulp nodig met uw inschrijving bij Huiswaarts.nu, wilt u weten hoe u kunt reageren op 
woningen, of wilt u weten wat u allemaal nodig heeft om een (andere) woning te huren, dan 
kunt u veel antwoorden vinden op de site van Huiswaarts.nu. Bent u digitaal niet zo vaardig of 
spreekt u liever persoonlijk met iemand, maakt u dan vooral gebruik van bovenstaand 
spreekuur.  

 
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".  
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Beekweide 86a: plaatsen dakkapel (ingediend 22 augustus 2022);  
• Barneveldsestraat 20: plaatsen tijdelijk bijgebouw (ingediend 6 september 2022); 
• Ubbeschoterweg nabij 8d: dempen droge sloot (ingediend 9 september 2022); 
• Nijborg 17: renoveren pand (ingediend 9 september 2022); 
• Dashorsterweg 6: bouwen loods (ingediend 19 september 2022). 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Molenstraat 35: bouwen bedrijfskantoor (verzonden 5 september 2022). 

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

 
Aangevraagde vergunningen/ meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Melding evenement – buurtbarbecue d.d. 24 september 2022, Sportparklaan (ontvangen 

31 augustus 2022); 
• Standplaatsvergunning – verkopen oliebollen d.d. 26 oktober 2022, Dorpsplein (ontvangen 

31 augustus 2022); 
• Ventvergunning – verkopen oliebollen d.d. 26 oktober 2022, door Renswoude (ontvangen 

31 augustus 2022); 
• Evenementenvergunning – poffertjesfeest d.d. 15 oktober 2022, Van Reedeweg 77 

(ontvangen 2 september 2022); 
• Kampeerontheffing – recreatief overnachten d.d. 23 op 24 september 2022, Fort aan de 

Buursteeg / Buursteeg 2 (ontvangen 8 september 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – wapens dragen tijdens re-enactment d.d. 23 en 24 

september 2022, Buursteeg 2 (ontvangen 8 september 2022); 
• Standplaatsvergunning – verkoop speculaaspoppen d.d. 22 oktober 2022, Dorpsplein 

(ontvangen 13 september 2022); 
• Melding Koninklijke Landmacht – militaire oefening d.d. 29 september 2022, door 

Renswoude (ontvangen 14 september 2022). 
 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Standplaatsvergunning – inzamelingsactie voedselbank d.d. 23 en 24 september 2022, 

Dorpsplein (verzonden 9 september 2022); 
• Evenementenvergunning – muziekevenement Rockhorst d.d. 17 september 2022, De 

Hokhorst 1 (verzonden 9 september 2022); 
• Evenementenvergunning – hardloopevenement Dorpsrun Renswoude d.d. 5 november 

2022, De Hokhorst 1 en door Renswoude (verzonden 9 september 2022). 
 
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl 
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Wanneer u de afgelopen tijd geconfronteerd werd 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’ (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 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).  

 
Beweegmissie Renswoude, durf jij het aan?  
Tijdens de Nationale sportweek kan iedereen, van jong tot ouder op zaterdag 24 september 
meedoen met de interactieve beweegmissie van Renswoude. De missie bestaat uit het 
ontcijferen van codes, beantwoorden van vragen en diverse opdrachten om zo het volgende 
level te halen in deze interactieve game. Met je team en een telefoon, ga je in ongeveer 1,5 uur 
langs verschillende plekken in en rondom de Hokhorst. Naast het behalen van levels kun je 
punten verdienen. De winnaar van alle deelnemers aan deze beweegmissie wint dan ook een 
sportieve prijs!    
   
Daag je buren, vrienden of familieleden uit en zorg dat zij zich ook inschrijven met hun team! 
Starten kan tussen 13:00 en 17:00u op verschillende tijdstippen. Er is genoeg ruimte voor 
iedereen…… “GAME ON”. Meer informatie en aanmelden van teams via 
www.renswoudevitaal.nl  

 
Health Check Renswoude  
Op donderdag 22 september ben je welkom voor een gratis Health Check. Tijdens deze Health 
Check wordt er gekeken naar je kracht, conditie, lenigheid en balans. Aan de hand van je 
resultaten ontvang je een persoonlijk advies van een fysiotherapeut van Fysio4All. Iedereen is 
welkom: jong, oud, fit of niet fit, om zo meer te weten te komen over zijn of haar eigen fitheid. 
De buurtsportcoach van Renswoude zal ook aanwezig zijn om vragen op het gebied van sport 
en bewegen te beantwoorden en om eventueel passend sportadvies te geven naar aanleiding 
van de resultaten.  
   
Ben jij nieuwsgierig naar je fitheid? Of wil je graag advies over fitter worden?  
Meld je dan aan en kom naar de gratis Health Check bij Fysio4All. Na aanmelding via 
www.renswoudevitaal.nl ontvang je een bevestiging van je aanmelding met daarbij het tijdstip 
van je check.  

HULDE AAN DE MEDEWERKERS VAN DE 
BUITENDIENST

Op 16 augustus hebben we als 
gemeenteraadsleden een bezoek gebracht 
aan de gemeentewerf. We hebben hier als 
Renswoudse VVD raadsleden het initiatief 
voor genomen. We vinden het namelijk 
belangrijk om te horen wat er speelt. De 
medewerkers van de buitendienst hebben 
veel contacten in het dorp en daarnaast 
is er recent nogal wat veranderd op de 
gemeentewerf, nu het grofvuil naar Ede 
gebracht moet worden.

We werden rondgeleid door Rene Sennef 
en Maas van Ginkel. Ze legden uit wat ze 
allemaal doen: van kleine wegreparaties tot 
het bestrijden van de processierupsen en nog 
veel meer. Ook legden ze uit dat ze geregeld 
de vele bomen die ons dorp rijk is inspecteren, 
ook bijvoorbeeld na een storm. We waren 
onder de indruk van de slimmigheidjes 
die men toepast die onze inwoners geld 
besparen, zoals het strooien van zout bij 
gladheid op basis van eigen inschatting 
en niet omdat ergens anders een meting 
plaatsvindt. Gezond verstand gebruiken en 
niet blind afgaan op een of andere meting die 
ergens wordt gedaan! Daar kan men in Den 
Haag nog wat leren. Onze complimenten aan 
de buitendienst van Renswoude. 

Wat ons ook opviel is dat de apparatuur 
die men gebruikt zeer goed onderhouden 
wordt. Echter, niet alles kan onder een afdak 
of binnen staan vanwege ruimtegebrek. 
Daarom denken we dat het goed is dat hier nu 
aandacht voor komt. De gemeentewerf heeft 
lang moeten wachten omdat er andere zaken 
speelden en de toekomst onduidelijk was. Nu 
over de milieustraat een besluit is genomen 
en alle grote projecten in gang zijn gezet, is 

wat ons betreft het eerstvolgende project het 
verzorgen van een goede toekomstbestendige 
huisvesting voor onze medewerkers van 
de buitendienst. Dit hebben we dan ook 
aangegeven in de commissievergadering van 
6 september jongstleden. Het is nu aan het 
college hiermee aan de slag te gaan!

Evert Blaauwendraat en Bart Bisschop, 
raadsleden VVD Renswoude

EEN NIEUWE WEEK

Maandag morgen, wat gaat u doen?  Het kan 
een vraag zijn, maar dat hoeft niet want? 
Onder auspiciën van de S.W.O. is er een 
Bowling club bij Partycentrum Schimmel in 
Woudenberg.

Van september t/m mei +/- elke 14 dagen 
maandag morgen bowlingen .
Leuk, gezellig en ontmoeting met mensen uit 
Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude.
Op 12 september zijn we begonnen, op 26 
september de eerst volgende keer, kom eens 
kijken en meedoen om 10 uur is er koffie en 
kunt U zien hoe leuk het is. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.
Geef u wel even op dat u komt kijken, bij 
onderstaande persoon.  Graag uw naam, 
mobiel nummer of e-mailadres. Aanvang is 
om 9.15 uur.

Er zijn leden van alle leeftijden [50 +] dus 
iedereen is welkom.

Opgeven bij: Adrie ter Maaten. 
Tel: 0615124628
Mail: Termaatenadrie@gmail.com  
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NPV - ZORG VOOR HET LEVEN 

Ieder mensenleven is kostbaar en verdient 
bescherming. Vanaf het prille begin tot aan 
het einde. Daarom komt de Nederlandse 
Patiënten Vereniging  (NPV) op voor het 
leven. 

De NPV is gespecialiseerd in medisch-
ethische thema’s. Op de website www.
npvzorg.nl staat een kennisbank waar u 
informatie vindt over medisch-ethische 
onderwerpen, en ook is er een advieslijn. 
Daarnaast zijn er ook lokale afdelingen, zoals 
in Renswoude. Gemiddeld 2x per jaar wordt 
er een thema avond belegd. 

De eerstvolgende avond is donderdag 20 
oktober. 

Maar ook wordt er praktische vrijwillige 
thuishulp geboden. Het maakt niet uit of u 
wel of geen christen bent, wel of geen lid bent 
van de NPV; iedereen kan een beroep doen 
op de vrijwillige thuishulp. Deze hulp wordt 
niet gegeven als vervanging voor taken die 
zorgverleners uitvoeren, maar aanvullend 
daarop als een steun in de rug zijn voor 
mantelzorgers. U kunt hierbij denken aan: 
- samen koffie drinken of wandelen;
-  begeleiding naar een afspraak in het 

ziekenhuis;
- samen de boodschappen doen;
-  het ontlasten van een mantelzorger, die 

dan even wat voor zichzelf kan doen;
- of gewoon gezellig een spelletje doen.

Heeft u een hulpvraag of wilt u meer 
informatie over de thuishulp, dan kunt 
u mailen naar: thuishulp-renswoude@
afdeling-npvzorg.nl  of op maandag-vrijdag 
van 10.00-12.00 uur bellen naar 06 – 29 29 
71 19. 

Zaterdag 1 oktober staan wij, van de NPV 
afdeling Renswoude, met een kraam op het 
marktplein. Wilt u meer weten of heeft u 
vragen,  dan bent u van harte welkom om 
tussen 9.00 en 15.00uur een bezoek aan 
onze kraam te brengen. 

Bent u niet in de gelegenheid of ontvangt u 
liever informatie via de e-mail, dan kunt u ons 
ook mailen: renswoude@afdeling-npvzorg.nl  

THEMA AVOND EENZAAMHEID OP DONDERDAG 20 
OKTOBER 
Tijdens deze avond hoopt onze voorzitter de 
heer Martin Elbertsen een korte inleiding te 
verzorgen over het thema Eenzaamheid. 
Daarna gaan we aan de slag met het 
versieren van een taart onder leiding van de 
dames van  Bak & Geniet (www.bakengeniet.
nl).  
Heb je een familielid, vriend of buur die 
zich misschien eenzaam voelt? Vraag hem 
of haar om samen met u naar deze avond 
te komen.  Deze persoon kan de taart mee 
naar huis nemen en andere mensen op visite 
uitnodigen. Zo kunt u iets doen voor iemand 
die zich eenzaam voelt. Een klein gebaar kan 
het verschil maken!  Uiteraard bent u ook 
welkom als u alleen komt. 
Deze avond is gratis, inclusief koffie/thee. 
Maar een bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Bij de ontvangst staat een doos, waarin u 
uw eigen bijdrage kunt doen. Aanvang is 
20.00 uur op Landgoed Groot Abbelaar 
Barneveldsestraat 24, Renswoude.

Voor vragen en/of aanmelden: 
renswoude@afdeling-npvzorg.nl
Uiterlijke aanmelddatum: 14 oktober 2022 
(vol=vol)

Met vriendelijke groet, 
het bestuur NPV afdeling Renswoude
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RABO CLUBSUPPORT: 
STEM OP ONS GENOEGEN

Harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude doet mee aan Rabo ClubSupport. 
Via deze actie geeft de Rabobank als 
coöperatieve bank ieder jaar een deel van 
haar winst aan verenigingen door het hele 
land zodat zij kunnen blijven doen wat ze 
nu al doen. Het enige wat leden van de bank 
moeten doen, is stemmen op Ons Genoegen.

DOEL
Jeugdleden zijn erg belangrijk voor 
Ons Genoegen. Ieder jaar komen er 
weer veel nieuwe leerlingen Algemene 
Muzikale Vorming (AMV) bij. Daarnaast 
heeft de vereniging een beginners- en 
leerlingenorkest. Het uiteindelijke doel is 
dat zoveel mogelijk jeugd doorstroomt naar 
het grote harmonieorkest. Om de jeugd 
betrokken te houden bij de vereniging, 
wil Ons Genoegen leuke uitjes en extra 
activiteiten organiseren. Voor de financiering 
hiervan wil de vereniging de opbrengst van 
Rabo ClubSupport gebruiken.

HOE KUN JE STEMMEN?
Klanten van de Rabobank 
kunnen via de Rabo App of Rabo 
Online Bankieren van 5 tot en 
met 27 september hun stem 
uitbrengen op Ons Genoegen. 
Hoe meer stemmen we krijgen, 
des te hoger de bijdrage die Ons 
Genoegen ontvangt.

Stem nu direct in de Rabo 
App of online via  rabobank.nl/
clubsupport.  Stemmen kan tot 
en met 27 september. 

GEBEDSGROEP RENSWOUDE

De Gebedsgroep Renswoude is een 
interkerkelijke gebedsgroep. We komen 
eens per twee weken samen op de 
woensdagavond van 19:30-20:30, op het 
adres van een van de ‘vaste deelnemers’ 
van de gebedsgroep. We starten met een 
korte overdenking, zingen een paar liederen 
en schrijven gebedspunten op. Vervolgens 
danken en bidden we met elkaar voor 
blijdschap en verdriet in Renswoude, voor 
ons land en voor de wereld in nood. We 
sluiten af met het ‘Onze Vader’. Het is iedere 
keer weer fijn en bijzonder om elkaar te 
ontmoeten en samen te bidden. 

Ieder die interesse heeft is van harte welkom 
om met ons mee te bidden of gewoon een 
keertje te komen kijken. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Betsie Tinholt: 
betsie_tinholt@hotmail.com.
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10 JARIG JUBILEUM 

ZATERDAG 1 OKTOBER

Van meubelverkoper naar 
interieurspecialist. 

De showroom is in 10 jaar vervijfvoudigd in 
oppervlakte en is uitgegroeid tot een 
volwaardige meubelzaak. Door kwaliteit en 
persoonlijke aandacht heeft het team van 
Van Woerden Wonen bereikt waar zij jaren 
geleden van droomden. Dankbaar voor alle 
vaste klanten en overtuigd dat zij zonder 
hen nooit zo groot waren geworden. 

U maakt kans op 10 fantastische prijzen. 
Deze zullen zaterdag om 5 uur in de winkel 
worden uitgereikt. Met als hoofdprijs een 
volledig vergoed aankoopbedrag!*

Het jubileumfeest is op zaterdag 1 oktober. 
De winkel is geopend van 10.00 - 18.00 uur. 
Er is een hapje, drankje en live muziek. En 
met als klap op de vuurpijl de uitreiking van 
de maar liefst 10 winnaars van onze 
spectaculaire prijzen. Wij zien jullie graag op 
1 oktober om deze mijlpaal met ons te 
vieren!

MAAK KANS OP 
GROTE PRIJZEN

* tot een waarde van € 5000,-
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

SAMEN ETEN
Gezellig samen eten! Maandelijks op 
donderdag om 17.15 uur in De Hokhorst. Van 
harte welkom op 22 september. De kosten 
zijn € 10,- exclusief drankjes. Opgeven kan 
per mail naar genoko1863@hotmail.com of 
telefonisch bij Nora Koenen, telefoonnummer 
06 31 15 90 29.

BIJEENKOMST VERLIES EN ROUW
Op maandag 26 september vindt de 
bijeenkomst Verlies (ook bij leven) en 
rouw plaats. Gastspreker is Eva Smit. De 
bijeenkomst start om 19.00 uur en wordt 
gehouden in de bibliotheek van Renswoude. 
U kunt zich aanmelden door een e-mail met 
uw naam te sturen naar info@swo-sr.nl. 
Deelname is gratis.

BINGO
Woensdagavond 28 september is er - net als 
iedere laatste woensdag van de maand - van 
19.00 tot 21.00 uur een gezellige bingoavond 
in Het Trefpunt. Kosten: €3,- incl. koffie en 
thee. Uiteraard zijn er ook nu weer mooie 
prijzen te winnen.

HIGH TEA IN HET KADER VAN DAG VAN DE OUDEREN
SWO organiseert samen met Restaurant 
De Hof, Arnhemseweg 3 in Renswoude, op 
dinsdag 4 oktober om 13.00 uur een High Tea. 
De eigen bijdrage voor deze bijeenkomst is 
€12,50. Opgeven kan door een mail te sturen 
naar:  info@swo-sr.nl of telefonisch bij Gerdy 
van Zanten, telnr. 06 24 36 67 26.

CREATIEVE WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN - HERFST 
OP TAFEL
Op maandag 10 oktober is er een workshop 
bloemschikken in De Voorhof, onder de 
vakkundige leiding van de altijd enthousiaste 
Femke van Intratuin. We maken een rijk 
gevuld tafelstuk in prachtige herfstkleuren. 
Door het gebruik van gedroogde materialen 
kunt u lang van uw creatie genieten. Kom ook 
gezellig meedoen! U kunt zich opgeven via de 
mail: trefpuntbalie@swo-sr.nl. Eigen bijdrage 
is €15, inclusief koffie of thee. Start:19.00 
uur. Geef u snel op, want vol=vol.

 
 
 

SWO AGENDA
Woensdag 21 sept:  09.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 12.00-13.00 uur: Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)
Donderdag 22 sept: 10.00-11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
  13.30-15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer (De 

Achthoek)
 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
 17.15-19.15 uur: Samen eten (De Hokhorst)
Vrijdag 23 sept: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 26 sept: 09.15-11.30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 09.30-11.00 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)
 13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De Hokhorst)
  19.00-21.00 uur: Bijeenkomst rouw en (levend) verlies (Bibliotheek 

Renswoude)
Dinsdag 27 sept:  10.00-11.30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
 13.45-16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
 14.00-15.00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14.30-16.30 uur: Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Woensdag 28 sept: 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 14.00-16.00 uur: Sjoelen (De Achthoek)
 19.00-20.00 uur: Bingoavond (Het Trefpunt)
Donderdag 29 sept:  13.30-15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer (De 

Achthoek) 
 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 30 sept: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 3 okt: 09.30-11.00 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)
 13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De Hokhorst)
Dinsdag 4 okt: 13.00-15.00 uur: High tea (De Hof)
 13.45-16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
 14.00-15.00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
 14.30-16.30 uur: Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Woensdag 5 okt: 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

Wat was het een prachtige zomer! Wel warm maar daardoor hebben de meeste mensen een 
heerlijke vakantie gehad. Zelfs in ons eigen land kon overal gezwommen worden, leefden 
kinderen én ouders zich uit in zwembadjes in de tuin en maakten de barbecues overuren. 
Zelf genoot ik van die mooie, lange avonden buiten, met een boek op de bank of even op 
mijn ouderwetse schommel. Tegen de tijd dat het eindelijk ging schemeren werden de 
laatste vogels stil, fladderden de eerste vleermuizen voorbij en verschenen steeds meer 
sterren aan de donkerder wordende hemel. Zomerjurken en korte broeken moesten om de 
haverklap in de was, jacks en vesten bleven aan de kapstok hangen. 

De eerste weken na de vakantie kunnen de kinderen nog steeds in hun zomeroutfit naar 
school, maar dan komt toch de weersomslag met hevig onweer en fikse plensbuien. Het 
vergeelde, droge gras en de naar water snakkende bloemen hoor je bijna ‘dank je wel’ 
zeggen. Verrassend hoe snel alles er na zo’n bui flink opgefrist bij staat en lekker ruikt. 
Vandaag valt er zo’n stortbui, precies op de tijd dat alle kids naar school moeten.
De een showt haar paraplu, de ander houdt de schooltas boven zijn hoofd en de derde heeft 
een regenjack aan.

Opeens zie ik voor me hoe onze eigen tieners destijds ’s morgens extra tijd moesten 
inplannen om zich in die in hun ogen afschuwelijke, vooral niet te opvallend gekleurde, 
regenpakken uit te dossen, waarvan de broek nauwelijks over de schoenen te wurmen was.  
Maar kletsnat in de klas zitten was beslist geen aanlokkelijk vooruitzicht! ’s Middags uit 
school was een ander verhaal. Meestal vertikten ze het dan doodleuk om die krengen aan 
te doen. Wat gaf het als je tot op je hemd doorweekt thuis kwam? Zat je tenminste niet voor 
joker op je fiets tussen al je vrienden. 
Ja leuk ……..maar waar moest moederlief (ik dus!) in vredesnaam vijf stel druipende kleren 
uithangen bij gebrek aan een droger en nog zonder verwarming? En wat te denken van al 
die natte schoenen, volgestouwd met proppen krantenpapier, in de hoop dat ze de volgende 
dag iets opgedroogd zouden zijn! Laarzen waren natuurlijk helemáál geen optie!

Hé, toevallig krijg ik net een appje binnen van onze jongste dochter. Mijn oog valt direct op 
de tekst: ‘Haha, dit is weer net als vroeger!’, het onderschrift bij een grappige foto van haar 
man met hun twee zoontjes, alle drie gehuld in regenpakken. Onze schoonzoon werd op het 
schoolplein meteen ‘de vleermuis’ genoemd en de jongens vroegen: “Zijn die pakken van 
vuilniszakken gemaakt?”
Sommige dingen veranderen nooit!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

 

 

Uw specialist in: 

Knikarmschermen 

(rits) screen 

rolluiken 

Binnenzonwering 

Schuifwanden 

terrasoverkapping 
Voor vrijblijvende offerte 

Mob: 06 41 63 13 97 

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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www.oudwoudenberg.nl
Deze (avond) zal de inhoud van dit boek 
door de schrijver Johan de Kruijff belicht 
worden aan de hand van fraaie foto’s en 
meerdere korte films waarin ooggetuigen 
aan het woord zijn. De lezing start om 20.00 
u en duurt ongeveer tot 21.30 u

VOORUITBLIK: MAANDAG 21 NOVEMBER OPEN 
LEESKRING
Op Maandagavond 21 november is er de 
mogelijkheid om in de bibliotheek een 
zogenaamde Open leeskringbijeenkomst 
bij te wonen. Deze is bedoeld om een 
keer te ervaren hoe het is om lid te zijn 
van een leeskring. Onderwerp van deze 
leeskringbijeenkomst is het  boek dat 
centraal staat tijdens Nederland leest:  
Mevrouw mijn moeder door Yvonne Keuls Dit 
boek kan vanaf 1 november bij de bibliotheek 
worden afgehaald tijdens openingsuren.

VOORUITBLIK: WOENSDAGOCHTEND 14 DECEMBER  
Op bezoek bij de amish en mennonieten in 
Canada door Riet de Jong uit Veenendaal.

In de bieb is er weer plaats voor 
maatschappelijke stagiares, graag melden 
op dinsdag of woensdag.

We zijn op zoek naar mensen die graag met 
elkaar willen biljarten. Misschien kunnen we 
dan 'paren’ samen stellen. Meldt u aan als 
u het leuk vindt om tijdens openingsuren te 
komen. Dat is op dinsdag en vrijdag tussen 
14 en 17 u., en op woensdag tussen 14 en 
20.00 u.

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

EXPOSITIES

In de maanden september en oktober 
exposeert beeldend kunstenaar Connie 
van Winssen met haar schilderijen in onze 
bibliotheek. Connie is geboren in Westbroek, 
een dorp ten noorden van Utrecht. Ze 
heeft daar 60 jaar gewoond. Daarna kocht 
ze samen met haar man , een winkelpand 
in Scherpenzeel. Ze hebben het pand 
gemoderniseerd en zijn daar in 2020 een 
gallerie gestart: "Te kust en te keur".
Connie begon in 1980 met olieverfportretten. 
Van 1990 tot 1095 heeft ze les gehad aan de 
Nieuwe Academie Utrecht, waar ze de liefde 
voor acryl heeft opgevat. Haar werk bevindt 
zich in collecties o.a. in Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk, Ierland, Canada, Florida 
en Nieuw Zeeland.

U hebt tot eind oktober de gelegenheid om 
deze bijzonder mooie expositie te komen 
bezoeken.

De bibliotheek is op dinsdag en  vrijdag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur geopend en 
woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur

In de vitrines exposeert Karin van den Broek 
met prachtige beelden in  brons of steen, met 
zo nu en dan een uitstapje  naar keramiek.
Meest realistisch werk en soms abstract.
Naast  vrijwerk vindt ze het maken in 
opdracht erg leuk. Dit is vaak voor bijzondere 
gelegenheden, bruiloft, pensioen, enz. Ze 
vindt het fijn om iets te  maken wat voor de 
ontvanger van betekenis is.
Blader het fotoboekje dat in de bibliotheek 
ligt eens door om te zien hoe divers de 
opdrachten zijn.
Ook deze expositie is tot eind oktober te 
bekijken.

VAN EN IN DE BIEB! 

In de bibliotheek is ook Het Trefpunt 
gevestigd. Hier organiseren de bibliotheek 
of SWO soms alleen soms gezamenlijk 
activiteiten.

Elke woensdagmiddag wordt er voor gelezen 
aan de jongste  kinderen om 15.00 uur.
 
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
Komende maand  bij voldoende deelname op 
dinsdag 25 oktober. Ook kinderen welkom.
U moet zich altijd aanmelden en kunt mee 
doen na bevestiging dat er plaats voor 
u is. De kosten zijn € 9,- pp. Het duurt 
ongeveer 5 kwartier. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de 
bibliotheek. Vol is vol.

Op vrijdagmiddag is de Schilderclub er. Kom 
vrijblijvend even langs als u belangstelling 
heeft.

SAMEN SOEPEN DINSDAG 11 OKTOBER (EN IEDERE 
TWEEDE DINSDAG VAN DE MAAND TUSSEN 12.00 EN 
13.00 UUR) 
Samen soepen is leuk, lekker en levert 
zoveel meer op dan soep! Het nodigt u uit 
om samen te ‘soepen’: anderen ontmoeten, 
leren kennen en met elkaar in gesprek gaan 
onder het genot van een kop lekkere soep 
met stokbrood. Neem een soepkom en lepel 
mee. Het kost € 1,-. en aanmelden in niet 
nodig. 

WOENSDAGAVOND 27 SEPTEMBER:
BINGO 19:00 TOT 21:00 UUR
(en iedere laatste woensdag van de maand) 
Kosten zijn €3,-incl. Koffie of thee. 
Aanmelden hoeft niet

Verder organiseert de SWO op maandag-
ochtend een creatieve inloop, en op 
dinsdagmiddag de Welfare bijeenkomst in 
de bibiotheek, neem hiervoor contact op met 
(Rianne van Ginkel) 06 51 64 75 25 of  
info@swo-sr.nl

VOORUITBLIK: DINSDAGAVOND  18 OKTOBER
Trektellen  lezing
De vogeltrek is een fascinerend fenomeen, 
ieder najaar trekken er miljoenen vogels over 
ons heen naar warmere wintergebieden. Een 
lezing over de vogeltrek, hoe vinden vogels 
de weg, hoe wordt er geteld, de fascinatie op 
de telposten. Door Marie-José trekteller in 
Maarn.

VOORUITBLIK: WOENSDAGAVOND 9 NOVEMBER
Lezing naar aanleiding van het boek 
Afgegrendeld - Spergebied Den Treek in 
oorlogstijd.
In april 2022 is het boek Afgegrendeld - 
Spergebied Den Treek in oorlogstijd van de 
drukpersen gerold.  Dit boek is te  koop via 

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude 
06-42748438  www.burgtmetaal.nl 
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KLEURPLAAT
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Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041

LAMPEGIETERSAVOND RENSWOUDE 
MAANDAG 24 OKTOBER 

Afgelopen jaar was Lampengietersavond 
Renswoude voor het eerst in oktober. Dat 
beviel erg goed en gaf de bonte stoet met 
lampjes nog meer glans. Rond die tijd is het al 
eerder donker en laat het nog beter zien wat 
we graag willen met Lampegietersavond. 
Veel lampionnen en kleine lampjes. 
Daarnaast houden we rekening met andere 
activiteiten voor kinderen in Renswoude 
en daarom hebben we na alle feedback 
over de eerder gecommuniceerd datum 
Lampegietersavond Renswoude verplaatst 
naar maandag 24 oktober. Hopelijk gaan 
zoveel mogelijk dorpsgenoten mee in deze 
bonte stoet die om 19.00 uur vertrekt vanaf 
sportpark de Hokhorst. Meedoen kan in de 
categorieën: grote wagens, kleine wagens en 
individuele deelnemers. Alleen voor de grote 
wagens is van tevoren inschrijven verplicht. 
De kleine wagens en de zogenaamde ‘lopers’ 
worden om 18.30 uur verwacht en kunnen 
ter plekke inschrijven. Daar wordt gelijk door 
een jury bekeken hoe mooi jullie eruitzien. 
Op deze manier hoopt de jury iedereen te 
kunnen beoordelen. Lampegietersavond is 
niet alleen leuk voor kinderen. Elk jaar doen 
steeds meer ouders verkleed mee aan de 
optocht. Veel deelnemers strijden dan ook 
om de prestigeprijs ‘best verklede ouder’.
 
Grote wagens dienen zich van tevoren 
aan te melden en zij maken kans op de 
hoofdprijs. Een straatbbq cheque ter waarde 
van €250,-! Opgeven kan bij Bianca van de 
Pol van de Oranje Vereniging Renswoude 
(bianca@ovrenswoude.nl). Voor de 15 eerste 
aanmeldingen is er startgeld beschikbaar. 
De route maken wij later nog bekend.

KRAAIENMAALTIJD RENSWOUDE 
5 OKTOBER OKTOBERFEST EDITIE

Na de vakantieperiode is het hoog tijd voor 
een Kraaienmaaltijd! Deze editie staat in 
het teken van muziek en vertier. Daarom 
toveren we deze kraaienmaaltijd om naar 
een Oktoberfest editie. Ook rijken wij 
hier de prijzen uit van onze Koningsdag 
ballonnenwedstrijd. De winnaars nemen wij 
contact mee op. 

Maar wij beginnen de Kraaienmaaltijd 
natuurlijk met eten. We hebben 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 eigenbijdrage van €10,-. 

Wilt u erbij zijn op 5 oktober? 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 5 oktober voor 
wederom een gezellige maaltijd!
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Parkietjes

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

Wij zijn op zoek naar iemand die elke donderdag 
een fijne en grote wandeling wil maken met onze 
labrador hond Pip. Pip is een enthousiaste maar 
gehoorzame hond. We horen graag! 06-33717239

Wie kan en wil een oudere dame 2 uur per week 
helpen in de huishouding? 0318-573142 

Hhhulp. Bza.  Wie wil er iedere week 4 -6 uur hulp in 
de week. Fris huis  fris hoofd. Werk netjes & goed!
App of bel gerust voor info. 0647143678

 
 
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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vanbeek.renswoude@coop.nl@coop.nl

Kassamedewerker 18-37 uur

Werk samen met een team van 

enthousiaste collega’s die er elke

dag weer een feest van maken 

om mee te werken. Goed salaris, 

volop doorgroeimogelijkheden en 

fl exibele werktijden. Reden genoeg 

om een dansje bij te doen. Kun jij al

niet meer stilzitten? Solliciteer via:

Werk waar 
je écht blij 
van wordt!

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


