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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 
30-10 t/m 05-11 Diabetes Fonds 
06-11 t/m 12-11 Alzheimer Nederland 
13-11 t/m 19-11 Het Gehandicapte Kind 

Evenementen 
18-11 t/m 18-11 Try-out concert  

Ons Genoegen 
Kijk voor meer informatie op 

www.renswoude.nl/ek 

Gemeentenieuws 2 november 2022 
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Regionaal Perspectief Landelijk Gebied 
Het zal u de afgelopen periode niet zijn ontgaan, want het 
landelijk gebied staat in Nederland voor grote opgaven. Er 
gaat geen dag voorbij of de media bericht hierover. Berichten 
over de uitdagingen op het gebied van uitstoot van stikstof en 
fijnstof, het veranderende klimaat en of we het landschap en 
onszelf daarop moeten aanpassen. De opgaven van het Rijk 
op het gebied van CO2 uitstoot, waterkwaliteit en -berging, en 
het realiseren van meer biodiversiteit liegen er niet om. Waar 
komen straks in de Gelderse Vallei de nieuwe woonlocaties 
met de daarbij behorende voorzieningen? En hoe zit dat met 
de energietransitie? Het lijkt wel of de ontwikkelingen steeds sneller gaan en in die 
voortrazende transitie neemt onze gemeente, met een groot agrarisch buitengebied, een 
belangrijke plaats in. 
 
Veel van onze agrariërs maken zich zorgen over alle ontwikkelingen. Je hoort regelmatig: ‘Is er 
voor ons ook nog een plekje gereserveerd binnen de ruimtelijke ordening? En hoe zit dat met 
de voedselvoorziening en onderhoud aan het landschap? Is er voor ons nog 
toekomstperspectief? En voor al de economische bedrijvigheid die er om de agrarische sector 
heen in ons dorp en in onze omgeving plaatsvindt?’ 
 
Er is dan ook dringend behoefte aan een meerjarig perspectief waar men op kan vertrouwen de 
komende jaren. De grote opgaven waar we op dit moment voor staan werken wij als bestuur 
van Renswoude o.a. uit binnen Regio Foodvalley in het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied 
(RPLG). Dit doen we in goed overleg met de agrarische sector. Niet praten over, maar mét 
agrariërs. Samen sterk! 
 
En nu we het toch over de agrarische sector hebben: Vogelgriep. Mij trof een bericht van een 
bezorgde pluimveehouder uit Renswoude. Het betreft een hartenkreet richting hobby-
pluimveehouders die ik u graag wil doorgeven: ‘Beste hobby pluimveehouders, we worden als 
sector hard getroffen door wederom een geval van vogelgriep in ons gebied. Ik word verdrietig 
als ik door de mooie Gelderse Vallei rijd en nog veel hobbykippen buiten zie lopen. Er geldt een 
landelijke ophokplicht voor pluimvee, wij als pluimveehouders zouden het erg fijn vinden als 
jullie ons mee zouden helpen door jullie dieren tijdelijk op te hokken. Helpen jullie ons mee om 
door deze lastige tijd heen te komen? Namens alle pluimveehouders alvast bedankt!’ 
 
Als wethouder met de portefeuille Landbouw ondersteun ik deze oproep van harte. Voorkomen 
is beter dan ruimen! 
 
 
Henk van der Schoor, wethouder gemeente Renswoude 
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Besluitenlijst gemeenteraad 18 oktober 2022 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Agenda ongewijzigd vastgesteld. 
4 Vaststelling verslag en besluitenlijst van 

de openbare raadsvergadering op 27 
september 2022 

Verslag met tekstuele wijzigingen 
vastgesteld. 
Besluitenlijst ongewijzigd 
vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 
6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 

Regionale Programma Werklocaties 
2022-2026 Regio Foodvalley 

Met algemene stemmen conform 
voorstel vastgesteld. 

7 Raadsvoorstel inzake Regionaal 
Risicoprofiel 2023 Veiligheidsregio 
Utrecht 

Met algemene stemmen conform 
voorstel besloten geen 
wensen/bedenkingen in te 
brengen. 

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 
wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Utrecht 

Met algemene stemmen conform 
voorstel besloten een zienswijze 
in te brengen. 

9 Raadsvoorstel tot vaststelling Gebieds-
uitwerkingen Verstedelijkingsstrategie 
Arnhem-Nijmegen-Foodvalley 

Amendement A6, ingediend door 
Dorpsbelang Renswoude, inzake 
verkeersveiligheid N224 en 
regionale mobiliteit, met 
algemene stemmen aangenomen. 
Geamendeerd raadsbesluit met 
algemene stemmen vastgesteld. 

10 Raadsvoorstel tot kennisname van de 
contourennotitie Regionaal Perspectief 
voor het Landelijk Gebied (RPLG) 
Foodvalley 

Amendement A7, ingediend door 
SGP, VVD en CDA, inzake het 
indienen van wensen en 
bedenkingen, met algemene 
stemmen aangenomen. 
Geamendeerd raadsbesluit met 
algemene stemmen vastgesteld. 

 
Vergadering raadscommissie 3 november 2022 
Op donderdag 3 november vergadert de raadscommissie. Deze openbare vergadering 
begint om 19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De 
agenda ziet er als volgt uit: 
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1. Opening  
2. Vaststelling agenda  
3. Voorstel inzake Advies aan Commissariaat voor de Media voor aanvraag 

zendmachtiging lokale publieke media-instelling 
4. Voorstel tot vaststelling van de Kadernota Begroting ODRU 2024 
5. Presentatie inzake opzet nieuwe Begroting door de heren E. Jansonius en M. 

Puttenaar 
6. Voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023 en de Meerjarenramingen 2024 t/m 

2026 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
Vergadering gemeenteraad 10 november 2022 
Op donderdag 10 november vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering 
begint om 19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De 
agenda was op het moment van schrijven nog niet bekend, dus hiervoor verwijzen we 
u graag door naar onze website. 

 
Vergadering raadscommissie 15 november 2022 
Op dinsdag 15 november vergadert de raadscommissie. Deze openbare vergadering 
begint om 19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De 
agenda ziet er als volgt uit: 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda  
3. Voorstel geen zienswijzen naar voren te brengen inzake begrotingswijziging 2022-1 

van de GGD regio Utrecht  
4. Voorstel inzake ontwerpbestemmingsplan Buursteeg 2 
5. Rondvraag 
6. Sluiting 

 
 
Wat tips voor het stoken van hout 
Ik stook hout, hoe kan ik de overlast door houtrook beperken? 
Rook van open haarden, kachels, vuurkorven en barbecues kan overlast veroorzaken 
voor uw buren. U kunt dit beperken. Bijvoorbeeld door alleen droog en onbehandeld 
hout te stoken.  
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Uitstoot van schadelijke stoffen beperken 
Helemaal geen hout stoken is het beste voor een gezonde leefomgeving. Wilt u toch de 
houtkachel, pelletkachel, open haard, vuurkorf of barbecue aansteken? Kijk op de 
website van Milieu Centraal (www.milieucentraal.nl) hoe u de uitstoot van schadelijke 
stoffen kunt beperken. Bij windstil of mistig weer blijft de rook langer hangen en kan er 
luchtvervuiling, rook- en geuroverlast ontstaan. Kijk daarom altijd op de Stookwijzer 
voordat u gaat stoken. Deze vindt u via www.stookwijzer.nu en geeft een actueel en 
lokaal stookadvies.  
 
Overleg met uw buren 
Praat eens met uw buren om te horen of zij hinder hebben van de rook. En of u iets 
kunt doen om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld door bij een bepaalde windrichting 
het vuur uit te laten. Of door alleen op bepaalde tijden te stoken, zodat uw buren hun 
huis beter kunnen ventileren. 
 
Niet stoken bij een stookalert 
Stook niet bij een stookalert vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Met een stookalert roepen zij mensen op om geen hout te stoken bij 
ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit. U kunt zich 
aanmelden voor het stookalert via www.rivm.nl/stookalert. 

 
Mobiele escape room Drugslabs in 
Renswoude 
‘Politie treft drugslab aan in woning’. Dit lees 
jij ook vast regelmatig in de krant of op 
internet. Drugslabs zijn gevaarlijk voor de 
omwonenden en het gedumpte afval brengt 
veel schade toe aan natuur en milieu. 
Daarom stond op maandag 17 oktober een 
mobiele escape room Drugslabs in 
Renswoude. Op een leuke en leerzame 
manier kon je hier meer leren over drugs, de 
productie en gevolgen hiervan.  
 
De eerste escape-room sessie werd gedaan door burgemeester Petra Doornenbal, 
wethouder Henk van der Schoor en onze wijkagent Korné Ufkes. Tijdens het spel 
kwamen zij terecht in een echt drugslab. Zij maakten kennis met de grondstoffen, de 
geur van de productie van drugs, in welke tonnen drugsafval gedumpt wordt en hoe en 
waar je een melding van een drugslab kunt maken. Hierna was het de beurt aan 
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belangstellenden om het spel te spelen of informatie te krijgen over het herkennen van 
een drugslab in je omgeving. Hieronder wat signalen: 
 

• Drugslabs geven een specifieke (chemische) geur af. 
• Het is onduidelijk wie of wat er bij een woning, loods of schuur naar binnen gaat 

en wat daar gebeurt. Je kunt er vaak niet naar binnen kijken, omdat delen van de 
ruimte zijn afgezet of ramen zijn dichtgeplakt.  

• Er is voornamelijk activiteit in de avond of nacht. 
 

Herken je één of meerdere van bovenstaande signalen of zie je andere 
bijzonderheden? Meld dit dan bij de gemeente of bij de politie via 0900-8844. Anoniem 
melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ga voor meer verhalen en filmpjes 
over (drugs)criminaliteit en ondermijning naar www.stopondermijningsamen.nl  

 
Enquête bedrijventerrein Renswoude 
De gemeente Renswoude heeft in 2018 de behoefte aan nieuw bedrijventerrein 
onderzocht. Naar aanleiding van de resultaten heeft de gemeente daarna grond 
aangekocht en het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Groot Overeem II 
vastgesteld. 
 
Onlangs heeft de gemeente Renswoude opnieuw een enquête toegestuurd aan 
ondernemers in Renswoude om bovenstaande behoefte aan bedrijventerrein te 
inventariseren. Aanleiding hiervoor is, dat de gemeente het behoefteonderzoek dat in 
2018 is uitgevoerd wil actualiseren om zo een meer concreet inzicht te krijgen in 
behoefte, voordat de gemeente bedrijventerrein Groot Overeem II daadwerkelijk 
realiseert. 
 
Als u geen enquêteformulier heeft ontvangen kunt u deze, onder vermelding van uw 
(bedrijfs)naam en adres aanvragen bij de heer M. Jansen via m.jansen@renswoude.nl 

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• De Hooge Hoek 17: slopen (ingediend 12 oktober 2022); 
• Wittenoordseweg 5: plaatsen zonnepanelen (ingediend 14 oktober 2022); 
• Dorpsstraat 125a: bouwen overkapping (ingediend 20 oktober 2022); 
• Utrechtseweg 15: monumenten onderhoud/restaureren/slopen (ingediend 21 

oktober 2022); 
• Dashorsterweg 2: plaatsen propaantank (ingediend 24 oktober 2022). 
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Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Kievitsweide 42: legaliseren geplaatste container (verzonden 21 oktober 2022); 
• Nijborg 17: verbouwen bedrijfspand (verzonden 26 oktober 2022); 
• Emminkhuizerlaan 8: bouwen vleeskalverenstal (verzonden 26 oktober 2022). 

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

 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Evenementenvergunning – tentfeest Verdam d.d. 22 oktober 2022, weiland 

Daatselaarseweg (verzonden 22 oktober 2022); 
• Ontheffing Alcoholwet art. 35 – tentfeest Verdam d.d. 22 oktober 2022, weiland 

Daatselaarseweg (verzonden 22 oktober 2022). 
• Evenementenvergunning – optocht Lampegiet d.d. 24 oktober 2022, De Hokhorst 

en door Renswoude (verzonden 22 oktober 2022). 
 

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

Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en 
meer informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

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

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

 
Week van de Pleegzorg 
Van 2 tot en met 9 november 2022 is het de landelijke Week van de Pleegzorg.  
Een week waarin we als gemeente extra aandacht besteden aan dit onderwerp, door 
pleegouders via deze weg in het zonnetje te zetten. Bent u pleegouder in onze 
gemeente? Enorm bedankt voor hun inzet en zorg! U draagt in een belangrijke mate bij 
om kinderen een goede start in het leven te geven, door ze in een rustige en veilige 
omgeving op te laten groeien! 
 
Landelijk tekort aan pleegouders 
We vragen ook uw aandacht voor het tekort aan pleegouders. Een stabiele basis is 
namelijk essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Door heel Nederland, zijn 
dringend pleegouders nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. Wilt u 
meer informatie, of heeft u interesse om pleegouder te worden? Kijk dan op 
www.ikwilpleegouderworden.nl. 

 
Waardering voor mantelzorgers 
Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente Renswoude heeft 
veel waardering voor de mantelzorgers die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste. 
Daarom kunnen mantelzorgers ook dit jaar weer een aanvraag indienen voor een 
mantelzorgwaardering. De waardering bestaat uit een cadeaubon t.w.v. €100,- en een 
high tea die op 12 november in de bibliotheek georganiseerd wordt. 
 
Voor wie? 

• Mantelzorgers die, onbetaald, méér dan gebruikelijke en intensieve zorg 
verlenen voor een langere periode (bijvoorbeeld 8 uur per week, voor minstens 3 
maanden).  

• De zorgvrager (hulpbehoevende) moet in Renswoude wonen.  
• Als u een ouder/verzorgende bent van een zorgbehoevend (minderjarig) kind 

kunt u ook een aanvraag indienen. Als uw kind verblijft in een instelling buiten 
Renswoude, kunt u ook in aanmerking komen. 
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Hoe vraag ik mantelzorgwaardering aan? 
Voldoet u aan bovenstaande criteria? Dan kunt u tot 1 november een aanvraag 
indienen voor een mantelzorgwaardering. Het aanvraagformulier ontvangt u digitaal na 
aanmelding via mantelzorgpunt@swo-sr.nl of door deze op te halen in de bibliotheek 
(Van Reedeweg 77, Renswoude).  

 
Renswoude voor elkaar: Eén tegen Eenzaamheid  
De gemeente Renswoude heeft zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma 
‘Eén tegen eenzaamheid’. Het lokale plan wordt uitgevoerd door de kopgroep 
“Renswoude voor Elkaar” (bestaande uit vertegenwoordigers van o.a. SWO, 
Buurtgezinnen, de kerken, Bibliotheek/ Taalhuis en de gemeente). In oktober is er een 
werkatelier georganiseerd met als thema: Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar 
maken. Daarnaast is er een ontmoetingsmiddag in de bibliotheek geweest.  
 
Niet één maand per jaar, maar het hele jaar een verschil maken 
Gezamenlijk kunnen we, met een klein gebaar, het verschil maken voor iemand die zich 
eenzaam voelt. Heeft u een familielid, vriend of buur die misschien wel behoefte heeft 
aan extra contact? Af en toe samen wandelen, videobellen, koken of bijvoorbeeld een 
museumbezoek, kan echt veel voor diegene betekenen.  
 
Daarnaast zijn er ook veel activiteiten en voorzieningen waar u naar toe kunt gaan. Zo 
organiseert de SWO diverse activiteiten op het gebied van beweging, ontspanning en 
ontmoeting. U kunt contact opnemen met Rianne van Ginkel via 06- 51 64 75 25, of 
www.swo-sr.nl. In de bibliotheek vinden er regelmatig activiteiten plaats zoals 
creatieve avonden, sjoelen, lezingen, voorlezen aan kinderen en meer. U vindt hier meer 
informatie over via www.bibliotheekzout.nl of 0318- 575 151.  
 
Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Of weet u niet van welke voorzieningen u gebruik 
kunt maken? Dan kunt u contact opnemen met het Dorpsteam van de gemeente via 
0318 578 150, of stuur uw vraag naar dorpsteam@renswoude.nl.  

 
 

 

 

 

     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

TRY-OUT CONCERT ONS GENOEGEN ALS 
VOORBEREIDING OP CONCOURS

Harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude geeft op vrijdag 18 november 
samen met Harmonie Martinus uit Zevenaar 
een Try-Out Concert. Het concert wordt 
gegeven in muziekgebouw ’t Podium 
en staat volledig in het teken van het 
concertconcours van een week later. 

Het programma wordt geopend door 
Harmonie Martinus onder leiding van Willeke 
de Laak. Het orkest uit Oud-Zevenaar speelt 
‘Spirals of Light’, ‘Center of the Universe’ 
en ‘Aurora Borealis’. Ons Genoegen speelt 
na de pauze onder leiding van Chris Kok 
‘Atheneo Musical’, ‘Martenizza’, ‘Noah’s 
Ark’ en ‘The Seventh Night of July’.

CONCERTCONCOURS
De beide orkesten doen een week later mee 
aan een concertconcours in Zutphen. In 

Theater Hanzehof spelen de orkesten voor 
een professionele jury van de Koninklijke 
Nederlandse Muziek Organisatie, de KNMO. 
Als afsluiting van het lange repetitieproces 
en als laatste voorbereiding voor het 
concours, geven de verenigingen een Try-
Out Concert op 18 november. Voor inwoners 
van Renswoude en andere belangstellenden 
is dit direct een mooie kans om alvast te 
luisteren naar het eindresultaat.  
 
De concertavond begint om 20.30 uur en 
wordt gegeven in ’t Podium aan de Nijborg 2. 
De zaal is om 20.00 uur open. Kaarten kosten 
5 euro en zijn voorafgaand aan het concert 
te koop aan de deur. Meer activiteiten en 
informatie over Ons Genoegen is te vinden 
op www.onsgenoegen.org.
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Hoe cool zou het zijn uit te gaan zonder herrie? Wil jij nieuwe 
mensen ontmoeten of met vrienden op stap?  
Gezellig kletsen, zonder muziek en felle lichten! 

Kom dan naar het Chillcafé bij Bar Gezellig in Renswoude. In het 
Chillcafé staat de muziek uit en is het licht gedimd: elkaar in een 
gezellige, relaxte sfeer ontmoeten, kletsen en wat drankjes 
doen. Iedereen is welkom! 

Bar Gezellig Chillcafé 

Dorpsstraat 118 Renswoude 
Woensdag 16 november 

19.00 - 21:30 uur 

Chillcafé

Chillcafé is voor iedereen Dus ook voor de bijna drie miljoen 
mensen met prikkelgevoeligheid door bijvoorbeeld niet-
aangeboren hersenletsel, burnout, hoogsensitiviteit. Of die last 
hebben van hoorproblemen. Chillcafé is een initiatief van 
Silencecafé net als Easydining, Loungeseats en Calmevents. 

Kijk op www.silencecafe.nl of scan de QR

ORIGINALITEITSPRIJS VOOR DRUIVEN 
EN EEN FLES WIJN

De Lampegietersoptocht is ook in Renswoude 
een jaarlijks terugkerende traditie. Een 
traditie die vele jaren teruggrijpt, nog uit de 
tijd dat de wolkammers - vaak thuisarbeid - 
door de invallende duisternis genoodzaakt 
waren om in huis de lampen aan te steken, 
want anders kon er in huis niet meer gewerkt 
worden. Dus de Lampegietersoptocht 
is in zekere zin een feest van het licht en 
dus zie je tijdens zo'n optocht, vaak nog 
in Veenendaal en Renswoude gehouden, 
veel kinderen met een lampion en heb je 
kleine wagen of gewoon een leuk versierde 
fiets, dan ook daarop de nodige verlichting. 
Maandagavond was het weer zover en dus 
verzamelden de deelnemers zich weer op 
het parkeerterrein van De Hokhorst waar 
de juryleden de moeilijke taak hadden om 
de winnaars op te zoeken. Er waren ook 
dit keer individuele deelnemers/kleine 
groepen, kleine wagens en grote wagens 
en daarnaast was er nog een prijs voor de 
fraaist verklede vader of moeder en was 
er de originaliteitsprijs. Tussen 18.00 en 
19.00 uur vond de jurering plaats en even na 
19.00uur werd aan de Harmonievereniging 
"Ons Genoegen" het sein voor vertrek 
gegeven en volgde een route door het 
dorp. De route werd beveiligd door tal van 
verkeersregelaars en dus werd alles perfect 
geregeld. Langs de route op diverse plekken 
stonden Renswoudenaren te wachten op de 
optocht en op enkele plaatsen voegde nog 
snel iemand zich tussen de stoet.

Gelukkig was het perfect weer en 
uiteindelijk arriveerde iedereen, of je 
moest eerder uitgestapt zijn, weer op het 
parkeerterrein van De Hokhorst waar de 
prijswinnaars bekend gemaakt werden. Het 

was kinderburgemeester Jelte Bouman 
en Liesbeth, de voorzitter van de Oranje 
Vereniging Renswoude, die de prijswinnaars 
bekend maakten. Bij de individuele 
deelnemers c.q. kleine groepen ging de 
1e prijs naar de Robot, de 2e prijs naar de 
Badkuip en de 3e prijs naar de uitval paraplu.  
Winnaar bij de kleine wagens werd Schaapjes 
zonder wol, 2e prijs Druiven en wijntjes en 3e 
prijs Snoepjes.
De prijs voor de best verklede vader ging 
naar ging naar de Hawai vader en die voor 
de best verklede moeder naar de Badkuip. 
De originaliteitsprijs werd gewonnen door 
Druiven en een fles wijn en tenslotte waren 
er de prijzen voor de grote wagens. Winnaar 
werd de Boot, 2e prijs de Jungle en 3e prijs 
Trots op de boer.

Duidelijk was ook nu weer dat er heel wat 
werk was verzet door tal van ouders om hun 
kroost en maar zo leuk en origineel mogelijk 
uit te laten zien. En ja, er was weer een bonte 
verzameling aan deelnemers. Sommigen 
speelden in op de huidige situatie, dus niet 
meer in de douche of in bad, maar gewoon 
snel in zo'n plastic badje van vroeger. Onder 
de deelnemers ook een Kaasmeisje, verlichte 
wandelwagens, feestelijk uitgedoste elfjes en 
nog veel meer leuk aangeklede deelnemers.                                                                                                                        
Het wachten bij De Hokhorst, voordat de 
stoet zich in beweging zette, kon benut 
worden met het drinken van een bekertje 
warme chocolademelk  terwijl de heerlijke 
speculaas door Bakkerij Van Voorthuizen  
was gesponsord. De trailer, waarin de 
prijswinnaars hun prijs in ontvangst 
mochten nemen werd weer beschikbaar 
gesteld door Bos Dynamics uit Renswoude. 
De organisatoren willen iedereen bedanken 
voor zijn of haar bijdrage aan deze avond, 
in welke vorm dan ook. Men stelt met recht 
"Waarin een klein dorp groot kan zijn". 
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Het feest van Sinterklaas
Het is bijna zover en dan komt Sinterklaas weer naar Renswoude! En ook 
dit jaar zijn er weer leuke dingen te doen! Doe je mee?
 
Kleurwedstrijd
Sinterklaas vindt het al�jd leuk om een mooie kleurplaat te krijgen. 
Ondernemersvereniging Renswoude maakt er een wedstrijd van. De 
mooiste kleurplaten winnen een prijs. De kleurplaten liggen oa bij 
supermarkt Coop en kunnen ingeleverd worden bij de Coop en bij de 
Kraai. De winnaars worden telefonisch op de hoogte gesteld. Heel veel 
kleurplezier gewenst!
 
Intocht en voorstelling
Komen jullie �jdens de intocht van Sinterklaas weer naar het 
Kasteelplein? Samen liedjes zingen en natuurlijk Sint en de pieten welkom 
heten in Renswoude! Daarna gaat Sinterklaas in een optocht naar de 
voorstelling in de Hokhorst. Dit jaar is daar een spannende 
poppenkastvoorstelling: ‘Sinterklaas en de verdwenen schoenen’. Maar 
waarom staan er overal verhuisdozen? Kom naar de intocht en dan wordt 
het vast wel duidelijk!
 
Intocht Sinterklaas:
datum:                                            12 november 2022
�jds�p:                                           14.00 uur
loca�e:                                            Kasteelplein
gezamenlijke optocht naar:        De Hokhorst
voorstelling:                                   Sinterklaas en de verdwenen schoenen

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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DEMENTIE STOPT NIET ZONDER 
UW BIJDRAGE

Van 6 tot en met 12 november vindt de 
jaarlijkse collecteweek van Alzheimer 
Nederland plaats. Duizenden vrijwilligers 
gaan op pad om geld in te zamelen voor 
een toekomst zonder dementie. Ook in 
Renswoude zetten collectanten zich in voor 
dit doel.

Uw bijdrage is hard nodig want helaas groeit 
de groep mensen met dementie snel: 1 op 
de 5 mensen krijgt dementie en zelfs 1 op 
de 3 vrouwen. Meer geld voor onderzoek 
betekent dat we eerder oplossingen vinden 
om dementie de wereld uit te helpen.

Krijgt u een collectant aan de deur? Geef. 
Elke bijdrage is meer dan welkom, klein of 
groot. Geen contant geld? Geen probleem. U 
kunt veilig, anoniem en gemakkelijk doneren 
via de iDEAL-QR code op de bus. 

Collectant gemist wilt u toch bijdragen? 
U kunt op verschillende manieren doneren:
-  Via een bijdrage aan Alzheimer Nederland: 

NL86 RABO 0375 2534 83 o.v.v. 
Collecteweek 2022.

-  Via de online collectebus van Alzheimer 
Nederland: www.onlinevooralzheimer.nl 

Namens alle collectevrijwilligers Renswoude 
en Alzheimer Nederland, bedankt. Voor een 
toekomst zonder dementie.

VOGELSHOW RENSWOUDE

Dit jaar houdt Renswouwse 
vogelvereniging Kunst in Vliegwerk haar 
39e vogeltentoonstelling van 3 tot en 
met 5 november in gebouw Rehoboth. 
Leden sturen bijna tweehonderd vogels 
zoals kanaries, parkieten, rijstvogels en 
papegaaiachtigen in. Deze worden door 
erkende keurmeesters gekeurd. 
Deze keurmeesters buigen zich woensdag 
over kleur, vorm en bouw van de 
ingestuurde vogels en vellen hun oordeel.  
De prijswinnaars worden donderdagavond 
3 november bekendgemaakt tijdens de 
opening van de vogelshow. 

Belangstellenden zijn welkom om de 
vogels te bekijken op donderdag, vrijdag 
en zaterdag. Donderdag 3 november vindt 
de opening om 19.30 uur plaats waarna er 
gelegenheid is tot het bekijken van de vogels 
tot 22.00 uur. Vrijdag is publiek welkom 
van 14.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 5 
november van 10.00 tot 16.00 uur. 

Tijdens de tentoonstelling zijn er ook 
vogels voor de verkoop beschikbaar. De 
leden van de vogelvereniging zijn aanwezig 
voor het beantwoorden van vragen. Wie 
ook interesse heeft om vogels te kweken, 
is van harte welkom als lid van Kunst in 
Vliegwerk. Meer informatie op de website 
www.kunstinvliegwerk.nl of op de Facebook-
pagina van de vereniging. 

Het feest van Sinterklaas
Het is bijna zover en dan komt Sinterklaas weer naar Renswoude! En ook 
dit jaar zijn er weer leuke dingen te doen! Doe je mee?
 
Kleurwedstrijd
Sinterklaas vindt het al�jd leuk om een mooie kleurplaat te krijgen. 
Ondernemersvereniging Renswoude maakt er een wedstrijd van. De 
mooiste kleurplaten winnen een prijs. De kleurplaten liggen oa bij 
supermarkt Coop en kunnen ingeleverd worden bij de Coop en bij de 
Kraai. De winnaars worden telefonisch op de hoogte gesteld. Heel veel 
kleurplezier gewenst!
 
Intocht en voorstelling
Komen jullie �jdens de intocht van Sinterklaas weer naar het 
Kasteelplein? Samen liedjes zingen en natuurlijk Sint en de pieten welkom 
heten in Renswoude! Daarna gaat Sinterklaas in een optocht naar de 
voorstelling in de Hokhorst. Dit jaar is daar een spannende 
poppenkastvoorstelling: ‘Sinterklaas en de verdwenen schoenen’. Maar 
waarom staan er overal verhuisdozen? Kom naar de intocht en dan wordt 
het vast wel duidelijk!
 
Intocht Sinterklaas:
datum:                                            12 november 2022
�jds�p:                                           14.00 uur
loca�e:                                            Kasteelplein
gezamenlijke optocht naar:        De Hokhorst
voorstelling:                                   Sinterklaas en de verdwenen schoenen

 

 

  

 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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SCHOLENPROJECT ONS GENOEGEN 
AFGESLOTEN MET MUZIKALE WORKSHOPS

Harmonievereniging Ons Genoegen heeft 
op vrijdag 7 oktober het basisschoolproject 
afgesloten. De afgelopen weken kregen de 
leerlingen uit groep vier van De Stifthorst 
en De Borgwal muziekles van Ons 
Genoegen. Het project werd afgerond met 
muziekworkshops in ’t Podium. Tijdens de 
lessen maakten de kinderen spelenderwijs 
kennis met de vereniging, verschillende 
muziekinstrumenten en het plezier dat 
muziek maken met zich meebrengt. Tijdens 
de afsluitende bijeenkomst in ’t Podium 
konden de kinderen losgaan op een echt 
drumstel, was er een quiz met geluiden van 
muziekinstrumenten en lieten ze aan hun 
ouders zien dat ze geluid konden maken met 
een kam en vloeipapiertje. Verder werden 
de TikTok-video’s getoond die de kinderen 
tijdens de allerlaatste les op school hadden 
gemaakt. Ook het beginnersorkest bestaande 
uit muziekleerlingen van Ons Genoegen liet 
horen wat ze kunnen. 

MUZIEK MAKEN
Alle bezoekers kregen tijdens deze avond 
informatie over AMV-KIDS, de basiscursus 
Algemene Muzikale Vorming. In één jaar leren 
de kinderen op een gezellige en speelse wijze 
noten lezen, ritmes herkennen en blokfluit of 
klokkenspel spelen. Na de herfstvakantie start er 
een nieuwe groep AMV-KIDS. Aanmelden kan via 
lc@onsgenoegen.org. Kijk op www.onsgenoegen.
org/muziekles voor meer informatie.

ONS GENOEGEN VERKOOPT SPECULAAS 
EN KRUIDNOTEN
 
Harmonievereniging Ons Genoegen in 
Renswoude verkoopt donderdag 10 en vrijdag 
11 november speculaas en kruidnoten. Leden 

van de vereniging komen huis-aan-huis langs 
om de speculaasbrokken en kruidnootjes 
aan de man te brengen. Op donderdag- en 
vrijdagavond wordt er verkocht binnen de 
bebouwde kom. Een pak speculaasbrokken of 
kruidnoten kost 2,50 euro, drie pakken kosten 
6,50 euro. De opbrengst is bestemd voor de 
organisatie van concerten.

COLLECTE BRANDWONDEN STICHTING

De collecte van de Brandwonden stichting 
heeft het mooie bedrag opgeleverd van 
€1206,30. Alle gevers en collectanten 
hartelijk bedankt!!!

Heeft u de collecte gemist dan kunt u altijd 
uw gift doneren via de website:
www.brandwondenstichting.nl
Bedankt! 
Marianne Renes  (organisator collecte)

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

SFEERVOL DE WINTERMAANDEN IN,
WIJ MAKEN GRAAG EEN INTERIEURADVIES VOOR U!

GRATIS
interieur
advies
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

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: in de bibliotheek 
van Renswoude of telefonisch bij Nora 
Koenen, telnr. 06 31 15 90 29. 

REPAIRCAFÉ - GEEF SPULLEN EEN TWEEDE KANS!
Gooi kapotte elektrische apparaten, kleine 
meubeltjes en kleding niet meteen weg, maar 
breng deze spullen in bij het Repaircafé. 
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 4 november. 

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.

CREATIEVE WORKSHOP IN DE BIBLIOTHEEK
Iedereen kan het: bijenwaskaarten maken. 
Heel verrassend om te doen. De gekleurde 
wasblokjes worden vloeibaar door ze 
te verwarmen. Hiermee zijn prachtige 
afdrukken te maken met unieke patronen. 
Het lijkt wel toveren! Wie op woensdag 16 
november van 19.00 tot 20.30 uur mee wil 
doen, kan zich aanmelden in de bibliotheek of 
via de mail: renswoude@bibliotheekzout.nl. 
Vol=vol. Kosten: €3,- inclusief koffie of thee.

  
  
 

SWO AGENDA
Woensdag 2 nov: 9.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek) 
Donderdag 3 nov: 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)
  17:15-19:30 uur: Samen gezellig (Brasserie De Kraai!, Dorpsplein 4, 

Renswoude)
Vrijdag 4 nov: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
 14.00-16.00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Maandag 7 nov: 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 8 nov: 10.00-11.30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
 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)
Woensdag 9 nov: 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)
Donderdag 10 nov: 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 11 nov: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 14 nov: 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 15 nov: 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 16 nov: 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)
 19.00-20.30 uur: Creatieve workshop (Bibliotheek Renswoude)

 

 

Uw specialist in: 

Knikarmschermen 

(rits) screen 

rolluiken 

Binnenzonwering 

Schuifwanden 

terrasoverkapping 
Voor vrijblijvende offerte 

Mob: 06 41 63 13 97 

 

 
Nu 15% korting op rolluiken! 

De actie loopt tot 20 december 2022 

Voor meer informatie en voorwaarden 
graag contact opnemen. 

Email: empater23@gmail.com 
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STANDBEELDENSPEL

“Help, help!” hoor ik mijn man verschrikt roepen, terwijl hij een paar meter voor me loopt in het 
bos met een stel  kinderen. “Die grote tak valt me aan!” Stomverbaasd zien ze hoe opa woest 
maaiend met zijn armen in gevecht is met een laag overhangende tak. Gierend van de lach 
kijken ze hoe hij vervolgens als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komt. “Zo, die heb ik even 
een lesje geleerd” zegt hij voldaan, verder wandelend alsof er niets gebeurd is. De stemming zit 
er meteen goed in!

Als een van de kinderen een robuuste boomstronk ontdekt en er bovenop klautert, daagt mijn 
man hem uit. “Welke beroemde man zou je willen zijn, een ridder of een sporter?”  Het kind 
hoeft niet lang na te denken en gaat in een karakteristieke houding van zijn held staan. 
Prompt verzint opa een spectaculair verhaal dat hij met de nodige dramatiek vertelt.
Waar haalt hij het vandaan? Eventuele voorbijgangers betrekt hij er direct bij, zich half naar 
hen omdraaiend door te zeggen “Dames en heren, hier ziet u de beroemde ridder Floris 
van Amerongen tot Renswoude, die ………..!” Alsof het zo uit een geschiedenisboek komt. 
Misschien een tip voor leerkrachten om hun cultuurlessen wat op te leuken.

Intussen zijn al onze kleinkinderen op die manier wel een keer flink in de schijnwerpers gezet 
en vragen ze er zelf om als we gaan wandelen. “Opa, mag ik weer een standbeeld zijn?” Of ze 
rennen ons vooruit naar een stronk en nemen al vast vol verwachting een bepaalde houding 
aan. Moet je die glunderende koppies zien als hun ‘gids’ aan het vertellen slaat. 
Tijdens een andere wandeling zijn we opeens een kleinzoon kwijt. Achteromkijkend zien we 
hem doodleuk bovenop de slagboom staan bij de ingang van het kasteel, roerloos voor zich uit 
starend, benieuwd naar opa’s verhaal!
Grappig om de rollen ook eens om te draaien en zelf als volwassene op een stronk – niet op 
die slagboom! – te stappen. Verrassend wat de kinderen over jóuw standbeeld te vertellen 
hebben!

Dat het echt iets met kinderen en zelfs tieners doet blijkt wel uit een video die onze dochter 
opstuurde. Ze werkt met verstandelijk beperkte tieners, met wie ze er ook af en toe op uit trekt. 
“Pap”, schreef ze erbij, “jouw standbeeldenspel was een groot succes bij een paar van mijn 
cliënten, kijk maar!” Twee grotere  jongens poseren serieus en trots op een flinke boomstronk, 
prachtig! Zelf vertelt ze er een indrukwekkend verhaal bij. Van wie heeft ze dat toch?

Mocht u in het bos een druk gebarende, enthousiaste man passeren bij zo’n standbeeld, dan 
weet u één ding zeker: Dat móet opa Ton zijn!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

ACTIE ACTIE ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 31 oktober t/m 06 november 2022. Week 44. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 2.78

 1.39
_

_
 4.10

 2.05

 Dubbelfrisss of Taksi
 2 pakken à 1500 ml 

 combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

 2.00

 1.00
_

_
 6.90

 3.45

 Alle 
Zuivelhoeve

  2 stuks 
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 6.50

 9.60  5.99

 Alle luxe 
burgers 

 2 pakken à 2 stuks 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

 3.38

 6.58 2.49

   Chocomel 
of Fristi 

 2 pakken à 1000 ml 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

Zo kan ’t ook!

Duurzamer
kiezen?

 Alle Vivera 
vleesvervangers  

 per pak 
 m.u.v. grootverpakkingen 

 1.67

 3.77  0.99

 6.20

 3.10
_

_
 31.40

 15.70

 Alle Antikal , 
Ambi Pur of 

Dreft Platinum 
vaatwastabletten 

2 stuks 
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 2.58

 3.18  2.29
 Trots van Coop 
Authentieke yorkham,
ovengebakken kipfi let, 
pur porc peper 
of runder rookvlees
 100 gram vers verpakt 

  Molenbrood vloerbroden 
 2 hele broden 
 combineren mogelijk  

2 STUKS2 STUKS2
 5.38

 5.98  4.49

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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Aanmelden is noodzakelijk en kan 
tot 17 november via evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of in de bibliotheek. 
Aanvang: 19.30 uur (koffie), verwachte 
eindtijd 22.00 uur.

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.

VERDER:
Elke maandagochtend Creatieve Inloop in de 
bibliotheek door 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 8 en 22 november Digi-cafe in de 
bibliotheek 10.00-11.30 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

OPROEP EXPOSITIES:
De bibliotheek is op zoek naar mensen die 
zelf, of iemand in hun omgeving hebben 
die graag zouden willen exposeren in de 
bibliotheek. Dat kan gaan om zelf vervaardigd 
werken voor aan de wand of in de vitrine-
kasten, of om bijvoorbeeld een bijzondere 
verzameling. De exposities duren steeds 3 
maanden en zijn verzekerd. Voor informatie 
kunt u met de bibliotheek contact opnemen.

VAN DE PROMOTIECOMMISSIE:
Wel eens gedacht aan een kleine, leuke 
opdracht om jouw dorp aantrekkelijk te 
maken?
De Promotiecommissie Renswoude (PCR) 
heeft als doel om het aanbod met toeristisch 
recreatieve activiteiten beter zichtbaar te 
maken voor zowel inwoners van Renswoude 
als (potentiële) bezoekers van ons mooie 
dorp. PCR werkt hiervoor samen met de 
gemeente en met het Regionaal Bureau voor 
Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei.  PCR 
vergadert 4x per jaar in Renswoude.
Een groep enthousiaste vrijwilligers 
investeert in de toeristische promotie van 
Renswoude en het organiseren van diverse 
activiteiten. RBT vergroot dit alles via de 
website www.opdeheuvelrug.nl(externe 
link). Kijk hier eens op, een aanrader!  
We hebben een speciale Facebookpagina 
Ontdek Renswoude. Organiseer je een 
evenement of ben je op zoek naar meer 
zichtbaarheid voor jouw bedrijf of event bij 
toeristen en recreanten? Ook dat kan op 
deze pagina gemeld worden. 

Meer informatie? Stuur dan een mail naar 
promotiecommissierenswoude@gmail.com.  
Voor de jongeren onder ons: volg onze 
activiteiten via Facebook en Instagram en 
blijf op de hoogte van (onze) activiteiten en 
mooie plekjes in Renswoude!

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

WOENSDAGAVOND 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 
uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur. 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.

WOENSDAGAVOND 16 NOVEMBER 2022: 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, meldt u 
daarom aan. Tijd: van 19:00 tot 20:30 uur.

MAANDAGAVOND 21 NOVEMBER: OPEN LEESKRING 
NEDERLAND LEEST
Bent u al bekend met het fenomeen 
Leeskring? Dit jaar kunt u in het kader van de 
landelijke actie Nederland Leest meedoen 
aan de Open Leeskring in Renswoude. 

Onderwerp van deze leeskringbijeenkomst 
is het  boek dat centraal staat tijdens 
Nederland leest:  Mevrouw mijn moeder 
door Yvonne Keuls. Dit boek kan vanaf 
1 november bij de bibliotheek worden 
afgehaald tijdens openingsuren door iedere 
belangstellende en wordt de biblitoheken 
dus cadeau gedaan.

Het is de bedoeling dat de deelnemers deze 
avond dit boek dan ook gelezen hebben en 
een actieve bijdrage aan de bijeenkomst 
leveren. De begeleiding van deze avond 
is in handen van  Leeskring  Passage uit 
Renswoude. Het is niet mogelijk om hiervan 
lid te worden, tenzij u Passage lid bent en 
mannen zijn deze keer ook van harte welkom.  
Deelname is kosteloos, afgezien van 
de kosten voor een kopje koffie of thee. 
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TERUGBLIK NPV THEMA AVOND OVER 
EENZAAMHEID – 20 OKTOBER 2022

Vanaf 19.45 uur druppelt de Oude Stal van 
“Landgoed Groot Abbelaar” langzaam vol. 
Mensen die samen komen met een buurvrouw 
of vriendin, mensen die alleen komen, jongeren 
en ouderen, Nederlanders en Oekraïners. 
Onder het genot van een bakje koffie of thee, 
wordt er al gezellig gepraat met elkaar.
Om 20.00 uur opent de voorzitter Martin 
Elbertsen de avond met een gedeelte uit de 
Bijbel te lezen, en wel uit 1 Korinthe 13. Dit 
hoofdstuk gaat over de uitnemendheid van de 
liefde. “Al zou ik de talen van de mensen en van 
de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, 
dan zou ik een klinkend koper of een schallende 
cimbaal worden.” Na het Bijbelgedeelte en het 
gebed, houdt Martin een korte inleiding over 
eenzaamheid, ontmoeting en verbinding.
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je 
ervaart een gemis aan een hechte, emotionele 
band met anderen. Of je hebt minder contact 
met andere mensen dan je wenst
Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. 
Je kunt alleen zijn en niet eenzaam. Je kunt je 
bevinden in een grote groep mensen en je toch 
eenzaam voelen.
Eenzaamheid is geen specifiek 
ouderenprobleem, maar komt 
in alle leeftijdscategorieën voor; 
in alle lagen van de bevolking; 
onder mannen en vrouwen, 
alleengaanden, echtparen, 
theoretisch opgeleide of praktisch 
opgeleide personen, autochtonen 
of allochtonen.
Iedereen voelt zich wel eens 
eenzaam. In veel gevallen verdwijnt 
dat eenzame gevoel na verloop van 
tijd. Eén op de tien Nederlanders 
voelt zich sterk eenzaam. Nog eens 
één op de drie Nederlanders voelt 

zich te vaak eenzaam.
Na de inleiding gaat iedereen aan de slag met 
het (op)maken van een taart, o.l.v. van Petra 
van Bak&Geniet. Aan het geroezemoes te 
horen, wordt er niet alleen actief gewerkt aan 
de taart, maar heerst er ook een gezellige en 
ontspannen sfeer. Ieder maakt de taart op zijn 
of haar manier op, wat zorgt voor een diversiteit 
en creativiteit aan prachtig opgemaakte 
taarten!
Aan het einde van de avond neemt iedereen 
de taart mee naar huis, om deze te delen met 
iemand die dat nodig heeft. Om zo (d.m.v. deze 
thema avond) iets te mogen betekenen voor de 
naaste.
Fijn als u deze avond aanwezig kon zijn. We 
hopen dat u enthousiast bent geworden over 
het werk van de NPV en ons van harte wilt 
steunen. Voor vragen kunt u mailen naar: 
renswoude@afdeling-npvzorg.nl
Wij hebben ook een eigen website, waarop u 
ons en onze activiteiten kunt volgen: 
www.npvzorg.nl/afdelingen/renswoude/

Hartelijke groet namens het NPV bestuur 
Renswoude
Martin Elbertsen, Aline Ligtenberg en Noen 
Lambers
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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
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Parkietjes

Zoek tuinliefhebbers die willen meedoen  met de
openTuinendag in Renswoude 2023.
Voor informatie bellen na 17 uur 0648922876
Metta Siemons
 
Gezocht j/m die wat wil bijverdienen met het 
verkopen van eieren. Het helpt als je een beetje 
sociaal bent en een gesprek met mensen durft aan 
te knopen. Ben je Geïnteresseerd mail dan naar 
daanvlastuin15@hotmail.com of bel naar 06-
38697345.

Wie heeft er nog plaatjes nodig voor het Coop Boek 
700 jaar Renswoude, vraag mij maar. 
En wat u nog over heeft kom ik graag ophalen om 
door te geven. 
Ans van den Hurk
Sportparklaan 5 Renswoude
T 0318-618244

Statiegeld COOP / Kleine Meent.
Tot en met december is de Goede Doelen knop bij 
het inleveren van statiegeld bij de COOP bestemd 
voor een lichtpuntje voor de bewoners van de Kleine 
Meent. Wij vragen een ieder hieraan mee te werken. 
Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens bewoners van de Kleine Meent.

GEZOCHT: voor de creatieve workshops van de 
SWO zijn we op zoek naar een REISSTRIJKIJZER. 
Wie o wie heeft er een voor ons. Graag bellen naar 
0613557657

Gitaarles: Vraag een gitaar voor Sinterklaas of 
misschien heb je er al een. Ga dan op les bij Marno 
Wieken. Alle leeftijden en niveaus zijn welkom! 
Lessen worden op dinsdag en vrijdag in de bieb 
gegeven. Gratis proefles! 
06-42838117  mail: mwieken@gmail.com

KRINGLOOP RENSWOUDE, MOLENSTRAAT 17A
Kom voor Sint cadeaus en Kerstartikelen eens naar 
de kringloopwinkel, wij hebben volop keus!
Ook bruikbare spullen die u wilt opruimen 
ontvangen wij graag. Inleveren goederen vrijdag en 
zaterdagmorgen 10:00 tot 12:00 uur. Voor ophalen 
van goederen mail: Kringlooprenswoude@gmail.com 
of bel: 06-83491992

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude
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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.


