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“Ken je de grap van de man die naar Parijs ging? 
ging niet”.

‘ ’

‘relatief milieuvriendelijk’
‘grondstof besparend’.

Het woordje ‘d ’ tekent eigenlijk ‘langdurig 
geschikt voor’ …

‘geneigd tot sparen’

Overeenkomst ‘duurzame woningbouw’.

in ’t Sp

maal voor doen….. en het is
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rgietoeslag van € 1.300,

De extra € 500,
De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 verhoogd van € 800, naar € 1.300,
Wij hopen dit extra bedrag van €500 per oktober overgemaakt te hebben.

t u de extra compensatie van € 500,

xtra compensatie van € 500,

U hoeft niets te doen. Het eerste deel van de energietoeslag (€ 800,
het tweede deel (€ 500,

 

• 
• 

• 
• 

• 

• –

• –



76

GEMEENTENIEUWS

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWSde  herautde  heraut

 

– –

 
 

Renswoude is, dan heeft u altijd een “ve laring” nodig. In zo’n verklaring 

“verhuurdersverklaring”. U ontvangt dan z.s.m. een verklaring via 

 

 

€ 100,
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Renswoude is, dan heeft u altijd een “ve laring” nodig. In zo’n verklaring 

“verhuurdersverklaring”. U ontvangt dan z.s.m. een verklaring via 
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DORPS RUN RENSWOUDE

Op zaterdag 5 november vindt voor de 
37e keer de Dorps Run Renswoude plaats. 
Samen met vele vrijwilligers hopen wij er 
weer een sportief en feestelijk evenement in 
Renswoude van te maken. 

DOE JE MEE? 
Schrijf je dan in via www.inschrijven.nl. 
Dit is mogelijk tot en met woensdagavond 
2 november. Start en finish zijn bij ‘De 
Hokhorst’. Meer informatie is te vinden op 
www.dorpsrunrenswoude.nl.  

DE ROUTES ZIJN ALS VOLGT:
Kidsrun 1.000 meter: 12.30 uur 4 t/m 9 jaar 
en 10 t/m 12 jaar
De Hokhorst, Dickerijstlaantje en weer terug.
 
5km: 13.00 uur
De Hokhorst, Ubbeschoterweg, Hazelaar, 
Acacialaan, Platanenlaan, Wilgenlaan, 
Beukenlaan, Molenstraat,de Hooge 
Hoek, Barneveldsestraat, Beekweide, 
Ubbeschoterweg, Dickerijstlaantje, De 
Hokhorst.
 
Halve marathon / 10,5 km: 13.45 uur/14.00 
uur
De Hokhorst, Sportparklaan, Platanenlaan, 
Acacialaan, Elzenhof, De Meent, Hazelaar, 
Ubbeschoterweg, Dorpsstraat, 
Emminkhuizerlaan, Biesbosserweg, 
Woudegge, Groeperweg, Biesbosserweg, 
Oude Holleweg, Nijborg, Molenstraat, 
Barneveldsestraat, Meidoornlaan, 
Lijsterbeslaan, Beukenlaan, Kastanjelaan, 
Sportparklaan, De Hokhorst
 

Tussen 12.30 en 16.30 uur kan er 
verkeershinder ontstaan op de routes. Hou 
hier rekening mee en geef de hardlopers s.v.p. 
de ruimte. De hardlopers vinden het prettig 
als ze onderweg worden aangemoedigd. Gaat 
u langs de route staan?
 
Meer informatie is te vinden op 
www.dorpsrunrenswoude.nl.

MUZIKALE WINTERWANDELING: 
ZATERDAG 17 DECEMBER 

Op zaterdag 17 december a.s. wordt de 
muzikale winterwandeling weer gehouden. 
Het levende kerstverhaal, muziek en 
zang vormen samen het decor van deze 
lichtjestocht door het kasteelbos. Zet de 
datum alvast in je agenda!

We hebben voor de lichtjestocht veel grote 
glazen groentepotten nodig (liefst van Hak, 
zonder etiket en deksel). Schone potten zijn 
daarom van harte welkom en mogen worden 
ingeleverd bij de bibliotheek.

Er zijn altijd veel vrijwilligers betrokken bij 
de winterwandeling. Lijkt het je leuk om een 
rol te vervullen? We zoeken nog vrijwilligers. 
Dus geef je dan voor 1 november op via 
winterwandelingrenswoude@gmail.com of 
via 06-18051375!

Promotiecommissie en Evangelisatie 
Commissie Renswoude
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NIEUW HOOFDSTUK IN HET 
WINDMOLENDOSSIER?

De CU Renswoude heeft kennisgenomen 
van de laatste persberichten van de 
Provincie Utrecht omtrent de Regionale 
Energiestrategie (RES). In het persbericht 
is de provincie duidelijk in haar standpunt: 
Er is meer inzet in windenergie nodig om de 
klimaatdoelen te kunnen behalen. 

De provincie roept gemeenten op om 
voor 1 december met meer locaties voor 
windenergie te komen en om bestaande 
plannen sneller op te pakken. De CU roept 
het college daarom op om in gesprek 
te gaan met de provincie en met onze 
inwoners. Alleen door in gesprek te blijven 
en proactief mee te denken, houden we regie 
over de ontwikkelingen binnen onze eigen 
gemeentegrenzen. Uit de persberichten 
blijkt dat het bijna niet meer de vraag is óf er 
windmolens komen, maar op welke wijze. De 
provincie geeft aan: “Mochten gemeenten 
voor 1 december onvoldoende plannen 
aandragen, dan is het alternatief dat zij de 
keuze voor de locaties overlaten aan de 
provincie.” Dit kan in de praktijk betekenen 
dat de provincie dus zelf haar locaties kiest 
en de uitvoer hiervan zelf in werking zal 
zetten. Dit standpunt heeft eind september 
een definitief karakter gekregen doordat een 
meerderheid van de Provinciale Staten voor 
de plannen van de provincie heeft gestemd. 

De CU is altijd al voorstander geweest van 
eigen regie binnen het energiebeleid, en 
roept daarom nogmaals het college van 
B&W op om deze handschoen proactief op 
te pakken. Dit is het moment om nog grip 
te kunnen houden op de ontwikkelingen 
met betrekking tot energie-opwekking 

in onze gemeente en te groeien naar 
een zelfvoorzienende gemeente. De CU 
heeft niet voor niets gepleit voor concrete 
energiemaatregelen met impact. Nu blijkt 
dat het nieuwe beleid van de gemeente 
onvoldoende is. Daarom roepen wij op 
tot actie voordat de provincie het van ons 
overneemt.

INFORMATIEAVOND STICHTING BALUKENDO 
GAMBIA 7 NOVEMBER

Stichting Balukendo Gambia is een stichting 
die zorgdraagt voor 30 sponsorkinderen en 
hun families in Gambia. Dit is ontstaan toen 
Jordy van de Bovenkamp, leerkracht op 
de Borgwal, stageliep zo’n 10 jaar geleden 
in Gambia. Het begon klein met een paar 
sponsorkinderen en is inmiddels uitgegroeid 
tot 30 sponsorkinderen. Voor hen wordt er 
geregeld dat ze naar school kunnen maar 
ook als er bijvoorbeeld medische zorg nodig 
is, wordt hiervoor gezorgd.

Jordy van de Bovenkamp is afgelopen 
zomer weer in Gambia geweest. Hij heeft 
de sponsorkinderen bezocht, veel geregeld 
en hij heeft weer van alles meegemaakt. 
Annemieke van Kooten (secretaris van de 
stichting, ook werkzaam op de Borgwal) is 
deze keer meegegaan naar Gambia. Graag 
vertellen ze samen over hun belevenissen op 

Maandagavond 7 november 2022 om 19 uur
CBS De Borgwal, Hokhorst 2 in Renswoude
Van harte welkom! 

Hubo Van Deelen
Beukenlaan 1-A - 3927 AJ Renswoude - Tel: 0318-572317
E-mail: bart@huborenswoude.nl - hubo.nl

Help je mensen graag verderop, waarbij je afgaat op je sterk ontwikkelde commerciële gevoel?  
Voel je je helemaal thuis op de winkelvloer? Ben je klantvriendelijk, leergierig en bereid jezelf 
keer op keer te overtreffen door in kansen en oplossingen te denken? Dan ben jij precies wat we 
zoeken. Voor onze Hubo in Renswoude zijn wij op zoek naar een:

Zaterdag medewerker m/v
In deze parttime functie (8 uur) help je klanten aan de kassa met het afrekenen en afhandelen van 
vragen. Verder zorg je ervoor dat de schappen in de winkel gevuld zijn en dat de winkel en het 
buitenterrein er aantrekkelijk uitzien.

We vinden het belangrijk
 dat je een opgewekte en vrolijke uitstraling hebt
 dat je klantvriendelijk en servicegericht bent
 dat je je handen uit de mouwen wilt steken
 dat je minimaal MBO werk- en denkniveau hebt
Wij bieden een marktconform salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden  
tot het volgen van opleidingen. 
Ben je geïnteresseerd jezelf te overtreffen in deze uitdagende baan? 
Wij ontvangen graag je cv en sollicitatiebrief per mail of per post.
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BERICHT VAN DORPSBELANG RENSWOUDE

Op 6 oktober is er een raadsinformatie-
bijeenkomst Dorpshuis functie gehouden 
voor de raadscommissie. Dhr Rozemeijer 
van het woningbedrijf Renswoude heeft 
daar de resultaten van een onderzoek 
gepresenteerd om te komen tot een 
dorpshuis in Renswoude. 

De titel van die presentatie is: 
“Toekomstbestendige exploitatie sporthal 
en bibliotheek”. Doel van de plannen is om 
van de sporthal én de bibliotheek naar een 
dorpshuis te gaan. Qua locatie is gekozen 
om e.e.a. bij en in de huidige sporthal te 
realiseren. Zoals de titel al aangeeft is het doel 
om dat te doen met een toekomstbestendige 
exploitatie. Of anders geformuleerd: de 
totale kosten voor de gemeenschap laag 
houden, terwijl de faciliteiten uitbreiden. 
Met dit plan wil men o.a. de volgende 
uitdagingen aanpakken: (1) de verwarming 
van de sporthal verduurzamen; de huidige 
installatie is aan vervanging toe en met 
de stijgende gasprijzen stijgt ook het 
exploitatietekort. (2) de bibliotheek en 
welzijnsactiviteiten een up to date huisvesting 
geven; (3) de horeca van de 
sporthal ook gebruiken voor 
welzijnswerk/inloop en (4; last 
but not least) de dartvereniging 
een toekomstbestendig 
onderkomen geven. 

Een aantal ruimtes zijn 
multifunctioneel, zodat die 
voor vele doeleinden en ook 
voor andere verenigingen en 
instanties gebruikt kunnen 
worden. Ook komen er 
kantoorwerkplekken voor 
welzijnswerkers en waar 

bijvoorbeeld medewerkers van het 
dorpsteam en het woningbedrijf kunnen 
werken en zo gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Bent u nieuwsgierig geworden, dat kunt u de 
raadsinformatiebijeenkomst terugkijken op 
www.renswoude.nl/vergaderen   (commis-
sievergadering 6 oktober). Daar kunt u ook 
het schetsontwerp zien.  

Dorpsbelang Renswoude heeft een dergelijk 
plan in haar verkiezingsprogramma staan. 
Wij staan achter het plan, maar hebben 
wel de opmerking gemaakt, dat wij de 
bibliotheek en welzijnswerk zo laagdrempelig 
mogelijk willen; wat ons betreft moet dit de 
“huiskamer van ons dorp” worden. 
Het woningbedrijf gaat verder met het 
onderzoek, waarbij de toekomstige 
“bewoners” van het dorpshuis en de buurt 
betrokken worden. Ook de opmerkingen 
van de raadscommissie worden daarin 
meegenomen. 

Wij zijn benieuwd naar volgende stappen 

Fractie Dorpsbelang 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 17 oktober t/m 23 oktober 2022. Week 42. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Alle Robijn 
 2 stuks

combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 6.38

 3.19
_

_
 35.98

 17.99

Alle Jan
 2 stuks 

combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 3.54

 1.77
_

_
7.98

 3.99

2 STUKS 

6.49 6.80

 10.50

 Gemengd gehakt pak 500 gram 

Varkens houthakkerssteak pak 300 gram

Pangasiusfi let citroen/dille pak 340 gram

Lekkerbekjes pak 250 gram

Runderchipolata's pak 8 stuks
 combineren mogelijk 

  CoolBest sappen 
of Fruitontbijt 

 2 pakken à 1000 ml of fl essen à 750 ml  
 combineren mogelijk 

4 .30

2 .15
_

_
 4.80

 2.40

1+1 GRATIS*

 3.84

1.92
_

_
 6.70

 3.35

Alle verse pasta 
of pastasauzen

 2 stuks 
  combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

    Alle g’woon rijst   
 2 pakken, zakken of 

multipacks à 300-1000 gram  
 combineren mogelijk 

1 .98

0 .99
_

_
 5.18

 2.59

1+1 GRATIS*

 Campina 
Langlekker   
 4 pakken à 1000 ml 

 combineren mogelijk 

5 .84

2 .92
_

_
7.36

 3.68

2+2 GRATIS*

 Molenbrood busbroden
 3 hele broden ,  combineren mogelijk 

3 STUKS ALTIJD

 6.27

 8.07  5.-
Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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TERUGBLIK NPV PROMOTIEKRAAM 
1 OKTOBER 2022

Terwijl regen en zonneschijn elkaar 
afwisselden, stonden wij namens de NPV-
Renswoude, met een kraam op het Dorsplein. 
Met dit najaarsweer smaakte een kopje soep 
heerlijk. Dit werd dan ook gretig afgenomen 
door de mensen die langskwamen.

Onder het genot van een kopje soep werd 
het werk van de NPV onder de aandacht 
gebracht. We spraken met ouderen en met 
jongeren.

We hebben veel mensen kunnen bereiken 
met een positief verhaal over de NPV. Er zijn 
zelfs mensen dezelfde dag lid geworden. 
Wist u dat lid worden van de NPV maar €1,45 
per maand kost? En dat als u lid bent van 
Pro Life Zorgverzekeringen u gratis lid kunt 
worden van de NPV? Meer informatie kunt 
u vinden op www.npvzorg.nl/steun-ons/
lidmaatschap/wordlid

Door de kinderen werd er enthousiast 
gereageerd op de bellenblaas en pepermunt. 
Ook werd er met enthousiasme gereageerd 
op de uitnodiging voor de thema avond op 
22 oktober. We hopen dat veel mensen zich 
aanmelden!
Aan mensen die nog niet bekend waren 
met (het werk van) de NPV werd informatie 
meegegeven. Met diverse mensen waren er 
gesprekken die voor hun thuissituatie heel 
goed de vrijwillige thuiszorg zouden kunnen 
gebruiken.

Via deze weg willen wij de NPV leden die 
soep hebben gekookt, hartelijk bedanken. 
Ieder uur werd er belangeloos heerlijke 
soep gebracht. De soep werd bewaard in 

warmhoudketels die we gratis mochten 
lenen van Anton van Rinsum. Hartelijk dank 
hiervoor.
Ook willen wij de Coop bedanken voor het 
belangeloos leveren van stroom en een 
kraam.

We mogen terugkijken op een goed geslaagde 
dag, wat ons met dankbaarheid vervuld.

De NPV komt op voor het leven. Voor het 
prille leven in de moederschoot tot hen die op 
hoge leeftijd zijn gekomen. Voor hen die ziek 
zijn en voor de familie en vrienden om hen 
heen. Wij geloven dat ieder leven er toe doet, 
hoe moeilijk, zwaar en uitzichtloos het leven 
en/of de omstandigheden soms ook kunnen 
zijn. Juist dán willen wij er voor u zijn!

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-
12.00uur bellen naar 06 – 29 29 71 19.

Bent u zaterdag niet in de gelegenheid 
geweest om langs te komen bij onze kraam, 
of heeft u nog vragen? U kunt ons altijd 
mailen op renswoude@afdeling-npvzorg.nl

Ook op onze landelijke website  www.npvzorg.
nl staat een kennisbank waar u informatie 
vindt over medisch-ethische onderwerpen, 
en ook is er een advieslijn.

Hartelijke groet namens het NPV bestuur 
Renswoude
Martin Elbertsen, Aline Ligtenberg, Noen 
Lambers en Lisette Bos
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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 20 oktober. 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.

BINGO
Woensdagavond 26 oktober 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.

NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
Maandag 31 oktober is er weer een NAH-Café, 
in de Bibliotheek van Renswoude. Aanvang 
19.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur. Spreker 

is Hans van Dam. Onderwerpen worden bij 
aanvang geïnventariseerd en gedurende de 
avond besproken. Aanmelden kan tot en met 
27 oktober via de mail: trefpuntbalie@swo-sr.nl.

SAMEN GEZELLIG
Heerlijk eten en elkaar ontmoeten op donderdag 
3 november om 17.30 uur (inloop 17.00 uur) in 
Brasserie De Kraai!, Dorpsplein 4 te Renswoude. 
De kosten bedragen €17,50 (incl.1 drankje). 
Aanmelden kan tot dinsdag 1 november in de 
bibliotheek van Renswoude of telefonisch bij 
Nora Koenen, telnr. 06 31 15 90 29.

KLAVERJASSEN EN JOKEREN
Wekelijks kunt u kaarten op de dinsdagmiddag 
van 13.45 uur tot 16.30 uur in het Grand café 
van de Breehoek te Scherpenzeel. Er is nog 
plaats voor nieuwe mensen. Ook van harte 
welkom om eens sfeer te proeven op deze 
gezellige en ontspannen middagen! Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met de coördinator Bert Leppers, telnr. 06 
20 78 28 92.

 
 
 

SWO AGENDA
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)
Donderdag 20 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)
 17.15-19.15 uur: Samen eten (De Hokhorst)
Vrijdag 21 okt: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 24 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)
Dinsdag 25 okt: 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 26 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)
 19.00-21.00 uur: Bingoavond (Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 27 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 28 okt: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 31 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)
 19.00-21.00 uur: NAH-café (Bibliotheek Renswoude)
Dinsdag 1 nov: 10.30-12.00 uur: Ontmoetingsgroep (thema)
 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 2 nov: 09.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)

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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HANGOUDEREN?

Zodra het een beetje lekker weer is zie je ze, de mannen op de bankjes bij de oprit naar 
het kasteel en aan het begin van het Grand Canal. De een op de fiets, de ander met zijn 
scootmobiel en weer een ander met wandelstok en hond. Altijd druk in gesprek, wat 
onwillekeurig de vraag oproept ‘Waarover spreken zij?’ zoals in het liedje over die drie kleine 
kleutertjes daar bovenop dat hek. 

In menig dorp heb je zo’n plek waar grappig genoeg vooral de oudere mannen elkaar 
opzoeken. Behalve wereldproblemen en plaatselijke nieuwtjes is ook roddel vaste prik. 
Aangezien de feiten vaak niet bepaald overeenkomen met de werkelijkheid heten die bankjes 
dus ook wel ‘leugenaarsbankjes’. Zelfs in het bejaardentehuis van mijn grootouders moet in de 
hal beneden zo’n bankje gestaan hebben, want als opa ’s avonds de krant uit zijn brievenbus 
ging halen, wist oma één ding zeker: die kwam voorlopig niet terug, vanwege de mannenpraat.
Dat vrouwen zelden om een praatje verlegen zitten is een feit - dat geef ik toe - maar mannen 
onder elkaar, van alle leeftijden, doen daar beslist niet voor onder. 

Op weg naar de bieb ontmoet ik drie dames, elk achter een rollator. “Dat ziet er grappig uit“, 
zeg ik tegen één van hen, “samen aan de wandel?” Enthousiast vertelt die mevrouw hoe 
dankbaar ze is voor dat hulpmiddel, omdat ze er nu zelfstandig op uit kan, extra leuk natuurlijk 
met een paar andere dames. Een rondje door dorp of kasteelbos is opeens weer haalbaar.
Kom ik in de bieb en zie ik hoe een aantal ouderen creatief bezig is of een bakkie koffie drinkt 
samen, geniet ik vanzelf mee van de gemoedelijke sfeer die er hangt. 

Zou het nou niet geinig zijn eens een ‘out-of-the-box’ activiteit voor ouderen te organiseren? 
Ik denk dan aan graffity spuiten ergens op een saaie grijze muur onder een viaduct. Ede heeft 
een officiële locatie langs het fietspad bij het spoor voor wie zich op die manier wil uitleven.
Zie je het al voor je? Ouderen achter rollators, in rolstoelen of leunend op hun wandelstok, een 
spuitbus in de hand, zich heerlijk te buiten gaand aan fantasierijke patronen in bonte kleuren! 
Mijn vader zou zich meteen aangemeld hebben, mijn opa waarschijnlijk ook!

Iets dergelijks heeft Marius van Dokkum in een van zijn schilderijen over ouderen op een 
humoristische manier weergegeven. Grijze langharige mannen met een buikje en te dik 
opgemaakte vrouwen in excentrieke kleding staan geanimeerd met elkaar te praten, rondom 
een knalrode Puch, hun brommer uit vroeger tijden. Titel van dit schilderij: ‘Hangouderen’! 
Zeker weten: met een graffity-muur voor ouderen heeft Renswoude er een 
bezienswaardigheid bij! En …. ik doe mee!
 

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut
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In de bieb is er weer plaats voor 
maatschappelijke stagiares.

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

BAZAAR 2.0

De laatste week van oktober, van maandag 
24 oktober t/m zaterdag 29 oktober, is weer
Bazaarweek! Dit jaar ziet de Bazaar er echter 
volledig anders uit dan voorgaande jaren.

Voor mooie en verrassende tweedehands 
artikelen kunt u tijdens de reguliere 
openingstijden terecht in de kringloopwinkel 
(Molenstraat 17A). Op woensdag worden er 
oliebollen verkocht op het Dorpsplein bij de 
Coop.

Op de vrijdag en zaterdag is ook gebouw 
Rehoboth (Taets van Amerongenweg 80) 
geopend. Hier vindt u onder andere een 
bloemenatelier, het rad van fortuin en een 
sjoelcompetitie. Ook zijn hier de taarten te 
koop die de deelnemers aan Heel Renswoude
Bakt hebben gemaakt en bent u voor wat 
lekkers van harte welkom bij het foodcourt.

Op zaterdag zijn er bovendien extra 
activiteiten voor de kinderen, waaronder een
springkussen. Daarnaast start zaterdag-
avond om 19:00 uur de trekking van de 
lotenverkoop en de dienstenveiling.

Gebouw Rehoboth is op vrijdag 28 oktober 
open tussen 15.00 - 22.00 uur en op zaterdag 
29 oktober van 10.00 - 19.00 uur, met 
aansluitend de trekking van de lotenverkoop 
en de dienstenveiling.

De opbrengst van de Bazaar komt zoals 
gewoonlijk ten goede aan het onderhoud van 
de Koepelkerk. 

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om te 
helpen tijdens de Bazaar? Of wilt u een dienst 
aanbieden voor de dienstenveiling? Mail dan 
naar bazaar@hervormdrenswoude.nl. 

Kijk voor meer informatie over de Bazaar 2.0 
op www.hervormdrenswoude.nl/bazaar

SINTERKLAAS

Ook dit jaar komt Sinterklaas met de pieten 
naar het Kasteelplein in Renswoude en wel 
op zaterdag 12 november om 14.00 uur! 
Let ook goed op de volgende Heraut; hierin 
staat de kleurplaat voor de kleurwedstrijd!

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.
 
SAMEN SOEPEN DINSDAG 8 NOVEMBER (EN IEDERE 
TWEEDE DINSDAG VAN DE MAAND TUSSEN 12 EN 13 
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 26 OKTOBER: BINGO 19:00 TOT 
21:00 UUR (EN IEDERE LAATSTE WOENSDAG VAN DE 
MAAND) 
Kosten zijn ¤3,- incl. Koffie of thee. 
Aanmelden hoeft niet.

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 
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. Graag 
aanmelden in de bieb om de belangstelling 
te inventariseren.

WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022, VAN 19:00 TOT 
20:30: CREATIEVE AVOND MET YVONNE VEENENDAAL 
EN KARIN MUUS
Een gezellige en leerzame avond onder 
leiding van Yvonne en Karin met elke maand 
een nieuw thema. Denk aan kaarten maken 
of leuke geschenkdoosjes. Niet zo handig? 
Al doende leert men. De eigen bijdrage voor 
deze avond is ¤3,-. incl. Koffie/thee. Het 
aantal deelnemers is beperkt

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
Komende maand  bij voldoende deelname 
op dinsdag 29 november. 
U moet zich altijd aanmelden en kunt mee 
doen na bevestiging dat er plaats voor 
u is. De kosten zijn ¤9,- p.p. Het duurt 
ongeveer 5 kwartier. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de 
bibliotheek. Vol is vol.

 

 

 

     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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RENSWOUDE HELPT OEKRAINE

De Oekraïners die opgevangen zijn in 
ons dorp, zijn inmiddels voorzien van 
huisvesting, inboedel, fietsen en al wat direct 
nodig was. Velen hebben werk, kinderen 
gaan naar school en gaan sporten bij diverse 
sportverenigingen in ons dorp. Zo nodig 
worden zij ondersteunt met hulp van de 
Gemeente Renswoude en vele vrijwilligers.
Mede daardoor richt de werkgroep 
‘Renswoude voor Oekraïne’, zich nu vooral 
op hulp in Oekraïne. Het inzamelen van 
kleding en voedsel zijn momenteel hard 
nodig nu de winter gaat naderen. Op vele 
plekken in het land wordt hevig gevochten 
en het is goed om nu in te spelen op de 
ernstige situatie daar, zeker nu er gebrek 
is aan allerlei voorzieningen. We hopen dat 
het 4de transport (iets later dan gepland) 
in november kan vertrekken. We hebben 
voor dit transport nodig: warme dekens, 
slaapzakken, matrassen, warme jassen 
of jacks, handschoenen, mutsen, sjaals, 
wollen- en katoenen sokken, wollen truien, 
stevige schoenen, laarzen en voedsel in blik. 
Kunt u iets van genoemde artikelen missen 
en wilt u het afstaan dan kunt u dit bezorgen 
op Molenstraat 30b in het opslagdepot. 

Voorlopig open iedere donderdag van 
18.00 -20.00 uur en elke zaterdag van 
9.00 -15.00 uur.
Info: Hage Nap, mob. 06-14963602 of 
Henny van Ommeren, mob. 06-53362429

CDA TWEEDE KAMERLID DERK BOSWIJK 
BEZOEKT RENSWOUDE 

De voorgestelde aanpak van stikstof door het 
kabinet zorgde de afgelopen maanden voor 
veel onrust en weerstand in ons land. Het 
CDA Renswoude heeft daarom na overleg 
met de leden afgelopen juli onze zorgen onder 
de aandacht van de landelijke CDA-partijtop 
gebracht. Dit heeft o.a. tot gevolg dat Tweede 
Kamerlid Derk Boswijk op woensdag 26 
oktober aanstaande naar Renswoude komt 
om niet te praten over, maar mèt agrariers 
over het perspectief voor de landbouw. 
Derk Boswijk heeft o.a. Landbouw, Natuur 
& Visserij in zijn portefeuille. Naast Derk 
zal ook een vertegenwoordiging van het 
CDA-Agronetwerk en Provinciale Staten in 
Utrecht aansluiten. 

Om iedereen de kans te geven in gesprek 
te gaan met Derk Boswijk nodigen wij u van 
harte uit tussen 17.00 en 18.00 uur bij De 
Nijborg, De Hooge Hoek 24. 

Het is wel nodig u hiervoor van te voren aan 
te melden, uiterlijk 24 oktober 2022 via het 
mailadres van ons raadslid Leo Verkerk, 
s.verkerk@renswoude.org .

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

 

 

  

 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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INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK IN 
VEENENDAAL OPNIEUW EEN SUCCES

In september werd er traditiegetrouw 
voedsel ingezameld in en door de drie kerken 
van Renswoude voor de voedselbank in 
Veenendaal. Ook in de bibliotheek kon men 
spullen inleveren en op 23 en 24 september 
werd er ingezameld bij de COOP. We zijn 
opnieuw erg blij met het resultaat: 109 
kratten vol voedsel konden we in Veenendaal 
afleveren en ook nog 400 Euro.  Ook de 
COOP zijn we dankbaar voor hun bijdrage 
en medewerking aan de actie. We willen 
alle medewerkers vanuit de kerken danken 
voor hun inzet.   Ieder vanuit Renswoude of 
daarbuiten die heeft geholpen deze actie te 
doen slagen: heel veel dank!

Namens de drie kerken,
Gerda de Boef

WE ZOEKEN ‘OGEN EN OREN’

De gemeente Renswoude heeft een 
adviesraad voor het sociaal domein. 
Deze adviesraad heeft als doel om vanuit 
inwonersperspectief de verbinding te 
zoeken. De gemeente vraagt aan de 
leden om advies over beleid, thema’s en 
ontwikkelingen binnen het sociale domein. 
Daarnaast wordt de adviesraad uitgenodigd 
om proactief te adviseren en aandacht te 
vragen voor onderwerpen die ‘leven’ in 
Renswoude.

De leden van de adviesraad zijn actieve 
bewoners van Renswoude, de ogen en oren 
om u te vertegenwoordigen. De adviesraad 
kan ook proactief onderwerpen onder de 
aandacht brengen bij de gemeente. De 
adviesraad nodigt u dan ook van harte uit 

om contact op te nemen bij kwesties in het 
sociaal domein waar de adviesraad een rol in 
zou kunnen spelen.

Maar we hebben meer ‘ogen en oren’ nodig. 
Werkt u als vrijwilliger in Renswoude, of bent 
u op een andere manier betrokken bij ons 
dorp, dan kunt u vanuit inwonersperspectief 
input geven aan de gemeente als lid van de 
adviesraad sociaal domein (ASD). Komt u 
ons versterken???

Bij interesse, vragen, of kwesties: neem 
gerust contact op met Loes.bernaert@gmail.
com

Namens de leden van de Adviesraad Sociaal 
Domein 

Bazaar2.0

Bloemenatelier

Sjoelcompetitie

De Alleskunner

Food Court

Rad van Fortuin

Kringloop geopend

Vrijdag 28 oktober 2022 |15.00-22.00 uur
Zaterdag 29 oktober 2022 | 10.00-19.00 uur; daarna dienstenveiling

Locatie: Rehoboth 
Taets van Amerongenweg 80, Renswoude

Op zaterdag 29 oktober zijn er extra activiteiten 
voor de kids. En mis het om 19.00 uur niet:
de vernieuwde dienstenveiling!  

Contact: bazaar@hervormdrenswoude.nl

Molenstraat 17A

Hubo Van Deelen
Beukenlaan 1-A - 3927 AJ Renswoude - Tel: 0318-572317
E-mail: renswoude@hubo.nl - hubo.nl 

Traprenovatie

  VOORAF

  ACHTERAF

  ACHTERAF

Jouw trap in  
6 stappen

1  Kies je type
   Heb je een trap met open of  

dichte treden? Hoeveel treden 
heb je?

2  Kies je stijl
   Wil je de trap juist een moderne 

of een hele landelijke stijl mee- 
geven? Of juist industrieel?

3  Kies je werkblad
  HPL

  Quartsiet

4 Kies je afwerking
  Een trap zonder leuning is  

niet veilig, ook daarvoor zijn vele 
verschillende mogelijkheden.  
Met bijpassende steunen in  
verschillende kleuren.

5  Kies voor comfort
   Wel eens gedacht aan verlichting 

onder de treden? Vraag naar de 
mogelijkheden!

6  Kies voor gemak
   De Hubo vakman staat voor  

je klaar met advies op maat!  
Vraag een offerte aan op  
hubo.nl/offerte.
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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 27 OKTOBER
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Gitaarles voor iedereen. Speel vanaf eerste les een 
melodie. Ook akkoorden notenlezen en tab. Gratis 
proefles. Les in de bibliotheek. 06-42838117.

Bza hhhulp voor 4 tot 6 uur in de week. Wil u graag 
helpen alles lekker  schoon  en fris te helpen maken. 
Info app of bel gerust even: 0647143678

Ik zoek voor een mevrouw hulp voor in de tuin. 
Ongeveer 1x in de week, dag zelf te bepalen. Haar tel 
is 0343 481761 of 06 25102248

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

Mevrouw, u heeft gebeld voor het Boek Renswoude  
ik heb het bewaard, bel maar weer, van Ommen??
Ik heb nog veel plaatjes over het boek boek 
Renswoude een Heerlijkheid, 
Nog belangstelling laat het ons weten wat nodig is. 
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5 Renswoude tel. 
0318-618244

Bza , oppashulp,  jonge  dame 18 jaar.
Met jaren ervaring.  Huisdieren zijn geen probleem. 
App/Bel mij, 0610844593.

Beste allemaal
Als nieuwe dorpsgenoot lees ik graag de Heraut 
en kom zo het nodige te weten wat in “ons” dorp 
allemaal wordt gedaan en dat valt zeker niet tegen.
De zorg voor de medemens staat in Renswoude hoog 
in het vaandel, dit hebben wij in andere gemeente 
niet eerder meegemaakt, gemeende complimenten 
hiervoor.
In de Heraut nummer 20 van 5 oktober 2022 las ik 
een oproep/aanbieding van het woningbedrijf die 
een woning te koop aanbiedt voor starters welke 
maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan 
Renswoude. Wat een mooi gebaar, een woning met 
een marktwaarde van 385K met 25% korting voor 
bijna 289K voor starters die momenteel praktisch 
niet aan een woning kunnen komen.
Natuurlijk zullen er een aantal voorwaarden worden 
gesteld, lijkt mij logisch, maar een pracht initiatief 
en weer kans biedt aan de jeugd.
Complimenten en hulde voor het woningbedrijf en 
de gemeente Renswoude.      
Een trotse nieuwe dorpsgenoot uit Renswoude.

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

Dorpsstraat 73 - 3927 BB  Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

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



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


