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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 
13-11 t/m 19-11 Het Gehandicapte Kind 
20-11 t/m 26-11 Kerk in Actie 
27-11 t/m 03-12 Leger des Heils  

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

Ons Genoegen 
Kijk voor meer informatie op 

www.renswoude.nl/ek 
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Willen, kunnen en alles wat daar tussen zit…  
Een meedenkende overheid: Dat is in mijn ogen de meest 
dienstbare en ideale overheid. Ik probeer dit in mijn 
dagelijkse werk vorm te geven. De Rijksoverheid, onze 
gemeenteraad of de wet stellen kaders (financieel, 
procedureel en inhoudelijk) en daar behoor ik mij als 
bestuurder binnen te bewegen. In 95% van de gevallen 
zijn onze kaders prima hanteerbaar en toepasbaar, maar 
er zijn ook situaties waarbij we doorschieten binnen de 
BV Nederland. Of waarbij de diensten van de overheid 
anders uitgelegd worden dan oorspronkelijk bedoeld.  
 
Neem bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Deze gemeentelijke voorziening is bedoeld om mensen te ondersteunen zodat 
zij zelfredzaam zijn en mee kunnen doen in onze maatschappij. Nu kan het zijn dat mijn 
persoonlijke beeld van waar de overheid voor en van is, afwijkt van de uwe, maar ik denk dat 
een overheid bedoeld is voor mensen die het (soms) niet zonder hulp redden. Om zo een schild 
te kunnen zijn voor de zwakkeren. 
  
Als er door een huishouden waar geen geldzorgen zijn aanspraak gedaan wordt op 
huishoudelijke hulp of op een steun in de badkamer of iets dergelijks, gaan bij mij de 
wenkbrauwen altijd even omhoog…. Toegegeven: het is mogelijk. De vraag die ik dan wel heb is 
of we dit als maatschappij ook moeten willen. De geldbuidel zou naar mijn overtuiging toch 
vooral beschikbaar moeten zijn voor de mensen die het niet of moeilijk zelf kunnen betalen. Ik 
hoor u zeggen: maar ik heb er toch recht op? Ja dat klopt, nog wel! Maar op deze wijze is zo’n 
voorziening niet lang houdbaar en niet waarvoor deze bedoeld is. 
 
Aan de andere kant zie ik ook situaties waarbij het rücksichtslos toepassen van wet- en 
regelgeving zorgt dat mensen in de knel komen. Een voorbeeld hiervan is de prachtige 
jongedame die op haar 14e naar Renswoude kwam en haar middelbare school vorig schooljaar 
op één vak na heeft gehaald. Zij kwam 0,2 punt te kort voor Engels. Nu volgt zij in Amersfoort 
lessen Engels om dit jaar examen te kunnen doen. Als ze dit redt, kan zij naar het mbo of hbo 
waarvoor een studietegemoetkoming en een OV Studentenkaart beschikbaar is. Nu moet zij 
wel echt slagen want anders moet zij het jaar erna ook weer examen doen voor de andere 
basisvakken Nederlands en Wiskunde.  
 
Inmiddels staat zij onder hoogspanning. Die stress wordt veroorzaakt door het feit dat zij niet 
in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de reiskosten, terwijl zij vier dagen per week 
naar Amersfoort moet voor slechts één lesuur per dag. Door de deeltijdstudie heeft zij ook 
geen recht op studietegemoetkoming en probeert ze op een andere manier haar leven te 
bekostigen. Zij wil graag werken. Bijvoorbeeld als oppas, maar mensen haken af om haar niet-
Nederlandse naam...  
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Kinderburgemeester gezocht! 
Renswoude zoekt, voor de periode van één 
kalenderjaar, een kinderburgemeester die 
onze burgemeester kan ondersteunen in haar 
representatieve taak. 
 
Wij zoeken doenertjes met een droom. 
Renswoudse kinderen die niet op hun mondje 
zijn gevallen en het leuk vinden om met of namens de burgemeester de gemeente te 
vertegenwoordigen bij bijeenkomsten, herdenkingen en bijzondere ontvangsten. 
 
Durf jij te zeggen wat je belangrijk vindt? Weet jij wat er speelt in jouw buurt en op 
school? Wil jij laten horen wat kinderen te zeggen hebben? Grijp dan nu je kans en wie 
weet ben jij volgend jaar de derde kinderburgemeester van Renswoude. 
 
Woon jij in Renswoude, zit je in groep 7 van een basisschool of school voor speciaal 
onderwijs? Ben je enthousiast en niet bang om voor grote groepen mensen te staan én 
kun je dan ook nog deze groep mensen toespreken? Dan ben jij de kinderburgemeester 
die wij zoeken! 
 
Vraag aan je ouders of je mag solliciteren, maak een filmpje of schrijf een brief aan de 
burgemeester van Renswoude waarin je uitlegt wie je bent, wat je leuk vindt en wat jij 
belangrijk vindt voor de kinderen van Renswoude. En waarom jij een goede 
kinderburgemeester denkt te zijn. 
 
De inschrijftijd is verlengd, dus je kunt je brief of filmpje nog tot 1 december 2022 
sturen naar secretariaat@renswoude.nl. Je brief mag ook per post, dan kun je het 
sturen naar gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude 

 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Ventvergunning – verkoop speculaas d.d. 10 t/m 12 november 2022, in Renswoude 

(verzonden 4 november 2022); 
• Evenementenvergunning – Intocht Sinterklaas d.d. 12 november 2022, Kasteelbos, 

Renswoude (verzonden 11 november 2022). 
 

Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl 
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Ze wil graag vriendinnen maken met leeftijdsgenoten in haar Renswoude maar omdat ze geen 
geld heeft kan zij niet met hen uit of sporten, dus doet ze nu ook niet haar best om nieuwe 
mensen te leren kennen. Het geld vermindert in waarde en dat is in haar gezin direct voelbaar. 
En als klap op de vuurpijl is het feit dat zij 18+ is, en daarmee het derde kind in het gezin dat 
meerderjarig is, een reden voor de Voedselbank om hen niet meer toe te laten. Dat haar broer 
over twee weken uit huis gaat, wordt nu als niet relevant geacht. Nog meer stress. Het 
resultaat is dat deze jonge dame niet de kans krijgt die haar leeftijdsgenoten wél krijgen. 
Kortom: een vicieuze cirkel die naar mijn idee vrij eenvoudig moet kunnen worden doorbroken. 
Wat maakt dat we voor haar een uitzondering kunnen maken terwijl er ook andere schrijnende 
gevallen zullen zijn? 
 
Ik ga hier over nadenken. Mocht u goede ideeën hebben, of een leuke, lieve oppas zoeken? Ik 
hoor het graag! En tegelijkertijd hoop ik dat we als Renswoude blijven doen waar we goed in 
zijn: omzien naar elkaar. 
 
Petra Doornenbal, burgemeester gemeente Renswoude 

 
Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
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 onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar 
onbekend land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 

Boichenko  A.  08-11-2022 Kovalenko M. 08-11-2022 
Yermachkov M. 08-11-2022 Blyzniuk M. 08-11-2022 
Plokhushko O. 08-11-2022 Ivanov V. 08-11-2022 
Blyzniuk M. 08-11-2022 Ivaniuk Y. 08-11-2022 
Kamenev V. 08-11-2022 Ponzel A. 08-11-2022 
Kulyniak D. 08-11-2022 Kanivets A. 08-11-2022 
Ilkiv D. 08-11-2022 Mazurchuk O. 08-11-2022 
Bevziuk S. 08-11-2022  

 
Tegen dit 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. 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen  
• Biesbosserweg 14: kappen/hout uitdunnen en herbeplanten (ingediend 29 oktober 

2022); 
• Meidoornlaan 8: plaatsen dakkapel (ingediend 4 november 2022); 
• Van Deijlweg 11: bouwen puntdak op bestaande garage (ingediend 8 november 

2022). 
 
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen 
• Barneveldsestraat 20: plaatsen tijdelijk bijgebouw (nieuwe uiterste beslistermijn: 13 

december 2022); 
• Ubbeschoterweg (nabij) 8d: dempen droge sloot (nieuwe uiterste beslistermijn: 14 

december 2022). 
  
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@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. 

 
Omleiding door werkzaamheden 
Sinds maandag 14 november vinden er werkzaamheden plaats aan de 
Ubbeschoterweg en het Overbosch vanwege de herinrichting van het buitenterrein van 
het gemeentehuis. De verwachting is dat de werkzaamheden twee weken duren, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden aan de 
Ubbeschoterweg zijn van kortere duur, waardoor deze sneller opengesteld wordt.  
 

• Tijdens de werkzaamheden aan de Ubbeschoterweg wordt het verkeer omgeleid 
via de Dorpsstraat.  

• Doorgaand verkeer wordt via de Dorpsstraat en de Barneveldsestraat omgeleid.  
• Bestemmingsverkeer voor het Overbosch wordt via de Kastanjelaan en de 

Hazelaar omgeleid.  
 
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dhr. 
R. Sennef via 0318-578150. 
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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) 

 
 
BELANGRIJK: Extra energietoeslag voor inwoners met laag inkomen in Renswoude 
Mensen met een laag inkomen kunnen energietoeslag aanvragen. Naast de landelijke 
regeling heeft gemeente Renswoude op 1 november 2022 de regeling uitgebreid. Heeft 
u een inkomen tot 150% van het sociaal minimum? Dan kunt u nu in aanmerking 
komen voor een eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. Huishoudens met een 
inkomen tot 120% kwamen al voor deze energietoeslag in aanmerking en krijgen vanuit 
de gemeente nog eens € 500,- extra. 
 
Heeft u een inkomen tussen 120% en 150% van het sociaal minimum? 
Doe uw aanvraag via www.gezondverzekerd.nl/renswoude/energietoeslag 
 
Extra € 500,- voor huishoudens met een inkomen tot 120% 

• Heeft u een bijstandsuitkering of IOAW/ IOAZ/ AIO uitkering? Dan hoeft u niks te 
doen. U heeft al € 1.300,- energietoeslag ontvangen. De extra € 500,- ontvangt u 
zo snel mogelijk op uw rekening. 

• Heeft u energietoeslag aangevraagd en ontvangen via de Grebbepas of Gezond 
Verzekerd? Ook dan hoeft u niks te doen. U ontvangt uiterlijk 4 november de 1ste 
extra € 500,- energietoeslag. De 2de extra € 500,- ontvangt u in november. 
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Hoeveel is 150% van het wettelijk minimum inkomen? 
Het bedrag hangt af van uw leeftijd, leefsituatie en inkomen. Heeft u een partner of 
thuiswonende kinderen, ouder dan 21 jaar? Dan kijken we naar het inkomen dat u 
samen heeft. In onderstaande tabel ziet u per situatie de maximale netto 
inkomensbedragen per maand. 
 
Leeftijd Leefsituatie 150% 
21 jaar tot 
pensioengerechtigd 

Alleenstaand of alleenstaand 
ouder/verzorger 

€1.570,10 

21 jaar tot 
pensioengerechtigd 

Gehuwd of samenwonend €2.243,00 

Pensioengerechtigde leeftijd Alleenstaand €1.746,59 
Pensioengerechtigde leeftijd Gehuwd of samenwonend €2.366,01 
 
Krijg ik energietoeslag en hoe vraag ik dit aan? 
Of u energietoeslag krijgt en wat u daarvoor moet doen, leest u hieronder per situatie.  
 

• U krijgt een bijstandsuitkering 
U hoeft niets te doen. Het eerste deel (€ 800,-) en het tweede (€ 500,-) deel heeft 
u al ontvangen. Het derde deel van € 500,- volgt zo snel mogelijk in 2022. 

• U heeft geen bijstandsuitkering, gebruikt wel de Grebbepas en heeft de toeslag al 
ontvangen 
U hoeft niets te doen. U ontvangt de extra toeslag van € 500,- in november. 

• U heeft nog geen Grebbepas maar wel een laag inkomen 
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. 

• U wilt geen Grebbepas of heeft er geen recht op omdat uw inkomen of vermogen te 
hoog is 
Via www.GezondVerzekerd.nl kunt u zien of u recht heeft op de energietoeslag 
en kunt u gelijk een aanvraag doen.  

 
Aanvraag invullen  
Heeft u hulp nodig met het invullen van de aanvraag? Neem dan contact op met de 
Formulierenbrigade. Zij helpen u gratis bij het invullen van het aanvraagformulier. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel via 06-51 64 75 25 of 
r.vanginkel@swo-sr.nl. 
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Hulp nodig of vragen?  
Heeft u hulp nodig of vragen? Bel Bureau Minimaregelingen via 033- 30 35 460. Zij zijn 
op werkdagen bereikbaar tussen 9:00u – 12:00u en 13:00u – 15:00u. 
 
Betalingsproblemen? 
Heeft u betalingsproblemen? Kunt u nu uw energienota al niet meer betalen en/of 
heeft u al schulden? 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 
budgetloket@veenendaal.nl. 

 
Flexwonen project WIJ 
Op vrijdag 28 oktober j.l. 
hebben de nieuwe huurders 
van Het Binnenveld 10A t/m 
10H hun huurovereenkomsten 
getekend. Dit gebeurde tijdens 
een feestelijke dag, met eerst 
een ontvangst op het 
gemeentehuis, vervolgens een 
aantal gezamenlijke 
activiteiten die de onderlinge 
samenwerking bevorderden en tot slot de opening van het complex door burgemeester 
Petra Doornenbal.  
Er is tot het laatste moment met man en macht gewerkt om de woningen op tijd klaar 
te krijgen. De bestrating is inmiddels afgerond en ook aan de gezamenlijke tuin wordt 

hard gewerkt. Hier wordt een 
kunstwerk geplaatst, waar de 
nieuwe bewoners met elkaar aan 
hebben gewerkt.  
De acht bewoners nemen de 
komende weken hun intrek in hun 
nieuwe woning. Tijdens de 
opening hebben vele inwoners 
van Renswoude al een kijkje 
kunnen nemen in de woningen. 
Wij wensen u goede buren en de 
nieuwe bewoners een fijne tijd in 
hun woning toe! 
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30 NOVEMBER: BACK TO THE BIBLE

OP WOENSDAGAVOND 30 NOVEMBER STAAN DE 
DEUREN VAN DE KOEPELKERK IN RENSWOUDE WEER 
OPEN VOOR ALLE TWINTIGERS EN DERTIGERS UIT DE 
REGIO. MET HET DERDE SEIZOEN VAN BACK TOT HE 
BIBLE IS ER DIE AVOND EEN INFORMEEL PROGRAMMA 
WAARIN HET BIJBELBOEK JAKOBUS CENTRAAL 
STAAT. VANAF 19.45 UUR STAAT DE KOFFIE KLAAR. DE 
AVOND START OM 20.00 UUR EN WORDT ROND 21.15 
UUR AFGESLOTEN MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE. 
TOEGANG IS GRATIS EN AANMELDEN IS NIET NODIG.

LAAGDREMPELIG EN LEERZAAM
Back to the Bible  is een activiteit voor 
twintigers en dertigers. Het bestaat uit op 
zichzelf staande avonden, waarin telkens één 
Bijbelboek centraal staat. Dominee Schroten 
geeft allereerst een ‘Boekbespreking’  als 
overview. Vaak zoom je bij het Bijbellezen 
in op een klein gedeelte, maar wat is nou in 
enkele woorden de rode draad van een héél 
Bijbelboek? Zelfs bij een bekend Bijbelboek 
kan die samenvatting toch onverwachts 
verrassend zijn!

Vervolgens laten we ons even raken door ‘De 
Verbeelding’.  Daarin kijken of luisteren we 
naar iets uit de kunst, cultuur, of muziek 
(oid), waarin de gevonden boodschap uit het 
Bijbelboek op een heel andere manier wordt 
uitgedragen. De presentatie is afwisselend 
in handen van Henri de Bruin en Michiel van 
Veldhuisen. Zij sluiten de avond af met  ‘het 
Eerlijke Verhaal’: een persoonlijk gesprek 
met iemand die daar uit ervaring van vertellen 
kan. In alle drie de onderdelen betrekken 
we de betekenis  van  het Bijbelboek dus 
op  jou  en  nu. Dit alles kort en krachtig, met 
ruimte voor interactie en omlijst met de 
gezelligheid van leeftijdsgenoten.

VOLGENDE AVONDEN
Woensdag 18 januari: Hooglied; erotiek in de 
Bijbel?
Woensdag 15 maart: de Hebreeënbrief; een 
onbekend Bijbelboek vol enthousiasme

RUIM 1.600 EURO VAN RABOBANK 
VOOR ONS GENOEGEN

Harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude heeft ruim 1.600 euro ontvangen 
van de Rabobank. De muziekvereniging 
kreeg dat bedrag, omdat het meedeed aan 
de Rabo ClubSupport-actie. 
De cheque werd uitgereikt door schaatser 
Erben Wennemars. Iedereen met een 
Rabobank-rekening kon stemmen uitdelen 
aan verenigingen en iedere stem leverde 
geld op voor de betreffende vereniging. Om 
te stemmen, moest elke rekeninghouder 
wel eerst lid worden van de Rabobank. Ons 
Genoegen dankt alle mensen die op Ons 
Genoegen gestemd hebben. Ook dankt de 
vereniging de Rabobank voor haar financiële 
bijdrage. 

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

Drugs in het buitengebied
De politie ontdekt regelmatig hennepkwe-
kerijen en drugslabs in loodsen. Ook zien 
zij regelmatig drugsafval dumpingen in bui-
tengebied. 

Geen weg meer terug
Drugscriminelen zijn actief op zoek naar 
schuren en loodsen om hun drugs in 
te fabriceren of op te slaan. Als de 
boeren met criminelen in zee gaan, is 
er geen weg meer terug. 
Drugscriminelen schuwen geen 
geweld en afpersing en bedreiging  
komen regelmatig voor.

Zelf iets gezien?
Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en 
Belastingdienst trekken samen op om deze 
vorm van criminaliteit tegen te gaan. We 
hebben uw hulp nodig. Ziet u zaken die vol-
gens u niet kloppen? Meld deze dan bij uw 
wijkagent (via politie.nl), gemeente of via 
Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. 

Signalen die kunnen wijzen 
op criminele activiteiten in 
het buitengebied: 
1. Hennepkwekerijen en drugslabs kun-

nen een specifieke geur afgeven

2. Er rijden onbekende, verdachte voer-
tuigen over het erf

3. Laden en lossen gebeurt door wagens
dicht tegen de schuren en gebouwen
aan te parkeren

4. Grote delen van schuren en gebou-
wen zijn dichtgeplakt, je kunt er niet
naar binnen kijken

5. Bij de schuren en gebouwen is er
voornamelijk activiteit in de avond en
nacht

Ondermijning in het 
buitengebied

! Je kunt maar een keer nee zeggen

Wat er gebeurt in het buitengebied is niet altijd even zichtbaar. Dat maakt het een 
interessant terrein voor de misdaad. In deze factsheet lees je hoe je criminaliteit kunt 
herkennen.
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SFEERVOL DE WINTERMAANDEN IN,
WIJ MAKEN GRAAG EEN INTERIEURADVIES VOOR U!

GRATIS
interieur
advies

BAZAAR RENSWOUDE: 
OPBRENGST VAN 32.540 EURO

De Bazaarweek van de Hervormde Gemeente 
Renswoude heeft het prachtige bedrag van 
32.540 euro opgebracht. De opbrengst 
is bestemd voor het restauratiefonds van 
de Koepelkerk. Via deze weg willen we alle 
bezoekers bedanken, evenals de vrijwilligers 
die voorafgaand en tijdens de Bazaarweek 
hun steentje hebben bijgedragen. Zonder jullie 
inzet zou dit niet mogelijk zijn! 

De Bazaar was dit keer in een ander jasje 
gestoken. Het was de hele week een 
gezellige drukte in de Kringloopwinkel aan de 
Molenstraat. Deze is elke donderdag, vrijdag 
en zaterdag geopend en ook deze opbrengst 
komt ten goede aan het restauratiefonds 
van de Koepelkerk. Daarnaast waren er op 
vrijdag en zaterdag allerlei activiteiten in 
Rehoboth, waaronder leuke spellen, een 
foodcourt, prachtige bloemstukken en diverse 
verlotingen. 

Heeft u een dienst gewonnen tijdens de 
dienstenveiling? Dan krijgt u binnenkort een 
e-mail met de gegevens van de personen die 
de veiling regelen. Er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar voor eten bij De Lantaarn, een 
winterbuffet, een wandeling door de Binnentuin 
in Voorthuizen, een mountainbiketocht, 
vissen op steur, waterskiën en de pubquiz. 
Meer informatie en aanmelden via bazaar@
hervormdrenswoude.nl. 

DE WINNENDE LOTNUMMERS VAN DE LOTENVERKOOP 
VOORAFGAAND AAN DE BAZAARWEEK ZIJN: 
- Mountainbike 459
-  Hogedrukspuit 4008  

(Marcel, Deywel 6)
-  Kraan Mammoet 1401  

(Fam. Krastel, Beekweide 72) 
-  Gereedschapsbox 2355  

(Fam. Hey, Dorpsstraat 51) 
-  Tegoedbon Ocean & Lake 4809  

(Lamberts, Acacialaan 8)
-  Schroevendraaiersset 2692  

(Hazeleger, Acacialaan 5)
-  Tegoedbon 10x autowassen 4095  

(Oude Holleweg 18)
-   Tegoedbon La Belle 4151 

(Scholeksterweide 10) 
-  Bijzettafel 1373  

(Fam. Stij, Beekweide 48)
-  Kruiwagen 3452  

(Wijnsma, Kievitsweide 60)

De winnaars van de lotenverkoop kunnen hun 
prijs op 24 november tussen 18.30 en 19:15 
uur ophalen in gebouw Rehoboth, Taets van 
Amerongenweg 80. Graag uw winnende lot 
meenemen.

Neem bij vragen contact op via bazaar@
hervormdrenswoude.nl.

De bazaarcommissie

 

 

  

 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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UITNODIGING PASSAGE:

Datum: 16 november a.s.
Locatie: Gebouw Rehoboth            
Aanvang: 19.45 uur            
Spreeksters: Helma van den Berg en Marion 
Hulzebos, beiden werkzaam als vrijwilliger 
bij de Veluwse Wens Ambulance; Helma als 
chauffeur  en Marion als begeleidster.  
Thema: Gezonde mensen hebben vaak 1000 
wensen, ernstig zieken vaak maar 1.

De afgelopen jaren mochten wij als 
wensambulance het goede doel van 
Passage zijn! Prachtige bedragen heeft dat 
opgeleverd waar we als stichting heel blij en 
dankbaar voor zijn.
Wat doen we met het geld wat aan onze 
stichting gedoneerd wordt? 

Hoe kunt u een laatste wens voor iemand in 
vervulling laten gaan en die zo belangrijke 
herinnering laten maken?
Die laatste wensen zijn zo belangrijk. Wij 
kunnen niemand beter maken, maar nog wel 
een mooie “wensdag” bezorgen.

We komen u graag vertellen over ons mooie 
vrijwilligerswerk! Gasten zijn deze avond ook 
van harte welkom!      

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
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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 17 november. 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.

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 iedere derde maandag 
van de maand om 9.30 uur (deze maand: 21 
november) in de bibliotheek van Renswoude.

FILMMIDDAG: BERT HAANSTRA’S FANFARE EN GLAS
Vrijdag 25 november vindt de eerste 
filmmiddag plaats, in De Hokhorst te 
Renswoude. Aanvang: 13:30 uur, zaal open 

vanaf 13:15 uur. Entree: €8,- (bij binnenkomst 
contant betalen), inclusief twee consumpties. 
Deze middag worden twee films van Bert 
Haanstra’s getoond, namelijk Fanfare en 
Glas. Ronald van de Vate, oud-Scherpenzeler 
en Haanstrakenner, houdt voorafgaand aan 
de films een inleiding. Meld u aan vóór 23 
november via info@swo-sr.nl en geniet 25 
november van twee prachtige films!
 
NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
Maandag 28 november praten we in het NAH-
café na over de onderwerpen die Hans van 
Dam heeft besproken tijdens de bijeenkomst 
van 31 oktober. Welkom vanaf 19:00 uur in de 
bibliotheek van Renswoude. 

BINGO
Woensdagavond 30 november 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.

CREATIEVE WORKSHOP: WINTERLANDSCHAPJE IN 
EEN BAL
De eerstvolgende creatieve workshop 
is in winterse sferen, toelevend naar de 
kerstdagen. Op woensdag 7 december kunt 
u aan de slag met verf en “sneeuw”. Een 
tafereeltje van fijn uitgezaagd hout in drie 
lagen gaan we beschilderen en bewerken 
met kunstsneeuw. Hierna wordt het geheel 
in een kunststof bal geplaatst en aan een lint 
opgehangen. 
Wilt u meedoen? Geef u op in de bibliotheek 
of via mail:  renswoude@bibliotheekzout.nl. 
Vol=vol! We starten die avond om 19 uur. 
Eigen bijdrage is €5 inclusief koffie of thee.

 
 
 

SWO AGENDA
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 bijenwaskaarten maken  

(Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 17 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)
 17.15-19.15 uur: Samen eten (De Hokhorst)
Vrijdag 18 nov: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 21 nov: 09.15-11.30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 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 22 nov: 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 23 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 24 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 25 nov: 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
 13.30-16.30 uur: Filmmiddag Bert Haanstra (De Hokhorst)
Maandag 28 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)
 19.00-20.30 uur: NAH-café (Bibliotheek Renswoude)
Dinsdag 29 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 30 nov: 09.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 19.00-21.00 uur: Bingoavond (Bibliotheek Renswoude)

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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KAPERS OP DE KUST

Je zaait of poot iets in je tuin of bloembak en kijkt wekenlang de bloemen en planten haast 
uit de grond, dromend van een bonte pluktuin, verse kroppen sla en pronkboontjes. Slaat het 
allemaal goed aan, dan zorg je voor de nodige steunstokken en geef je trouw water. Kortom, je 
bent voortdurend in de weer, hopend op succes!
Late vorst en een onverwachte hevige onweersbui gooien nog wel eens roet in het eten door 
de boel te laten bevriezen of plat te slaan. Jammer, dat is nu eenmaal de natuur!

Een ander verhaal wordt het als je de ene dag de stervormige bloemen van de clematis achter 
de schuur staat te bewonderen en de andere dag tot je schrik ontdekt dat de hele muur 
plotseling kaal is! Wacht eens even ….. die grote groen met gele kiepwagen daar heeft een 
verdacht paarse lading! Prima vrachtje, vond onze oudste zoon kennelijk! 
Een andere keer speelt hij rovertje samen met een vriendje. Met plastic zwaardjes rennen ze 
in het vuur van hun strijd dwars door de hoektuin van onze achterburen die even weg waren. 
Thuis gekomen treffen die een waar slagveld aan en komen terecht hun beklag doen bij ons. 
Gelukkig accepteren ze de nieuwe plantjes die de twee belhamels van hun eigen zakgeld 
gekocht hebben.

En wat doe je wanneer je dochtertje met een ontwapenende glimlach een bosje narcissen aan 
je geeft? “Hier mamma, voor jou!” Die gele trompetjes komen mij akelig bekend voor van het 
plantsoen langs het fietspad. “Lief van je zeg; waar heb je die eigenlijk geplukt?” Inderdaad, 
dáár dus. Na een subtiele terechtwijzing zet ik ze in een mooi vaasje.
Middenin de zomer zie ik vanuit de slaapkamer boven een meisje aankomen rolschaatsen.
Pal voor onze voortuin stopt ze om een supergrote witte roos te bewonderen. In één snelle 
beweging rukt ze mijn trots van de struik en rijdt snel weg. Even ben ik verontwaardigd, maar 
dan schiet ik in de lach. Wéér een moeder die verrast wordt en toch ook maar op zoek gaat 
naar een geschikt vaasje!  

Behalve kinderen zijn er nog meer kapers op de kust. Twee jonge vuurdoornplantjes tegen de 
schuur zijn in een jaar tijd flink gegroeid. Eerst kwamen de heerlijk geurende bloemen waar de 
bijen volop van genoten, daarna de lang verwachte felrode bessen in grote trossen! Helaas, 
een merelpaartje heeft dit paradijselijke plekje ook ontdekt. Binnen een paar seconden pikt pa 
of moe zo’n vijftien besjes weg. Dat gaat hard hoor, met zijn tweeën!  
Ons rest nu slechts een kaalgevreten struik met wat ‘vergeten’ besjes, lijkt sterk op die 
clematis!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

 

 

Uw specialist in: 

Knikarmschermen 

(rits) screen 

rolluiken 

Binnenzonwering 

Schuifwanden 

terrasoverkapping 
Voor vrijblijvende offerte 

Mob: 06 41 63 13 97 

 

 
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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WOENSDAGOCHTEND 14 DECEMBER 10.30 UUR: 
LEZING ‘OP BEZOEK BIJ DE AMISH EN MENNONIETEN 
IN CANADA’ DOOR RIET DE JONG 
Bij diverse bezoeken bij familie in Canada 
kwam Riet in contact met twee specifieke 
religieuze bevolkingsgroepen die voornamelijk 
in de provincie Ontario leven en werken, 
namelijk de Mennonieten en de Amish people. 
Volgelingen van de veldpredikers Menno 
Simonsz en Jacob Amman. Hun bijzondere 
leefwijze en de beleving van hun godsdienst 
waren voor haar aanleiding zich meer in 
deze bevolkingsgroepen te gaan verdiepen. 
Ze houden zich namelijk aan hun tradities 
vast, leven sober en zonderen zich af van 
de buitenwereld. Ook gelden bij zwaardere 
groeperingen strenge regels, zoals geen auto 
rijden, geen elektriciteit terwijl paard en koets 
hun vervoermiddel is.  
Graag aanmelden, maar hoeft niet. 

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
Komende maand  bij voldoende deelname op 
een dinsdag in de kerstvakantie (datum volgt). 
Kinderen ook welkom. Bij belangstelling  
aanmelden en kunt mee doen na bevestiging 
dat er plaats voor u is. De kosten zijn 9 e 
pp. 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 
Om de week 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 2 dames die dat 
heel gezellig vinden. 

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. 

OPROEP MUZIKALE WINTERWANDELING:  WIE WIL ER 
EIGEN HUISVLIJT VERKOPEN? 
Tijdens de Muziekale winterwandeling wil 
de bibliotheek ook mee doen en geopend 
zijn op die zaterdagavond voor de kerst 
(17 dec.). We zouden graag  binnen een 
mini 'nijverheidsmarktje' houden. Mensen 
mogen hun zelfgemaakte producten te koop 
aanbieden. We hebben al een stand met oa. 
prachtige kaarten en kleine hebbedingtjes 
die gemaakt zijn door onze creatieve groep. 
We zoek leuke aanvullingen. Dus maakt u 
zelf advocaat, jam of breit u warme sokken, 
of heeft u anders wat u graag aan het publiek 
wil aanbieden, dan is dit uw kans. Het is niet 
commercieel bedoeld, de opbrengst van 
onze creatieve groep wordt ingezet voor weer 
creative activiteiten bijvoorbeeld. 

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

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 voorgelezen 
aan de jongste  kinderen om 15.00 uur. Ook 
de ouders of grootouders zijn van ahrte 
welkom voor een lekker kopje koffie en thee. 
 
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 
jaar. Dit boek wordt vanaf 1 november door 
de bibliotheek  cadeau gedaan en kan worden 
afgehaald tijdens openingsuren door iedere 
belangstellende. Voor de leeskring is het  de 
bedoeling dat deelnemers deze avond dit 

boek  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. 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. 

WOENSDAGAVOND 7 DEC: CREATIEVE WORKSHOP 
WINTERLANDSCHAPJE IN EEN BAL
Deze creatieve workshop is in winterse 
sferen, toelevend naar de kerstdagen. Op 
woensdag 7 december kunt u aan de slag 
met verf en “sneeuw”. Het tafereeltje van 
fijn uitgezaagd hout in drie lagen gaan we 
beschilderen en bewerken met kunstsneeuw. 
Hierna wordt het geheel in een kunststof 
bal geplaatst en aan een lint opgehangen. 
Meedoen?Opgeven in de bibliotheek of 
via mail: renswoude@bibliotheekzout.nl. 
Vol=vol! We starten die avond om 19 uur. 
Eigen bijdrage is €5,- inclusief koffie of thee. 
We kijken er naar uit! 

SAMEN SOEPEN DINSDAG 13 DECEMBER (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.  
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EEN WARME INLOOP

De winter nadert weer: dan kan het koud 
worden en gaan velen ‘s avonds niet meer zo 
graag de deur uit. Wat kan het dan gezellig 
zijn om doordeweeks even een moment van 
ontmoeting en gezelligheid te hebben. 

Daarom opent de Hervormde kerk 
van Renswoude – met ingang van de 
eerste woensdag in december – elke 
woensdagmorgen van 10.00 - 11.00 uur de 
deuren van Rehoboth, waar u kunt genieten 
van de warmte, een kop koffie met koek en 
het gezelschap van elkaar. Er hoeft niks en 
er wordt niets verwacht: er is slechts een 
hartelijk welkom aan u en jou en iedereen. 

MUZIKALE WINTERWANDELING: 
ZATERDAG 17 DECEMBER

Op zaterdag 17 december a.s. vindt 
de muzikale winterwandeling door het 
kasteelbos in Renswoude weer plaats. 
Dit jaar is het thema ‘Licht in de nacht’. 
Deze winterwandeling wordt om 17:00 
uur op het kasteelplein ingeluid met een 
optreden van jachthoornblazers en de 
Lunterse Dijkbloazers op hun 
midwinterhoorns. Daarna kan 
tussen 17:30 uur en 20:30 
uur worden gestart met de 
wandelroute.

Deze jaarlijkse lichtjestocht 
is een wandelroute over de 
verlichte bospaden in het 
kasteelbos, aangekleed met 
het levende kerstverhaal, zang 
en muziek. Onderweg is van 
alles te zien en te horen in het 
kasteelbos, in de bibliotheek 
en de koepelkerk. Zo zijn Jozef 

en Maria onderweg naar Bethlehem, zoekt 
Koning Herodes naar de geboren Koning 
van de Joden, en volgen de herders het licht 
in de nacht en vinden baby Jezus in de stal. 
Her en der zijn zang- en muziekoptredens 
en voor kinderen is er een speurtocht. De 
wandelroute eindigt in het kerklaantje waar 
restaurant De Grebbelounge zorgt voor 
de inwendige mens en kinderen kunnen 
marshmallows roosteren.

De muzikale winterwandeling is gratis. 
Uiteraard zijn donaties voor de onkosten 
van harte welkom. Een bus voor giften is te 
vinden bij het kraampje van de organisatie 
op het eindpunt van de route. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om mee te lopen met de 
muzikale winterwandeling.

Promotiecommissie en Evangelisatie 
Commissie Renswoude 

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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IS ER TOEKOMST VOOR HET 
BOERENBEDRIJF?

SGP Statenlid Bertrick van den Dikkenberg 
gaat onder de noemer van Tour de Boer naar 
alle hoeken van de provincie om te luisteren 
naar boeren en te vertellen waar de SGP zich de 
afgelopen periode voor heeft ingezet en welk 
perspectief de fractie ziet voor de agrarische 
sector. Op 3 november j.l. was in De Breehoek 
in Scherpenzeel een open bijeenkomst over 
de stikstofproblematiek. Deze bijeenkomst, 
in samenwerking met de SGP afdelingen van 
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, 
werd goedbezocht. De almaar toenemende 
onrust in de agrarische sector was voor de 
SGP aanleiding om een viertal deskundigen 
hun licht op de zaak te laten schijnen. Boeren 
tonen zich bezorgd over de positie van de 
agrarische sector in Nederland en zien weinig 
praktisch inzicht in het Haagse beleid. 

Henk van der Wind, melkveehouder uit 
Maarsbergen, wees op de onrust op het 
boerenerf. Maar, zo stelde hij: ‘ik ben ervan 
overtuigd dat de boeren zeker wel willen 
bewegen. En dit hoeft niet direct ten koste 
te gaan van bijvoorbeeld veeaantallen.” 
De onrust is onder andere te wijten aan de 
grote problematiek van zogenaamde PAS-
melders en het (inmiddels weggehaalde) 
kaartje van minister Van der Wal. De EU 
zou er daarentegen goed aan doen om na te 
denken over de vraag waar zij haar voedsel 
voor de komende 10 tot 20 jaar vandaan 
wil halen. In Nederland beschikken we over 
essentiële randvoorwaarden voor goede 
landbouw: vruchtbare grond in combinatie 
met voldoende vocht.

Steven van Westreenen, landbouwadviseur, 
geeft aan dat hij vragen tegenkomt als: 
is er nog wel toekomst voor het bedrijf, 
waarom wordt vooral naar de agrarische 

sector gekeken en wordt er wel beseft dat 
de agrarische sector al 68 procent van 
de stikstofuitstoot heeft gereduceerd? 
De agrarische sector verdient juist veel 
waardering voor alle inspanningen die de 
boeren van generatie op generatie door 
weer en wind en ook in samenhang met de 
natuur hebben geleverd. 

Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij 
Stichting AgriFacts (STAF) maakte aan 
de hand van een recente gegevens van 
het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) duidelijk dat het creëren van extra 
leefgebied een van de belangrijkste zaken 
van het Nederlandse natuurbeleid is, nog 
belangrijker dan stikstof. Ze geeft aan dat 
op basis van haar onderzoek het opmerkelijk 
is, dat uit de Europese rapportages een heel 
ander beeld van de staat van instandhouding 
van de natuur blijkt, dan in Nederland naar 
aanleiding van stikstofoverbelasting van 
Natura-2000 gebieden wordt geschetst. 
Rotgers concludeert in navolging van de PBL 
dat er voor de Nederlandse natuurgebieden 
geen verband is tussen overschrijding van 
de KDW en de staat van instandhouding van 
deze natuurgebieden. Rotgers concludeert 
dat Nederland een heel eigen invulling 
geeft aan de staat van instandhouding 
van de natuur en hierbij niet het Europese 
uitvoeringsbesluit volgt. 

Bertrick van den Dikkenberg, Statenlid 
voor de SGP-fractie van provincie Utrecht, 
schetst het perspectief dat zijn fractie ziet 
voor de agrarische sector in de provincie 
Utrecht. Er is zeker toekomst is voor de 
landbouw, omdat het een heel duurzame 
en innovatieve sector is die we in Nederland 
en ook in geopolitiek opzicht hard nodig 
hebben, denk alleen al aan de gevolgen 

van de oorlog in Oekraine. Naar aanleiding 
van het rapport van Remkes geeft Bertrick 
aan dat de kern van het stikstofprobleem 
van juridische aard is. Hij schetst drie lijnen 
om toekomst te bieden. Als eerste ruimte 
voor groeiers, agrarische bedrijven die zich 
toeleggen op innovatie en duurzaamheid. 
Daarnaast nieuwvestiging en verplaatsing 
naar geschikte gebieden. Ook moet de 
overheid serieus werk maken van de 
ondersteuning van verbinders: agrarische 
bedrijven die werk willen maken van natuur 
en voedselvoorziening in de korte keten. 
Ten slotte is het ook belangrijk dat 
stoppende boeren op een goede manier 
worden begeleid, goede fiscale regelingen 
krijgen aangeboden.

SGP fractie Renswoude

BEDANKT VOOR DE STATIEGELD DONATIE 
VIA DE COOP 

In de maanden juli tot oktober 2022 mocht 
de Zonnebloem, afdeling Renscherwoude, 
meedoen aan de statiegeldactie bij de COOP.  

Bij de Zonnebloem gaat het om mensen met 
een beperking ook van het leven te laten 
genieten, door een bezoekje te brengen of 
een ontspannende activiteit voor hen te 
organiseren. De afdeling Renscherwoude 
van de Zonnebloem bestaat dit jaar 25 jaar. 

Via dit bericht willen wij alle mensen die 
hun statiegeld gedoneerd hebben aan de 
Zonnebloem hartelijk bedanken. En ook 
dank aan de COOP die onze vereniging 
daarvoor in de gelegenheid heeft geboden.
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Parkietjes

Gezocht. Tweedehands LEGO voor mijn project om 
Bijbelse verhalen uit te beelden.
Heeft u LEGO steentjes waar niets meer mee wordt 
gedaan, dan wil ik die graag van u overnemen.
Ton Nennie, 0625088037 

Mis je het volleyballen ook?
Kom een keer meedoen met de heren recreanten 
van Renswoude op dinsdagavond 21.00uur in de 
Hokhorst

Een nette 32jarige Renswoudse vrouw zoekt huur 
woning/appartement. 
Dit mag zowel in het dorp als in het buitengengebied 
zijn. Ook tips voor een woning die pas over een 
langere periode vrij komt, zijn welkom. 
App / bel naar: 06 51723606

Koop jij je eieren ook rechtstreeks bij de boer? 
Biologische henneneitjes, kleine(re) eieren zijn 
vanaf 18 november te koop bij familie Verbeek, 
Ubbeschoterweg 10 Renswoude. 
Prijzen t/m 12 december
10 stuks € 1,50
30 stuks € 4,50
Prijzen na 12 december 
10 stuks € 3,-
30 stuks € 8,-
Ook heerlijke biologische appelsap uit eigen 
boomgaard te koop

Promotiecommissie Renswoude zoekt 
tuinliefhebbers, die willen meedoen met de Open 
Tuinendag in Renswoude. Kleine tuinen 2023.
Voor informatie bellen na 17 uur 0648922876.
Metta Siemons

Gratis afhalen: ouderwetse houten bascule met losse 
gewichten. Telefoon: 06-40017054

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

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude 
06-42748438  www.burgtmetaal.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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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 14 november t/m 20 november 2022. Week 46.

1.-
M andarijnen 

 net 1 kilo 

2.79

3 STUKS 

6.-6.45

10.77

 Alle Johma brood- en 
toastsalades

3 bakjes à 175 gram 
 combineren mogelijk

 6.28

 9.84  6.-

Gemengd gehakt pak 500 gram 

Varkens houthakkerssteak pak 300 gram

Varkenssaucijs pak 4 stuks 

Pangasiusfi let 
citroen/dille pak 340 gram 

Kibbeling gebakken pak 250 gram 

 combineren mogelijk 

2 STUKS 

Ons gehakt wordt 
in 70% minder 
plastic verpakt.
Zo kan ’t ook!

Minder plastic?

   g’woon doperwten, 
 doperwten/wortelen, 

rode bieten, witte 
bonen in  tomatensaus 

of  appelmoes extra
 3 potten à 680-720 gram

combineren mogelijk 

3.- 3.54

 4.77

3 STUKS

3.-4.38

6.28

Alle wok groenten 
2 zakken à 400 gram 

 combineren mogelijk 

2 STUKS

Alle Robijn vloeibaar
wasmiddel of capsules

m.u.v. grootverpakkingen
combineren mogelijk

2 STUKS 

10.-14.68

24.76

  Danio 
romige kwark

       2 bekers à 450 gram 
 combineren mogelijk 

 4.38

 4.60  3.-
2 STUKS 

Coop 
bakkersbollen  

 2 zakken à 4/6 stuks 
 combineren mogelijk 

 3.90

4.18  3.-
2 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


