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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 
20-11 t/m 26-11 Kerk in Actie 
27-11 t/m 03-12 Leger des Heils  

Evenementen 
 nvt 

Kijk voor meer informatie op 
www.renswoude.nl/ek 
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Judo biedt lessen voor het leven 
Judo zit vol grote en wijze levenslessen waarvan je kunt leren. 
Echt iets voor grote volwassen mensen zoals oud-judoka Anton 
Geesink, zou je zeggen. Hij werd in 1964 in Tokyo de eerste 
Nederlandse Olympisch kampioen judo en later nog drie keer 
wereldkampioen. Basisschool ‘de Stifthorst’ is onlangs 
begonnen met klassikale judolessen voor groep 8. 
 
Waarom Judo op school? 
Onlangs bezocht ik de eerste judoles op deze school en zag 
vrolijke kinderen die er allemaal zin in hadden. De directeur, 
mevrouw Van Bellen was zo enthousiast, ze heeft mij ook aangestoken. De judoleraar vertelde 
de kinderen over de techniek van judo en de betekenis hiervan en dat judo goed kan zijn voor 
de opvoeding van elk kind. 
 
Hoe zit dat eigenlijk? 
De grondlegger van judo was de Japanse geleerde Jigoro Kano. In 1882 richtte hij de eerste 
judoschool op. ‘Ju’ betekent ‘zacht’ en ‘do’ betekent ‘de weg’. Je dient alleen op een zachte 
manier duidelijk te maken wat je wilt. Judo is een spel van aanval en verdediging, agressief 
gedrag hoort hier niet bij. Je dient je medemens te respecteren, maar ook aan te geven wat 
jouw grenzen zijn, want alleen op die manier worden we er allemaal beter van. Het beste kun je 
dit bereiken door discipline, respect en beheersing te betrachten. Dit is niet altijd even 
gemakkelijk en dat moet iedereen leren. Judo is onderdeel van de opvoeding en je kunt er niet 
jong genoeg mee beginnen. 
 
Wat betekent dit dan voor nu? 
Eigenlijk is deze gedrags- en handelwijze van de oude judoka Kano heel goed toepasbaar op 
voorbeelden van ‘grensoverschrijdend gedrag’ in de huidige tijd. 
Denk aan huiselijk geweld, agressief gedrag, driftbuien met schelden, ongewenste aanraking, 
pesterij of discriminatie. 
Het zou goed zijn als jonge kinderen opgevoed worden met vaardigheden die hierop 
anticiperen. Met andere woorden; je kunt aanleren om je eigen ongewenste agressieve gedrag 
te beheersen, maar je kunt ook leren om respectvol duidelijk te maken hoe jij over het gedrag 
van de ander denkt. Hiermee kunnen kinderen hun eigen ‘weerbaarheid’ al vroeg trainen en dat 
is voor later heel belangrijk. Vele volwassenen kunnen alsnog op elk moment van hun leven 
lessen volgen in vormen van communicatietraining.  
Dat het volgen van judo voor kinderen op school in deze tijd bestaat, daar kan ik alleen maar 
blij van worden. 
 
  
Jos Dirven, wethouder gemeente Renswoude 
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Besluitenlijst gemeenteraad 10 november 2022 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Agenda ongewijzigd vastgesteld. 
4 Vaststelling verslag en 

besluitenlijst van de openbare 
raadsvergadering op 18 oktober 
2022 

Verslag en besluitenlijst ongewijzigd 
vastgesteld. 

6 Raadsvoorstel tot instemming 
met de kadernota begroting 
2024 Omgevingsdienst regio 
Utrecht 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

7 Raadsvoorstel tot vaststelling 
van de begroting 2023 
gemeente Renswoude en de 
meerjarenramingen 2024-2026 

Amendement A8 inzake afschaffing 
voorrang statushouders, ingediend door de 
VVD, met algemene stemmen 
aangenomen. 
Amendement A9 inzake eenmalige 
lastenverlichting afvalstoffenheffing, 
ingediend door Dorpsbelang Renswoude en 
de VVD, ingetrokken. 
Met inachtneming van amendement A8 
conform voorstel besloten. 
Motie M6 inzake verduurzaming 
energievoorziening verenigingen, ingediend 
door de VVD, met algemene stemmen 
aangenomen. 
Motie M7 inzake ‘de raad aan zet bij grote 
projecten’, ingediend door de VVD en het 
CDA, met algemene stemmen 
aangenomen. 
Motie M8 inzake compensatie 
energierekening, ingediend door de SGP, bij 
meerderheid van stemmen aangenomen (8 
stemmen voor (SGP, Dorpsbelang 
Renswoude, CU en CDA) en 2 stemmen 
tegen (VVD)). Stemverklaring raadslid 
Bisschop. 
Motie M9 inzake ‘statushouders onder één 
dak’, ingediend door de CU, met algemene 
stemmen aangenomen. 
Motie M10 inzake energiebesparing straat-
verlichting, ingediend door Dorpsbelang 
Renswoude, bij meerderheid van stemming 
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aangenomen (8 stemmen voor (SGP, 
Dorpsbelang Renswoude, CU en CDA) en 2 
stemmen tegen (VVD)). 
Motie M11 inzake verduurzaming 
woningen woningbedrijf, ingediend door 
Dorpsbelang Renswoude en de VVD, 
ingetrokken. 

 
 
Besluitenlijst gemeenteraad 15 november 2022 

Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Agenda ongewijzigd vastgesteld. 
3 Raadsvoorstel tot het 

uitbrengen van een advies aan 
het Commissariaat voor de 
Media (CvdM) om de 
zendmachtiging voor de periode 
2022-2027 toe te wijzen aan 
Omroep 1 Vallei Media 
 

Met algemene stemmen conform voorstel 
besloten. 
Raadslid mw. Veldhuizen (CU) neemt niet 
deel aan de beraadslaging en stemming. 

 
Gemeente Renswoude heeft een vacature voor: 
 
Medewerker Groen (schaal 5, 36 uur p/w) 
Kijk op www.renswoude.nl/vacatures voor de complete omschrijving. 

 
Verkeersbesluit laadpaal Beekweide 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten één parkeerplaats aan de 
Beekweide ter hoogte van nummer 30 te reserveren als laadpunt voor elektrische 
voertuigen. Aanleiding hiervoor is een aanvraag uit de omgeving van de Kievitweide. 
Besloten is om aan dit verzoek te voldoen via een openbaar laadpunt op een centrale 
plek in de wijk. Op deze manier kunnen toekomstige elektrische rijders uit de wijk ook 
gebruik maken van deze openbare laadpaal. De laadpaal wordt gerealiseerd naast een 
parkeervak aan de Beekweide ter hoogte van nummer 30. Het besluit treedt in werking 
zodra de parkeerborden (E4) met een onderbord met daarop de tekst ‘Opladen 
elektrische voertuigen’ zijn geplaatst. 
 
Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken digitaal ter inzage, 
deze kunt u via onderstaande contactgegevens opvragen. Tot zes weken na 
bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hier bezwaar tegen maken 
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door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het college 
van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL, Renswoude). 
 
Wanneer u bezwaar heeft ingediend en er sprake is van een spoedeisend belang, kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. 
 
Voor meer informatie: Mw. N. Schot, bereikbaar via 0318 - 578 150 of 
n.schot@renswoude.nl. 

 
Hulp van scholieren bij het maaien van Beekweide 
Tijdens de werkzaamheden afgelopen maaiperiode 
in Beekweide hebben onze groenmedewerkers hulp 
gekregen van scholieren van de praktijkopleiding 
van het VLC College. We waren heel blij met de 
zeer welkome hulp en hebben deze mogelijkheid 
met beide handen aangegrepen om de jongeren 
enthousiast te maken voor het mooie groenvak. 
Speciale dank gaat uit naar de heer van Harn die  
hiervoor contact met de gemeente heeft 
opgenomen. 
 
We hopen dat dit in de toekomst nog een mooi 
vervolg gaat krijgen! 

 
Ontmoeting wethouder met werkgroep Renswoude Schoon 
Op 23 november jl. is de werkgroep Renswoude Schoon op het gemeentehuis 
ontvangen door wethouder Henk van der Schoor. De wethouder sprak zijn waardering 
uit voor al het werk dat de werkgroep continue verricht en benadrukte het belang van 
een goede samenwerking. Hierna vond er een constructief gesprek plaats waarbij de 
werkgroep enkele punten ter verbetering van een schoon Renswoude inbracht. 
Afgesproken is om jaarlijks bijeen te komen om bij te praten en te bespreken waar we 
elkaar verder kunnen versterken met als doel een Schoon Renswoude! 

 
Werkzaamheden Oude Holleweg en Nijborg 
In week 48 en week 49 binnen de gemeente worden ingrijpende 
onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van de Oude Holleweg en de Nijborg 
uitgevoerd. Op de Oude Holleweg tussen de Biesbosserweg en de Munnikenbeek, 
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worden de oneffenheden in de rijbaan hersteld. Op de kruising met de Nijborg worden 
de oude putranden vervangen en op de kruising komt een nieuwe deklaag. Er wordt 
alles aan gedaan om de werkzaamheden snel uit te voeren en verkeershinder te 
beperken. De Rooij Wegenbouw voert het werk uit in opdracht van de gemeente. 

 
Aangevraagde vergunningen/meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Melding evenement – buurtbarbecue d.d. 29 december 2022, Reigerweide 

(ontvangen 16 november 2022); 
• Evenementenvergunning – Lawaaioptocht d.d. 24 november 2022, door 

Renswoude (ontvangen 17 november 2022); 
• Melding evenement – Kerst Drive Thru AS Watson d.d. 22 december 2022, Nijborg 

17 (ontvangen 18 november 2022). 
• Melding collecte– collecte huis-aan-huis Stg. Light for the Children d.d.11 t/m 17 

december 2022, door Renswoude (ingediend 4 mei 2022) 
 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Evenementenvergunning – Lawaaioptocht d.d. 24 november 2022, door 

Renswoude (verzonden 24 november 2022); 
• Evenementenvergunning – muzikale midwinterwandeling 2022 d.d. 17 december 

2022, bij kasteel Renswoude (verzonden 28 november 2022). 
Voor meer informatie: mw. I. Nunumete via 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl 

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen  
• Hopeseweg 11: bouwen dakkapel (ingediend 16 november 2022); 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Dorpsstraat 125a: bouwen overkapping (verzonden 18 november 2022);  
• Wittenoordseweg 5 en 5a: plaatsen zonnepanelen (verzonden 18 november 2022); 
• Biesbosserweg 3: kappen van boom (verzonden 21 november 2022); 
• Oude Holleweg 38a: bouw agrarische schuur (verzonden 24 november 2022). 
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
Notitie: 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. 
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 Ontwerp-bestemmingsplan Buursteeg 2  
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buursteeg 2’ ligt met ingang van 1 december 2022  
gedurende zes weken ter inzage.  

 
Ligging plangebied 
Het gaat om het plangebied, gelegen aan de Buursteeg 2 in Renswoude, ook wel 
bekend als Fort aan de Buursteeg. Op de locatie zijn een bezoekerscentrum en 
horecagelegenheid De Grebbelounge gevestigd.  

 
Inhoud 
In het ontwerp bestemmingsplan is opgenomen dat de begane grond van het 
bezoekerscentrum voor horeca (categorie 2) gebruikt mag worden. Daarnaast wordt 
met het bestemmingsplan beoogd om een deel van de terrassen, de plaatsing en 
gebruik van zeecontainers en stretchtenten te legaliseren. Op de redoute in het 
noordwesten van het terrein wordt de bouw van een semipermanente tent mogelijk 
gemaakt. Ten slotte is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de herbouw van een 
kruitmagazijn (t.b.v. opslag) mogelijk te maken. Het bestaand gebruik t.b.v. 
dagrecreatie, evenementen, feesten en partijen wordt voortgezet zoals in de eerder 
afgegeven vergunning en de mogelijkheden binnen de APV. De ingediende 
inspraakreactie en bedenking van de gemeenteraad op het voorontwerp-
bestemmingsplan zijn tevens in deze versie van het bestemmingsplan verwerkt.  

 
Bestemmingsplan inzien 
Het ontwerpbestemmingsplan met IMRO code: NL.IMRO.0339.BP2022Buursteeg2-
on01 kan worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u het 
plan wilt inzien op het gemeentehuis kunt u hiervoor een afspraak maken met 
mevrouw L. Sipman. 

 
Tot en met 13 januari 2023 kan eenieder zijn of haar zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het 
indienen van een schriftelijke of mondelinge reactie aan de gemeenteraad van 
Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Een mondelinge zienswijze kan 
worden ingediend door binnen de genoemde termijn (met uitzondering van 27 t/m 31 
december) een afspraak te maken met mevrouw L. Sipman.  
 
Voor vragen of meer informatie: mevr. L. Sipman via 0318 – 57 81 50/ 
ruimtelijkeplannen@renswoude.nl) 
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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) 

 
Winterconcert met de Hillside Band  
Op 17 december a.s. geeft de Hillside Band een winterconcert in Scherpenzeel. Het 
concert is een muzikaal hart onder de riem voor Oekraïense vluchtelingen in 
Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude en iedereen die met hen meeleeft.  
De Hillside Band bestaat uit muzikanten uit de Utrechtse Heuvelrug en speelt een 
gevarieerd repertoire: van jazz tot country, van klezmer tot blues.  
 
Locatie: De Breehoek, Markstraat 59, Scherpenzeel 
Tijd: 17 december, 16:00-18:00 uur (zaal open vanaf 15:30 uur) 
De toegang is gratis 
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     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude 
06-42748438  www.burgtmetaal.nl 

 

 

 

 

  

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041

SCHOONMAAKBEURT NESTKASTJES

Wist u dat er in Renswoude en omgeving 
bijna 100 nestkastjes hangen, bedoeld voor 
kool- en pimpelmezen? Deze nestkastjes 
zijn begin 2020 opgehangen om een 
bijdrage te leveren aan de bestrijding van 
de eikenprocessierups. De afgelopen jaren 
heeft die eikenprocessierups aanzienlijk 
minder overlast gegeven dan in 2019. Dat 
is niet alleen de verdienste van de mezen, 
maar diezelfde mezen hebben zeker hun 
bijdrage geleverd. 

Dat het goed gaat met de populatie 
van mezen kunnen we zien tijdens de 
schoonmaakbeurt van de nestkastjes. 
Ondergetekenden hebben die jaarlijkse 
schoonmaakbeurt de afgelopen weken weer 
gedaan. Wij hebben geconstateerd dat er in 
86% van de nestkastjes een volledig nest 
is aangetroffen; het overgrote deel waren 
nesten van kool- en pimpelmezen. In enkele 

kastjes hebben we nesten van mussen 
aangetroffen en twee kasten waren gekaapt 
door spechten. Om te bevorderen dat de 
nestkastjes door mezen bewoond worden, 
hebben we de nestkastjes voorzien van een 
metalen invliegplaatje. Vaak is dat afdoende. 
Maar we hebben ook geconstateerd dat 
sommige spechten heel graag in een 
gemeentelijk nestkastje willen wonen: op de 
Hopeseweg hangt een kastje dat voorzien is 
van een invliegplaatje, maar daaronder heeft 
een specht een nieuwe ingang voor zichzelf 
gemaakt.  De natuur laat zich niet sturen. 

Wij hebben de klus van het schoonmaken 
van de nestkastjes weer met veel plezier 
gedaan en we wensen de mezen komend 
voorjaar weer veel succes met het bouwen 
van een nest in een schoon nestkastje.

Helmert van Voorthuizen
Rob van de Bor
Kees Eskes

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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WIST JE DAT...

Plezier in samen muziek maken voor jong én oud! 
www.onsgenoegen.org

Ons Genoegen is een gezellige vereniging waar iedere week 
met veel plezier muziek wordt gemaakt. Van klassieke 

werken tot lichte musical-, pop- en filmmuziek, het 
staat allemaal op het programma. Naast kleinere 
concerten worden er geregeld grootschaligere 
shows gegeven, zoals met musicalsterren Linda 
Wagenmakers en Tony Neef (2005) en artiesten 
als Do (2012), Charley Luske (2017) en Erica Yong 
(2019). 

Wil jij ook gezellig meespelen? Loop op een 
woensdagavond tussen 19.30 en 21.45 uur 

eens binnen tijdens een repetitie in ‘t Podium 
aan de Nijborg 2 of kijk op www.onsgenoegen.org  

voor meer informatie.

het orkest van Ons Genoegen
uit 38 muzikanten bestaat?

OPBRENGST DIABETES FONDS COLLECTE 
 
Van 31 oktober t/m 5 november gingen 
23 collectanten op pad voor de collecte 
van het Diabetes Fonds. De giften via de 
collectebussen, de donaties d.m.v. de QR-
code  en de online collectebussen brachten 
samen het mooie bedrag  van € 1.400,00 op.
Mede door de opbrengst van de collecte 
kan het Diabetes Fonds belangrijk, 
wetenschappelijk onderzoek financieren.  
Onderzoek waarmee al veel vooruitgang is 
geboekt op weg naar genezing van diabetes 
en het beter behandelen en voorkomen van 
complicaties. Het Diabetesfonds wil alle 
collectanten en gevers hartelijk bedanken 
voor hun tijd en gift. Meer informatie op www.
diabetesfonds.nl

OLIEBOLLENACTIE 2022 STICHTING ADULLAM

Evenals voorgaande jaren hoopt Adullam 
Comité Ede, in samenwerking met de comités 
uit de regio, rond de jaarwisseling weer een 
oliebollenactie te organiseren. De opbrengst 
van deze verkoopactie komt ten goede van 
de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg.

Bestellen kan op de volgende manieren:
1.  Via www.adullamcomiteede.nl (online 

bestellen), bij voorkeur betalen via de site.
2.  Via bestellingen@adullamcomiteede.nl 
Vermeld in de mail uw naam, adres, 
telefoonnummer, de aantallen én het 
afhaaladres. Als u binnen enkele dagen geen 
bevestigingsmail terugkrijgt, dan is uw mail 
niet aangekomen!
3.  Telefonisch via 06 – 42705969 (tussen 

18.00 en 20.00 uur).

Prijzen:
- Zak met 10 oliebollen: € 7,50
- Doos met 10 appelbeignets: € 10,00

Uw bestelling moet op uiterlijk 24 december 
2022 bij ons binnen zijn. Bestellingen die 
na deze datum gedaan worden, kunnen 
mogelijk niet meer verwerkt worden of niet 
op de gewenste plaats opgehaald worden. 
U kunt uw bestelling op D.V. zaterdag 31 
december 2022 op het door u gekozen 
adres afhalen.

ADULLAM GEHANDICAPTENZORG
Stichting Adullam Gehandicaptenzorg richt 
zich op zorg en begeleiding van mensen 
met een verstandelijke beperking. Binnen de 
diverse voorzieningen wordt zorg geboden 
die past bij de sfeer en kerkelijke identiteit 
die de bewoners en bezoekers vanuit hun 
eigen omgeving gewend zijn. Een deel van 
de zorg moet uit eigen middelen betaald 
worden. Naast giften en collecten worden 
deze middelen verkregen uit financiële acties, 
zoals verkoopmarkten, kaartenverkoop 
en inzameling van oud papier. Ook onze 
oliebollenactie is voor dit doel bestemd. 

AEROBIC/STEPS BIJ SV RENSWOUW 

Een heerlijke combinatie: muziek en 
bewegen. Vind jij dat ook? Kom dan 
op woensdagavond naar De Hokhorst. 
Van 19.15 – 20.15 uur kan je daar lekker 
bewegen op muziek. De ene week aerobics 
en de andere week Steps, dus ook nog 
eens afwisselend. Zo werken we aan onze 
conditie, maar ook aan balans, sterkere 
spieren etc. De avond staat onder leiding van 
Miranda van Hardeveld. Daarnaast vinden 
we ook gezelligheid belangrijk, 1x per maand 
sluiten we de les af in het sportcafe. Lijkt 
het je leuk om het eens te proberen, kom 
dan geheel vrijblijvend naar De Hokhorst 
of neem contact op met Miranda, tel.nr 06 
2099 0379.



de  heraut

1514

de  heraut

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE 
LIGHT FOR THE CHILDREN

In de week van 11 december a.s. is er weer 
de jaarlijkse collecte voor St. Light for the 
Children. In de afgelopen twee jaar hebben 
we vanwege corona alleen een folder bij u 
door de deur gedaan. Dit jaar komen onze 
collectanten weer bij u langs. 

De stichting heeft in Namibië twee veldwerkers, 
Gijsbertha Schouten uit Renswoude en haar 
man Jac-Louis van Rooyen. Vanuit liefde voor 
hun medemens willen zij graag Gods liefde 
doorgeven aan kinderen en volwassenen in 
moeilijke omstandigheden. Zij wonen sinds 
2016 in Gobabis, in het zgn. Lighthouse. Hier 
vangen zij kinderen op die in de sloppenwijk 
aan hun lot zijn overgelaten. Ze leggen veel 
bezoeken af bij gezinnen in de sloppenwijk, 
waarbij hun grootste zorg het welzijn van de 
kinderen is. Daarnaast maakt Gijsbertha deel 
uit van het managementteam van de school. 
Dit is een préschool waar 270 kinderen uit 
de sloppenwijk voorbereid worden op het 
reguliere onderwijs. Tussen de middag 
krijgen de kinderen een warme maaltijd; voor 
velen de enige die ze die dag krijgen. 
Mogen wij weer op uw steun rekenen? Mede 
door uw hulp kan het werk in Gobabis zijn 
voortgang hebben!

Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Voor meer info zie www.lightforthechildren.nl

BINGOAVOND 16 DECEMBER 

16 december om 20 uur is er weer de 
jaarlijkse bingoavond van de vogelvereniging 
‘Kunst in Vliegwerk’ te Renswoude. Locatie: 
“Rehoboth” Taets van Amerongenweg 66, 
Renswoude. Allen van harte uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn.

LAATSTE VOORBEREIDINGEN VOOR 
CONCERTCONCOURS ONS GENOEGEN

Met een try-out concert heeft Ons Genoegen 
uit Renswoude de voorbereidingen voor 
het concertconcours afgesloten. Het 
orkest speelt tijdens dit concours voor een 
professionele jury in de Hanzehof in Zutphen.
“Het is een heel bijzondere én veelbelovende 
avond, want er treden twee orkesten 
op”, vertelde voorzitter Pauline Dirven 
voorafgaand aan het concert.  “Beide 
orkesten doen op 26 november mee 
aan een concertconcours in Zutphen. In 
Theater Hanzehof spelen de orkesten voor 
een professionele jury van de Koninklijke 
Nederlandse Muziek Organisatie, de KNMO. 
Na maanden intensief repeteren laten zij 
vanavond het resultaat vast horen én kunnen 
zij nog één laatste keer repeteren met echt 
publiek in de zaal.”

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

Dirigent Chris Kok was erg tevreden over het 
optreden. “Het was een prachtig optreden 
en Renswoude heeft kunnen horen wat we 
kunnen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we 
tijdens het concours een prachtig resultaat 
gaan neerzeten.”

Ons Genoegen geeft op 15 april 2024 weer 
een concert in 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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tijdens openingsuren te komen. Dat is op 
dinsdag en vrijdag tussen 14 en 17 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.

TENTOONSTELLINGEN IN DE BIBLIOTHEEK TOT EIND 
DECEMBER
Op dit moment hangen er aquarellen van 
Marjan Jansen- van Meijeren aan de wanden 
van de bibliotheek van Renswoude. Zij 
heeft in het verleden eerder geëxposeerd. 

Mensen die op de kunstroute eerder dit jaar 
bij haar langs zijn geweest, zullen misschien 
werken herkennen. Marjan maakt al jaren 
aquarellen. Ze geeft momenteel ook les in 
Lunteren.Haar werk is divers van onderwerp. 
Uiteindelijk bepalen de sfeer en de kleur 
een aquarel. Eigenlijk is het onderwerp van 
ondergeschikt belang.
En... in de bibliotheek kunt u tot eind 
december het haakwerk van  Alie van den 
Brandhof, wonende te Renswoude, in de 
vitrines vinden. Haken is voor Alie een leuke, 
ontspannende en creatieve hobby en dat 
straalt dan ook helemaal van het werk af dat 
u van haar in de vitrines kunt zien.
Zeker de moeite waard om de bibliotheek 
eens even binnen te lopen en van haar 
creaties, zoals het Scandinavische meisje en 
de beer op de schommel te genieten. 

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.
 
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. 

WOENSDAGOCHTEND 14 DECEMBER 10.00 U. 
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  
dinsdag 27 december in de kerstvakantie 
is er weer een rondleiding. Kinderen ook 
welkom. Bij belangstelling  aanmelden en 
u kunt mee doen na bevestiging dat er 
plaats voor u is. De kosten zijn ¤9,- p.p. Het 
duurt ongeveer 5 kwartier. Mailt u hiervoor 
evandenbrink@bibliotheekzout.nl of kom 
langs in de bibliotheek. Vol is vol.

VOORLEZEN
Elke woensdagmiddag voorlezen aan de 
jongste kinderen. Het begint om 15.00 u dus 
wees op tijd. Voor de ouders of oppassers is 
er een lekker kopje koffie of thee. Na afloop 
mag je nog even lekker kleuren.

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 
10.00-11.30 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 

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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KLEURPLAAT

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

GRATIS
interieur
advies

KLEURPLAAT



de  heraut

2120

de  heraut

NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

KERSTDINER
Wij nodigen u van harte uit voor een 
heerlijk driegangen kerstdiner op maandag 
12 december in restaurant De Hof te  
Renswoude. Inloop is vanaf 17.00 uur, het 
diner start om 17.30 uur. De kosten bedragen 
€20,- per persoon, inclusief twee drankjes. 

Geef u op vóór 6 december via ons 
e-mailadres info@swo-sr.nl of vul het 
aanmeldformulier op onze website  
(www.swo-sr.nl) in. Wilt u eventuele 
dieetwensen bij uw aanmelding doorgeven? 

LEZING WEIHNACHTSORATORIUM 
Op woensdag 14 december organiseert de 
Cultuurkring van de SWO een lezing  over 
het Weihnachtsoratorium van Johann 
Sebastian Bach. 

De voordracht wordt verzorgd door de 
heer  Pieter Bakker, muziekhistoricus, uit 
Dordrecht.  De middag begint om 14.00 
uur en vindt plaats in De Hokhorst te 
Renswoude. De kosten bedragen € 10,-  per 
persoon. Graag van tevoren aanmelden 
bij  Nelly Spanjersberg, coördinator van de 
Cultuurkring, tel. 06 20 00 17 77.

  
  
 

SWO AGENDA
Woensdag 30 nov 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 19.00-21.00 uur: Bingoavond (Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 1 dec 10.00-11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
 13.30-15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer (De Achthoek)
 14.00-16.00 uur: Samen creatief (De Achthoek)
 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 2 dec 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
 14.00-16.00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Maandag 5 dec 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 6 dec 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 7 dec 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 14.00-16.00 uur: Sjoelen (De Achthoek)
 19.00-20.30 uur: Creatieve workshop (Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 8 dec 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 9 dec 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 12 dec 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)
 17:00-21:00 uur: Kerstdiner (De Hof, Renswoude)
Dinsdag 13 dec 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 14 dec 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 14.00-16.00 uur: Cultuurkring: Weihnachtsoratorium (De Hokhorst)
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GELOOF HET OF NIET!

Het hele Sinterklaasfeest is één groot toneelstuk waaraan grote mensen en zelfs de 
nieuwslezers van het journaal meedoen. Zo vertelden onze ouders het aan ons, en wij weer 
aan ónze kinderen. Toen onze jongste dochter ingewijd was in de waarheid over Sinterklaas, 
trok ze het lootje met ‘pappa’. Niemand hoefde haar te helpen met een surprise en haar 
allereerste gedicht begon zó: ‘Lieve papise, hier is je surprise, lieve papootje, hier is je 
cadeautje…’ We kwamen niet meer bij!

In mijn schoonfamilie met steeds meer neefjes en nichtjes ontstond het idee een heuse 
Sinterklaas te laten komen. Vrijwel direct wezen alle vingers van zijn broers en zussen naar 
mijn man. Op de grote dag werd hij, gehuld in een prachtig kostuum, verwelkomd in de 
propvolle woonkamer van zijn ouders. Met een plechtige stem bleef hij in zijn rol, totdat hij 
zijn benen over elkaar sloeg en een van zijn zwagers grinnikend opmerkte “Sint is zeker zijn 
goede sokken vergeten!” Verhip, verschrikt ontdekte hij zijn knalblauwe exemplaren! Hij 
herpakte zich snel en vervolgde zijn gesprekje met onze driejarige zoon die er totaal geen 
erg in had dat hij bij pappa op schoot zat. Onze oudste dochter trapte daar een paar jaar 
later niet in: “Pap, ik zag gelijk dat jij het was …… aan je neus!” Toen Piet zijn pruik ook nog 
verloor en haar oom Frans tevoorschijn kwam, was het mysterie voor haar ontrafeld.

Dat hij 12 november als dé Sint van Renswoude op het kasteel officieel welkom geheten 
wordt door de burgemeester, de kinderburgemeester en de baron, is voor hem een 
onverwachts hoogtepunt. Natuurlijk komen een paar van onze kinderen en kleinkinderen 
‘toevallig’ langs, zodat hij opeens een paar bekende koppies ontdekt. “Hallo, kids! Fijn 
dat jullie er ook zijn!” zegt Sint, terwijl hij hen een hand geeft. Onmiddellijk keren twee 
kleinzoons zich allebei naar mij om met een stomverbaasd “Oma, dat is gewoon ópa!” “Sst,” 
fluister ik, “klopt, maar dat mogen de andere kinderen niet weten!” Vanaf dat moment 
houdt de kleinste zijn blik wat argwanend gericht op die nieuwe versie van opa en begint 
zijn geloof in dat hele Goedheiligmangedoe te wankelen. Verbouwereerd blijft hij om opa 
heen draaien. Thuis wordt hem op het hart gedrukt dit niet in de klas te vertellen, behalve in 
een onderonsje met zijn meester. “Weet de meester dan wel het geheim van Sinterklaas?” 
vraagt hij, toch nog een beetje twijfelachtig. 

Onze wat oudere buurkinderen hebben hem juist niet herkend en horen pas later van hun 
vader wie er incognito naast hen woont. Prompt gaat de bel. Ons buurjongetje van acht 
vraagt met ondeugende pretogen “Is de Sint thuis?” 

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 28 november t/m 04 december 2022. Week 48. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrek-
end.

 4.38

 2.19
_

_
 6.58

 3.29

Chocomel
2 pakken à 1000 ml

combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

Lay’s classic, 
light of Iconic  local 

fl avours
2 zakken à 150-200 gram

combineren mogelijk

 3.34

 3.76  2.49
2 STUKS

 1.28

 1.46  0.89

 Alle Beter Leven 
schnitzels 

v arkensschnitzel  gepaneerd/
ongepaneerd, Wienerschnitzel, 

kipschnitzel of  kalkoenschnitzel 
 per 100 gram 

  Zuivelhoeve 
roomyoghurt of 

Boer’n yoghurt of vla 
beker 450 gram of emmer 850 gram

30% KORTING*

1.84

1.28
_

_
3.45

2.41

 1.36

 0.68
_

_
 3.76

 1.88

Unox Cup a Soup, 
Good Noodles 
of Good Pasta

combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo

1+1 GRATIS1

 5.58  2.79

16.60

8.30
_

_
24.40

12.20

Trots van Coop 
Noord-Hollandsche 

48+ kaas
jong, jong belegen, (extra) 
belegen, oud of overjarig

2 stukken à 500 gram
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

Molenbrood volkoren brood
2 hele broden
combineren mogelijk

 4.10

 6.18  2.99
2 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS 
OP VRIJDAGAVOND 16 DECEMBER 
IN DE KOEPELKERK

Op DV vrijdagavond 16 december 2022 om 
19.30 uur wordt in de NH Koepelkerk van 
Renswoude een Festival of Lessons and 
Carols gevierd.

“A Festival of nine Lessons and Carols” is 
een korte viering met 9 lezingen afgewisseld 
door Carols en koormuziek. In deze dienst 
wordt de heilsboodschap vanaf Genesis t/m 
de geboorte van Jezus verteld en bezongen. 
Het koor Con Amore uit Renswoude en een 
deel van de Cantorij uit Arnhem Noord zal 
samen met u veel bekende Carols zingen, 
zowel in het Engels als in het Nederlands. 
Ook wordt er mooie koormuziek en 
arrangementen van David Willcocks en John 
Rutter ten gehore gebracht. Het belooft een 
dienst met veel mooie muziek te worden.

Het Festival of Lessons and Carols ontstond 
ruim honderd jaar geleden in Engeland, net 
na de eerste wereldoorlog. Het beroemde 
King’s College Choir houdt jaarlijks op 
kerstavond deze korte dienst met lezingen 
en carols. Ook in Nederland worden deze 
vieringen steeds vaker gehouden.

Na deze dienst is er traditiegetrouw een 
drankje en wat lekkers in gebouw Rehoboth, 
waar u allemaal welkom bent.

Noteer de datum vast in uw agenda!

OUD RENSWOUDE KEEK TERUG OP OPEN 
MONUMENTENDAG EN 25 JARIG BESTAAN

Het was gezellig druk in de grote zaal 
van gebouw "Rehoboth" toen daar de 
najaarsvergadering gehouden. Voorzitter 
Dikkie van den Brandhof verwelkomde de 
aanwezigen en ging in op het programma. 
Ze wees allereerst op de geslaagde 
fietstocht en het bedrijfsbezoek aan De 
Nijborg Staal en de rondleiding door Dirk 
en Sonja Verbeek. Ook stond ze stil bij de 
huidige accommodatie, de Oudheidkamer 
aan de Dorpsstraat en zei: "Ja, we zoeken 
eigenlijk nog een berging. We hebben de 
nodige spullen gekregen en willen bezoekers 
graag meer laten zien. We zouden graag een 
bijgebouwtje plaatsen. Via overleg heeft de 
gemeente besloten om een bijgebouwtje te 
plaatsen terwijl wij de inrichting voor onze 
rekening nemen. Na nog gewezen te hebben 
op de benoeming van Marieke Teunissen tot 
burgemeester van Scherpenzeel was het tijd 
voor de PowerPoint presentatie van Open 
Monumentendag. Dikkie : "Duurzaam duurt 
het langst" stond daarin centraal. Wij hebben 
een aantal monumenten en die willen we 
bewaren voor later, laten bewonderen". En 
even later verschenen op het grote scherm 

het gemeentehuis aan de Dorpsstraat, waar 
nu hard gewerkt wordt aan de realisering 
van de restauratie en de nieuwbouw. En dus 
foto's van vroeger en nu, maar ook van het 
Fort aan de Buursteeg en de wijzigingen die 
daar doorgevoerd waren. De schaapskooi 
op Groot Wolfswinkel en het fraaie 
dorpsboederijtje Dorpsstraat 40 mochten 
natuurlijk niet ontbreken. Evenmin het fraaie 
Huize Nooitgedacht en de Kasteelboerderij 
die te koop is.  

Aansluitend was het tijd geworden voor 
een fraaie overzichtsreportage van Open 
Monumentendag en de verschillende 
activiteiten die op die dag te bezichtigen 
waren zoals de show van oldtimers op het 
Kerkplein, de enorme verzameling van 
oud bromfietsen van Roelof van Burken, 
de rondleiding in het kasteel, de oude 
ambachten en streekproducten op het 
voorplein van het kasteel en de rondleiding 
door de kerk. De aanwezigen reageerden 
spontaan en de handen gingen op elkaar.

Even later ging men terug in de tijd, terug 
naar 1994, toen Oud Renswoude 25 jaar 
bestond en dat werd toen gevierd op De 
Kleine Melm, bij oud- voorzitter Egbert 
Wolfswinkel en ja, diverse aanwezigen 
zagen mogelijk zichzelf of andere bekenden 
ineens voorbij komen, haalden soms weer 
herinneringen op. Belangstellenden konden 
een week lang terecht op boerderij aan de 
Barneveldsestraat, waar een tentoonstelling 

over Renswoude ingericht was, een 
demonstratie mutsen maken gegeven werd 
en de vertrekken in de boerderij opengesteld 
waren voor publiek.
Na de pauze was het tijd voor een kort 
optreden, dit keer van Jan Stutvoet en Gerda 
Vermeulen, die op een komische manier 
de verschillen van gewoontes van toen en 
nu voor het voetlicht brachten. Dit ging 
vergezeld van een paar leuke anekdotes.

Als afsluiter van de avond was het volkszanger 
Dick Lam die op zijn gitaar speelde, en zo een 
rondje door Renswoude ten gehore bracht, 
waarvan op de achtergrond historische 
foto’s uit Renswoude te zien waren.
Alle gesproken teksten waren door de 
zanger zelf geschreven.

In het vervolgstuk bracht hij een ode aan 
oorlogsslachtoffers die in WO II gevallen zijn 
in Renswoude.
Zo kwam o.a. de gehele crew van een 
gecrashte Engelse Halifax bommenwerper 
bij boerderij “de Wetering” om het leven.
Ook de slachtoffers die gevallen zijn bij de 
Rowe brug aan de Barneveldsestraat en 
gefuseerde personen op de Groeperkade, 
waar nu een wit kruis nog herinnert aan 
wat daar gebeurt is, werden herdacht in het 
laatst gezongen lied.

Zo kreeg deze avond na een heel gevarieerd 
programma een indrukwekkend einde.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

Nog 1 keer naar de winkel van Henny van Voorst: 
3 december van 11.00-15.00. Uitverkoop. Let op: 
alleen contante betaling mogelijk. Geen pinbetaling.

Lange wachtlijst voor kinderopvang??
Ervaren, enthousiaste gastouder heeft één of twee 
(afhankelijk van leeftijd) plekje(s) vrij op de maandag 
voor baby of peuter. Interesse? Neem vrijblijvend 
contact met mij op voor een eerste kennismaking.
Heidi Ravensberg 06-28668163

Van het voetbalboek Renswoude, heb ik ook nog veel 
fotoplaatjes  over.  
Geef mij maar door wat u nog nodig hebt. 
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5 Renswoude
Tel.  0318-618244

Gezocht: hulp in de huishouding bij 
gezin. 1x per 2 weken, ca 3 uur. Dagdeel 
in overleg.  Voor meer info: 06-11198122

Bza, hhhulp voor 1 x per week.
Werk netjes & goed; kantjes/randjes!!
Voor info app of bel mij 0647143678.

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude
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