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Bereikbaarheid gemeente 
 
Burgerzaken:  
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op  
afspraak. Een afspraak maakt u 
bij voorkeur via onze website of  
telefonisch via 0318-578 150. Kom niet naar 
het gemeentehuis als u geen afspraak hebt 
gemaakt. Aanwezige medewerkers mogen u 
alleen op afspraak helpen. Wij vragen 
hiervoor uw begrip.  
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 
29-01 t/m 04-02 Hersenstichting 
05-02 t/m 11-02 Hartekind 

Evenementen 
nvt  

Kijk voor meer informatie op 
www.renswoude.nl/ek 
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Samenwerken 
Een belangrijke en onmisbare factor in onze samenleving is 
communicatie. En dan vooral het persoonlijk spreken mét 
elkaar. Daar staat of valt alles mee; wanneer er met elkaar 
gesproken wordt ontstaat er een vorm van samenwerking. Voor 
een kleine gemeente als Renswoude is juist die samenwerking 
van uitermate groot belang. Daarnaast is het goed dat iedereen 
beseft dat je als inwoner van een zelfstandige gemeente niet op 
een eiland woont, maar dat samenwerken loont! 
 
En over welke onderwerpen en opgaven moet die samenwerking dan bijvoorbeeld gaan? 
Renswoude werkt op allerlei terreinen en onderwerpen die de gemeentegrenzen 
overschrijden samen met andere gemeenten in onze directe regio. Hierbij moeten wij 
onder andere denken aan veiligheid, mobiliteit & bereikbaarheid (N224 en ons 
openbaar vervoer), landbouw, zorg, energietransitie, economie en woningbouw. Acht 
van onze regiogemeenten, (drie Utrechtse en vijf Gelderse) behartigen binnen  Regio 
FoodValley onze gezamenlijke belangen en  opgaven zoals hierboven benoemd. 
 
Gaat dit dan buiten de gemeenteraad om? Welke rol is hier dan weggelegd voor de raad?  
Ik kan u geruststellen. Er gaat niets buiten de gemeenteraad om! De gemeenteraad kan 
zelfs het college van Burgemeester en wethouders opdracht geven zaken te bespreken 
en aanhangig te maken in de regio. Het verloop en de uitkomst van deze regionale 
besprekingen komt ook altijd weer bij de gemeenteraad terecht voor mogelijke 
zienswijzen, wensen en bedenkingen. En in de gemeenteraad vindt uiteindelijk altijd de 
besluitvorming plaats. 
 
En het resultaat?  
Naast dat wij als gemeente Renswoude regelmatig in gesprek zijn met de Provincie 
Utrecht worden wij hierin op veel terreinen ondersteund door Regio FoodValley. En dat 
loont. Samen komen wij verder! Samen voor een veiligere N224; samen sterk om de 
agrarische sector perspectief te bieden; samen de economische belangen van de regio 
behartigen; samen…. 
 
En waar sta(at) jij/u dan als inwoner en/of ondernemer van Renswoude?  
Jij en u staat bovenaan ons prioriteitenlijstje. Wij samen vormen de samenleving van 
Renswoude. En daar doen wij het voor. Weet ons dan ook te vinden. Wij gaan graag 
met jou/u in gesprek! 
 
Henk van der Schoor, Wethouder Economie en Financiën 
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Vergadering gemeenteraad 14 februari 2023 
Op dinsdag 14 februari 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 17 januari 2023 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
Hamerstukken 

6. Raadsvoorstel inzake instemming met de wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Regio Foodvalley 

7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Eindevaluatie Transitieplan IW4 
8. Raadsvoorstel tot aanwijzing leden Dagelijks en Algemeen Bestuur ten behoeve van de 

gemeenschappelijke regeling IW4 
 
Debatstukken 

9. Raadsvoorstel tot instemming met de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley 
10. Raadsvoorstel tot beschikbaarstelling van een extra krediet voor de ontwikkeling van 

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

raadscommissie en raad gemeente Renswoude 
 

12. Sluiting 

 
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 
• Walenczykowski, L.  – 31-01-2023. 

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. 
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Aanpassing openingstijden Burgerzaken 
We zijn gemotiveerd om onze dienstverlening voor u continue te verbeteren. Daarom 
zijn de openingstijden van de afdeling Burgerzaken per direct uitgebreid. U bent op 
afspraak welkom op de volgende momenten: 
 

• Maandag van 9.00 - 12.00 uur en van 16.00 – 17.30 uur 
• Dinsdag van 9.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 17.00 uur 
• Woensdag van 7.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 15.00 uur 
• Donderdag van 9.00 – 12.00 uur 

 
Een afspraak maakt u bij voorkeur via onze website of telefonisch via 0318-578 150. 
Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Aanwezige 
medewerkers mogen u alleen op afspraak helpen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 
15 maart 2023 
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat 
het bij de aanstaande verkiezingen van de leden van 
Provinciale Staten van Utrecht en van de leden van het 
Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Veluwe een 
kiezer toegestaan is zijn/haar/hen stem uit te brengen 
in een andere gemeente binnen het kiesdistrict van 
Provincie Utrecht en binnen het kiesdistrict van 
Waterschap Vallei en Veluwe met een kiezerspas of bij 
volmacht. Daarbij gelden de volgende bepalingen: 
 
Stemmen met een kiezerspas 
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK 

1) Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar 
voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de 
stemming te mogen deelnemen. 

2) Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer zijn 
ingediend bij de gemeente, waar de kiezer op maandag 30 januari 2023 als 
kiezer is geregistreerd. 

3) Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 

4) Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die 
daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. 
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B. MONDELING  VERZOEK 

1) De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, maar uiterlijk op dinsdag 
14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het gemeentehuis van 
de gemeente waar de kiezer op maandag 30 januari 2023 als kiezer is 
geregistreerd. 

2) Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om 
bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 

3) Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. 
 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. 
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. 
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van 
zijn/haar/hen kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie en binnen de 
grenzen van het waterschap. 
 
Stemmen bij volmacht 
A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG VOLMACHTBEWIJS 

1) Op het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoek-
schriften om bij volmacht te mogen stemmen. 

2) Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer 
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar de kiezer op 
maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet 
worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt. 

3) Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 
maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd. (voor hetzelfde 
waterschap/dezelfde provincie) 

4) Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
Hij/zij/hen dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen. 

5) Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de 
stemming deel te nemen. 

 
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS  

1) De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is 
geregistreerd, machtigen om voor deze persoon te stemmen. 

2) De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de 
kaart door de gemachtigde medeondertekenen.  
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3) De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de 
gemachtigde over.  

4) Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de 
gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van 
het stembureau laten zien. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend 
tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, 
uitbrengen. 

5) Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met 
de dag van de stemming.  

6) Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het 
uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden 
ingetrokken. 

 
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Nadere inlichtingen 
worden verstrekt door de afdeling Verkiezingen, Dorpsstraat 4 Renswoude, bereikbaar 
via 0318-578 150. 
 
De burgemeester voornoemd, P. Doornenbal-van der Vlist 

 
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023 
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezingen 
van de leden van Provinciale Staten van Utrecht en van de leden van het Algemeen 
Bestuur van Waterschap Vallei & Veluwe op 15 maart 2023 op onderstaande locaties 
een stembureau is gevestigd: 
 
Nr. Aanduiding stembureau Adres stembureau 
1 Gemeentehuis Dorpsstraat 4  
2 Gebouw Rehoboth Taets van Amerongenweg 80  
3 Sporthal de Hokhorst De Hokhorst 1 
 
Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking en 
geopend van 7.30 tot 21.00 uur. U mag zelf bepalen in welk stembureau u uw stem 
uitbrengt. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig 
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen! 
Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen 
mag zijn. Verdere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Verkiezingen, 
Dorpsstraat 4 te Renswoude, bereikbaar via 0318-578 150. 
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Breng bewust uw stem uit. Kijk op www.kiesjouwutrecht.nl voor meer informatie over 
de Provinciale Statenverkiezingen en op www.waterschapsverkiezingen.nl voor meer 
informatie over de waterschapsverkiezingen. Op beide websites staan links naar 
stemhulpen. Wanneer u deze invult ontvangt u een advies over uw uit te brengen stem. 
 
Renswoude, 1 februari 2023, de burgemeester voornoemd, 
P. Doornenbal- van der Vlist 
 

 
 

Openbare zitting gemeentelijk stembureau 
De voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor de op woensdag 15 maart 2023 
gehouden verkiezing van de leden van Provinciale Staten en Waterschap Veluwe & 
Vallei maakt bekend dat op donderdag 16 maart 2023 om 10.00 uur een openbare 
zitting van het gemeentelijk stembureau plaatsvindt. Hierin wordt de uitslag van de 
verkiezing bekendgemaakt. Het gemeentelijk stembureau heeft zitting in de raadzaal, 
Dorpsstraat 4 in Renswoude. 
  
Renswoude, 30 januari 2023, de voorzitter voornoemd, 
 Dhr. E.J. Jansonius 

 
 
Aanpassing toekenning gehandicaptenparkeerplaats  
Het college van burgemeester en wethouders van Renswoude heeft besloten de eerder 
toegekende gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Lijsterbeslaan 2 
t/m 8 te handhaven. Deze wordt binnenkort door een voertuig met een ander kenteken 
in gebruik genomen.   
  
Belanghebbenden van dit besluit kunnen een schriftelijk, ondertekend en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Dit moet u gedaan hebben binnen zes 
weken na datum publicatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. A. van 
Rooijen via 0318-578 393 en dorpsteam@renswoude.nl. 
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Ingekomen aanvragen vergunningen/meldingen APV en bijzondere wetten en 
Alcoholwet 
• Melding incidentele festiviteit – bruiloft d.d. 19 mei 2023, Buursteeg 2 (ontvangen 

17 januari 2023); 
• Melding incidentele festiviteit – bruiloft d.d. 2 september 2023, Buursteeg 2 

(ontvangen 17 januari 2023); 
• Plaatsing aankondigingsborden – verkiezingen PvdA voor Provinciale Staten, d.d.  

9 t/m 16 maart 2023 (ontvangen 19 januari 2023); 
• Standplaatsvergunning – verkoop groente weekmarkt, Dorpsplein 2023 (ontvangen 

26 januari 2023); 
• Ontheffing horeca sluitingsuur – tennisvereniging Dicke Rijst, op diverse data in 

2023 (ontvangen 27 januari 2023); 
• Melding evenement – opening haarstudio Plein 12, d.d.10 februari 2023 (ontvangen 

31 januari 2023). 
Voor meer informatie: mw. I. Nunumete via 0318 - 578 150 of info@renswoude.nl 

 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Schalm 5: kappen bomen/houtopstanden (ingediend 25 januari 2023); 
• Oude Holleweg 4: kappen bomen (ingediend 30 januari 2023). 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Emminkhuizerlaan 4: bouwen/vergroten werktuigenstalling (verzonden 30 januari 

2023); 
• Oude Holleweg 4: oprichten tijdelijke woning (verzonden 1 februari 2023); 
• Oude Holleweg 44: (om)bouw varkensstal naar biovarkensstal (verzonden 3 

februari 2023). 

Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
 
Notitie: Alle bovenstaande bekendmakingen en meer informatie over bovenstaande 
aanvragen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Automatisch op de 
hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de e-mailservice via 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 
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Het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet is verstuurd 
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.  
 
Begin februari hebben wij een brief met vragenlijst verstuurd aan inwoners met de 
vraag of deze wil deelnemen aan dit onderzoek. Deze is verstuurd aan inwoners met 
een Wmo-voorziening, jongeren (van 12 t/m 23 jaar) die gebruik maken van een 
voorziening vanuit de Jeugdwet en naar ouders met kinderen (tot 18 jaar) die gebruik 
maken van jeugdhulp. We stellen het erg op prijs als u de vragenlijst invult en deze 
voor maandag 20 februari terugstuurt. Heeft u geen brief ontvangen, terwijl u wel 
binnen de doelgroep valt, of heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact met 
ons op via a.mulder@renswoude.nl. 
 
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. 

 
 
Aankondiging Renswoude voor Elkaar 
Wij hebben ons samen met vertegenwoordigers 
van onder andere de SWO, Buurtgezinnen, 
kerken en bibliotheek/ Taalhuis aangesloten bij 
het landelijke actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’. Onder de naam “Renswoude voor elkaar” stimuleren we onderlinge 
ontmoetingen en samenwerkingen om zo de verbinding met elkaar te versterken en de 
trend van eenzaamheid te doorbreken.  
 
Naast het organiseren van activiteiten geven we ook aandacht aan het feit dat een 
klein gebaar of initiatief een groot verschil voor iemand kan maken. Iedereen voelt zich 
namelijk wel eens eenzaam. Aankomend jaar zullen we daarom maandelijks een 
column delen in de Heraut die aansluit bij het doel van “Renswoude voor elkaar” en 
waar inspirerende initiatieven of verhalen gedeeld worden.  
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Te koop: Leeuwerikweide 71  
Het Woningbedrijf biedt deze Slimmer Kopen® Woning te koop aan op basis van 
inschrijving en loting. Het is een tussenwoning (type rug-aan-rug), op een mooie 
locatie, met aangebouwde stenen berging in nieuwbouwwijk Beekweide. De woning 
heeft een woonkamer met open keuken op de begane grond, twee ruime slaapkamers 
en een badkamer op de eerste verdieping en een ruime zolder op de tweede verdieping. 
Energielabel: A. Bouwjaar: 2019. Perceeloppervlakte: 84 m². 
Koopsom: € 262.500,-- k.k. Deze prijs is gebaseerd op een marktwaarde van  
€ 350.000,-- minus 25% korting. 
 
Voorwaarden om voor deze woning in aanmerking te kunnen komen: 
- Inschrijver moet een starter op de koopmarkt zijn; 
- Inschrijver moet maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan Renswoude. 
- Bij een inschrijving met twee personen moet minimaal één van de inschrijvers aan 
bovenstaande voorwaarden voldoen. 
 
Voor meer informatie, een uitgebreide omschrijving van de woning en uitgebreide 
toelichting van de hierboven genoemde voorwaarden mag je contact opnemen met Ab 
Gaasbeek Makelaardij via renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl. Het toewijzen van 
de woning gebeurt via inschrijving en loting door notaris Veldjesgraaf & Korlaar in 
Scherpenzeel. 
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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!

ALGEMENE LEDENVERGADERING ORANJEVERENIGING 
RENSWOUDE
Het bestuur van de Oranjevereniging 
Renswoude nodigt al haar leden uit voor 
de algemene ledenvergadering vrijdag 17 
februari in Restaurant De Hof. Om 19.30 
uur zal de voorzitter de vergadering openen 
en iedereen die lid is, is welkom. Tijdens 
de vergadering blikken wij nog eens terug 
op 2022 en bespreken wij de aankomende 
activiteiten voor 2023. Dit is ook een moment 
waarop je stem kan laten horen als lid maar 
als je alleen wil meeluisteren ben je ook van 
harte welkom. Zien wij jullie 17 februari?

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.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

 

In samenwerking met de 
Stichting Welzijn en 
Ondersteuning en de afdeling 
WMO organiseert het 
Woningbedrijf van de gemeente 
Renswoude een gespreks-
koffie-tafel over (blijven) wonen 
in Renswoude als u ouder 
wordt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderwerpen die o.a. aan bod komen: 

- Woning aanpassen  
- Verzorgingshuis 
- Mantelzorgwoning 
- Hulp(middelen) 
- Verhuizen naar een  senioren-huur-

woning: 
o Inschrijven bij Huiswaarts 
o Urgentiemogelijkheden 
o WMO - indicatie 

 
 
 

Gesprekstafel  
(blijven) wonen in Renswoude  

als u ouder wordt 
Donderdag 9 maart om 10 uur in de Bibliotheek, 

Van Reedeweg 77 

U kunt zich aanmelden via  

- info@swo-wr.nl 
- 06-51647525 (Rianne van Ginkel) 
- Aan de balie van de bibliotheek 

LET OP:  

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
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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

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?

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor onze afdeling woninginrichting zijn wij opzoek naar een: 

Verkoopadviseur 
32 uur/week 

 
Onze afdeling woninginrichting bestaat onder andere uit raamdecoratie, gordijnen, behang, vloeren, deuren, horren, 
kasten & buitenzonwering in verschillende stijlen. Alles om voor de klant een compleet en passend interieur te 
creëren.  
 
In deze functie ben je dagelijks bezig met het adviseren van klanten op het gebied van interieur, verwerk je de orders 
van begin tot eind en maak je de planning voor onze monteur. Ook ben je verantwoordelijk voor het op orde houden 
van de afdeling. 
 
Wij vinden het belangrijk: 

- Dat je klantvriendelijk en servicegericht bent 
- Dat je een opgewekte en enthousiaste uitstraling hebt 
- Dat je gevoel hebt voor styling 
- Dat je de wensen van de klant naar een compleet advies kunt vertalen 
- Dat je beschikt over computervaardigheden 

 
Wat wij bieden: 

- Afwisselende werkzaamheden 
- Werken in een team met leuke collega’s die er samen de schouders onderzetten 
- Een marktconform salaris 
- Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen 

 
Ben jij geïnteresseerd jezelf te overtreffen in deze uitdagende baan? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar 
bart@huborenswoude.nl.  
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 CONCERTLEZING ‘MUZIEK ALS MEDICIJN’ 
IN 'T PODIUM 
 
Heb je minder pijnstillers nodig als je 
naar muziek luistert? Op die vraag wordt 
op zaterdag 15 april antwoord gegeven. 
Harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude geeft dan een concertlezing 
in gebouw ’t Podium aan de Nijborg 2 in 
Renswoude. Tijdens dit concert worden 
muziek én wetenschap gecombineerd, zo 
geven arts-onderzoekers Thomas Dirven 
en Jorrit Verhoeven een interessante lezing 
over het onderwerp ‘Muziek als Medicijn'. De 
onderzoekers van het Erasmus Medisch 

Centrum doen op dit moment klinisch 
onderzoek naar het effect van muziek op 
onder andere pijn en angst. Zo onderzoeken 
ze wat muziek doet met het brein, of het 
bevorderend is voor het psychisch welzijn en 
of muziek ingezet kan worden als medicijn. 
Houd www.onsgenoegen.org in de gaten voor 
meer informatie over de kaartverkoop.  

EXPOSITIE GERRIE VAN DE REEP

In de maanden januari, februari en maart 
exposeert Gerrie van de Reep in de vitrines 
van de bibliotheek van Renswoude.

Zij maakt sinds 2015 hangers van 
natuursteen. In het begin gebruikte ze voor 
de hangers het afval van het beeldhouwen 
van haar man. Tegenwoordig gebruikt 
zij vooral stenen die zij gekocht heeft en 
waarbij zij vooral kiest op basis van kleur 
en hardheid. Een harde steen beschadigt 
minder snel, maar is moeilijker te bewerken.

Het maakproces van een hanger doorloopt 
een aantal fases. Het startpunt is het vinden 

van een mooie steen die voldoet aan goede 
hardheid, grootte en kleur. De tweede stap 
is het zagen van de steen in plakjes van de 
juiste dikte. De derde stap is het bepalen van 
de vorm van de hanger. Rond, ovaal, druppel 
of vrije vorm. Daarna volgt het vormen van 
de hanger, zagen en raspen. Dan volgt het 
slijpen en schuren en tenslotte wordt de 
hanger gepolijst. Als laatste stap wordt er 
aan de achterkant een bail geplakt zodat de 
hanger aan een ketting of choker gehangen 
kan worden.

In 2016 en 2019 heeft Gerrie een cursus 
mineralen slijpen gevolgd om haar 
vaardigheden verder te ontwikkelen en 
om haar assortiment uit te breiden met 
(half)edelstenen. Zij heeft inmiddels een 
grote hoeveelheid halssieraden gemaakt 
van allerlei soorten steen, zoals bumble 
bee, agaat, lapis lazuli, fossielen, sodaliet, 
serpentijn etc.

Gerrie is vaak aanwezig op lokale kunstroutes 
en kunstmarkten in de omgeving of ver 
daarbuiten.

U kunt tot eind maart deze mooie expositie 
te bezoeken. De mogelijkheid bestaat om 
een hanger te kopen. Deze kunt u dan 
pas meenemen na het beëindigen van de 
expositie.

De bibliotheek is op dinsdag en vrijdag 
geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur en 
woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur

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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internet regelen. Denk maar aan bankzaken, 
de belastingaangifte, werk zoeken of spullen 
kopen. Als je geen of heel weinig kennis van 
de computer hebt en internet iets onbekends 
voor je is, dan is deze cursus Klik & Tik 
voor jou. Je kunt kiezen uit verschillende 
cursussen van oefenen.nl die je los of achter 
elkaar kunt volgen. Je hebt de keuze om 
de cursus zelfstandig of met begeleiding in 
de Bibliotheek te volgen. Je gaat zelf aan 
de slag en er zijn mensen om je te helpen. 
Met een eigen inlogcode kun je thuis verder 
oefenen. Voor elk cursus die je succesvol 
hebt afgerond, krijgt je een certificaat.

Oefenen.nl kun je doen op een vaste 
computer, laptop of op een tablet. We gaan 
er van uit dat je een eigen laptop of tablet mee 
neemt (bruikleen-pc is beperkt mogelijk)
De bibliotheek wil kijken of r belangstelling 
voor deze cursus is, heeft u dus interesse 
mee te doen, laat het ons weten. Info@
bibliotheekzout.nl of in de bibliotheek van 
Renswoude.

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 de on-even weken 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 of andere puzzels van goede 
kwaliteit.

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! 

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.

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  
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.

CREATIEVE AVOND WOENSDAG 1 MAART
Aan het begin van de lentemaand, op 1 
maart, kunt u een ganzenei beschilderen 
met acrylverf. Dat kan naar eigen idee 
bijvoorbeeld met bloemen, dieren of een 
landschapje, maar ook met stippen of 
welbekende eiversieringen.

Tip: zoek zelf een voorbeeld dat u aanspreekt 
en neem dat mee. Er komt een voorbeeld in 
de bibliotheek te hangen. Als het af is krijgt 
het ei nog een ophanglintje. Meedoen? 
Opgeven in de bibliotheek of via mail: 
renswoude@bibliotheekzout.nl. Vol =vol. We 
starten die avond om 19 uur. Eigen bijdrage 
is €5,- inclusief koffie of thee. We kijken er 
naar uit!

DINSDAGAVOND 28 MAART: VERVOLG LEZING DOOR 
MARNO WIEKEN, MUZIEKLERAAR OA IN RENSWOUDE 
De western en electrische gitaar in de 
geschiedenis en het gebruik ervan in 
diverse muzieksoorten. Marno Wieken 
is muziekkant, docent en componist. Hij 
geeft gitaarles o.a.  in de bibliotheek van 
Renswoude. Deze lezing is de derde in een 
reeks. Graag aanmelden om te kijken of er 
voldoende belangstelling is. Dit kan tot 24 
maart. We beginnen om 20.00 uur en het 
duurt ongeveer 1,5 uur.

BETER LEREN OMGAAN MET EEN COMPUTER OF 
TABLET? LEREN APPEN? DAT KAN MET KLIK&TIK.
WAT LEER JE BIJ DEZE CURSUS? 
In onze samenleving worden digitale 
vaardigheden steeds belangrijker. Steeds 
meer zaken moet je via de computer en 
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Bij NIJBORG RIJG houden we van aanpakken. Wij kijken 
niet naar wat je niet kunt, maar zijn benieuwd naar wat je 

wél kunt. 

Bij NIJBORG RIJG zijn gemotiveerde mensen welkom.  
Wij zijn (per direct) op zoek naar iemand die ons team komt 

versterken op de zaterdag morgen, vakanties en door de 
weeks multi-inzetbaar.  

Bel 0318-578148 of mail hans@nijborgrijg.nl  

Tot ziens aan de Molenstraat 35 in Renswoude

WAARBORG IN KWALITEIT

ZEECONTAINER MET BOUWMATERIALEN 
NAAR MALAWI

IN RENSWOUDE STAAT EEN ZEECONTAINER VAN 
MAAR LIEFST 12 METER LANG OP HET TERREIN VAN 
‘VAN VELDHUIZEN & BISSELINK’. HET DOEL IS OM 
DE CONTAINER TOT DE NOK TOE TE VULLEN MET 
BOUWMATERIALEN VOOR MALAWI. HET MATERIAAL 
IS VOOR DE BOUW VAN EEN MEDISCH CENTRUM, 
EEN WERKPLAATS/OPLEIDINGSCENTRUM, EEN 
WATERTOREN EN VOOR DE REALISATIE VAN EEN 
OPSLAGRUIMTE VOOR GEDROOGD VOEDSEL.

In centraal Malawi staat namelijk een 
trainingsboerderij van stichting Tree of Life. 
Hier leren boeren hoe ze op een duurzame 
manier kunnen landbouwen. De stichting 
heeft als doel om te werken aan een 
generatie zonder armoede. Mensen leren 
om hun eigen grond geschikt te maken om 
voedsel te verbouwen, met de voor hen 
beschikbare middelen.

In Nederland werken lokale ondernemers 
samen om onder andere staal, 
sandwichpanelen, kozijnen en installatie- 
en bevestigingsmaterialen te verzamelen. 
De meeste van deze bouwmaterialen zijn 
simpelweg niet te krijgen in Malawi. In 
2020 werd er een eerste zeecontainer met 
bouwmaterialen gestuurd.

ZELFVOORZIENEND BESTAAN
Ondernemers Marco van Mourik en Bianca 
Prins - van Mourik kwamen in 2016 voor 
het eerst in aanraking met Tree of Life. Ze 
werden geraakt door de omstandigheden 
waar de mensen in Malawi in leefden. Bianca 
bezocht afgelopen oktober het project voor 
het eerst. Ze vertelt: “Door het bouwen aan 
trainingscentra, kunnen mensen getraind 
worden en zo hun eigen mensen opleiden 
in een zelfvoorzienend bestaan. Het maakt 

me blij om te zien dat deze mensen hoop 
krijgen voor hun leven. Hoe mooi is dat! De 
bouwmaterialen uit Nederland gaan benut 
worden voor de bouw van een werkplaats 
annex opleidingscentrum. Hier worden 
jonge mannen opgeleid tot timmerman, 
metaalbewerker of monteur.” 

BOUWPLANNEN IN UITVOER
Daarnaast is er in de wijde omgeving 
van het trainingscentrum in Malawi geen 
medische post aanwezig. Daarom wil het 
lokale team een medisch centrum bouwen 
voor ziekenzorg, preventieve consulten 
en moeder-kindprogramma's. Ook zijn 
er bouwplannen voor een opslagruimte 
voor gedroogd voedsel. Dit is handig voor 
de goede jaren om extra eten te kunnen 
bewaren voor als de oogsten minder zijn.

VAKMANNEN UIT NEDERLAND REIZEN AF
Alle bovenstaande klussen worden 
grotendeels geklaard door de lokale werkers 
in Malawi. Maar voor specialistische klussen 
reizen er in juni 2023 weer een aantal 
vakmannen uit Nederland af om te helpen, 
te instrueren en kennis over te dragen. Als 
de lokale werkers bekwaam zijn, geven ze 
het geleerde weer door aan de volgende 
groep. Tijdens deze reis ligt de focus op 
het opbouwen van de ruwe constructies. 
Eind dit jaar hoopt er nog een groep te gaan 
om te helpen met het inrichten, zoals het 
aanleggen van elektra en waterleidingen.

Inmiddels is er al aardig wat materiaal 
verzameld, daarom is Tree of Life op zoek 
naar sponsoren voor de kosten van het 
verschepen van de container van Renswoude 
naar Malawi. Interesse om mee te bouwen? 
Bekijk www.treeoflife.international

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

Nee, die titel slaat niet op mensen maar op dieren en heeft alles te maken met de uitdaging 
kinderen mee de natuur in te nemen. En dat in een tijd van digitale, vernuftige spelletjes, 
waarin menige ouder de zoveelste schermtijd afspraak maakt. 
Mijn man Ton ontdekte in een natuurmagazine een interessante app (gratis!): Perfect Earth 
Animals, waarmee virtuele dierenkaarten verzameld worden in een bepaald natuurgebied. 
Kustdieren, weidevogels en grote grazers, maar ook kriebelbeestjes en gladde gluiperds 
komen voorbij. 
Getriggerd door het doel kinderen van 6 – 12 jaar van de bank te krijgen downloadde hij de 
app op zijn telefoon en probeerde meteen een aantal wandelingen uit. Inmiddels heeft hij zo 
de smaak te pakken gekregen dat hij in samenwerking met de bedenker van dit spel diverse 
routes van max. 5 km rond Renswoude en een aantal andere plaatsen op de Utrechtse 
Heuvelrug heeft uitgezet. Geschikte proefkonijnen vindt hij telkens in onze kleinkinderen, 
die met een mobieltje in de hand de benen uit hun lijf rennen om virtuele dierenkaarten te 
verzamelen. Spelenderwijs leren ze de dieren in de buurt beter kennen en ontdekken ze 
allerlei interessante ‘weetjes’. 

Een uur wandelen is opeens een makkie! Af en toe vangen ze een speciale kaart van een 
zeldzamer, zogenaamd legendarisch dier. Als ik een keer vertel dat ik bij de kasteelvijver 
een ijsvogeltje heb gezien, roept mijn kleinzoon “Oma, dat is een legendarische!” “Nee 
joh”, zeg ik, “die komt gewoon wat minder vaak voor in Nederland.” Mis! In dit spel valt 
de vrij zeldzame ijsvogel evenals een aantal uitheemse beesten wel degelijk onder de 
legendarische dieren. Dat had hij van een eerdere wandeling goed onthouden. “Sorry, jij 
hebt gelijk,” app ik hem even later, nadat ik mijn man om opheldering heb gevraagd, waarop 
hij terug appt “Ja oma, dan moet je dat spel van opa maar vaker spelen!” Ah, daar zit hem 
de kneep. Ik houd wel van wandelen maar niet van telefoonspelletjes. 

Samen met opa gaat hij op stap om een nieuwe route te controleren. Onderweg praat hij 
honderduit over van alles en nog wat, gooit bij een watervalletje stokjes in het water en haalt 
dierenkaarten binnen. Opeens heeft hij een legendarisch beest te pakken, waarvan hij eerst 
alleen het zwarte silhouet ziet. “Hé, een axolotl!” klinkt zijn enthousiaste kreet. Verbijsterd 
bekijkt mijn man het inmiddels gekleurde plaatje met daaronder de naam, inderdaad, de 
axolotl. “Hoe wéét jij dat?” vraagt hij. “Gewoon van school, van extra natuurkundelessen.” 
Het beestje valt onder de Gladde Gluiperds, leeft in Mexico, kan 30 cm lang, 15 jaar 
oud worden en 200 gram wegen. Gauw opgezocht! Kunnen wij er tenminste ook over 
meepraten!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

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

Benieuwd naar onze nieuwe collectie? Kom dan langs in de winkel of bekijk 
de producten op onze vernieuwde website www.vanwoerdenwonen.nl.

NIEUWE
COLLECTIE

• PERSOONLIJKE AANDACHT 
• HOGE KWALITEIT
• UITSTEKENDE SERVICE
• GRATIS INTERIEURADVIES
• 3D ONTWERP
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WIST JE DAT...

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

Leerlingen bij Ons Genoegen beginnen bij de AMV-Kids: de basisopleiding 
Algemene Muzikale Vorming. In één jaar leren zij op een gezellige en speelse 
wijze noten lezen, ritmes herkennen en blokfluit of klokkenspel spelen. Tijdens de 

lessen worden veel muzikale spellen gespeeld, waardoor de 
kinderen op een leuke manier leren samenspelen. Na de 

cursus kunnen de kinderen dan ook al vlot starten met 
lessen op bijvoorbeeld trompet, saxofoon of drums 
en al snel deelnemen aan het beginnersorkest.

je al vanaf je zevende jaar muziek kunt  
komen maken bij Ons Genoegen?

Meer weten? 
Ga naar onsgenoegen.org/muziekles 

of scan de QR-code.

GROOT INSLAAN=
EXTRA VOORDEEL

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 06 februari t/m 12 februari 2023. Week 06. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Bonduelle 
groenteconserven 

of lunchbowls
4 blikken à 300-425 gram, 

minipacks à 2 stuks of 
zakken à 250 gram 

combineren mogelijk

2+2 GRATIS*

7.52

 3.76
_

_
 12.56

 6.28

Robijn 
vloeibaar wasmiddel 

of capsules
2 stuks, m.u.v. voordeelfl essen 

à 34 wasbeurten
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

 14.68

7.34
_

_
 24.76

 12.38

2 STUKS 

2.99 3.04

 4.80

Almhof yoghurt
2 bekers à 450/500 ml

combineren mogelijk

3 STUKS 

 5.31

 6.27  2.99

Campina 
Langlekker
3 pakken à 1000 ml

combineren mogelijk

13.49
 17.99
 17.98

Grolsch of Grolsch beugel
krat 24 fl esjes à 300 ml of 
krat 16 fl esjes à 450 ml

25% KORTING 

MAX 6
PER KLANT

OP=OP

Alle Lipton Ice tea 
2 stuks

combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

 1.44

 0.72
_

_
 6.90

 3.45

 CoolBest sappen of 
Fruitontbijt   
2 pakken à 1000 ml 
of fl essen à 750 ml

combineren mogelijk

4 .80

2 .40
_

_
 5.44

 2.72

1+1 GRATIS*

Authentieke desembroden
2 hele broden
combineren mogelijk  4.78  3.49 3

2 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

(MEER) BEWEGEN VOOR OUDEREN
Iedere woensdagmorgen is er gymnastiek 
voor senioren, onder deskundige leiding 
van Manon Stoffelsen, werkzaam bij Active 
Fit and More. De groep start om 9.00 uur. 
Om 9.45 uur is het tijd voor een kopje koffie. 
Dus beweegplezier én sociaal contact; 
beide belangrijk om gezond te blijven. De 
inhoud van de lessen wordt aangepast 
aan de mogelijkheden en wensen van de 
deelnemers. Bewegen is belangrijk zeker 
als je ouder wordt, het houdt je langer fit 
en zelfredzaam. Botten en spieren worden 
sterker, de coördinatie verbetert en het 
heeft een gunstige invloed op diverse 
aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk 
en gezellig! Er is weer plaats voor nieuwe 
deelnemers. 

Bel voor informatie en vragen naar Martine 
van Garderen, tel. 06 83 77 58 54.

BINGO!
Woensdag 22 februari 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
Aan het begin van de lentemaand, op 
woensdag 1 maart, kunt u een ganzenei 
beschilderen met acrylverf. Versier uw ei met 
bloemen, dieren, een landschapje, stippen of 
iets anders wat u aanspreekt. U kunt zich voor 
deze workshop aanmelden in de bibliotheek 
van Renswoude of via e-mail:  renswoude@
bibliotheekzout.nl. Vol =vol. We starten om 
19.00 uur. Eigen bijdrage is €5,- inclusief 
koffie of thee.

  
  
 

SWO AGENDA

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)
Donderdag 9 feb 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 10 feb 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 13 feb 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 14 feb 10.00-11.30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
 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 15 feb 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 16 feb 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 17 feb 09.30-11.30 uur: Taalcafé
Maandag 20 feb 09.15-11.30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 09.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
 09.30-11.30 uur: Mag ik deze dans van u? (Bibliotheek Renswoude)
  13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer 

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

(De Hokhorst)
Dinsdag 21 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 22 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)
 19.00-21.00 uur: Bingoavond (Bibliotheek Renswoude)
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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 16 FEBRUARI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

31 januari heb ik in de tuin  ( Duyst van Voorhoutweg) 
een wit /grijsblauw dwergpapegaaitje gevonden. 
Als iemand dit vogeltje mist kunt u bellen met het 
nr. :0652430553.

Op woensdag 1 februari tussen 19.00 uur en 21.30 uur 
is Bar Gezellig Chillcafé. In het gezellige Chillcafé kan 
iederéén prikkelvriendelijk uitgaan. 
Zie ook: www. Stichtingchill.nl of bel 06-42206633 
(Hedie Niemeijer).

Gezocht: Betaalbare huurwoning. Voor een 
binnenkort alleenstaande moeder met twee kinderen 
(11 en 15 jaar). Omdat ze nu erg veel moet regelen 
plaats ik een Parkietje voor haar. 06-18192523 of 
ok@inderdaad.com

I.v.m. de voorbereiding van de laatste opruimings-
ronde is de winkel op vrijdagmiddag 10 februari 
gesloten Van de PAVERT Mode

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.

Wij willen alle sponsors nogmaals hartelijk dank 
zeggen voor hun bijdrage aan de gezellige ladies 
night t.b.v het Orgelfonds Hervormde gemeente 
Renswoude:
Restaurant De Hof
Agaaf bloemen 
Gijske van de Brandhof Jemako
Janita van de Brandhof Bruidswerk, (droog) bloemen, 
kransen en decoratie 
Coöp Renswoude 
De Dennen Restaurant
Flora bloemen Scherpenzeel 
De Kraai brasserie 
Wout van de Veen slager
van Voorthuizen bakker

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude
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