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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 
nvt Vrije periode 

Evenementen 
24-12 t/m 24-12 Volkskerstzang 

Kijk voor meer informatie op 
www.renswoude.nl/ek 
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Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWS

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 19 december t/m 26 december 2022. Week 51. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Trots van 
Coop Blonde 
d’Aquitaine
biefstuk
 per 100 gram 

 Trots van
Coop Blonde 
d'Aquitaine 
kogelbiefstuk 
 per 100 gram  2.99  1.79

 2.45  1.47

40% KORTING

 Trots van Coop Noord-Hollandsche 
kaas of Authentieke hamsoorten
2 stuks, combineren mogelijk

 5.00

 3.75
_

_
 24.40

 18.30

2e HALVE PRIJS*

Culinaire 
beenham naturel of 

honing/mosterd
per 100 gram 

 1.17

 0.81
_

_
 1.21

 0.85

30% KORTING*

3.49 4.38

 4.98

Coop 
verse sappen
 of smoothies

 2 fl essen à 500 ml 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

 Trots van
Coop Blonde 
d'Aquitaine 
kogelbiefstuk 
 per 100 gram 

 Alle Remia
 2 stuks  

 combineren mogelijk 

 2.42

 1.21
_

_
7.04

 3.52

1+1 GRATIS*

1

 Coca-Cola of Fanta
2 fl essen à 1000 ml

combineren mogelijk

2.99 3.70

 4.18

2 STUKS

Alle Unox 
soep in zak
2 zakken à 570 ml

combineren mogelijk

4.99 5.38

 9.00

2 STUKS

4.99 5.38

 6.18

Molenbrood 
vloerbroden

2 hele broden
combineren mogelijk

2 STUKS

4 538

2 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar. Team Coop van Beek
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Speciale openingstijden tussen Kerst en Oud & Nieuw 
Vanwege de komende feestdagen en de 
verhuizing weer terug naar ons  
gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 zijn er 
voor het gemeentehuis aangepaste 
openingstijden. Wij zijn van dinsdag 27 
december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 
bereikbaar van 9:00 tot 12:00 uur via het 
algemene nummer 0318-578 150  
 
Op vrijdag 30 december 2022 zijn het 
gemeentehuis en de werf gesloten. 
 
Afdeling Burgerzaken 
De afdeling Burgerzaken is ook op vrijdag 6 en maandag 9 januari gesloten en werkt 
verder zoals gebruikelijk op afspraak. Afspraken kunt u eenvoudig via de 
afsprakenmodule op www.renswoude.nl maken. Voor het doen van aangifte van 
overlijden en geboorte kunt u ons tijdens de aangepaste openingstijden op 
bovenstaand nummer bereiken. Een begrafenis meldt u via 06-51 14 81 02. Voor een 
snelle afhandeling kunt u uw aangifte van overlijden en de verklaring van overlijden 
mailen aan burgerzaken@renswoude.nl 
 
Dorpsteam Renswoude 
Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij alleen bereikbaar via het contactformulier op de 
website of dorpsteam@renswoude.nl 
 

• Bij een vermoeden van huiselijk geweld/ kinder- en oudermishandeling kunt u op 
elk tijdstip bellen met Veilig Thuis: 0800-2000 

• Bij acute psychiatrische problematiek (jeugd en volwassenen) kunt u contact 
opnemen met de huisarts of de huisartsenpost via 0318-200800 

• Bij levensbedreigende situaties belt u 112 
 

Spoedgevallen voor het Woningbedrijf en de omgeving (riolering, wegen etc.) 
Tijdens de sluiting kunt u alleen bij spoed bellen naar 06 51 14 81 02. Geef uw naam, 
telefoonnummer en betreffende probleem door en u wordt zo snel mogelijk 
teruggebeld. 
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Afscheidswoord van onze kinderburgemeester 
Eén jaar als kinderburgemeester. Het afgelopen jaar ben ik de 
kinderburgemeester van Renswoude geweest. Ik vond het heel 
erg leuk om te doen, dit is mijn verhaal: 
 
Aan het begin van het jaar ben ik naar Madurodam geweest 
met Robert Pelt voor de Landelijke Dag van 
Kinderburgemeesters. Ik heb daar veel andere 
kinderburgemeesters ontmoet. Ik heb workshops gevolgd over 
meerdere onderwerpen zoals bijvoorbeeld gehandicapten en 
wat we voor het milieu konden doen in ons dorp.  
 
Toen ik kinderburgemeester was had ik elke maand een 
afspraak met burgemeester Doornenbal. Dan praatten we bij en verzonnen we 
oplossingen voor problemen. Zo hebben we samen Jack en Dempsy, twee jongens uit 
Renswoude uitgenodigd om langs te komen om te praten over hun idee voor een 
skatebaan in Renswoude. Als het goed is gaat die er ook komen. Ik heb ook nog mee 
gedaan aan de Nationale Boomfeestdag. Na het planten van de bomen had ik een klein 
probleempje... ik verloor de penning van mijn ambtsketen! Gelukkig is die daarna weer 
gevonden met een metaaldetector. De penning bleek mee geplant.     
    
In maart heb ik ook nog de verkiezingen meegemaakt. Daarbij mocht ik samen met 
burgemeester Doornenbal een filmpje maken over vragen van kinderen uit mijn klas 
over de verkiezingen. En na een beetje uitstel heb ik ook nog de nieuwe 
brandweerkazerne geopend, ook weer samen met de burgemeester. Het allerleukste 
om te doen vond ik de Sinterklaasintocht. Waarbij ik voor een 
dag het maatje van Sinterklaas mocht zijn. Dit was mijn 
jaaroverzicht. Ik heb nog veel meer gedaan maar dat past 
hier allemaal niet meer op. Hopelijk gaat de nieuwe 
kinderburgemeester het in 2023 net zo leuk hebben als ik!  
 
Groetjes, kinderburgemeester Jelte Bouman 
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Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet 
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen 
om van onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 

• Rijswijk, S.F.Z. 01-12-2022 

Tegen dit voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum schriftelijk uw 
zienswijze kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken, 
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 

 
 
Besluitenlijst gemeenteraad 6 december 2022 

Agendapunt Voorstel Besluit 

2 Vaststelling agenda Agenda vastgesteld met toevoeging van twee 
moties vreemd aan de orde (agendapunten 13a 
en 13b). 

4 Vaststelling verslagen en 
besluitenlijsten van de openbare 
vergaderingen op 10 en 15 
november 2022 

Verslag 10 november met tekstuele wijzigingen 
vastgesteld. Verslag 15 november en 
besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Afdoening conform voorstel. 

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de Najaarsrapportage 2022 
gemeente Renswoude 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de Verordening op de heffing en 
invordering van toeristenbelasting 
2023 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de Verordening op de heffing en 
invordering van leges 2023 en de 
bijbehorende tarieventabel 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

9 Raadsvoorstel inzake de 
begrotingswijziging 2022-1 van de 
GGD regio Utrecht 

Met algemene stemmen conform voorstel 
besloten geen zienswijze in te dienen. 

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de Verordening op de heffing en 
invordering van rioolrecht 2023 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 
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Wij wensen u 
gezellige kerstdagen

 en een stralend 
2023

 
 Bouwbedrijf Renswoude  

Wenst u fijne feestdagen 
en een bouwlustig 2022! 

 

Wenst u fijne feestdagen 
en een bouwlustig 2023!
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Barneveldsestraat 29 • 3927 CA Renswoude 
Tel. 0318 572 700  • www.autobedrijfvanasselt.nl

Wenst u fijne F�stdagen!

Fijne feestdagen
en een

kampeervol 2023!

www.vanvoorthuizen.nl
De Hooge Hoek 1 Renswoude  •  0318 571 364
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11 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de Verordening Onroerende Zaak 
Belasting 2023 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de afvalstoffenheffing en het 
reinigingsrecht 2023 

Met algemene stemmen conform voorstel 
vastgesteld. 

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van 
de Verordening op de heffing en 
invordering van begraafrechten 
2023 

Amendement A10-2022 inzake verhoging tarief 
verlenging grafrecht, ingediend door de VVD, bij 
meerderheid van stemmen (4 stemmen voor 
(VVD en CU) en 6 stemmen tegen (Dorpsbelang 
Renswoude, SGP en CDA)) verworpen. 
Voorstel bij meerderheid van stemmen (8 
stemmen voor (SGP, Dorpsbelang Renswoude, 
CU en CDA) en 2 stemmen tegen (VVD)) 
aangenomen. 

13a Motie vreemd inzake het faciliteren 
van verduurzaming koopwoningen 

Motie M12-2022 inzake het faciliteren van 
verduurzaming van koopwoningen, ingediend 
door Dorpsbelang Renswoude en SGP, bij 
meerderheid van stemmen (8 stemmen voor 
(Dorpsbelang Renswoude, SGP, CU en CDA) en 
2 stemmen tegen (VVD)) aangenomen. 

13b Motie vreemd inzake mislukken 
miljoenenproject GGiD 

Motie M13-2022 inzake mislukken miljoenen-
project GGiD, ingediend door alle fracties, met 
algemene stemmen aangenomen. 

 
 
Nieuwjaarsmarkt Gemeente Renswoude  
Na een ‘coronapauze’ van twee jaar organiseert de gemeente weer een 
Nieuwjaarsmarkt in Sporthal de Hokhorst. Vanwege het grote enthousiasme bij de 
eerdere edities wordt grotendeels dezelfde opzet gehanteerd als bij de voorgaande 
Nieuwjaarsmarkten.  
 
Het evenement vindt plaats op maandag 9 januari 2023 van 19.30 tot 22.00 uur in 
Sporthal de Hokhorst. Tijdens de Nieuwjaarsmarkt bieden we elke organisatie de 
gelegenheid om zich te presenteren aan de inwoners van Renswoude en tegelijkertijd 
zijn of haar eigen nieuwjaarsbijeenkomst te houden. Als vanouds zorgt de gemeente 
voor een hapje en drankje; elke bezoeker krijgt twee gratis consumpties aangeboden, 
verdere consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar.  
 
Zet de Nieuwjaarsmarkt 2023 alvast in je agenda zodat wij je dan kunnen 
verwelkomen! 
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Wees je bewust van anderen 
De tijd vliegt voorbij en we sluiten 2022 binnenkort af tijdens de jaarwisseling. 
Traditiegetrouw wordt er dan volop vuurwerk afgestoken. Wij gunnen iedereen na twee 
coronajaren weer een heus feestje, maar we willen je even wijzen op diegenen die het 
vuurwerk als wat minder feestelijk ervaren. Denk aan onze vluchtelingen uit Oekraïne 
die het vuurwerk niet als een feest ervaren maar als een wrange en nare ervaring door 
de oorlog in hun land of aan anderen die 
getraumatiseerd zijn. 
 
Denk daarnaast aan de overlast voor 
dieren, het milieu, de gezondheid of 
veiligheid van anderen en de troep die het 
oplevert in onze straten. Dat bewustzijn 
willen we met dit bericht graag bij je 
vergroten. Dus maak er een waar feest van, 
maar wees je bewust van alle anderen die 
hier anders over denken in ons mooie dorp! 
  

 
Carbidschieten op Oudejaarsdag 2022? Dit zijn de voorwaarden 
In Renswoude mag er binnen de bebouwde kom géén carbid geschoten worden. In het 
buitengebied mag dit wél op de volgende voorwaarden: 
 

• het carbidschieten gebeurt op 31 december 2022 tussen 10.00 en 18.00 uur; 
• carbidschieten na zonsondergang mag alleen op een goed verlicht schietterrein; 
• de melkbussen waarmee wordt geschoten mogen niet worden afgesloten; 
• breng mens, dier en milieu niet in gevaar; 
• Zorg voor minimaal 100 meter afstand 

van gebouwen van anderen; 
• het schietveld is tenminste 75 meter, 

zonder openbare paden, openbaar 
water of (spoor)wegen; 

• als er niet op eigen terrein wordt 
geschoten, dient er een schriftelijke 
toestemming van de eigenaar van het 
terrein te zijn. 
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• Emminkhuizerlaan 4: bouwen/vergroten werktuigenstalling (ingediend 5 december 
2022); 

• Van Hamallaan 14: plaatsen dakkapel (ingediend 8 december 2022); 
• Barneveldsestraat 35 (perceel 3844): kappen eikenbomen (ingediend 12 december 

2022;  
• Utrechtseweg 40: renoveren kozijnen/gevelpaneel veranderen (ingediend 13 

december 2022); 
• Dorpsstraat 4: melding brandveilig gebruik (ingediend 13 december 20220. 
 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Oude Holleweg 38a: bouw agrarische schuur (verzonden 24 november 20220. 
• Barneveldsestraat 20:  plaatsen tijdelijk bijgebouw (verzonden 5 december 2022); 
• De Kweek 20: plaatsen zonnepanelen (verzonden 5 december 2022);  
• De Kweek 15: kapvergunning (verzonden 5 december 2022);  
• Barneveldsestraat 43: kapvergunning stervende boom (verzonden 8 december 

2022); 
• Utrechtseweg 15: monumentenonderhoud/restauratie/veranderen (verzonden 9 

december 2022);  
• Biesbosserweg 14: kapvergunning (verzonden 12 december 2022); 
• Ubbeschoterweg (nabij) 8d: dempen droge sloot (verzonden 13 december 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. 

 
Training in assertiviteit voor vrouwen 
Vind je ‘nee’ zeggen moeilijk? En hoe zeg je het zonder jezelf schuldig te voelen? Ben jij 
iemand die altijd voor een ander klaarstaat? Voel je goed aan wat een ander nodig 
heeft maar vind je het moeilijk je eigen gedachten, gevoelens en mening aan te geven? 
Voel je je om die reden regelmatig gefrustreerd of uitgeput? Dan is deze training wat 
voor jou! 
Tijdens een interactieve training gaan wij met elkaar aan de slag met onderwerpen als 
luisteren, zeggen wat je wél wilt en wat niet, omgaan met gevoelens, kritiek 
geven/ontvangen en waardering geven/ontvangen. Je krijgt een werkboek mee met 
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Aangevraagde vergunningen/meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Standplaatsvergunning – verkoop kerststollen ten bate van de minder bedeelden 

d.d. vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2022, Dorpsplein (ontvangen 29 oktober 
2022);  

• Melding evenement – Streetwise (educatief verkeersprogramma) d.d. 11 april 2023 
+ wegafsluiting Ruiterpad tot Dicke Rijstlaantje (ontvangen 28 november 2022). 

 
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Standplaatsvergunning – verkoop kerststollen ten bate van de minder bedeelden 

d.d. vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2022, Dorpsplein (verzonden 13 december 
2022);  

• Melding evenement – Kerst Drive Thru d.d. 22 december 2022, De Nijborg 17 
(verzonden 16 december 2022); 

• Melding evenement – buurtbarbeque Reigerweide d.d. 29 december 2022, 
Reigerweide (verzonden 19 december 2022); 

• Melding evenement – Streetwise (educatief verkeersprogramma) + wegafsluiting 
Ruiterpad tot Dicke Rijstlaantje d.d. 11 april 2023, Eikenlaan (verzonden 20 
december 2022). 
 

Voor meer informatie: mw. I. Nunumete via 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl 
 

Verleende vergunning APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is 
verleend: 

• Verkoopvergunning consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen op 29, 30 en 
31 december 2022, aangevraagd door de heer P. van de Vendel, Dorpsstraat 33a 
(verzonden op 8 december 2022). 

 
Voor meer informatie: mw. C.J.M. van den Heuvel via 0318 – 578 161 of 
c.van.den.heuvel@renswoude.nl 

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen  
• Ubbeschoterweg 6: aanleg paardenbak (ingediend 29 november 2022); 
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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. 

 
Training in assertiviteit voor vrouwen 
Vind je ‘nee’ zeggen moeilijk? En hoe zeg je het zonder jezelf schuldig te voelen? Ben jij 
iemand die altijd voor een ander klaarstaat? Voel je goed aan wat een ander nodig 
heeft maar vind je het moeilijk je eigen gedachten, gevoelens en mening aan te geven? 
Voel je je om die reden regelmatig gefrustreerd of uitgeput? Dan is deze training wat 
voor jou! 
Tijdens een interactieve training gaan wij met elkaar aan de slag met onderwerpen als 
luisteren, zeggen wat je wél wilt en wat niet, omgaan met gevoelens, kritiek 
geven/ontvangen en waardering geven/ontvangen. Je krijgt een werkboek mee met 
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informatie zodat je het thuis rustig kunt nalezen en oefeningen waarmee je thuis of 
tijdens je werk mee aan de slag kunt gaan. 
 
Voor wie:  Inwoners van Scherpenzeel en Renswoude 
Start:   Woensdag 11 januari 2023 van 9.00 uur tot 10.00 uur 
Duur:   7 bijeenkomsten, wekelijks 
Kosten:   €15,- 
Waar:   Eerstelijnscentrum Het Foort, Vijverlaan 4, Scherpenzeel 
 
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen via 
amw.scherpenzeel@santepartners.nl of 06-83 63 90 96 / 06-12 76 26 95. 

 
IkPas gaat op 1 januari 2023 weer van start   
Doe jij dit jaar mee met IkPas? De challenge om dertig 
dagen geen alcohol te nuttigen. Sta stil bij je 
alcoholgebruik en de positieve effecten van een tijdje 
stoppen of minderen. Wist je dat 62% van de 
deelnemers zich fysiek fitter voelt en 55% beter slaapt 
en geld bespaart?  
Je kunt je inschrijven via www.ikpas.nl. Een team aanmelden kan ook. Zo kun je 
bijvoorbeeld samen met je familie en vrienden deze uitdaging aangaan. Steun vinden 
bij elkaar, bij de IkPas-coach, maar ook nuttige weetjes en tips helpen jou die dertig 
dagen door. Ga jij de uitdaging aan? 

 

Sanne van den Brink wordt Kinderburgemeester 
2023 

In een van de laatste weken van het jaar zijn er 
gesprekken gevoerd met de vier kandidaten voor de 
functie van kinderburgemeester 2023. Wij feliciteren 
Sanne van den Brink met haar nieuwe rol! Sanne 
heeft lef, is zorgzaam, wil zich inzetten tegen 
discriminatie en graag het goede doen voor de 
kinderen in Renswoude. 
Tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2023 zal 
zij uit handen van kinderburgemeester 2022 Jelte 
Bouman haar ambtsketen ontvangen en gaat haar 
jaar officieel van start. 

Gemeentenieuws Gemeentenieuws
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T: 030 – 850 78 79 
E: mmk@ggdru.nl 
I: www.ggdleefomgeving.nl 
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE
 
BRUNCH OP TWEEDE KERSTDAG
Op tweede kerstdag, maandag 26 december, 
staat voor alleenstaanden vanaf 11:00 uur 
een lekkere kerstbrunch klaar bij Brasserie 
De Kraai! te Renswoude. Kosten: €17,50. 
U kunt zich aanmelden tot woensdag 21 
december via info@swo-sr.nl. Vol = vol.

CREATIEVE WORKSHOP STIPKUNST
Woensdag 11 januari is de workshop 
STIPKUNST. Het is een eeuwenoude 
kunstvorm onder andere van de Aboriginals, 
maar het is ook oer-Hollands: Staphorster 
kledingstoffen die met de hand worden gestipt. 
We zorgen dat er voorbeelden te zien zijn, plus 
diverse ondergronden. Natuurlijk gaat ieder 
een eigen variant maken. Wilt u meedoen? Geef 
u op in de bibliotheek of via e-mail: renswoude@
bibliotheekzout.nl. We starten om 19.00 uur. 
Eigen bijdrage is €6,- inclusief koffie of thee.

 SWO AGENDA
Woensdag 21 dec 09.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
Donderdag 22 dec 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 23 dec 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 26 dec 11.00-14.00 uur: Kerstbrunch (Brasserie De Kraai! Renswoude)
Dinsdag 27 dec 13.45-16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
Woensdag 28 dec 09.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
Maandag 2 jan  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 3 jan 13.45-16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
Woensdag 4 jan 09.00-09.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
Donderdag 5 jan 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 6 jan 14.00-16.00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Maandag 9 jan 09.15-11.30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 09.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
  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 10 jan 12.00-13.00 uur: Samen soepen 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 11 jan 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)
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Prettige Kerstdagen
en een

voorspoedig 2023

Erf- en sierbestrating    Zand- en grindhandel    Grondwerk en riolering

Shovel- en kraanverhuur    Transportwerkzaamheden    Vuil- en opslagcontainers

Groot Overeem 11
3927 GH Renswoude

Tel. 0318 - 57 33 53
info@ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl

Utrechtseweg 22  |  3927 AV Renswoude
Tel: 06 - 3622 3563  |  info@autobedrijfbooij.nl

www.autobedrijfbooij.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en een voorspoedig 2023!

De Hooge Hoek 3
3927 GG Renswoude
0318-57 19 16
info@timmerfabriekvermeer.nl

FIJNE KERSTDAGEN & EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR!

2023!

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig 2023!

GEZOCHT: FIETSENMAKER MET ERVARING

2200 m2200 m2 2 fietsplezierfietsplezier

3927 CA Renswoude

Barneveldsestraat 13

0318 57 17 61

Hoofdvestiging Renswoude

3925 JL Scherpenzeel

Beukenlaan 34a

033 277 85 56

Servicepunt Scherpenzeel

Word jij onze nieuwe collega?  joopfietsen.nl/vacatures
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De Hooge Hoek 2
Renswoude
0318 - 57 20 82

info@installatiebedrijfmoesbergen.nl
installatiebedrijfmoesbergen.nl

Gas, water & CV Lood-, dak- 
& zinkwerken

Elektra, beveiliging- & 
ontruimingsinstallatie

Koeltechniek & 
zonnepanelen

FIJNE FEESTDAGEN!

.

WIST U DAT...

Wij badkamers ontwerpen én installeren?

Wij onderhoud plegen aan uw complete installatie?

Wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week storingdienst hebben?

Bekijk ookonze website!

 
 
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 

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een gezond en sportief 2023!

KERSTVIERING CLUB & ZONDAGSSCHOOL

Op D.V. Tweede Kerstdag om 9.30 uur 
vieren we samen met de kinderen van club 
en zondagsschool het Kerstfeest in de 
Koepelkerk. Iedereen is van harte hiervoor 
uitgenodigd. Het thema is ‘Glorie voor de 
Koning’. Zetten u en jij het in de agenda? Alle 
mensen, groot en klein, zijn welkom bij dit 
Kerstfeest! 

AFSCHAFFEN VOORRANG STATUSHOUDERS 
SOCIALE HUURWONING

Woningbouw is een belangrijk thema in de 
lokale politiek. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat we de inwoners van Renswoude, jong en 
oud, een plek kunnen bieden in ons dorp? 
Momenteel is er sprake van krapte op de 
woningmarkt.

Wat hierbij een rol speelt, is de opgave die 
elke gemeente krijgt om ‘statushouders’ 
te huisvesten. Momenteel krijgen 
statushouders voorrang bij de toewijzing van 
sociale huurwoningen, waardoor de wachttijd 
voor de gemiddelde Renswoudenaar oploopt. 
De landelijke verplichting om statushouders 
voorrang te geven, is in 2017 geschrapt. 
In onze eigen huisvestingsverordering is 
deze voorrang echter nog wel opgenomen. 
Wij hebben daarom in februari 2022, bij de 
behandeling van de woonvisie, voorgesteld 
om deze voorrang volledig te schrappen. 
Helaas kon onze motie destijds niet rekenen 
op steun van een raadsmeerderheid, omdat 
SGP en CU tegen waren (en toen nog samen 
goed waren voor 6 van de 11 zetels).

Maar we geven niet zo snel op. Bij de 
behandeling van de begroting 2023 op 
15 november jl. werd duidelijk, dat het 
college van plan is om volgend jaar de 

huisvestingsverordening van Renswoude aan 
te passen naar aanleiding van de nieuwste 
wetgeving. Wij hebben het college daarbij 
opgeroepen, om in de nieuwe verordening 
ook mee te nemen dat de voorrang voor 
statushouders wordt afgeschaft. We zijn 
nog steeds verplicht om te voldoen aan onze 
taakstelling, maar dit kan ook in alternatieve 
huisvesting zoals woonunits. Daarin kan 
dan wachttijd worden opgebouwd voor een 
volwaardige huurwoning. Dat vinden wij wel 
zo eerlijk.

Door onze toelichting en het debat in de 
raad, werd deze oproep (die we zo hadden 
aangepast dat het afschaffen van de 
voorrang in elk geval wordt meegenomen in 
het voorstel), uiteindelijk door alle partijen 
gesteund. Nu is het afwachten waar het 
college mee zal komen. Mocht dit niet ver 
genoeg gaan, dan zullen wij met een eigen 
voorstel komen om ervoor te zorgen dat de 
beschikbare huurwoningen zoveel mogelijk 
bij Renswoudenaren terecht komen en 
er geen sprake is van verdringing op de 
wachtlijst.

Evert Blaauwendraat en Bart Bisschop, 
raadsleden VVD Renswoude

OPBRENGST ALZHEIMER COLLECTE 

De collecte in Renswoude heeft weer een 
goede opbrengst opgeleverd. 

Alle collectanten van dit jaar weer hartelijke 
dank voor jullie inzet. Met elkaar hebben 
we contant en digitaal het mooi bedrag op 
gehaald van € 1246,81

Bedankt voor al u giften namens Alzheimer 
Nederland. 
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EERSTE PRIJS VOOR ONS GENOEGEN 
TIJDENS CONCERTCONCOURS

HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN UIT 
RENSWOUDE HEEFT MET 80 PUNTEN EEN EERSTE 
PRIJS BEHAALD TIJDENS HET CONCERTCONCOURS IN 
ZUTPHEN. “HET ORKEST HEEFT SFEERVOL GESPEELD 
EN EEN MOOIE PRESTATIE NEERGEZET“, ALDUS DE 
JURY.

Ons Genoegen begon het concours met het 
inspeelwerk ‘Atheneo Musical’ van Mariano 
Puig. Vervolgens speelde het orkest de 
concourswerken ‘Noah’s Ark’ van Bert 
Appermont, ‘The Seventh Night of July’ van 
Itari Sakai en ‘Martenizza’ van Piet Swerts. 
De jury beoordeelde het optreden met 80 
punten, wat goed was voor een eerste prijs. 
“Er werd muzikaal gespeeld, zo maakte 
het orkest mooie bewegingen bij Noah’s 
Ark en werd er keurig gefraseerd”, zo gaf 
de jury aan. “Mooi van karakter en een 
goede cadans.” Als feedback gaf de jury dat 
het orkest nog kan werken aan de balans, 
dynamiek en het samenspel.

MUZIKALE LIJN DOORZETTEN
Voorzitter Pauline Dirven zei bij terugkomst 
in ’t Podium dat het feest was. “We hebben 
een fantastische dag gehad en een prachtig 
resultaat neergezet. Daar mogen we trots 
op zijn.” Ook dirigent Chris Kok is tevreden: 

“Het gaat bij een concours niet alleen om 
het resultaat, maar juist ook om het proces 
ernaartoe. De voorbereidingsperiode was 
erg goed en we hebben als orkest een mooie 
prestatie neergezet. De feedback van de 
jury gebruiken we de komende periode om 
als orkest verder te groeien.”

NIVEAU TOETSEN
Ons Genoegen speelt sinds 2001 in de 
tweede divisie, de een-na-hoogste afdeling 
van de amateurblaasmuziek. Het orkest 
gaat iedere vijf jaar op concours van de 
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie 
(KNMO) om het niveau te laten bevestigen. 

OEKRAINEHULP

Het vijfde transport met hulpgoederen uit 
Renswoude is op 6 december jl. na een 
lange en moeilijke reis in Kiev op de juiste 
bestemming aangekomen. Renswoude en 
omliggende plaatsen, hebben weer veel 
Oekraïners kunnen helpen aan voedsel, 
kleding, meer dan 3000 dekbedden, 
80 slaapzakken, complete bedden met 
matrassen voor een ziekenhuis en het 
belangrijkste de ruim 80 generatoren, 
bijeengebracht door steun van o.a. collectes 
in kerken en giften van particulieren.

De werkgroep ‘Renswoude helpt Oekraïne’ 
is iedereen dankbaar die hulp bood voor 
dit mogelijk ‘laatste transport’. LAATSTE 
TRANSPORT? Dat willen en kunnen we 
niet laten gebeuren. Daarom een oproep 
aan u allen om te helpen met zoeken naar 
een ruimte van ongeveer 100 m2 om onze 
hulp aan het zwaar getroffen land door te 
kunnen zetten.

De beschikbare hal is inmiddels gesloten. 
Dankbaar voor het gebruik van de hal 

in de Molenstraat, die we belangeloos 
maandenlang mochten gebruiken van Dirk 
Verbeek, die voor de voorlopig laatste reis 
naar Kiev ook nog eens een groot aggregaat 
schonk, die nu in een kerk in Kiev staat. 
Onbetaalbare hulp van Dirk en Sonja.

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken er zijn zoveel kleine en grotere 
dingen gedaan, of er nu geschilderd werd, 
tapijt gelegd, fietsen en laptops gegeven 
of altijd voor ons klaar stonden, om te 
helpen daar waar nodig was. We maken een 
uitzondering voor de COOP, Plus Ederveen, 
Hervormde Gemeente, PKN Gereformeerde 
kerk, Gemeente Renswoude, Julius 
van Doorn, Ondernemersvereniging, 
Renswoude, De Kraai Renswoude, 
Teus Veldhuizen en Wilda Woudenberg 
(Aggregaten)

Intens dankbaar voor de onmisbare hulp 
van Ben Schmidt van ‘Woudenberg helpt 
Oekraïne’, door zijn contacten in Oekraïne 
konden we met elkaar de hulp bieden die 
het zwaar getroffen land zo broodnodig 
heeft, vooral nu gevechten heviger worden 
en het bitterkoud is in Oekraïne.

Tenslotte willen we iedereen een vreugdevol 
en gezegend kerstfeest toe wensen en al 
het goede voor een gezond 2023 met vrede 
voor iedereen.

Namens de werkgroep ‘Renswoude helpt 
Oekraïne”,
Hage Nap en Henny van Ommeren.

OLIEBOLLENACTIE 2022 STICHTING ADULLAM

Evenals voorgaande jaren hoopt het Adullam 
Comité Ede rond de jaarwisseling weer een 
oliebollenactie te organiseren. De opbrengst 
van deze verkoopactie komt ten goede van 
de Stichting Adullam Gehandicaptenzorg. 

U kunt bestellen op de volgende manieren: 
1.  Via www.adullamcomiteede.nl (online 

bestellen)
2.  Via bestellingen@adullamcomiteede.

nl. (per email). Vermeld in uw email 
uw naam, adres en telefoonnummer, 
de aantallen én als afhaaladres 
‘Renswoude’. Als u binnen enkele dagen 
geen bevestigingsmail terugkrijgt, dan is 
uw email niet aangekomen! 

3.  U kunt telefonisch bestellen via 06 – 
18209953 (per telefoon). Heeft u vorig 
jaar ook besteld, dan wordt u automatisch 
gebeld op het telefoonnummer wat bij 
ons bekend is. 

PRIJZEN: 
Zak met 10 oliebollen is € 7,50 
Doos met 10 appelbeignets is € 10,00 

Uw bestelling moet op uiterlijk 24 december 
2022 bij ons binnen zijn. Bestellingen die 
na deze datum geplaatst worden, kunnen 
mogelijk niet meer verwerkt worden of niet 
op de gewenste locatie opgehaald worden.
U kunt uw bestelling op D.V. zaterdag 31 
december 2022 tussen 14.00 – 15.00 
uur ophalen op de Oude Holleweg 34 in 
Renswoude. 

Heeft u vragen m.b.t. uw bestelling en/of 
het afhalen? Dan mag u contact opnemen 
met Nelleke Pol 06-18209953 (coördinator 
Renswoude) 
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Deze lezing is kosteloos. U bent welkom 
vanaf 19.45 uur in de bibliotheek aan de Van 
Reedeweg 77 in Renswoude. Aanmelden 
niet nodig. We starten om 20.00 uur.
 
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
Op on-even wekenweek Digi-cafe in de 
bibliotheek 10.00-11.30 uur.

EN WE ZIJN OP ZOEK NAAR:
•  mensen die graag met elkaar willen biljarten. 

Misschien kunnen we dan ‘paren’ samen 
stellen. Meldt u aan als u het leuk vindt om 
tijdens openingsuren te komen. Dat is op 
dinsdag en vrijdag tussen 14 en 17 u., en op 
woensdag tussen 14 en 20.00 u.

•  naar mensen die graag een spelletje doen op 
vrijdagmiddag. We hebben 2 dames die dat 
heel gezellig vinden.

De bibliotheek verkoopt bijzondere 
ansichtkaarten het hele jaar. Van de 
Koepelkerk, het kasteel en (het oude) 
gemeentehuis, maar ook veel handgemaakte 
kaarten door diverse kunstenaars in ons dorp.

ALLE MEDEWERKERS VAN DE BIBLIOTHEEK WENSEN 
U BIJZONDERE FIJNE FEESTDAGEN EN VEEL WARMTE 
EN VERTROUWEN IN 2023.

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

EHBO CURSUS RENSWOUDE SCHERPENZEEL

Bij het woord ongeluk denkt u misschien 
meteen aan een drama met veel bloed en 
ellende. Echter het grootste gedeelte van 
de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het 
werk of tijdens het spelen. Een gekneusde 
enkel, een snijwond of verslikken: daar is 
niets engs of bloederigs aan. Als u maar 
weet wat u moet doen. Het is belangrijk dat 
een slachtoffer op tijd wordt geholpen. Juist 
ook bij een hartaanval of een slagaderlijke 
bloeding kan dat van levensbelang zijn. Weet 
u wat u doen moet? Wij kunnen het u leren. 
Uiteindelijk kan iedereen een ander helpen. 
Reanimatie en gebruik AED is onderdeel van 
deze cursus.

De lessen beginnen eind januari op de 
donderdagavonden. Het zijn 12 à 13 lessen 
en we combineren de theorie met praktische 
oefeningen zodat het altijd dynamische 
lessen zijn en u het geleerde meteen in 
de praktijk kunt oefenen. Uiteraard wordt 
in het lesrooster rekening gehouden met 
schoolvakanties. De cursus wordt in mei 
2023 afgerond met een examen. Als u dat 
examen haalt, ontvangt u het officiële Oranje 
Kruis diploma. Met dit diploma kunt u zich 
ook aanmelden als burgerhulpverlener bij 
Hartslag.nu.

Kosten € 195,-, dat is inclusief lesboekje, 
oefenmateriaal, examenaanvraag, inzet 
van Lotus etc. Diverse zorgverzekeringen 
vergoeden de cursuskosten (of een gedeelte) 
als u een aanvullende verzekering heeft.

Heeft u nog vragen? U kunt informatie 
krijgen per e-mail via info@ehborenswoude.
nl en daar kunt u ook een inschrijfformulier 
aanvragen.

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 u. ook 
de ouders of grootouders zijn van harte 
welkom voor een lekker kopje koffie en thee.
 
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
Komende maand  bij voldoende deelname  
weer op  dinsdag 27 december in de 
kerstvakantie. Kinderen ook welkom. Bij 
belangstelling  aanmelden en kunt mee doen 
na bevestiging dat er plaats voor u is. De kosten 
zijn €9,- p.p. Het duurt ongeveer 5 kwartier. 
Mailt u evandenbrink@bibliotheekzout.nl 
of kom langs in de bibliotheek om mee te 
mogen. Vol is vol.

SAMEN SOEPEN  10 JANUARI (EN IEDERE TWEEDE 
DINSDAG VAN DE MAAND TUSSEN 12 EN 13 UUR)
Samen soepen is leuk, lekker en levert zoveel 
meer op dan soep! Het nodigt u uit om 
samen te ‘soepen’: anderen ontmoeten, leren 
kennen en met elkaar in gesprek gaan onder 
het genot van een kop lekkere soep met 
stokbrood. Neem een soepkom en lepel mee. 
Het kost ¤1,- en aanmelden in niet nodig. 

WOENSDAGAVOND 11 JANUARI: CREATIEVE AVOND 
OLV YVONNE VEENENDAAL EN KARIN MUUS. 
Met de workshop STIPKUNST. Dit is 
een eeuwenoude kunstvorm o.a. van 
de aboriginals maar ook oer-Hollands: 
Staphorster kledingstoffen die met de 
hand gestipt worden. We zorgen dat er 
voorbeelden te zien zijn, plus diverse 
ondergronden. Natuurlijk gaat ieder een 
eigen variant maken. Het is zeer rustgevend 
om te doen. 

Wilt u meedoen? Geef u op in de bibliotheek 
of via mail: Renswoude@bibliotheekzout.nl. 
We starten om 19 uur. Eigen bijdrage is €6,- 
inclusief koffie of thee.

I.v.m. voorbereidingen beperkte plaatsen, 
daarom graag opgeven tot 7 januari. 

WOENSDAGAVOND 18 JANUARI. LEZING HONDENTAAL 
DOOR ROBERT JAN DE BRUIN VAN HONDENSCHOOL 
CANIS CUNARAE UIT RHENEN
Honden praten constant met elkaar en 
met ons. Met lichaamstaal en zelfs met 
geur. Maar over deze taal bestaan veel 
misverstanden door verouderde kennis of 
misverstanden. Robert-Jan de Bruin toont 
ons met beelden en voorbeelden mee naar 
wat honden wilt zeggen en hoe u uw hond 
beter kunt ‘lezen”. 
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DE MAAN IS ROND………

Wie kent het niet, dat peuterrijmpje met gebaren: De maan is rond, 
de maan is rond, heeft twee ogen, een neus en een mond. Zo leuk 
om kinderen op een heldere avond die verschillende vormen van de 
maan te laten zien, een sikkel of banaantje, een halve of een volle 
maan, met een gezicht. Trouwens, ik kan het niet laten mijn man, de 
buren of zomaar iemand op straat te wijzen op natuurfenomenen 
zoals een regenboog, een oranjerode lucht of een heldere maan. 

Als kind zag ik vanuit onze flat op vierhoog een keer een in mijn ogen reusachtige maan boven 
de weilanden, beangstigend, aangezien ik die avond alleen thuis was. Gelukkig konden mijn 
ouders mij even later geruststellen dat dit een normaal verschijnsel was. Aan de oevers van het 
IJsselmeer zag ik eens een joekel van een maan opkomen, spectaculair!
Lees ik een aankondiging dat de komende dagen de maan heel dicht bij de aarde staat, dan 
houd ik prompt de gordijnen open om vooral niets te missen.
“Kijk eens wat een grote maan!” roep ik enthousiast naar mijn man. “Ja, prachtig!” is zijn 
reactie, gevolgd door een uitleg over de aanpassing van je ogen via de hersenen, waardoor 
je op bepaalde momenten de maan als veel groter ervaart! “Ja maar ik zíe toch zelf dat die 
groter is!” sputter ik tegen, eigenwijs als ik ben. Zijn wijze hoofd schuddend duwt hij mij een 
wetenschappelijk tijdschrift onder mijn neus waarin dit principe haarfijn uit de doeken wordt 
gedaan, mét illustraties. Wat blijkt? De maan staat soms maar een fractie kleiner aan de hemel 
dan andere nachten. Als plagerijtje en in de hoop mij te overtuigen drukt hij een foto af van 
twee maanhelften, de linker wat kleiner dan de rechter. Die prijkt nu op de vensterbank in onze 
slaapkamer. Of dat helpt?

Ik snap wat die wetenschappers uitleggen maar kan het niet plaatsen. Doet me denken aan 
Bassie, je weet wel, van Bassie en Adriaan. Als Adriaan hem iets uitlegde, zei Bassie vaak: “Ja, 
ik snap het wel, maar ik begrijp er helemaal niks van!” Dát bedoel ik nou!

Als ik op een winterdag op een kleinzoontje pas, wijs ik hem om een uur of vijf op een mooie 
volle maan. “Huh?”, brengt hij verbaasd uit. Daarna blijft hij heen en weer lopen naar het raam,  
zet uiteindelijk zijn stoeltje ervoor en klimt erop om die maan van nóg dichterbij te bekijken.
Een kind naar mijn hart! Enthousiast doen we voor de zoveelste keer dat versje: De maan is 
rond, de maan is rond…….! 
Zie je wel, denk ik, soms is die maan gewoon héél groot!

Kraaien      pootje
de  heraut

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAAFijne feestdagen
en een muzikaal 2023!

Plezier in samen muziek maken voor jong én oud! 
www.onsgenoegen.org
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IS ER RUIMTE OM INWONERS ‘GROEN’ TE 
ONDERSTEUNEN IN DE ENERGIECRISIS?

Het nieuwe college heeft een degelijke 
begroting neergelegd voor het komende 
jaar, waarin er ruimte is om tegenvallers op 
te vangen. Hierin is een positief resultaat van 
ruim 7 ton terug te vinden. Aan de andere 
kant zijn er onzekerheden, zoals de kosten 
voor jeugdzorg en een aangepaste uitkering 
uit het gemeentefonds, en ook sterk 
gestegen kosten door inflatie. Dan levert dit 
bedrag een gezonde buffer en dat is in de 
huidige tijd geen overbodige luxe. 
Tegelijk vindt de SGP-fractie dat zo’n fors 
overschot ook aanleiding geeft om te kijken 
of er wat gedaan kan worden voor onze 
inwoners, als het gaat om verlaging van de 
energiekosten door verduurzaming.  

De SGP heeft daarom gezocht naar 
manieren om inwoners financieel te helpen 
bij verduurzaming van hun woning. Daarmee 
worden twee belangrijke onderwerpen 
samengevoegd: onze inwoners kunnen 
besparen op energieverbruik en kosten. 
Goed voor het milieu en de portemonnee! 
Bij de behandeling van de begroting de 
afgelopen maand is een motie van de SGP 
aangenomen om te onderzoeken hoe dit kan 
worden gerealiseerd. De doelgroep betreft 
dan vooral inwoners die te veel verdienen voor 
de energietoeslag, maar wel geraakt worden 
door de sterk gestegen energieprijzen. De 
koppeling met het inkomen blijkt echter 
lastig uit te voeren.   
  
In de raad van 6 december heeft de SGP 
samen met Dorpsbelang Renswoude daarom 
een nieuwe motie ingediend. Hierin is 
verzocht om te komen met een programma 
om inwoners financieel te ondersteunen bij 
het verduurzamen van hun woning. Deze 

motie is ook gesteund door CDA en CU. 
Het college gaat hiermee aan de slag en 
heeft zelf ook al plannen in deze richting. 
Daarbij wordt ook met de verduurzaming 
van huurwoningen de komende jaren vaart 
gemaakt.  

SUPERCUP 2023!

Na 3 jaar tijd wordt ook de SuperCup weer 
georganiseerd. Dit “6-kamp-achtige” 
evenement vindt plaats op zaterdagavond 
28 januari in sporthal de Hokhorst.
Teams van verenigingen, bedrijven, 
straten, families etc. kunnen hieraan 
meedoen. Ze gaan met elkaar de strijd aan 
op de onderdelen uithoudingsvermogen, 
behendigheid, creativiteit en kennis.

Aangemeld hebben zich al de vrijwillige 
brandweer Renswoude, ondernemers-
vereniging Renswoude, Christen Unie 
(winnaar van de laatste editie), bouwbedrijf 
Renswoude, COOP supermarkt Renswoude 
(sponsor van de beker de SuperCoopa).

Durven jullie de uitdaging aan? 
Informatie en opgeven kan via mail:  
info@dehokhorst.nl. Sportiviteit en 
gezelligheid voert de boventoon! 

VOLKSKERSTZANG

Na twee jaar afwezigheid door corona, 
hopen we D.V. 24 december 2022 weer een 
volkskerstzang te organiseren in sporthal 
de Hokhorst. 
Thema: Een toekomst vol van hoop. 
De aanvang is om 20.00 uur, en de zaal 
gaat open vanaf 19.30 uur. Allen hartelijk 
welkom!

Evangelisatie Commissie Renswoude
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VAKANTIE BIJBEL WEEK 2022

Op maandag 24 oktober was het zover: de 
Vakantie Bijbel Week ging van start! Het 
thema was dit jaar: “Alles Andersom” en dat 
hebben we geweten… leiding die hun T-shirt 
achterstevoren aan had, slingers die op de 
kop hingen, knutselwerkjes die verkeerd om 
aan de lijn hingen en nog veel meer.
Om 10:00 mochten we met 55 kinderen 
uit groep 1 en 2 starten aan een gezellige 
ochtend. Samen zingen, Bijbel lezen, naar 
de poppenkast kijken en heel hard lachen 
om die malle Bram en Britt.
Dinsdag 25 oktober waren groep 3 en 4 aan 
beurt. Bijna 60 kinderen luisteren, zingen 
en knutselen in Rehoboth. ’s Avonds gingen 
we met de tieners een heuse zeskamp doen, 
maar dan alle opdrachten andersom.
Woensdag 26 oktober was er voor groep 
5 en 6 het spel ‘De Alleskunner’ uitgezet. 
Waar de jongens en meisjes hun best deden 
om de ‘Alleskunner’ van de VBW te worden.

Door corona zijn wij als team van de Vakantie 
Bijbel Week een paar keer genoodzaakt 
geweest om de kinderen maar één dag 
te verwelkomen in de herfstvakantie. 
Voorheen was het voor iedereen drie 
ochtenden feest en waren er drie gezellige 
momenten voor de tieners.
De kracht van de VBW zit in het met elkaar 
optrekken gedurende de hele week. Daarom 
willen we graag, zolang het kan en mag, als 
vanouds naar drie dagen Vakantie Bijbel 
Week. Als we de kinderen meerdere dagen 
zien kunnen we ze veel meer meegeven en 
aanleren dan in één ochtend.  

De laatste jaren is het aantal kinderen dat 
naar de Vakantie Bijbel Week komt enorm 
gestegen, daar zijn wij als bestuur erg 
dankbaar voor! Dit betekent dat we veel 

helpende handen kunnen gebruiken. We 
zijn als bestuur vanaf februari bezig met het 
bedenken van de invulling voor deze dagen. 
Om dit mogelijk te maken hebben we een 
behoorlijk aantal vrijwilligers nodig.
Wij zijn op zoek naar mensen in het bestuur 
en naar mensen die ons de dagen van de 
VBW willen helpen, zoals kinderen helpen 
met knutselen of het verzorgen van drinken 
en iets lekkers. Alle hulp is welkom! U en jij 
kunnen dit aangeven via vbwrenswoude@
gmail.com
Het is handig om in februari te weten of er 
voldoende hulp beschikbaar is, dus geef het 
voor die tijd bij ons aan.

Alvast bedankt voor uw/jouw hulp! We 
vertrouwen erop dat we volgend jaar weer 
drie ochtenden voor de kinderen mogen 
organiseren en drie gezellige avonden of 
middagen voor de tieners.  

Team Vakantie Bijbel Week  

WELKOM BIJ TANDARTSPRAKTIJK 
RENSWOUDE

Voorheen bekend als Tandarts Clement. 
Per 1 juli 2021 hebben tandartsen N. (Nina)  
Geraeds- Aran en J.J.M. (Jan) Geraeds de 
praktijk overgenomen en heten wij nieuwe 
patiënten weer van harte welkom.
Vakkundige behandelingen in een 
persoonlijke en ontspannen sfeer staan 
bij ons voorop. Hier zorgen wij voor door 
onze jarenlange ervaring en transparante 
communicatie. Wilt u meer weten over ons 
en onze praktijk? U kunt ons bereiken op 
0318 571228. 

Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen 
toe en een stralend nieuwjaar! 

Het Vlastu inAuto-team wenst u goedeHet Vlastu inAuto-team wenst u goede
Kers tdagenKers tdagen         de beste wensen voor 2023de beste wensen voor 2023&&
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DRIE KANDIDATEN UIT GEMEENTE 
RENSWOUDE VOOR SGP-LIJST 
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

HET SGP-BESTUUR VAN DE PROVINCIE UTRECHT 
HEEFT DE KANDIDATENLIJST VOOR DE PROVINCIALE 
STATENVERKIEZINGEN VASTGELEGD. UIT GEMEENTE 
RENSWOUDE STAAN HARMEN HARDEMAN (15E), DICK 
VLASTUIN (45E) EN HENK VAN DER SCHOOR (47E) OP 
DE LIJST.  

Veehouder Harmen Hardeman (36) uit 
Renswoude is politiek actief als raadslid van 
de SGP. Hij vindt vooral de positie van de 
boer in de politiek belangrijk. “Er wordt over 
ons als boeren veel gepraat in de politiek. Ik 
vind het belangrijk dat het “boerengeluid” 
klinkt vanuit de praktijk, en wil daar in de 
toekomst een bijdrage aan blijven leveren.”
Het is volgens Dick Vlastuin (68) van belang 
dat mensen gehoord worden en dat hun 
belangen ook op provinciaal niveau worden 
behartigd. Sinds 2018 is hij betrokken 
bij de Provinciale SGP-fractie, na veel 
jaren politiek actief te zijn geweest als 
gemeenteraadslid en wethouder. In deze 
onzekere tijd wil hij zich graag inzetten voor 
de politiek. Zijn motto? “Niet beloven, maar 
doen. De daad bij het Woord.”

Ook wethouder Henk van der Schoor (59) 
vindt het belangrijk om het geluid van de 
regio Foodvalley door de hele provincie 
te laten horen. De transportmanager 
uit Renswoude wil graag meedenken 
en meespreken over zaken die de hele 
provincie Utrecht aangaan. Zijn vele jaren 
als commissielid en raadslid zijn heel nuttig 
voor zijn politieke inbreng.  

De kandidatenlijst werd gepresenteerd 
bij de lancering van de SGP-campagne op 
dinsdag 22 november in het provinciehuis 
van Utrecht. De lijst wordt aangevoerd 
door zittend Statenlid Bertrick van 
den Dikkenberg, gevolgd door huidig 
commissielid Frans Hazeleger en 
Jan-Hendrik van der Linden (19) als 
jongerenkandidaat. De Provinciale 
Statenverkiezingen vinden plaats op 15 
maart 2023. 

PRETTIGE KERSTDAGEN 
EN EEN GELUKKIG 2023

Parallelweg 80
NL-3931 MT Woudenberg

www.bentum.nl

Bulktransport Huiftransport Op- en overslag Reiniging

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

Op de foto v.l.n.r.: Henk van der Schoor, 
Dick Vlastuin en Harmen Hardeman
Fotograaf: Lauren Zwemer
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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag) DONDERDAG 5 JANUARI 2023
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Te koop: gebruikte diepvries, in goede staat. 
Prijs 75,-. W.J. Brunt, Dorpsstraat 26  
T. 0318-751329

Gezocht: ervaren schoonmaakster voor 3 uur per 
week. Interesse? Bel met 06 53546677.

Kringloop Renswoude, Molenstraat 17A
Wij verkopen in de maand december door 
vrijwilligers gemaakte kerstbakjes en decoraties.
En in ons Bijbelwinkeltje hebben we leuke 
Kerstboekjes voor kinderen.
Kom gezellig langs voor koffie, thee of warme 
chocolademelk.
Open: woensdag 13:00 – 16:00 uur, 
donderdag 10:00 – 16:00 uur, 
vrijdag: 10:00 – 17:00 uur en 
zaterdag 10:00 – 13.00 uur

Kinderen tot 12 jaar gratis voeten advies. 
Wie heeft er nog voetbalfoto’s nodig in het 
voetbalboek Renswoude?
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 Renswoude
T. 0318-618244

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

Autobedrijf A. Ploeg v.o.f.

Reparatie - Onderhoud - Schadeherstel
Airco Service - APK Keuring - Uitlijnen

Utrechtseweg 32 RENSWOUDE 0318 571184

Wij wensen u prettige kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar 

In- en verkoop van gebruikte 
personen- en bestelauto’s

www.autobedrijfaploeg.nl
info@autobedrijfaploeg.nl

42

Wij wensen u fijne kerstdagen 
en een voorspoedig 2012

Wenst u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

Catharina Mossellaan 37
3927 DM  RENSWOUDE
0318-574813
www.riekro.nl

Wij wensen alle inwoners van Renswoude,
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2012.

Paul en Leny Rieken

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041
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DORPSBELANG RENSWOUDE

Op 13 december is de laatste (commissie)
vergadering in het tijdelijke gemeentehuis 
aan de Lijsterbeslaan gehouden. Als tijdelijk 
onderkomen was de oude Borgwalschool 
uitermate geschikt om de gemeente te 
huisvesten; zeker in de corona-tijd. Er was 
daar voldoende ruimte om de noodzakelijke 
afstand te houden. In de raadszaal was 
het wel regelmatig behelpen: beeld en 
geluid waren niet optimaal, zeker niet 
voor de mensen die meekijken via de 
online-verbinding.  Vanaf 2023 vergadert 
de raad en de commissie in het nieuwe 
gemeentehuis. Met in de nieuwe raadszaal 
audio- en video-apparatuur die past bij deze 
tijd. We kijken ernaar uit.

Tijdens de laatste commissievergadering 
heeft de fractie van Dorpsbelang bij de 
rondvraag gevraagd naar de inrichting van 
het Dorpsplein. Anderhalf jaar geleden 

is er een enquête gehouden, waarbij 
inwoners van Renswoude konden kiezen 
uit 2 alternatieven. Wij waren benieuwd 
wat de status is. Gelukkig kon het college 
ons meedelen, dat er (eindelijk) schot in de 
zaak zit: de speeltoestellen zijn binnen; men 
wacht nog op een zitelementen en in maart 
2023 zal e.e.a. geplaatst worden. 

Daarnaast hebben we gevraagd of de 
gemeente zich sterk wil maken om ons 
Dorpsplein te voorzien van sfeerelementen, 
bijvoorbeeld tijdens de kerstperiode een 
kerstboom, in de feestweek rondom 
koningsdag een passende aankleding, etc. 
Het college heeft toegezegd e.e.a. samen 
met de promotiecommissie te onderzoeken. 
Wij zijn benieuwd naar de resultaten, want 
ons Dorpsplein verdient een uitstraling, die 
past bij een dorpshart.

Tenslotte wensen wij u allen feestelijke 
kerstdagen en jaarwisseling. Graag wijzen 
wij u op de nieuwjaarsmarkt die op maandag 
9 januari in de sporthal gehouden wordt. Wij 
hopen u daar te ontmoeten.

Fractie Dorpsbelang Renswoude

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

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

 

 

 

 

  



VAN WOERDEN WONEN WENST U
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR

GRATIS
interieur
advies


