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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 vanaf 17 januari 2023 
gehouden in de raadzaal aan de Dorpsstraat 4. 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 
nvt  

Kijk voor meer informatie op 
www.renswoude.nl/ek 
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Informatie toekomstige bestemming Lijsterbeslaan 18 
Vorige week hebben wij een informatiebrief gestuurd 
naar de omwonenden van de voormalige 
Borgwallocatie aan de Lijsterbeslaan 18, maar wij 
nemen graag al onze inwoners mee met het delen van 
deze informatie: 
 
Door de verhuizing naar ons eigen gemeentehuis aan 
de Dorpsstraat, komt de locatie aan de Lijsterbeslaan 
grotendeels leeg te staan. Conform de eerder 
gemaakte afspraak met de gemeenteraad wordt 
gezocht naar een goede definitieve invulling van de locatie met toekomstbestendige 
woningbouw. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, vandaar dat voor de 
voorbereiding en planvorming twee jaar is uitgetrokken. Tot die tijd willen we het 
gebouw niet leeg laten staan, maar graag geschikt maken voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Sinds maart 2022 worden er vele mensen door onze dorpsgenoten 
opgevangen. Voor een aantal geldt dat deze plekken niet nog langer beschikbaar zijn.  
 
Oorspronkelijk was de gedachte dat de gastgezinnen de huisvesting zouden verzorgen 
voor een periode van drie maanden. Helaas weten we nu dat de situatie in Oekraïne 
alleen maar verslechtert en dat opvang nog wel even nodig zal blijken om onze 
Oekraïense gasten een dak boven hun hoofd te kunnen blijven bieden. Om de 
Renswoudse gastgezinnen, die daar behoefte aan hebben te ontzien, heeft het college 
voor deze tijdelijke invulling gekozen.  
 
Er is gezocht naar een mogelijkheid om de Lijsterbeslaan 18 nog voor een periode van 
twee jaar effectief in te kunnen zetten voor het dorp. Daarom zal het gebouw tijdelijk 
als een dependance van het gemeentehuis dienst doen. Onze Oekraïense collega’s 
Natalia en Irina blijven op deze locatie werkzaam en gaan bijeenkomsten organiseren 
voor de Oekraïense vluchtelingen in ons dorp. 
 
De komende weken wordt er gerekend, getekend en wachten we op een toezegging 
van het Rijk dat zij bijdragen aan de kosten voor het tijdelijk geschikt maken van deze 
locatie voor noodopvang. Pas daarna maken we de Lijsterbeslaan 18 geschikt voor de 
Oekraïense vluchtelingen die we al kennen. Als er extra ruimte beschikbaar is, zullen 
daar Oekraïense vluchtelingen in worden opgevangen die in eenzelfde situatie zitten in 
de ons omliggende gemeenten.  
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Uiteraard zullen we u verder 
op de hoogte houden als er meer concrete informatie en planvorming is. 
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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 

Lysovskyi , Y. 15-12-2022 Kovalenko, M. 16-12-2022 
Denysenko, B. 15-12-2022 Boichenko, A. 16-12-2022 
Hutsuliak, S. 15-12-2022 Yermachkov, M. 16-12-2022 
Mykhailova, T. 15-12-2022 Plokhushko, O. 16-12-2022 
Boiko, Y.   15-12-2022 Blyzniuk, M. 16-12-2022 
Ukolska, D.   15-12-2022 Kamenev, V. 16-12-2022 
Kyrianov, D.   15-12-2022 Ivanov, V. 16-12-2022 
Shtil, V.   15-12-2022 Ivaniuk, Y. 16-12-2022 
Zmiienko, K.   15-12-2022 Ponzel, A. 16-12-2022 
Mazurchuk, O 16-12-2022 Van Rijswijk, S.F.Z. 29-12-2022 
Bevziuk, S. 16-12-2022   

 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen 
zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen 
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
 
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende: 

• Uw naam, adres, datum en ondertekening; 
• Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is; 
• De  reden waarom u bezwaar instelt. 

 
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een 
voorlopige voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het 
adres daarvoor is: Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

 
Ophalen kerstbomen 
Op dinsdag 17 januari a.s. worden er kerstbomen opgehaald door de gemeente. Als u 
uw oude kerstboom kwijt wilt, leg deze dan op 17 januari vóór 07.30 uur op een goed 
zichtbare plaats langs de openbare weg, dan wordt deze gratis opgehaald. 
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Vergadering gemeenteraad 17 januari 2023 
Op dinsdag 17 januari vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering begint 
om 19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De agenda ziet 
er als volgt uit: 
 

1. Opening  
2. Vaststelling agenda 
3. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden 
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 6 

december 2022 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Hamerstukken 

6. Raadsvoorstel tot instemming met de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
2024 

7. Raadsvoorstel tot instemming met het ontwerp-wijzigingsbesluit van de 
gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 

 
8. Sluiting 

 
Provincie Utrecht geeft goedkeuring aan Begroting 2023 
gemeente Renswoude 
De provincie Utrecht heeft de begroting van de gemeente 
Renswoude beoordeeld en de vorm van toezicht bepaald. 
De vorm van toezicht is repressief en dit betekent dat de 
gemeente Renswoude wederom onder het normale 
toezicht regime valt. 
 
Onze begroting is structureel en reëel in evenwicht. De 
Begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 723.000 

(waarvan € 114.151 incidenteel). Dit betekent een positief structureel saldo van € 
608.361 voor 2023 en € 487.000 voor 2024, oplopend naar € 863.000 in 2025. In 2026 
is een terugval te zien in het saldo, namelijk € 467.000. Dit heeft voornamelijk te maken 
met een terugval uit het Gemeentefonds. Dit betekent dat de structurele baten 
voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. De begroting kan direct uitgevoerd 
worden en een aparte goedkeuring van de Provincie is dus niet nodig.  
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Wethouder Economie & Financiën Henk van der Schoor: ‘De Begroting 2023 is de 
eerste begroting van het huidige college. Het coalitieakkoord ‘Samen voor een 
zelfstandig en toekomstbestendig Renswoude’ is doorgerekend. Ondanks de positieve 
saldi, zijn er aanhoudende onzekere factoren die er voor zorgen dat het uitvoeren van 
de gemeentelijke taken geen makkelijke opgave is. In de Begroting 2023 en 
Meerjarenraming 2024-2026 wordt hier wel rekening mee gehouden, maar is niet alles 
te voorzien. We blijven streven naar een duurzaam financieel structureel evenwicht dat 
ook nog reëel is. Conservatief begroten en omgaan met de beschikbare middelen past 
hierbij.’ 

 
Herstelwerkzaamheden Klompenpaden omgeving Renswoude 
De Grebbelinie maakt al jaren onderdeel uit van een aantal Klompenpaden. Deze 
historische verdedigingslinie met ecologische waarde wordt tot en met eind maart 
hersteld, wat hinder kan veroorzaken op de vijf klompenpaden en twee overstaproutes. 
 Het onderhoud is nodig omdat de afgelopen jaren de biodiversiteit achteruit is 
gegaan. De Grebbelinie is een belangrijke ecologische verbindingslijn voor 
verschillende dieren zoals de ree, ringslang, ijsvogel en otter. Voor de realisatie van 
een afwisselende en structuurrijke vegetatie zijn de werkzaamheden nodig. De 
wandelroutes én de Klompenpaden op de Grebbelinie zijn dan afgesloten. 
  
Wij raden Klompenpaden-wandelaars af, om in de aangegeven periode bepaalde routes 
te lopen. Er worden wel omleidingen uitgelegd door de aannemer, maar deze zijn veelal 
over verharde of drukke wegen. Bovendien is de Grebbelinie een belangrijk onderdeel 
van de routes en wandelaars missen dan een prachtig gedeelte van het pad. Het is dus 
leuker om op een later moment terug te komen en de gehele route te lopen mét 
herstelde Grebbelinie. 
  
Het Jufferpad is gesloten van 9 januari tot 25 januari (Wittenoord – N224). Een mooi 
alternatief om te wandelen in deze periode is het Oudenhorsterpad of Broekerpad. Wil 
je meer weten? Wij houden je op de hoogte via onze kanalen of kijk op > 
www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurnetwerk-nederland-
nnn/natuurherstel-grebbelinie  

 
Aangevraagde vergunningen/meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Standplaatsvergunning – standplaats weekmarkt verkoop vis, Dorpsplein 

(ontvangen 4 november 2022); 
• Evenementenvergunning – Nieuwjaarsmarkt d.d. 9 januari 2023, Sporthal de 

Hokhorst, De Hokhorst 1 (ontvangen 2 januari 2023). 
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Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Standplaatsvergunning – standplaats weekmarkt verkoop vis, Dorpsplein 

(verzonden 11 januari 2023); 
• Evenementenvergunning – Nieuwjaarsmarkt d.d. 9 januari 2023, Sporthal de 

Hokhorst, De Hokhorst 1 (verzonden 9 januari 2023). 
 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen  
• Dorpsstraat 74: splitsing dorpsboerderij (ingediend 20 december 2022); 
• Dorpsstraat 36: moderniseren woning (ingediend 22 december 2022);  
• Wittenoordseweg 12: aanleg natuurtuin (ingediend 23 december 2022); 
• Ruiterpad 1-3-5: verplaatsen woonwagenkamp (ingediend 28 december 2022); 
• Barneveldsestraat 22: plaatsen nieuwe oeverbeschoeiing (ingediend 29 december 

2022). 
 

Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Meidoornlaan 8: dakopbouw, plaatsen dakkapel (verzonden 23 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. 

 
Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet 
De gemeente Renswoude voert een onderzoek uit naar de ervaring van inwoners met 
zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Wij zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het 
is voor ons belangrijk om te weten wat men vindt van de hulp en ondersteuning die zij 
ontvangen. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons de zorg, ondersteuning en 
hulpverlening te verbeteren.  
 
Wij sturen u binnenkort een brief met de vraag of u wilt deelnemen aan dit onderzoek. 
Deze wordt verstuurd aan inwoners met een Wmo-voorziening, jongeren (van 12 t/m 
23 jaar)  die gebruik maken van een voorziening vanuit de Jeugdwet en ouders met 
kinderen (tot 18 jaar) die gebruik maken van jeugdhulp. We stellen het erg op prijs als u 
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de vragenlijst invult en deze uiterlijk de in de brief genoemde termijn terugstuurt. 
Deelname is geheel vrijwillig en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het 
invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de zorg of ondersteuning die u of uw 
kind ontvangt.  
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de vragenlijst invult en deze uiterlijk de in de brief genoemde termijn terugstuurt. 
Deelname is geheel vrijwillig en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het 
invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de zorg of ondersteuning die u of uw 
kind ontvangt.  

 

JUBILEUMCONCERT GOSPELKOOR CANDELA 
MET MEDEWERKING VAN ELISE MANNAH

Op D.V. zaterdag 18 februari viert Gospelkoor 
Candela het 25 jarig jubileum met een 
concert o.l.v. dirigent Dennis de Bruijn.

Het beloofd een prachtige avond te worden!
De avond wordt gepresenteerd door Elise 
Mannah en zij zal ook een aantal liederen ten 
gehore brengen.

Het concert is in de Grote Kerk te 
Scherpenzeel, de kerk is open om 19:00 uur 
en het concert begint om 19:30 uur.
Entreekaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij 
de koorleden of door een mail te sturen naar 
gospelkoorcandela@hotmail.com

Van harte welkom om dit met ons te vieren. 

ACTIE KERKBALANS 2023

Op D.V. 14 januari start de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans 2023. In die week zullen een 
groot aantal vrijwilligers de enveloppen bij de 
kerkleden langsbrengen, welke zij een week 
later weer bij u zullen ophalen.

Voor de campagne van 2023 luidt het thema 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 
Maar waarvoor geeft u eigenlijk? Kerkbalans 
is een belangrijke inkomstenbron voor onze 
kerken. De opbrengsten hiervan worden 
gebruikt voor predikant kosten, onderhoud 
gebouwen, het bezoeken van ouderen en 
zieken, pastorale projecten, de organisatie 
van jeugdactiviteiten en nog veel meer. 
Op deze manier kunnen onze kerken in 
Renswoude van waarde blijven, voor u en 
voor anderen. De Bijbel zegt er dit over (2 
Korinthe 8:12): “Als u bereid bent mee te 

doen, wordt niet verwacht dat u geeft van 
wat u niet hebt, maar van wat u hebt”.

Meer hierover kunt u lezen op de websites:   
www.pkngereformeerdekerkrenswoude-
ederveen.nl of www.hervormdrenswoude.nl.

We roepen onze leden op om te geven aan 
de kerk. Van harte bij u aanbevolen door 
de colleges van kerkrentmeesters van de 
Gereformeerde Kerk en de Hervormde 
Gemeente Renswoude.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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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

SUPERCOOPA 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.

Durven jullie de uitdaging aan? 
Informatie en opgeven kan via mail:  
info@dehokhorst.nl. 

Sportiviteit en gezelligheid voert de 
boventoon! 
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OOK FIT 
      STARTEN?

BOOTCAMP RENSWOUDE
MA - WO - ZAT

info@meurspt.nl

Ken jij een vriend/vriendin, buurman/buurvrouw of collega die fi tter 

en sterker wil worden?

Nodig hem of haar dan in de maand januari uit voor een gratis personal training of 

bootcamp en ontvang allebei €25,- korting op je abonnement (als hij/zij lid wordt).

Je kunt samen de personal training of bootcamp doen, de keuze is aan jullie!

Wie durft het aan?

BRING A FRIEND ACTIE!

2023

UITNODIGING PASSAGE

Datum   : 18 januari 2023
Locatie  : Gebouw Rehoboth
Aanvang: 19:45 uur
Spreker  : Hennie van de Vendel, Professional 
Organizer

OPRUIMEN GEEFT RUIMTE, MAAR…..WAT LAAT JIJ 
ACHTER? HENNIE HELPT, OPRUIMCOACH NEEMT ONS 
MEE IN DE WERELD VAN OPRUIMEN EN ORDENEN.

Opruimen is van alle tijden. Vroeger was 
de Grote Voorjaarsschoonmaak het 
moment om het hele huis weer fris, schoon 
en opgeruimd te hebben, liefst voor de 
paasdagen. Een mooi gebruik dat helaas 
steeds minder wordt gebezigd.

En met de steeds vollere agenda’s en het 
hebben van veel meer spullen dan eigenlijk 
nodig, is het opgeruimd houden van het 
huis steeds lastiger geworden.
Meestal kom je er tijdens een verhuizing 
pas achter hoe groot die hoeveelheid 
aan spullen is, maar ja dan ben je druk 
met verhuizen. Uitzoeken en 
opruimen komt later wel. Maar 
als later opruimen pas komt na 
het overlijden van de ouders, 
wat dan?

Daarom de vraag; wat laat je 
achter?
Wat wil je bewaren en 
doorgeven aan de kinderen of, 
als die er niet zijn, wat vind jij 
belangrijk om door te geven 
aan je erfgenamen?
Waarom is opruimen toch zo 
lastig, kunnen we vaak moeilijk 
afscheid nemen van spullen? 
Daar gaat deze avond over. Hoe 

kun jou je jouw spullenberg verminderen, 
welke vragen zou je jezelf stellen als je gaat 
uitzoeken en opruimen. Omdat je kleiner 
gaat wonen of omdat je zelf spullen je 
spullen uitgezocht wilt hebben zodat je een 
ander niet opzadelt met het uitzoeken en 
keuzes maken.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk 
krijg je tips om dit proces makkelijker te 
maken. En natuurlijk is er ook ruim de tijd 
om de vragen te beantwoorden.

We zien uit naar u komst! Gasten zijn ook 
van harte welkom deze avond.
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VEEL BELANGSTELLING VOOR 6E MUZIKALE 
WINTERWANDELING

Veel kinderen, jongeren en volwassenen 
hebben meegelopen met de lichtjestocht 
door het kasteelbos op zaterdagavond 17 
december jl. De vele belangstelling en de 
enthousiaste reacties van de wandelaars 
maakten de muzikale winterwandeling 
tot een bijzonder mooie avond. We willen 
iedereen bedanken voor zijn of haar komst. 
Verder willen alle sponsoren en vrijwilligers 
heel hartelijk bedanken voor het mogelijk 
maken van deze avond. Grote dank dus voor 
de Nijborg, Handelsonderneming Bergen, 
Jan Top, alle muzikanten, zanggroepen, 
de Gemeente Renswoude, en de ruim 60 
vrijwilligers die een rol in het kerstverhaal 
hadden of hand-en-spandiensten hebben 
verricht voor, tijdens of na de lichtjestocht.

Inmiddels zijn twee kinderen blij gemaakt 
met een cadeaubon, omdat zij hadden 
gewonnen met de speurtocht. De uitkomst 
van de rebus was: Kerst = Licht. Hoe kun jij 
een lichtje zijn?

Graag tot de volgende muzikale 
winterwandeling!

Promotiecommissie en Evangelisatie 
Commissie Renswoude

EEN WARME INLOOP

De winter nadert weer: dan kan het koud 
worden en gaan velen ’s avonds niet meer 
zo graag de deur uit. Wat kan het dan 
gezellig zijn om doordeweeks even een 
moment van ontmoeting en gezelligheid 
te hebben. Daarom opent de Hervormde 
kerk van Renswoude – met ingang van 
de eerste woensdag in december – elke 
woensdagmorgen van 10.00 - 11.00 uur de 
deuren van Rehoboth, waar u kunt genieten 
van de warmte, een kop koffie met koek en 
het gezelschap van elkaar. Er hoeft niks en 
er wordt niets verwacht: er is slechts een 
hartelijk welkom aan u en jou en iedereen. 

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

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 



de  heraut

1918

de  heraut

i.v.m. de te meten belangstelling. Dit kan tot 
17 februari. Let op: aanvang: 19.30 uur.

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
Bij voldoende deelname  is er op  dinsdag 28 
februari  weer een rondleiding in het kasteel. 
Kinderen ook welkom. Bij belangstelling  
hiervoor graag 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 evandenbrink@bibliotheekzout.nl 
of kom langs in de bibliotheek om mee te 
mogen. Er is beperkt aantal deelnemers 
mogelijk. Er moeten 1 of 2 trappen worden 
gelopen tijdens dit bezoek dat ongeveer 5 
kwartier duurt.

WOENSDAGAVOND 1 MAART: CREATIEVE AVOND OLV 
YVONNE VEENENDAAL EN KARIN MUUS. 
We gaan deze keer een ganzenei decoreren!
Aanvang 19.00 uur tot ongeveer 20.30 
uur. Kosten ¤3,- incl. materialen. I.v.m. 
voorbereidingen beperkte plaatsen, graag 
opgeven tot 24 februari.

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 
tijdens openingsuren te komen. Dat is op 

dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur, 
en op woensdag tussen 14.00 en 20.00 uur.

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

•  is in de bibliotheek de puzzelbibliotheek 
gevestigd, waar u zonder lid te zijn gewoon 
en puzzel kunt halen of brengen. Op dit 
moment zoeken we nog puzzels van 500 
stukjes.

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.

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

VAN EN IN DE BIEB! 

De bibliotheek wenst iedereen weer veel 
Leesplezier en een Cultuurrijk 2023!

In de bibliotheek is ook Het Trefpunt 
gevestigd. Hier organiseren de bibliotheek 
of SWO soms alleen soms gezamenlijk 
activiteiten.
 
VOORLEZEN
Elke woensdagmiddag wordt er voorgelezen 
aan de jongste  kinderen om 15.00 uur ook de 
ouders of grootouders zijn van harte welkom 
voor een lekker kopje koffie en thee.

SAMEN SOEPEN 10 JANUARI EN 14 FEBRUARI (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 18 JANUARI. LEZING HONDENTAAL 
DOOR ROBERT JAN DE BRUIN VAN HONDENSCHOOL 
CANIS CUNARAE UIT RHENEN.
Een bijzondere lezing voor alle hondenfans!
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". 

Deze lezing is kosteloos. U bent welkom 
vanaf 19.45 u in de bibliotheek aan de Van 

Reedeweg 77 in Renswoude. Aanmelden niet 
nodig. We starten om 20.00 uur. 

WOENSDAGMIDDAG 1 FEBRUARI: VOORLEESFEEST 
INDE BIEB
De Nationale Voorleesdagen bestaan dit 
jaar 20 jaar dus tijd voor een feestje! En dat 
feestje is op woensdagmiddag 1 februari in 
de bieb voor kinderen van 3+ die zelf nog niet 
lezen. We gaan onder andere Voorlezen en 
knutselen!
Kinderen die aangemeld zijn, zijn in ieder 
geval zeker van deelname aan het feestje dat 
ongeveer een dik uur duurt en kosteloos is.

WOENSDAGAVOND 1 FEBRUARI: CREATIEVE AVOND 
OLV YVONNE VEENENDAAL EN KARIN MUUS. 
Op woensdag 1 februari gaan we wenskaarten 
maken in een aparte vouwvorm: de 
trapjeskaart. Hierbij worden diverse 
technieken gebruikt die voor iedereen 
haalbaar zijn. Zeg nou zelf: wie wordt er niet 
blij van om een mooie kaart te ontvangen, 
zeker als die zelfgemaakt is? Er komt een 
voorbeeld in de bibliotheek te staan. 

Meedoen? Aanmelden in de bibliotheek of via 
mail: renswoude@bibliotheekzout.nl uiterlijk 
27 januari. Vol=vol. We starten die avond om 
19 uur. Eigen bijdrage is €7 inclusief koffie of 
thee.

DINSDAGAVOND 21 FEBRUARI:  
MEER VOGELS IS UW TUIN 
Tuinvogelconsulent Marie-José van 
Vogelbescherming Nederland vertelt aan de 
hand van een presentatie wat vogels nodig 
hebben. Hoe wordt uw tuin vogelvriendelijker 
en hoe kunt u nog meer genieten van de 
vogels in uw tuin.

Deze avond is gratis, wel graag aanmelden 

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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Bel ons: 0318-511143            Hoogstraat 20 in Veenendaal            Open: Di t/m Za 

SALE  SALE  SALE  SALE  SALE

• Mooie meubels
• Hoge kortingen
• Direct 
   meenemen

Gelukkig nieuwjaar!

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

Ons Genoegen wenst je een muzikaal 2023

Meer weten? 
Ga naar onsgenoegen.org 

of scan de QR-code.

Sneeuwpretconcert leerlingenorkest
Concert + lezing arts-onderzoeker Thomas Dirven
Koningsdag: Aubade bij Kasteel Renswoude
Dodenherdenking: herdenking bij het monument
Zomerconcert op het Dorpsplein

11 februari
15 maart
27 april
4 mei
17 juni

Ook dit jaar staan er weer een hoop mooie concerten en optredens op de 
planning. Kom jij ook luisteren? Zet onderstaande data alvast in je agenda!

AGENDA
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

SAMEN ETEN
Gezellig samen eten! Geniet donderdag 19 
januari van een lekkere en gezonde warme 
maaltijd en ervaar dat samen eten naar 
meer smaakt! Welkom vanaf 17.15 uur in 
De Hokhorst. Kosten bedragen €10,- per 
persoon, exclusief drankjes. U kunt zich 
aanmelden tot 12 januari bij de Trefpuntbalie 
of via e-mail: info@swo-sr.nl.

BINGO!
Noteer alvast in uw agenda: woensdag 25 
januari bingoavond! Aanvang 19.00 uur in 
Het Trefpunt. Kosten bedragen € 3,- per 
persoon inclusief een kop koffie/thee. Er zijn 
weer mooie prijzen te winnen!

CREATIEVE AVOND IN DE BIBLIOTHEEK
Op woensdag 1 februari gaan we wenskaarten 
maken in een aparte vouwvorm: de 
trapjeskaart. Hierbij worden diverse 
technieken gebruikt die voor iedereen 
haalbaar zijn. Zeg nou zelf: wie wordt er niet 
blij van om een mooie kaart te ontvangen, 
zeker als die zelfgemaakt is? Er komt 
een voorbeeld in de bibliotheek te staan. 
Meedoen? Aanmelden in de bibliotheek 
of via mail: renswoude@bibliotheekzout.
nl uiterlijk 27 januari. Vol=vol. We starten 
die avond om 19 uur. Eigen bijdrage is €7 
inclusief koffie of thee.

  
  
 

SWO AGENDA
Woensdag 11 jan 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 stipkunst  

(Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 12 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 13 jan 9.30-11.00 uur: Taalcafé
Maandag 16 jan 09.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
 09.30-11.30 uur: Mag ik deze dans van u? (Bibliotheek Renswoude)
  13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer 

(De Hokhorst)
  13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer  

(De Hokhorst)
Dinsdag 17 jan 10.00-11.30 uur: Digicafé (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 18 jan 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 12.00-13.00 uur: Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)
Donderdag 19 jan 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
 17.15-19.15 uur: Samen eten (De Hokhorst)
Vrijdag 20 jan 09.30-11.30 uur: Taalcafé
Maandag 23 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 24 jan 10.00-12.00 uur: Cultuurkring (De Hokhorst)
 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 25 jan 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)
 19.00-21.00 uur: Bingoavond (Bibliotheek Renswoude)
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DE OMGEKEERDE WERELD

Van +35 naar -7, een drastisch temperatuurverschil voor het gezin van onze zoon als ze half 
december vanuit het hete Australië in het koude Nederland landen. Op Schiphol staan wij 
klaar met zakken vol winterkleren die ze de komende dagen hard nodig hebben. Zodra de 
jetlag overbrugd is, kunnen we hen eindelijk meetronen naar het kasteelbos en het meertje 
waarover we vaak verteld hebben. Stomverbaasd ontdekken de kinderen een paar dagen 
later dat alles bevroren is. Een ijsvogeltje vlakbij het bruggetje doet zijn naam eer aan en 
maakt het winterse tafereeltje compleet. 
‘Is it safe?’ vraagt onze kleinzoon van negen een tikkie benauwd, voordat hij het waagt 
voor het eerst van zijn leven te schaatsen!  Kijkend naar haar stoere broer krabbelt onze 
vierjarige kleindochter daarna voorzichtig rond op ijzertjes. Wie het verst kan glijden is ook 
een uitdaging, alleen jammer dat opa met zijn lange benen duidelijk in het voordeel is. 

Onze Australische schoondochter weet niet wat haar overkomt als mensen zomaar in onze 
doorzonwoning naar binnen kijken. ‘Gewoon zwaaien’, is onze laconieke reactie, iets wat ze 
uiteindelijk aarzelend doet ….. naar een paar kinderen! Op een avond kijkt ze verschrikt op 
en zegt: ‘Somebody walks to your door!’ Dat een buurman tegen achten in het donker een 
kaartje door de brievenbus gooit is voor haar ongekend.  
Spreken zij in Australië af in de tuin, op het strand of in een cafeetje, wij gaan vooral ’s 
winters bij elkaar in huis op bezoek. Lichtjes, kaarsen en decemberlekkers maken dat 
onze Aussies zich overal snel thuis voelen en zich warmen aan de typisch Nederlandse 
‘gezelligheid’. In een mix van Engels en Nederlands doen we allerlei gezelschapsspelletjes 
zoals Regenwormen en Skipbo. Een fanatiek potje sjoelen mag natuurlijk niet ontbreken, 
voor onze zoon een stukje nostalgie, voor zíjn zoon een primeur. 
Als twee neefjes een beetje ruzie krijgen, bootst onze Australische kleinzoon stikkend van 
de lach op zijn manier het nijdige Nederlands na, kortaf, vol harde g’s.
Dat voortdurend schakelen tussen twee talen werkt af en toe verwarrend. ‘Please, can you 
help me?’  hoor ik mezelf opeens midden in de COOP aan iemand vragen! Oh, sorry!

Voorlopig geen sneeuwballengevecht maar de zoveelste plassenwandeling met warme 
chocolademelk na afloop. Roep ik op zo’n grijze regendag plotseling ‘Jongens, ik zie de 
zon!’, schiet iedereen in de lach. Welkom in Nederland! Nee, hier zeker geen Kerst- of 
Nieuwjaars barbecue op het strand in je T-shirt, maar oliebollen of appeltaart lekker warm 
bij de kachel, gezellig! 
Vliegen zij straks weer naar de zon, zingen wij dapper ‘Hagel of sneeuw, onweer, wind of 
regen, deren ons niet, wij kunnen er wel tegen!’ Het is maar wat je gewend bent.

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

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 09 januari t/m 15 januari 2023. Week 02.

5.-
3 STUKS

Alle Vivera 
vleesvervangers

3 pakjes à 150-200 gram 
combineren mogelijk

7.53

11.31

2 STUKS 

6.-8.58

10.48

Douwe Egberts 
snelfi lterko�  e

2 pakken à 250 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

6.-6.80

8.38

Gemengd gehakt pak 500 gram

Kipdrumsticks 
naturel/gekruid pak 200 gram 

Runderchipolata's pak 8 stuks

Pangasiusfi let pak 325 gram

Lekkerbekjes pak 250 gram

combineren mogelijk

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

Minder plastic?

Chocomel
2 pakken à 1000 ml

combineren mogelijk

3.- 4.38

 5.98

2 STUKS

3.-4.39

R oomboter 
appeltaart

per stuk 

Vers uit eigen oven!
Vers uit eigen oven!

g’woon olijfolie
traditioneel, extra vierge of mild

fl es 1000 ml

5.-6.59

6.99

Mandarijnen
net 1,5 kg

 3.-3.993.993

Trots van Coop 
kleintjes Authentieke 
vleeswaren of Noord-

Hollandsche kaas
2 pakjes à 50-75 gram
combineren mogelijk

 3.34

3.72  3.-
2 STUKS ALTIJD

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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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 19 JANUARI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Voor Renswoude zoeken we nog een aantal 
gemotiveerde bezorgers die op woensdag of 
donderdag willen bezorgen. Leuke verdiensten en 
lekker in de buitenlucht.
Bel 0317-615103 of mail info@vsbrhenen.nl voor 
meer informatie en vraag naar Ilse.

Zin in een gezellig avondje uit?, kom dan D.V. 27 
januari 2023 naar onze ladies night bij restaurant De 
Hof, die bestaat uit een high tea en een leuke bingo! 
Aanvang is 19:00 uur tot 21:30 uur. Kosten € 29,50 
per persoon en een mooi deel van de opbrengst gaat 
naar het orgelfonds van de Hervormde Gemeente 
Renswoude.
Zet de datum alvast in uw agenda en meld u aan!
mail: marjoleinwolswinkel@hotmail.com 
telefoon: 06-46607154 (Tineke van Beek).

Gevonden in kasteelbos nabij grote 
grasveld: drone met camera.
Contact: 06 – 11056712

Een nette 32jarige Renswoudse vrouw zoekt huur 
woning/appartement. 
Dit mag zowel in het dorp als in het buitengebied zijn. 
Ook tips voor woningen die pas over een paar 
maanden vrij komen, zijn welkom. Huurprijs bij 
voorkeur circa max. € 900. Gelieve geen gedeelte 
badkamer/keuken.
App / bel naar: 06 51723606

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

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



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

Raamdecoratie

  PLISSÉ

  VERTICALE JALOEZIEËN

  DUETTE

Jouw raam- 
decoratie in  
3 stappen

1  Kies je functie
  Decoratief

  Verduisterend 
  Zonwerend
  Isolerend

2  Kies je stijl
  Plissé of Duette 

  Rolgordijnen
  Multishade
  Vouwgordijnen
  Horizontale of verticale jaloezieën

3  Kies voor gemak
   De Hubo vakman verzorgt  

het inmeten en de montage
  voor je.

  Tip 
  Denk ook aan horren.

 


