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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 gehouden in de 
raadzaal. 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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Handhaven, kattenkwaad en vuurwerk 
Begin jaren ‘90 voerde ik vele gesprekken met de 
toenmalige veldwachter. Hij was de laatste veldwachter 
van onze gemeente. Een vriendelijk persoon, die vaak op 
rustige toon sprak. Over hem deden vele markante 
verhalen de ronde en hij vertelde daar zelf ook ronduit 
over. Hij was een grote, imposante man die zijn functie 
zeer serieus nam. Hij wilde vooral de rust en orde in het 
dorp handhaven. We spraken regelmatig over zijn 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor de taken zoals 
daders opsporen en ‘dieven vangen’. 
 
Hij had handen als ‘kolenschoppen zo groot’ en een wapenstok. Dat was intimiderend 
en velen hadden dan ook ontzag voor hem. Relschoppers en groepjes jongeren die 
kattenkwaad uithalen zijn van alle tijden, maar ook de ‘gauwdieven’. Zij kregen altijd 
eerst een waarschuwing, maar ‘wie daarna niet wilde luisteren, moest het maar voelen’, 
zei hij. En dan kregen de oproerkraaiers een fikse draai om hun oren of een pak slaag.  
Volgens hem was dit vaak al voldoende om recidive te voorkomen. Hoewel….Vroeger 
was dit dan wel even meer dan het hedendaagse opvoedkundige tikje. Bij een groter 
vergrijp werden de echte vlegels gedurende een nachtje ingerekend. Aan de Kerkstraat 
stond een klein gebouw van de brandweer, waarin ook mensen konden worden 
opgesloten. Dat zou ze wel leren. Zijn vrouw was hier minder blij mee, want de 
verzorging van de ‘gevangenen’ was een van haar taken. Zo vergat zij na een paar 
dagen wel eens om eten en drinken te verstrekken. ‘De arme drommels jeremieerden 
en klaagden dan steen en been’. 
 
Dit jaar is er rondom de jaarwisseling in vele plaatsen vuurwerk afgestoken. Dit 
gebeurde ook in steden waar dit van tevoren verboden was. En dat laatste irriteert me 
wel een beetje. De lokale overheden hadden al wel wat problemen voorzien, maar 
besloten om ‘niet stevig’ te handhaven. De BOA’s hadden moeite om ‘de daders’ op te 
sporen en aan te houden. Zo scoorde Arnhem als hoogste van Nederland met een 
totaal van 12 bekeuringen en waren er in Nederland weer net zo veel 
vuurwerkslachtoffers en vernielingen als vóór het Coronatijdperk. 
  
In Renswoude zagen we de gevolgen van vandalisme bij de rotonde. Toen moest ik 
toch even denken aan onze stoere veldwachter van weleer... 
 
 
Jos Dirven, Wethouder Sociaal Domein & Duurzaamheid 



54

GEMEENTENIEUWS

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWSde  herautde  heraut

  
                                                    Renswoude, 25 januari 2023 

 

Besluitenlijst gemeenteraad 17 januari 2023 
Agendapunt Voorstel Besluit 

2 Vaststelling agenda Agenda ongewijzigd vastgesteld. 

5 Vaststelling verslag en 
besluitenlijst van de openbare 
vergadering op 6 december 2022 

Beide ongewijzigd vastgesteld. 

6 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Afdoening conform voorstel. 

7 Raadsvoorstel tot instemming met 
de kadernota begroting 2024 van 
de Veiligheidsregio Utrecht 

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

8 Raadsvoorstel tot instemming met 
de wijziging van de 
Gemeenschappelijk Regeling 
Afvalverwijdering Utrecht 

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

 
Vergadering raadscommissie 31 januari 2023 
Op dinsdag 31 januari vergadert de raadscommissie. Deze openbare vergadering 
begint om 19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De 
agenda ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda  
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 13 december 

2022 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Voorstel inzake instemming met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Regio Foodvalley 
6. Voorstel tot instemming met de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley 
7. Voorstel tot vaststelling van de Eindevaluatie Transitieplan IW4  
8. Voorstel tot aanwijzing leden Dagelijks en Algemeen Bestuur ten behoeve van de 

gemeenschappelijke regeling met IW4 
9. Voorstel tot bespreking opvolging Motie ‘de raad aan zet’ inzake het vroegtijdig 

betrekken van de gemeenteraad bij grote projecten 
10. Voorstel tot beschikbaarstelling van een extra krediet voor de ontwikkeling van 

woningbouwplan Taets van Amerongenweg, fase 2 
11. Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde Reglementen van Orde voor 

raadscommissie en raad gemeente Renswoude 
12. Stand van zaken overige projecten 
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a. Beekweide II 
b. Taets van Amerongenweg fase 2 
c. Groot Overeem II 
d. Gemeentehuis 
e. Gemeentewerf 
f. Gemeenschappelijke Regelingen 

13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
Fout parkeren zorgt voor onveiligheid 
Steeds vaker worden auto's geparkeerd op plekken waar dit niet is toegestaan. Het is 
niet voor niets dat op die plekken niet geparkeerd mag worden. Dat heeft vrijwel altijd 
te maken met veiligheid. Zorg dat het veilig blijft in de buurt en parkeer de auto alleen 
daar waar het mag.  

 
Aangevraagde vergunningen/meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Verklaring van geen bezwaar – opstijgen paramotor in 2023, Oude Holleweg 54 

(ontvangen 19 december 2022); 
• Verklaring van geen bezwaar – wapens dragen tijdens re-enactment, Buursteeg 2,  

d.d. 27, 28 en 29 januari 2023 (ontvangen 9 januari 2023); 
• Ontheffing kamperen – kamperen Fort aan de Buursteeg, d.d. 27, 28 en 29 januari  

2023 (ontvangen 11 januari 2023). 
• Evenementenvergunning – Paasparty d.d. 10 april 2023, De Hooge Hoek 22 

(ontvangen 13 januari 2023). 
 

Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Verklaring van geen bezwaar – opstijgen paramotor in 2023, Oude Holleweg 54 

(verzonden 23 januari 2023); 
• Verklaring van geen bezwaar – wapens dragen tijdens re-enactment, Buursteeg 2,  

d.d. 27, 28 en 29 januari 2023 (verzonden 20 januari 2023); 
• Ontheffing kamperen – kamperen Fort aan de Buursteeg, d.d. 27, 28 en 29 januari  

2023 (verzonden 20 januari 2023). 
 

Voor meer informatie: mw. I. Nunumete via 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen  
• Van Deylweg 13: plaatsing container, schaftwagen en toilet (ingediend 16 januari 

2023); 
• Oude Holleweg 4: oprichten tijdelijke woning (ingediend 17 januari 2023);  
• Lijsterbeslaan 18: verbouwen Borgwal (ingediend 17 januari 2023). 
 
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen 
• Dashorsterweg 2: plaatsen propaantank (ingetrokken 9 januari 2023). 

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunningen 
• Hopeseweg 11: plaatsen dakkapellen; activiteit ‘bouwen’. 

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 hoe de hulp en ondersteuning wordt ervaren. Door 
het invullen van de vragenlijst helpt u ons de zorg, ondersteuning en hulpverlening te 
verbeteren.  
 
Wij sturen binnenkort een brief met de vragenlijst. 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. Hoort u bij één van deze groepen, dan stellen we het erg op prijs 
als u de vragenlijst invult en deze binnen 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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Onderzoek huurdertevredenheid Woningbedrijf 
Afgelopen najaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid van de 
huurders van ons Woningbedrijf. Er zijn digitale én schriftelijke enquêtes gestuurd naar 
alle huurders en ruim 47% heeft deze enquête ingevuld en geretourneerd.  
Het Woningbedrijf heeft onder alle inzenders een verloting gekoppeld.  
 
Drie huurders konden respectievelijk een hele, een halve of een kwart maandhuur 
winnen. De winnaars zijn recent bekend gemaakt en hierover geïnformeerd. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn voor het Woningbedrijf aanleiding om de 
dienstverlening in de toekomst verder te verbeteren en om een aantal onderdelen snel 
verder te ontwikkelen. Over het algemeen waren onze huurders tevreden en dat stemt 
ons natuurlijk positief. 
  
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, vindt u hieronder een aantal manieren 
waarop u ons kunt bereiken met vragen over uw huurwoning, of huren in Renswoude in 
het algemeen: 
 

• Reparatieverzoeken mailt u naar woningbedrijf@renswoude.nl of geeft u 
telefonisch door via 0318-578 150. 

• Een huuropzegging doet u via www.renswoude.nl/huuropzegging U het 
formulier met uw DigiD invullen. Uiteraard kunt u ook nog steeds een brief 
sturen aan het Woningbedrijf waarin u de huur opzegt. 

• Vragen over de huurbetaling kunt u mailen naar huur@renswoude.nl. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen met Marion de Back via 0318 578 178 

•  Voor overige vragen mailt u naar i.walda@renswoude.nl of bel op maandag, 
dinsdag of donderdag naar 0318-578150 en vraag naar Ingrid Walda.  

• Ingrid heeft iedere eerste en derde dinsdag van de maand tussen 14.00 en 15.00 
uur spreekuur in de bibliotheek, aan de Van Reedeweg 77.  

 
 
Nieuwe raadzaal, nieuwe apparatuur en nieuwe gebruiken 
Vorige week was de eerste raadsvergadering in de nieuwe raadzaal van het 
gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Het begin was misschien nog wat onwennig; naast 
een andere ‘raadzaal-sfeer’ en een vernieuwde tafelopstelling voor de raadsleden werkt 
de griffier ook met een geavanceerd nieuw technisch systeem om de vergadering naar 
u als inwoner te kunnen zenden en te archiveren. Wanneer de kinderziektes eruit zijn, 
kunt u als inwoner eenvoudig de vergadering per agendapunt aanklikken en 
terugluisteren en -kijken. Ga hiervoor naar www.renswoude.nl/vergaderen en klik 
eenvoudig de vergadering van uw keuze aan. (Mogelijk vanaf 17-01-2023) 
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NIEUW ADRES: ‘RENSWOUDE HELPT 
OEKRAINE’

Het laatste transport met hulpgoederen 
voor Oekraïne, was tevens het einde van 
inzamelen op het inmiddels vertrouwde 
adres aan de Molenstraat 30b.  Het was even 
zoeken, maar een nieuw adres is gevonden 
aan de Dorsstraat 74, (het oude pand van 
Hennie van Voorst).  De nieuwe eigenaren van 
het verkochte pand hebben ons de sleutels 
gegeven en we kunnen daar voorlopig 
opnieuw starten en gaan we een zesde 
transport organiseren. Vertrek; tweede helft 
van februari. Mede door contacten van Ben 
Schmidt van ‘Woudenberg helpt Oekraïne’ 
en zijn contacten in Oekraïne kunnen 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.

WE HEBBEN DRINGEND NODIG: 
Winterkleding, sjaals, handschoenen 
mutsen, stevige schoenen en laarzen.  
Dekbedden hoeslakens, 1 pers. bedden en 
matrassen, maten: 70, 80 of 90 cm breed.
LET OP GEEN 2 PERSOONS BEDDEN EN 
MATRASSEN. Slaapzakken, kussens, wollen 
dekens, warme plaids. Voor baby's en 
peuters: vanaf maat 56 kleding, ledikantjes 
plus matrassen, lakens en dekentjes. 
Elektrische kacheltjes en generatoren. 
Voedsel zoals: vruchten, groenten en soep 
in blik, (geen glas) rijst, pasta, kruiden, 
knakworst en gehaktballetjes in blik, (geen 
glas) zonnebloemolie, suiker, meel of 
bloem, alle soorten vis in blik, tandpasta, 
shampoo en douche zeep, oploskoffie, 
thee, suiker, crackers, voor baby's: luiers in 
alle maten, oplosmelk, groenten in potjes. 
Houdbare melk, water, dames verband, 
incontinentiemateriaal, paracetamol voor 

volwassenen en kinderen, pleisters en 
verbandmiddelen zaklampen, lucifers, 
kaarsen en waxinelichtjes enz. enz.

Open iedere donderdag van 18.00 tot 20.00 
uur, elke zaterdag open vanaf 10.00 tot 
13.00 uur

HELPT U OOK WEER MEE??
Namens de werkgroep Renswoude helpt 
Oekraïne, Hage Nap en Henny van Ommeren.

UNIEK KOORPROJECT - ZING MEE MET 
HANDEL EN VIVALDI

Projectleden gevraagd, een unieke kans 
om mee te zingen met deze schitterende 
muziek.

Con Amore gaat weer beginnen met de 
repetities voor een nieuw concert.

Dit keer gaan we werken aan o.a. het Gloria 
van Vivaldi, het Hallelujah uit de Messiah van 
Händel en Laudate Dominum van Mozart.
Dit zomerconcert (mei/juni) willen we met 
klein orkest uitvoeren in de Koepelkerk in 
Renswoude en in t Kerkje op de Heuvel in 
Heelsum. (Exacte data volgen nog).

Alle stemsoorten zijn welkom en koorervaring 
is niet nodig. Voor de bladmuziek wordt 
gezorgd.

De repetities zijn op donderdagavond van 
19.30 uur tot 21.30 uur in Rehoboth in een 
ontspannen sfeer onder leiding van onze 
enthousiaste dirigent Jeannette van ‘t Veld.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Voor meer informatie: Yolande Schouten 
06-33019837
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OPBRENGST COLLECTE LIGHT FOR THE 
CHILDREN

Onze huis-aan-huis collecte in de maand 
december heeft het mooie bedrag opgebracht 
van €  1.381,62  waarvan € 159,50 via QR-
code. Omdat het lastig was aan voldoende 
collectanten te komen, zijn er een aantal 
straten niet ‘gelopen’. Daarom te meer zijn 
we heel blij met dit mooie bedrag. Alle gevers 
en alle collectanten onze hartelijke dank. 
Voor meer info over onze stichting zie: www. 
lightforthechildren.nl

ONBEPERKT PANNENKOEKEN ETEN

Voor het goede doel! Wat wil je nog meer?
Stichting Light for the Children maakt het 
waar. Zaterdag 25 februari organiseren zij 
een heerlijk pannenkoekenfestijn. Onbeperkt 
verse pannenkoeken voor 10 euro voor 
iedereen vanaf 12 jaar. Voor kinderen van 4 
t/m 11 jaar betaalt u € 5,-. 

De gehele opbrengst is voor St. Light for the 
children, die zich inzet voor straatkinderen 
in Gobabis, Namibië. Dit wordt gedaan door 
o.a. Gijsbertha Schouten uit Renswoude, die 
met haar man Jac-Louis van Rooyen daar 
werkzaam is. In hun Lighthouse worden 
kinderen in crisissituaties opgevangen. Het 
biedt een veilige plek voor kinderen in nood: 
zij krijgen voedsel, kleding en bovenal liefde. 
Ook stimuleren ze straatkinderen naar school 
te gaan en bieden ze daar dagelijks een 
warme maaltijd. Wilt u de stichting steunen 
voor de toekomst van deze straatkinderen? 
Kom dan gezellig met de hele familie 
pannenkoeken eten op D.V. zaterdag 25 
februari. Inloop tussen 17.00 en 19.00 uur in 
gebouw Rehoboth te Renswoude.  Opgeven 
kan t/m 18 februari via de website www.
lightforthechildren.nl/webshop. Tot dan!

MANNENZANG IN RENSWOUDE

3 februari zal er in de Koepelkerk in 
Renswoude een mannenzangavond 
gehouden worden. De kerkdeuren zullen 
vanaf 19.00 uur open zijn en de avond zal  
starten om 19.30 uur.

Het thema van de avond zal zijn: ”Geprezen 
zij God!”.
De zang zal begeleid worden door dirigent 
Arjan Veen en organist is Wilfred Folmer.
Ook is er een gelegenheids mannenensemble 
aanwezig. Uitleg bij de liederen zal 
worden gegeven door de predikant van de 
Koepelkerk, Ds. A. Schroten.
Toegang is gratis. Er zal een collecte 
gehouden worden voor het nieuwe orgel wat 
in aanbouw is.

Omdat er maar 375 plaatsen beschikbaar 
zijn is aanmelden noodzakelijk.

Dit kan door een email te sturen naar 
mannenzang@hervormdrenswoude.na

STROOPWAFELACTIE

In de maand februari gaan de kinderen van de 
zondagsschool en clubs van de Koepelkerk 
op pad om stroopwafels te verkopen voor 
het nieuwe orgel van deze kerk. Ze strijden 
om de hoofdprijs: een kerkdienst meekijken 
bij de organist en een orgelpijp gevuld met 
zoetigheid. Hopelijk staan ze bij u niet voor 
een dichte deur!

 

 

 

     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

UITNODIGING SNERTWANDELING

Op D.V. zaterdag 11 februari organiseert 
Stichting Vrienden van de Kleine Weide een 
snertwandeling voor zowel volwassen als 
kinderen. 

We hebben twee wandelingen voor u 
uitgestippeld. U kunt kiezen uit 5 (inclusief 
speurtocht) of 10 km. De route begint vanaf 
Zorgboerderij De Kleine Weide en gaat door 
weilanden, smalle paadjes, mooie weidse 
uitzichten en wellicht langs de koeien. 
Helaas is het daardoor niet toegankelijk voor 
rolstoelen en rollators. 

U kunt starten vanaf De Kleine Weide 
tussen 10.00 en 13.00 uur. Vooraf of na de 
wandeling kunt u genieten van een heerlijke 
rijkgevulde kom warme Snert, ook wel 
erwtensoep genoemd.

Kosten voor de wandeling p.p.:
Volwassenen  €   7,50
Donateurs van de Stichting €   6,00
Kinderen  €   5,00
Gezinsprijs €30,00 
(ongeacht aantal kinderen)

Op de zorgboerderij kunt u diverse andere 
versnaperingen kopen zoals koffie, thee, 
glühwein, fris, koek, snoepjes enz. Dit komt 
allemaal ten behoeve van Stichting Vrienden 
van De Kleine Weide.

I.v.m. de inkoop voor de snert, opgeven 
via de website www.dekleineweide.nl/
snertwandeling of bellen naar 06-339 338 
95. U kunt zicht opgeven t/m donderdag 9 
februari.

Wij hopen op een gezellige wandeling. Past u 
de schoenen, laarzen en kleding aan, aan de 
weersomstandigheden?



de  heraut

1312

de  heraut

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.

 

ORANJEVERENIGING RENSWOUDE

16 FEBRUARI BINGO KRAAIENMAALTIJD
Nieuw jaar, nieuwe Kraaienmaaltijd! Deze 
editie halen wij de bingokaarten uit de kast! 
Maar het is veel te lang geleden en daarom 
zal deze avond een mystery guest de avond 
voor extra vertier zorgen. We hebben weer 
een menu samengesteld om duimen en 
vingers bij af te likken. Zoals gewoonlijk gaan 
om 16.30 de deuren open van Rehoboth en 
vanaf 17.00 uur zal de maaltijd beginnen. 

Voor de avond vragen wij een eigen bijdrage 
van €10,-. Wilt u erbij zijn op 16 februari? 
Geeft u zich dan schriftelijk op bij Diana 
Bos, Barneveldsestraat 22c Renswoude, via 
mail info@ovrenswoude.nl of telefonisch via 
0612856952. Als u gebruik wilt maken van 
de haal- en brengservice vermeld dit dan 
ook daarbij. Wij zien u graag 16 februari voor 
wederom een gezellige maaltijd!

INFOAVOND ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE 
17 FEBRUARI
Wat kunnen we dit jaar allemaal verwachten 
tijdens Oranjefestival Renswoude? Welke 
artiesten komen drie dagen in april naar 
Renswoude? En hoe gaat dit jaar het 
festivalterrein er uit zien? Vrijdagavond 17 
februari komt daar een antwoord op! Tijdens 
de infoavond over Oranjefestival Renswoude 
2023 in Restaurant De Hof.

Ook worden de sponsors voor het nieuwe 
programma bekend gemaakt, de vernieuwde 
opzet van de crossklassen wordt uitgebreid 
uitgelegd, de vrijwilligerstaken worden 
besproken en het programma van de op en 
afbouw wordt volledig doorgenomen. Naast 
dat wij de laatste ontwikkelingen van onze 
plannen presenteren, is het vooral ook een 
gezellige bijeenkomst met een borrel! 

Kortom: daar wil je bij zijn! Om 20.15 uur 
gaat de zaal open en om 20:30 uur start de 
presentatie in Restaurant De Hof. Iedereen 
die interesse heeft is uitgenodigd, ook niet-
leden en mensen die geen vrijwilliger of 
sponsor zijn.

BEZORGERS GEZOCHT!
 
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. 

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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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 O.L.V. 
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)
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 14.00 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.

Gevonden voorwerpen: in de bibliotheek zijn 
2 brillen blijven liggen!

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  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.

WOENSDAG 1 FEBRUARI VIEREN WE IN AL ONZE 
VESTIGINGEN FEEST!
Tijdens de Nationale Voorleesdagen lezen 
we voor uit 'Maximiliaan Modderman geeft 
een feestje' van Joukje Akveld. 

Maximiliaan Modderman is alleen 
thuis en organiseert een feest voor zijn 
speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt 
een wild feest. En een vies feest. Wat zullen 
mama en papa zeggen als ze thuiskomen? 
Het verhaal van Maximiliaan Modderman is 
een uitbundig en herkenbaar verhaal voor 
alle kinderen die er weleens een puinhoop 
van maken.

Na het voorlezen verwerken we het verhaal 
met een liedje, spelletje en creatieve 
Kom je ook?

Gratis activiteit, maar wel graag aanmelden. 
Alleen de kinderen hoeven aangemeld te 
worden, i.v.m. benodigde materialen.

WOENSDAGAVOND 1 FEBRUARI: CREATIEVE AVOND 
O.L.V. YVONNE VEENENDAAL EN KARIN MUUS. 
Op woensdag 1 februari gaan we wens-
kaarten 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 
ivm 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  
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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

IN MEMORIAM

Op 15 december 2022 is dhr. Th.S. ter Velde, huisarts in ruste, overleden. 
Hij was 94 jaar oud.

Geboren in Zaandijk en opgegroeid in Nijkerk, vestigde hij zich in 1957, na zijn studie 
medicijnen in Utrecht en zijn dienstplicht, als huisarts in Renswoude. Tot 1990 hield 
hij aan de Oude Holleweg praktijk en apotheek, ondersteund door zijn echtgenote en 

trouwe medewerkers. Op het dorp werd hij bekend als ‘dokter Ter Velde’.

Naast zijn leven als huisarts verbleef dokter Ter Velde graag ‘op het water’. Vanaf het 
einde van de jaren ‘60 groeide het idee om zelf een zeilboot te bouwen. In 1970 werd 
dit daadwerkelijk gerealiseerd, te beginnen met de bouw van het stalen casco bij een 

staalconstructiebedrijf in de Molenstraat.

In de jaren die daarop volgden werd de zeilboot in de haven van Nijkerk eigenhandig 
afgebouwd. Het drukke leven in de huisartsenpraktijk werd afgewisseld met mooie 

reizen over het IJsselmeer en zelfs naar zijn geliefde Oostkust van Engeland, 
Denemarken en Zweden. 

In 1990 nam dokter Ter Velde afscheid als huisarts tijdens een hartverwarmende 
bijeenkomst in Rehoboth. Daarna bleef hij met veel genoegen woonachtig in het mooie 

en lieflijke Renswoude.

Na een uiterst liefdevolle verzorging door de thuiszorg en een kort verblijf in 
verpleegtehuis Norschoten in Barneveld is hij in alle rust overleden. Zijn familie neemt 

na een uitermate zorgzaam leven voor zijn familie, patiënten en bemanning, 
in dankbaarheid afscheid van hem. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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WEERBESTENDIG

Het weer is het meest besproken onderwerp in ons land. Niet zo gek, want het kan per dag 
of per uur zomaar ineens omslaan. Stapten we begin december ’s morgens met matige 
vorst rillend de deur uit, wandelden we met Kerst bij +17 met onze winterjas open! En dan 
die dagen achter elkaar met veel, héél veel regen zonder één glimp van de zon. 
Het getik van de regen op de ramen heeft wel wat, als ik warm en droog binnen zit, en blijft 
het overdag te donker naar mijn zin, steek ik gewoon wat lampjes en kaarsen aan, muziekje 
erbij en hup, de sfeer is meteen anders! Weet je wat ook helpt? Iets lekkers bakken en 
dus ruikt het bij ons in huis de ene dag opeens naar kokoskoekjes en de andere dag naar 
appeltaart. Makelaars kennen dat trucje ook, want als je huis naar vers gebak ruikt, verkoop 
je het vaak sneller, echt waar!

Moet je vier keer per dag naar school om je kinderen te brengen of te halen, loop je kans op 
een nat pak. Natuurlijk kun je je wapenen tegen die regen, maar je schat het soms net fout in 
en laat je regenkleding of plu thuis, met doorweekte kleren als gevolg. Pech!
Ons overkwam dat eens tijdens een fietstochtje op Terschelling, waar een gigantische 
stortbui losbarstte en we onze regenpakken in het hotel hadden laten liggen. Tot op 
ons hemd nat kwamen we later op onze kamer, waar we alles op de verwarming droog 
stoomden. ‘Had het maar gezegd’, zei de eigenaar toen hij dat hoorde, ‘jullie hadden alles in 
de droger kunnen stoppen!’ Te laat!

Nou schijnen er mensen te bestaan die hun zaakjes altijd op orde hebben en goed 
voorbereid op pad gaan. Cabaretière Brigitte Kaandorp beschrijft in een komische 
sketch zo’n stel, met een onbreekbare thermoskan koffie, niet lekkende flessen water, 
gezondheidsrepen en een nauwkeurige routeplanner. Man en vrouw hebben precies 
dezelfde fiets met keurige bijpassende fietstassen en identieke ‘all weather’-jassen, je raadt 
het al: in dezelfde kleur. Kortom: het ANWB-echtpaar.
Ook een goed idee voor ons? Neeeee! Op die stereotype ‘tweeling’ willen wij liever niet lijken! 

Mooie voornemens, dat wel, maar als we erop uit trekken voor een flinke wandeling, nemen 
we voor de zekerheid onze paraplu’s mee. Zodra het lichte gespetter overgaat in regen 
steken we die op, twee stormplu’s, allebei petrolkleurig, en ….. verhip, we hebben ook ieder 
een rood jack aan!

Het ANWB-echtpaar ten voeten uit!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

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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EHBO CURSUS

Een ongeval kan iets kleins zijn, zoals in je 
vingers snijden als je een appeltje schilt. Of je 
knie bezeren als je van de fiets valt.

De meeste ongelukken gebeuren thuis, 
theewater over je handen, of van een trap 
vallen.Weet jij wat je dan moet doen? Wij 
kunnen je dat leren.Uiteindelijk kan iedereen 
een ander helpen. Als je een EHBO cursus 
volgt, kun je met jouw kennis slachtoffers 
van een ongeval helpen, ja, soms zelfs een 
leven redden. Reanimatie is namelijk ook een 
onderdeel van deze cursus.
We starten een nieuwe basiscursus en er zijn 
nog een paar plekken vrij.

De cursus wordt gegeven in Scherpenzeel 
op donderdagavond, de eerste les is op 
26 januari. Kosten: € 195,-, dat is inclusief 
lesboekje, oefenmateriaal, inzet van 
lotusslachtoffers, kosten van het examen. Je 
kunt informatie en/of een inschrijfformulier 
opvragen bij info@ehborenswoude.nl.

NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

BINGO!
Woensdag 25 januari is het 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 WORKSHOP
Woensdag 1 feb. vindt de creatieve workshop 
‘trapjeskaarten’ maken plaats, in de bibliotheek 
van Renswoude. Aanvang: 19.00 uur. 
Aanmelden kan in de bibliotheek of via e-mail 
door een bericht te sturen naar:  renswoude@
bibliotheekzout.nl tot uiterlijk 27 januari. Vol=vol. 
De kosten voor deelname aan deze workshop 
bedragen €7,- inclusief koffie of thee.

SAMEN GEZELLIG
Heerlijk eten en elkaar ontmoeten op donderdag 
2 feb. vanaf 17.30 uur (inloop 17.00 uur) in 
Brasserie De Kraai! De kosten bedragen €17,50 
(incl. 1 drankje). Aanmelden: in de bibliotheek 
(Renswoude) of telefonisch bij Nora Koenen, 
telnr. 06 31 15 90 29.

  
  
  
 

SWO AGENDA
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)
Donderdag 26 jan 10.00-11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
 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 27 jan 09.30-11.00 uur: Taalcafé
Maandag 30 jan 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 31 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 1 feb 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
  19.00-20.30 uur: Creatieve workshop Trapjeskaarten maken 

(Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 2 feb 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
  17.00-19.30 uur: Samen gezellig (Brasserie de Kraai!, Dorpsplein 4 

Renswoude)
Vrijdag 3 feb 09.30-11.30 uur: Taalcafé
 14.00-16.00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Maandag 6 feb 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 7 feb 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 8 feb 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)
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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 2 FEBRUARI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Promotie commissie Renswoude, zoekt
tuinliefhebbers om mee te doen, voor de open 
tuinendag 2023 in Renswoude. 
Kleine tuinen die 1 dag de tuin willen openstellen.
Voor informatie bellen na 17 uur 0648922876. 
Metta Siemons.

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

Woensdag 1 februari  tussen 19.00 en 21.30 uur 
Chillcafé in Bar Gezellig. Dit is prikkelvriendelijk 
uitgaan voor iedereen! Meer informatie: 
www.stichtingchill.nl. Of bel 06-42206633 
(Hedie Niemeijer).

Gitaarles in de Bibliotheek: op dinsdag en vrijdag kan 
je gitaar leren spelen. Alle niveaus en leeftijden en 
muziekstijlen. Start een nieuwe hobby of pak een 
oude weer op. Aarzel niet, gratis proefles! 
M,Wieken 06- 42838117  /  mwieken@gmail.com

GEZOCHT! Tweedehands LEGO voor mijn Israël 
project om Bijbelse verhalen en gebouwen uit te 
beelden. Heeft u LEGO steentjes waar niets meer mee 
wordt gedaan, dan wil ik die graag van u overnemen.
Ton Nennie, 0625088037, tonnennie@gmail.com

Oppashulp  bza, jonge dame 19 jaar. 
Pas al jaren op in gezinnen met alle leeftijden 
App/bel voor info: 0610844593

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

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



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 23 januari t/m 29 januari 2023. Week 04. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Cheetos, Lay’s Hamka’s, 
Iconic Restaurant Flavours, 

Mama Mia’s of Pomtips
2 zakken à 100-150 gram

combineren mogelijk

2 STUKS

Iconic Restaurant Flavours, 

3.12
4.182.49

2 STUKS 

4.10
4.60 2.49

Mora en Hebro saté 
en snackbroodjes

2 zakjes à 1/4 stuks of 
bakjes à 160 gram

combineren mogelijk

2 STUKS

6.86
9.385.99

Verse worst pak ca. 500 gram 

Kip cordon bleu pak 2 stuks 

Runder gehaktballetjes pak 360 gram 

Varkenssaucijs naturel/
gemarineerd pak 400 gram

Kibbeling gebakken pak 250 gram
combineren mogelijk

Vergeer kaas
2 stukken à 450-650 gram

combineren mogelijk

2 STUKS

14.988.99

2+1 GRATIS*

Alle Sum & Sam
3 stuks

combineren mogelijk

2
1.71 _

_
12.24

Alle den Eelder 
literpakken
2 pakken à 1000 ml

combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

3.12

1.56
_

_
4.94

2.47

2 STUKS

Danio romige kwark
2 bekers à 450 gram

combineren mogelijk

5.22
5.442.49

Coop boerenbroden
volkoren, meergranen, bruin of wit 
of sesam bruin of wit
3 hele broden
combineren mogelijk

5.37
5.97 4.99

3 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


