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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 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 
02-10 t/m 08-10 Dierenbescherming 
09-10 t/m 15-10 Nederlandse Brandwonden 

Stichting 

Evenementen 
t/m 26-11 Zaterdag openstelling 

Oudheidkamer 
Kijk voor meer informatie op 

www.renswoude.nl/ek 
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Wanneer ben je een goede burgemeester? 
In de raadsvergadering van 27 september jl. werd ik 
herbenoemd. Van de Commissaris van de Koning Hans 
Oosters en van de plaatsvervangend voorzitter van de raad 
Henk Don ontving ik mooie woorden en complimenten. Ook 
via de sociale media kreeg ik positieve reacties. Ik zou er 
bijna van naast mijn schoenen gaan lopen.  
 
Natuurlijk is het fijn als je gewaardeerd wordt, maar ik vroeg 
me af hoe het zou zijn als de omstandigheden anders waren 
geweest en er iets was voorgevallen waar ik keuzes zou 
hebben gemaakt die niet op applaus of draagvlak konden rekenen, maar waarvan het wel 
nodig was om mijn verantwoordelijkheid te nemen…. Zou dat effect hebben gehad? Ik heb het 
geluk gehad dat ik tot nu toe bij de crises die zich aandienden, ik steeds mocht rekenen op 
meedenkers en constructieve mensen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opvang van onze 
Oekraïners en ook voor de horeca-ondernemers in de coronatijd. Ik had de afgelopen zes jaar 
het geluk dat de vraagstukken qua complexiteit te overzien waren. 
 
Maar stel dat ik in mijn rol de verantwoordelijkheid zou moeten nemen om een gesloten 
forensisch psychiatrisch centrum voor mensen met TBS toe te staan in onze gemeente of een 
ander type centrum (halfopen), waar mensen met gedragsproblemen worden opgenomen  of 
een asielopvang….. hoe zou dat worden ontvangen? En wat zou dat betekenen voor de 
waardering voor de burgemeester? 
 
Ik denk dat het effect zal hebben en er een veel lagere waardering voor de burgemeester 
uitrolt. Maar ik vind dat niet altijd helemaal terecht. Iedereen snapt dat deze instellingen nodig 
zijn. Maar heeft ze liever niet in de eigen omgeving. Maar als we allemaal zo redeneren is er 
geen plek voor deze instellingen in ons land. Ik heb daarom groot respect voor burgemeesters 
die hun nek uitsteken om deze instellingen in hun gemeente wel een plaats te geven. Of te 
zorgen voor een tijdelijke opvang van vluchtelingen. Die burgemeester wordt er niet populair 
van maar draagt wel bij aan de menselijkheid van ons land.  
 
Hoe zit dit eigenlijk met Renswoude? Tot nu toe zijn we de lastige verzoeken vanuit het Rijk 
steeds misgelopen. Tot dusver trof het lot steeds andere gemeenten. Maar de kans is reëel dat 
we een keer aangewezen worden voor crisisnoodopvang in de sporthal of in een andere locatie 
in ons dorp.  Of dat er op een andere manier een bijdrage in lastige kwesties verwacht wordt. 
Mijn insteek zal dan zijn dat we solidair ons aandeel leveren in deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid die past bij de schaal van Renswoude.  
 
 
Hartelijke groet, Burgemeester Petra Doornenbal. 
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Besluitenlijst gemeenteraad 27 september 2022 
Agendapunt Voorstel Besluit 
 2 Vaststelling agenda Toegevoegd wordt 1 motie 

vreemd inzake hijsen 
regenboogvlag. Agenda voor het 
overige ongewijzigd vastgesteld. 

 8 Vaststelling verslag en besluitenlijst van 
de openbare raadsvergadering op 5 juli 
2022 

Besluitenlijst en verslag 
ongewijzigd vastgesteld. 

 9 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 
10 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 

Nota Bodembeheer werkgebied ODRU 
 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

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 
 

Met algemene stemmen conform 
voorstel besloten. 

11A Motie vreemd, ingediend door de SGP 
inzake hijsen regenboogvlag 

Motie M5-2022, bij meerderheid 
van stemmen aangenomen (6 
stemmen voor (SGP, CU en CDA) 
en 5 stemmen tegen 
(Dorpsbelang Renswoude en 
VVD)). 

 
Presentatie Dorpshuisfunctie op donderdag 6 oktober 2022 
Op donderdag 6 oktober vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats over de mogelijke 
realisatie van een dorpshuisfunctie bij Sporthal de Hokhorst. Na een presentatie gaat de 
commissie hierover in gesprek. Deze openbare vergadering begint om 19:30 uur en kan, zoals 
hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden.  

 
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 snel te verbeteren. Tot die tijd vragen we om uw begrip voor de situatie én onze 
medewerkers. 

  
                                                    Renswoude, 5 oktober 2022 

 

 
Besluit  vertrokken naar Land Onbekend (1) 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten  om 
van de onderstaande personen  gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend 
land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters - Datum voornemen 
Derhaiev, M.  – 16-08-2022 Bohdaniuk, T. – 16-08-2022 
Kirova, O.  – 16-08-2022 Boichuk, A – 16-08-2022 
Shelest, I.  – 16-08-2022 Trokhymchuk, V. – 16-08-2022 
Khamundra, A.  – 16-08-2022 Musaieva, N. – 16-08-2022 
Rohovets, Y.  – 16-08-2022 Babetska, M. – 16-08-2022 
Dymchenko, Ihor  – 16-08-2022 Topka, I. – 16-08-2022 
Dymchenko, Iryna  – 16-08-2022 Dryzhova, A. – 16-08-2022 
Savchuk, I.  – 16-08-2022 Kursa, I. – 16-08-2022 
Dolhikh, I.  – 16-08-2022 Stelmakh, I. – 16-08-2022 
Andrusyshyn, V. – 16-08-2022 Klymiuk, I – 16-08-2022 
Puhach, O. – 16-08-2022 Domazet, S.- 26-08-2022 
Malyniak, R. – 16-08-2022  
 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, of een andere belanghebbende binnen 
zes weken na publicatiedatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen 
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
 
In het 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. 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• De Kweek 15: kappen bomen (ingediend op 21september 2022) 
• Oude Holleweg 44: (om)bouw naar bio-vleesvarkensstal (ingediend op 15 

september 2022) 
• Biesbosserweg 3: kappen bomen (ingediend op 25 september 2022) 
• Molenstraat 30a: verbouwing bedrijfspand (ingediend op 26 september) 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Beekweide 2 (project): kappen bomen (verzonden op 27 september) 

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

 
Aangevraagde vergunningen/ meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Ventvergunning – verkoop speculaaspoppen d.d. 17 t/m 19 oktober 2022, in 

Renswoude (ontvangen 16 september 2022); 
• Evenementenvergunning – intocht Sinterklaas d.d. 12 november 2022, Kasteelbos 

en door Renswoude (ontvangen 20 september 2022); 
• Evenementenvergunning – musical d.d. 20 oktober 2022 (ontvangen 26 september 

2022); 
• Evenementenvergunning – optocht Lampegiet d.d. 24 oktober 2022, De Hokhorst 

en door Renswoude (ontvangen 26 september 2022). 
 

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Aankondigingsborden – hardloopevenement Dorps Run Renswoude d.d. 26 

september t/m 5 november 2022, Renswoude (verzonden 15 september 2022);  
• Verklaring van geen bezwaar – recreatief fietsevenement ‘Meewind Koers’ d.d. 16 

oktober 2022, door Renswoude (verzonden 19 september 2022); 
• Ventvergunning – verkoop oliebollen d.d. 26 oktober 2022, in Renswoude 

(verzonden 19 september 2022); 
• Standplaatsvergunning – verkoop oliebollen d.d. 24 oktober 2022, Dorpsstraat 86 / 

26 oktober 2022, Dorpsplein en Dorpsstraat 106 / 29 oktober 2022, Dorpsstraat 106 
(verzonden 22 september 2022). 

 
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl 
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Voornemen vertrokken naar Land Onbekend (2) 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het 
voornemen om van de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar 
onbekend land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters - Datum voornemen 
Denysenko, B.  – 26-09-2022 Ukolska, D.  – 26-09-2022 
Zmiienko, K.  – 26-09-2022 Boiko, Y  – 26-09-2022 
Lysovskyi,Y.  – 26-09-2022 Shtil, V.  – 26-09-2022 
Mykhailova, T.  – 26-09-2022 Kyrianov, D.  – 26-09-2022 
Hutsuliak, S.  – 26-09-2022  
 
Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze 
schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken, 
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 

 
Burgemeester Petra Doornenbal benoemd voor tweede ambtstermijn  

Op 27 september heeft Commissaris van 
de Koning, de heer J.H. (Hans) Oosters 
tijdens een buitengewone 
raadsvergadering van de gemeente 
Renswoude de ambtseed afgenomen bij 
burgemeester Petra Doornenbal- van der 
Vlist. Hiermee is zij voor de komende zes 
jaar opnieuw benoemd als burgemeester 
van onze gemeente. 

 
De heer Oosters stond uitgebreid stil bij de wijze waarop onze burgemeester 
voortdurend in gesprek is met de inwoners en hoe zij haar burgemeesterschap invult. 
‘Petra Doornenbal is een krachtdadige, betrokken en benaderbare burgemeester. Een 
burgermoeder die altijd klaarstaat voor de inwoners van Renswoude. Op straat kan 
iedereen haar aanschieten en bestuurlijk complexe puzzels lost ze, indien mogelijk, op 
doortastende wijze op. Ze houdt haar hart warm, het hoofd koel en is eerlijk en direct’ 
 
De gemeenteraad heeft eerder dit jaar een positief advies uitgebracht om Petra 
Doornenbal voor een tweede termijn opnieuw te benoemen als burgemeester. Zij is 
sinds 2016 burgemeester van Renswoude.   

                                                    Renswoude, 5 oktober 2022 
 

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• De Kweek 15: kappen bomen (ingediend op 21september 2022) 
• Oude Holleweg 44: (om)bouw naar bio-vleesvarkensstal (ingediend op 15 

september 2022) 
• Biesbosserweg 3: kappen bomen (ingediend op 25 september 2022) 
• Molenstraat 30a: verbouwing bedrijfspand (ingediend op 26 september) 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Beekweide 2 (project): kappen bomen (verzonden op 27 september) 

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

 
Aangevraagde vergunningen/ meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Ventvergunning – verkoop speculaaspoppen d.d. 17 t/m 19 oktober 2022, in 

Renswoude (ontvangen 16 september 2022); 
• Evenementenvergunning – intocht Sinterklaas d.d. 12 november 2022, Kasteelbos 

en door Renswoude (ontvangen 20 september 2022); 
• Evenementenvergunning – musical d.d. 20 oktober 2022 (ontvangen 26 september 

2022); 
• Evenementenvergunning – optocht Lampegiet d.d. 24 oktober 2022, De Hokhorst 

en door Renswoude (ontvangen 26 september 2022). 
 

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Aankondigingsborden – hardloopevenement Dorps Run Renswoude d.d. 26 

september t/m 5 november 2022, Renswoude (verzonden 15 september 2022);  
• Verklaring van geen bezwaar – recreatief fietsevenement ‘Meewind Koers’ d.d. 16 

oktober 2022, door Renswoude (verzonden 19 september 2022); 
• Ventvergunning – verkoop oliebollen d.d. 26 oktober 2022, in Renswoude 

(verzonden 19 september 2022); 
• Standplaatsvergunning – verkoop oliebollen d.d. 24 oktober 2022, Dorpsstraat 86 / 

26 oktober 2022, Dorpsplein en Dorpsstraat 106 / 29 oktober 2022, Dorpsstraat 106 
(verzonden 22 september 2022). 

 
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl 
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Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en meer 
informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. 

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

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

 
De Grebbepas als steuntje in de rug. 
In Renswoude willen we dat iedereen mee kan doen, ook inwoners met een laag inkomen. 
Daarom is er de Grebbepas. Deze pas is bedoeld om inwoners met een laag inkomen op een 
makkelijke manier gebruik te laten maken van de minimaregelingen, waar zij recht op hebben. 
Dit kan bijvoorbeeld een bijdrage zijn voor sportieve en culturele activiteiten, leuke uitjes, 
kleding en noodzakelijke schoolbenodigdheden voor uw kinderen. 
 
Alle regelingen staan sinds december 2021 op de Grebbepas, in plaats van de werking via 
losse bonnetjes of coupons. Op de pas staat een persoonlijk tegoed dat besteed kan worden 
bij diverse aangesloten aanbieders, zoals bij de sportclub, lokale horeca of een kledingwinkel. 
Het aanbod is hetzelfde voor mensen in Renswoude, Rhenen en Veenendaal. U heeft zelf de 
keus of u uw tegoed wil uitgeven in de online webshop of uw pas te laten scannen bij een 
lokale aanbieder.  
Meer weten over de Grebbepas, nagaan of u recht heeft op de Grebbepas of deze aanvragen? 
Kijk op www.grebbepas.nl, of neem contact op met Bureau Minimaregelingen via 033 – 303 54 
60 (van 09:00-12:00 en 13:00-15:00uur). 

  
                                                    Renswoude, 5 oktober 2022 

 

Informatie over de energietoeslag 
De energiekosten zijn het afgelopen jaar flink gestegen. Bijna iedere inwoner merkt dat direct 
of indirect. Als u moet rondkomen van een laag inkomen, is dit een groot probleem. Daarom 
heeft de Rijksoverheid besloten dat mensen met een laag inkomen een energietoeslag van 
€1.300,- kunnen krijgen. De ontwikkelingen rondom de energietoeslag worden voortdurend 
gevolgd en hier proberen we als gemeente zo snel mogelijk op te reageren.  
 
U ontvangt de extra €500,- toeslag automatisch 
De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van €800,- naar €1.300,-.  
Wij hopen dit extra bedrag van €500,- in oktober overgemaakt te hebben. 

• Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De 
gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van €500,- automatisch ontvangt. 

• Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u ook niks te 
doen. U krijgt de extra compensatie van €500,- automatisch van de gemeente. 
 

Wat moet u doen om de energietoeslag te ontvangen? 
• Als u een bijstandsuitkering krijgt: 

U hoeft niets te doen. Het eerste deel van de energietoeslag (€800,-) is rond 2 mei 2022 
aan u overgemaakt, het tweede deel (€500,-) volgt in oktober. 

• Als u geen bijstandsuitkering krijgt, maar wel de Grebbepas gebruikt kunt u sinds 16 
mei energietoeslag aanvragen op www.grebbepas.nl/energietoeslag  

• Als u een laag inkomen heeft, maar nog geen gebruik maakt van de Grebbepas? De 
Grebbepas is er voor mensen met een laag inkomen. Hierop staat een tegoed dat past 
bij de regelingen waar u recht op heeft. U kunt de pas aanvragen via www.grebbepas.nl  

• Wilt u geen Grebbepas, of heeft u geen recht op de pas omdat uw inkomen of vermogen 
te hoog is? U kunt op de website van Gezond Verzekerd zien of u recht heeft op de 
energietoeslag en om een aanvraag te doen, via 
www.aanvragen.gezondverzekerd.nl/energietoeslag/self-assessment   
 

Formulierenbrigade 
Vindt u het moeilijk om de Grebbepas zelf aan te vragen? Neem dan contact op met de 
Formulierenbrigade. Zij helpen u kosteloos bij het invullen van het aanvraagformulier. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel, zij is bereikbaar via 06-51 64 75 25 of via 
r.vanginkel@swo-sr.nl. 

Budgetloket 
Heeft u betalingsproblemen? Neem dan contact op met het Budgetloket. Zij kunnen u helpen 
om uw financiën weer onder controle te krijgen. Zij zijn bereikbaar via 0318-53 88 30 of via 
budgetloket@veenendaal.nl.  
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Ouderen en veiligheid 
Van 10 t/m 16 oktober is het de Nationale Week van de Veiligheid. Oplichters worden steeds 
slimmer en verzinnen diverse manieren om uw gegevens of bezittingen te roven. Wij maken u 
graag extra bewust van de verschillende vormen van criminaliteit waar onder andere ouderen 
regelmatig het slachtoffer van zijn: 
 
Via een bericht (Phishing) 
In een bericht, zoals een e-mail, kan aan u gevraagd worden om op een link te klikken. Deze link 
leidt vervolgens naar een valse website van bijvoorbeeld een bank. Deze vorm van criminaliteit 
heeft als doel om uw (bank)gegevens te achterhalen. Advies: klik nooit op een link van een mail 
die u niet vertrouwt, bel de organisatie op als u twijfelt aan een bericht en wees altijd extra alert als 
het gaat om geld.  
 
Telefonische fraude (Spoofing) 
Ook telefonisch kunt u benadert worden. Zo kan een oplichter zich voordoen als iemand van 
uw bank en u vragen om geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening. Dit met 
het doel om uw inloggegevens te ontvangen en u geld afhandig te maken.   
Advies: verbreek de verbinding als u het niet vertrouwt, zoek zelf het telefoonnummer van uw bank 
op en doe navraag. Geef onbekenden nooit uw persoonlijke gegevens. 
 
Vriend-in-noodfraude (Whats-Appfraude) 
Hier doet een oplichter zich voor als een bekende via Whats-App die dringend financiële hulp 
nodig heeft. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om snel geld over te maken via een betaalverzoek.  
Advies: wees kritisch met het invullen en delen van persoonlijke gegevens en maak nooit zomaar 
geld over, zonder dat u deze persoon fysiek of telefonisch heeft gesproken., 
 
Babbeltrucs 
Oplichters kunnen ook direct aan de deur komen, bijvoorbeeld zogenaamd namens uw bank, 
thuiszorg of als meteropnemer. Jaarlijks worden op deze manier vele mensen van hun 
bezittingen of pinpas beroofd.  
Advies: gebruik een kierstandhouder wanneer u de deur opent, laat nooit een onbekende binnen, 
sluit de deur als u binnen iets gaat halen, pin nooit zomaar aan de deur en geef uw pinpas/ pincode 
nooit aan iemand mee.  
 
Inbraak via sleutelkluisjes 
Het komt helaas ook voor dat er ingebroken wordt bij kwetsbare mensen en ouderen die 
afhankelijk zijn van hulp aan huis. Bijvoorbeeld doordat sleutelkluisjes voor hulpverleners 
worden opengebroken.  
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Advies: hang uw sleutelkluis buiten het zicht, let bij de aanschaf op de kwaliteit van uw sleutelkastje 
en kies alleen voor gekeurde sleutelkastjes (SKG keurmerk en goedgekeurd door het Politiekeurmerk 
PKVW).  
 
Meer tips vindt u op www.politie.nl/onderwerpen/senioren-en-veiligheid.html of via 
www.fraudehelpdesk.nl 

 
Interactieve bijeenkomst met Brenno de Winter “Grip op 
je digitale leven”  
Hoe ga je bewust om met wat je op internet zet? Hoe 
werkt privacy in de online wereld nu precies? Tijdens 
deze interactieve bijeenkomst hoor je hoe je ervoor 
zorgt dat jouw internetgebruik geheim blijft en hoe je op 
een veilige manier gebruik kunt blijven maken van 
internet. Denk en praat mee over de kansen en 
bedreigingen van internet met schrijver, spreker, 
voormalig onderzoeksjournalist, specialist in cyber 
security en internetprivacy Brenno de Winter.  
 

• Dinsdag 11 oktober van 20:00 uur tot 21:30 uur 
• Basiliek Veenendaal, Wiltonstraat 56 in 

Veenendaal of volg de bijeenkomst via 
livestream www.tiny.cc/brennodewinter 

 
Grip op je digitale leven                                                                                                                         
Brenno de Winter, auteur van de ‘Survivalgids voor de 
digitale jungle’ maakt ons bewust van de digitale sporen 

die wij achterlaten en laat zien hoe je ongewenste data verwijdert. Brenno neemt ons mee in 
de digitale jungle. Wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Is deze wereld nog wel veilig? Welke 
sporen laten we achter en wat zijn daarvan de gevolgen? 
  
De spreker                                                                                                                                 
Brenno de Winter weet als geen ander zowel de kansen als risico’s van ICT en automatisering 
te belichten. Door het kraken van de OV-chipkaart, de duizenden datalekken die hij onderzocht 
en de brede ervaring heeft hij een eigen verhaal. Zijn kennis van- en ervaring met 
internetbeveiliging, privacy en overheden die geen informatie willen delen, maken dat hij een 
veelgevraagd spreker is.  

Aanmelden  
Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan via veiligheid@veenendaal.nl onder vermelding 
van ‘Brenno de Winter’ en het aantal personen. 
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Wees erbij: Oktober in het teken van Renswoude voor elkaar 
De gemeente Renswoude heeft zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’ om zo de trend van eenzaamheid te doorbreken. Het lokale plan wordt 
uitgevoerd door de kopgroep “Renswoude voor elkaar” (bestaande uit vertegenwoordigers van 
SWO, Buurtgezinnen, de kerken, de bibliotheek, het Taalhuis en de gemeente). Oktober zetten 
wij in het teken van onderlinge verbinding: 
 
Op donderdagavond 6 oktober wordt een werkatelier georganiseerd voor inwoners, vrijwilligers 
én professionals die wel eens eenzaamheid onder ouderen signaleren of in aanraking komen 
met (mogelijk) eenzame inwoners. Hoe maakt u dit bespreekbaar? Wat kunt u betekenen?  
Deze vragen en meer zullen beantwoord  worden tijdens het interactieve werkatelier. Deze 
start om 19:30uur en vindt plaats bij ’t Podium (Nijborg 2). U kunt zich aanmelden via 
a.mulder@renswoude.nl. 
 
Daarnaast wordt op zaterdagmiddag 15 oktober van 14:00 tot 17:00uur in en rondom de 
bibliotheek een gezellige en feestelijke middag georganiseerd voor alle inwoners. Er worden 
heerlijke poffertjes gebakken, er zijn diverse activiteiten, er is een kraampje voor drinken van 
Brasserie de Kraai (tegen een kleine betaling) en er zijn kraampjes met informatie over 
activiteiten en voorzieningen in Renswoude. Wees welkom! 
 

14:00 uur Opening met kinderburgemeester Jelte Bouman en wethouder Jos Dirven 
met aansluitend de verloting voor kinderen 

14:30 uur Vertrek Verkennersroute Renswoude vanaf de bibliotheek 
14:30 uur Dansworkshop voor jongeren 
15:00 uur Spelletjes-uur 
15:30 uur Dansworkshop voor jongeren  
15:30 uur Vertrek Verkennersroute Renswoude vanaf de bibliotheek 

 
 
Training in assertiviteit voor vrouwen 
Vind je ‘nee’ zeggen moeilijk? En hoe zeg je het zonder jezelf schuldig te voelen? Ben jij iemand 
die altijd voor een ander klaarstaat? Voel je goed aan wat een ander nodig heeft maar vind je 
het moeilijk je eigen gedachten, gevoelens en mening aan te geven? Voel je je om die reden 
regelmatig gefrustreerd of uitgeput? Dan is deze training wat voor jou! 
Tijdens een interactieve training gaan wij met elkaar aan de slag met onderwerpen als 
luisteren, zeggen wat je wél wilt en wat niet, omgaan met gevoelens, kritiek geven/ontvangen 
en waardering geven/ontvangen. Je krijgt een werkboek mee met informatie zodat je het thuis 
rustig kunt nalezen en oefeningen waarmee je thuis of tijdens je werk mee aan de slag kunt 
gaan. 
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Voor wie:  Inwoners van Scherpenzeel en Renswoude 
Start:   Woensdag 2 november 2022 van 9.00 uur tot 10.00 uur 
Duur:   7 bijeenkomsten, wekelijks 
Kosten:   €15,- 
Waar:   Eerstelijnscentrum Het Foort, Vijverlaan 4, Scherpenzeel 
 
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen via 
amw.scherpenzeel@santepartners.nl of 06-83 63 90 96 / 06-12 76 26 95. 

 
Te koop: Leeuwerikweide 75 in Renswoude 
Het Woningbedrijf biedt deze Slimmer Kopen® Woning te koop aan op basis van inschrijving 
en loting. Op een mooie locatie gelegen hoekwoning (type rug-aan-rug) met aangebouwde 
stenen berging in nieuwbouwwijk Beekweide. De woning heeft twee ruime slaapkamers en een 
badkamer op de eerste verdieping en een ruime zolder op de tweede verdieping. Bouwjaar 
2019, perceeloppervlakte 150 m². 
Koopsom € 288.750,-- k.k. De prijs is gebaseerd op een marktwaarde van € 385.000,- minus 
25% korting. Voorwaarden om voor deze woning in aanmerking te kunnen komen zijn: 

• Inschrijver moet een starter op de koopmarkt zijn; 
• Inschrijver moet maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan Renswoude. 
• Bij inschrijving met twee personen moet één van de inschrijvers hieraan voldoen. 

Voor meer informatie, een uitgebreide omschrijving van de woning, en uitgebreide toelichting 
van de hierboven genoemde voorwaarden en inschrijfformulier kun je contact opnemen met 
Ab Gaasbeek Makelaardij via renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl. Toewijzing van de 
woning gebeurt via inschrijving en loting door notaris Veldjesgraaf & Korlaar in Scherpenzeel. 

 
Status Flexwoningen 
Het complex tussen Binnenveld en Vendelier wordt op dit 
moment afgebouwd. Vorige maand zijn alle units geplaatst en 
eind oktober worden de huurovereenkomsten getekend met de 
acht bewoners (vier statushouders en vier Renswoudse 
jongeren). 
De Renswoudse jongeren hebben zelf een naam voor hun 
complex bedacht: WIJ : Wonen, Integreren, Jongeren. Alle 
statushouders zijn jonger dan 28 jaar en worden begeleid door 
een vrijwilliger van Vluchtelingenwerk. 
 
Het complex heeft als adres Binnenveld 10a t/m 10h. De 
voordeuren liggen aan de “achterkant” gezien vanaf de Vendelier. Er komt een gezamenlijke 
tuin, waarvoor de jongeren meedenken over de inrichting. Ook willen ze graag een ‘chillplek’.  
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LOOPT RENSWOUDE ACHTER?
  
De recente problemen in Ter Apel, waarbij 
asielzoekers buiten moesten slapen, 
komen mede doordat het huisvesten 
van statushouders (vluchtelingen met 
verblijfsvergunning) achterloopt. De SGP 
was dan ook onaangenaam verrast dat 
Renswoude onlangs in de media werd 
weggezet als een gemeente die het erg 
slecht doet bij de huisvesting van deze 
statushouders. 
  
In de commissievergadering van 6 
september heeft Johan Lokerse hier, namens 
de SGP, vragen over gesteld en ook de CU 
kaartte dit aan. Gelukkig kon burgemeester 
Doornenbal melden dat de cijfers in de media 
niet kloppen en dat Renswoude wel degelijk 
op schema ligt met de huisvesting. Dit jaar 
zijn er al vijf statushouders opgenomen. 
Binnenkort worden er aan de Vendelier 
acht studio's opgeleverd, waarvan er vier 
worden toegewezen aan statushouders. In 
de andere vier komen jongeren die graag 
een bijdrage willen leveren aan de integratie 
van deze statushouders. Renswoude neemt 
dus haar verantwoordelijkheid en is zelfs de 
gemeente die relatief het meeste Oekraïners 
heeft opgevangen. 
 
Niet iedereen is welkom in ons land en de 
toegang wordt ook gecontroleerd door de 
overheid. Maar wiens leven gevaar loopt 
kun je niet terugsturen. En als we eenmaal 
gezegd hebben dat een vluchteling hier 
mag blijven, dan moeten we uiteraard ook 
onderdak regelen. Daarmee voldoen we 
overigens ook gewoon aan onze wettelijke 
plicht. Ieder gemeente in Nederland 
heeft namelijk de wettelijke taak om 
statushouders te huisvesten. In 2022 
moet ook Renswoude voor elke ruim 600 

inwoners één statushouder huisvesten.   
Dit is een lastige opgave in een tijd waarin 
woonruimte schaars is. Toch vindt de SGP 
dat de huidige krapte op de woningmarkt 
niet op statushouders afgewenteld kan 
worden, want de oorzaak daarvan ligt ook 
helemaal niet bij deze mensen. Overigens 
mogen we dan ook wel melden dat er voor 
deze inwoners naast woonruimte ook 
verplichtingen gelden zoals het inburgeren. 
Daarnaast dragen ze -op termijn- vaak ook 
bij aan onze economie en een stukje invulling 
van de krapte op de arbeidsmarkt. 

SGP fractie Renswoude

GROOT INSLAAN=
EXTRA VOORDEEL

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 03 oktober t/m 09 oktober 2022. Week 40. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

  Dubbelfrisss 
of Taksi 

 2 pakken à 1500 ml 
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

1
 2.78

 1.39
_

_
 4.18

 2.09

  Alle Ariel 
of Lenor

2 stuks 
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 11.50

 5.75
_

_
 51.98

 25.99

2 STUKS 

5.99 6.50

 9.60

  Alle luxe burgers
  2 pakken 

 combineren mogelijk 

2 STUKS 

3.49 4.38

 4.98

  Coop verse sappen 
of smoothies

   2 fl essen à 500 ml 
 combineren mogelijk 

3 STUKS 

4.99 5.01

 11.31

  Alle Vivera 
vleesvervangers 

  3 pakjes à 155-200 gram 
 m.u.v. grootverpakkingen 

 combineren mogelijk 

Mona pudding
2 bekers à 450 ml 

combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

 3.54

 1.77
_

_
 4.18

 2.09

  Alle Alpro
 3 stuks 

 combineren mogelijk 

2+1 GRATIS*

 3.57

 2.38
_

_
 10.68

7.12

Coop gevulde croissants 
combineren mogelijk 

 3.56

 3.96  1.99 199
4 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

REPAIRCAFÉ
Gooi kapotte elektrische apparaten, zoals 
een radio, koffiezetapparaat, broodrooster, 
waterkoker, maar ook tafel- of vloerlampen, 
speelgoed, kleine meubeltjes en kleding niet 
meteen weg, maar breng deze spullen in bij 
het Repaircafé. Daar beoordelen deskundige 
vrijwilligers of reparatie nog mogelijk is en als 
dat het geval is, wordt de reparatie gratis voor 
u uitgevoerd. U betaalt alleen de onderdelen 
die vervangen moeten worden. Een kleine 
bijdrage is welkom, maar niet verplicht.
Het Repaircafé is er iedere eerste vrijdag 
van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in 
de hal van De Breehoek, Marktstraat 59 te 
Scherpenzeel. Een afspraak maken is niet 
nodig: u kunt gewoon binnenwandelen. 
Deze maand welkom op vrijdag 7 oktober. 

WORKSHOP HERFST OP TAFEL
Maandag 10 oktober is er een workshop 
bloemschikken in De Voorhof: maak met 
gedroogde materialen een rijk gevuld 

herfst(tafel)stuk. Eigen bijdrage is €15, 
inclusief koffie of thee. Start 19.00 uur. 
Opgeven via de mail: trefpuntbalie@swo-sr.
nl. Vol = vol.

CULTUURKRING
Dinsdag 11 oktober komt de Cultuurkring 
om 10.00 uur samen in De Hokhorst en 
bespreekt dan het boek Schilderslief van 
Simone van der Vlugt, een historische roman 
die zich afspeelt in de tijd van Rembrandt. 
Het volledige jaarprogramma 22/23 van de 
Cultuurkring vindt u op onze website: www.
swo-sr.nl of informeer bij Nelly Spanjersberg, 
tel. 06 20 00 17 77.

DIGICAFÉ XL
Gedigitaliseerde criminaliteit is het thema 
van de jaarlijkse Week van de Veiligheid 
(week 41). DigiCafé XL, op 11 oktober vanaf 
19.30 uur in De Breehoek, sluit hierbij aan: 
de avond gaat over 'Accountbeheer en 
-beveiliging'. 

INFORMATIEAVOND OVER HET LEVENSTESTAMENT
De (al eerder aangekondigde) 
informatieavond over het levenstestament 
vindt plaats op woensdag 12 oktober in De 
Breehoek. Aanvang 19.00 uur, inloop vanaf 
18.45 uur. Aanmelden kan nog tot en met 
maandag 10 oktober door een mail te sturen 
naar info@swo-sr.nl.

MAG IK DEZE DANS VAN U?
Al dansend werken aan balans en souplesse 
om zo valincidenten te helpen voorkomen en 
de gevolgen van een val te verminderen. Mag 
ik deze dans van u? is een nieuwe activiteit, 
iedere derde maandag van de maand om 
9:30 uur (deze maand: 17 oktober) in de 
bibliotheek van Renswoude.r een mail te 
sturen naar: info@swo-sr.nl.

  
 

SWO AGENDA
Woensdag 5 okt: 09.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek) 
Donderdag 6 okt: 10.00-11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
 13.30-15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer (De Achthoek)
 14.00-16.00 uur: Samen creatief (De Achthoek)
 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 7 okt: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
 11.30-13.00 uur: Voorleeslunch (De Breehoek)
 14.00-16.00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Maandag 10 okt: 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)
 19.00-20.30 uur: Workshop Herfst op tafel (De Voorhof)
Dinsdag 11 okt: 10.00-11.30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
 10.00-12.00 uur: Cultuurkring (De Hokhorst)
 12.00-13.00 uur: Samen soepen Renswoude (Het Trefpunt)
 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)
 19:30-21.00 uur: Digicafé XL (De Breehoek)
Woensdag 12 okt: 09.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 14.00-16.00 uur: Sjoelen (De Achthoek)
 19.00-20.30 uur: Informatieavond over het levenstestament (De Breehoek)
Donderdag 13 okt: 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 14 okt: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 17 okt: 09.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
 09.30-11.30 uur: Mag ik deze dans van u? (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 18 okt: 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 19 okt: 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)

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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OUDER- EN NIEUWERWETS

“Oma, wat is dat voor gekke pan?” vraagt mijn kleinzoon van zeven met een blik op het 
fornuis. 
“Dat is geen pan maar een fluitketel!” antwoord ik.  “Die doet hetzelfde als een waterko….”, 
o nee, die gebruiken ze bij hem thuis ook niet meer. Een Quooker kraan zorgt - gelukkig op 
een veilige manier - voor kokend water! Uiteindelijk slaag ik erin hem uit te leggen dat je in 
die fluitketel water kunt koken zoals in een pan met aardappels.

Door dit gesprekje word ik me bewust van het feit dat ik werkelijk uit de vorige eeuw stam en 
opgegroeid ben met hele andere gebruiksvoorwerpen dan onze kleinkinderen. Hadden mijn 
opa en oma in Friesland nog een ‘poepdoos’, moest ik in Frankrijk op zo’n akelige hurk wc en 
kon ik later de wc met stortbak ‘doortrekken’, tegenwoordig heb ik het gemak van een wat 
hogere toiletpot met zelfsluitende bril en deksel. Sta ik in een restaurant of op een vliegveld 
soms vertwijfeld te zoeken naar knoppen of hendels van een of ander vernuftig trek- of 
duwmechanisme, blijkt het toilet ‘zelf bedruipend’ te zijn en spoelt alles plotseling met veel 
kabaal automatisch door. Moet ik nog uitkijken niet zelf nat gespetterd te worden!
Telefoon, televisie en computer hebben zich ook in hoog tempo ontwikkeld. Onze eerste 
zwarte telefoon hing in de gang en de eerste t.v., zwartwit, was een feest. Voor De 
Verrekijker, een soort Jeugdjournaal, hoefden we niet langer naar de buren. Uitdrukkingen 
van toen krijg ik bijna niet uit mijn taalgebruik. Ik draai immers geen telefoonnummer meer, 
gooi niet de haak erop en kijk geen programma op de buis. Typefouten met de typemachine 
hoef ik niet met typex te camoufleren, want ik vlieg soepel over het toetsenbord van mijn 
laptop waar de deleteknop mijn steun en toeverlaat is.

Qua keukenhulpjes is er behalve die fluitketel veel meer veranderd. Keukenmachines, 
blenders, sapcentrifuges en professionele koffiemachines vullen in menige keuken bijna het 
hele aanrecht. 
De houten koffiemolen boven het fornuis herinnert mij aan mijn oma, hoe ze daarmee de 
bonen maalde, ondertussen gezellig babbelend.  Zelf gebruik ik nog steeds een okergeel 
handmolentje, destijds voor heel wat babyprakjes, nu om noten fijn te malen voor de muesli. 
Als ik appelmoes maak, kijken de kids gefascineerd toe hoe ik de hele bups appels compleet 
met schil en klokhuis in een ouderwetse roerzeef kieper. Meehelpen draaien en daarna 
proeven is natuurlijk nog leuker. En lekker dat die appelmoes is, om je vingers bij af te likken, 
zoals ik bij opa en oma mijn toetjesschaaltje helemaal leeg mocht likken!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

Wil je werken in een bedrijf waar je je bezighoudt met besturingen en 
schakelingen van niet-allerdaagse installaties voor biomassaketels, verwarming, 
doorstromers, CV-haarden, zonneboilers en mooie combinaties daarvan? 
Ook alledaagse elektrotechnische installaties komen voorbij in je werk. We 
groeien hard en daarom kun je bij ons aan de slag als:

Elektrotechnisch monteur

Wil je een baan met:Wil je een baan met:
-  Veel vrijheid en verantwoordelijkheid in je werk
-  Complexe, technische installaties
-  Enthousiaste collega’s en ruimte voor gezelligheid en bedrijfshappenings
-  Je eigen bedrijfswagen, telefoon, gereedschap en kleding 

Interesse? 
Bel Erik Moesbergen (0318 - 570554) of stuur hem een mail (erik@bergenbv.nl)
en kom langs voor een bak koffie. Hij vertelt je graag meer over ons bedrijf en kom langs voor een bak koffie. Hij vertelt je graag meer over ons bedrijf 
en de functie.

Handelsondernemening Bergen BV
De Hooge Hoek 2-2 | Renswoude | www.bergenbv.nl

             Specialist in oplossingen voor verwarming en warm water

Word jij onze nieuwe 
collega? Wij zoeken een
elektrotechnisch monteur
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Bel ons: 0318-511143            Hoogstraat 20 in Veenendaal            Open: Di t/m Za 

Toe aan een nieuw interieur? Wij geven u graag een 
interieuradvies, inclusief  gratis 3D ontwerp.

Maak telefonisch een afspraak of kom langs in onze winkel.

NIEUWE
COLLECTIE

• PERSOONLIJKE AANDACHT 
• HOGE KWALITEIT
• UITSTEKENDE SERVICE
• GRATIS INTERIEURADVIES
• 3D ONTWERP

LEZING OVER POLITIEWERK

Uitnodiging Passage, 19 oktober 19:45 uur
Locatie: Gebouw Rehoboth.
Spreker: Gert van Doorn, Commissaris bij de 
nationale recherche.
Lezing over politiewerk, met name over de 
bestrijding van de zware georganiseerde 
criminaliteit.

Mijn naam is Gert van Doorn. Bijna 40 jaar 
geleden begon ik als agent van politie aan 
bureau Warmoesstraat. Dat bureau bestaat 
niet meer, maar lag toen in de rosse buurt 
van Amsterdam. In het begin was het voor 
mij Veenendaler wel even wennen. Ik dacht 
letterlijk “Is dit ook Nederland?” Maar dat 
duurde niet lang. Al snel kreeg ik het gevoel in 
een jongensboek terecht gekomen te zijn. Dat 
gevoel heeft jaren aangehouden.   
Na een kleine 15 jaar aan de Warmoesstraat 
stapte ik over naar de recherche. De laatste 
25 jaar van mijn werkzame leven heb ik binnen 

de politie besteed aan de bestrijding van de 
zware criminaliteit. Sinds maart van dit jaar 
ben ik met pensioen. Op 19 oktober 2022 wil 
ik graag met u terugkijken met name op de 
jaren in de wereld van de zware criminaliteit. 
Een harde wereld waar het credo geldt: “wie 
zwijgt die blijft en wie praat die gaat”. Ondanks 
dat de politie haar toegepaste tactieken en 
technieken graag onder de pet wil houden 
(vooral om de tegenpartij niet slimmer te 
maken) bieden diverse mediaberichten, 
boeken en gewezen vonnissen voldoende 
houvast voor een interessante en boeiende 
terugblik.
Wilt u iets meer weten over de meest criminele 
vierkante kilometer van Amsterdam, over 
mensensmokkel, over undercover acties, 
over niets ontziende topcriminelen, over 
Joegoslavische contractkillers of over het 
opzetten van een fieldoffice in Kiev vanwege 
het neerhalen van de MH17, dan is deze 
lezing wellicht interessant voor u.   Ik hoop u 
binnenkort te ontmoeten!

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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     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

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. 
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 optocht loopt, onder begeleiding van 
muziekvereniging Ons Genoegen, door zoveel 
mogelijk straten van het dorp, te beginnen bij 
sportpark De Hokhorst. Dan zal de route via de 
Sportparklaan – Kastanjelaan – Dorpsstraat – 
Kerkstraat – Van Reedeweg – Van Arckelweg 
– Graaf van Bentheimlaan – Spikhorst – 
Van Culemborglaan – Spikhorst – Oude 
Holleweg – Barneveldsestraat – Eikenlaan – 
Esdoornlaan – Beukenlaan – Kastanjelaan en 

Sportparklaan weer terug naar de Hokhorst 
gaan. Bij De Hokhorst aangekomen reikt de 
burgemeester de prijzen uit aan alle winnaars.

NPV - ZORG VOOR HET LEVEN

De lokale afdeling Renswoude heeft een thema 
avond georganiseerd over 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: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Waar: Landgoed Groot Abbelaar, Barneveld-
sestraat 24 te Renswoude. Voor vragen en/of 
aanmelden: renswoude@afdeling-npvzorg.nl
Uiterlijke aanmelddatum: 14 oktober 2022 
(vol=vol)

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

Met vriendelijke groet,
het bestuur NPV afdeling Renswoude 

MUZIEKLESSEN EN REPETITIES WEER 
GESTART IN 'T PODIUM

HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN IS HET 
NIEUWE SEIZOEN BEGONNEN EN HEEFT DE 
ORKESTREPETITIES EN MUZIEKLESSEN WEER 
OPGESTART. “EN IEDEREEN DIE WIL MEESPELEN 
OF EEN INSTRUMENT WIL LEREN BESPELEN, IS 
WELKOM!", ALDUS VOORZITTER PAULINE DIRVEN.

MUZIEKLESSEN OP BASISSCHOLEN
De komende weken geeft Ons Genoegen ook 
weer muzieklessen in de groepen vier van 
basisscholen De Borgwal en De Stifthorst. 
De lessen worden gegeven door Kirsten 
Versteeg, een ervaren muzikant en docent bij 
Ons Genoegen. “Tijdens deze lessen maken 
de kinderen spelenderwijs kennis met de 
vereniging, verschillende muziekinstrumenten 
en het plezier dat muziek maken met zich 
meebrengt. Ook maken de leerlingen een 
eigen videoclip.” Op vrijdag 7 oktober 
wordt het project afgesloten met diverse 
muziekworkshops in ’t Podium. Ook de 
muzikanten uit het leerlingenorkest van Ons 
Genoegen laten dan horen wat ze kunnen.” 
Het programma start om 18.30 uur en duurt 
tot 20.00 uur. Kirsten: “Ook kinderen die niet 
mee hebben gedaan aan de lessen, maar 
wel mee willen doen aan de workshops, zijn 
welkom.”

Die scholenbezoeken richten zich vooral op 
de jonge kinderen, maar Ons Genoegen heeft 
ervaren docenten en muzieklessen zijn er voor 
alle leeftijden. “Iedereen die een instrument wil 
leren bespelen, kan bij Ons Genoegen terecht", 
vertelt Pauline. “En ook mensen die vroeger 
een instrument bespeelden en weer opnieuw 
willen starten, zijn van harte welkom.”

Kijk op www.onsgenoegen.org voor meer 
informatie.
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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.
 
HET IS WEER  KINDERBOEKENWEEK!
Dit jaar staat de Kinderboekenweek (5 
t/m 16 oktober) in het teken van de natuur 
met het motto Gi-Ga-Groen!. Er zijn heel 
veel kinderboeken die je helpen de natuur 
te ontdekken en te begrijpen. Tijdens de 
Kinderboekenweek kun je mee op avontuur 
om al het moois van de natuur te zien en te 
ontdekken wat jij kan doen om de natuur 
te helpen. Hoe dan? Met de speurtocht: 
Wonderlijke Natuur Weetjes die je in de 
bibliotheek kunt doen! En na afloop krijg je 
leuke beloning. Ook hebben we een leuk 
puzzelboek en zijn er games die je kunt 
spelen.

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. 

In de bieb is er weer plaats voor 
maatschappelijke stagiares.

EN VERDER:
-  Elke maandagochtend Creatieve Inloop in de 

bibliotheek dppr de SWO (9.30-11.00 uur).
-  Elke dinsdagmiddag Welfare van de SWO in 

de bibliotheek (14.30-16.30 uur).
-  Elke vrijdagochtend Taalcafe 9.30 -11.00 

uur.

Dinsdag 11 en 25 oktober: Digi-cafe in de 
bibliotheek 10-11.30 uur.

En 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 14.00 en 17.00 
uur, en op woensdag tussen 14.00 en 20.00 
uur.

•  Naar mensen die graag een spelletje doen 
op vrijdagmiddag. We hebben een dame die 
dat heel gezellig zou vinden.

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

 

 

Uw specialist in: 

Knikarmschermen 

(rits) screen 

rolluiken 

Binnenzonwering 

Schuifwanden 

terrasoverkapping 
Voor vrijblijvende offerte 

Mob: 06 41 63 13 97 
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BERICHT VAN DORPSBELANG RENSWOUDE

WIST U DAT U IN EEN HEEL BIJZONDERE GEMEENTE 
WOONT?

Een tijdje terug verscheen een nieuwsbericht 
in de pers dat Renswoude Nederlands 
kampioen opvang Oekraïners is. Per 1000 
inwoners verlenen wij in Renswoude maar 
liefst 14 Oekraïners onderdak. 

Vandaag las ik in de krant, dat Renswoude 
relatief de meeste werkenden heeft in de 
provincie Utrecht. En de provincie Utrecht 
heeft van alle provincies relatief gezien de 
meeste werkenden in Nederland. Maar liefst 
76,9% van de Renswoudse bevolking heeft 
een betaalde baan. 
Dat zijn cijfers waar wij, als lokale politieke 
partij, trots op zijn. 

En dat bijzondere dorp heeft ook een 
bijzondere burgemeester. Op dinsdagavond 
27 september heeft de commissaris van 
de Koning in de provincie Utrecht dhr J.H. 
Oosters Petra Doornenbal-van der Vlist 
beëdigd voor een tweede termijn. Er werden 
mooie woorden gesproken door dhr Oosters 
en de nestor van de raad dhr Don. 
U kunt deze speeches beluisteren via  
www.renswoude.nl/vergaderen   (raadsver-
gadering 27 september).

Wij feliciteren Petra Doornenbal van 
harte met deze herbenoeming als onze 
burgemeester. Met Petra als verbindende 
factor zijn wij in staat om als kleine en 
bijzondere gemeente tot grootse daden en 
prestaties te komen.

Fractie Dorpsbelang Renswoude

RENSWOUDE HELPT OEKRAÏNE

VEEL HELPENDE HANDEN, HELPEN.
De werkgroep ‘Renswoude helpt Oekraïne’ 
gaat eind oktober opnieuw een transport 
naar Oekraïne organiseren. Dit wordt het 
4de transport vanuit Renswoude. 

We hebben voor dit transport nodig: 
warme dekens, slaapzakken, matrassen, 
handschoenen, mutsen, Wol- en katoenen 
sokken, wollen truien, stevige schoenen, 
medicijnen zoals paracetamol, vlees 
en soep in blik, suiker, thee en koffie, 
plantaardige olie, meel, zout, pasta, rijst, vis 
in blik, luiers voor volwassenen, babyluiers, 
was en reinigingsmiddelen, waspoeder, 
ontsmettingsmiddelen.

Wilt u helpen met wat u van genoemde 
artikelen kunt missen of aan voedsel kunt 
kopen? 
Bezorgen Molenstraat 30b in het 
opslagdepot.
Open Iedere donderdag van 18.00 - 20.00 
uur en elke zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. 

Vanaf 8 oktober zaterdags van 9.00 tot 
15.00 uur.    

We hebben tevens contact opgenomen met 
de 3 plaatselijk kerken voor hun financiële 
medewerking voor dit transport. Heeft u 
vragen, wilt u liever een gift overmaken, of 
moeten we genoemde spullen ophalen, kunt 
u contact opnemen met:

Hage Nap, telefoon 06-14963602 of Henny 
van Ommeren, telefoon 06-53362429.

Namens de werkgroep ‘Renswoude helpt 
Oekraïne’.
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Donderdagavond Racketavond !
Elke donderdag vanaf 20:00 is het bij ons racketavond

Kom langs en speel 10x vrijblijvend mee!!

Waar? 
In de sporthal de Hokhorst Waarom?

- Bewegen is goed voor je
- Het is een gezellige sociale bezigheid
- Leer ook anders racketsporten kennen

Wat kan je doen?
- Badminton

- Dynamictennis
- Tafeltennis
- Pickleball Voor wie?

- Iedereen is welkom van jong tot oud.
- Van 19:00 tot 20:00 is er badminton 

training voor de jeugd
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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 13 OKTOBER
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes
Beste allemaal, heel erg bedankt voor alle kaarten, 
bloemen en telefoontjes die ik heb ontvangen voor 
mijn 95ste verjaardag! Hartelijke groeten, Riek van 
de Vendel

Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp voor 1 morgen 
in de week. Bij voorkeur op de woensdag of vrijdag. 
Heb je interesse? Neem contact op met: Evelien van 
Dolderen 06 14 230 650.

Boek Renswoude een Heerlijkheid. Ik heb nog twee 
incomplete boeken over. En nog veel plaatjes over. 
Voor de liefhebber, kom maar ophalen.  
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5 Renswoude 
Tel. 0318-618244

Vrijdag 16 sept is rond 14:45 uur onze dochter 
aangereden door een auto op de rotonde bij de 
brandweerkazerne. Onze dochter was op de fiets 
en had voorrang maar kreeg dit niet. Hierbij heeft 
zij haar bovenarm gebroken. Helaas hebben wij 
geen gegevens van de bestuurster die dit heeft 
veroorzaakt. Graag zouden wij in contact komen met 
iemand die het ongeluk heeft zien gebeuren. 
Graag contact opnemen met 0641628617
Alvast bedankt, met vriendelijke groeten 
Pieter en Diane Boers

Door een auto-ongeluk heb ik hersenletsel. Eén 
van de beperkende gevolgen hiervan is dat ik 
prikkelgevoelig ben. Omdat ik na een aantal jaren 
toch weer gezellig andere mensen wil ontmoeten, 
ben ik gestart met het (mede) organiseren van 
prikkelarme horeca, onder de naam  Silencecafé. Dit 
tekent niet muisstil, maar een rustiger sfeer, zonder 
veel prikkels. Daardoor kan iedereen weer uitgaan 
met vrienden en nieuwe mensen ontmoeten.
Tot mijn grote vreugde is Bar Gezellig 7 oktober ’s 
middags ingericht als Chillcafe! Kom chillen: zonder 
te hoeven schreeuwen een drankje bestellen en 
gezellig kunnen kletsen met wie dan ook. Bar Gezellig 
zorgt voor een hapje bij je drankje. 
Wij hopen je te zien. Voor meer informatie: 
www.silencecafe.nl.  Hedie Niemeijer 

KRINGLOOP RENSWOUDE, MOLENSTRAAT 17A
Heeft u nog speelgoed liggen wat niet meer gebruikt 
wordt? Wij ontvangen dat heel graag!
Ook meubels die u weg wilt doen en nog netjes zijn 
kunt u bij ons brengen. Inleveren goederen vrijdag en 
zaterdagmorgen 10:00 tot 12:00 uur.
Voor ophalen van goederen mail: 
Kringlooprenswoude@gmail.com of bel: 06-83491992 

 

  

 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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